
 

 

 

 

 

Commentaar en opmerkingen 
bij de ontwerpen van 
aanpassing van staatsbegroting 
voor het begrotingsjaar 2022 

Goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 20 mei 2022 



COMMENTAAR EN OPMERKINGEN BIJ DE ONTWERPEN VAN STAATSBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2022 / 2 

 

 

 

 

INHOUD  

Inleiding  5 

DEEL I  6 
Algemene toelichting  6 

Schematische voorstelling  6 

Hoofdstuk 1  7 
Algemene bespreking van de algemene toelichting  7 

1  Macro‐economische parameters  7 

2  Algemene toelichting en Europees kader  9 
2.1  Europese context  9 
2.1.1  Herziening van het Europese begrotingskader  9 
2.1.2  Krijtlijnen van het Europese begrotingsbeleid voor 2022 en 2023  10 
2.2  Overeenstemming van de algemene  toelichting met het  stabiliteitsprogramma 2022‐

2025  10 
2.3  Algemene toelichting  12 
2.4  Investeringsplannen  16 
2.4.1  Overzicht van de investeringsplannen  16 
2.4.2  Administratieve opvolging  18 

3  Steunmaatregelen op het vlak van energie  20 
3.1  Inleiding  20 
3.2  Overzicht van de verschillende maatregelen  22 
3.3  Impact van de fiscale maatregelen  24 
3.4  Subsidies van de FOD Economie voor tussenkomst in de hogere energiekosten  26 

4  Budgettair meerjarenkader  29 
4.1  Meerjarenevolutie van het vorderingensaldo van entiteit I  29 
4.2  Houdbaarheid van de Belgische overheidsschuld  30 

5  Vorderingensaldo  31 
5.1  Vorderingensaldo van België (entiteit I en II)  31 
5.2  Begrotings‐ en vorderingensaldo van de federale overheid  33 
5.3  Begrotings‐ en vorderingensaldo van de sociale zekerheid  37 

6  Structureel saldo  37 
6.1  Structureel saldo van België (entiteiten I en II)  37 
6.2  Structureel saldo entiteit I  39 
6.3  Structureel saldo entiteit II  39 

Hoofdstuk 2  40 
Financiering van andere overheden  40 



COMMENTAAR EN OPMERKINGEN BIJ DE ONTWERPEN VAN STAATSBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2022 / 3 

 

 

 

 

Deel II  43 
Ontvangsten entiteit I  43 

Hoofdstuk 1  43 
Ontvangsten van de federale overheid  43 

1  Algemene evolutie van de ontvangsten  43 

2  Fiscale ontvangsten  44 
2.1  Evolutie van de kasontvangsten  44 
2.2  Basisraming door de FOD Financiën  45 
2.3  Fiscale ontvangsten na het begrotingsconclaaf (ESR‐basis)  47 
2.4  Aanvullende weerslag van de fiscale maatregelen  47 
2.4.1  Herziening van de aanvullende weerslag van de bestaande fiscale maatregelen  48 
2.4.2  Aanvullende weerslag conclaaf april 2022  49 

3  Niet‐fiscale ontvangsten  50 

Hoofdstuk 2   

Ontvangsten van de sociale zekerheid  53 

1  Algemene evolutie van de ontvangsten  53 

2  Eigen ontvangsten  53 
2.1  RSZ‐Globaal Beheer  53 
2.2  RSVZ‐Globaal Beheer  56 
2.3  Strijd tegen fiscale en sociale fraude  57 

3  Financiering van de sociale zekerheid door de overheden  58 
3.1  Dotaties en toelagen van de overheden  59 
3.2  Alternatieve financiering  60 

Deel III  62 
Uitgaven van entiteit I  62 

Hoofdstuk 1  62 
Algemene bespreking van de algemene uitgavenbegroting 2022  62 

1  Algemene  uitgavenbegroting  volgens  de  economische  classificatie  na  de  derde 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 2022  62 

2  Functionele benadering van de primaire uitgaven en de intrestlasten  64 
2.1  Globaal overzicht van de uitgaven  64 
2.2  Autoriteitscel  65 
2.3  Sociale cel  66 
2.4  Economische cel  66 
2.5  Specifieke afzonderlijke secties  66 
2.6  Provisionele kredieten  67 
2.7  Schuldbeheer  67 



COMMENTAAR EN OPMERKINGEN BIJ DE ONTWERPEN VAN STAATSBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2022 / 4 

 

 

 

 

3  Specifieke opmerkingen  67 
3.1  Inspanning inzake defensie  67 
3.1.1  Sectie 16 ‐ Ministerie van Landsverdediging  68 
3.1.2  Sectie 02 ‐ FOD Kanselarij van de Eerste Minister ‐ Wederopbouw SHAPE‐village  69 
3.2  Sectie 12 – FOD Justitie  69 
3.2.1  Afdeling 51 ‐ Directoraat‐generaal Penitentiaire inrichtingen  69 
3.2.2  Programma 12.56.1‐Juridische bijstand  71 
3.3  Sectie 17 ‐ Federale politie  72 
3.3.1  Wetsbepaling 2.17.5  72 
3.3.2  Provisie "Nieuw beleid"  72 
3.4  Sectie 18 ‐ FOD Financiën  73 
3.5  Sectie 32 – FOD Economie  73 

4  Met de federale overheid te consolideren instellingen  74 

Hoofdstuk 2   

Uitgaven van de sociale zekerheid  75 

1  Algemeen overzicht van de uitgaven  75 

2  Bespreking van de maatregelen  76 
2.1  Algemene maatregelen  76 
2.2  Werkloosheid  77 
2.3  RIZIV ‐ Uitkeringen  81 
2.4  RIZIV – Geneeskundige verzorging  82 

3  Impact van de COVID‐19‐crisis  83 
3.1  Werkloosheidsuitgaven  83 
3.2  Gezondheidszorgen  85 

 



COMMENTAAR EN OPMERKINGEN BIJ DE ONTWERPEN VAN STAATSBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2022 / 5 

 

 

 

 

Inleiding 
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 54 van de wet van 22 mei 2003 houdende 
organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en in het kader 
van zijn informatieopdracht inzake begrotingsaangelegenheden, bezorgt het Rekenhof aan 
de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers  de  commentaren  en  opmerkingen  waartoe  het 
onderzoek van de ontwerpen van aangepaste staatsbegroting voor het jaar 2022 aanleiding 
gaven1. 

De  algemene  toelichting,  de  middelenbegroting  (eerste  aanpassing)  en  de  algemene 
uitgavenbegroting  (derde  aanpassing)  werden  op  29 april 2022  bij  de  Kamer  van 
Volksvertegenwoordigers ingediend. 

Het  Rekenhof  onderzocht  deze  ontwerpen  mede  op  basis  van  de  beschikbare 
voorbereidende documenten en de antwoorden die het ontving op de vragen gesteld aan de 
beleidscellen van de betrokken ministers, staatssecretarissen en de overheidsdiensten.  

Het Rekenhof heeft zijn begrotingsonderzoek uitgevoerd in overeenstemming met de door 
het  Rekenhof  opgestelde  fundamentele  beginselen  van  het  onderzoek  van 
begrotingsontwerpen. Die  beginselen  zijn  beschikbaar  op  de website  van  het  Rekenhof 
(www.rekenhof.be). 

  

 
1   Parl.  St. Kamer,  29  april  2022, DOC  55  2641/001  (algemene  toelichting),  Parl.  St. Kamer,  29  april  2022, DOC 

55 2642/001 (middelenbegroting ‐ eerste aanpassing), Parl. St. Kamer, 29 april 2022, DOC 55 2643/001 (algemene 

uitgavenbegroting ‐ derde aanpassing).  
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DEEL I 

Algemene toelichting 
Schematische voorstelling 

 

(1)  Het betreft de uitgaven exclusief de aflossingen van de rijksschuld (31.375 miljoen euro) en exclusief de aankoop van effecten  in het 
kader van het schuldbeheer (4.514 miljoen euro). 

(2)  Het verschil van  77 miljoen euro  tussen de alternatieve  financiering van de  sociale zekerheid optiek  "federale overheid",  te weten 
20.138 miljoen euro, en optiek "sociale zekerheid", te weten 20.215 miljoen euro, is toe te schrijven aan de verrekening van het saldo 
van vorig jaar in de optiek "federale overheid". Het vorderingensaldo van federale overheid houdt geen rekening met de verrekening 
(via een correctie van 77 miljoen op de afdrachten). 

(3)  Het verschil van 178 miljoen euro tussen de dotaties aan de sociale zekerheid optiek "federale overheid", te weten 22.077 miljoen euro, 
en optiek "sociale zekerheid", te weten 22.255 miljoen euro, is toe te schrijven aan het feit dat in dat laatste bedrag een toewijzing aan 
het pensioenfonds van de lokale politie van 167 miljoen euro en diverse technische correcties werden opgenomen. 

Bron: Algemene toelichting + Rekenhof  
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HOOFDSTUK 1 

Algemene bespreking van de 
algemene toelichting 
1  Macro‐economische parameters 

De regering baseert zich voor de opmaak van de aangepaste begroting 2022 op het verslag 
van het Monitoringcomité van 17 maart 20222. Het betreft ramingen bij ongewijzigd beleid. 
Het  comité  gebruikte  voor  zijn  verslag  de  macro‐economische  parameters  van  de 
economische begroting van 17 februari 2022 van het Federaal Planbureau (FPB). 

Het verslag bevatte ook een meerjarenraming voor de jaren 2023 tot 2026. Hiervoor steunde 
het Monitoringcomité  zich op de  economische vooruitzichten 2022‐2027 van 24  februari 
2022 van het FPB. 

De ramingen van het FPB hielden geen rekening met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, 
die op 24 februari 2022 begon. Op vraag van de regering maakte het FPB midden maart 2022 
een indicatieve raming op van de impact van de oorlog op de Belgische economie3.  

Economische groei 

De  Belgische  economie  veerde  in  het  najaar  van  2021  op  en  de  groei  bedroeg  in  2021 
uiteindelijk 6,1% van het bbp (tegenover 5,7% van het bbp geraamd bij de opmaak van de 
initiële begroting). Het FPB raamt in de economische begroting van 17 februari 2022 dat de 
Belgische economie in 2022 zal groeien met 3% (conform de raming bij de initiële begroting). 
Daarna zou de groei vertragen tot 1,9% in 2023 en gemiddeld 1,3% voor de periode 2024‐2027.  

In 2022 ondersteunt vooral de consumptie bij particulieren  (+5,9%) de verdere groei. De 
groei  van  de  consumptie  van  de  overheid  daarentegen  blijft  beperkt  (+1,3%).  De 
investeringen nemen toe met 2,6%. Tenslotte groeit ook de internationale handel. Het in‐ en 
uitvoervolume neemt toe met respectievelijk +5,9% en +5,2% van het bbp. De netto‐uitvoer 
wordt dus licht negatief (‐0,5%) en dit beperkt de groei. 

Het FPB raamt midden maart 2022 dat de impact van de oorlog in Oekraïne op de Belgische 
economie ‐0,5% van het bbp zal bedragen4. Hierdoor zou de groei in 2022 dus 2,5% van het 
bbp bedragen. In vergelijking met de economische begroting van februari gaat het FPB in 
zijn  indicatieve raming uit van een  lagere groei van de  internationale markten en hogere 

 
2  Monitoringcomité, 17 maart 2022, Actualisatie 2022, meerjarenraming 2023‐2027.  
3  FPB, maart 2022, Impact van de oorlog in Oekraïne op de Belgische economie, een technische en indicatieve raming.  

4  Het FPB wijst er ook op nog geen rekening te hebben gehouden met nieuwe maatregelen van na de opmaak van de 

economische  begroting,  zoals  onder meer  het  energieakkoord  van  15 maart  2022  (en  de  hervorming  van  de 

arbeidsmarkt  van  15  februari  2022).  Evenmin  houdt  het  FPB  rekening  met  o.a.  de  gevolgen  van  de 

vluchtelingenstroom noch met negatieve vertrouwenseffecten bij ondernemers en consumenten.  
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energieprijzen. Het FPB wijst erop dat de raming echter gepaard gaan met veel onzekerheid 
over de gevolgen van de oorlog voor de Europese economie. 

De door het FPB geraamde groei voor 2022 (+2,5% van het bbp) sluit heel sterk aan bij de 
raming van de groei van de Nationale Bank van België (NBB) van 25 maart 2022 (+2,4% van 
het bbp)5. De NBB gaat er echter van uit dat de oorlog in Oekraïne een impact van bijna 1% 
van het bbp zou moeten hebben. 

De Europese Commissie6 raamt meer recent voor 2022 de groei voor België op 2% van het 
bbp7. 

Inflatie 

In  zijn  economische  begroting  van  februari  2022  raamt  het  FPB  de  toename  van  de 
consumptieprijsindex en de gezondheidsindex voor 2022 op  respectievelijk 5,5% en 5,4% 
(tegenover voor beide 2,1% in de economische begroting van september 2021).  

Volgens  de  inflatievooruitzichten  van  3 mei  2022  zullen  de  consumptieprijsindex  en  de 
gezondheidsindex voor 2022 respectievelijk 7,8% en 7,4% bedragen. In 2023 zou de inflatie 
terug lager zijn zodat de twee indexen respectievelijk 3,4% en 3,5% belopen. 

De budgettaire  impact  van deze overschrijdingen  van de  spilindex worden besproken  in 
punt 2.3 van dit hoofdstuk. 

Het Rekenhof merkt overigens op dat de getransfereerde bedragen naar de gefedereerde 
entiteiten grotendeels bepaald worden door de macro‐economische vooruitzichten van het 
FPB. Op basis van deze vooruitzichten van mei 2022, zullen de verplichte bedragen stijgen 
met  1,1 miljard  euro  tegenover  het  huidig  begrotingsontwerp.  Krachtens  de  bijzondere 
financieringswet  moeten  de  noodzakelijke  kredieten  voor  de  financiering  van  deze 
bijkomende uitgaven  slechts  ingeschreven worden na de publicatie  van de  economische 
begroting van FPB in september 2022, dit is op het moment van de opmaak van de initiële 
begroting 2023. 

Tewerkstelling 

Het  FPB  raamt  in  zijn  economische begroting  van  17  februari  2022 dat de binnenlandse 
werkgelegenheid in 2022 stijgt met 1,2% (57.300 personen). De werkgelegenheidsgraad van 
de 15‐ tot en met 64‐jarigen stijgt hierdoor licht tot 69,3% (5.035.300 personen). Volgens de 
vooruitzichten zet die stijging zich verder tot in 2027. 

De werkloosheidsgraad neemt in 2022 af met 4,3%, d.i. met ongeveer 20.200 personen, tot 
445.200 personen in totaal, en daalt verder tot in 2027. 

 
5  NBB,  25 maart  2022,  Oorlog  in  Oekraïne:  update  van  de  macro‐economische  vooruitzichten  voor  de  Belgische 

economie. Zie ook algemene toelichting, p. 68‐70.  
6  European Economic Forecast, lente 2022, p.62‐63.  

7   Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) raamt de groei voor België in 2022 lager. Het IMF raamt in zijn World 

Economic Outlook van 19 april 2022 de groei op 2,1% van het bbp. Een daling van de groei met 0,1% van het bbp 

heeft een theoretische impact van 0,061% van het bbp op het vorderingensaldo en het structureel saldo van België 

(ongeveer 330 miljoen) waarvan 0,041% van het bbp voor entiteit I (ongeveer 220 miljoen). 
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Het  FPB  raamt midden maart  2022 dat de  oorlog  in Oekraïne  echter  een  impact  op de 
werkgelegenheid van ‐3.000 personen zal hebben. 

2  Algemene toelichting en Europees kader 

2.1  Europese context 

2.1.1  Herziening van het Europese begrotingskader  

In 2021 hervatte de Commissie het publieke debat over het Europese begrotingskader. Ze 
verzocht de lidstaten en de actoren van het burgerleven (onderzoeksinstellingen, denktanks, 
vakbonden…) adviezen  te  formuleren over een aantal mogelijke hervormingen die onder 
meer  betrekking  hadden  op  de  inaanmerkingneming  van  overheidsinvesteringen  bij  het 
bepalen  van  de  Europese  criteria,  de  houdbaarheid  van  de  overheidsfinanciën  en  het 
onderzoek van de macro‐economische onevenwichten.  

Het  eindverslag  van  de  Europese  Commissie  dateert  van  28 maart  20228  en  omvat  de 
voornaamste  suggesties  van de  respondenten. Uit het  verslag blijkt dat  zij het Europese 
begrotingskader  niet  in  vraag  stellen  en meer  in  het  bijzonder  de  doelstelling  van  de 
houdbaarheid van de overheidsschuld. Zij stellen evenwel ingrijpende hervormingen voor. 

Zo pleit  een meerderheid van de  respondenten  ervoor de  investeringsuitgaven  en  in het 
bijzonder de "groene investeringen " te neutraliseren, de Faciliteit voor herstel en veerkracht 
te bestendigen en de lidstaten meer vrijheid te geven bij het bepalen van hun belangrijkste 
investeringsprojecten en projecten voor structurele hervormingen. 

De  respondenten halen ook de vereenvoudiging van de begrotingsregels aan en zijn van 
oordeel dat deze doorheen de tijd complexer zijn geworden en dat de finaliteit ervan weinig 
transparant  lijkt. Ze stellen ook voor de nationale overheden nauwer te betrekken bij het 
toezicht op die regels.  

Daarnaast leggen de respondenten de nadruk op de versterking van de begrotingscapaciteit 
van de Europese instellingen en het in aanmerking nemen van de economische toestand van 
elke lidstaat bij het bepalen van het traject voor de schuldafbouw. Ze pleiten ook voor een 
kader dat meer rekening houdt met de aanbevelingen  in verband met de procedure voor 
toezicht op de macro‐economische onevenwichten  in het proces  van uitvoering  van het 
eigenlijke begrotingspact. 

De  resultaten  van de bevraging,  afgesloten op  31 december  2021,  zijn niet bindend maar 
verduidelijken  sommige  hervormingspistes  en  laten  toe  om  de  positie  van  de  lidstaten 
tegenover het huidige begrotingspact te begrijpen. De hervorming hiervan zou uiterlijk in 
2023 klaar moeten zijn, middels een bestuurlijk akkoord tussen de lidstaten en de bevoegde 
Europese instellingen. 

 
8  Europese Commissie, Commission Staff working document, "Online public consultation on the review of the EU 

economic governance framework. Summary of responses", 28 maart 2022. 
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2.1.2  Krijtlijnen van het Europese begrotingsbeleid voor 2022 en 2023 

Gezien de gezondheids‐ en economische crisis hebben de Europese  instellingen  in maart 
2020 de algemene ontsnappingsclausule, vervat in het stabiliteits‐ en groeipact9, geactiveerd. 
De  Europese  commissie  pleitte  op  3  maart  2022  voor  het  behoud  van  de  algemene 
ontsnappingsclausule in 2022 en een deactivering ervan in 2023. Door de deactivering zullen 
de  lidstaten  opnieuw  de  begrotingscriteria  moeten  respecteren  die  gelden  in  normale 
omstandigheden. 

Samen  met  de  COVID‐19‐crisis  heeft  het  uitbreken  van  het  conflict  in  Oekraïne  de 
Commissie ertoe gebracht een verlenging van de algemene ontsnappingsclausule in 2023 te 
overwegen.  Zij  zal  die  mogelijkheid  eind  mei  2022  onderzoeken,  in  functie  van  de 
economische vooruitzichten van het voorjaar 2022. 

Ondertussen heeft de Commissie de  lidstaten verzocht hun stabiliteitsprogramma’s 2022‐
2025 in te dienen zonder rekening te houden met die mogelijkheid en de programma’s op te 
stellen met inachtneming van de normale begrotingscriteria, en met name het uitwerken van 
een  begrotingsstrategie  die  de  afbouw  van  de  overheidstekorten  vooropstelt,  de 
houdbaarheid  van de overheidsschuld waarborgt  en  tegemoetkomt  aan het  streven naar 
Europese economische coördinatie. De Commissie moedigt de lidstaten ook aan hun beleid 
voor duurzame investeringen te versterken.  

2.2  Overeenstemming van de algemene toelichting met het 
stabiliteitsprogramma 2022‐2025 

België diende zijn stabiliteitsprogramma 2022‐2025 in bij de Europese Commissie op 30 april 
2022. Dit werd eerder, op 29 april, voorgelegd aan de interministeriële conferentie van de 
ministers van Financiën. 

Gezamenlijke overheid 

Het programma omvat een begrotingstraject op middellange termijn. Zoals vermeld, steunt 
het traject op de economische vooruitzichten van het FPB van 24 februari 2022 en zijn de 
gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne er dus niet in opgenomen. De ramingen zijn 
bijgevolg in grote mate onzeker. Ook houden de vooruitzichten zoals gezegd geen rekening 
met de mogelijke verlenging van de algemene ontsnappingsclausule in 2023. 

De  Belgische  overheden  hebben  volgens  dat  traject  de  ambitie  om  het  nominale 
vorderingensaldo  tussen  2022  en  2025  van  28,3  miljard  euro  (‐5,2%  van  het  bbp)  te 
verminderen  tot  ‐15,9 miljard euro  (‐2,7% van het bbp). Tezelfdertijd zou het structurele 
saldo  in  diezelfde  periode  evolueren  van  ‐26,5  miljard  euro  (‐4,9%  van  het  bbp) 
naar ‐15,3 miljard euro (‐2,6% van het bbp).  

De overheidsschuld zou evolueren van 108% van het bbp in 2022 naar 110,1% van het bbp in 
2025. De  intrestlasten zouden  in diezelfde periode  stabiliseren op  1,4% van het bbp. Het 
Rekenhof verwijst in dat verband naar deel I van dit verslag, over de houdbaarheid van de 
overheidsschuld. 

 
9  De clausule heeft niet tot gevolg dat de Europese mechanismen voor toezicht op de nationale overheidsfinanciën 

worden opgeschort, maar biedt de lidstaten de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van het begrotingstraject dat 

ze normaal moeten volgen. 
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In zijn advies van april 202210 heeft de Hoge Raad van Financiën (HRF) een nominaal saldo 
van ‐12,9 miljard euro in 2025 (‐2,2% van het bbp) en een structureel saldo van ‐12,4 miljard 
euro (‐2,1% van het bbp) voor de gezamenlijke overheid aanbevolen. 

Entiteit I 

Het stabiliteitsprogramma verwacht tussen 2022 en 2025, voor entiteit I (federale Staat en 
sociale zekerheid) een structurele verbetering van 6,2 miljard euro (1,34% van het bbp). Het 
structureel tekort zou tegen eind 2025 ‐12,4 miljard euro bedragen (‐2,1% van het bbp). De 
nominale verbetering in de loop van dezelfde periode vertegenwoordigt 1,66% van het bbp 
(d.i.  7,9 miljard  euro)  zodat  het  nominale  vorderingensaldo  in  2025  ‐12,9 miljard  euro 
bedraagt.  

Volgens de algemene toelichting zou het nominale saldo in 2025, na het in rekening brengen 
van maatregelen van het laatste conclaaf, ‐16,3 miljard euro bedragen. De realisatie van de 
doelstelling voor entiteit I zoals gedefinieerd in het stabiliteitsprogramma, veronderstelt dus 
een begrotingsinspanning van 3,4 miljard euro in de loop van de beoogde periode. 

Ondanks  het  feit  dat  het  om  tijdelijke  maatregelen  gaat,  neutraliseert  het 
stabiliteitsprogramma  voor  het  bepalen  van  het  structurele  saldo  de  maatregelen  ter 
bestrijding van de pandemie en ter ondersteuning van de economie niet. Dit stemt overeen 
met  de methodologie  waarvoor  de  Europese  Commissie  opteerde  in  het  kader  van  de 
algemene ontsnappingsclausule. Hetzelfde geldt  voor de maatregelen  in verband met de 
stijging  van  de  energieprijzen  en  de  crisis  in  Oekraïne.  Dat  verklaart  grotendeels  de 
structurele verbetering die in 2023 wordt verwacht (6,1 miljard euro, d.i. 1,1% van het bbp). 
In 2024 wordt geen structurele verbetering verwacht en  in 2025 zou ze heel beperkt zijn 
(0,3% van het bbp). 

Bij  de  initiële  begroting  2021  keurde  de  regering  niet  enkel  het  principe  van  een  vaste 
jaarlijkse inspanning van 0,2% goed , maar ook dat van een bijkomende jaarlijkse inspanning 
van nagenoeg 0,2%  van het bbp  (d.i.  1 miljard  euro)  tussen  2022  en  2024. Het bepaalde 
evenwel  de  uitvoeringsregels  niet  nader.  Het  meerjarentraject  van  entiteit  I  in  het 
stabiliteitsprogramma 2022‐2025 veronderstelt dat die variabele inspanning systematisch zal 
worden geleverd.  

De  federale  regering  voorziet  in  2,5 miljard  euro  aan  investeringen  in  het  kader  van  de 
energietransitie.  Volgens  de  FOD  BOSA  stemt  dat  bedrag  overeen met  de  som  van  de 
middelen waarin is voorzien in het kader van het energietransitieplan (1.153 miljoen euro), 
het federale plan voor herstart en transitie (1.000 miljoen euro) en het PHV+ (328 miljoen 
euro) dat verderop aan bod komt (punt 2.4).  

In zijn advies van april 2022 heeft de Hoge Raad van Financiën (HRF) een nominaal saldo 
van ‐10,6 miljard euro in 2025 (‐1,8% van het bbp) en een structureel saldo van ‐7,6 miljard 
euro (‐1,3% van het bbp) voor entiteit I aanbevolen. 

Entiteit II 

Het  stabiliteitsprogramma  omvat  ook  een  begrotingstraject  voor  entiteit II 
(gemeenschappen, gewesten en lokale overheden). Volgens dat traject zou het structurele 
saldo van entiteit II tussen 2022 en 2025 dalen van ‐1,4% van het bbp tot ‐0,5% van het bbp. 

 
10  Hoge Raad van Financiën, Advies ter voorbereiding van het stabiliteitsprogramma 2022‐2025, april 2022. 
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Het traject werd opgesteld op basis van de begrotingstoestand bij ongewijzigd beleid van 
deze  overheden,  zoals  in  februari  2022  geraamd  door  het  FPB,  waarop  een  jaarlijkse 
inspanning van 0,07% van het bbp werd toegepast.  

Aangezien  de  Europese  Commissie  al meermaals  kritiek  heeft  geuit  op  het  gebrek  aan 
begrotingscoördinatie  tussen  de  Belgische  overheden,  heeft  het  Rekenhof  opnieuw 
vastgesteld dat de verschillende overheden louter akte hebben genomen van het traject van 
het stabiliteitsprogramma, dat slechts een indicatieve waarde heeft, en dat er geen formeel 
akkoord is gesloten over de verdeling van de jaarlijkse inspanning van 0,07% van het bbp.  

Omdat  het  traject  van  het  stabiliteitsprogramma  niet  werd  goedgekeurd  kan  de  HRF 
overigens geen  toezicht uitoefenen op de  inachtneming  van de  financiële  verplichtingen 
door elk van die overheden.  

2.3  Algemene toelichting  

Algemene voorstelling van de door de regering genomen maatregelen 

Naar  aanleiding  van  de  initiële  begroting  raamde  de  regering  het  vorderingensaldo  van 
entiteit I  (federale  Staat  en  sociale  zekerheid)  in  2022  op  ‐16,6 miljard  euro. Hoewel  de 
ontvangsten in de middelenbegroting van de federale overheid aanzienlijk stijgen tegenover 
de  initiële  ramingen  (+4,9  miljard  euro),  verwacht  de  regering  toch  een  tekort 
van  ‐20,7 miljard  euro,  een  verslechtering  met  4,1  miljard  euro  tegenover  de  initiële 
begroting.  

De verslechtering van het tekort vloeit vooreerst voort uit de minder gunstige toestand van 
de  sociale  zekerheid  (‐2,2 miljard  euro  tegenover  de  initiële  begroting)  als  gevolg  van 
uitgaven die hoger uitvallen dan aanvankelijk geraamd (+3,3 miljard euro) en niet worden 
gecompenseerd door de toename van de ontvangsten (1,1 miljard euro). 

De  verslechtering  van  het  vorderingensaldo  is  voorts  te  verklaren  door maatregelen  die 
werden  genomen  om  het  hoofd  te  bieden  aan  verschillende  gebeurtenissen  waarmee 
redelijkerwijze nog geen  rekening kon worden gehouden bij de  indiening van de  initiële 
begroting. Het gaat om de oorlog in Oekraïne, de sterke stijging van de energietarieven, de 
versnelling  van  de  inflatie  en  het  risico  op  een  opflakkering  van  de  COVID‐19‐crisis. 
Sommige  van  deze maatregelen werden  genomen  vóór  het  begrotingsconclaaf  onder  de 
vorm van bijkomende kredieten ingeschreven in twee aangepaste uitgavenbegrotingen die 
op 10 februari en 24 maart jl. door de Kamer werden goedgekeurd. 

De Europese Commissie is echter van oordeel dat die uitgaven geen one‐off zijn en moeten 
worden meegenomen  bij  het  bepalen  van  het  structurele  saldo  van  de  overheden,  dat 
bijgevolg met 3,1 miljard euro (d.i. 0,4% van het bbp) verslechtert ten opzichte van de initiële 
begroting.  

Het  Rekenhof  onderstreept  dat  die  gebeurtenissen  heel  onzeker  zijn  en  dat  nieuwe 
begrotingsaanpassingen mogelijk noodzakelijk zullen zijn voor het jaareinde.  

Oorlog in Oekraïne 

De  oorlog  in Oekraïne  heeft  thans  in  het  voorliggend  begrotingsontwerp  een  geraamde 
weerslag van 2,3 miljard euro op het vorderingensaldo van entiteit I. Dat bedrag kan als volgt 
worden uitgesplitst: 
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 een conjunctuurcorrectie van 1 miljard euro; 

 een specifieke provisie van 800 miljoen euro; 

 bijkomende defensie‐uitgaven van 450 miljoen euro; 

 een specifiek systeem van werkloosheid en overbruggingsrecht van 30,3 miljoen euro. 

De regering vroeg het FPB in maart 2022 om een indicatieve raming te maken van de impact 
op  de  Belgische  overheidsfinanciën. Het  FPB  raamt  die  impact  op  ‐0,28%  tegenover  de 
ramingen die door het monitoringcomité werden gehanteerd, waarvan ‐0,19% voor entiteit I. 
De regering nam die impact van 1 miljard euro mee als conjuctuurcorrectie in de berekening 
van het vorderingensaldo.  

Naast  dit macro‐economisch  effect  voorzag  de  regering  in  een  provisioneel  krediet  van 
800 miljoen euro tot dekking van niet‐gepreciseerde uitgaven. Het merendeel hiervan zou 
worden besteed aan de opvang van vluchtelingen en de maatschappelijke dienstverlening 
die  ze  zullen  krijgen.  Er  zullen  ook middelen  nodig  zijn  voor  de  vernieuwing  van  de 
energievoorraden door het agentschap Apetra, voor de versterking van de FOD Buitenlandse 
Zaken, voor de dringende humanitaire en medische hulp en voor de algemene omkadering 
en bijkomend personeel. De bestaansmiddelen voor de algemene omkadering en meer in het 
bijzonder  voor  het  bijkomend  personeel  worden  geraamd  op  49,8  miljoen  euro.  Het 
Rekenhof wijst op de grote onzekerheid verbonden aan de raming van deze uitgaven, die 
afhangen van de evolutie van de oorlog en de moeilijk voorspelbare vluchtelingenstroom.  

De  regering  besliste  eveneens  om  bijkomende  kredieten  in  te  schrijven  om  het 
paraatheidsniveau  van  het  Belgische  leger  op  korte  termijn  te  verhogen.  Het  gaat  om 
450 miljoen  euro  in  2022  en  450  miljoen  euro  voor  2023‐2024.  Die  kredieten  worden 
toegekend bovenop de nieuwe middelen  in het kader van Halt any Decline (182,9 miljoen 
euro in 2024 en 288,9 miljoen euro in 2025) en een vastleggingskrediet van 572 miljoen euro 
voor  de  infrastructuurwerken  in  Florennes  en  Kleine‐Brogel  om  de  toekomstige  F35  te 
kunnen huisvesten11.  

Er werd overigens vanaf  1 april 2022 voor een termijn van drie maanden een systeem van 
tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht wegens overmacht door de oorlog in Oekraïne 
ingesteld, met een verwachte budgettaire impact van 30,3 miljoen euro.  

De regering heeft tot slot aan de Nationale Bank gevraagd de sociale en economische impact 
van de Oekraïnecrisis op de gezinnen, bedrijven, zelfstandigen en meest kwetsbare personen 
mee te delen, samen met aanbevelingen voor de regering en de sociale partners.  

Energiemaatregelen 

De regering keurde ook een reeks maatregelen goed om de gevolgen van de stijging van de 
energietarieven voor de consumenten te verzachten.  

Het  gaat  voornamelijk  om  verlagingen  van  de  btw  en  de  accijnzen  (1,3 miljard  euro), 
bijkomende tegemoetkomingen en premies (1,5 miljard euro) en een bijkomende kost voor 
de  energienorm  (0,4 miljard  euro).  Daarnaast  stijgen  de  (fiscale)  ontvangsten  wel met 
1,7 miljard euro. Die maatregelen leiden tot een verslechtering van het vorderingensaldo van 

 
11  Zie ook Deel III – Hoofdstuk 1 – Punt 3.1. 
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entiteit I met 1,5 miljard euro. Het Rekenhof verwijst naar punt 3 van dit hoofdstuk voor meer 
details over deze maatregelen.  

Gezondheidstoestand 

Ook de inschrijving van bijkomende middelen om het hoofd te bieden aan een opflakkering 
van de COVID‐19‐crisis beïnvloedt het vorderingensaldo van entiteit I.  

Het  vorderingensaldo  is  daardoor  931 miljoen  euro  negatiever,  voornamelijk  door  de 
inschrijving van 825 miljoen euro bijkomende kredieten in de specifieke provisie in sectie 25 
van de algemene uitgavenbegroting. Die provisie wordt nu opgetrokken naar 945 miljoen 
euro12.  

Daarnaast  verminderde  de  regering  de  verwachte  tegemoetkoming  van  de 
deelstaatentiteiten in de financiering van de kosten met betrekking tot het vaccinatiebeleid 
van 527 miljoen euro tot 302 miljoen euro (‐225 miljoen euro). Ze verwacht daarnaast dat 
diezelfde entiteiten 124 miljoen euro bijdragen in de uitgaven voor testen van het RIZIV. Het 
Rekenhof stelt echter vast dat thans hierover nog geen akkoord is gesloten tussen de federale 
overheid en die entiteiten. 

Impact van de inflatie op spilindex 

De  regering  heeft  in  de  derde  aangepaste  begroting  rekening  gehouden  met  de 
overschrijding  van  de  spilindex  in  februari  2022.  De  initiële  begroting  had  daarvoor 
437,1 miljoen euro ingeschreven in de algemene interdepartementale provisie. Dit ontwerp 
verhoogt de kredieten die beïnvloed worden door die overschrijding van de  spilindex en 
schrapt de middelen die in de interdepartementale provisie waren opgenomen.  

De  inflatievooruitzichten  van  1  maart  2022  van  het  FPB  voorzagen  dat  de  spilindex 
waarschijnlijk  in  juli  2022  in  plaats  van  in  oktober  2022  overschreden  zou worden. Het 
verslag van het Monitoringcomité van 17 maart houdt hiermee rekening voor de ramingen 
van de uitgaven door  in een bijkomende provisie van  197 miljoen euro voor de primaire 
uitgaven en 289 miljoen euro voor de prestaties van de sociale zekerheid te voorzien. Voor 
de ontvangsten houdt het rapport echter geen rekening met deze overschrijding (cf. infra). 

Intussen werd de spilindex in april in plaats van in juli 2022 overschreden. Bovendien zou 
volgens de  recentste maandelijkse  inflatievooruitzichten  van  3 mei  2022  van het FPB de 
spilindex waarschijnlijk  in  oktober  2022  opnieuw worden  overschreden. De  bijkomende 
ontvangsten en uitgaven als gevolg hiervan zijn niet in het voorliggend begrotingsontwerp 
opgenomen. 

Door de overschrijding van de  spilindex  in april zullen de uitgaven van entiteit I  in 2022 
ongeveer 480 miljoen euro hoger  liggen. Bij de overschrijding van de spilindex in oktober 
zouden de uitgaven ongeveer 250 miljoen hoger liggen13. Indien de bijkomende uitgaven niet 
kunnen worden opgevangen door de gebruikelijke onderbenutting zal de regering alsnog 
bijkomende kredieten moeten toekennen. 

 
12  De  verwachte  verhoging  heeft  hoofdzakelijk  betrekking  op  de  testen  (603,6  miljoen  euro)  en  het 

beschermingsmateriaal (81,3 miljoen euro).  

13  Bij een overschrijding van de spilindex in oktober worden de sociale uitkeringen in november met 2% aangepast; de 

wedden van het overheidspersoneel volgen in december.  
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Een overschrijding van de spilindex leidt niet enkel tot bijkomende overheidsuitgaven. Ook 
de inkomsten uit sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing en btw stijgen. Zoals al aangegeven, 
houdt het voorliggend begrotingsontwerp geen rekening met de overschrijdingen van april 
en oktober. Door de opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex zijn die waarschijnlijk 
niet langer budgetneutraal. De stijging van de ontvangsten is volgens de NBB onvoldoende 
om de stijging van de uitgaven en de daling van de consumptie op  te vangen14. De FOD 
Financiën wijst er bijkomend op dat voor het berekenen van de impact van de opeenvolgende 
overschrijdingen op de fiscale ontvangsten het noodzakelijk is de economische parameters 
te herramen. 

Naast voormelde bijkomende kredieten voor de overschrijdingen van de spilindex, hield de 
regering ook rekening met het effect van de versnelling van de inflatie en van de stijging van 
de energieprijzen. Naar aanleiding van het begrotingsconclaaf kende ze daarvoor nagenoeg 
495 miljoen euro bijkomende middelen toe:  

 een  verhoging  met  respectievelijk  121  en  10,5  miljoen  euro  van  de  werkings‐  en 
investeringskredieten en van de voedsel‐ en materiële hulp voor de meest behoeftigen;  

 een specifieke provisie van 127 miljoen euro (eveneens in programma 06.90.1) om het 
onzekere effect van de versnelling van de inflatie of van de stijging van de energieprijzen 
op  de werkings‐  en  investeringskosten  te  ondervangen. Die  provisie  zou  deels  zijn 
bestemd voor de FOD’s, OISZ en AOI  (45 miljoen euro) en deels voor de NMBS en 
Infrabel (82 miljoen euro); 

 een aanvullend budget van 207 miljoen euro voor het RIZIV voor de betaling van de 
uitkeringen inzake verzorging; 

 een  tussenkomst  van  de  regering  in  de  vervoerskosten  van  de  werknemers  van 
30 miljoen euro, opgenomen in de algemene interdepartementale provisie (programma 
06.90.1). De  regering  is overigens van plan om  te onderzoeken of de stijging van de 
energieprijs voor bedrijven niet kan getemperd worden.  

Overige 

De regering keurde tijdens het conclaaf 60 miljoen euro goed voor het promoten van het 
fietsgebruik  voor woon‐werkverplaatsingen. Deze uitgave wordt  gecompenseerd door de 
btw‐vermindering op de aankoop van fietsen niet toe te passen. Bovendien wordt 30 miljoen 
euro besteed aan de digitalisering van de FOD’s, POD’s en de  instellingen van de sociale 
zekerheid  (specifieke  provisie  van  programma  06.90.1)  en  wordt  23  miljoen  euro 
uitgetrokken  om  een  financiële  toelage  toe  te  kennen  aan  gespecialiseerde 
verpleegkundigen.  

Het  Rekenhof  wijst  er  overigens  op  dat  de  regering  naar  aanleiding  van  deze 
begrotingsaanpassing  geen  nieuwe  raming  heeft  uitgevoerd  van  de  vaste  inspanning  en 
variabele  inspanning.  Het  herinnert  eraan  dat  de  variabele  inspanning  een  jaarlijkse 
ontvangst  van  430 miljoen  euro  omvat  aan  taksen op de  effectenrekeningen  en dat  een 
verzoekschrift tot nietigverklaring is ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet die 
machtiging verleent om die taks te innen.  

 
14   NBB,  25 maart  2022,  Oorlog  in  Oekraïne:  update  van  de  macro‐economische  vooruitzichten  voor  de  Belgische 

economie, p. 7. 
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Synthese 

Tabel ‐ Belangrijkste oorzaken van de wijziging van het vorderingensaldo voor 2022 van entiteit I (in miljoen euro) 

  

Ontvangsten van de middelenbegroting +4.896 

Evolutie van het vorderingensaldo van de sociale zekerheid (buiten de 
aanpassing van de uitkeringen in samenhang met de 
gezondheidsindex en de overschrijdingen van de spilindex) 

-2.192 

Oorlog in Oekraïne -2.290 

Energiemaatregelen -1.556 

Gezondheidstoestand -931 

Inflatie en overschrijdingen van de spilindex (de overschrijdingen van 
april en oktober 2022 buiten beschouwing gelaten) 

-981 

Bron: Rekenhof 

2.4  Investeringsplannen 

2.4.1  Overzicht van de investeringsplannen  

De  Faciliteit  voor  Herstel  en  Veerkracht  (FHV),  ingevoerd  in  2021,  vormt  één  van  de 
belangrijkste instrumenten van de Europese Unie op het vlak van investeringsbeleid. Ze is 
onderdeel  van  het  plan NextGenerationEU waarvan de  hoofddoelstelling  erin  bestaat de 
landen  financiële middelen aan  te reiken om de economische en sociale achteruitgang  te 
bestrijden die volgde op de COVID‐19‐crisis. De FHV moedigt uitgaven voor de ecologische 
en  digitale  transitie  aan  en  bevordert  zo  de weerbaarheid  bij  toekomstige  economische 
crisissen. Zo vloeit minstens 37% van de enveloppe van het plan naar de milieutransitie en 
minstens 20% naar de digitale transitie.  

De  FHV  stelt  in  totaal  723,8  miljard  euro  ter  beschikking  van  de  lidstaten,  waarvan 
385,8 miljard euro  leningen en  338 miljard euro  subsidies. Die middelen moeten worden 
gebruikt voor  investeringsprojecten die beantwoorden aan verschillende voorwaarden op 
het vlak van doelstelling, uitvoering en planning.  

Het deel dat initieel aan België was toegekend, bedroeg 5,926 miljard euro. Dat bedrag werd 
aanvankelijk  verdeeld  onder  de  federale  overheid  (1,25  miljard),  het  Vlaams  Gewest 
(2,26 miljard euro), het Waals Gewest (1,48 miljard euro), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(395 miljoen euro), de Fédération Wallonie‐Bruxelles (495 miljoen euro) en de Duitstalige 
Gemeenschap (50 miljoen euro).  

Het initiële bedrag zou verminderd worden omdat België economisch beter presteerde dan 
andere  lidstaten.  De  Commissie  zal  het  definitieve  bedrag  vastleggen  op  basis  van  de 
definitieve  economische  prestaties  in  juni  2022.  In  het  licht  van  de  parameters  die 
beschikbaar zijn, meent de FOD BOSA dat het Belgische aandeel met 1.350 miljoen euro zou 
kunnen dalen, waaronder 286 miljoen euro ten laste van de federale overheid.  
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De  federale  regering werkt  in  samenspraak met de deelstaatentiteiten aan een aangepast 
nationaal investeringsplan dat onder meer rekening houdt met de uitvoeringsrisico’s van de 
projecten,  de  inachtneming  van  de  Europese  verplichtingen  en  andere  specifieke 
methodologische criteria.  

Om van de Europese financiering te genieten, heeft elke lidstaat een "nationaal plan voor 
herstel en veerkracht " moeten opstellen, met daarin een programma voor hervormingen en 
investeringen tot en met 2026.  

Op 23 juni 2021 formuleerde de Europese Commissie een positief advies over de inhoud van 
het Belgisch plan. Nadat de Raad het plan had goedgekeurd, kon op 3 augustus 2021 een 
prefinanciering  van  770  miljoen  euro  worden  gestort,  d.i.  13%  van  het  toegekende 
totaalbedrag.  De  volgende  betalingen  zullen  worden  uitgevoerd  naarmate  de  geplande 
investeringen vorderen en worden goedgekeurd wanneer België haar beschreven mijlpalen 
en streefdoelen behaalt. De tweede schijf wordt verwacht in juni 2022. 

Het nationale plan voor België omvat de projecten van elke entiteit van het  land. België 
verwacht, voor alle overheden samen,  tegen 2026, Europese  fondsen  te bekomen voor de 
financiering van 85 projecten, gespreid over zes assen (klimaat, duurzaamheid en innovatie 
– digitale transformatie – mobiliteit – mens en samenleving – economie van de toekomst en 
productiviteit – overheidsfinanciën).  

In  de  aangepaste  begroting  bedragen  de  federale  uitgaven  602,3  miljoen  euro  aan 
vastleggingen en 327,7 miljoen euro aan vereffeningen (zonder btw‐stortingen15). Gezien de 
beschikbare kredieten (30 miljoen euro) op het begrotingsfonds specifiek opgericht voor die 
uitgaven (programma 06.41.1), machtigt wetsbepaling 2.06.9 dat fonds tot een debetpositie 
van  600  miljoen  euro  bij  de  vastleggingskredieten  en  330  miljoen  euro  bij  de 
vereffeningskredieten. 

Naast  de  FHV  implementeerde  de  federale  overheid  drie  andere  investeringsplannen 
waarvan het gecumuleerde  investeringsbedrag 2,5 miljard euro bedraagt  tegen eind 2026. 
Die bedragen kaderen  in het Europese streven om productieve  langetermijninvesteringen 
aan te moedigen. Bij haar onderzoek van het Belgische stabiliteitsprogramma 2022‐2025 zal 
de Commissie in haar evaluatie van de relevante factoren rekening houden met de bijzondere 
aard van die uitgaven . 

Een bedrag van 328 miljoen euro  is voorzien  in het kader van het  "Plan voor Herstel en 
Veerkracht+" (PHV+). Dat plan omvat drie investeringsprojecten die niet door de Europese 
Commissie waren geselecteerd, namelijk de bouw van twee legerkazernes, de aankoop van 
scanners  en  een  aantal  werken  in  verband  met  erfgoedrenovatie.  De  vastleggings‐  en 
vereffeningskredieten die in 2022 zijn gepland voor het PHV+, bedragen respectievelijk 35 en 
33 miljoen euro. 

Eind vorig jaar keurde de federale regering een "Plan voor Herstart en Transitie" (PHT) voor 
een  totaal  van  1  miljard  euro  goed.  De  geplande  vereffeningen  voor  2022  bedroegen 
200 miljoen  euro.  De  aangepaste  begroting  omvat  daartoe  235,5  miljoen  euro  aan 
vastleggingskredieten en 139 miljoen euro aan vereffeningskredieten. De investeringen die 

 
15  In programma 06.41.1 zijn  in totaal 30 miljoen euro aan kredieten  ingeschreven onder de noemer stortingen van 

btw verschuldigd voor projecten in het kader van het FHV. Die stortingen zijn budgettair neutraal. 
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nog niet zijn goedgekeurd, zullen eventueel  in de begroting worden  ingeschreven bij een 
volgende aanpassingsblad16.  

Tot slot keurde de regering op 18 maart 2022 een energietransitieplan (ETP) goed voor in 
totaal 1.153 miljoen euro. Dat plan moet ervoor zorgen dat de Belgische economie minder 
afhankelijk  wordt  van  fossiele  brandstoffen  en  dat  er  sneller  een  duurzaam  en 
klimaatneutraal  systeem  voor  energiebevoorrading  komt.  Dit  zijn  de  voornaamste 
maatregelen die worden beoogd: 

 aanmoediging  van  transportmiddelen die  rijden op niet‐fossiele brandstof: het plan 
focust  voornamelijk  op maatregelen  om  het  spoorvervoer  aan  te moedigen, meer 
bepaald  door  het  treinaanbod  uit  te  breiden  (zowel  voor  reizigers  als  voor 
goederenvervoer),  door  projecten met  waterstoftreinen  te  ontwikkelen  en  door  de 
tarieven niet aan te passen in 2023. Er worden ook maatregelen beoogd om elektrische 
wagens te promoten; 

 productie van hernieuwbare energie op middellange en  lange  termijn: naast diverse 
projecten voor de installatie van bronnen voor zonne‐energie (floating solar, plaatsing 
van  zonnepanelen  op  overheidsgebouwen),  windenergie  (versterking  van  de 
offshorecapaciteit  in de Noordzee, windmolens voor de basis Elisabeth) en biomassa 
(aquacultuurparken), wil de regering ook transport‐ en opslagcapaciteiten ontwikkelen 
voor waterstof en het gebruik van dat gas aanmoedigen in de industriële sector; 

 diverse maatregelen,  zoals  btw‐verlagingen  voor  de  plaatsing  van  zonnepanelen  of 
warmtepompen,  het  versnellen  van  de  administratieve  procedures  voor 
investeringsprojecten  in  samenhang  met  de  energietransitie,  kleinere 
overheidskantoren, meer gebruik van LED voor openbare verlichting, enz. 

Het  plan  voor  energietransitie  zal  worden  uitgevoerd  via  327,2  miljoen  euro  aan 
rechtstreekse  overheidsinvesteringen  en  480 miljoen  euro  via  partnerschappen met  de 
privésector.  Het  saldo  van  345,5  miljoen  euro  omvat  voornamelijk  fiscale  en  sociale 
maatregelen zoals btw‐verminderingen (252 miljoen euro) en een bijkomende financiering 
van het sociaal fonds voor gas en elektriciteit (57 miljoen euro in 2022). 

Volgens de informatie van de FOD BOSA zijn in de aangepaste begroting 309,3 miljoen euro 
vastleggingskredieten  en  9,3  miljoen  euro  vereffeningskredieten  ingeschreven  voor  de 
uitvoering van het energietransitieplan. 

Het voorliggende ontwerp voorziet  in  totaal  1.182,1 miljoen euro vastleggingskredieten en 
487,5 miljoen euro vereffeningskredieten voor de investeringsprojecten van die vier plannen. 

2.4.2  Administratieve opvolging 

Op  federaal  niveau  is  de  uitvoering  van  de  geplande  projecten,  opgenomen  in  de 
bovengenoemde  investeringsplannen,  onderworpen  aan  een  specifiek  systeem  van 
coördinatie en opvolging. Dit staat los van de gebruikelijke procedures voor administratief 
toezicht en begrotingscontrole door de diensten van de Inspectie van Financiën en de FOD 
BOSA. Specifiek voor de FHV concretiseert dat systeem zich door de opmaak van semestriële 
verslagen  door  de  FOD  BOSA  wanneer  betalingsaanvragen  worden  ingediend  bij  de 

 
16  Voor  de  investeringen  die  nog  zijn  ingeschreven  in  de  begroting  houdt  de  regering  wel  rekening  met  een 

onverdeelde correctie van 61 miljoen euro (algemene toelichting, p. 10). 
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Europese Commissie. Meer concreet en  los van de administratieve maatregelen genomen 
door elk van de betrokken deelstaatentiteiten: 

 verzekert de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen de coördinatie 
en algemene opvolging van de uitvoering van de maatregelen en van de mate waarin de 
doelstellingen van het FHV zijn verwezenlijkt; 

 verzekert de  interministeriële  conferentie  "relance  en  strategische  investeringen" de 
interfederale  coördinatie  in  het  kader  van  de  opvolging  van  het  FHV. Het  politiek 
begeleidingscomité  bereidt  de  vergaderingen  van  de  conferentie  voor.  Dat  is  een 
werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende kabinetten die werd opgericht in 
het kader van de uitwerking van het FHV; 

 wordt  op  technisch  en  administratief  niveau  een  interfederale  coördinatie 
georganiseerd  door  het  interfederaal  toezichtscomité,  in  samenwerking  met  de 
staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen. Dat comité omvat een vast 
secretariaat  dat  onder  de  FOD  BOSA  ressorteert. Het  secretariaat  staat  in  voor  de 
opvolging  en  rapportering  van  de mijlpalen  en  de  streefdoelen,  het  verzamelt  de 
gegevens om de verwezenlijking van die doelstellingen te documenteren, het bereidt de 
diverse rapporteringen voor en het organiseert de werkzaamheden van het interfederaal 
toezichtscomité; 

 verleent de FOD BOSA bijstand bij het ontwikkelen van de geïnformatiseerde tool voor 
de opvolging van de projecten (IT‐Tool), brengt hij eveneens bij de staatssecretaris en 
bij het interfederaal toezichtscomité verslag uit over de uitvoering van de mijlpalen en 
streefdoelen en staat hij via een organiek fonds  in voor het financiële en budgettaire 
beheer van de federale projecten; 

 coördineert  de  FOD  BOSA  de  cellen  voor  projectbeheer  in  samenwerking met  de 
projectleiders  (FOD,  POD,  AOI  en  OISZ),  de  projectbeheerders,  de  Inspectie  van 
Financiën en de federale auditcel. 

In  sectie  06  van  de  algemene  uitgavenbegroting  is  een  krediet  van  1,1  miljoen  euro 
ingeschreven voor de installatie van die coördinatie‐ en opvolgingsorganen. 
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Bron: FOD Beleid en Ondersteuning 

3  Steunmaatregelen op het vlak van energie 

3.1  Inleiding 

Alle  energieprijzen  (gas,  elektriciteit,  brandstoffen  en  huisbrandolie)  zijn  significant 
gestegen  naar  aanleiding  van  de  wereldwijde  economische  heropleving  in  2021  maar 
eveneens door de  invasie van Oekraïne bij het begin van 2022. De  federale regering nam 
verschillende maatregelen  om  de  impact  voor  de  burgers  te  beperken. De maatregelen 
hadden zowel een invloed op de uitgaven als op de geraamde ontvangsten van de federale 
overheid.  Het  Rekenhof  merkt  op  dat  hierover  slechts  heel  summiere  informatie  is 
opgenomen in de algemene toelichting.  

Dit deel bevat een kort overzicht van de verschillende maatregelen en bespreekt daarna de 
belangrijkste meer in detail, samen met hun budgettaire impact.  

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, worden de totale kosten van de verschillende energie‐
steunmaatregelen op meer dan 1,5 miljard euro geraamd na toevoeging van de bijkomende 
ontvangsten. 
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Tabel – Synthese van de verschillende energiemaatregelen (in miljoen euro) 

Beschrijving van de maatregel Oorsprong van de 
beslissing en datums 
van de ministerraad 

Wettelijke 
grondslag 

Impact 

Ontvangsten    

Btw-verlaging op elektriciteit (01/03 tot 
30/06) 

MR van 4 februari 2022 KB 05/02/22 -321,5 

Verlenging van de btw-verlaging op 
elektriciteit (01/07 tot 30/09) 

MR van 18 maart 2022 
en MR van 1 april 2022 

KB 23/03/22 -297,6 

Btw-verlaging op gas (01/04 tot 30/09) MR van 18 maart 2022 
en MR van 1 april 2022 

KB 23/03/22 -384,0 

Accijnsverlaging op brandstoffen MR van 16 maart 2022 
en MR van 1 april 2022 

KB 16/03/22 -288,0 

Btw-verlaging op zonnepanelen MR van 1 april 2022 KB 27/03/22 -10,7 

Btw-verlaging op warmtepompen MR van 1 april 2022 KB 27/03/22 -5,1 

Totaal negatief effect van de 
maatregelen 

  -1.306,9 

Bijkomende btw-ontvangsten  MR van 1 april 2022  +604,0 

Bijkomende btw-ontvangsten MR van 18 maart 2022  +1.084,7 

Bijdrage energiesector (niet-fiscale 
ontvangst) 

MR van 4 februari 2022  +32,0 

Totaal effect van de prijsverhogingen op 
de ontvangsten 

  +1.720,7 

Totale netto-impact op de 
ontvangsten 

  413,8 

Uitgaven     

Subsidie uitgebreid sociaal tarief CREG Cf. tabel in 3.4  -729,9 

Herfinanciering van het sociaal 
energiefonds CREG 

  -3,4 

Verwarmingspremie MR van 4 februari 2022 
en tweede aanpassing  

Wet 28/02/22 -517,2 

Stookoliepremie  MR van 16 maart 2022 
en MR van 1 april 2022 

 -207,9 

Herfinanciering van het Sociaal 
Verwarmingsfonds 

MR van 16 maart 2022 
en MR van 1 april 2022 

 -38,0 

Financiering NMBS MR van 16 maart 2022 
en MR van 1 april 2022 

 -13,0 

Investeringen energietransitie   -9,3 

Totale stijging van de uitgaven   -1.518,7 

Energienorm – extra kosten MR van 20 oktober 
2021 – Initiële 
begroting 

Wet 27/12/21 -450,9 

Algemeen totaal van de 
energiemaatregelen 

  -1.555,8 

Bron: Rekenhof 

De FOD Financiën raamde de fiscale meerontvangsten op de energieproducten tegenover de 
initiële  begroting  2022  op  1.688,7 miljoen  euro. Het Rekenhof  benadrukt  dat de macro‐
economische ramingen zijn opgemaakt op basis van de parameters van het FPB van februari 
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2022. De regering neemt aan dat de meerontvangsten van de btw, zoals berekend door de 
FOD Financiën in maart 2022 (cf. infra), al in belangrijke mate zijn verrekend in de totale 
ontvangsten. De geraamde netto‐impact van de fiscale maatregelen houdt enkel rekening 
met de directe impact op de btw‐ontvangsten. De raming van de indirecte effecten van de 
prijsstijgingen vergen een actualisatie van de macro‐economische ramingen door het FPB. 
Door de volatiliteit van de energieprijzen en de onzekere economische ontwikkelingen is het 
overigens aangewezen de  impact van de maatregelen de komende maanden van nabij  te 
monitoren.  

3.2  Overzicht van de verschillende maatregelen  

Begrotingsnotificaties van 20 oktober 2021 ‐ Initiële begroting 2022 

De regering besliste een energienorm  in te voeren voor de burgers en de bedrijven om de 
koopkracht en het concurrentievermogen tegenover de buurlanden te waarborgen. Sedert 
1 januari worden alle federale heffingen (taksen en toeslagen zoals de federale bijdragen, de 
offshore‐toeslag,…) geschrapt en vervangen door een bijzondere accijns op elektriciteit en 
gas. Die accijns biedt het voordeel flexibeler te zijn dan heffingen en als een regulator van de 
factuur te fungeren doordat hij automatische verhogingen vermijdt. De afdracht van deze 
energie‐accijns  naar  de  Commissie  voor  de  Regulering  van  de  Elektriciteit  en  het  Gas 
(CREG)/Elia verloopt via de toewijzingsfondsen. 

Daarnaast  besliste  de  regering  om  deze  hervorming  naar  accijns  op  hetzelfde  niveau  te 
brengen als de federale bijdragen. Deze maatregel werd aanvankelijk geraamd op 156 miljoen 
euro en is ten laste van de federale begroting. 

De regering raamt deze meeruitgaven voor het begrotingsjaar 2022 nu op 450,9 miljoen euro, 
een toename van 294,9 miljoen euro tegenover de initiële begroting. Deze toename ontstaat 
enerzijds  door  een  minder  grote  afdracht  vanuit  de  fiscale  ontvangsten  naar  Elia  van 
177 miljoen euro, en anderzijds, door een bijkomende uitgave van 471,9 miljoen euro voor de 
financiering van het sociaal tarief (CREG): 

 De minimumprijs  van de groenestroomcertificaten  voor bepaalde windmolenparken 
hangt af van de elektriciteitsprijs. De prijs daalt bij hogere elektriciteitsprijzen. Volgens 
de CREG dalen de kosten van de groenestroomcertificaten met 177 miljoen euro.  

 Rekening houdend met de plafonnering van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, 
veroorzaken  de  stijgende marktprijzen  voor  gas  en  elektriciteit  een meerkost  van 
471,9 miljoen euro. De algemene toelichting brengt deze meerkost in rekening door een 
ESR‐correctie (zie punt 4 van dit hoofdstuk). Door het financieringsysteem via de CREG 
zullen de meeruitgaven pas in 2023 en 2024 geboekt worden. Maar aangezien het om 
prestaties in 2022 gaat, dient een ESR‐correctie plaats te vinden.  

In het  laatste kwartaal van 2021 werden eveneens verschillende maatregelen genomen  in 
verband met het (uitgebreid) sociaal tarief (verlenging en uitbreiding tot een half miljoen 
gezinnen extra tot 31 maart 2022, eenmalige korting van 80 euro voor de rechthebbenden 
van dat tarief).  

Maatregelen van februari 2022 

In de ministerraad van 4 februari 2022 werd een tweede pakket maatregelen genomen om de 
consument  te helpen het hoofd  te bieden aan de prijsstijgingen. Het omvat de volgende 
punten:  
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 de verlenging van het uitgebreid sociaal tarief tot het einde van het tweede kwartaal; 

 de  tijdelijke  btw‐verlaging  op  elektriciteit naar  6%  van  1 maart  tot  30  juni  voor  de 
residentiële contracten; 

 een eenmalige verwarmingspremie van 100 euro voor de Belgische gezinnen.  

De tweede aangepaste algemene uitgavenbegroting brengt de maatregelen in verband met 
de verlenging van het sociaal tarief en van de verwarmingspremie in rekening. 

De kosten van dit tweede maatregelenpakket worden globaal op 1.121 miljoen euro geraamd 
en worden deels gefinancierd door extra ontvangsten voor de federale overheid als gevolg 
van de stijging van de energieprijzen. De regering houdt rekening met 604 miljoen euro extra 
btw op gas, elektriciteit en stookolie, met 32 miljoen euro van de repartitiebijdrage17 en met 
177 miljoen euro fiscale ontvangsten die de federale overheid niet zal betalen voor de offshore 
windenergie (cf. supra).  

De  nettokosten  van  die  tussenkomst  voor  de  federale  begroting  kunnen  bijgevolg  op 
308 miljoen euro worden geraamd.  

Maatregelen van maart 2022 

Naar aanleiding van de invasie in Oekraïne en de piekende prijzen voor energie werd in de 
ministerraden  van  16  en  18  maart  2022  een  derde  pakket  maatregelen  genomen.  Die 
maatregelen breiden het aantal gerechtigden uit of verlengen de maatregelen die al eerder 
werden goedgekeurd:  

 de verlenging van de btw‐verlaging op elektriciteit tot 30 september 2022; 

 de tijdelijke btw‐verlaging op gas voor de periode van 1 april tot 30 september 2022; 

 de verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief tot 30 september; 

 een  eenmalige  vermindering  van  200  euro  op  de  factuur  voor  gezinnen  die  met 
stookolie  of  propaan‐/butaangas  verwarmen  en  een  herfinanciering  van  het  sociaal 
stookoliefonds; 

 een tijdelijke verlaging van de accijns op benzine en diesel met 0,175 euro per liter; 

 een  toelage  aan  de  NMBS  om  de  voorziene  stijging  (4,5%)  van  de  tarieven  in  de 
komende zomer te neutraliseren.  

Deze nieuwe maatregelen zullen naar schatting  1,3 miljard euro kosten maar zullen deels 
worden gefinancierd door de  stijging  van de  fiscale ontvangsten met  1,1 miljard  euro  als 
gevolg van de nieuwe prijsstijging.  

Begrotingsconclaaf van 1 april 2022 – Derde aangepaste begroting 

In het kader van het energietransitieplan besliste de regering in maart maatregelen te nemen 
om  de  overgang  naar  hernieuwbare  energie  te  versnellen  om  onder  meer  de  btw  op 
zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers in 2022 en 2023 tot 6% te verlagen en om in 
2023 het  verlaagde btw‐tarief  van 6%  voor  sloop  en heropbouw  te  verlengen. Daarnaast 
voorziet de regering in een aantal klimaatvriendelijke investeringen (309,3 miljoen euro aan 

 
17  De  verhoging  van  de  niet‐fiscale  ontvangst  (bijdrage  van  de  energiesector  voor  de  ontmanteling  van  de 

kerncentrales) is evenwel niet vermeld in de voorstellen van de middelenbegroting. 
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vastleggingskredieten),  met  een  budgettaire  impact  van  9,3  miljoen  euro 
(vereffeningskredieten) in 2022 (zie punt 2.4)18. 

Er worden in de voorliggende ontwerpbegroting ook aanvullende kredieten toegekend voor 
de  toepassing  van  het  sociaal  tarief  in  het  derde  kwartaal  terwijl  het  aan  de 
verwarmingspremie toegekende globale krediet lichtjes wordt verlaagd.  

3.3  Impact van de fiscale maatregelen 

De FOD Financiën heeft het Rekenhof de verantwoordingen bezorgd van de verschillende 
maatregelen en de raming van de kosten of van het eventuele bijkomende rendement ervan. 
Het  is weliswaar  niet  vanzelfsprekend  om  die  budgettaire  impact  te  bepalen  omdat  de 
prijzen op de internationale markten zo volatiel zijn. 

Tariefverlaging van de btw op elektriciteit (maart‐september 2022)19 (‐321,5 miljoen euro en  
‐297,6 miljoen euro) 

De tariefverlaging van de btw op elektriciteit voor de periode maart‐juni 2022 werd berekend 
op basis van de prijsindex van december 2021. Een actualisatie op basis van de prijsindex van 
februari  2022  betekent  een  budgettaire meerkost  van  75,6 miljoen  euro. De  budgettaire 
impact voor 2022 zou echter overraamd kunnen zijn, omdat er geen rekening gehouden werd 
met volgende factoren: 

 Volgens  Fluvius20  bedraagt  het  verbruik  voor  de  maanden  maart‐september 
gecumuleerd 53%. Dit is lager dan het door de FOD Financiën berekende verbruik van 
58,3%. De FOD vermeldt  in zijn berekeningsnota dat de voorschotten proportioneel 
verdeeld  zijn  over  het  jaar  en  verdeelt  daarom  de  kostprijs  ook  gelijkmatig.  Bij  de 
afrekening moet  echter  het  werkelijke  verbruik  tijdens  deze maanden  in  rekening 
gebracht  worden.  Bij  gebrek  aan  gegevens  over  het  werkelijk  verbruik,  moet  de 
leverancier  gebruik  maken  van  het  in  de  elektriciteitsmarkt  vastgelegde 
gebruikersprofiel. Deze afrekening zal deels in 2023 plaatsvinden. 

 De raming houdt ook geen rekening met het aandeel vaste contracten voor elektriciteit. 
Volgens  een  studie  van de CREG21 beschikt 68%  van de huishoudens over  een  vast 
contract, waarvan 65% met vaste prijzen. Afhankelijk van de resterende  looptijd van 
deze vaste contracten kan de impact minder hoog zijn.  

 
18  De begrotingsnotificatie van april 2022 voorziet daarnaast in een studie (in samenwerking met de Groep van Tien) 

over de mogelijke beleidsmaatregelen die kunnen worden genomen om de energiefactuur  te milderen en een 

bijkomende  studie  (via een Europees  initiatief) om na  te gaan of de overwinsten  van energiebedrijven kunnen 

afgerond worden. Deze studies hebben geen budgettaire impact voor 2022. 
19  Koninklijk besluit van 23 maart 2022 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 m.b.t. de btw wat de 

verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde betreft voor de levering van elektriciteit, van 

aardgas en van warmte via warmtenetten in het kader van residentiële contracten. 

20  Fluvius maakte een berekening op basis van de vastgestelde verbruiksprofielen. Dit zijn curves op basis van een 

cijfertabel die per kwartier  (voor elektriciteit) of per uur  (voor gas)  van een  volledig  jaar het  relatieve  verbruik 

weergeeft voor een bepaald type van klanten (zie www.synergid.be). 

21  CREG – Studie over de stijging van de elektriciteits‐en aardgasprijzen in België, 24 september 2021. 
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Tariefverlaging van de btw op gas (april‐september 2022)22 (‐384 miljoen euro) 

Op  basis  van  de  gehanteerde  prijsindex  van  februari  2022 meent  het  Rekenhof  dat  de 
budgettaire impact overraamd is, omdat de FOD Financiën ook hier geen rekening houdt 
met de hieronder vermelde factoren: 

 Volgens Fluvius bedraagt het verbruik voor de maanden april‐september gecumuleerd 
17,40%23.  Dit  is  dus  beduidend  lager  dan  de  berekende  impact  van  50%,  wat  zou 
resulteren in een verlaging van de budgettaire kost van 133,6 miljoen euro.  

 Volgens een studie van de CREG van september 2021 beschikt 64% van de huishoudens 
over een vast contract, waarvan 55% met vaste prijzen.  

Tariefverlaging van de accijnzen op benzine en diesel (16 maart‐september 2022)24 
(‐288 miljoen euro)  

De maatregel voorziet in een tijdelijke verlaging van de accijnzen op benzine en diesel met 
0,175  euro  per  liter  en  de  invoering  van  het  omgekeerde  cliquet‐systeem  als  de  prijzen 
opnieuw lager liggen dan 1,70 euro per liter. De tariefdaling is van toepassing vanaf 16 maart 
t.e.m. 30 september (= 197 dagen), waarna de accijnzen terug worden hersteld op het niveau 
van  1  januari  2022. De  regering  voorziet voor deze  tariefverlaging  288 miljoen  euro. Het 
Rekenhof merkt op dat, indien de verlaagde accijnstarieven ononderbroken van toepassing 
zijn  in deze periode  (en het omgekeerd cliquet‐systeem niet  in werking  treedt omdat de 
prijzen niet beneden de 1,70 euro dalen), de voorziene budgettaire kost (288 miljoen euro) 
onvoldoende  zal  zijn.  In  dit  geval  zal  de maatregel  een  budget  van  642,2 miljoen  euro 
(3,26 miljoen euro per dag x 197) vereisen. 

Tariefverlaging van de btw van 21% naar 6% voor zonnepanelen, zonneboilers (‐10,7 miljoen 
euro) en warmtepompen (‐5,1 miljoen euro) (april‐december 2023)25  

In de raming houdt de FOD Financiën geen rekening met terugverdieneffecten (bijkomende 
ontvangsten  die  kunnen  gerealiseerd  worden  door  een  snellere  uitvoering  van  deze 
energiebesparende  investeringen), noch met de budgettaire kost m.b.t.  andere  instanties 
(o.m.  internaten,  verblijfsinrichtingen  voor  bejaarden,…)  die  ook  van  deze maatregelen 
kunnen genieten, maar waarover onvoldoende data bestaan.  

Verlaagd tarief van 6% voor de sloop en heropbouw van woningen26 (verlenging tot eind 2023) 

De maatregel, die van toepassing is vanaf 2021, wordt met een jaar verlengd tot eind 2023. De 
regering voorziet in een budgettaire kost van 215 miljoen euro voor 2023, dit is 24 miljoen 

 
22  Koninklijk besluit van 23 maart 2022 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20. 
23  Aangezien het gasverbruik van april tot september slechts 17% van het jaarverbruik vertegenwoordigt, zou die btw‐

verlaging de jaarlijkse factuur met 2,1% verminderen. 
24  Koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot voorlopige wijziging van artikel 419, b), c), e) en f)  i), artikel 420, §3, en 

artikel 429, §5, 1), van de programmawet van 27 december 2004. 
25  KB van 27 maart 2022 tot wijziging van het kb nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de btw en 

tot  indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de fotovoltaïsche zonnepanelen, de thermische 

zonnepanelen en de zonneboilers, de warmtepompen, en de afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele 

Belgische grondgebied betreft. 

26  Koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling 

van de tarieven van de btw en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de fotovoltaïsche 

zonnepanelen, de thermische zonnepanelen en de zonneboilers, de warmtepompen, en de afbraak en heropbouw 

van gebouwen op het hele Belgische grondgebied betreft. 
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euro hoger dan de raming bij de  initiële begroting van 2021 en 2022 (telkens 191 miljoen). 
Terwijl de regering in 2021 en 2022 slechts rekening hield met de brutokost van de maatregel 
t.a.v.  de  bouwwerkzaamheden  van  particulieren,  houdt  ze  voor  2023  rekening met  de 
nettokost  (119 miljoen  euro)  en  voegt  ze  ook  een  nettokost  (96 miljoen  euro) m.b.t.  de 
bouwwerkzaamheden  door  bouwpromotoren  toe. Om  tot  deze  netto‐impact  te  komen, 
verrekent de FOD Financiën terugverdieneffecten27 (‐138 miljoen euro) en een correctie voor 
projecten die niet in aanmerking komen voor de tariefverlaging (‐29,9 miljoen euro)28.  

Het Rekenhof merkt op dat de FOD Financiën niet over de nodige opvolgingstools beschikt 
om de kostprijs van deze maatregel te monitoren en op accurate wijze te becijferen. Het wijst 
er voorts op dat de geraamde terugverdieneffecten onzeker zijn29. 

Voorts stelt het Rekenhof vast dat de kostprijs van de maatregel hoger zou kunnen uitvallen 
dan geraamd om volgende redenen: 

 de prijs per woning gehanteerd in de raming werd niet geactualiseerd (gezien de actuele 
prijsstijgingen kan de impact hoger liggen); 

 de terugverdieneffecten kunnen een verschuiving zijn van inkomsten van latere jaren, 
aangezien de projecten eerder worden uitgevoerd dan gepland; 

 er wordt geen rekening gehouden met een substitutie‐effect: om de bijkomende werken 
mogelijk te maken, moet er ook voldoende ruimte zijn op de markt. De bouwsector heeft 
al te kampen met een aanzienlijke krapte. Projecten aan btw‐tarief van 21% kunnen dan 
vervangen worden door projecten aan 6%, met minderontvangsten tot gevolg. 

3.4  Subsidies van de FOD Economie voor tussenkomst in de hogere 
energiekosten 

Om de hoge energiekosten voor de gezinnen te verlichten, keurde de regering ook diverse 
bijkomende subsidies goed die worden toegekend door de FOD Economie.  

Verlenging van de uitgebreide toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas (729,9 
miljoen euro en 3,4 miljoen euro) 

In  de  uitgavenbegroting  van  de  FOD  Economie  bedraagt  de  subsidie  aan  de  (CREG) 
733,3 miljoen euro30. Deze bestaat uit een krediet van 729,9 miljoen voor de financiering van 
de uitgebreide toekenning van het sociaal tarief in 2022 en uit een krediet van 3,4 miljoen 
euro voor het Sociaal Energiefonds van de CREG. 

 
27  Deze terugverdieneffecten bestaan uit bijkomende btw‐ontvangsten als gevolg van een snellere beslissing tot sloop 

en heropbouw door de tijdelijke tariefverlaging. 
28  De budgettaire impact is dus samengesteld uit: 119 miljoen euro voor particuliere woningbouw (191 miljoen euro 

bruto‐kost  –  42,6 miljoen  euro  terugverdieneffecten  –  29,9  miljoen  euro  correctie)  +  96  miljoen  euro  voor 

bouwpromotoren (191 miljoen euro bruto‐kost – 95 miljoen euro bijkomende terugverdieneffecten). De regering 

raamt dus de terugverdieneffecten voor de bouwpromotoren en de particulieren op 137,6 miljoen euro (95+42,6). 

29  De FOD Financiën kan enkel het aantal aanvragen opvolgen, maar hieraan zijn geen verdere facturatiegegevens 

gekoppeld. In 2021 ontving de FOD Financiën +/‐ 16.000 aanvragen voor de toepassing van het verlaagd tarief , dat 

is 4.000 minder dan het aantal waarop de raming is gebaseerd. Rekening houdend met een gemiddelde kostprijs 

van 252.066,12 euro/woning betekent dit een lager terugverdieneffect t.b.v. 63,1 miljoen euro. 

30  Basisallocatie 32.21.40.41.40.01 – Subsidie aan de CREG in het kader van de uitbreiding van het sociaal tarief voor 

elektriciteit en gas en voor bijkomende energiehulpmaatregelen.  



COMMENTAAR EN OPMERKINGEN BIJ DE ONTWERPEN VAN STAATSBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2022 / 27 

 

 

 

 

Met het krediet van 729,9 miljoen euro zal de FOD Economie het Fonds Beschermde Klanten 
van de CREG subsidiëren, dat instaat voor de vergoeding van de energiebedrijven die klanten 
hebben bevoorraad met elektriciteit en gas tegen sociale maximumprijzen.  

De uitbreiding van het sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en aardgas is geregeld 
via de programmawet van 20 december 202031 en het koninklijk besluit van 28 januari 2021. 
Het koninklijk besluit vulde de lijst met beschermde residentiële afnemers vanaf 1 februari 
2021 aan met de categorie die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming (rvt‐categorie). 
Deze  uitbreiding  was  oorspronkelijk  van  toepassing  tot  31  december  2021.  De  regering 
verlengde de  toepassing  al  tot  30  juni  202232  en  besliste naar  aanleiding  van de huidige 
begrotingscontrole om die verder te verlengen tot 30 september 2022. 

De subsidie 2022 heeft voornamelijk betrekking op de toekenning van het sociaal tarief voor 
het  eerste  kwartaal  2022  (393 miljoen  euro33).  Voor  het  tweede  en  het  derde  kwartaal 
bedraagt het krediet respectievelijk 93,8 en 94,5 miljoen euro. Het resterend krediet heeft 
betrekking op een recentere raming van de kredieten voor het tweede en derde kwartaal 2022 
(60,6 miljoen euro) en op 2021 (88 miljoen euro)34. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat het krediet van 729,9 miljoen euro in verschillende fasen 
werd toegekend. 

Tabel – Overzicht van de toegekende kredieten in het kader van het uitgebreid sociaal tarief (in miljoen euro)  

Periode Toegekende kredieten Begroting 

2021 88 miljoen euro 
Initiële begroting: 295,9 

miljoen euro 

Eerste kwartaal 2022 (393 
miljoen euro) 

207,9 miljoen euro 

185,1 miljoen euro 
Tweede aangepaste 

begroting: 278,9 miljoen 
euro 

Tweede kwartaal (147,7 
miljoen euro) 

93,8 miljoen euro 

53,9 miljoen euro 

Derde aangepaste begroting 
– Vervat in nieuw initiatief 

van 60,6 miljoen euro 
(Algemene toelichting, p. 8 – 

Tabel 1) 

 
31  De programmawet van 20 december 2020 voorziet in de wettelijke basis voor de financiering van de toepassing van 

de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas met betrekking tot de categorie van de residentiële 

beschermde afnemer.  
32  Artikel 97 van de programmawet van 27 december 2021 verlengt de toepassing tot 31 maart 2022 en artikel 32 van 

de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie tot 30 juni 2022.  
33  Waarvan 207,9 miljoen euro toegekend bij de initiële begroting 2022 en 185,1 miljoen euro bij de tweede aangepaste 

begroting. 
34  De berekening van het ESR‐saldo houdt hiermee  rekening via een ESR‐correctie van +88 miljoen euro  in 2022 

en ‐88 miljoen euro in 2021. Zie algemene toelichting, p. 27. Voor 2021 bedraagt de subsidie hierdoor 276 miljoen 

euro. 
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Derde kwartaal (101,2 
miljoen euro) 

94,5 miljoen euro 

Derde aangepaste begroting 
– Energie-akkoord 14 maart 
(Algemene toelichting, p. 8 – 

Tabel 1) 

6,7 miljoen euro 

Derde aangepaste begroting 
– Vervat in nieuw initiatief 

van 60,6 miljoen euro 
(Algemene toelichting, p. 8 – 

Tabel 1) 

Totaal toegekende 
kredieten 729,9 miljoen euro Initiële, tweede en derde 

aangepaste begroting 

Bron: Rekenhof 

Het Rekenhof stelt vast dat voor de derde aangepaste begroting 2022 de verantwoording van 
de bijkomende kredieten  summier  is35. De kredieten  zijn gebaseerd op  ramingen van de 
CREG. Indien de regering zou beslissen de tussenkomst voor het sociaal tarief te verlengen 
tot het  einde  van het  vierde  kwartaal  2022,  bedraagt de  geraamde  bijkomende  kostprijs 
270,7 miljoen euro. Het Rekenhof wijst erop dat door de volatiliteit van de marktprijzen de 
effectieve kosten significant kunnen afwijken van de ramingen. De werkelijke kosten zijn pas 
bekend nadat de energieleveranciers hun schuldvorderingen hebben ingediend bij de CREG. 

Het Fonds Beschermde Klanten wordt door de stijgende energieprijzen geconfronteerd met 
een stijgende vergoeding voor de toekenning van het sociaal tarief aan klanten die hier vóór 
de  uitgebreide  toepassing  al  een  beroep  op  deden. Het  conclaaf  houdt  daarom  in  2022 
rekening met een ESR‐correctie op het  resultaat van het Fonds Beschermde Klanten. De 
hogere kosten zullen immers ook deels in 2023 en 2024 worden afgerekend (zie punt 5 van 
dit hoofdstuk). 

De subsidie aan de CREG bevat daarnaast ook een krediet van 3,4 miljoen euro voor het 
Sociaal  Energiefonds,  dat  instaat  voor  de  financiering  van  de  begeleiding  en  financiële 
maatschappelijke steunverlening van de OCMW’s aan de meest hulpbehoevenden  inzake 
energielevering. De regering wil bijkomende preventieve maatregelen nemen en besliste om 
dit fonds eenmalig hiervoor te financieren. Die financiering bovenop de huidige 3,4 miljoen 
euro zal gebeuren met de onderbenutting van het krediet voor de verwarmingspremie van 
100 euro (zie hierna) en mag maximaal 57 miljoen euro bedragen.  

Verwarmingspremie van 100 euro (517,2 miljoen euro) 

Ter  compensatie  van de gestegen  energiekosten kent de  regering  in  2022  een  eenmalige 
premie van 100 euro toe op de elektriciteitsfactuur van de gezinnen36. De tweede aangepaste 
begroting kende hiervoor een krediet van 520 miljoen euro toe. Het begrotingsconclaaf van 
april  2022  verminderde dit  krediet met  2,8 miljoen  euro37  zodat het  toegekende  krediet 
517,2 miljoen euro bedraagt.  

 
35   Parl.  St.  Kamer,  DOC  55  2643/001,  Wetsontwerp  houdende  de  derde  aanpassing  van  de  Algemene 

Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, 29 april 2022, p. 144. 

36  Basisallocatie 32.21.40.41.40.03 – Subsidie aan de CREG in het kader van de verwarmingspremie.  

37  Dit is een compensatie voor de personeels‐ (1,8 miljoen euro) en werkingskredieten (0,1 miljoen euro) die nodig zijn 

voor de begeleiding van de implementatie van de verwarmingspremie.  



COMMENTAAR EN OPMERKINGEN BIJ DE ONTWERPEN VAN STAATSBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2022 / 29 

 

 

 

 

De  elektriciteitsleveranciers kennen de  federale verwarmingspremie38  voor  eind  juli  2022 
automatisch toe aan de gezinnen en recupereren vervolgens de toegekende bedragen bij de 
CREG. De regering verwacht dat er van de 5,2 miljoen residentiële elektriciteitscontracten er 
ongeveer 0,4 miljoen contracten niet voor de verwarmingspremie in aanmerking komen (bv. 
tweede  verblijven  of  studentenkoten). De  ingeschreven  kredieten  houden  hiermee  geen 
rekening zodat de uitgaven dus met bijna 40 miljoen euro overraamd lijken. 

Stookoliepremie van 200 euro (207,9 miljoen euro) 

De derde aangepaste uitgavenbegroting van de FOD Economie bevat een nieuw krediet van 
207,9 miljoen euro voor de toekenning in 2022 van een eenmalige premie van 200 euro ter 
compensatie van de hogere stookoliefactuur39. De gezinnen zullen de premie (online) bij de 
FOD Economie moeten aanvragen.  

Het Rekenhof stelt vast dat de verantwoording van de bijkomende kredieten zeer summier 
is40. De wetgeving en de modaliteiten van de toekenning moeten nog worden goedgekeurd. 
Het  is  evenmin  duidelijk  hoeveel  gezinnen  hiervan  gebruik  zullen  maken41.  Het  is 
momenteel  dus  niet mogelijk  te  beoordelen  of  het  krediet  voldoende  zal  zijn  voor  de 
uitbetalingen van de premie in 2022. 

Tussenkomsten van het Sociaal Verwarmingsfonds vzw (38 miljoen euro) 

Het  begrotingsconclaaf  verhoogde  het  krediet  voor  de  dotatie  aan  het  Sociaal 
Verwarmingsfonds met 17 miljoen euro tot 38 miljoen euro42. Dat fonds komt gedeeltelijk 
tussen  in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich  in een moeilijke 
situatie bevinden. De regering zal de verwarmingstoelage in 2022 verhogen43 in functie van 
die bijkomende 17 miljoen euro. 

4  Budgettair meerjarenkader 

4.1  Meerjarenevolutie van het vorderingensaldo van entiteit I 

De algemene toelichting bevat het budgettair meerjarenkader voor de periode 2022 tot 2027. 

Dat  is gebaseerd op de  ramingen van het Monitoringcomité van maart 2022, waarop het 
effect,  bij  ongewijzigd  beleid,  van  de  goedgekeurde  maatregelen  van  het  laatste 
begrotingsconclaaf  werd  toegepast.  In  dat  kader  is  de  jaarlijkse  inspanning  van  0,2% 
verwerkt die de regering beloofde te zullen uitvoeren tot het einde van de legislatuur maar 

 
38  De wettelijke basis van de federale verwarmingspremie zit vervat in hoofdstuk 5 – Verwarmingspremie van de wet 

van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie.  
39  Basisallocatie 32.42.40.34.41.03 – Invoering van een eenmalige korting op de factuur van 200 euro/domicilie voor 

alle huishoudens die zich op stookolie/propaan/butaan verwarmen, voor zover de levering heeft plaatsgevonden in 

2022. Naast dit krediet werd bijkomend 0,8 miljoen euro aan personeelskredieten en 1,3 miljoen euro aan werkings‐ 

en investeringsuitgaven toegekend. Het totaal toegekend krediet bedraagt dus 210 miljoen euro (zie ook algemene 

toelichting, p.8, tabel 1, energie‐akkoord van 14 maart 2022).  
40  Parl.  St.  Kamer,  DOC  55  2643/001,  Wetontwerp  houdende  de  derde  aanpassing  van  de  Algemene 

Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, 29 april 2022, p. 146. 
41  Zo is het bv. momenteel nog onduidelijk of mede‐eigenaars ook recht op de premie zullen hebben. 

42  Basisallocatie 32.42.40.41.40.01 – Sociaal stookoliefonds.  

43   De huidige tussenkomst zit vervat in het koninklijk besluit van 27 maart 2009 betreffende de verwarmingstoelage 

toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. 
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niet  de  variabele  begrotingsinspanning. De  voorwaarde  voor  het  verwezenlijken  van  die 
inspanning is dat de economische omstandigheden gunstig moeten zijn. De inspanning kan 
schommelen tussen 0% en 0,4% van het bbp per jaar.  

Volgens de algemene toelichting bedraagt het vorderingensaldo van entiteit I ‐20,7 miljard 
euro (‐3,8% van het bbp), voor het jaar 2022. In 2023 zou dat saldo verbeteren (‐14,7 miljard 
euro) en daarna progressief verslechteren in de loop van de volgende vier jaren. Op het einde 
van de periode zou het saldo ‐21,3 miljard euro (‐3,4% van het bbp) bedragen.  

De reden voor de verwachte verslechtering tussen 2023 en 2027 (‐6,6 miljard euro)  is een 
minder  gunstige  evolutie  van de ontvangsten  (+22,1 miljard  euro)  tegenover de primaire 
uitgaven  (+26,1  miljard  euro)  en  meer  in  het  bijzonder  van  de  sociale  uitkeringen 
(+20,5 miljard  euro).  Ook  de  toename  van  de  fiscale  overdrachten  vanuit  de  federale 
overheid naar de Europese Unie en naar de deelstaatentiteiten (+6,7 miljard euro) biedt een 
verklaring voor deze verslechtering, net als de stijging van de  interestvoeten, die zich zal 
vertalen  in een  stijging van de  interestlasten. Die zullen  in de  loop van dezelfde periode 
stijgen met 2,6 miljard euro.  

4.2  Houdbaarheid van de Belgische overheidsschuld 

Wat de houdbaarheid van de schuld op lange termijn betreft, verwijst het Rekenhof naar het 
Jaarverslag 2021 van de NBB (16 februari 2022). Het verslag stelt dat de houdbaarheid van 
onze overheidsfinanciën niet gegarandeerd is. In dit verband hanteert de NBB drie mogelijke 
scenario’s  in  2043,  die  geen  rekening  houden met  het  opduiken  van  eventuele  nieuwe 
negatieve  gebeurtenissen  noch  met  de  effecten  ervan  op  de  verslechtering  van  het 
overheidstekort:  

 de overheidsschuld zou stijgen naar 120% en het overheidstekort zou in de richting van 
6% oplopen, 

 de  overheidsschuld  zou  100%  bedragen  en  het  overheidstekort  zou  rond  3%  blijven 
hangen, 

 de overheidsschuld zou 60% bedragen, waarbij de schuldgraad aanhoudend blijft dalen 
en het tekort vóór 2030 wordt weggewerkt. 

De  NBB  beschouwt  het  tweede  scenario  als  een  te  respecteren  minimum  voor  de 
houdbaarheid van de overheidsschuld.  

Om  in  de  nodige  buffers  te  voorzien  om  negatieve  gebeurtenissen  of  stijgingen  van  de 
intrestvoeten op te vangen is het, op middellange termijn, noodzakelijk dat het tekort lager 
is dan de  3%‐referentiewaarde. De oorlog  in Oekraïne doet zich ondertussen voor en de 
intrestvoeten zijn verdubbeld (0,75% in februari 2022 en thans 1,6% voor OLO’s op 10 jaar). 

De intrestlasten van de federale Schatkist zouden volgens de hypothesen van februari 2022 
dit  jaar uitkomen op 6.487 miljoen euro en met 206 miljoen euro toenemen tegenover de 
initiële  begroting  2022  als  effect  van  de  hogere  financieringsbehoeften  en  de  gestegen 
rentehypothesen. Wel zouden de  intrestlasten ongeveer 700 miljoen euro  lager uitkomen 
dan in 2021. Bij een gemiddelde toename van de rentevoeten met 100 basispunten (1%) zullen 
volgens een sensitiviteitsanalyse de intrestlasten met 400 miljoen euro toenemen. De lasten 
zullen  hoe  dan  ook weer  beginnen  stijgen  vanaf  2024  en  onder  de  huidige  hypothesen 
9,1 miljard euro bedragen  in 2027. Dit zal het gevolg zijn van zowel rentestijgingen als de 
financiering van begrotingstekorten. 
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5  Vorderingensaldo 

5.1  Vorderingensaldo van België (entiteit I en II) 

De algemene toelichting gaat voor België uit van een vorderingensaldo in 2022 van ‐5,2% van 
het bbp, dit is ‐28.328 miljoen euro.  

Het  geraamde  vorderingentekort  neemt  tegenover  de  initiële  begroting  2022  toe  met 
3.145 miljoen  euro  (waarvan  4.097 miljoen  euro  voor  entiteit  I,  ‐1.632 miljoen  euro  voor 
entiteit II en 680 miljoen euro door de nog over de entiteiten te verdelen maatregelen). 

Tabel ‐ Vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in miljoen euro)  

Omschrijving Realisaties 2021 Initiële begroting 
2022 

Aangepaste 
begroting 2022 

Gezamenlijke overheid -27.965 -25.183 -28.328 

Entiteit I -19.922 -16.577 -20.674 

Entiteit II -8.043 -8.606 -6.974 

Onverdeelde 
maatregelen 

 
 -680 

Bron: Algemene toelichting 

De onverdeelde correctie van ‐680 miljoen euro (‐0,13% van het bbp) vloeit voort uit44: 

 de plastiekbijdrage (‐153 miljoen euro); 

 een  deel  van  de  kosten  voor  de  derde  dosis  van  de  vaccins  tegen  het  coronavirus 
(‐527 miljoen euro). 

De  kosten  worden  in  afwachting  van  een  akkoord  tussen  de  federale  overheid  en  de 
gemeenschappen  en gewesten over de  verdeling  en de  financiële deelname  in de kosten 
thans niet toegewezen.  

Het Rekenhof merkt op dat geen enkele overheid deze kosten ten laste neemt en hiermee 
rekening  houdt  voor  het  uitzetten  van  haar  budgettaire  doelstellingen. De  commentaar 
hierover is overigens summier niettegenstaande er een belangrijk risico is voor de federale 
overheid. Ook  voor  bepaalde  ontvangsten  is  er  geen  akkoord  over  de  verdeling  van  de 
middelen45.  

Het vorderingensaldo 2022 zal volgens de algemene toelichting verbeteren met 0,3% van het 
bbp tegenover dat van 2021 (‐5,5% van het bbp)46. 

 
44   Zie algemene toelichting, p. 13 en Stabiliteitsprogramma, p. 20. 

45   Zoals bv. de verdeling van de nog te veilen 2G, 3G en 5G telecomlicenties waarvan de opbrengsten geraamd worden 

op 786 miljoen euro (toekenning voor 20 jaar). 

46   Het bbp neemt met 6,5% toe van 507,2 miljard euro in 2021 tot 540 miljard euro in 2022. 
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Grafiek – Vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid (in % bbp) 

 

Bron: Algemene toelichting  

Vorderingensaldo entiteit I 

De algemene toelichting raamt voor entiteit I het vorderingensaldo 2022 op ‐20.674 miljoen 
euro (‐3,8% van het bbp). 

Het  geraamde  vorderingentekort  neemt  tegenover  de  initiële  begroting  toe  met 
4.097 miljoen euro (waarvan 185 miljoen euro voor de federale overheid, 2.688 miljoen euro 
voor  de  sociale  zekerheid,  215  miljoen  euro  voor  de  nog  over  entiteit  I  te  verdelen 
maatregelen en 1.009 miljoen euro voor de conjunctuurcorrectie ten gevolge van de oorlog 
in Oekraïne). 

Tabel ‐ Vorderingensaldo voor entiteit I (in miljoen euro)(1) 

Omschrijving Realisaties 2021 Initiële begroting 
2022 

Aangepaste 
begroting 2022 

Entiteit I  -26.899 -16.577 -20.674 

Federale overheid -26.096 -17.116 -17.301 

Sociale Zekerheid -803 132 -2.556 

Onverdeelde maatregelen 
 

406 191 

Conjunctuurcorrectie 
 

 -1.009 

(1)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen. 

Bron: Algemene toelichting  

‐3,93% ‐3,83%

‐1,58%
‐1,29%

0,00%

‐0,13%
‐5,51%

‐5,25%

‐6,00%

‐5,00%

‐4,00%

‐3,00%

‐2,00%

‐1,00%

0,00%

Realisaties 2021 Aangepaste begroting 2022

Entiteit I Entiteit II

Onverdeelde Gezamenlijke overheid
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De onverdeelde correctie van 191 miljoen euro (0,04% van het bbp) vloeit voort uit: 

 ontvangsten gegenereerd door fraudebestrijding (+200 miljoen euro);  

 inkomsten en besparingen die de regering wil realiseren op de opdrachtenbegroting van 
de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) door de doeltreffendheid van deze 
instellingen te verhogen (+113 miljoen euro); 

 bijkomende uitgaven die de regering nog zal invullen (‐61 miljoen euro)47;  

 bijkomende  investeringen  in  de  transitie  van  de  economie  (‐61  miljoen  euro 
tegenover ‐200 miljoen euro bij de initiële begroting). 

Het Rekenhof wijst  erop  dat  de  regering  deze maatregelen  nog moet  uitwerken. Het  is 
hierdoor niet mogelijk om de  juiste  impact van sommige maatregelen  (fraudebestrijding, 
doeltreffendheid OISZ) te evalueren. 

Het FPB raamde de impact van de oorlog in Oekraïne op de Belgische economie op ‐0,5% 
van  het  bbp  en  op  het  vorderingensaldo  op  ‐0,28%  van  het  bbp  of  ‐1.507 miljoen  euro, 
waarvan ‐0,19% van het bbp of ‐1.009 miljoen euro voor entiteit I.  

Vorderingensaldo entiteit II 

De algemene toelichting gaat voor entiteit II uit van een vorderingensaldo in 2022 van ‐1,3% 
van het bbp, dit is ‐6.974 miljoen euro.  

Tabel ‐ Vorderingensaldo voor entiteit II (in miljoen euro)  

Omschrijving Realisaties 2021 Initiële begroting 
2022 

Aangepaste 
begroting 2022 

Entiteit II  -8.043 -8.606 -6.974 

Gemeenschappen en 
gewesten 

-8.470 -8.536 -6.934 

Lokale overheden 427 -70 -40 

Bron: Algemene toelichting en FOD BOSA 

De raming van het vorderingensaldo voor entiteit II  is gebaseerd op de ramingen van het 
FPB van februari 2022. De raming houdt ingevolge de oorlog in Oekraïne ook rekening met 
een conjunctuurcorrectie van ‐0,09% van het bbp of ‐498 miljoen euro. 

5.2  Begrotings‐ en vorderingensaldo van de federale overheid  

De algemene toelichting raamt het vorderingensaldo 2022 van de federale overheid op ‐17.301 
miljoen euro (‐3,2% van het bbp) en het begrotingssaldo 2022 op ‐20.913 miljoen euro48. In 
de  algemene  toelichting  geeft  tabel  8  een  overzicht  van  de  samenstelling  van  het 
vorderingensaldo49. De fiscale ontvangsten en de intrestlasten worden rechtstreeks geraamd 

 
47   De middelen komen beschikbaar door de niet‐toepassing van de verlaging van de btw op de aankoop van fietsen 

ter promotie van de fiets voor woon‐werkverkeer. 
48   Algemene toelichting, p. 5 en p. 79. 

49   Algemene toelichting, p. 17. 
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op ESR‐basis, terwijl de niet‐fiscale ontvangsten en de primaire uitgaven worden geraamd 
op kasbasis, waarna de nodige ESR‐correcties worden toegepast. 

De  onderstaande  tabel  geeft  de  samenstelling  van  het  begrotings‐  en  vorderingensaldo 
samengevat weer. 

Tabel – Begrotings‐ en vorderingensaldo van de federale overheid (in miljoen euro) 

Omschrijving Initiële begroting 2022 Aangepaste begroting 2022 

 Vorderingen- 
saldo 

Begrotings- 
saldo 

Vorderingen- 
saldo 

Begrotings- 
saldo 

Middelen (zie tabel middelen) 56.283 56.795 60.774 60.776 

‐ Fiscale middelen 51.466 50.810 55.143 53.918 

‐ Niet-fiscale middelen 4.817 5.985 5.631 6.858 

Uitgaven (zie tabel uitgaven) -73.601 -76.821 -78.489 -81.689 

‐ Primaire uitgaven -67.210 -70.514 -71.894 -75.176 

‐ Intrestlasten  -6.391 -6.307 -6.595 -6.513 

Onverdeelde correcties -25  237  

Primair saldo instellingen 227  177  

Saldo federale overheid  -17.116 -20.026 -17.301 -20.913 

Bron: Algemene toelichting  

De algemene toelichting raamt de intrestlasten voor 2022 op ‐6.595 miljoen euro (‐1,2% van 
het bbp) en het primair vorderingensaldo op ‐10.706 miljoen euro (‐2% van bbp).  

De tabellen hieronder lichten de overgang van het begrotings‐ en vorderingensaldo voor de 
middelen en de uitgaven verder toe. De onverdeelde correctie van 237 miljoen euro betreft 
een correctie voor de financiering van de uitgaven via de EU‐fondsen50.  

Tot slot moet ook het ESR‐saldo van de instellingen in rekening worden gebracht. Dit saldo 
houdt  rekening met  een  ESR‐correctie  van  ‐492,7 miljoen  euro  bij  het  CREG  voor  de 
meeruitgaven m.b.t.  het  sociaal  tarief  (zie  punt  3  van  dit  hoofdstuk). Op  basis  van  de 
recentste berekening zullen deze 471,9 miljoen euro bedragen. Het positieve ESR‐saldo van 
de Federale Participatie‐ en investeringsmaatschappij (433,2 miljoen euro) compenseert in 
grote mate het negatieve ESR‐saldo bij de CREG (‐545,5 miljoen euro)51. 

Middelen 

De onderstaande tabel geeft de samenstelling van de middelen samengevat weer. 

 
50  Uitgaven die gebeuren met de Europese middelen moeten ESR‐matig in evenwicht worden gebracht. 

51  Algemene toelichting, p. 124 en Deel II – Hoofdstuk 1 – Punt 3 (Niet‐fiscale ontvangsten). 
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Tabel – Middelen van de federale overheid (in miljoen euro) 

Omschrijving Initiële begroting 2022 Aangepaste begroting 2022 

 Vorderingen- 
saldo 

Begrotings- 
saldo 

Vorderingen- 
saldo 

Begrotings- 
saldo 

Fiscale ontvangsten, geraamd 
volgens ESR 128.777 128.777 134.659 134.659 

‐ Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing -3.737 -3.737 -4.141 -4.141 

‐ Verschil tussen ESR en kas  -796  -1.449 

‐ ESR-correctie op de fiscale 
ontvangsten – niet federaal -5 -5 6 6 

Subtotaal: fiscale ontvangsten 
inclusief de vrijstelling van 
bedrijfsvoorheffing 

125.035 124.239 130.524 129.075 

‐ Afdrachten van fiscale ontvangsten -73.429 -73.429 -75.234 -75.234 

‐ Verschil tussen ESR en kas    77 

‐ ESR-correctie op de afdrachten van de 
fiscale ontvangsten – andere  -140  -147  

Fiscale middelen  51.466 50.810 55.143 53.918 

Niet-fiscale ontvangsten, geraamd 
op kasbasis 6.001 6.001 6.873 6.873 

‐ Afdrachten van niet-fiscale 
ontvangsten -16 -16 -15 -15 

‐ Correctie ESR-code 8 ontvangsten -1.160  -1.228  

‐ Andere correcties (vnl. moment van 
registratie) -8  1  

Niet-fiscale middelen  4.817 5.985 5.631 6.858 

     

Middelen 56.283 56.795 60.774 60.776 

Bron: Algemene toelichting  

Op basis van de commentaar in de algemene toelichting en de aanvullende info van de FOD 
Financiën geeft het Rekenhof de volgende toelichtingen.  

 Fiscale ontvangsten: verschil tussen ESR en kas 

Om de fiscale kasontvangsten voor 2022 te bepalen houdt de algemene toelichting rekening 
met  een  correctie  op  de  geraamde  ESR‐ontvangsten  van  ‐1.449  miljoen  euro 
(tegenover  ‐796 miljoen  euro bij de  initiële begroting). Het betreft  een  verschuiving  van 
ontvangsten, in het bijzonder bij de bedrijfsvoorheffing en de btw. Volgens de ESR‐normen 
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moeten de  bedrijfsvoorheffing  en  btw‐ontvangsten  op  kasbasis  van  januari  2023  immers 
worden toegerekend aan het boekjaar 2022 en die van januari 2022 aan die van boekjaar 2021.  

Uitgaven 

De onderstaande tabel geeft de samenstelling van de uitgaven samengevat weer. 

Tabel – Uitgaven van de federale overheid (in miljoen euro) 

Omschrijving Initiële begroting 2022 Aangepaste begroting 2022 

 Vorderingen- 
saldo 

Begrotings- 
saldo 

Vorderingen- 
saldo 

Begrotings- 
saldo 

Algemene uitgavenbegroting, 
vereffeningskredieten sectie 01 
t/m 46 en 52 

-69.261 -69.261 -73.953 -73.953 

‐ Correctie voor de in deze kredieten 
vervatte interesten 26 26 26 26 

‐ Onderbenutting 850  850  

‐ Correctie bni-bijdrage     

‐ Primaire uitgaven van sectie 51 -40 -40 -47 -47 

‐ Correctie uitgaven ESR-code 8 en 9 472  468  

‐ Correctie moment van registratie 743  762  

‐ ESR-code 8 uitgaven van sectie 51 
(exclusief aankoop van effecten in het 
kader van het schuldbeheer) 

 -1.239  -1.202 

Primaire uitgaven  -67.210 -70.514 -71.894 -75.176 

Intrestlasten, geraamd volgens ESR 
(sectie 51) -6.281 -6.281 -6.487 -6.487 

‐ Correctie intresten van andere secties -26 -26 -26 -26 

‐ Correctie intresten van te 
consolideren instellingen -84  -82  

Intrestlasten  -6.391 -6.307 -6.595 -6.513 

     

Uitgaven -73.601 -76.821 -78.489 -81.689 

Bron: Algemene toelichting  

Op basis van de commentaar  in de algemene  toelichting geeft het Rekenhof de volgende 
toelichtingen.  
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 Primaire uitgaven: onderbenutting 

De  geraamde  totale  onderbenutting  van  entiteit  I,  1.100 miljoen  euro,  blijft  ongewijzigd 
tegenover de  initiële begroting, namelijk 850 miljoen  euro voor de primaire uitgaven  en 
250 miljoen  euro  voor  de  federale  instellingen  en  de  socialezekerheidsinstellingen 
(respectievelijk 100 miljoen euro52 en 150 miljoen euro53).  

In de afgelopen jaren realiseerde de regering telkens de geraamde onderbenutting. In 2021 
bedroeg  de  onderbenutting  van  de  primaire  uitgaven  1.847,7  miljoen  euro  waarvan 
565,4 miljoen euro betrekking had op de provisionele kredieten.  

5.3  Begrotings‐ en vorderingensaldo van de sociale zekerheid 

De  algemene  toelichting  raamt  het  vorderingensaldo  2022  van  de  sociale  zekerheid 
op ‐2.556 miljoen euro (‐0,5% van het bbp). Tabel 20 van de algemene toelichting geeft voor 
dit saldo een overzicht van de ESR‐correcties op het begrotingssaldo weer54.  

6  Structureel saldo 

6.1  Structureel saldo van België (entiteiten I en II) 

Het  structureel  saldo wordt  berekend  vertrekkend  van het  vorderingensaldo, waarbij de 
eenmalige  maatregelen  (one‐off)  worden  uitgesloten  en  een  cyclische  correctie  wordt 
geïntegreerd die steunt op de zogenaamde output gap. Wanneer de werkelijke output (het 
bbp) van een land lager is dan de potentiële output, spreekt men van een negatieve output 
gap.  In dat  geval kan het  vorderingentekort met  een  zeker percentage  van de negatieve 
output gap (de cyclische component) worden verminderd.  

De algemene toelichting gaat voor België uit van een structureel saldo in 2022 van ‐4,9% van 
het bbp55, dit  is  ‐26.513 miljoen  euro. Het bestaat uit het  structureel  saldo  van  entiteit  I 
van ‐18.509 miljoen euro, van entiteit II van ‐7.324 miljoen euro en een onverdeelde correctie 
van ‐680 miljoen euro (zie punt 4.1).  

Het geraamde structureel tekort neemt tegenover de initiële begroting 2022 toe met 3 miljard 
euro  (waarvan  3.145  miljoen  euro  ingevolge  de  toename  van  het 
vorderingentekort, ‐614 miljoen euro door de hogere correctie voor de cyclische component 
en 469 miljoen euro door de lagere correctie voor de one‐off). 

 
52   Algemene toelichting, p. 29. 

53   Algemene toelichting, p. 42. 
54   Algemene toelichting, p. 42. 

55   Zie ook stabiliteitsprogramma, p. 20. 
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Tabel ‐ Structureel saldo voor de gezamenlijke overheid (in miljoen euro)(1) 

Omschrijving Realisaties 2021 Initiële begroting 
2022 

Aangepaste 
begroting 2022 

Vorderingensaldo -27.965 -25.183 -28.328 

Correctie cyclische 
component 

6.095 982 1.596 

Correctie one-off 76 688 219 

Structureel saldo -21.795 -23.513 -26.513 

(1)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen. 

Bron: Algemene toelichting 

De output gap is gebaseerd op de ramingen van de economische begroting van 17 februari 
2022 van het FPB, dat de output gap voor 2022 raamde op ‐0,5%.  

De  overgang  voor  2022  van  het  vorderingentekort  naar  het  structureel  saldo wordt  dus 
gemaakt door de correctie voor de cyclische component in verband met de negatieve output 
gap  (+1.596 miljoen  euro  of  +0,3%  van  het  bbp)  en  het  neutraliseren  van  de  eenmalige 
maatregelen (+219 miljoen euro of +0,04% van het bbp).  

Het structureel tekort van België zal volgens de algemene toelichting in 2022 0,6% van het 
bbp hoger liggen dan dat van 2021 (‐4,3% van het bbp). 

Grafiek – Structureel saldo van de gezamenlijke overheid (in % bbp) 

 

Bron: Algemene toelichting 
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6.2  Structureel saldo entiteit I 

De algemene toelichting raamt het structureel saldo van entiteit I in 2022 op ‐18.509 miljoen 
euro (‐3,4% van het bbp) (tegenover ‐15.464 miljoen euro bij de initiële begroting 2022). De 
raming houdt rekening met correcties voor de cyclische component van +1.076 miljoen euro 
(+0,20% van het bbp), voor de one‐off van +1.015 miljoen euro (+0,19% van het bbp) en voor 
de overdrachten naar entiteit II van +75 miljoen euro (+0,01% van het bbp).  

In de correctie van de one‐off is het afrekeningssaldo 2021 van de bijzondere financieringswet 
(+1.199 miljoen euro) tegenover entiteit II verwerkt en een vermindering van  ‐184 miljoen 
euro  voor  de  eenmalige  maatregelen  (met  name  de  hervorming  van  de 
vennootschapsbelasting van ‐488 miljoen euro en een correctie voor de hervorming van de 
bedrijfsvoorheffing van 304 miljoen euro). 

De  correctie  tegenover  entiteit  II  voor  het  afrekeningssaldo  2021  van  de  bijzondere 
financieringswet en de correctie voor de overdrachten naar entiteit II beïnvloeden enkel het 
respectievelijke  structureel  saldo  van  de  entiteiten  onderling,  maar  niet  dat  van  de 
gezamenlijke overheid.  

Tabel ‐ Structureel saldo voor entiteit I (in miljoen euro)(1) 

Omschrijving Realisaties 2021 Initiële 
begroting 2022 

Aangepaste 
begroting 2022 

Vorderingensaldo -19.922 -16.577 -20.674 

Correctie cyclische component 4.107 662 1.076 

Correctie one-off -1.330 300 1.015 

Correctie overdrachten 339 152 75 

Structureel saldo -16.806 -15.464 -18.509 

(1)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen. 

Bron: Algemene toelichting 

6.3  Structureel saldo entiteit II 

De algemene toelichting gaat voor entiteit II uit van een structureel saldo in 2022 van ‐1,4% 
van het bbp, dit is ‐7.324 miljoen euro (tegenover ‐8.049 miljoen euro bij de initiële begroting 
2022).  De  raming  houdt  rekening  met  correcties  voor  de  cyclische  component  van 
+520 miljoen euro (+0,10% van het bbp), voor de one‐off van ‐796 miljoen euro (‐0,15% van 
het bbp) en voor de overdrachten van entiteit I van ‐75 miljoen euro (‐0,01% van het bbp).  

In de correctie van de one‐off is het afrekeningssaldo 2021 van de bijzondere financieringswet 
(‐1.199 miljoen euro) tegenover entiteit I verwerkt en een vermindering van 403 miljoen euro 
voor de eenmalige maatregelen. Het betreft de neutralisatie van de uitgaven  in 2022 voor 
noodhulp en wederopbouw naar aanleiding van de overstromingen  in de zomer van 2021 
(453 miljoen euro) en de neutralisatie van de verkoop van vastgoed (‐50 miljoen euro). 
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HOOFDSTUK 2 

Financiering van andere overheden 
Volgens de gegevens in de begrotingsdocumenten bedragen de in 2022 ontvangen fiscale en 
niet‐fiscale ontvangsten 142,8 miljard euro zonder de gemeentelijke opcentiemen. 

Het  merendeel  van  die  ontvangsten  (118,5  miljard  euro,  d.i.  83%)  is  bestemd  voor  de 
financiering  van  andere  overheden,  zijnde  de  Europese  Unie,  de  sociale  zekerheid,  de 
deelstaatentiteiten en de lokale besturen. 

Die  overdrachten  vloeien  voort  uit  de  storting  van  voor  rekening  van  derden  geïnde 
ontvangsten, uit afnemingen van de toewijzingsfondsen en uit vereffeningskredieten van de 
algemene uitgavenbegroting. Als ook de intresten van de staatsschuld (6,5 miljard euro) in 
rekening worden gebracht, blijven  er  in 2022 nog  17,8 miljard  euro  fiscale  en niet‐fiscale 
ontvangsten  beschikbaar  voor  de  federale  overheid  om  haar  eigen  bevoegdheden  uit  te 
oefenen.  

De onderstaande tabel geeft in detail de bedragen weer die worden overgedragen op basis 
van  de  identiteit  van  de  begunstigde  en  de  aard  van  de  uitgevoerde  overdrachten. 
Hoofdstuk II van deel II van het verslag licht de financiering van de sociale zekerheid verder 
toe.  

Tabel –  Overdrachten aan andere overheden, zonder de gemeentelijke opcentiemen op ESR‐basis (in miljoen 
euro)56 

 Deelstaat-
entiteiten 

Sociale 
zekerheid 

Europese 
Unie 

Lokale 
overheden 

Totaal 

Ontvangsten 
van derden 

13.956,8 317,9 3.407,4 (p.m.) 17.682,1 

Toewijzings-
fondsen 

36.219,0 19.819,9 0,0 167,4 56.206,3 

Algemene 
uitgaven-
begroting 

15.570,6 21.723,5 4.172,7 3.189,7 44.656,5 

Totaal 65.746,4 41.861,3 7.580,1 3.357,1 118.544,9 

Bron: Algemene toelichting 

Financiering van de gemeenschappen en de gewesten 

Volgens  de  algemene  toelichting  bedragen  de  in  2022  aan  de  deelstaatentiteiten 
overgedragen middelen 65,7 miljard euro. Deze vloeien hoofdzakelijk voort uit de toepassing 
van de berekeningsmechanismen in de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989. Een 

 
56  Bepaalde middelen die ten onrechte zijn opgenomen bij de toewijzingsfondsen, zijn in de tabel geherkwalificeerd 

als uitgaven van derden.  
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gewone wet van 31 december 1983 regelt de financiële betrekkingen tussen de Staat en de 
Duitstalige Gemeenschap.  

In  toepassing  van  die  twee  wetten  steunt men  voor  het  bepalen  van  de  overgedragen 
sommen  op  de  gegevens  van  de  economische  begroting  die  het  FPB  in  februari  2022 
publiceerde, en met name het indexcijfer van de prijzen van 2022, vastgelegd op 5,5%, en een 
werkelijke groei van het bbp van  3%. Die gegevens werden  in maart 2022 herzien en op 
respectievelijk  7,3%  en  2,5%  vastgelegd.  Door  die  actualisering  zullen  de  overgedragen 
middelen met nagenoeg 1,1 miljard euro toenemen.  

Zoals  gemachtigd  door  de  bijzondere  financieringswet  heeft  de  regering  geen  rekening 
gehouden  met  die  actualisering.  De  bijkomende  bedragen  zullen  in  2023  aan  de 
deelstaatentiteiten worden gestort in de vorm van verrekeningen voor de voorgaande jaren. 
In toepassing van de ESR‐methodologie zullen ze echter een negatieve weerslag hebben op 
het structureel saldo van entiteit I van het jaar 2022.  

Het Rekenhof wijst er overigens op dat er tot nu toe geen samenwerkingsakkoord is tussen 
de federale overheid en de betrokken entiteiten over de verdeling van de Europese bijdrage 
inzake recyclage van afval uit kunststof (156 miljoen euro voor 2022), de middelen van het 
ETS‐systeem  (430 miljoen euro) en de UMTS‐licenties  (39 miljoen euro). Hetzelfde geldt 
voor  de  door  de  federale  overheid  verwachte  terugstortingen  als  aandeel  van  de 
deelstaatentiteiten  in  de  uitgaven  voor  vaccinatie  en  preventie  (302  miljoen  euro  en 
124 miljoen euro).  

Volgens de Vlaamse Gemeenschap werden de middelen die  in 2015 voor de kinderbijslag 
werden overgedragen (toen de zesde staatshervorming in werking trad), op een verkeerde 
basis  berekend.  Hierdoor  zou  489,4  miljoen  euro  te  weinig  overgedragen  zijn  aan 
verschillende deelstaatentiteiten. Het overlegcomité van 29 april 2022 agendeerde dit punt, 
maar bereikte geen akkoord.  

Financiering van de Europese Unie 

De volgende tabel vat de overdrachten van financiële middelen aan de Europese Unie, zoals 
vermeld in de begrotingsdocumenten, samen.  

Tabel – Aan de Europese Unie overgedragen ontvangsten (in miljoen euro) 

Aan de EU 
overgedragen 
ontvangsten 

2021 
aangepast 

2021 
gerealiseerd 2022 initieel 2022 

aangepast 

Algemene middelen van 
de Schatkist (bni) 

4.555,3 4.383,1 4.073,8 4.172,7 

 (-4%) (-7%) (+2%) 

Btw 
637,1 590,4 629,4 629,4 

  (-7%) (+7%) (0%) 

Douanerechten 
2.466,5 2.383,1 2.605,3 2.778,0 

  (-3%) (+9%) (+7%) 

Totaal 7.658,9 7.356,6 7.308,5 7.580,1 

  
(-4%) (-1%) (+4%) 

Bron: Algemene toelichting  
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Het begrotingskrediet op programma  52.40.1  is bestemd  voor de overdracht  van de bni‐
middelen. Niet de Belgische overheid bepaalt het bedrag ervan, maar wel de instanties van 
de Europese Unie in het raam van de meerjarenbegroting van de EU en dit op basis van de 
begroting 2022 van de Europese Commissie.  

Het krediet in het voorliggend ontwerp (4.172,7 miljoen euro) ligt lager dan het bedrag dat 
in de begroting 2021 werd goedgekeurd  (4.383,1 miljoen euro). Die daling wordt  ten dele 
verklaard  doordat  in  2021  de  prefinanciering  van  80%  van  de  reserve  van  de  Brexit 
Adjustment Reserve (BAR) in rekening is genomen. Dit fonds heeft tot doel financiële steun 
te verlenen aan verschillende sectoren die door de Brexit worden getroffen, waaronder de 
visserij. De eigen middelen (3.407,4 miljoen euro) stijgen daarentegen met 4% tegenover de 
initiële begroting.  

Het Rekenhof had in zijn verslag over het ontwerp van initiële begroting 2022 opgemerkt dat 
er geen akkoord bestond tussen de federale overheid en de gewesten over de financiering 
van de nieuwe Europese bijdrage voor afval uit kunststof en het bijgevolg niet uitgesloten 
was  dat  de  federale  regering  die  betaling  op  zich  zou moeten  nemen. De  regering  had 
hiervoor geen enkel krediet in de initiële begroting ingeschreven.  

In dit ontwerp is nog steeds geen krediet ingeschreven. Wel heeft de federale Schatkist de 
door de Europese Commissie gevraagde bedragen (151 miljoen euro voor 2021 en 51,1 miljoen 
euro voor de eerste maanden van 2022) op een derdenrekening aangerekend, zonder impact 
op de begroting. Het Rekenhof is van oordeel dat die procedure niet rechtmatig is.  
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DEEL II 

Ontvangsten entiteit I 

HOOFDSTUK 1 

Ontvangsten van de federale 
overheid 
1  Algemene evolutie van de ontvangsten 

De algemene toelichting raamt de door de federale overheid te innen ontvangsten (lopende 
ontvangsten en kapitaalontvangsten) voor 2022 op 135,9 miljard euro, een toename van 4,4% 
tegenover de initiële ramingen. De gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting zijn 
niet opgenomen in dat bedrag en de algemene toelichting vermeldt geen raming hiervan. 

De ontvangsten bestaan voornamelijk uit fiscale ontvangsten (die met 3,9% stijgen tegenover 
de initiële ramingen). De hierna volgende punten bespreken deze toename uitgebreider. 

Tabel – Totale kasontvangsten (in miljoen euro) 

 Initieel 2022 Aangepast 2022 Verschil 

Fiscale ontvangsten 124.240 129.074 +4.834 

Niet-fiscale ontvangsten 5.966 6.836 +870 

Totale ontvangsten 130.206 135.91057 +5.704 

Afdrachten Europese Unie 3.235 3.407 +172 

Afdrachten gewesten en gemeenschappen 48.760 50.176 +1.416 

Afdrachten sociale zekerheid 19.860 20.138 +278 

Diverse afdrachten 1.591 1.451 -140 

Totale afdrachten 73.445 75.172 +1.727 

Middelenbegroting 56.761 60.738 +3.977 

(Middelenbegroting als percentage 
van de totale ontvangsten) 

(43,6%) (44,7%)  

Bron: Algemene toelichting en Rekenhof 

Als  de  kredieten  die  zijn  ingeschreven  in  de  algemene  uitgavenbegroting  buiten 
beschouwing worden gelaten, bedragen de afdrachten aan andere overheden 75,2 miljard 

 
57  Zonder een niet‐fiscale ontvangst van 37,0 miljoen euro i.v.m. de monetisatieverrichtingen van de Koninklijke Munt 

van België. 
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euro.  Dat  is  een  stijging  van  2,4%  tegenover  de  initiële  begroting.  De  afdrachten  zijn 
nagenoeg uitsluitend afkomstig van de fiscale ontvangsten58. Ze belopen 58,2% van de totale 
ontvangsten.  

De  in  de middelenbegroting  in  te  schrijven  ontvangsten  worden  op  60,7 miljard  euro 
geraamd, een stijging van 7,0% tegenover de initiële cijfers. 

2  Fiscale ontvangsten 

2.1  Evolutie van de kasontvangsten 

De ontvangsten op kasbasis voor 2022 worden nu geraamd op 129.074,9 miljoen euro, een 
stijging van 4.834,9 miljoen euro (+3,9%) tegenover de initiële begroting 2022. Deze stijging 
is  voornamelijk  te  verklaren  door  een  sterke  stijging  van  de  bedrijfsvoorheffing 
(+2.610 miljoen  euro),  de  btw‐ontvangsten  (+1.528,8  miljoen  euro)  en  de  kohieren 
vennootschappen (+543,3 miljoen euro).  

De geraamde ontvangsten 2022 zijn 8.876,7 miljoen euro (+7,4%) hoger dan de gerealiseerde 
ontvangsten van 2021 (120.198,3 miljoen euro).  

Om  de  kasontvangsten  te  bepalen,  raamt  de  Stafdienst  Beleidsexpertise  van  de  FOD 
Financiën de fiscale ontvangsten in eerste instantie op ESR‐basis. Die zet deze vervolgens 
om naar kasontvangsten door de nodige "kascorrecties" toe te passen. Deze (‐5.584,1 miljoen 
euro) betreffen  in hoofdzaak de  inkomsten uit de directe belastingen,  in het bijzonder de 
bedrijfsvoorheffing (voor 2022 geraamd op ‐4.141,3 miljoen euro).  

Onderstaande grafiek toont aan dat de ontvangsten in de belangrijkste belastingcategorieën 
zijn hersteld tot op het niveau van voor de corona‐epidemie. 

Grafiek ‐ Evolutie van de belangrijkste belastingcategorieën in de periode 2019‐2022 (in miljoen euro) 

 

Bron: Algemene toelichting en Rekenhof 

 
58  Er  is  ook  in  voorzien  om  een  bedrag  van  15 miljoen  euro  aan  niet‐fiscale  ontvangsten  over  te  dragen  aan  de 

gewesten. 
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2020 42.063,6 13.948,8 27.174,0 8.515,4 3.414,1
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2.2  Basisraming door de FOD Financiën 

De FOD Financiën raamt in zijn nota van 4 maart 202259 de fiscale ontvangsten op ESR‐basis 
voor 2022 op  135.584,8 miljoen euro, dit  is 6.807,9 miljoen euro  (+5,3%) meer dan bij de 
initiële begroting 2022. 

Tabel ‐ ESR‐ontvangsten 2021 en 2022 

 
2021 –Vermoedelijke 

realisaties 
2022 -ramingen 

Initiële begroting 2022 121.201,0 128.776,9 

Begrotingscontrole 2022 126.502,8 135.584,8 

Verschil +5.301,8 +6.807,9 

Bron: Nota FOD Financiën van 4 maart 2022 

Algemeen 

De  FOD  Financiën  neemt  als  basis  voor  die  raming  de  vermoedelijke  gerealiseerde 
ontvangsten  van  202160,  126.502,8 miljoen  euro.  Vervolgens maakt  hij  gebruik  van  een 
gedesaggregeerd  macro‐economisch  model  voor  de  belangrijkste  inkomstencategorieën 
(personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en accijnzen), rekening houdend met de 
parameters van de economische begroting van het FPB61. Zoals bij de initiële begroting van 
2022, houdt hij bij de raming van de kohieren vennootschapsbelasting ook rekening met de 
gevolgen van de coronacrisis. 

Het  Rekenhof  merkt  op  dat  de  FOD  Financiën  bij  de  raming  van  de  kohieren 
personenbelasting m.b.t. het inkomstenjaar 2021 rekening houdt met een uitzonderlijk laag 
percentage (70%)62. Hierdoor is het saldo van de kohieren (‐5.330,9 miljoen euro) mogelijk 
te positief ingeschat in 2022 zodat de Staat mogelijk meer zal moeten terugbetalen. De FOD 
Financiën baseert zich voor het gebruikte percentage op de gerealiseerde kasontvangsten 
m.b.t.  de  kohieren  van  het  inkomstenjaar  2019  (oktober  2020‐juni  2021).  Deze 
kasontvangsten vertonen echter positievere resultaten dan andere  jaren, wat wellicht kan 
worden toegeschreven aan het toegestane betalingsuitstel en de afbetalingsplannen in het 
kader van de coronacrisis63. De toepassing van het gemiddeld percentage van de laatste vijf 
jaar (74,3%) resulteert  in 315,2 miljoen euro negatievere kohieren  in 2022. Dit bedrag kan 
echter nog gemilderd worden door de verdere aflossing van de afbetalingsplannen in 2022. 

 
59  Nota van de Studiedienst van de FOD Financiën met referentie ESS/2022‐0024‐01 van 4 maart 2022. 

60  De definitieve ESR‐resultaten zijn pas gekend na de opmaak van de raming (in februari T+1) en bedragen 126.555 

miljoen euro, dit  is 52,2 miljoen euro hoger dan de raming, door hogere ontvangsten bij de  inkohieringen (‐92,6 

miljoen euro vennb, ‐252,4 miljoen euro pb, +371 miljoen euro inkohiering BNI) en successierechten (+26,1 miljoen 

euro). 
61  Economische begroting, februari 2022, FPB. 

62  Het  vijfjaarlijks  gemiddelde  (2013‐2017)  bedroeg  74,26%,  het  percentage  voor  2018  82,57%. Dit  laatste  is  ook 

vertekend door het betalingsuitstel van het voorjaar 2020 naar latere periodes.  

63  De FOD Financiën keurde in het kader van de coronacrisis afbetalingsplannen goed waardoor belastingplichtigen 

hun belastingschuld meer gespreid in de tijd mochten betalen. Ontvangsten die normaal kort na het uitbreken van 

de coronacrisis door de belastingplichtige moesten betaald worden, werden daardoor pas ontvangen in oktober‐

december 2020.  
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Het  Rekenhof  ontving  geen  bijkomende  informatie  over  het  nog  uitstaande  saldo  op 
31 december 202164.  

De opbrengst van de accijnzen (10.298 miljoen euro) is vergelijkbaar met de raming bij de 
initiële begroting, maar de  samenstelling per productgroep  is gewijzigd. De accijnzen op 
energieproducten  worden  nu  geraamd  op  6.227,3  miljoen  euro  (5.444,82  miljoen  euro 
initieel), de accijnzen op tabak op 2.561,9 miljoen euro (2.978,40 miljoen euro initieel). 

De FOD Financiën stelt dat de toename van de accijnzen op energie het gevolg  is van de 
macro‐economische raming. Zoals bij de initiële begroting, houdt de raming ook rekening 
met de invoering van de bijzondere accijns op elektriciteit en aardgas (+675,9 miljoen euro) 
en  de  beperking  van  de  terugvordering  van  de  accijnzen  op  professionele  diesel 
(+49,1 miljoen euro). In verband met de bijzondere accijns stelt het Rekenhof vast dat eind 
maart 2022 nog maar 14,2 miljoen euro werd geïnd. De FOD Financiën deelde mee dat door 
de  invoering  van  de  nieuwe  regelgeving  een  tolerantie  tot  30  juni  is  toegestaan  inzake 
aangifte‐ en betaaltermijnen voor eindverbruikers met gemengd gebruik. Hij verwacht niet 
dat dit de jaarlijkse budgettaire opbrengst in het gedrang zal brengen. 

De lagere ontvangsten van de accijnzen op tabak zijn het gevolg van de lagere ontvangsten 
in 2021 (2.579,10 miljoen euro, dit is 300 miljoen euro minder dan  initieel geraamd) en de 
schrapping van de voorziene tariefverhogingen per 1 januari 2022 (‐99,2 miljoen euro). Het 
Rekenhof wees in zijn rapport bij de initiële begroting op de mogelijke overraming van de 
inkomsten 202165. Voor 2022 houdt de FOD Financiën rekening met de verhoging van de 
accijnzen naar aanleiding van de taxshift (+99,2 miljoen euro), die is ingevoerd vanaf april 
2022. 

De toename van de ontvangsten van de roerende voorheffing is hoofdzakelijk te verklaren 
door de hogere startbasis in 2022. 

De overige ontvangsten worden berekend door de bevoegde fiscale administraties. 

Technische correcties 

De FOD Financiën houdt via technische correcties66 rekening met de impact van tijdelijke 
maatregelen of uitzonderlijke ontvangsten die de  inkomsten van 2021 hebben beïnvloed. 
Deze hebben betrekking op: 

 de éénmalige impact van de coronamaatregelen in 2021 (+989,6 miljoen euro);  

 een  uitzonderlijke  ontvangst  in  de  vennootschapsbelasting  m.b.t.  transferpricing 
(‐397,4 miljoen euro). 

 
64  In antwoord op de parlementaire vraag 750 van 8 december 2021 antwoordde de FOD Financiën dat er in de periode 

maart  2020‐september  2021  1.325,6  miljoen  euro  aan  afbetalingsplannen  werden  toegestaan,  waarvan  tot 

30 november  2021  766,6  miljoen  euro  werd  ingevorderd.  Dit  is  een  gecumuleerd  bedrag  voor  alle 

belastingcategorieën  (bedrijfsvoorheffing,  btw,  personenbelasting,  vennootschapsbelasting  en 

rechtspersonenbelasting). Er werd geen verdeling per belastingcategorie meegedeeld. 
65  Parl. St. Kamer, DOC 2291/003, p.146. 

66  Algemene toelichting – Tabel 3, p.86. 
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In vergelijking met de initiële begroting 2022, integreert de FOD Financiën het effect van de 
coronapremie  voor werknemers67  en  zelfstandigen. Het  Rekenhof  herhaalt  dat  de  FOD 
Financiën de impact van de overige coronamaatregelen niet actualiseerde, zodat deze impact 
kan afwijken van de effectief gerealiseerde minderontvangst  in 2021. Het Rekenhof meent 
dat de verhoging van de startbasis van 2022 hierdoor onvoldoende is verantwoord.  

De FOD Financiën past in 2022 ook een technische correctie (‐305 miljoen euro) toe voor de 
hervorming van de bedrijfsvoorheffing, die was aangekondigd bij de initiële begroting. Deze 
hervorming moet er in de periode 2022‐2025 voor zorgen dat de bedrijfsvoorheffing beter is 
afgestemd op de eindbelasting bij de  inkohiering  in  latere  jaren. Om deze hervorming  te 
realiseren,  wordt  bij  de  berekening  van  de  maandelijkse  bedrijfsvoorheffing  rekening 
gehouden met een hogere belastingvrije som en een verhoogd grensbedrag van de 1° schijf 
van de basisbelasting. De minderontvangst  in de bedrijfsvoorheffing  in 202268 betreft een 
loutere  verschuiving  van  inkomsten  en  zal  in  2023  en  2024  leiden  tot minder negatieve 
kohieren. Het Rekenhof wijst  erop dat,  volgens de  statistieken  van de NBB69, het  aantal 
loontrekkenden in 2019 4,1 miljoen personen bedroeg, wat resulteert in een gemiddelde extra 
netto ontvangst van 74 euro op jaarbasis per werknemer. Dit is lager dan het door de minister 
van Financiën eind 2021 aangekondigde bedrag van 128 euro.  

Bijkomende impact maatregelen 

Om de totale fiscale ontvangsten te bepalen hield de FOD Financiën ook rekening met de 
bijkomende impact van de fiscale maatregelen (+686,8 miljoen euro). Deze worden nader 
toegelicht in 2.4.1. 

2.3  Fiscale ontvangsten na het begrotingsconclaaf (ESR‐basis) 

De ontwerpbegroting raamt de fiscale ontvangsten op ESR‐basis op 134.659 miljoen euro. De 
afname tegenover de basisraming (‐925,8 miljoen euro) is het resultaat van de impact van de 
fiscale maatregelen zoals beslist tijdens het begrotingsconclaaf van april 2022.  

2.4  Aanvullende weerslag van de fiscale maatregelen 

De  netto‐weerslag  van  de  fiscale  maatregelen  op  de  geraamde  ontvangsten  voor  2022 
bedraagt  ‐238,9 miljoen  euro. Het  betreft,  enerzijds,  de  budgettaire  impact  van  eerder 
genomen maatregelen op basis van meer recentere gegevens (+686,9 miljoen euro, waarvan 
+355,5  miljoen  euro  voor  de  coronamaatregelen),  en  anderzijds,  bijkomende  fiscale 
maatregelen (‐925,8 miljoen euro) die werden beslist tijdens het begrotingsconclaaf van april 
2022.  

 
67  De FOD Financiën houdt rekening met een bedrag van 400 miljoen euro aan toegekende coronapremies tot eind 

december 2021. Aangezien tal van bedrijven niet in staat waren deze premie in 2021 tijdig toe te kennen, werd de 

maatregel verlengd tot 31 maart 2022. De FOD Financiën beschikt niet over bijkomende gegevens betreffende deze 

toekenningen. 

68  Voor  de  jaren  2023  en  2024  wordt  respectievelijk  618  en  642  miljoen  euro  minderontvangsten  in  de 

bedrijfsvoorheffing voorzien. 

69  https://www.nbb.be/nl/publicaties‐en‐onderzoek/statistische‐ontwikkelingen‐inzake‐

werkgelegenheid/synthetische‐tabellen‐2  
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Tabel  4  –  "Bijkomende  weerslag  van  de  fiscale  maatregelen  in  2022"  bij  de  algemene 
toelichting  (p.  87)  bevat  een  overzicht  van  deze  maatregelen.  De  raming  van  deze 
maatregelen gebeurt eveneens op ESR‐basis.  

Hieronder bespreekt het Rekenhof elk van voormelde categorieën afzonderlijk. 

2.4.1  Herziening van de aanvullende weerslag van de bestaande fiscale maatregelen 

Herzieningen van vroeger genomen maatregelen zijn meestal het gevolg van meer recente 
of preciezere beschikbare gegevens. 

Bestaande fiscale maatregel Initieel 
2022 

Aangepast 
2022 

Verhoging accijnzen tabak 

Bedrijfsvoorheffing tijdelijke werkloosheid 

Sociaal akkoord: overuren met overloon 

99,2 

0,0 

0,0 

0 

264,1 

-10,7 

Hervorming fiscale voordelen sporters 13,0 6,3 

Terugverdieneffect werkgelegenheid 70,0 0,0 

Btw-effect op accijnsverhoging energienorm  

Btw-effect op tabak (taxshift) 

Terugverdieneffecten responsabilisering  

Belastingkrediet niet-recupereerbare kosten event 

Verhoging plafond voor giften aan rampenfondsen 

Btw-verlaging 6% elektriciteit maart-juni 2022 

Btw-verlaging 6% fietsen 

Belasting aanvullende-Nederlandse pensioenen  

22,2 

20,8 

16,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-31,8 

-2,3 

-321,5 

-60,5 

9,5 

Bron:  Algemene toelichting initiële begroting 202270 en Algemene toelichting begrotingscontrole 
202271 

Het Rekenhof licht een aantal maatregelen verder toe. 

De accijnsverhoging tabak per 1 januari 2022 , zoals opgenomen in de initiële begroting, werd 
niet uitgevoerd. 

De  coronamaatregel m.b.t. de  verlaagde  bedrijfsvoorheffing  op de  vergoedingen  tijdelijke 
werkloosheid wordt nu verwerkt  in de  tabel bijkomende  impact. Bij de  initiële begroting 

 
70  Parl. St. Kamer, DOC 2290/001, p. 105 (tabel 5). 

71  Parl. St. Kamer, DOC 2641/001, p. 87 (tabel 4). 
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gebeurde  dit  via  een  technische  correctie  (229,3  miljoen).  De  FOD  Financiën  houdt 
bijkomend rekening met de impact op de kohieren.  

De  hervorming  van  de  fiscale  voordelen  sporters  wordt  nog  steeds  op  13 miljoen  euro 
geraamd, maar 6,7 miljoen euro wordt bij de begrotingscontrole verwerkt in de vrijstelling 
van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Deze vrijstelling betreft een ESR‐uitgave.  

De  terugverdieneffecten  van  de  sociale  maatregelen  m.b.t.  de  werkgelegenheid  en  de 
responsabilisering bij  arbeidsongeschiktheid  en  invaliditeit  zijn bij de begrotingscontrole 
verwerkt in de parameters van het FPB en moeten derhalve niet meer opgenomen worden 
als bijkomende  impact. Dit  geldt ook  voor het btw‐effect  van de  accijnsmaatregelen die 
werden ingevoerd bij de initiële begroting.  

Voor de btw‐verlaging op elektriciteit wordt verwezen naar Deel I – Hoofdstuk 1 – Punt 3. De 
btw‐verlaging op fietsen was al wettelijk72 goedgekeurd en zou in werking treden na akkoord 
van  de  Europese  Commissie.  De  Europese  Commissie  keurde  op  7  december  2021  een 
aangepaste  lijst  over  de  verlaging  van  btw‐tarieven  goed  (o.m.  op  fietsen), waardoor  de 
Belgische wet 20 dagen na publicatie van de aangepaste lijst in werking zou treden. De FOD 
Financiën nam de geraamde budgettaire impact dan ook op in zijn ramingen.  

Omwille van de budgettaire impact van de verlaging van het btw‐tarief op fietsen, schrapte 
de regering de uitvoering van deze maatregel73. Het verklaart waarom  in de  tabel met de 
aanvullende  weerslag  van  fiscale  maatregelen  de  kostprijs  van  deze  maatregel  wordt 
geneutraliseerd  (zie punt 2.4.2). De  regering wil het budget gebruiken om het  fietsen  te 
promoten, onder andere door de fietsvergoedingen voor woon‐werkverkeer aan te passen. 
Bij  de  opmaak  van  de  begrotingsaanpassing was  de  inhoud  van  die maatregel  nog  niet 
gepreciseerd en het bijbehorende bedrag is vermeld bij de onverdeelde maatregelen. 

2.4.2  Aanvullende weerslag conclaaf april 2022 

Tijdens  het  begrotingsconclaaf  van  april  2022  nam  de  regering  maatregelen  met  een 
geraamde budgettaire impact van ‐925,8 miljoen euro op de ESR‐ontvangsten van 2022. 

Deze maatregelen hebben betrekking op: 

 annulatie van de btw‐verlaging op fietsen (+60,5 miljoen euro);  

 terugverdieneffect  van  de  responsabilisering  inzake  arbeidsongeschiktheid  en 
invaliditeit (+0,2 miljoen euro); 

 uitbreiding van de belastingvermindering op laadpalen (‐1 miljoen euro); 

 energie‐akkoord: tijdelijke btw‐verlaging naar 6% voor zonneboilers en warmtepompen 
(april 2022‐december 2023) (‐5,1 miljoen euro); 

 energie‐akkoord:  tijdelijke  btw‐verlaging  naar  6%  voor  zonnepanelen  (april  2022‐
december 2023) (‐10,7 miljoen euro); 

 energie‐akkoord:  tijdelijke  accijnsverlaging  op  benzine  en  diesel  (16  maart  2022‐
30 september 2022) (‐288 miljoen euro); 

 
72  Wet van 13 april 2019 tot instelling van een verlaagd btw‐tarief bij de aankoop van fietsen en elektrische fietsen. 
73  Koninklijk besluit van 6 april 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van 

de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die 

tarieven wat fietsen en elektrische fietsen betreft. 
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 energie‐akkoord: verlenging van de tijdelijke btw‐verlaging naar 6% voor elektriciteit 
(juli‐september 2022) (‐297,6 miljoen euro); 

 energie‐akkoord:  tijdelijke  btw‐verlaging  naar  6%  voor  gas  (april‐september  2022) 
(‐384 miljoen euro). 

Voor de maatregelen uit de energie‐akkoorden wordt verwezen naar Deel I – Hoofdstuk 1 – 
Punt 3 van dit rapport. 

3  Niet‐fiscale ontvangsten 

Evolutie van de niet‐fiscale ontvangsten 

In  de  aangepaste  middelenbegroting  2022  bedragen  de  niet‐fiscale  kasontvangsten 
6.873 miljoen euro74. Dat bedrag ligt 872 miljoen euro hoger dan de initiële ramingen.  

De  niet‐fiscale  ontvangsten  met  een  impact  op  het  vorderingensaldo  van  de  federale 
overheid bedragen 5.632 miljoen euro. Dat is 815 miljoen euro meer dan initieel geraamd en 
1.527 miljoen euro meer dan de realisaties in 2021. 

De niet‐fiscale ontvangsten zonder impact op het vorderingensaldo bedragen 1.242 miljoen 
euro.  Het  zijn  voornamelijk  technische  correcties  en  terugbetalingen  van 
kredietverleningen, zoals de dekking van het wisselkoersrisico in samenhang met de betaling 
in dollar van de F35‐vliegtuigen en de Male‐drones (595 miljoen euro)75 en de terugbetaling 
van leningen aan andere staten (214 miljoen euro)76.  

Problemen met de ramingen 

Zoals  bij  de  initiële  begroting  2022,  wijst  het  Rekenhof  er  op  dat  sommige  van  die 
ontvangsten niet correct zijn geraamd omdat:  

 er geen samenwerkingsakkoorden zijn tussen de verschillende overheidsentiteiten over 
de  verdeling  van  de  ontvangsten  uit  de  veiling  van  de  CO2‐uitstootrechten  en  de 
verkoop  van  de  UMTS‐licenties.  Hierdoor  kan  het  federale  aandeel  niet  worden 
bepaald; 

 er onvoldoende zekerheid is over het rendement van de bijkomende ontvangsten voor 
het  Crossborder‐project. Die  bijkomende  ontvangsten  werden  op  100 miljoen  euro 
geraamd  en  het  grootste  deel  ervan  zal  overigens  worden  getransfereerd  naar  de 
gewesten; 

 in de middelenbegroting een ontvangst van 44,4 miljoen euro als vergoeding voor de 
Crossborder‐verwerkingen dubbel is aangerekend (secties 12 en 18); 

 de  repartitiebijdrage  die  de  energiesector  betaalt  voor  de  ontmanteling  van  de 
kerncentrales veel te laag lijkt (72 miljoen euro): de ontvangsten bedroegen 83,5 miljoen 
euro in 2021. Door de stijging van de elektriciteitsprijzen en de beschikbaarheid van het 
nucleaire  park  in  2021  zullen  deze  ontvangsten  dit  jaar  nog  veel  hoger  liggen. Het 

 
74  Met inbegrip van een ontvangst van 37 miljoen euro i.v.m. de monetisatieverrichtingen van de Koninklijke Munt van 

België (Titel II, sectie 2, hoofdstuk 18, §1, artikel 97.00.01).  

75  De tegenwaarde van die verrichting is in de algemene begroting opgenomen in sectie 51. 
76  Het Groothertogdom Luxemburg heeft het saldo van een lening (19,3 miljoen euro) die was toegekend in het kader 

van het Kaupthing‐dossier, ingevolge de financiële crisis van 2008, voortijdig terugbetaald. Griekenland stelde ook 

voor een bedrag van 97,3 miljoen euro voortijdig terug te betalen. 
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tweede  pakket maatregelen  van  de  regering  om  de  energiefactuur  te  verminderen 
voorziet  in  een  bijkomende  ontvangst  van  32  miljoen  euro.  Het  ontwerp  van 
middelenbegroting houdt hiermee echter geen rekening. 

Specifieke opmerkingen 

Kosten in samenhang met de vaccinaties en de preventie  

Het ontwerp van middelenbegroting omvat een uitzonderlijke ontvangst van 302 miljoen 
euro voor de terugbetaling door de Gemeenschappen van de COVID‐19‐kosten (‐225 miljoen 
euro in vergelijking met de initiële begroting). Aangezien er geen samenwerkingsakkoord is 
met de betrokken deelstaatentiteiten, ontbreekt de wettelijke basis voor de inning van die 
ontvangst. Daarnaast voorziet de aangepaste middelenbegroting in 124 miljoen euro voor de 
terugbetaling  door  de Gemeenschappen  van  testing‐kosten  en  andere  kosten. Door  het 
ontbreken van een besluit omtrent de verdeling is de raming van die ontvangsten onzeker. 

Dividenden van de financiële instellingen 

In het kader van het project om de staatsparticipaties bij de FPIM te centraliseren, zijn alle 
participaties  van  de  Staat  in  Ethias  en  BNP  Paribas  naar  de  FPIM  overgeheveld.  Het 
ontvangstenartikel  waarop  de  dividenden  van  de  financiële  instellingen  worden 
aangerekend, omvat dus niet  langer de dividenden van die twee instellingen (geraamd op 
374,3 miljoen euro), maar enkel nog die van Belfius en van Royal Park Investments77. Bij deze 
aanpassing is de ontvangstenraming derhalve teruggebracht tot 257,5 miljoen euro. 

Het Rekenhof stelt vast dat die raming geen rekening houdt met de intentie van Belfius om 
in  2022  een  dividend  van  368,5  miljoen  euro  uit  te  keren,  zodat,  na  aftrek  van  de 
beheercommissie van de FPIM (2 miljoen euro), de ontvangsten uit dividenden 109 miljoen 
euro te laag zijn geraamd.  

De FPIM zal de ontvangen dividenden eventueel gebruiken om participaties  te nemen  in 
andere ondernemingen. Dit zal een impact hebben op de toekomstige ontvangsten van de 
FPIM en op de dividenden die de komende jaren aan de Staat zullen worden gestort. Volgens 
de huidige beheerovereenkomst  is het bedrag van het dividend dat de FPIM aan de Staat 
stort, immers vastgelegd op minimum 25% van het nettoresultaat van het boekjaar. 

Voucher‐fonds 

De wet  van  21 november  202178  voorzag  in de  toekenning  van noodleningen  in  2021  aan 
reisorganisatoren  voor  de  terugbetalingen  van  de  vouchers  die  aan  hun  klanten  waren 
toegekend  ingevolge  de  gezondheidscrisis.  De  coronaprovisie  trok  in  2021  daartoe  210 
miljoen euro uit waarvan echter slechts 16,5 miljoen euro effectief werd vereffend.  

De  initiële  begroting  2022  omvatte  36,3 miljoen  euro  voor  de  terugbetalingen  van  die 
leningen  en  intresten.  Het  voorliggende  begrotingsontwerp  van  begrotingsaanpassing 
voorziet in geen enkele terugbetaling voor dit jaar. Er is voorzien in terugbetalingen vanaf 
2023. 

 
77  In 2021 werden de eigen middelen van Royal Park  Investments  teruggebracht  tot het wettelijke minimum van 

61.500 euro, wat doet vermoeden dat de activiteiten van Royal Park Investments nagenoeg afgehandeld zijn. 

78  Wet tot wijziging van de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 januari 2013.  
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Terugbetaling van de door het RSVZ en het RIZIV te veel geïnde bedragen  

De begroting van de FOD Sociale Zekerheid vermeldt 1.264 miljoen euro aan ontvangsten als 
terugbetaling door het RSVZ en het RIZIV van de sommen die in 2021 teveel aan hen waren 
gestort  in het kader van de alternatieve  financiering en evenwichtsdotatie. Het Rekenhof 
stelt  vast  dat  deze  werkwijze  beter  beantwoordt  aan  het  beginsel  van  de 
begrotingstransparantie dan de compensaties van de voorgaande  jaren. Deze ontvangsten 
zijn  interne  overdrachten  binnen  entiteit  I.  Ze  hebben  dus  geen  impact  op  het 
vorderingensaldo  van  die  entiteit.  Het  hoofdstuk  over  de  financiering  van  de  sociale 
zekerheid bevat hierover meer details (cf. infra). 
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HOOFDSTUK 2 

Ontvangsten van de sociale 
zekerheid 
1  Algemene evolutie van de ontvangsten 

In de  aangepaste begroting  2022 worden de  geconsolideerde ontvangsten  van de  sociale 
zekerheid  (RSZ‐Globaal Beheer, RSVZ‐Globaal Beheer, RIZIV‐Geneeskundige Verzorging, 
stelsels  buiten  het  Globaal  Beheer  en  stelsel  van  de  overheidspensioenen)  geraamd  op 
118.828,6 miljoen euro (+1.171,1 miljoen euro tegenover de initiële begroting). 

Tabel ‐ Evolutie van de ontvangsten van de sociale zekerheid (in miljoen euro) 

 
Ontvangst
en 2021 

Initiële 
begroting 

2022 

2022-2021 
(%) 

Aangepaste 
begroting 

2022 

2022 
initieel - 

aangepast 
(%) 

Bijdragen 65.500,6 68.379,2 4,39% 70.131,5 2,56% 

Dotaties en toelagen van de 
overheden 

27.007,0 24.075,6 -10,85% 23.134,9 -3,91% 

Alternatieve financiering 
door de Staat 

19.723,3 19.563,8 -0,81% 19.897,1 1,70% 

Andere ontvangsten 5.484,8 5.638,9 2,81% 5.665,2 0,47% 

Totaal 117.715,7 117.657,5 -0,05% 118.828,6 1,00% 

Bron: Algemene toelichting bij het ontwerp van aangepaste begroting 2022 

Het  grootste  deel  van  de  ontvangsten,  meer  bepaald  59,02%,  is  afkomstig  van  de 
socialezekerheidsbijdragen  van  de  RSZ‐Globaal  Beheer,  het  RSVZ‐Globaal  Beheer,  het 
RIZIV‐Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten het Globaal Beheer en het stelsel van de 
overheidspensioenen. De financiering door de overheden vertegenwoordigt 36,21% van de 
totale ontvangsten en bestaat uit de dotaties van de  federale Staat en de  toelagen van de 
deelstaatentiteiten  (19,47%) en uit het deel van de  fiscale ontvangsten dat aan de sociale 
zekerheid wordt toegewezen (alternatieve financiering: 16,74%).  

2  Eigen ontvangsten 

2.1  RSZ‐Globaal Beheer 

In de aangepaste begroting 2022 raamt de RSZ de ontvangsten uit bijdragen voor 2022 op 
57.724,7 miljoen euro, d.i. een stijging met 1.627,2 miljoen euro (+2,90%) tegenover de in de 
initiële  begroting  2022  verwachte  ontvangsten  (56.097,5 miljoen  euro). Die  verhoging  is 
gebaseerd op het vooruitzicht van een heropleving van de economische activiteiten en vloeit 
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hoofdzakelijk voort uit de nieuwe ramingen van de  loonmassa (1.561,3 miljoen euro79), op 
basis van de hypothesen van februari 2022 van het FPB80.  

In de ramingen van de aangepaste begroting 2022 worden overschrijdingen van de spilindex 
in februari en juli 2022 in aanmerking genomen, maar bij de berekening van de bijdragen via 
de evolutie van de loonmassa wordt geen rekening gehouden met de overschrijding van april 
2022 noch met de nieuwe  vooruitzichten  van het FPB dat de  volgende overschrijding  in 
oktober 2022 verwacht.  

De RSZ wijst  er  echter op dat dit, op basis van  een verhoging van de  loonmassa van de 
privésector met 0,45% en een stijging van de loonmassa van de overheidssector ingevolge de 
overschrijding  van  de  spilindex  in  april  en  oktober,  344  miljoen  euro  bijkomende 
ontvangsten zou vertegenwoordigen.  

Opvolging van de maatregelen in de strijd tegen de gevolgen van de COVID‐19‐crisis 

Zoals het Rekenhof uiteenzette in zijn Boek 2021 over de Sociale Zekerheid81 beïnvloedt de 
COVID‐19‐crisis de ontvangsten van de RSZ‐Globaal Beheer op twee manieren.  

Enerzijds vermindert de vertraging van de economische activiteit de loonmassa en genereert 
ze  bijgevolg  een  structureel  verlies  aan  bijdragen  voor  de  RSZ.  Anderzijds  leiden  de 
maatregelen ter ondersteuning van de werkgevers tot een vermindering van de ontvangsten 
uit bijdragen.  

De budgettaire impact van de RSZ‐maatregelen in het kader van de COVID‐19‐crisis wordt 
voor 2022 geraamd op 73,3 miljoen euro. 

 
79  Bedrag van de sociale bijdragen verminderd met de verschillende bijdrageverminderingen met uitzondering van de 

gewestelijke doelgroepverminderingen. 

80  De  stijging  van  de  loonmassa wordt  geraamd  op  8,4%  voor  2022  voor  de  privésector  en  de  overheidssector 

tegenover 4,8%  in de  initiële begroting  (met  inbegrip van de  indexering met 4,6% tegenover 2,3%  in de  initiële 

begroting).  
81  Voor commentaar over die maatregelen wordt verwezen naar: Rekenhof, "Weerslag van de maatregelen ingevolge 

de COVID‐19‐crisis op de ontvangsten en uitgaven in de sociale zekerheid", 178e Boek – Deel II – Boek 2021 over de 

Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, september 2021, www.rekenhof.be . 
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Tabel – Geraamde kosten van de steunmaatregelen voor de werkgevers (in miljoen euro) 

 Realisaties 
2020 

Realisaties 
2021 

Impact 
2022 
(10/2021) 

Impact 2022 
(raming maart 
2022) 

Maatregelen bijdragen 2020 332,7 96,3   

Maatregelen bijdragen 2021  133,5 46,8 46,8 

Maatregelen bijdragen 2022    26,5 

Totaal  332,7 229,8 46,8 73,3 

Bron:  Tabel opgemaakt door het Rekenhof op basis van de informatie afkomstig van de instelling 
en de tabellen als bijlage bij het 69e verslag van aan de regering van het Beheerscomité van 
de Sociale Zekerheid 

Maatregelen met een impact in 2022 

De maatregel "Gelijkstelling van de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht met 
werkdagen in het stelsel van de jaarlijkse vakantie – werknemers" werd genomen op initiatief 
van  de  sociale  partners  om  een  deel  van  de  (para)fiscale  lasten  te  financieren  via  het 
vakantiegeld, dat in 2022 aan arbeiders en bedienden zal worden gestort. De regering heeft 
bij de initiële begroting beslist een globale enveloppe van 153,9 miljoen euro toe te kennen. 
Er wordt een bedrag van 107,1 miljoen euro toegekend aan de sector van de jaarlijkse vakantie 
van de arbeiders en dat zal rechtstreeks worden gestort aan de Rijksdienst voor  Jaarlijkse 
Vakantie  (RJV)  via  de  FOD  Sociale  Zekerheid. Het  saldo wordt  voor  46,1 miljoen  euro 
toegekend aan het vakantiegeld van bedienden die door de gevolgen van de crisis worden 
getroffen, en voor 0,7 miljoen euro aan zij die getroffen zijn door de overstromingen. De 
middelen zullen onder de werkgevers worden verdeeld op grond van de mate waarin ze een 
beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat zal gebeuren in de 
vorm van verminderingen van de patronale bijdragen in het tweede kwartaal van 2022 en zal 
worden gefinancierd via de evenwichtsdotatie 2022.  

De wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van 
de COVID‐19‐pandemie kende betalingstermijnen toe voor het eerste kwartaal 2022, maar 
daarnaast kan eveneens een premie (op basis van het bedrag van de netto patronale bijdrage) 
worden toegekend aan werkgevers uit de evenementensector, aan discotheken, dancings en 
binnenspeeltuinen82.  

 
82  Deze maatregel  is  van  kracht  geworden  op  1  januari  2022  en moet worden  gebruikt  om  de  tewerkstelling  te 

handhaven van 1 januari tot 30 juni 2022.  
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Opvolging van de vroegere maatregelen 

De volgende maatregelen die bij de opmaak van de initiële begroting 2022 werden genomen, 
werden op reglementair niveau ten uitvoer gelegd:  

 hervorming van de RSZ‐bijdragen voor sportbeoefenaars83 (+30 miljoen euro); 

 hervorming plus plan84 (+47 miljoen euro); 

 responsabilisering van de werkgevers met inbegrip van de algemene maatregel terug‐
naar‐werk85  (nul opbrengst, de bijdrage zal worden  teruggestort  aan het  fonds voor 
bestaanszekerheid van de sector); 

 aanpassing  van  de  bijzondere  socialezekerheidsbijdrage  in  het  kader  van  de  mini 
Taxshift86 (‐144,9 miljoen euro, gecompenseerd door de alternatieve financiering);  

 rangschikking van de sociale werkplaatsen in categorie 3, opgenomen in de algemene 
maatregelen Herstart‐ en Transitieplan87 (‐12 miljoen euro88). 

De  verruiming  van  de  werkbonus  waarin  de  mini  Tax  Shift  voorziet,  werd  nog  niet 
goedgekeurd  via  een  koninklijk  besluit89  (‐75  miljoen  euro  gecompenseerd  door  de 
evenwichtsdotatie).  

De in de initiële begroting geraamde opbrengsten werden bij deze aanpassing niet herzien. 
De RSZ kan de opbrengst van het eerste kwartaal 2022 nog niet meedelen. 

2.2  RSVZ‐Globaal Beheer 

Het RSVZ raamt de ontvangsten uit bijdragen in de aangepaste begroting op 4.891,2 miljoen 
euro, d.i.  een  stijging met  174,1 miljoen euro  (+3,69%)  tegenover de  in  initiële begroting 
geraamde bijdragen.  

De  ontvangsten  uit  de  door  de  zelfstandigen  te  betalen  sociale  bijdragen  stijgen  tot 
4.618,3 miljoen euro, d.i. een stijging met 163,2 miljoen euro (+3,66%). Het RSVZ baseert zich 
daarvoor op de meest recente gegevens over de beroepsinkomsten van de zelfstandigen90 en 
de gegevens van de sociaalverzekeringsfondsen over de gevorderde en geïnde bijdragen. De 
stijging van de ontvangsten wordt enigszins afgeremd door de weerslag van de maatregelen 

 
83  Integratie van de betaalde  sportbeoefenaars  in het klassieke  stelsel van werknemers –  in werking getreden op 

1 januari 2022. 

84  Plafonnering  van  de  vermindering  van  de werkgeversbijdragen  voor  de  eerste  aanwerving  tot  4.000  euro  per 

kwartaal en diverse technische en juridische wijzigingen – in werking getreden op 1 januari 2022. 

85  Invoering  van  een  specifieke  patronale  bijdrage  van  0,625%  per  kwartaal  voor  ondernemingen met minstens 

50 werknemers waar het aantal gevallen van langdurige arbeidsongeschiktheid excessief toeneemt. De bijdrage zal 

worden berekend op basis van de ziekten in 2022 en is voor het eerst verschuldigd in 2023.  
86  Vermindering van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage – in werking getreden op 1 januari en 1 april 2022. De 

notificatie van 20 oktober 2021 voorzag in een compensatie via de evenwichtsdotatie. Uiteindelijk werd beslist het 

verlies  in hoofde van de RSZ  te compenseren via de verhoging van de  forfaitaire bedragen van de alternatieve 

financiering. 

87  Rangschikking van de sociale werkplaatsen van categorie 1 in categorie 3 – in werking getreden op 1 januari 2022. 

88  De RSZ herraamde dat bedrag  in het kader van het ontwerp van aanpassing 2022 op 15,1 miljoen euro, d.i. een 

verhoging met 3,1 miljoen euro. 

89  Op  9  maart  werd  een  collectieve  arbeidsovereenkomst  gesloten  om  de  collectieve  arbeidsovereenkomst 

betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen te wijzigen. Deze  is van toepassing vanaf 

1 april 2022. 

90  In dit geval: de beroepsinkomsten 2019, meegedeeld door de Nationale Bank van België in november 2021. 
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in  het  kader  van  de  COVID‐19‐crisis91  (‐97,5 miljoen  euro). De  vennootschapsbijdragen 
stijgen met +4,39% tot 264,1 miljoen euro. 

2.3  Strijd tegen fiscale en sociale fraude 

Bij de opmaak van de  initiële begroting 2021 had de regering voorzien dat de strijd tegen 
fiscale en sociale fraude 200 miljoen euro zou opleveren in 2021, 400 miljoen euro in 2022 
(+200 miljoen euro), 700 miljoen euro in 2023 (+300 miljoen euro) en 1.000 miljoen euro in 
2024 (+300 miljoen euro). Toen het Rekenhof de initiële begroting 2022 analyseerde, had het 
geen  informatie  gekregen  die  de  geraamde  opbrengst  en  de  verdeling  ervan  over  de 
maatregelen ter bestrijding van de fiscale en sociale fraude verantwoordde. 

Die globale begrotingsdoelstellingen worden bevestigd  in de algemene  toelichting van de 
aangepaste begroting 2022. De beleidscel van de minister belast met de Coördinatie van de 
fraudebestrijding deelt mee dat de regering beslist heeft de opbrengst in de begroting niet te 
verdelen. Het Rekenhof beschikt dus niet over bijkomende informatie over de raming van de 
opbrengst noch over de verdeling ervan tussen de betrokken partijen92. 

Om de vermelde globale rendementen (400 miljoen euro in 202293) te realiseren, moest het 
strategisch  plan  ter  bestrijding  van  de  fiscale  en  sociale  fraude worden  omgezet  in  een 
operationeel  actieplan.  In dat  verband  stipt de beleidscel  van de minister belast met de 
Coördinatie van de  fraudebestrijding aan dat het ministerieel comité van  1 april 2022 het 
tweede actieplan van het College ad hoc voor de tenuitvoerlegging van het fraudebeleid heeft 
gevalideerd. Dat plan pleit onder meer voor: 

 meer samenwerking tussen de departementen, door bv. gegevens uit te wisselen, samen 
ambtenaren op te leiden en multidisciplinaire teams op te richten; 

 betere invorderingsprocessen, bv. door digitalisering, interdepartementale coördinatie 
en aanpassingen van de regelgeving; 

 een versterking van de internationale strijd tegen fiscale en sociale fraude, bv. door de 
regelgeving bij te sturen, controles uit te voeren en werkgroepen op te richten; 

 betere processen voor risicodetectie. 

Het operationeel plan 2022 van de Sociale Inlichtingen‐ en Opsporingsdienst (Siod) zou op 
18 mei 2022  ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de ministerraad, alvorens  te 
worden voorgesteld aan het ministerieel comité voor de strijd tegen fraude. 

Strijd tegen sociale fraude 

De  strijd  tegen  de  sociale  fraude  zou  volgens  de  Siod  naar  schatting  342 miljoen  euro 
opleveren in 202194. Die raming groepeert de rendementen van de hele federale sector, de 
OISZ inbegrepen. 

 
91  Onder andere de vrijstellingen van sociale bijdragen, de kwijtschelding van verhogingen en verwijlintresten en het 

uitstel van betaling. 

92  Meer bepaald de verdeling per OISZ van de opbrengst die wordt verwacht van de strijd tegen de sociale fraude. 
93  Dat is een stijging met 200 miljoen euro in vergelijking met 2021. Dat laatste bedrag is vermeld bij de onverdeelde 

maatregelen van entiteit I in de algemene toelichting. 
94  Voor het boekjaar 2020 was dat rendement geraamd op 254 miljoen euro. Een eerste evaluatie van de effectieve 

rendementen van het eerste trimester 2022 zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het strategisch comité van 

de Siod op 18 mei 2022. 
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In  dat  verband  verwijst  het  Rekenhof  naar  zijn  commentaren  over  de  evaluatie  van  de 
financiële impact van de acties ter bestrijding van de sociale fraude in het Boek 2021 over de 
sociale  zekerheid95. Daarin  stipt het Rekenhof onder meer  aan dat de  ramingen  van het 
rendement  van  de maatregelen  ter  bestrijding  van  de  sociale  fraude  omzichtig moeten 
worden opgevat en dat de methodes waarmee de financiële impact van maatregelen wordt 
berekend, niet altijd voldoende onderbouwd zijn. De beleidscel van de minister belast met 
de  Coördinatie  van  de  fraudebestrijding  zegt  bezig  te  zijn  met  de  opmaak  van 
performantiedoelstellingen. Het  feit dat de geraamde rendementen niet worden verdeeld, 
maakt echter duidelijk dat de huidige methodes beperkingen hebben.  

De beleidscel wijst er ook op dat een aantal maatregelen die werden genomen in het kader 
van de initiële begroting 2022 een impact zullen hebben op het vlak van de strijd tegen fiscale 
en sociale  fraude. Die maatregelen omvatten onder andere de aanwerving van 50 nieuwe 
sociaal inspecteurs in 2022. Op 31 maart 2022 waren slechts zes nieuwe inspecteurs in dienst 
getreden96.  Bovendien  wijst  het  Rekenhof  erop  dat  de  geraamde  rendementen  van  de 
50 nieuwe sociaal inspecteurs zijn gekoppeld aan een afzonderlijke begrotingsmaatregel in 
verband met de efficiëntie van de sociale zekerheid97. 

Strijd tegen fiscale fraude 

Bij  ontstentenis  van  een berekening die de  verwachte  opbrengst  van de  beoogde  fiscale 
maatregelen onderbouwt, kan het Rekenhof niet beoordelen of die raming juist en realistisch 
is.  Het  stelt  evenwel  vast  dat  er  op  verschillende  vlakken  vooruitgang  is  geboekt 
(multidisciplinaire  onderzoeksteams,  btw‐gap,  controle‐instanties  van  de  financiële 
sector,…). De  informatie  is opgenomen  in het opvolgingsrapport met betrekking  tot het 
eerste actieplan voor de tenuitvoerlegging van het antifraudebeleid, dat de ministerraad op 
1 april laatstleden heeft goedgekeurd. 

3  Financiering van de sociale zekerheid door de overheden 

Zoals de volgende tabel aantoont, bedragen de dotaties en toelagen van de overheden in de 
aangepaste begroting 2022 940,8 miljoen euro (‐3,91%) minder dan in de initiële begroting 
en 3.872,2 miljoen euro (‐14,34%) minder dan de geraamde ontvangsten voor 2021. 

  

 
95  Rekenhof,  "Strijd  tegen  de  sociale  fraude",  178e  Boek, Deel  II,  Boek  2021  over  de  sociale  zekerheid,  Brussel, 

september 2021, p. 66 tot 74, www.rekenhof.be. 
96  Deel III, Hoofdstuk 2, punt 2.1. 

97  Deel III, Hoofdstuk 2, punt 2.1. 
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3.1  Dotaties en toelagen van de overheden 

Tabel ‐  Toelagen van de federale Staat aan de RSZ‐Globaal Beheer, het RSVZ‐Globaal Beheer, het RIZIV‐
Geneeskundige Verzorging, de overheidspensioenen en de stelsels buiten Globaal Beheer (in miljoen euro) 

 
Ontvangsten 

2021 
Initiële 

begroting 
2022 

2022-
2021 
(%) 

Aangepaste 
begroting 

2022 

2022 
initieel - 

aangepast 
(%) 

RSZ-Globaal Beheer 9.226,1 9.195,9 -0,33% 7.726,9 -15,97% 

Gewone dotatie van de 
Staat 

2.162,7 2.213,2 2,34% 2.296,3 3,75% 

Specifieke dotaties van 
de Staat (1) 

158,9 164,3 3,42% 174,0 5,92% 

Evenwichtsdotatie van de 
Staat 

5.615,4 5.901,5 5,09% 4.447,5 -24,64% 

Toelagen van de 
deelentiteiten 

1.289,1 916,8 -28,88% 808,9 -11,77% 

RSVZ-Globaal Beheer 3.189,5 688,6 -78,41% 870,7 26,45% 

Gewone dotatie van de 
Staat 

384,1 393,1 2,35% 408,8 3,99% 

Specifieke dotaties van 
de Staat (1) 

0,0 0,0  2,0  

Evenwichtsdotatie van de 
Staat 

2.805,4 295,5 -89,47% 459,9 55,65% 

RIZIV-Geneeskundige 
Verzorging 

1.739,0 813,3 -53,23% 766,1 -5,80% 

Dotaties van de Staat (2) 744,8 753,3 1,14% 766,1 1,70% 

Specifieke dotatie 
COVID-19 

994,2 60,0 -93,97% 0,0  

Toelage van de Staat voor 
de overheidspensioenen 

12.374,5 12.887,2 4,14% 13.272,5 2,99% 

Stelsels buiten Globaal 
Beheer 

478,0 490,7 2,66% 498,6 1,62% 

Gewone dotatie van de 
Staat 

401,5 418,2 4,16% 427,8 2,30% 

Toelagen van de 
deelentiteiten 

76,5 72,5 -5,20% 70,8 -2,32% 

Totaal 27.007,0 24.075,6 -10,85% 23.134,9 -3,91% 

(1)  Toelage aan de RSZ‐Globaal Beheer voor de financiering van de lokale politiezones, aan de Federale Pensioendienst 
en aan het RSVZ voor projecten  in het kader van het relance‐ en  investeringsplan en kleinere dotaties aan andere 
instellingen binnen de sociale zekerheid. 

(2)  Sinds 2021 krijgt het RIZIV een structurele dotatie (artikel 191, 1°quater van de Ziekteverzekeringswet), bovenop de 
dotatie voor het Zorgpersoneelsfonds. 

Bron: Algemene Toelichting bij het ontwerp van aangepaste begroting 2022 
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RSZ‐Globaal beheer 

De  toelagen van de overheden werden vastgelegd op 7.720 miljoen euro98. Tegenover de 
initiële begroting 2022 dalen ze met ‐1.475,6 miljoen euro. Dit verschil wordt hoofdzakelijk 
verklaard  door  een  vermindering  van  de  evenwichtsdotatie  (‐1.454,0 miljoen  euro),  een 
stijging  van de  basisdotatie  (+86,2 miljoen  euro)  en  een  aanpassing  van de  gewestelijke 
subsidies (‐107,9 miljoen euro).  

De  vermindering  van  de  evenwichtsdotatie  stemt  overeen  met  een  inhaalbeweging 
tegenover  de  vorige  resultaten  ingevolge  de  betere  resultaten  van  het  dienstjaar  202199 
(‐952,2 miljoen euro) en de aanpassing ervan als gevolg van de laatste ramingen voor 2022 
(‐501,8 miljoen euro). In 2021 bedroegen de ontvangsten immers 81.658,7 miljoen euro, dit is 
een toename met 70,3 miljoen euro100 in vergelijking met de ramingen van oktober 2021. De 
uitgaven  lagen met 81.495,5 miljoen  euro 881,8 miljoen  euro  lager dan de  ramingen  van 
oktober 2021101.  

RSVZ‐Globaal Beheer 

De gewone dotatie van het RSVZ  is vastgesteld op 408,8 miljoen euro, als gevolg van de 
aanpassing van het bedrag aan de  indexering. De evenwichtsdotatie 2022 werd aangepast 
aan de nieuwe begrotingsramingen, wat heeft geleid  tot een verhoging met  164,4 miljoen 
euro (+55,65%). Op basis van de voorlopige realisaties voor 2021 heeft het RSVZ 650,6 miljoen 
euro  te  veel  ontvangen  als  evenwichtsdotatie102.  Dat  bedrag  is  niet  verrekend  met  de 
evenwichtsdotatie 2022, omdat die  te  laag  ligt. Het  is daarom opgenomen  in de uitgaven 
(rubriek "Diverse") en het zal worden teruggestort aan de FOD Sociale zekerheid. 

3.2  Alternatieve financiering 

De alternatieve financiering van de sociale zekerheid wordt verzekerd door afnames van de 
fiscale ontvangsten. De verschuldigde middelen bedragen in het voorliggend ontwerp van 
begrotingsaanpassing 19.897,1 miljoen euro, waarvan 15.854,4 miljoen euro via de btw103 en 
4.042,7 miljoen euro via de roerende voorheffing. 

In  vergelijking  met  de  voorstellen  van  de  initiële  begroting  stijgen  die  middelen  met 
333,3 miljoen  euro,  voornamelijk  vanwege  de  compensatie  van maatregelen  die  werden 
genomen  in  het  kader  van  de mini  taxshift  (+144,9 miljoen  euro),  de maatregel  "primo 

 
98  Dat bedrag omvat de evenwichtsdotatie (4.447,5 miljoen euro), de globale subsidie van de Staat (2.296,3 miljoen 

euro),  de  specifieke  subsidie  van  de  Staat  (167,4  miljoen  euro)  en  de  subsidies  van  de  deelstaatentiteiten 

(808,9 miljoen euro).  

99  In de ramingen was sprake van een negatief saldo van 851 miljoen euro. Het definitieve resultaat is een positief saldo 

van 101 miljoen euro.  

100  Sociale  bijdragen  (+58,6 miljoen  euro),  de  bestemde  ontvangsten  die  voornamelijk  overeenstemmen met  de 

bijzondere  socialezekerheidsbijdrage  (+29,8  miljoen  euro),  de  dotaties  zonder  de  evenwichtsdotatie 

(‐17,97 miljoen). 

101  Dat  verschil  is  terug  te  vinden  bij  de  externe  overdrachten  naar  de  andere OISZ  om  de  sociale  uitkeringen  te 

financieren en zal worden besproken in het deel over de socialezekerheidsuitgaven. 

102  Bij  de  opmaak  van  de  initiële  begroting  was  het  resultaat  209,3 miljoen  euro,  d.i.  de  achterstallige 

evenwichtsdotatie voor 2020 (betaald in 2021). Het verschil met het resultaat 2021 in de aangepaste begroting is in 

hoofdzaak het gevolg van de lagere uitgaven voor het overbruggingsrecht en de hogere ontvangsten. 
103  Er zal evenwel een bedrag van 136,6 miljoen euro worden afgenomen van de ontvangsten uit de bedrijfsvoorheffing 

omdat wordt  verwacht  dat  de  btw‐ontvangsten  niet  zullen  volstaan. Daarvoor  zal  er  een wettelijke  afwijking 

moeten worden gemaakt. 
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starter"  (+5,1  miljoen  euro)  en  een  toename  van  de  alternatieve  financiering  van  de 
geneeskundige verzorging (+183,3 miljoen euro). 

Die middelen worden toegekend aan de RSZ (17.007,5 miljoen euro), dit is +282,0 miljoen 
euro en aan het RSVZ (2.889,6 miljoen euro), dit is +51,3 miljoen euro. 

Wegens de COVID‐19‐crisis104 worden voor 2022 opnieuw forfaitaire bedragen bepaald voor 
de ontvangsten van de roerende voorheffing en de btw, in afwachting van een terugkeer naar 
een normale economische toestand. 

De  financiering  van  de  sociale  zekerheid  wordt  eveneens  gewaarborgd  door  de  sociale 
Maribel  (138,3 miljoen  euro)  en  door  de  bijzondere  bijdrage  voor  de  sociale  zekerheid 
(179,7 miljoen euro) die worden bepaald bij de  inkohiering van de personenbelasting. Zij 
stijgen globaal met 22,3 miljoen euro in vergelijking met de initiële ramingen.  

In  totaal  vertegenwoordigen  de  verschuldigde middelen  aan  de  sociale  zekerheid  op  de 
toewijzingsfondsen in 2022 nagenoeg 20.215,1 miljoen euro, een stijging met 355,6 miljoen 
euro105. 

  

 
104  Vanaf  2021  hadden  de  bedragen  die  worden  toegekend  aan  de  sociale  zekerheid  ter  compensatie  van  de 

vermindering  van de ontvangsten  in  verband met de  taxshift,  rechtstreeks moeten worden geïntegreerd  in de 

percentages op basis waarvan de ontvangsten uit btw en uit de roerende voorheffing worden berekend. De lagere 

ontvangsten die  in 2020 werden geïnd, zijn geen adequate basis om de financiering te herberekenen volgens de 

beginselen van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. 

105  De  middelen  die  in  2022  werkelijk  worden  overgedragen  aan  de  sociale  zekerheid,  worden  geraamd  op 

20.137,8 miljoen euro op kasbasis. 
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DEEL III 

Uitgaven van entiteit I 

HOOFDSTUK 1 

Algemene bespreking van de 
algemene uitgavenbegroting 2022  
De initiële begroting 2022 maakte het voorwerp uit van twee aanpassingen, respectievelijk 
goedgekeurd op 10 februari 2022106 en 24 maart 2022107. De derde aanpassing werd ingediend 
op 29 april 2022.  

Als gevolg van deze aanpassingen stijgen de primaire uitgaven met 6,8 miljard euro (+9,6%) 
aan vastleggings‐ en 4,7 miljard euro (+6,6%) aan vereffeningskredieten.  

De  hogere  vastleggingen  zijn  te  wijten  aan  de  meerjarige  aard  van  bepaalde 
investeringsprojecten  (zoals  de  militaire  investeringen  en  het  energietransitieplan). 
Hiervoor moeten de komende jaren de nodige vereffeningskredieten worden uitgetrokken.  

1  Algemene uitgavenbegroting volgens de economische 
classificatie na de derde aanpassing van de algemene 
uitgavenbegroting voor 2022  

Het ontwerp van aangepaste algemene uitgavenbegroting brengt de vereffeningskredieten 
op 117,6 miljard euro. Zonder de herfinanciering van de schuld (31,4 miljard euro) bedragen 
de vereffeningskredieten 86,2 miljard euro, waarvan  3,8 miljard  euro  specifiek voor deze 
derde aanpassing.  

Deze  kredieten dekken de  primaire uitgaven  (75,1 miljard  euro), de  intrestlasten  van de 
overheidsschuld  (6,5 miljard  euro)  en de  terugkoop  van  effecten  (4,5 miljard  euro). Het 
Rekenhof verwijst naar zijn commentaar in het deel van het verslag over de houdbaarheid 
van de overheidsschuld (Deel I – Hoofdstuk I – Punt 4).  

 
106  Parl. St. Kamer DOC 55 2425/004. 

107  Parl. St. Kamer DOC 55 2523/005. 
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Grafiek – Aangepaste algemene uitgavenbegroting 2022 van de federale overheid 

 

De kredieten zijn bestemd voor de afdrachten aan de andere overheden (40,5 miljard euro, 
47%), de verrichtingen van de overheidsschuld108 (5,7 miljard euro, 6,6%), de afdrachten aan 
de Europese Unie (4,2 miljard euro, 4,8%) en de intrestlasten van de schuld (6,5 miljard euro, 
7,6%). Na overdrachten en uitgaven van de overheidsschuld, bedragen de kredieten voor de 
federale overheid 29,2 miljard euro (33,9% van het totaal exclusief de herfinanciering van de 
schuld). Ze stijgen met 4,5 miljard euro tegenover de initiële begroting 2022. 

Dat bedrag van 29,2 miljard euro dient voornamelijk om: 

 middelen  over  te  dragen  naar  instellingen  die  tot  de  federale  overheid  behoren: 
5,7 miljard euro (19,4%); 

 inkomens over te dragen naar de gezinnen: 4,1 miljard euro (14,1%); 

 "niet‐uitgesplitste" uitgaven te dekken waaronder de provisies: 2,7 miljard euro (9,3%); 

 inkomens over te dragen naar de bedrijven: 2,4 miljard euro (8,3%); 

 inkomens over te dragen naar het buitenland: 1,5 miljard euro (5,3%); 

 uitgaven in de vorm van leningen en deelnemingen te dekken: 0,4 miljard euro (1,4%). 

De  algemene  uitgavenbegroting  van  de  federale  overheid  bestaat  dus  hoofdzakelijk  uit 
kredieten om andere overheden ofwel andere economische sectoren (gezinnen, bedrijven) 
te financieren. 

De kredieten voor de  eigenlijke opdrachten van de  federale overheid vertegenwoordigen 
slechts 14,4% van de kredieten van de algemene uitgavenbegroting (exclusief herfinanciering 
van de overheidsschuld). Het betreft meer bepaald  12,4 miljard  euro  kredieten, waarvan 
6,7 miljard  euro  voor  de  personeelsuitgaven  (23,2%),  3,9  miljard  euro  voor  de 
werkingsuitgaven  (13,3%)  en  1,7  miljard  euro  voor  de  investeringsuitgaven  (5,9%).  Die 

 
108  Kredietverleningen en deelnemingen. 
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verdeling houdt geen rekening met de kredieten die zijn ingeschreven in de departementale 
provisies (1,6 miljard euro).  

2  Functionele benadering van de primaire uitgaven en de 
intrestlasten 

2.1  Globaal overzicht van de uitgaven 

De besturen van de federale overheid worden volgens de functionele benadering ingedeeld 
in  "cellen"  op  basis  van  het  doel  van  hun  taken.  Binnen  elke  cel worden  de  kredieten 
voorgesteld op basis van de economische classificatie (ESR).  

Het  overzicht  geeft  bovendien  eveneens  de  voornaamste  kredieten  weer  die  werden 
goedgekeurd naar aanleiding van de eerste en tweede aanpassing 2022. 

De autoriteitscel en de sociale cel omvatten de meeste vereffeningskredieten (respectievelijk 
15,6 miljard euro en 29,3 miljard euro). De overdrachten van interdepartementale provisies 
ingeschreven in sectie 06 van de algemene uitgavenbegroting (1,6 miljard euro), kunnen de 
kredieten van deze cellen mogelijk nog beïnvloeden. De coronaprovisie in sectie 25 is geen 
interdepartementale provisie. Het bedrag ervan (950 miljoen euro) behoort integraal tot de 
sociale cel, zodat de overdrachten vanuit die provisie het totaal van de sociale cel niet zullen 
wijzigen.  
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Tabel – Functionele benadering van de kredieten in de aangepaste begroting 2022 (in miljoen euro) 

 

Bron: Rekenhof 

2.2  Autoriteitscel 

De kredieten van de autoriteitscel stijgen tegenover de initiële begroting 2022 met 2,6 miljard 
euro  bij  de  vastleggingen  en  1,2  miljard  euro  bij  de  vereffeningen  tot  respectievelijk 
17,4 miljard euro en 15,6 miljard euro.  

De  vastleggingskredieten  stijgen  vooral  in  de  categorieën  investeringen  (+848,4 miljoen 
euro), dotaties en subsidies (+810,9 miljoen euro), werkingsuitgaven (+609,9 miljoen euro) 
en personeelsuitgaven (+335,1 miljoen euro).  

De  investeringskredieten  stijgen  vooral  voor  het  ministerie  van  Landsverdediging 
(+808,7 miljoen euro bij de vastleggingen). De dotaties en subsidies stijgen onder meer voor 
het  lidmaatschap  van  België  van  de  International  Development  Association  (FOD 
Buitenlandse Zaken, +383,1 miljoen euro), de investeringssteun in het kader van de essentiële 

1ste 2de 3de 1ste 2de 3de

Ondersteuningscel 2.436,2 21,6 0,0 1.050,6 3.508,6 44,0% 2.350,9 21,6 0,0 886,2 3.258,8 38,6%

1 Personeel 153,0 0,0 0,0 7,9 160,9 5,2% 153,0 0,0 0,0 7,9 160,9 5,2%
2 Werking 232,0 0,0 0,0 8,2 240,2 3,5% 225,9 0,0 0,0 9,4 235,3 4,2%
3 Investeringen 46,5 0,0 0,0 -0,6 46,0 -1,1% 72,0 0,0 0,0 -2,8 69,2 -3,9%
4 Dotaties en subsidies 1.221,5 21,6 0,0 206,6 1.449,7 18,7% 1.123,6 21,6 0,0 43,2 1.188,5 5,8%
7 Niet-uitgesplitste uitgaven 783,2 0,0 0,0 828,5 1.611,8 105,8% 776,4 0,0 0,0 828,5 1.604,9 106,7%

Autoriteitscel 14.785,5 93,5 10,7 2.527,0 17.416,7 17,8% 14.436,7 33,3 10,7 1.124,8 15.605,4 8,1%

1 Personeel 5.825,5 0,2 7,3 327,6 6.160,6 5,8% 5.825,2 0,2 7,3 327,6 6.160,3 5,8%
2 Werking 2.634,3 64,2 2,5 543,2 3.244,2 23,2% 2.298,8 17,7 2,5 536,3 2.855,2 24,2%
3 Investeringen 933,6 29,1 0,9 818,4 1.782,0 90,9% 1.511,1 15,4 0,9 105,7 1.633,0 8,1%
4 Dotaties en subsidies 4.957,3 810,9 5.768,2 16,4% 4.198,8 284,7 4.483,5 6,8%
5 Intrestlasten 0,3 0,0 0,3 0,0% 0,3 0,0 0,3 0,0%
6 Toekenning van kredieten en 
deelnemingen 395,4 -2,8 392,5 -0,7% 554,4 -138,7 415,7 -25,0%

7 Niet-uitgesplitste uitgaven 39,1 29,7 68,9 76,2% 48,1 9,2 57,4 19,3%

Sociale cel 28.350,5 37,4 110,0 389,1 28.886,9 1,9% 28.754,8 37,4 86,1 391,0 29.269,5 1,8%

1 Personeel 206,2 11,9 218,1 5,8% 206,2 11,9 218,1 5,8%
2 Werking 124,5 76,0 9,5 210,0 68,7% 532,0 76,0 8,3 616,3 15,8%
3 Investeringen 3,8 0,2 3,9 2,6% 4,0 0,2 4,2 5,0%
4 Dotaties en subsidies 27.791,0 37,4 34,0 -457,5 27.404,9 -1,4% 27.787,8 37,4 10,1 -454,5 27.380,9 -1,5%
7 Niet-uitgesplitste uitgaven 225,0 825,0 1.050,0 366,7% 224,8 825,1 1.050,0 367,1%

Economische cel 4.903,4 54,8 798,9 860,5 6.617,6 35,0% 4.954,3 39,5 798,9 422,3 6.215,1 25,4%

1 Personeel 205,7 9,6 215,4 4,7% 205,7 9,8 215,5 4,8%
2 Werking 103,7 26,8 5,6 136,0 31,1% 114,3 11,5 4,9 130,7 14,3%
3 Investeringen 4,8 0,1 4,9 2,1% 4,8 0,1 4,9 2,1%
4 Dotaties en subsidies 4.588,7 28,0 798,9 845,2 6.260,8 36,4% 4.629,0 28,0 798,9 407,5 5.863,5 26,7%
5 Intrestlasten 0,2 0,0 0,2 0,0% 0,2 0,0 0,2 0,0%
6 Toekenning van kredieten en 
deelnemingen 0,3 0,0 0,3 0,0% 0,3 0,0 0,3 0,0%

Specifieke begrotingssecties 19.943,1 0,0 0,0 809,8 20.752,9 4,1% 19.943,1 0,0 0,0 809,8 20.752,8 4,1%

1 Personeel 16,5 1,4 17,9 8,5% 16,5 1,4 17,9 8,5%
2 Werking 36,5 6,4 42,9 17,5% 36,6 6,4 42,9 17,2%
3 Investeringen 0,3 0,0 0,3 0,0% 0,2 0,0 0,2 0,0%
4 Dotaties en subsidies 18.650,1 838,8 19.488,9 4,5% 18.650,1 838,8 19.488,9 4,5%
5 Intrestlasten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Toekenning van kredieten en 
deelnemingen 1.239,7 -36,8 1.202,9 -3,0% 1.239,7 -36,8 1.202,9 -3,0%

70.418,7 207,3 919,6 5.637,0 77.182,7 9,6% 70.439,8 131,8 895,7 3.634,1 75.101,6 6,6%

18/33/51 - Intrestlasten van 
de rijksschuld 6.330,3 206,3 6.536,6 3,3% 6.330,3 206,3 6.536,6 3,3%

76.749,0 207,3 919,6 5.843,3 83.719,3 9,1% 76.770,1 131,8 895,7 3.840,4 81.638,2 6,3%

33/51 - Aflossing rijksschuld 31.337,9 68,4 31.406,3 0,2% 31.337,9 68,4 31.406,3 0,2%
51 - Terugkoop van effecten 4.514,4 0,0 4.514,4 0,0% 4.514,4 0,0 4.514,4 0,0%
18 - Demonetisaties 20,0 0,0 20,0 0,0% 20,0 0,0 20,0 0,0%

112.621,3 207,3 919,6 5.911,7 119.660,0 6,2% 112.642 ,4 131,8 895,7 3.908,8 117.578,9 4,4%

Vastleggingskredieten 2022 Vereffeningskredieten 2022

Functionele weergave

T o tale  uitgaven, met inbegrip van de 
aflo ssingen van de schuld en de 
terugko o p van ef fecten

Totaal na 
begrotings-

controle

Verschil
3de 

aanpassing
/ INI
 (%)

P rimaire uitgaven

T o tale  uitgaven

Intieel

Aanpassingen
Totaal na 

begrotings-
controle

Verschil
3de 

aanpassing
/ INI
 (%)

Intieel

Aanpassingen
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veiligheidsbelangen (IES) (ministerie van Landsverdediging, +164 miljoen euro) en de dotatie 
aan Fedasil (FOD Binnenlandse Zaken). De stijging van de werkingsuitgaven situeert zich 
hoofdzakelijk bij het ministerie van Landsverdediging (+490 miljoen euro).  

De stijging van de vereffeningskredieten voor de personeelsuitgaven (+327,6 miljoen euro) 
en de werkingsuitgaven  (+536,3 miljoen euro) volgt die van de vastleggingskredieten. De 
vereffeningskredieten  voor  de  investeringsuitgaven  (+105,7  miljoen  euro)  stijgen 
daarentegen minder sterk dan de vastleggingskredieten. Hetzelfde geldt voor de dotaties en 
subsidies (+284,7 miljoen euro).  

2.3  Sociale cel 

De vastleggingskredieten (28,9 miljard euro, +536,5 miljoen euro) stijgen in vergelijking met 
de initiële begroting 2022 in dezelfde grootteorde als de vereffeningskredieten (29,3 miljard 
euro,  +514,5  miljoen  euro).  Onderstaande  kredietverhogingen  verklaren  voormelde 
stijgingen:  

 de inschrijving in de coronaprovisie van een bijkomend bedrag van 825 miljoen euro;  

 de dekking van de pensioenen van de overheidssector (412,3 miljoen euro) en van de 
NMBS (HR‐Rail: 53,8 miljoen euro); 

 de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (255,5 miljoen euro); 

 de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid voor zelfstandigen (164,4 miljoen euro); 

 buiten de evenwichtsdotatie, de subsidies voor de sociale zekerheid voor werknemers 
(83 miljoen euro) en zelfstandigen (15,7 miljoen euro); 

 de aanpassing van de inkomensgarantie voor ouderen (45,2 miljoen euro); 

 kredietverminderingen, voornamelijk met betrekking tot de evenwichtsdotatie voor de 
sociale zekerheid voor werknemers (‐1,5 miljard euro); 

 de subsidiëring van de OCMW’s inzake het leefloon (‐87,9 miljoen euro). 

2.4  Economische cel  

De vastleggingskredieten (6,6 miljard euro) en de vereffeningskredieten (6,2 miljard euro) 
nemen tegenover de initiële begroting toe met respectievelijk 1,7 miljard euro en 1,3 miljard 
euro.  

De  tweede  begrotingsaanpassing  trok  vastleggings‐  en  vereffeningskredieten  uit  voor  de 
uitbreiding  van  het  sociaal  tarief  voor  energie  (278,9  miljoen  euro)  en  om  de 
verwarmingspremie te verzekeren (520,0 miljoen euro).  

Deze begrotingscontrole stelt nieuwe kredietverhogingen voor om de uitgaven  te dekken 
van:  

 de energiecrisis, met name de uitbreiding van het sociaal tarief (155,0 miljoen euro) en 
de eenmalige korting op de energiefacturen (+207,9 miljoen euro);  

 het energietransitieplan, namelijk de financiering van de SMR‐projecten (100,0 miljoen 
euro  vastleggingen)  en  de  waterstof‐  en  CO2‐backbone  (300  miljoen  euro 
vastleggingen). 

2.5  Specifieke afzonderlijke secties 

De kredieten van de specifieke afzonderlijke secties (20,8 miljard euro) zijn hoofdzakelijk 
overdrachten  naar  andere  overheden,  voornamelijk  naar  de  gemeenschappen  en  de 
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gewesten met toepassing van de zesde staatshervorming (15 miljard euro, zijnde een stijging 
van 727,1 miljoen euro) en naar de Europese Unie (4,2 miljard euro, zijnde een toename van 
98,9 miljoen euro).  

2.6  Provisionele kredieten 

De  provisionele  kredieten  bedragen  2.559,4  miljoen  euro,  dit  is  een  toename  met 
1.647,1 miljoen  euro  tegenover de  initiële begroting  (912,3 miljoen  euro). Onder meer de 
creatie van nieuwe provisies, en meer in het bijzonder van specifieke provisies om het hoofd 
te bieden aan de gevolgen van de Oekraïnecrisis en de prijsstijging, liggen aan de basis van 
voormelde stijging. 

Het Rekenhof stelt vast dat de regering die nieuwe kredieten niet heeft gegroepeerd bij de 
algemene interdepartementale provisie maar ze heeft verspreid over verschillende provisies 
waarvan  elke  provisie  overeenstemt met  een  specifieke  uitgavencategorie.  Volgens  het 
Rekenhof verbetert die werkwijze de transparantie van de begroting doordat beter tot uiting 
komt welke middelen worden gevraagd voor welke soort geplande uitgaven.  

Het programma 06.90.1 bevat vier nieuwe  interdepartementale provisies om het hoofd  te 
bieden  aan  de  gevolgen  van  de  oorlog  in  Oekraïne  (800,0  miljoen  euro),  aan  de 
overschrijding van de spilindex in juli 2022 (197,1 miljoen euro), aan de impact van de stijging 
van  de  energiekosten  op  de  werkingskosten  van  de  administratie  en  van  de  NMBS 
(127 miljoen  euro)  en  tot  slot  aan digitaliseringsprojecten bij bepaalde overheidsdiensten 
(30 miljoen euro). Deel I – Hoofdstuk 1 – Punt 2.3 van dit verslag bevat meer details over de 
bestemming van die provisionele kredieten.  

Het globale bedrag van de provisionele kredieten stijgt ook door een aanzienlijke verhoging 
van de kredieten van de coronaprovisie in sectie 25 van de algemene uitgavenbegroting. Nu 
worden 950 miljoen euro kredieten gevraagd, d.i. 825 miljoen euro meer dan in de initiële 
begroting.  

De middelen op de algemene interdepartementale provisie (328,7 miljoen euro) verminderen 
daarentegen met 331,1 miljoen euro. Deze middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor Fedasil 
(148,5 miljoen euro) en voor de betaling van de gerechtskosten (111,0 miljoen euro). Ook in 
de tegemoetkoming van de Staat in de verplaatsingskosten van de werknemers is 30 miljoen 
euro voorzien. De overige provisies, onder meer de provisie voor het financieren van nieuwe 
initiatieven (197,1 miljoen euro), werden niet aangepast tegenover de initiële begroting.  

2.7  Schuldbeheer 

De kredieten voor het beheer van de staatsschuld bedragen 42.477,3 miljoen euro, dit is een 
toename met  274,4 miljoen  euro  tegenover  de  initiële  begroting,  voornamelijk  door  de 
stijging van de intrestlasten (206,3 miljoen euro). Het Rekenhof verwijst daarvoor naar zijn 
commentaar  in Deel  I  – Hoofdstuk  1  –  Punt  4.2  van  dit  verslag met  betrekking  tot  de 
houdbaarheid van de overheidsschuld in een meerjarenperspectief.  

3 Specifieke opmerkingen 

3.1  Inspanning inzake defensie  

Hoewel op de NAVO‐top van 2014 aan de lidstaten werd gevraagd hun defensie‐uitgaven op 
te trekken naar 2% van het bbp tegen 2024, streeft de huidige doelstelling van de strategische 
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visie voor Defensie nog slechts naar 1,30% in 2030. Naar aanleiding van de invasie in Oekraïne 
heeft de regering haar militaire uitgaven echter opgetrokken, die slechts 1,17% van het bbp 
vertegenwoordigden in de initiële begroting voor 2022. In het begrotingsconclaaf van april 
2022 werden bijgevolg verschillende maatregelen genomen.  

De  totale  defensie‐inspanning,  berekend  volgens NAVO‐normen,  bedraagt  voor  het  jaar 
2022 6.528,5 miljoen euro, d.i. 1,29% van het bbp (een stijging met 0,12% tegenover de initiële 
begroting). Deze berekening houdt niet  enkel  rekening met de  vereffeningskredieten bij 
Defensie, maar ook met de  rust‐ en overlevingspensioenen voor oud‐militairen en aantal 
andere  defensiegerelateerde  uitgaven  bij  andere  departementen  (waaronder  de  FOD 
Kanselarij, cf. infra). 

Een wetsontwerp  tot wijziging  van  de  huidige wet  inzake militaire  programmering  zou 
overigens  een  nieuw  begrotingstraject moeten  vastleggen  om  de  defensie‐inspanning  te 
laten evolueren naar 1,54% van het bbp in 2030. 

3.1.1  Sectie 16 ‐ Ministerie van Landsverdediging 

De vastleggingskredieten in de begroting van Defensie (5.411 miljoen euro) stijgen met 39,4% 
(+1.530 miljoen euro) tegenover de initiële begroting. Die stijging vloeit hoofdzakelijk voort 
uit de volgende maatregelen: 

 een  aanvullende  vastlegging  van  572,3  miljoen  euro  voor  infrastructuurwerken  in 
Florennes en Kleine‐Brogel in het kader van de aankoop van de F35; 

 een  krediet  van  450 miljoen  euro  om het niveau  van  voorbereiding  (Readiness)  van 
Defensie op korte termijn te verhogen. Dat bedrag wordt verdeeld over de verschillende 
componenten van het leger en wil het in operationele staat brengen van het personeel 
en het materieel verbeteren. Er is nog niet in detail bepaald hoe die kredieten worden 
bestemd, maar deze zouden vooral worden gebruikt voor de aankoop van munitie; 

 een krediet van 400,4 miljoen euro om projecten te kunnen realiseren die in 2021 niet 
konden worden afgerond. Dat cijfer omvat eveneens een technische correctie; 

 een krediet van 62,2 miljoen euro om het hoofd te bieden aan de indexering van de lonen; 

 een krediet van 45,1 miljoen euro voor de aanvullende indexering van de werkings‐ en 
investeringskosten.  

De vereffeningskredieten stijgen met 552 miljoen euro en hebben hoofdzakelijk betrekking 
op de Readiness en de impact in samenhang met de indexering.  

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de vraag om hulp van dat land is in het raam 
van de levering van militair materieel een bijkomend globaal bedrag van 58,4 miljoen euro 
ingeschreven.  Op  6  mei  2022  waren  32,7  miljoen  euro  kredieten  aangewend.  De 
strijdkrachten  krijgen  die  kredieten  ter  beschikking  gesteld  via  een  overdracht  van  de 
interdepartementale provisie Oekraïne,  in afwachting van een eventuele  terugbetaling  in 
2022 en 2023 door het Europees fonds European Peace Facility. 

In het kader van het aan de NAVO verstrekt strategisch verslag en met inachtneming van de 
Halt Any Decline worden tot slot in de meerjarenkredieten van Defensie voor 2024 en 2025 
respectievelijk 182,9 miljoen euro en 228,9 miljoen euro bijkomende bedragen ingeschreven.  



COMMENTAAR EN OPMERKINGEN BIJ DE ONTWERPEN VAN STAATSBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2022 / 69 

 

 

 

 

3.1.2  Sectie 02 ‐ FOD Kanselarij van de Eerste Minister ‐ Wederopbouw SHAPE‐village 

België  stelt  huisvesting  ter  beschikking  van  het  personeel  dat  in  het  militair 
commandocentrum van de NAVO te Casteau tewerkgesteld is.  

Programma 02.36.1‐zetelbeleid omvat een krediet voor de afbraak en de wederopbouw van 
de 600 in SHAPE Village gelegen woongelegenheden109. De werken gingen medio 2020 van 
start en zouden begin 2026 afgerond moeten zijn. Deze uitgaven worden mee verrekend in 
de globale defensie‐inspanning volgens de NATO‐normering. 

Wegens vertragingen bij de uitvoering van het project en contractuele prijsherzieningen, 
moet het project permanent bijgestuurd worden. Hierdoor werd het hiervoor in de algemene 
uitgavenbegroting  ingeschreven  krediet  in  2020  (4,1 miljoen  euro)  en  2021  (28,4 miljoen 
euro) voor minder dan de helft benut. Zoals onderstaande tabel aantoont, verschuift het gros 
van de vereffeningen110 daardoor naar 2022111 en de komende begrotingsjaren . 

Tabel – Overzicht kosten afbraak en wederopbouw Shape‐village (in miljoen euro) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Initiële planning 
(2018) 

3,5 27,9 21,1 25,2 15,5 30,6 4,0 

Meest recente 
planning (april 2020) 

1,9 13,0 28,3 35,6 22,6 33,0 23,0 

Toegekend 4,1 28,4 26,6 33,1 21,9 30,6 1,6 

Vereffend 1,9 13,0 9,0 - - - - 

Bron: Rekenhof 

3.2  Sectie 12 – FOD Justitie 

3.2.1  Afdeling 51 ‐ Directoraat‐generaal Penitentiaire inrichtingen 

De  vastleggingskredieten  binnen  de  begrotingsafdeling  51  –  Directoraat‐generaal 
Penitentiaire  inrichtingen  bedragen  697,1  miljoen  euro  en  de  vereffeningskredieten 
701,3 miljoen euro.  

De regering had de bedoeling om vanaf  1  juni 2022 de gevangenisstraffen van drie  jaar of 
minder uit te voeren112. De ministerraad van 29 oktober 2021 besliste hiervoor 720 plaatsen 
in detentiehuizen te creëren.  

 
109  Basisallocatie 02.36.12.72.00.03. 
110  Tot dusver is voor de afbraak en de wederopbouw 128,1 miljoen euro vastgelegd. 

111  Op 8 mei 2022 was 9 miljoen euro vereffend. Het krediet van 26,3 miljoen euro in de initiële begroting 2022 werd 

door de  indexering met 1,1% van de  investeringskredieten met de derde begrotingsaanpassing tot 26,6 miljoen 

euro verhoogd. 
112  De wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan 

het  slachtoffer  toegekende  rechten  in  het  raam  van  de  strafuitvoeringsmodaliteiten,  voor  wat  betreft  de 

vrijheidsstraffen van drie jaar of minder, liep al enkele keren uitstel op. 
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Daarnaast besliste de ministerraad van 18 maart 2022 de verouderde gevangenissen van Sint‐
Gillis en Dendermonde langer open te houden. Dit verhoogt de capaciteit tijdelijk met 350 
plaatsen  en  vermindert  de  overbevolking  in  de  gevangenissen.  De  kostprijs  van  deze 
maatregel is voor 2022‐2027 geraamd op 85,7 miljoen euro. 

Toekenning van bijkomende kredieten 

Om binnen de detentiehuizen de nodige plaatsen te creëren, stegen bij de tweede aanpassing 
van de algemene uitgavenbegroting 2022 de kredieten met 10,7 miljoen euro. De bijkomende 
middelen kaderen in het federaal herstart‐ en transitieplan.  

Bijkomend besliste de ministerraad van 1 april 2022 de kredieten van afdeling 51 in 2022 via 
een  interne  herverdeling met  20 miljoen  euro  te  verhogen.  Volgens  de  FOD  Justitie  is 
14,3 miljoen euro bestemd voor de uitrol113 van de uitbating van de detentiehuizen en 5,7 
miljoen euro voor de nieuwe gevangenissen van Haren en Dendermonde. De herverdeelde 
kredieten worden in mindering gebracht van de kredieten voor juridische bijstand. Ook voor 
2023 en 2024 voorzien de begrotingsnotificaties van april in dergelijke herverdeling, mits een 
evaluatie van de benodigde kredieten voor de juridische bijstand (zie ook punt 3.2.2).  

Tot slot verhoogt het huidig wetsontwerp de kredieten voor het langer openhouden van de 
gevangenissen van Sint‐Gilles en Dendermonde met 2 miljoen euro. 

Vertraging in de realisatie van de projecten 

De verantwoordingsnota bij de tweede kredietaanpassing vermeldt de timing van de opening 
van de detentiehuizen alsook de raming van het aantal plaatsen: tegen 1 juli 2023 720 plaatsen 
creëren waarvan 300 in 2022. 

Door een vertraging in de zoektocht en de realisatie van plaatsen in de detentiehuizen ligt 
het voorziene aantal plaatsen voor 2022 voorlopig op 74 (i.p.v. 300)114. Door deze vertraging 
en door de overbevolking in de gevangenissen besliste de ministerraad van 1 april 2022 de 
wet op de korte straffen opnieuw uit te stellen en gefaseerd in werking te laten treden vanaf 
1 september 2022. 

Volgens de FOD Justitie blijft het de doelstelling om 720 plaatsen  in 2024 te creëren. Het 
meent daarom dat de toegekende budgetten moeten behouden blijven. Of de bijkomende 
middelen  voor  de  detentiehuizen  in  2022  zullen worden  aangewend  is  volgens  de  FOD 
Justitie afhankelijk van verschillende factoren: zoektocht sites, de uitvoering van de werken 
en de aanwerving van het personeel. 

 
113   De timing wordt voortdurend bijgesteld aan de ontwikkelingen. 
114  Voor 2022 zijn 74 plaatsen concreet  (57 op 1 september 2022 en 17 op 1 november 2022). Op 1  januari 2023 en 

1 maart 2023 zouden er nog 60 en 20 plaatsen bijkomen. De zoektocht en onderhandelingen voor  locaties gaan 

verder. 
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3.2.2  Programma 12.56.1‐Juridische bijstand 

In het programma 12.56.1 zijn een limitatief115 krediet van 136,6 miljoen euro en een variabel 
krediet116 van 9,9 miljoen euro ingeschreven voor de vergoeding van de advocaten betrokken 
bij de juridische tweedelijnsbijstand117. 

In  2020  zijn  de  inkomensmaxima  verhoogd  die  toegang  geven  tot  de  volledige  of 
gedeeltelijke  juridische  tweedelijnsbijstand118. Omdat  de  advocaten  voor  hun  tijdens  het 
gerechtelijk jaar 2020‐2021 geleverde prestaties in 2022 vergoed worden, heeft de verlaging 
van de toegangsdrempel tot de tweedelijnsbijstand voor de eerste maal een  impact op de 
staatsbegroting  in 2022. Het  limitatief krediet, dat  in de begroting 2021 92,8 miljoen euro 
bedroeg, werd daarom  in de  initiële begroting 2022 verhoogd  tot  156,6 miljoen euro. Het 
uitgavenplafond van het variabel krediet bleef in de initiële begroting 2022 met 9,6 miljoen 
euro relatief ongewijzigd tegenover 2021 (10,1 miljoen euro). 

Op 29 april 2022 ging de ministerraad akkoord met de door de minister van Justitie bepaalde 
globale  vergoeding  van  120,3 miljoen  euro, waarvan  110,4 miljoen  euro  op  het  limitatief 
krediet aangerekend wordt.  

Het begrotingsconclaaf van 1 april 2022 besliste eerder om 20 miljoen euro van het limitatief 
krediet intern te herverdelen naar de programma’s 12.51.0 en 12.51.3 (cf. supra). Het huidig 
krediet  bedraagt  dus  136,6 miljoen  euro  en  is  ruimschoots  voldoende  om  de  voorziene 
uitgaven van 110 miljoen euro te financieren.  

Ook voor 2023 en 2024 voorziet de notificatie in een dergelijke herverdeling, maar pas na 
een evaluatie van de nood aan middelen voor de  financiering van de  tweedelijnsbijstand. 
Indien  deze  evaluatie  aantoont  dat  door  deze  herverdeling  de  financiering  van 
tweedelijnsbijstand in het gedrang komt, dan zal de FOD Justitie deze terugdraaien voor het 
bedrag van het tekort119. 

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) en de Ordre des barreaux francophones et germanophone 
(OBFG) ontvangen een jaarlijkse subsidie voor de financiering van de werkingskosten van de 
bureaus voor juridische bijstand. Het subsidiebedrag is forfaitair vastgelegd op 8,108% van 
de vergoeding voor de juridische tweedelijnsbijstand120. Doordat die vergoeding lager uitviel 
dan bij de opmaak van de initiële begroting 2022 was geraamd (supra), wordt met de (derde) 

 
115   Basisallocatie 12.56.11.34.41.45. 
116   Basisallocatie 12.56.11.34.41.49. 

117   Artikel  508/19  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  en  het  koninklijk  besluit  van  20  december  1999  houdende 

uitvoeringsbepalingen  inzake de vergoeding die aan advocaten wordt  toegekend  in het kader van de  juridische 

tweedelijnsbijstand  en  inzake  de  subsidie  voor  de  kosten  verbonden  aan  de  organisatie  van  de  bureaus  voor 

juridische bijstand (Hoofdstuk II). 

118  Wet  van  31  juli  2020  tot  wijziging  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  teneinde  de  toegang  tot  de  juridische 

tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen. 

Alle  inkomensgrenzen zijn op 1 september 2020 met 200 euro verhoogd. De wet  legt verdere verhogingen met 

telkens 100 euro op in 2021, 2022 en 2023. 
119  Met maximaal het bedrag aan herverdeelde kredieten. 

120  Artikel 508/19bis van het Gerechtelijk Wetboek en het koninklijk besluit van 20 december 1999 (Hoofdstuk III). 
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begrotingsaanpassing  ook  het  limitatief  krediet  voor  de  subsidie  verminderd121.  Het 
begrotingsconclaaf  van  1  april  2022  heeft  3,3  miljoen  euro  van  dit  krediet,  via  een 
herverdeling, bestemd  voor  een  toelage  aan de beheerder  van het  centraal  register  voor 
collectieve schuldenregeling122. 

Het Rekenhof merkt  op dat de  verantwoording  bij de  algemene uitgavenbegroting deze 
aanzienlijke daling van de kredieten onvoldoende  toelicht. Bovendien beveelt het  aan  te 
onderzoeken of de financiering van de penitentiaire inrichtingen niet langer afhankelijk kan 
gemaakt  worden  van  een  beschikbaarheid  van  de  kredieten  inzake  juridische 
tweedelijnsbijstand (zie tevens punt 3.2.1).  

3.3  Sectie 17 ‐ Federale politie 

3.3.1  Wetsbepaling 2.17.5 

Met de bijzondere bepaling 2.17.5 mag de federale politie in afwijking van artikel 1‐01‐3 van 
de wet van 23 december 2021 tot goedkeuring van de begroting 2022 de vastleggingskredieten 
van de basisallocaties met de personeelskosten mag herverdelen naar de basisallocaties met 
de werkings‐  en  investeringskosten  van het programma  17.80.4 i‐Police123. Deze  afwijking 
moet  toelaten om de onderbenutting bij de personeelskredieten  aan  te wenden  voor de 
financiering van het programma I‐Police en dit conform de beslissing van de ministerraad 
van 19 november 2021. Deze ministerraad keurde ook het financieringsplan voor I‐Police goed 
waarbij  voor  2022  15  miljoen  euro  aan  onbenutte  personeelskredieten  zouden  worden 
aangewend. 

Het Rekenhof wijst erop dat deze nieuwe wetsbepaling het specialiteitsbeginsel124 aantast en 
hierdoor  de  budgettaire  transparantie  schaadt.  Een  begrotingsprogramma  moet  zoveel 
mogelijk de middelen bevatten om de desbetreffende  (beleids)doelstellingen  te bereiken. 
Zoals bij de initiële begroting 2022125, beveelt het Rekenhof aan de vereiste kredieten i.v.m. 
i‐Police zoveel mogelijk rechtstreeks in het programma 17.80.4 in te schrijven.  

3.3.2  Provisie "Nieuw beleid" 

In uitvoering van het regeerakkoord besliste de regering bij de begrotingsopmaak 2021 om 
de middelen van de federale politie voor de periode 2021‐2024 te verhogen met 50, 70, 90 en 
110  miljoen  euro.  Deze  bijkomende  middelen  werden  in  2021  opgenomen  in  de 
interdepartementale  provisie. De ministerraad  van  23  oktober  2020  besliste wel  dat  de 
middelen zouden worden opgenomen in de betrokken programma’s zodra de herverdeling 
was gebeurd. 

Het Rekenhof stelt vast dat bij het afsluiten van de begrotingscontrole 2022 er nog steeds 
geen akkoord is van de bevoegde ministers over de verdeling van de bijkomende middelen 

 
121  Het in 2022 aan OVB en OBFG toegekende subsidiebedrag voor 2021 is 9,7 miljoen euro, waarvan 8,9 miljoen euro 

wordt aangerekend op basisallocatie 12.56.11.34.41.46. In de initiële begroting 2022 was hiervoor 12,7 miljoen euro 

opgenomen. 
122  Basisallocatie 12.40.03.32.00.01. 

123  Het project  i‐Police  is een  strategisch project om de  IT‐architectuur van de geïntegreerde politie  te vernieuwen 

(serverinfrastructuur, politiespecifieke applicaties). 

124  Dit beginsel houdt in dat iedere uitgave en ontvangst met een specifieke begrotingspost overeenstemt. 

125  Parl.  St.  Kamer,  DOC  55  2291/003,  Commentaar  en  opmerkingen  van  het  Rekenhof  bij  de  ontwerpen  van 

staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2022.  
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voor  2022  en  de  middelen  dus  nog  steeds  onderverdeeld  blijven  opgenomen  in  de 
interdepartementale provisie. Dit kan mogelijk de efficiënte en doeltreffende aanwending 
van  de middelen  bemoeilijken. Wel  zal  de  federale  politie  de  provisie  in  2022 moeten 
aanwenden  voor  de  personeelskosten  van  de  1.600  nieuwe  aanwervingen  (raming:  25,4 
miljoen euro), terwijl de middelen uit de provisie in 2021 nog volledig werden verdeeld voor 
de werkings‐ en de investeringskredieten. 

3.4  Sectie 18 ‐ FOD Financiën 

De Belgische Staat heeft voor een maximumbedrag van 1,3 miljard euro waarborg verleend 
aan de Europese Investeringsbank (EIB) bij wijze van Belgische bijdrage tot het European 
Guarantee  Fund.  Dat  fonds  kende  leningen  toe  aan  de  door  de  coronacrisis  getroffen 
ondernemingen en staat bloot aan een groot  financieel risico. De bestuurders van de EIB 
verwachten een verlies van 20% van de toegekende kredieten. Voor België zou dat een verlies 
van 260 miljoen euro tussen nu en 2037 betekenen. De kosten in samenhang met het beheer 
van  dat  fonds worden  voor  België  voor  diezelfde  periode  overigens  op  85 miljoen  euro 
geraamd.  

Omdat die uitgave verplicht is, heeft de regering bij deze aanpassing beslist om 75,8 miljoen 
euro in te schrijven in de kredieten van de FOD Financiën. Het Rekenhof stelt vast dat het 
voorziene totaalbedrag lager ligt dan de ramingen van de EIB, maar is van oordeel dat er veel 
onzekerheid is over het bedrag dat werkelijk zal worden vastgelegd en vereffend in 2022 en 
de volgende jaren.  

De 23,2 miljoen euro kredieten ingeschreven voor de betaling aan Griekenland van de SMP‐
bijdrage (Securities Market Program) zijn 5,9 miljoen euro te hoog geraamd. Dat bedrag heeft 
immers betrekking op de bijdrage 2021 en werd  reeds vorig  jaar vereffend samen met de 
bijdrage 2020 voor een globaal krediet van 20,6 miljoen euro. Overeenkomstig de akkoorden 
van de Eurogroup moet bijgevolg enkel nog het bedrag van 17,3 miljoen euro voor de jaren 
2022‐2037  aan  Griekenland  worden  betaald. Met  die  betaling  komt  een  einde  aan  het 
Belgisch aandeel in het kader van het financieel steunplan voor Griekenland.  

3.5  Sectie 32 – FOD Economie 

Federale doelstelling energieproductie uit hernieuwbare bronnen 

België haalde in 2020 haar nationale doelstelling van 13% energieproductie uit hernieuwbare 
bronnen niet. Ter compensatie van het tekort van het federaal aandeel hierin werd bij de 
aangepaste begroting 2021 een krediet van 29,2 miljoen euro toegekend voor de aankoop van 
een  statistische  hoeveelheid  van  de  productie  van  energie  uit  hernieuwbare  bronnen  in 
andere  landen126.  België  kocht  in  2021  voor  22,4  miljoen  euro  dergelijke  statistische 
hoeveelheid aan127. Hierdoor kon de federale overheid alsnog haar doelstelling 2020 invullen.  

Hoewel de federale overheid ook in 2021 de doelstelling niet haalde, bevat de begroting 2022 
geen kredieten voor de statistische overdracht van hernieuwbare energie. De regering wil in 
2022 een akkoord sluiten met een ander land voor de opvang van de tekorten voor de periode 
2021 tot 2025 en zal hiervoor later de begroting 2022 nog aanpassen. Indien België geen actie 

 
126  Basisallocatie 32.42.50.35.20.01 – Statistische overdracht voor een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare 

bronnen met een andere lidstaat.  

127   Mandaat voor de aanvulling van het tekort 2020 toegekend aan de minister van Energie bij de ministerraden van 

5 februari 2021 en 2 december 2021. 
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onderneemt kan de Europese Commissie een inbreukprocedure opstarten voor het Europees 
Hof van Justitie. Dit kan leiden tot een geldboete. 

4  Met de federale overheid te consolideren instellingen 

De begrotingsontwerpen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie 
moeten conform artikel 79, §1, van de wet van 22 mei 2003 worden overgezonden aan de 
Kamer  van  volksvertegenwoordigers  samen  met  het  ontwerp  van  algemene 
uitgavenbegroting. 

Het Rekenhof  stelt  vast  dat  de  in  artikel  8  van  het  koninklijk  besluit  van  31  juli  2017128 
bedoelde verantwoordingsdocument niet werd  toegevoegd bij het begrotingsontwerp van 
vijf van deze diensten, met name: Helena en Isabella Godtschalck, Administratieve dienst 
met boekhoudkundige autonomie belast met Consulaire Zaken, Internationaal Perscentrum, 
Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II‐Egmontpaleis en Sociale activiteiten. 

  

 
128  Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, §2, tweede lid, 78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, 

eerste  lid, 87,  §2/1, 89, eerste  lid,  en 96, eerste  lid,  van de wet  van 22 mei 2003 houdende organisatie  van de 

begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. 
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HOOFDSTUK 2 

Uitgaven van de sociale zekerheid 
1  Algemeen overzicht van de uitgaven 

De geconsolideerde uitgaven van de sociale zekerheid (RSZ‐Globaal Beheer, RSVZ‐Globaal 
Beheer, RIZIV‐Geneeskundige Verzorging, stelsels buiten het Globaal Beheer en stelsel van 
de overheidspensioenen) worden in de aangepaste begroting 2022 op 121.505,6 miljoen euro 
geraamd (+3.659 miljoen euro tegenover de  initiële begroting), waarvan  108.910,6 miljoen 
euro  (89,6%)  is  bestemd  voor  de  betaling  van  de  socialezekerheidsprestaties  en  de 
terugbetaling van de uitgaven voor geneeskundige verzorging. 

Tabel ‐ Evolutie van de uitgaven van de sociale zekerheid (in miljoen euro) 

Omschrijving Uitgaven 
2021 

Initiële 
begroting 

2022 

2022-2021 
(%) 

Aangepast
e 

begroting 
2022 

2022 BC-
2022 INI 

(%) 

Prestaties 105.585,4 106.691,8 1,05% 108.910,6 2,08% 

Pensioenen 51.894,9 55.392,9 6,74% 57.033,4 2,96% 

Geneeskundige verzorging 31.384,5 31.815,4 1,37% 32.123,3 0,97% 

Arbeidsongeschiktheid 10.724,6 11.486,9 7,11% 11.716,8 2,00% 

Werkloosheid 8.399,1 6.843,0 -18,53% 6.803,8 -0,57% 

Overbruggingsrecht 
zelfstandigen 

2.071,8 8,5 -99,59% 90,8 962,55% 

Andere prestaties 1.110,5 1.145,0 3,11% 1.142,6 -0,21% 

Beheers- en betalingskosten 2.423,2 2.459,0 1,48% 2.520,7 2,51% 

Andere uitgaven 9.227,1 8.695,8 -5,76% 10.074,3 15,85% 

Totaal 117.235,6 117.846,6 0,52% 121.505,6 3,10% 

Bron: Algemene Toelichting bij de ontwerpen van aangepaste begroting 2022 

De  evolutie  van  de  uitgaven  voor  prestaties,  andere  dan  die  voor  de  terugbetaling  van 
verstrekkingen van geneeskundige verzorging, is het gevolg van de evolutie van het aantal 
rechthebbenden, de verwachte indexering van de uitkeringen in januari, maart en augustus 
2022 en de weerslag van de maatregelen bij de opmaak van de aangepaste begroting.  

De  uitkeringen  voor  pensioenen  stijgen met  1.640,5 miljoen  euro.  In  het  stelsel  van  de 
werknemers (+1.000,6 miljoen euro) wordt die stijging verklaard door de geraamde weerslag 
van de indexeringen (+1.175,6 miljoen euro). Die weerslag wordt enigszins gecompenseerd 
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door  het  volume‐effect  (‐19,4 miljoen  euro)  en  het  lagere  gemiddelde  uitkeringsbedrag 
(‐156,1 miljoen  euro).  In  het  stelsel  van  de  ambtenarenpensioenen  is  de  stijging  met 
493,4 miljoen euro volledig toe te schrijven aan de geraamde weerslag van de indexeringen 
in januari, maart en november. Het effect van de indexering in augustus (92 miljoen euro) is 
opgenomen  in de  interdepartementale provisie van de FOD Beleid en Ondersteuning. De 
stijging van de uitgaven in het stelsel van de zelfstandigen (+146,5 miljoen euro) is het gevolg 
van de indexeringen van januari, maart en augustus129.  

De prestaties van de RVA voor rekening van de RSZ‐Globaal Beheer dalen met 46,5 miljoen 
euro en bedragen 6.582,9 miljoen euro. Die evolutie is voornamelijk te verklaren door het 
volume‐effect (‐419,2 miljoen euro), de indexering (+224 miljoen euro), de maatregelen in 
samenhang met de gezondheidscrisis en de oorlog  in Oekraïne  (+323,0 miljoen euro, zie 
verder) en het in aanmerking nemen van andere factoren (‐174,3 miljoen euro). 

De uitgaven voor het overbruggingsrecht stijgen met 82,2 miljoen euro. Dat komt door de 
verlenging in het kader van de COVID‐19‐crisis (+77,2 miljoen euro) en door het invoeren 
van een specifiek overbruggingsrecht voor zelfstandigen die worden getroffen door de oorlog 
in Oekraïne (+5 miljoen euro130). Beide maatregelen gelden tot 30 juni 2022. 

De verhoging van de begrotingsdoelstelling (+367,8 miljoen euro) en van het wegvallen van 
de uitgaven voor de COVID‐19‐crisis (‐60 miljoen euro) verklaren de stijging van de uitgaven 
voor de terugbetaling van verstrekking voor gezondheidszorg (+307,8 miljoen euro). 

2  Bespreking van de maatregelen 

2.1  Algemene maatregelen 

Doeltreffendheid van de sociale zekerheid  

De ministerraad van 1 april 2022 bevestigde de aanwerving van 50 sociaal inspecteurs131. Die 
zullen  voornamelijk  het  aantal  controles moeten  opdrijven  aangaande misbruik  van  de 
maatregelen  die  werden  genomen  om  de  impact  van  de  gezondheidscrisis  op  de 
werkgelegenheid  in  te  dijken. De  geraamde  terugverdieneffecten  van  dat  controlebeleid 
zullen naar schatting geleidelijk  toenemen van  110 miljoen euro  in 2022132  tot  140 miljoen 
euro in 2023 en 170 miljoen euro in 2024. 

 
129  Het aantal uitkeringsgerechtigden en het gemiddelde jaarbedrag worden lager ingeschat (de precieze impact is niet 

gekend).  Het  uitstelen  van  de  inwerkingtreding  van  de maatregel  waarbij meewerkende  echtgenoten  onder 

bepaalde  voorwaarden  recht  hebben  op  een minimumpensioen  tot  1 januari 2023  levert  een  besparing  op  van 

2,1 miljoen euro. 

130   Dit is een forfait. Als de werkelijke uitgaven hoger liggen, zal de minister van Zelfstandigen maatregelen voorstellen 

om die te compenseren.  

131  Waarvan 23 sociaal  inspecteurs voor de RSZ, acht  inspecteurs voor de Algemene Directie Toezicht op de Sociale 

Wetten van de FOD Werkgelegenheid, acht inspecteurs voor de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het 

Werk van de FOD Werkgelegenheid, vijf inspecteurs voor het RSVZ en twee inspecteurs voor respectievelijk de RVA 

en de Siod. 

132  De algemene  toelichting maakt gewag van een brutorendement van  113 miljoen euro, gezien de bijbehorende 

administratieve uitgaven (de aanwerving van de sociaal inspecteurs kost 3,4 miljoen euro). 
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Volgens de  ramingen van de beleidscel van de minister van Werk zou de maatregel een 
nettobegrotingsrendement133  van  91,2  miljoen  euro134  genereren  in  2022.  De  beleidscel 
preciseert  dat  het  verschil  met  het  geraamde  rendement  van  110  miljoen  euro  wordt 
verantwoord door het verwachte terugverdieneffect op de ontvangsten van de RSZ, onder 
meer door de regularisatie a posteriori van de sociale bijdragen. 

Het  Rekenhof  ontving  geen  informatie  over  de  verdeling  van  de  ontvangsten  over  de 
verschillende instellingen voor de begrotingsjaren 2023 en 2024. 

Eind maart 2022 hadden de controles aangaande misbruik van de maatregelen die werden 
genomen  om  de  impact  van  de  gezondheidscrisis  op  de  werkgelegenheid  in  te  dijken, 
20,3 miljoen  euro135  aan  bruto‐ontvangsten  gegenereerd. Wegens  het  tijdschema  van  de 
aanwerving van de nieuwe  inspecteurs kunnen die ontvangsten evenwel niet rechtstreeks 
aan hen worden toegeschreven. Eind maart waren  immers slechts zes nieuwe  inspecteurs 
effectief in dienst getreden136. 

2.2  Werkloosheid 

De uitkeringen van de RVA dalen  in de aangepaste begroting 2022 met 46,5 miljoen euro 
(‐0,70%) tegenover de initiële begroting.  

Tabel ‐  Evolutie van de uitgaven voor uitkeringen van de RVA tussen de initiële begroting en de aangepaste 
begroting 2022 (in miljoen euro) 

Factoren van budgettaire variaties Bedrag  

Initiële begroting 2022 6.629,4 

Volume-effect -419,2 

Crisismaatregelen met betrekking tot de COVID-19-crisis en de 
oorlog in Oekraïne +323,0 

‐ Verlenging van de COVID-19-steunmaatregelen (januari – 
maart 2022) +253,3 

‐ Herevaluatie ex-post van de COVID-19-steunmaatregelen  +28,7 

‐ Maatregelen met betrekking tot de verlenging van de 
COVID-19-maatregelen (april – juni 2022) en de oorlog in 
Oekraïne  

+25,3 

‐ Technische correctie +15,6 

Spilindex +224,0 

Andere factoren -174,3 

Aangepaste begroting 2022 6.582,9 

Bron: Rekenhof 

Die evolutie is onder meer te verklaren door de schommelingen van het aantal begunstigden 
(volume‐effect  van  ‐419,2  miljoen  euro).  Het  geraamde  aantal  begunstigden  van  een 

 
133  Na aftrek van de uitgaven voor de aanwerving van 50 sociaal inspecteurs, oftewel 3,4 miljoen euro in 2022. 
134  Zijnde 38,3 miljoen euro voor het RSVZ, 25,1 miljoen euro voor de RVA, 21,7 miljoen euro voor de RSZ en 6,2 miljoen 

euro voor de andere diensten. 
135  Waarvan 10,3 miljoen euro voor de RVA, 8 miljoen euro voor het RSVZ en 2 miljoen euro voor de RSZ. 

136  Waarvan twee bij de RVA, twee bij het RSVZ en twee bij de POD Maatschappelijke Integratie. 
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uitkering wegens volledige werkloosheid daalt met 37.869 eenheden137 (‐528 miljoen euro), 
terwijl het geraamde aantal begunstigden van een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid 
toeneemt met  91.001  eenheden  (+157 miljoen  euro)138.  Die  toename  is  voornamelijk  het 
gevolg van de verlenging van de steunmaatregelen met betrekking tot de COVID‐19‐crisis en 
waarmee geen rekening was gehouden in de initiële begroting. Het aantal begunstigden van 
een  werkloosheidsuitkering  met  bedrijfstoeslag,  tot  slot,  daalt  met  3.709  eenheden 
(‐63 miljoen euro). Het  resterende volume‐effect  is  te verklaren door de evoluties op het 
niveau van de andere sociale uitkeringen139 (+15 miljoen euro). 

Wat de steunmaatregelen in de crisisperiode betreft, doen de maatregelen met betrekking 
tot de COVID‐19‐crisis en de oorlog in Oekraïne de uitgaven toenemen met respectievelijk 
297,6 miljoen euro en 25,3 miljoen euro. 

Het  volume‐effect  wordt  deels  gecompenseerd  door  de  stijging  van  de  uitgaven  met 
224 miljoen euro als gevolg van de verwachte overschrijdingen van de spilindex140. De initiële 
begroting voorzag immers in een indexering van de sociale uitkeringen in juli 2022, terwijl 
de  aangepaste  begroting  2022  rekening  houdt  met  indexeringen  in  januari,  maart  en 
augustus 2022  (wat neerkomt op een verschil van 3,3% op  jaarbasis). De  ramingen  in de 
aangepaste  begroting  2022  houden  echter  geen  rekening  met  de  indexering  van  de 
uitkeringen in mei 2022, noch met de nieuwe vooruitzichten van het FPB die een indexering 
van de uitkeringen voorspellen in november 2022. De RVA heeft geen raming gemaakt van 
de budgettaire impact van die diverse vooruitzichten141.  

Tot  slot  hebben  de  andere  factoren  (daling  van  de  uitgaven  met  174,3  miljoen  euro) 
voornamelijk  betrekking  op  de  actualisering  van  de  statistische  gegevens  die  de  RVA 
hanteert in het kader van zijn begrotingsvooruitzichten142 (‐168,4 miljoen euro). 

Opvolging van voorgaande begrotingsmaatregelen 
Vermindering van de opdrachtenbegroting (exclusief werkloosheid)  

Bij  de  opmaak  van  de  initiële  begroting  2022  had  de  ministerraad  voorzien  in  een 
vermindering van de opdrachtenbegroting van de RVA met 25 miljoen euro  in 2022, met 
50 miljoen  euro  in  2023  en  met  100  miljoen  euro  in  2024  door  het  systeem  van  de 
loopbaanonderbreking  in  lijn  te brengen met het  tijdskrediet  (redenen,  voorwaarden  en 
niveau van de uitkeringen) voor alle nieuwe begunstigden. 

Toen  het  Rekenhof  de  initiële  begroting  2022  analyseerde,  had  het  geen  informatie 
ontvangen om de geraamde begrotingsuitgave te rechtvaardigen.  

De beleidscel van de minister van Ambtenarenzaken kan niet precies zeggen wanneer de 
maatregel  ten  uitvoer wordt  gebracht. Daarom  zal  de  hervorming  van  het  systeem  van 

 
137  Dat stemt overeen met een daling van ‐7.686.967 vergoede dagen werkloosheid.  
138  De gemiddelde duur van de tijdelijke werkloosheid evolueert overigens van 128 dagen naar 63 dagen. De stijging 

van het aantal vergoede dagen tijdelijke werkloosheid beperkt zich dus tot +2.417.925. 
139  Outplacement, loopbaanonderbrekingen, PWA. 

140  De sociale uitkeringen worden geïndexeerd in de maand volgend op de overschrijding van de spilindex. 

141  Volgens de RVA zullen de gegevens geactualiseerd worden in juni 2022. 
142  Onder meer de actualisering van de conversiecoëfficiënt aan de hand waarvan het aantal vergoede volledige dagen 

kan  worden  bepaald  op  basis  van  het  aantal  fysieke  begunstigden,  alsook  het  gemiddelde  bedrag  van  de 

dagvergoeding. 
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loopbaanonderbreking volgens de notificaties van de regering d.d. 1 april 2022 geen impact 
hebben op de begroting in 2022.  

De  beleidscel  van  de minister  van Werk  preciseert  dat  in  juni  2022 maatregelen  zullen 
worden voorgesteld om de uitgaven te verminderen. Het Rekenhof heeft geen bijkomende 
informatie ontvangen waarmee de begrotingsdoelstelling van 25 miljoen euro kan worden 
verantwoord. 

Hervorming van het kunstenaarsstatuut  

Bij de opmaak van de initiële begroting 2022 besliste de ministerraad het sociaal statuut voor 
kunstenaars  verder  te  hervormen  teneinde  alle  fases  van  hun  werk  te  valoriseren, met 
inbegrip van de creatie‐, publicatie‐ en verkoopfase. De maatregel zou jaarlijkse budgettaire 
uitgaven genereren van 75 miljoen euro, ten laste van de begroting van de RVA. Omdat de 
toepassing  van  de  nieuwe  regelgeving  werd  uitgesteld  tot  1  mei  2022,  zijn  de 
begrotingsuitgaven in de aangepaste begroting op 51 miljoen euro geraamd voor het boekjaar 
2022 (‐24 miljoen euro in vergelijking met de initiële raming). 

Volgens  de  beleidscel  van  de  minister  van  Werk  voorziet  de  hervorming  van  het 
kunstenaarsstatuut  zoals dat werd  voorgesteld  in de ministerraad  van 6 mei  2022,  in de 
volgende zaken: 

 de  Kunstenaarscommissie  wordt  vervangen  door  een  Kunstwerkcommissie,  die  de 
kunstwerkattesten zal uitreiken; 

 de toekenningsvoorwaarden van het kunstwerkattest worden aangepast om het statuut 
open te stellen voor technische en ondersteunende profielen uit de kunstsector en het 
toegankelijker te maken voor startende kunstenaars; 

 het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 
wordt  aangepast  zodat  werknemers  uit  de  culturele  sector  gemakkelijker  toegang 
zouden hebben tot werkloosheidsuitkeringen; 

 de  minimale  sociale  uitkeringen  worden  gerevaloriseerd,  het  vakantiegeld  voor 
kunstenaar wordt geïndexeerd en er komt een amateurkunstenvergoeding. 

Volgens  de  beleidscel  van  de  minister  van  Werk  zal  de  hervorming  betreffende  de 
werkloosheidsregelgeving  in werking  treden op  1  september 2022. De geraamde uitgaven 
werden echter niet aangepast om rekening te houden met dat nieuwe uitstel. De hervorming 
van de Kunstwerkcommissie zal uiterlijk in september 2023 van kracht worden. Bovendien 
zal  de  cel  bijkomende  hervormingen  voorstellen,  onder  meer  op  het  vlak  van  de 
arbeidsvoorwaarden, de  fiscaliteit en het  toegangsrecht  tot de wettelijke pensioenstelsels. 
Het  Rekenhof  heeft  geen  tijdschema  voor  de  effectieve  implementering  van  die  andere 
maatregelen ontvangen.  

Bovendien zal de financiering van de administratie van de toekomstige Kunstwerkcommissie 
worden georganiseerd door de FOD Sociale Zekerheid. De algemene toelichting voorziet in 
2022 dus in een budgettaire overdracht van 1,3 miljoen euro vanuit de opdrachtbegroting van 
de RVA naar de FOD143.  

 
143  Voor 2023 en 2024 is voorzien in een bedrag van 2,1 miljoen euro (+0,8 miljoen euro). 
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Nieuwe begrotingsmaatregelen 
Tijdelijke werkloosheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne  

Het  systeem  van  tijdelijke  werkloosheid  wegens  overmacht  ingevolge  de  COVID‐19‐
gezondheidscrisis werd verlengd van 1 april tot 30 juni 2022, en de gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne  zijn  erin  meegenomen.  De  kosten  van  de  maatregel  worden  geraamd  op 
25,3 miljoen euro. 

De beleidscel van de minister van Werk zegt niet te beschikken over de gegevens die nodig 
zijn  om  de  twee  oorzaken  van  de  tijdelijke  werkloosheid  te  kunnen  scheiden 
(gezondheidscrisis  en  oorlog  in  Oekraïne).  Volgens  de  beleidscel  werd  de  raming  dus 
gemaakt door de gevolgen van de COVID‐19‐gezondheidscrisis uit het eerste kwartaal van 
2022 te extrapoleren naar het tweede kwartaal. 

Lening van de RVA aan de HVW 

Door COVID‐19 is het aantal uitkeringen dat de HVW uitbetaalt, toegenomen van 930.029 
in 2019 tot 2.864.648144 in 2020 (+208%). Om ervoor te zorgen dat de uitkeringen snel worden 
uitbetaald in crisistijd voerde de regering maatregelen in om de administratieve afhandeling 
van de dossiers te vereenvoudigen145. Daardoor stijgt evenwel het risico op administratieve 
en reglementaire fouten. 

De RVA stort thesaurievoorschotten waarmee de HVW de uitbetaling van de uitkeringen 
kan financieren. De voorschotten worden na 18 of 36 maanden verminderd146 om rekening 
te houden met de uitkeringen die definitief door de RVA zijn verworpen147. Na die termijn 
draagt  de  HVW  tijdelijk  de  last  van  niet‐verschuldigde  uitkeringen middels  zijn  eigen 
thesaurie, tot ze effectief worden teruggevorderd bij de begunstigden. 

Omdat  het  aantal  terug  te  vorderen  uitkeringen  toenam148  en  omdat  de 
terugbetalingstermijnen  voor  de  begunstigden  werden  verlengd  wegens  de 
gezondheidscrisis, is het volume ervan toegenomen149. Voor de periode van augustus 2021 tot 
maart 2022 wordt dat volume geraamd op 5.467.970 euro. Dit zet de thesaurie van de HVW 
onder druk.  

Om  de  goede  werking  van  de  activiteiten  van  de  HVW  te  garanderen,  besliste  de 
ministerraad van 1 april 2022 om de HVW een renteloze lening van 2,5 miljoen euro toe te 

 
144  Waarvan 2.018.949 uitkeringen verband hielden met de steunmaatregelen in het kader van de COVID‐19‐crisis. 
145  Overeenkomstig  de  bepalingen  van  het  koninklijk  besluit  van  30  maart  2020.  In  bepaalde  situaties  kan  de 

uitkeringsaanvraag  bijvoorbeeld  in  naam  van  de  werkloze  zijn  ondertekend  door  de  afgevaardigde  van  de 

uitbetalingsinstelling  en  wordt  er  geen  verklaring  gevraagd  in  verband  met  de  persoonlijke  situatie  en  de 

gezinstoestand. De  uitbetalingsinstelling  kan  voorlopige  uitkeringen  betalen  aan  een werknemer  die  daar  om 

vraagt zonder over de vereiste verantwoordingsstukken te beschikken voor de desbetreffende kalendermaand. 
146  De  door  de  RVA  toegestane  behandeltermijn  voordat  de  voorschotten worden  aangepast,  varieert  tussen  18 

maanden (voor administratieve fouten) en 36 maanden (voor reglementaire fouten). 
147  De HVW heeft 18 tot 36 maanden de tijd om dossiers die door de RVA werden verworpen, opnieuw in te dienen. Na 

het  verstrijken  van  die  termijn  worden  niet‐verschuldigde  uitkeringen  die  nog  niet  zijn  teruggevorderd, 

aangerekend ten laste van de beheersbegroting van de HVW. 

148  Er valt ook op te merken dat, indien iemand is ingeschreven bij meer dan één uitbetalingsinstelling, de HVW belast 

is met de terugvordering van de niet‐verschuldigde uitkeringen. 

149  Vóór de gezondheidscrisis bedroeg het maandelijkse gemiddelde 24.000 euro. Tussen augustus 2021 en maart 2022 

was dat 685.000 euro. 
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staan via de RVA. Die  lening moet  ten  laatste op 31 december 2027  terugbetaald zijn. De 
nadere regels voor die terugbetaling zijn nog niet precies vastgelegd. 

Volgens  de  ramingen  van  de HVW  zou  30%  van  de niet‐verschuldigde  uitkeringen niet 
kunnen worden teruggevorderd. Dit komt voor de gegeven periode neer op een bedrag van 
1.640.391  euro. De  niet‐terugvorderbare  sommen worden  gedekt  door  kredieten  van  de 
beheersbegroting (thans 85.000 euro op  jaarbasis). Gezien de door de HVW meegedeelde 
terugvorderhypotheses zullen de desbetreffende sommen op middellange termijn moeten 
worden gedekt met specifieke begrotingskredieten en dus met bijkomende ontvangsten die 
bedoeld zijn om het verlies te compenseren, ofwel door bestaande kredieten te herverdelen 
ten nadele van andere uitgaven.  

2.3  RIZIV ‐ Uitkeringen 

Uitgaven voor prestaties 

De uitgaven voor arbeidsongeschiktheid  liggen  in de aangepaste begroting 229,9 miljoen 
euro (+2%) hoger dan in de initiële begroting. Het RIZIV heeft rekening gehouden met de 
indexering van de uitkeringen van januari en maart 2022 en met de verwachte indexering in 
augustus  2022. De weerslag  van  de  indexering  in mei  en  een  bijkomende  indexering  in 
november zit niet in die ramingen.  

In het stelsel van de werknemers stijgen de uitgaven met 229,3 miljoen euro (+2,12%).  

Tabel ‐  Verklarende factoren voor de evolutie van de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid in het stelsel van de 
werknemers (in miljoen euro) 

Evolutie van de uitgaven in de werknemersregeling Bedrag 

Initiële begroting 2022 10.807,3 

Evolutie van het aantal uitkeringsdagen -339,4 

COVID-19-crisis: verlenging van de toeslag op de uitkeringen tot 31 
maart 2022 

147,2 

Indexering van de uitgaven 376,4 

Andere facturen 45,1 

Ontwerp van aangepaste begroting 2022 11.036,6 

Bron: Rekenhof, op basis van de begrotingsdocumenten 

De stijging van de geraamde uitgaven vloeit voort uit de opeenvolgende indexeringen van de 
uitkeringen  en  de  verlenging,  tot  31  maart  2022,  van  het  tijdelijke  supplement  voor 
arbeidsongeschikte werknemers in het kader van de COVID‐19‐crisis (+147,2 miljoen euro150) 
dat sinds 1 maart 2020 wordt toegekend. Daarnaast is er een stijging van de uitgaven met 
20 miljoen euro door de verdeling van de verwachte weerslag van de re‐integratietrajecten 
(RIT) 2.0  tussen besparingen voor het RIZIV  en  inkomsten voor andere partijen151.  In de 
initiële  begroting  was  dat  bedrag  niet  verdeeld  en  stond  het  volledige  bedrag  als  een 

 
150  De  verzekeringsinstellingen  betalen  de  supplementen  in  het  kwartaal  volgend  op  het  kwartaal  waarvoor  ze 

verschuldigd waren. Het geraamde bedrag dekt bijgevolg de uitgaven voor het vierde kwartaal 2021 en het eerste 

kwartaal 2022. 

151  Het verschil tussen de  initiële besparing  (58 miljoen euro) en het bedrag  in de aangepaste  ramingen  (38 miljoen 

euro) wordt gecompenseerd met bijkomende opbrengsten bij de RSZ en bijkomende fiscale ontvangsten. 
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besparing bij het RIZIV. De stijging van de uitgaven wordt voor een deel gecompenseerd 
door de daling met 4,71% van het geraamde aantal dagen in de invaliditeitsverzekering152.  

In het  stelsel  van de  zelfstandigen worden de uitgaven  geraamd  op  680,2 miljoen  euro, 
tegenover 679,6 miljoen euro in de initiële begroting. De stijging van de uitgaven door de 
opeenvolgende  indexeringen  van  de  uitkeringen  in  januari,  maart  en  augustus  wordt 
gecompenseerd door een daling met 5,10% van het aantal geraamde aantal uitkeringsdagen 
voor de uitkeringen van primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit (d.i. ‐666.282 dagen) 
en een bijkomende besparing door het "Terug naar Werk"‐beleid. Daardoor blijft de stijging 
van de uitgaven beperkt tot 600.000 euro (+0,09%)  

Opvolging van vroegere maatregelen 

Naar aanleiding van de opmaak van de initiële begroting legde de regering de krachtlijnen 
vast van de "re‐integratietrajecten (RIT) 2.0" (gericht op arbeidsongeschikte personen zonder 
arbeidsovereenkomst) en nam zij maatregelen om het "Terug naar Werk"‐beleid (gericht op 
werknemers met een arbeidsovereenkomst) te versterken153.  

Een werkgroep werkt verder aan de concrete invulling van de re‐integratietrajecten (RIT 2.0) 
in het stelsel van de werknemers. De werkgroep voor de trajecten op maat voor zelfstandigen 
heeft een concreet voorstel gevalideerd op 21 april 2022. De reglementaire teksten voor de 
uitvoering van de voorstellen voor de werknemers en de zelfstandigen zouden ten laatste op 
20 mei  2022  aan  de ministerraad worden  voorgelegd. Het  is  onduidelijk  of  de  beoogde 
besparingen van respectievelijk 30,8 miljoen euro en 5,1 miljoen euro in 2022 haalbaar zijn, 
gezien de maatregelen nog niet in werking zijn getreden. 

Het "Terug Naar Werk"‐plan voor werknemers is ook verder uitgewerkt. De regering heeft 
de  maatregelen  voor  de  responsabilisering154  van  arbeidsongeschikte  werknemers, 
werkgevers,  artsen  en  ziekenfondsen  goedgekeurd  op  de ministerraad  van  13 mei  2022. 
Onder andere die laatste maatregelen zullen vanaf 1 januari 2023 uitwerking hebben155. Het 
is bijgevolg onduidelijk of de geraamde besparing van 33,8 miljoen euro haalbaar is in 2022. 

2.4  RIZIV – Geneeskundige verzorging 

Uitgaven voor prestaties 

De  geraamde  uitgaven  voor  de  prestaties  van  geneeskundige  verzorging  stijgen  met 
307,9 miljoen euro tegenover de initiële ramingen. De globale begrotingsdoelstelling wordt 

 
152  In de primaire arbeidsongeschiktheid stijgt het aantal vergoede dagen met 25,87% als gevolg van de verlenging van 

het bijkomende supplement  in het kader van de COVID‐19‐crisis (in de  initiële begroting was daarmee nog geen 

rekening gehouden). In zijn ramingen drukt het RIZIV de toekenning van dit supplement uit als een aantal dagen 

(hoewel het eigenlijk geen bijkomende uitkeringsdagen zijn). 
153  Voor een toelichting, zie Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van Staatsbegroting voor 

het begrotingsjaar 2022, Kamer, DOC 55‐2291/003, p. 186‐187. 
154  De responsabilisering van de verschillende actoren (met uitzondering van de ziekenfondsen) zou in 2022 20 miljoen 

euro moeten opleveren (9,6 miljoen euro minderuitgaven voor het RIZIV, 6,0 miljoen euro inkomsten uit bijdragen 

voor het RSZ en 4,4 miljoen euro extra fiscale ontvangsten). 

155  Zo  is bv. de  responsabilisering van de werkgevers van kracht  sinds  1 januari 2022  (zie artikelen  139‐148 van de 

programmawet van 27 december 2021), maar kan deze pas effect hebben in 2023 omdat voor de toepassing van 

het  systeem  de  gegevens  van  een  bepaald  aangiftekwartaal moeten worden  vergeleken met  die  van  de  drie 

voorgaande kwartalen. Die vergelijking gebeurt krachtens artikel 148 van de programmawet voor de perioden van 

invaliditeit die aanvangen na 1 januari 2022; 
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met  367,9 miljoen  euro  verhoogd  om  rekening  te  houden  met  de  indexatie  van  de 
verstrekkingen  in  sectoren  waarvan  de  prijzen  zijn  gekoppeld  aan  de  evolutie  van  de 
gezondheidsindex (+160,9 miljoen euro156) en met de enveloppe van 207 miljoen euro voor 
de  honoraria  van  de  zorgverleners. Die  enveloppe157  is  bedoeld  als  extra  steun  voor  de 
zorgverleners van wie de honoraria, krachtens de geldende  regeling, pas  in 2023 worden 
aangepast158 en wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden. Het onverdeelde bedrag van 
60 miljoen  dat  initieel  was  begroot  voor  de  financiering  van  de  specifieke  COVID‐19‐
maatregelen, werd geschrapt  en opgenomen  in het  "Provisioneel krediet Corona" van de 
FOD Volksgezondheid.  

Nieuwe beleidsmaatregelen 

De  regering  voorziet  in  een  enveloppe  van  23 miljoen  euro  voor  de  erkenning  als 
gespecialiseerd  verpleegkundigen  (specialisatiecomplement).  Die  enveloppe  wordt 
geïntegreerd  in  de  budgetten  van  financiële middelen  van  de  ziekenhuizen  en  is  in  de 
begroting dus verdeeld tussen de begrotingsdoelstelling (17,8 miljoen euro)159 en de andere 
uitgaven van het RIZIV (5,2 miljoen euro). Het specialisatiecomplement bedraagt 2.500 euro 
bruto per  jaar voor een bijzondere beroepstitel (BBT) en 833 euro bruto per  jaar voor een 
bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK)160. De beleidscel van de minister van Sociale Zaken 
raamt de uitgaven voor 2022 op 27,9 miljoen euro. Het RIZIV zal het verschil  tussen die 
raming en de enveloppe vanuit de eigen begroting moeten financieren.  

3  Impact van de COVID‐19‐crisis 

3.1  Werkloosheidsuitgaven 

Op 1 april 2022 raamde de RVA de budgettaire impact van de crisis voor 2022 op 464,5 miljoen 
euro161. De maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid door overmacht werden verlengd tot 
30 juni 2022 en werden uitgebreid tot de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.  

 
156  Die  aanpassing  (door  het RIZIV  geraamd  op  163,7 miljoen  euro)  heeft  betrekking  op  de  overschrijding  van  de 

spilindex in december 2021 en februari 2022 en de verwachte overschrijding in oktober 2022 (volgens de informatie 

gekend bij de opmaak van de aangepaste begroting). De doelstelling kan later nog worden aangepast aan de nieuwe 

indexhypothesen (zie artikel 40, §4, van de Ziekteverzekeringswet).  

157  Voor de verdeling van die enveloppe is de volgende werkwijze vastgelegd: 

 In eerste instantie wordt een mogelijke onderbenutting in de partiële begrotingsdoelstelling gebruikt om deze 

vergoeding te financieren. 

 Deze bedragen worden aangewend voor een lineaire stijging van de honoraria (2%). 

 De Algemene Raad kan hierop een gemotiveerde afwijking toestaan (207 miljoen euro). 

158  De honoraria van de zorgverleners worden in 2023 geïndexeerd op basis van de evolutie van de index tussen 1 juli 

2021 en 30 juni 2022. 

159  De begrotingsdoelstelling wordt echter niet verhoogd. Het  is de bedoeling dat de uitgaven worden gefinancierd 

met besparingen (of onderbenuttingen) in andere rubrieken van de begrotingsdoelstelling.  

160  Over de weerslag van de op die brutolonen in te houden bijdragen voor de RSZ en de fiscale administratie is geen 

informatie meegedeeld. 

161  Ramingen op basis van op 1 april 2022 beschikbare informatie, met inbegrip van de maatregelen van de aangepaste 

begroting. 
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Tabel – Werkloosheidsuitgaven 2022 in verband met de gezondheidscrisis (in miljoen euro) 

COVID-maatregelen 
Gerealiseerd 
2020 

Impact 2021 
(raming april 
2022) 

Impact 2022 
(raming oktober 
2021)  

Impact 2022 
(raming april 
2022)162  

Tijdelijke werkloosheid 4.222,5 1.868,5 0 275,7

- Volume-effect werknemers 
in tijdelijke werkloosheid 
(economische redenen en 
overmacht) 

3.412,8 1.433 0 218,6

- Aanvullende maatregelen 
tijdelijke werkloosheid 809,7 435,6 0 57,1

Maatregelen voor andere 
groepen dan de tijdelijk 
werklozen 

84,9 356,4 116,9 163,5

Corona-ouderschapsverlof 
(deel privé + overheid) 70,8 0 0 0

Nieuwe budgettaire 
maatregelen - - - 25,3163

Totale uitgaven  4.378,3 2.224,9 116,9 464,5

Bron: Rekenhof  

Tijdelijke werkloosheid 

In  2022  vertegenwoordigen  de  bepalingen  inzake  de  tijdelijke  werkloosheid  een 
geactualiseerde  bijkomende  kost  van  275,7 miljoen  euro.  De  voornaamste maatregelen 
betreffen: 

 de  vereenvoudiging  van  de  procedure  voor  tijdelijke  werkloosheid  in  geval  van 
overmacht (218,6 miljoen euro); 

 de verhoging van het vergoedingspercentage bij tijdelijke werkloosheid van 65% naar 
70% voor de gemiddelde dagvergoeding,  in de periode van  1 februari 2020 tot 30  juni 
2022 (23 miljoen euro); 

 de  toekenning  van  een  crisissupplement164  voor  tijdelijke  werkloosheid  wegens 
overmacht in de periode van 1 maart 2020 tot 30 juni 2022 (18,8 miljoen euro);  

 de mogelijkheid  om  tijdelijk  af  te  wijken  van  sommige  regels  in  verband met  het 
cumuleren van tijdelijke werkloosheid en een bijberoep in de periode van 1 oktober 2020 
tot 30 juni 2022 (3,6 miljoen euro); 

 de  tijdelijke werkloosheid wegens overmacht om een kind op  te vangen  ingevolge de 
sluiting van de kinderopvang, de school of het opvangcentrum voor personen met een 
handicap in de periode van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2022 (11,7 miljoen euro).  

 
162  De variatie van de uitgaven in verband met de in de algemene toelichting voorgestelde crisismaatregelen (+323,0 miljoen euro – cf. punt 2.2) ligt lager dan die van de tabel (+347,6 

miljoen euro). Het verschil van 24,6 miljoen euro vloeit voort uit het tijdstip waarop de ramingen werden opgesteld; de ramingen van de tabel zijn de recentste.  

163  Cf. punt 2.2 in verband met de nieuwe begrotingsmaatregelen. Dat bedrag omvat de verlenging van de COVID‐19‐

maatregelen (april‐juni 2022) en de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding 

van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Er is geen verdeling beschikbaar tussen beide oorzaken. 

164  Dagsupplement van 5,63 euro tussen 1 maart 2020 en 31 maart 2022, 5,98 euro vanaf 1 april 2022. 
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Andere werkloosheidsmaatregelen 

Hoewel sommige maatregelen niet werden verlengd na 31 december 2021, hebben sommige 
ervan door hun aard een impact in 2022: 

 de  tijdelijke  bevriezing  van  de  degressiviteit  van  de  uitkeringen  wegens  volledige 
werkloosheid, in de periode van 1 april 2020 tot 30 september 2021 (118 miljoen euro); 

 de  aanpassing  van de  referentieperiode  voor  jonge werknemers,  van  1  april  2020  tot 
30 september 2021 (20,1 miljoen euro); 

 de vrijwaring van de rechten van de werklozen die zich als zelfstandige willen vestigen 
met tijdelijk behoud van de uitkeringen, in de periode van 1 april 2020 tot 31 augustus 
2020 en van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 (7,2 miljoen euro); 

 de verlenging met  12 maanden van de referentieperiode om  in aanmerking  te komen 
voor werkloosheidsuitkeringen en afgeleide rechten (15,0 miljoen euro); 

 diverse steunmaatregelen165 (3,2 miljoen euro).  

3.2  Gezondheidszorgen 

Verstrekkingen verleend door de ziekenhuizen 

De regering heeft eind 2021 beslist de ziekenhuizen 143,5 miljoen euro toe te kennen om de 
niet‐gefinancierde meeruitgaven te dekken die zij tijdens het eerste kwartaal 2022 maken 
n.a.v. de COVID‐19‐crisis. Ook voor 2021 kende de regering de ziekenhuizen een bedrag tot 
voor de meeruitgaven  (551,5 miljoen  euro). Die meeruitgaven worden  verrekend met het 
openstaande niet bestede saldo van het in 2020 toegekende voorschot van 2.038,9 miljoen 
euro, dat volgens de voorlopige afrekening, 589,8 miljoen euro bedraagt166. Van de te dekken 
meeruitgaven voor 2022 wordt 38,3 miljoen euro verrekend met het openstaande saldo van 
het voorschot167. Het resterende bedrag van 105,2 miljoen euro zal worden gefinancierd via 
de verwachte onderbenutting op de ziekenhuisuitgaven.  

Specifieke verstrekkingen voor de COVID‐19‐crisis 

In zijn begroting raamt het RIZIV de uitgaven voor specifieke verstrekkingen in het kader 
van de COVID‐19‐crisis op 729,4 miljoen euro (60 miljoen euro in de initiële begroting)168.  

Tabel – Uitgaven voor specifieke verstrekkingen in het kader van de COVID‐19‐crisis (in miljoen euro) 

 
Realisaties 

2020 
Weerslag 

2021 
(ramingen 
april 2022) 

Weerslag 
2022 

(initiële 
begroting) 

Weerslag 
2022 

(aangepast
e 

begroting) 

Aankoop van beschermend 
materiaal door zorgverleners 

367,3 358,0 
 

81,0 

Aanpassing forfaits 
thuisverpleegkundigen 
(beschermingsmateriaal) 

119,8 0,0 
 

0,0 

 
165  Met inbegrip van onder meer de steunmaatregelen voor de kunstensector, de aanpassing van de referentieperiode 

en de stijging van de minima (2,4 miljoen euro).  

166  Een definitieve afrekening van het voorschot wordt in 2023 opgemaakt.  
167  589,8 miljoen euro (saldo voorschot 2020) – 551,5 miljoen euro (te dekken meeruitgaven 2021) = 38,3 miljoen euro. 

168  In de algemene toelichting staat een bedrag van 739,5 miljoen euro vermeld, dit is gebaseerd op een eerdere raming.  
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Terugbetaling van testen 380,0 606,5 
 

499,6 

Kosten van centra voor triage 
en afname van testen 

116,8 77,6 
 

104,0 

Aanmoedigingspremie 
medewerkers ziekenhuizen 

200,0 0,0 
 

0,0 

Overige 58,1 42,0 
 

44,8 

Bedrag 2022 (nog niet 
verdeeld) 

  
60,0 0,0 

Totaal 1.242,0 1.084,1 60,0 729,4 

Bron: Rekenhof  

In de aangepaste begroting zijn de uitgaven voor 2022, samen met de bijkomende dotatie 
voor de uitgaven van 2021 (27,7 miljoen euro), opgenomen in de provisie "Corona" bij de FOD 
Volksgezondheid169. Die werkwijze kadert in de (nog niet afgeronde) onderhandelingen met 
de deelentiteiten over de  financiering van 425,9 miljoen euro: 302,0 miljoen euro voor de 
vaccinaties (die volgens de federale regering vanaf maart 2022 ten laste zouden zijn van de 
deelentiteiten170) en  123,9 miljoen euro voor de  testing. Over de kostenverdeling moet de 
regering nog een akkoord treffen met de deelentiteiten. 

De algemene toelichting raamt de uitgaven voor 2021 op 1.312,2 miljoen euro171. Op basis van 
die  raming  is  vastgesteld dat de dotatie  aan het RIZIV nog moet worden  verhoogd met 
27,7 miljoen euro. Van zijn kant raamt het RIZIV de uitgaven op  1.084,1 miljoen euro (d.i. 
228,1 miljoen euro minder). Het wijst er wel op dat die raming nog kan wijzigen, omdat de 
gegevens voor 2021 nog niet volledig zijn. Daardoor is het nog niet zeker of voor 2021 nog een 
bijkomende dotatie moet worden betaald, dan wel of een deel van de dotatie moet worden 
teruggevorderd.  

 
169  Zie algemene toelichting, p. 112‐113 en p. 177. 

170  Behalve wat de aankoop van de vaccins betreft, die zal worden betaald door de federale overheid. 
171  Zie algemene toelichting, p. 175. Uit de analyse van de beschikbare documenten van het RIZIV kan worden afgeleid 

dat het gaat om een vermindering van de door de Algemene Raad op 20 september 2021 goedgekeurde aanpassing 

van de geraamde uitgaven. 



 

 

 

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag. 
Il existe aussi une version française de ce rapport. 
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