
 
 

Advies van het Wetenschappelijk Comité voor de economische begroting 
over de post-mortemevaluatie van de vooruitzichten in de economische 

begroting en de middellangetermijnvooruitzichten 

In het kader van de verplichting die is voorzien in de wet van 28 februari 2014 betreffende het Instituut 
voor de Nationale Rekeningen om elke drie jaar de in het eerste lid, letter g), bedoelde vooruitzichten te 
evalueren, heeft het Wetenschappelijk Comité voor de economische begroting kennisgenomen van het 
document ‘Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellangetermijnvooruitzichten van 
het FPB. Een update van Working Papers 12-17 en 13-17’. 

Op 20 november 2020 brengt het Comité het volgende advies uit over deze studie: 

1. In vergelijking met de evaluaties van 2017 kunnen drie jaargangen van de vooruitzichten 
worden toegevoegd. In het geval van de economische begroting gaat het over de oefeningen 
die werden gepubliceerd tussen september 2016 en februari 2019 en voor de economische 
vooruitzichten worden de oefeningen toegevoegd die werden gepubliceerd in de jaren 2011-
2013. 

2. Gezien de beperkte uitbreiding van de steekproef wordt ervoor geopteerd om de analyse te 
beperken tot de grootte van de voorspellingsfouten en de aan- of afwezigheid van vertekening 
in de vooruitzichten. 

3. Zowel voor de economische begroting als voor de economische vooruitzichten wordt 
vastgesteld dat de omvang van de voorspellingsfouten voor de meeste variabelen gemiddeld 
kleiner geworden is dan in de evaluatie van 2017. Die betere prestatie is grotendeels het gevolg 
van een stabieler verloop van de realisaties. 

4. De vertekening van de vooruitzichten is nu voor de meeste variabelen beperkter dan drie jaar 
terug. Bij de variabelen waarvoor de vertekening toch is toegenomen, is die toename doorgaans 
zeer beperkt. 

5. De enige uitzondering op punt 4 zijn de resultaten voor de overheidslonen, die ook deel 
uitmaken van de overheidsconsumptie. Hoewel reeds in 2017 een statistisch significante 
vertekening voor de overheidslonen werd vastgesteld in de economische begroting, is die 
vertekening nog toegenomen. Verder onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de onderschatting 
zich in belangrijke mate situeert in de raming van de werkgelegenheid in het onderwijs en te 
wijten is aan een onderschatting van de schoolgaande populatie in de leeftijdsklasse 15 tot 34 
jaar. Reeds in de economische begroting van februari 2021 zal de methodologie worden 
aangepast om dat probleem te verhelpen. 


