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I. Inleiding 

• Aanleiding: financiële en economische crisis 

• Besef dat huidige afspraken en regelgeving 
onvoldoende zijn om de geloofwaardigheid van 
de EU en eurozone in stand te houden 

• Risico van ontbinding van de eurozone of 
bankroet van bepaalde lidstaten 

• Vaststellingen: 

– Schuldratio’s nemen sterk toe 

– Vorderingensaldi worden sterk negatief 

– Er wordt niet gespaard in tijden van voorspoed!  

– Spreads zwakkere landen stijgen sterk 

• Momenteel 23 van de 27 EU-landen in EDP 
 (niet: Zweden, Finland, Luxemburg, Estland) 
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Schuldgraad EU en België 

• Vaststelling: vanaf 2008 sterke stijging schuldgraad 

• Gemiddelde eurozone 2010 = 85% bbp 
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Vorderingensaldo en bbp-groei 
België en eurozone 
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Overzicht vereisten 
Europese Unie m.b.t. 
begrotingstrajecten 
lidstaten en macro-

economische variabelen 
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Historiek 

• Mei/juni 2010: Mededelingen Europese 
Commissie m.b.t. versterkt economisch toezicht 
en verbetering van de beleidscoördinatie 

• Oktober 2010: Eindverslag Euro Stability Task 
Force met aanbevelingen op 5 gebieden 

– Versterking van de begrotingsdiscipline d.m.v. een 
sterker Stabiliteits- en Groeipact (o.a. sancties) 

– Uitbreiding van economisch toezicht naar macro-
economische onevenwichten 

– Beleidscoördinatie verhogen a.h.v. Europees Semester 

– Robuust en permanent kader voor crisisbeheer 

– Versterking van de instellingen voor een meer 
doeltreffend economisch bestuur 
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Euro Plus-pact  

• Pact om de euro te beschermen (oorspronkelijk voor de 
landen van de eurozone) 

• Geïnitieerd door Duitsland en Frankrijk, opgesteld door 
de Europese Commissie, goedgekeurd door Europese 
Raad 

• Betreft: concrete toezeggingen om hervormingen door te 
voeren in de lidstaten 

• Inhoud: 
– Verhogen competitiviteit 

– Verhogen werkgelegenheid + werkzaamheid 

– Houdbaarheid overheidsfinanciën 

 (dit omvat o.m. de toezegging om nationale begrotingsregels in te 
voeren in de betreffende lidstaten) 

– Versterken financiële stabiliteit 

Nieuwe wetgeving: pakket van 6 
wetten 

(1) Wijziging Verordening (EG) No 1466/97 
over de versterking van het toezicht op 
begrotingssituaties en het toezicht op en de 
coördinatie van het economisch beleid 
[EP+Raad], het preventieve deel 

(2) Wijziging Verordening (EG) No 1467/97 
over de bespoediging en verduidelijking van de 
tenuitvoerlegging van de procedure bij 
buitensporige tekorten [Raad], het corrigerende 
deel 
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(3) Verordening m.b.t. uitvoeringsmaatregelen 
om buitensporige macro-economishce 
onevenwichten te corrigeren in het eurogebied 
[EP+Raad] 

(4) Richtlijn van de Raad over de eisen 
waaraan de begrotingskaders van de lidstaten 
moeten voldoen [Raad] 

(5) Verordening m.b.t. het voorkomen en 
corrigeren van macro-economische 
onevenwichten [EP+Raad] 

(6) Verordening m.b.t. de effectieve 
handhaving van het begrotingstoezicht in het 
eurogebied [EP+Raad] 

Macrobudgettaire dienst 

 4. Wetgeving                  11 

(1) Preventieve deel (1466) 

• Doel: stimuleren van een voorzichtig begrotingsbeleid in 
de lidstaten (o.m. om monetaire unie te vrijwaren) 

• Hoe? 

1. Bepalen per lidstaat van een MTO (medium term 
objective, doelstelling op middellange termijn):  

  - ligt rond het begrotingsevenwicht 

  - is afhankelijk van o.m. schuldgraad en vergrijzingskosten 

2. Indienen van een Stabiliteits- of 
Convergentieprogramma (SCP) waarin wordt 
aangegeven hoe de MTO zal worden gehaald 

• Regel: als MTO niet gehaald wordt, moet jaarlijks een 
structurele verbetering van minstens 0,5% bbp worden 
gehaald 
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• Nieuwe (bijkomende) regel: als MTO niet wordt gehaald, 
moet jaarlijkse stijging uitgaven lager zijn dan gemiddelde 
potentiële bbp-groei 

 Dit betekent: de uitgavenbeperking moet zodanig zijn dat 
gezondmaking van de overheidsfinanciën mogelijk is (of 
anders aanvullende maatregelen bij de ontvangsten) 

• De begrotingsplannen van de lidstaten zoals beschreven in 
de SCP’s zullen worden geanalyseerd aan de hand van 
deze regel 

• Een SCP moet volgende elementen bevatten:  
– Voorziene groeipad van uitgaven 

– Voorziene groeipad van overheidsinkomsten bij ongewijzigd beleid 

– Berekening van de voorziene discretionaire maatregelen m.b.t. de 
inkomsten 

• De informatie dient voor 5 jaar te worden gegeven:  
 X-1 tot en met X+3 (bijv. in 2011: cijfers van 2010-2014) 
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(2) Corrigerend deel (1467) 

• Doel: vermijden van begrotingsbeleid in de lidstaten dat 
de financiële houdbaarheid van de lidstaat bedreigt en/of 
het voortbestaan van de EMU 

• Cijfermatige doelstellingen: 

  1. Deficitdrempel: 3% bbp 

  2. Schulddrempel: 60% bbp of voldoende afnemend 
naar deze drempel 

• Als deze doelstellingen niet worden gehaald, wordt een 
buitensporige tekortprocedure opgestart (excessive deficit 
procedure, EDP) 

• Buitengewone omstandigheden worden in rekening 
genomen bij de vaststelling van een buitensporig tekort 
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• Nieuwe (bijkomende) regel m.b.t. schuldratio:  

 ‘voldoende snel’ afnemen naar 60% bbp = afname van 
1/20 van het verschil tussen schuldgraad en drempel van 
60% bbp (gemiddeld over 3 jaar)  

 [uitz. bij economische crisis] 

 Bijv. : Schuldgraad: 100% en referentiewaarde: 60% 

• Verschil met referentiewaarde: 40% bbp 

• Afname van de schuldgraad: (1/20)*40%= 2% bbp per jaar 

• Regel: 6% bbp-afname over 3 jaar 

• Het rapport van de Commissie analyseert steeds ook de 
relevante ontwikkelingen in de schuldsituatie op 
middellange termijn  

• De regel is geen louter wiskundige regel, er zal steeds 
een inschatting worden gemaakt waarbij relevante 
factoren in rekening worden genomen 
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(3) Effectieve handhaving 
begrotingstoezicht eurogebied 

– Algemeen: geldig voor de landen van de eurozone, 
beslissingen d.m.v. reverse qualified majority voting 

– Sancties in het preventieve deel van het SGP 
• Als de lidstaat onvoldoende maatregelen neemt, zal een 

interestdragend deposito ten belope van 0,2% bbp moeten worden 
gestort 

– Sancties in het corrigerende deel van het SGP 
• Als de Raad beslist dat een buitensporig tekort bestaat, dient een 

niet-interestdragend deposito te worden gestort ten belope van 
0,2% bbp 

• Als de Raad beslist dat de lidstaat onvoldoende actie heeft 
ondernomen, wordt het deposito omgezet in een boete (max. 0,5% 
bbp) 

• Bijkomend: boete voor manipulatie van statistieken (0,2% bbp) 

 

16 



10/22/2014 

9 

(4) Richtlijn begrotingskaders 

Betreft: gedetailleerde regels m.b.t. de kenmerken van de 
begrotingskaders van lidstaten (v.a. 31/12/2013), o.m. 

 

• Boekhouding en statistieken moeten alomvattend en 
consistent zijn + alle subsectoren bevatten 

• Tijdige en regelmatige rapportering begrotingscijfers 
(maandelijks FED, GG, SZ; driemaandelijks LOK) 

• Begrotingsplanning moet gebaseerd zijn op realistische en 
actuele ramingen (+ex-postevaluatie) 

• Cijfermatige begrotingsregels (consistent met EU-
referentiewaarden) + meerjarenplanning 

• Deze begrotingsregels dienen te specificeren wat dient te 
gebeuren bij het niet navolgen van de regels 
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• Begrotingskaders op middellange termijn (min. 3 jaar) 

• Alomvattende meerjarendoelstellingen + 
gedetailleerde ramingen voor elk groot inkomsten- en 
uitgavenitem 

• Coördinatie tussen subsectoren uitwerken + een 
duidelijke afbakening van de budgettaire 
bevoegdheden van de verschillende overheidsniveaus 

• Informatie over fiscale uitgaven dient te worden 
gegeven 

• Informatie m.b.t. de niet in de balans opgenomen 
verplichtingen dient te worden gegeven 
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(5) Voorkomen/corrigeren macro-
economische onevenwichten 

• Onevenwichten worden opgespoord a.h.v. een indicatief 
scorebord: aantal macro-economische en financiële 
indicatoren waarvoor een kritieke waarde wordt bepaald 
(drempelwaarde) 

• Als een risico op onevenwicht bestaat in een lidstaat, 
bereidt de EC een beoordeling in de diepte voor, i.e. er 
wordt niet op een mechanische manier beoordeeld 

• Een procedure voor buitensporige onevenwichten kan 
worden opgestart 

• Vergelijkbaar met EDP: Raad doet aanbevelingen om 
corrigerende acties te ondernemen, lidstaat dient 
actieplan in 

19 

(6) Handhavingsmaatregelen 
voor correctie van macro-

economische onevenwichten 

• Na een eerste aanbeveling en in geval van een 
onvoldoende dient een interestdragend deposito ten 
belope van 0,1 % bbp te worden gestort 

• Als de lidstaat onvoldoende maatregelen neemt, zal een 
aanbeveling worden gemaakt om een boete van 0,1% bbp 
te heffen 

• Enkel van toepassing op lidstaten die tot de eurozone 
behoren 

• Gebaseerd op een evaluatie van de Commissie, beslissing 
gebeurt d.m.v. een reverse qualified majority 
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Huidige stand van zaken 

• Discussies tussen de Europese instellingen over 
de nieuwe wetgeving (six pack) hebben geleid 
tot een princiepsakkoord over de teksten op 8 
september 2011 

• EP zal de wetteksten waarschijnlijk stemmen 
laatste week van september (cf. EP dient 4 van 
de 6 wetteksten goed te keuren) 

• Dus: huidige teksten zijn nog steeds voorlopig, 
maar definitieve teksten waarschijnlijk binnenkort 
beschikbaar 
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Samenvatting nieuwe 
begrotingseisen Europese Unie 

• Europees Semester zorgt voor een ex ante 
coördinatie van het begrotingsbeleid (proactief) 

• Beperkingen op de uitgavengroei zolang een 
lidstaat haar MTO niet heeft bereikt 

• Meer nadruk op het schuldcriterium 

• Effectieve sancties zullen worden uitgevoerd als 
de lidstaat de cijfermatige 
begrotingsdoelstellingen niet haalt 

• Rapportering naar de instellingen van de EU zal 
in belangrijke mate toenemen 

• Uitbreiding begrotingsprocedures 
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II. 
 

Toepassing op België 

23 

Stabiliteitsprogramma 2011-
2014 

24 

Als % bbp 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2014 2010-2015

Vorderingensaldo -4,1 -3,6 -2,8 -1,8 -0,8 0,2 3,3 4,3

Primair saldo -0,7 -0,1 0,8 1,9 2,8 3,8 3,5 4,5

Structureel saldo (FPB) -2,6 -2,4 -1,9 -1,2 -0,5 2,1

Verbetering structureel saldo (FPB) 0,2 0,5 0,7 0,7

Structureel saldo (EC) -2,9 -2,5 -2,2 -1,5 -0,9 2,0

Verbetering structureel saldo (EC) 0,4 0,3 0,7 0,6

Schuldgraad 96,8 97,5 96,5 95,1 92,2 88,4 -4,6 -8,4
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Inspanning gevraagd door EU 

• Middellange termijn: 0,75% bbp jaarlijkse 
structurele inspanning in 2011 en 2012 

– > stabiliteitsprogramma ontoereikend: 0,3 à 0,4%/j. 

• Vorderingensaldo: verbetering van 0,5% bbp 
per jaar tot MTO is bereikt 

– > MTO wordt niet bereikt in beschouwde periode, 
maar verbetering in beschouwde periode voldoende 

• Nieuwe eis: schuldreductie: 2% bbp per 
jaar 

– > deze eis wordt vanaf 2013 gehaald bij volgen 
traject stabiliteitsprogramma 
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Inspanning dient hoofdzakelijk 
van het primair saldo te komen 
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Interestvoeten zijn historisch laag 
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Nieuwe regel m.b.t. primaire 
uitgaven 

• Regel: jaarlijkse uitgavengroei moet lager zijn dan 
gemiddelde potentiële bbp-groei op middellange 
termijn 

• Discretionaire inkomstenmaatregelen worden mee 
opgenomen in de analyse 

• Het uitgavenaggregaat dat wordt beschouwd is 
exclusief: 

– Interestuitgaven 

– Uitgaven in EU-programma’s die gedekt worden door 
EU-fondsen 

– Niet-discretionaire veranderingen in uitgaven voor 
werkloosheid (werkloosheidsuitgaven die niet 
voortvloeien uit een verandering van systeem) 
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Nieuwe regel m.b.t. primaire 
uitgaven: wat betekent dit? 

(*) Primaire uitgaven gecorrigeerd voor niet-recurrente en conjuncturele factoren (bron: NBB) 

(**) Potentiële groei berekend door de diensten van de Europese Commissie (bron: Ameco-database) 

 

Opmerkingen: - quid berekening potentiële groei? 

                     - quid druk vergrijzing? 
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Nieuwe regel m.b.t. 
schuldcriterium 

• De ratio overheidsschuld/bbp moet voldoende 
afnemen naar de referentiewaarde (60%) 

• Voldoende afnemen =  

– In de voorbije 3 jaar is een gemiddelde jaarlijkse 
schuldreductie van 1/20e van het differentieel 
gerealiseerd 

– In het voorbije jaar plus het huidige en het volgende 
is een gemiddelde jaarlijkse schuldreductie van 1/20e 
van het differentieel te verwachten 
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Nieuwe regel m.b.t. 
schuldcriterium 

 

Opmerking: steeds in acht nemen van relevante factoren! 

31 

Als % bbp 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Schuldgraad 96,8 97,5 96,5 95,1 92,2 88,4

Referentiewaarde 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Differentieel 36,8 37,5 36,5 35,1 32,2 28,4

1/20e van differentieel 1,8 1,9 1,8 1,8 1,6 1,4

3j-gmi 1/20e differentieel 1,8 1,8 1,7 1,6

Werkelijke reductie -0,7 1,0 1,4 2,9 3,8

3j-gmi werkelijke reductie 0,6 1,8 2,7

Verschil 1,3 0,0 -1,1

Impact nieuwe schuldregel 
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Gevolg richtlijn begrotingskaders 

• Meerjarenperspectief wordt belangrijker 

• Belangrijke impact op rapportering van alle 
entiteiten 

• Samenwerking en afspraken tussen Entiteit I en 
Entiteit II nodig, bijvoorbeeld: 

– Alle gegevens moeten coherent zijn over de entiteiten 

– Ook de manier van werken (bijv. prognoses, schatten 
van inkomsten en uitgaven) moet hetzelfde zijn 

– Voor de begrotingscijfers: de verschillende 
meerjarenbegrotingen moeten overeenkomen met 
elkaar en met het plan voor de gezamenlijke overheid 

• Vorm van samenwerking tussen de entiteiten 
dient herbekeken te worden 
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Conclusies 

• Het begrotingsbeleid op zich zal moeten 
aangepast worden, o.m. door 
meerjarenramingen, numerieke regels,… 

• Het Europees semester maakt de EU meer pro-
actief, impact EU op nationale begrotingen zal 
groter worden 

• Terugkeer naar het evenwicht en de MTO: 

– Inspanning vooral op niveau van het primair saldo 

– EU legt meer nadruk op uitgavenreductie 

• Meer overleg, coördinatie en samenwerking is 
vereist tussen de verschillende niveaus van de 
overheid 
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