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Bbp-groei in de voornaamste economieën
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

2007 2008 2009

p.m. 
Aandeel in de 

wereld-
economie1

Verenigde Staten 2,1 0,4 -2,5 20,8

Japan 2,3 -0,7 -5,3 6,4

Eurogebied 2,7 0,5 -4,0 15,8

China 13,0 9,6 8,7 11,5

India 9,1 7,3 5,6 4,8

Wereld 5,1 3,0 -0,8 100,0

p.m. Wereld handel 7,3 3,0 -12,5

Bronnen: EC, IMF, OESO.
1 Procenten van het mondiale bbp van 2008, op basis van koopkrachtpariteiten.
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Koers van het macro-economische beleid in de 
voornaamste economieën

Bronnen: ECB, BIB, BOJ, EC, OESO.
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Bronnen: IMF, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve, ECB.
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Omvang van de budgettaire stimuleringsmaatregelen en 
automatische stabilisatoren in de G20¹ tijdens de periode 2009-2010
(in procenten bbp)

Bronnen: EC, IMF, OESO.
1 De G20 bestaat uit de EU en 19 landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, 

Saoedi-Arabië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
2 Gewogen gemiddelde voor de G20-landen berekend op basis van het bbp tegen koopkrachtpariteiten.

BUDGETTAIRE STIMULERINGSMAATREGELEN AUTOMATISCHE STABILISATOREN
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Internationaal goederenverkeer
(seizoengezuiverde maandgegevens, gemiddelde van uitvoer- en invoervolumes, indexcijfers 2005 = 100)

Bron: CPB.
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RENTEVERSCHILLEN TUSSEN DE LIBOR/EURIBOR EN DE OIS1 OP DRIE MAANDEN
(daggegevens, basispunten)
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Bron: Thomson Reuters Datastream.
1 Vaste rente betaald door de tegenpartij van een renteswapcontract die de daggeldrente ontvangt voor een looptijd van drie maanden (Eonia voor het eurogebied, 

effectieve rente van de federal funds rate voor de Verenigde Staten).
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BEURSKOERSEN
(daggegevens, indexcijfers 29 december 2006 = 100)
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Bron: Thomson Reuters Datastream.
1 Wilshire 5000 index.
2 Dow Jones Euro Stoxx Broad index.
3 Topix index.
4 MSCI Emerging Markets index.
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RENDEMENTSVERSCHILLEN TUSSEN BEDRIJFSOBLIGATIES EN REFERENTIELENINGEN VAN 
DE OVERHEID
(daggegevens, basispunten)
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Bron: Thomson Reuters Datastream.
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BANKKREDIETEN AAN ONDERNEMINGEN EN AAN HUISHOUDENS
(kwartaalgegevens, veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van het 
voorgaande jaar)
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Bronnen: Federal Reserve, ECB.
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Bron: HWWI.
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Bedrijfsinvesteringen en ondernemersvertrouwen in het eurogebied
(seizoengezuiverde gegevens)

Bronnen: EC, OESO.
1 Voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens; veranderingspercentages naar volume t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar.
2 Uitgezonderd Cyprus, Malta en Slovenië.
3 Gemeten op basis van de kwartaalenquête, in procenten.
4 Saldo van de antwoorden op de maandelijkse enquête.
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Consumentenvertrouwen, detailhandelsverkopen en inschrijving van 
nieuwe personenwagens in het eurogebied
(maandgegevens)

Bronnen: EC, ECB.
1 Saldo van de antwoorden op de maandelijkse enquête, seizoengezuiverde gegevens.
2 Jaarlijkse veranderingspercentages, driemaands voortschrijdend gemiddelde.
3 Aantal in duizenden.
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Arbeidsmarkt in het eurogebied 
(veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar, tenzij anders 
vermeld)

Bronnen: EC, ECB.
1 Verhouding, in procenten, tussen het aantal werklozen en de beroepsbevolking.
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Financieringssaldo en overheidsschuld in de landen van het 
eurogebied
(in procenten bbp, tenzij anders vermeld)

Bronnen: EC, NBB.
1 In procentpunten van het potentiële bbp.

Financieringssaldo Budgettaire consolidatie-inspanningen aanbevolen in het kader van 
de procedure inzake buitensporige overheidstekorten (EDP) Brutoschuldgraad

2007 2008 2009 Correctieperiode
Gemiddeld jaarlijks 

aanpassingstempo van het 
structurele tekort¹

2008 2009

Duitsland 0,2 0,0 -3,4 2011-2013 0,5 65,9 73,1

Frankrijk -2,7 -3,4 -8,3 2010-2013 1,25 67,4 76,1

Italië -1,5 -2,7 -5,3 2010-2012 0,5 105,8 114,6

Spanje 1,9 -4,1 -11,2 2010-2013 1,75 39,7 54,3

Nederland 0,2 0,7 -4,7 2011-2013 0,75 58,2 59,8

België -0,2 -1,2 -6,0 e 2010-2012 0,75 89,8 97,8 e

Oostenrijk -0,6 -0,4 -4,3 2011-2013 0,75 62,6 69,1

Griekenland -3,7 -7,7 -12,7 n. n. 99,2 112,6

Finland 5,2 4,5 -2,8 - - 34,1 41,3

Ierland 0,3 -7,2 -12,5 2010-2014 2,0 44,1 65,8

Portugal -2,6 -2,7 -8,0 2010-2013 1,25 66,3 77,4

Slowakije -1,9 -2,3 -6,3 2010-2013 1,0 27,7 34,6

Luxemburg 3,7 2,5 -2,2 - - 13,5 15,0

Slovenië 0,0 -1,8 -6,3 2010-2013 0,75 22,5 35,1

Cyprus 3,4 0,9 -3,5 - - 48,4 53,2

Malta -2,2 -4,7 -4,5 2010-2011 0,75 63,8 68,5

Eurogebied -0,6 -2,0 -6,4 - - 69,3 78,2
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Inflatie en inflatieverwachtingen in het eurogebied 
(veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar)

Bronnen: EC, Bloomberg, ECB.
1 Gemeten aan de hand van de impliciete termijnnotering voor een eenjaars inflatieswap. Omdat de indexcijfers van de consumptieprijzen met enige vertraging 

worden gepubliceerd, weerspiegelen de inflatieswapcontracten de verwachte inflatie voor  de maand die drie maanden vooraf gaat aan hun vervaldatum. 
Zo weerspiegelen de contracten van september 2008 de verwachte inflatie voor de maanden juni van de volgende jaren. 
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M3 en de componenten ervan  
(bijdrage tot de verandering van M3 t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar, in 
procentpunten, tenzij anders vermeld)

Bron: ECB.
1 Veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar.
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Hefboomratio van de monetaire financiële instellingen van het 
eurogebied 

Bron: ECB.
1 Balanstotaal t.o.v. het kapitaal en de reserves.
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Voornaamste ontwikkelingen in de Belgische economie
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, uitgezonderd overheidsfinanciën)

2006 2007 2008 2009 r

Reëel bbp 2,8 2,8 0,8 -3,0

Werkgelegenheid 1,2 1,6 1,9 -0,5

Inflatie 2,3 1,8 4,5 0,0

Overheidsfinanciën1

Financieringssaldo 0,3 -0,2 -1,2 -6,0

Geconsolideerde schuld 88,1 84,2 89,8 97,8

Bronnen: INR, NBB.
1 In procenten bbp.
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Bbp in België en in het eurogebied en voornaamste 
bestedingscategorieën in België

Bronnen: EC, INR, NBB.
1 Jaarlijkse veranderingspercentages.

Bbp en voornaamste bestedingscategorieën in België
(voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, bijdrage tot 
de verandering van het bbp, in procentpunten, tenzij anders 
vermeld)

Bbp in België en in het eurogebied
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde 
gegevens, veranderingspercentages naar volume 
t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het 
voorgaande jaar)
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2005 2006 2007 2008 2009 r

Consumptieve bestedingen van de particulieren 1,2 1,8 1,6 1,0 -1,5

Consumptieve bestedingen van de overheid 1,2 1,0 2,6 3,3 1,7

Bruto-investeringen in vaste activa 7,7 2,7 5,7 3,8 -4,6

Woningen 10,9 3,4 -0,8 -1,6 -2,8

Ondernemingen 5,5 4,5 8,7 6,1 -6,5

Overheid 15,8 -12,4 3,6 3,4 7,4

p.m. Totaal van de finale binnenlandse bestedingen 2,5 1,8 2,7 2,2 -1,4

Voorraadwijziging¹ 0,5 0,6 0,1 -0,2 -1,6

Uitvoer van goederen en diensten 4,8 5,0 4,4 1,4 -11,0

Invoer van goederen en diensten 6,5 4,7 4,4 2,7 -11,1

p.m. Netto-uitvoer van goederen en diensten¹ -0,9 0,4 0,2 -1,0 0,0

Bbp 2,0 2,8 2,8 0,8 -3,0

Bbp en voornaamste bestedingscategorieën
(voor kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande 
jaar, tenzij anders vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
1 Bijdrage tot de verandering van het bbp, in procentpunten.
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Bbp en conjunctuurindicator
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens naar volume, tenzij anders vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
1 Seizoengezuiverde gegevens.
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Bbp en toegevoegde waarde in de voornaamste bedrijfstakken
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens naar volume, veranderingspercentages t.o.v. het 
overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)

Bronnen: INR, NBB.
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Bedrijfsinvesteringen

Bronnen: INR, NBB.
1 Niet voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens naar waarde.
2 Ongerekend de voorraadwijziging.
3 Aandeel van de ondernemingen dat de ontoereikende vraag niet vermeldde als verklaring voor een onderbezetting van het productievermogen in de 

kwartaalenquête van de Bank bij de verwerkende nijverheid; niet-seizoengezuiverde gegevens.
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Rekening van de vennootschappen: determinanten van het
bruto-exploitatieoverschot, tegen lopende prijzen
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

2005 2006 2007 2008  2009 r 

Bruto-exploitatieoverschot 6,8 4,9 8,1 -0,4 -8,1

Bruto-exploitatiemarge per verkochte eenheid 3,0 1,0 3,9 -2,4 -1,1

Verkoopprijs per eenheid 3,1 2,6 1,9 4,0 -3,9

Kosten per verkochte eenheid 3,2 2,9 1,6 5,1 -4,3

Ingevoerde goederen en diensten 4,5 3,4 1,9 6,6 -7,2

Kosten van binnenlandse oorsprong 
per geproduceerde eenheid 0,8 2,0 0,8 2,5 2,8

waarvan: loonkosten per eenheid product 1,1 1,8 2,3 3,7 4,2

Eindverkopen naar volume 3,7 3,8 4,0 2,1 -7,1

Bronnen: INR, NBB.
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Consumptie, beschikbaar inkomen en spaarquote van de 
particulieren
(veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar1, tenzij anders vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
1 Niet voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens.
2 Gegevens gedefleerd aan de hand van de deflator van de consumptieve bestedingen van de particulieren.
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Uitvoervolume
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, tenzij anders vermeld)

Bronnen: EC, INR, NBB.
¹ Voor seizoeninvloeden gezuiverde gegevens.
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Uit- en invoerprijzen van goederen1

(jaarlijkse veranderingspercentages, tenzij anders vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
1 Gemiddelde eenheidswaarden, gegevens van de buitenlandse handel volgens het nationale concept.
2 Bijdrage tot de jaarlijkse verandering van respectievelijk de in- en uitvoerprijzen, in procentpunten.
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Structuur van de productiekosten1
(procenten van het totaal, 2000)
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Bronnen : EC, INR, berekeningen NBB.
1 Geheel van de productie. Cijfers verkregen door berekening van de gecumuleerde kosten op basis van de input-outputtabellen.
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Prijs- en niet-prijsconcurrentievermogen



Aandeel van energie in het intermediair verbruik1 
(procenten van het totaal)
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Bronnen : EC, INR, berekeningen NBB.
1 Geheel van de productie. Cijfers verkregen door berekening van de gecumuleerde kosten op basis van de input-outputtabellen.



Uitvoer van goederen, per bedrijfstak
(gegevens naar waarde¹, verandering t.o.v. het voorgaande kwartaal, in € miljard)

Bron: INR.
¹ Niet gezuiverd voor seizoen- en kalendereffecten.
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Uitvoer van goederen, opgesplitst naar partnerland 
(gegevens naar waarde¹, veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van  het 
voorgaande jaar)

2007 2008
Eerste negen 
maanden van 

2009

p.m.  Aandeel in 
de Belgische 

uitvoer in 2008

EU27, waarvan: 4,8 7,1 -21,7 76,6

Frankrijk 4,4 9,4 -18,5 17,6

Duitsland 0,3 10,3 -20,4 17,0

Nederland 6,6 9,2 -22,8 13,2

Verenigd Koninkrijk 1,2 0,9 -21,7 7,1

Italië 4,1 -0,9 -18,6 4,7

Spanje 5,7 -6,7 -23,4 3,4

Andere EU-landen 12,1 8,9 -26,6 13,6

Verenigde Staten 8,4 -9,0 -31,3 3,7

Canada -4,6 8,4 -14,3 0,4

Japan -1,5 1,6 -4,3 0,6

Brazilië 10,8 30,7 -40,2 0,6

Rusland 14,9 19,1 -49,1 1,3

India 15,0 -7,6 -28,3 1,9

China 10,0 2,8 5,5 1,2

Totaal 5,7 6,6 -21,2 100,0

Bron: INR.
¹ Niet gezuiverd voor seizoen- en kalendereffecten.

37



Verdeling van de uitvoer naar ondernemingsgrootte
(gegevens voor 2007)
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Potentieel bbp in België 

Bron: NBB.
1 Voor 2010, zie « Economische projecties voor België - Najaar 2009 », NBB, Economisch Tijdschrift, december 2009, 7-20.
2 Raming van de Bank van juni 2008.
3 Raming van de Bank van december 2009.
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Activiteit en arbeidsmarkt
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, veranderingspercentages t.o.v. het 
overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
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Aanbod van en vraag naar arbeid
(jaargemiddelden; veranderingen in duizenden personen t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) 

Bronnen: ADSEI, FPB, INR, RVA, NBB.
1 Duizenden personen.
2 Bevolking van 15 tot 64 jaar.
3 Namelijk de bedrijfstakken « landbouw, jacht, bosbouw en visserij », « industrie », « bouwnijverheid », « handel, vervoer en communicatie » en « financiële diensten, 

vastgoed, verhuur en diensten aan ondernemingen ». 
4 Namelijk de bedrijfstakken « gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening », « gemeenschapsvoorzieningen en sociale en persoonlijke diensten » en 

« particuliere huishoudens met werknemers ».
5 Niet-werkende werkzoekenden, bestaande uit de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (exclusief de niet-werkzoekende oudere werklozen) alsook de andere verplicht 

of vrijwillig ingeschreven werkzoekenden. De werkzoekenden die in PWA-verband werken, werden buiten beschouwing gelaten, aangezien zij reeds in de 
werkgelegenheid zijn opgenomen.

2005 2006 2007 2008 2009 r
p.m. 

2009 r, 
niveau¹

Bevolking op arbeidsleeftijd² 44 63 70 59 44 7.114

Beroepsbevolking 72 47 19 57 26 5.065

Nationale werkgelegenheid 61 53 72 82 -24 4.514

Grensarbeiders 2 2 2 0 0 77

Binnenlandse werkgelegenheid 59 50 70 82 -24 4.437

Zelfstandigen 3 4 7 10 4 720

Loontrekkenden 56 46 63 72 -28 3.717

Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken³ 28 32 49 49 -52 2.315

Overheid en onderwijs 16 7 7 9 7 787

Overige niet-marktdiensten4 13 7 7 15 17 614

Werkloosheid5 10 -5 -53 -26 50 551
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42

Werkgelegenheid en werkloosheid
(jaargemiddelden in duizenden personen, tenzij anders vermeld)

Bronnen: ADSEI, RVA.
1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen.
2 Er werd gebruik gemaakt van het werkgelegenheidsconcept van de geharmoniseerde enquete naar de arbeidskrachten (EAK) (15-64 jaar) om een uitsplitsing naar regio te 

bekomen. Omwille van verschillende concepten zijn de cijfers daarom niet volledig vergelijkbaar met de cijfers in de vorige tabel.
3 Concept geharmoniseerde EAK voor de  werkgelegenheids- en werkloosheidsgraden, 15-64 jaar.
4 Niet-werkende werkzoekenden, administratieve gegevens (RVA).

2005 2006 2007 2008 20091

Brussel2 3

Werkgelegenheid  (Werkgelgenheidsgraad) 368 (54,8) 364 (53,4) 379 (54,8) 394 (55,6) 399 (55,2)

Werkloosheid4 (Werkloosheidsgraad) 94,1 (10,8) 97,1 (11,5) 93,7 (11,3) 92,1 (10,6) 99,4 (10,2)

Vlaanderen2 3

Werkgelegenheid  (Werkgelgenheidsgraad) 2.586 (64,9) 2.610 (65,0) 2.678 (66,1) 2.712 (66,5) 2.683 (65,5)

Werkloosheid (Werkloosheidsgraad) 235,3 (3,8) 216,8 (3,4) 180,4 (3,0) 168,9 (2,7) 202,8 (3,5)

Wallonië2 3

Werkgelegenheid  (Werkgelgenheidsgraad) 1.245 (56,1) 1.259 (56,1) 1.291 (57,0) 1.308 (57,2) 1.298 (56,5)

Werkloosheid4 (Werkloosheidsgraad) 267,0 (7,6) 274,4 (7,5) 258,4 (6,7) 243,9 (6,4) 252,3 (7,0)

België2 3

Werkgelegenheid  (Werkgelgenheidsgraad) 4.199 (61,1) 4.233 (61,0) 4.348 (62,0) 4.414 (62,4) 4.380 (61,5)

Werkloosheid4 (Werkloosheidsgraad) 596,4 (5,7) 588,3 (5,5) 532,5 (5,0) 504,9 (4,7) 554,5 (5,3)

EU152 3

Werkgelegenheid  (Werkgelgenheidsgraad) 166.687 
(65,4)

169.571 
(66,2)

172.433 
(67,0)

174.094 
(67,3)

171.004 
(66,0)

Werkloosheid (Werkloosheidsgraad) 14.927(8,2) 14.334 (7,8) 13.127 (7,1) 13.462 (7,2) 16.989 (6,6)



Werkloosheidsverloop sinds het laagtepunt van mei 20081

(seizoengezuiverde gegevens2, veranderingspercentages t.o.v. mei 2008)

Bron: RVA.
1 De meer heterogene categorieën « Overige » zijn niet opgenomen in de opsplitsingen naar bedrijfstak en naar scholingsniveau.
2 De opsplitsingen naar scholingsniveau en  naar werkloosheidsduur, waarvoor enkel te korte tijdreeksen beschikbaar zijn, werden voor  seizoeninvloeden 

gezuiverd op basis van de seizoenfactoren van de totale reeks.
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Werkloosheidsverloop sinds het laagtepunt van mei 20081

(seizoengezuiverde gegevens2, veranderingspercentages t.o.v. mei 2008)

Bron: RVA.
1 De meer heterogene categorieën « Overige » zijn niet opgenomen in de opsplitsingen naar bedrijfstak en naar scholingsniveau.
2 De opsplitsingen naar scholingsniveau en  naar werkloosheidsduur, waarvoor enkel te korte tijdreeksen beschikbaar zijn, werden voor  seizoeninvloeden 

gezuiverd op basis van de seizoenfactoren van de totale reeks.
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Loonkostenhandicap van de Belgische ondernemingen
(procentuele verschillen met het indexcijfer voor de drie belangrijkste buurlanden)

Bronnen: OESO,CRB, NBB.
1 De totale economie is de som van de private sector en de overheid.

45

1



Inflatie-ecart tussen België en het eurogebied

Bronnen:  EC, NBB. 
1 Ongerekend het geraamde effect, in januari en juli 2000, van de opname van de koopjes in de HICP vanaf 2000.
2 Gemeten aan de hand van de HICP, ongerekend levensmiddelen en energiedragers.
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Onderliggende inflatietendens en loonkosten in België en in het 
eurogebied
(veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)

Bronnen: EC, INR.
1 Geheel van de economie.
2 Voor het staal van acht landen, berekend op basis van de loonkosten per eenheid product en van de productiviteit per gewerkt uur.
3 Gegevens voor het eurogebied op basis van een beperkt staal van landen, namelijk België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland,Italië, Oostenrijk en Slowakije. 

Dit staal heeft betrekking op 78% van het bbp van het eurogebied.
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Normen inzake financieringsbehoefte (-) of -vermogen van 
de Belgische overheid1
(procenten bbp)

Bronnen: Kamer van Voksvrtegenwoordigers (Algemene toelichting van de begroting), FOD Financiën, INR, NBB.
1 Volgens de in het kader van de procedure bij buitensporige overheidstekorten (EDP) gebruikte methodologie. Deze methodologie verschilt van deze van het

ESR  die in 2001 werd aangepast om de netto rentewinsten van bepaalde financiële transacties, zoals swaps en forward rate agreements (FRA's), uit de 
berekening van het financieringssaldo te weren.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stabiliteitsprogramma en 
opeenvolgende bijwerkingen

Decembre 2004 0,0 0,3 0,6

Decembre 2005 0,0 0,3 0,5 0,7

Decembre 2006 0,0 0,3 0,5 0,7 0,9

April 2008 -0,2 0,0 0,5 0,7 1,0

April 2009 -1,2 -3,4 -4,0 -3,4 -2,6 -1,5 -0,7 0,0

September 2009 (aanvulling) -5,9 -6,0 -5,5 -4,4 -2,8 -1,3 0,0

p. m. Begrotingen 2010 en 2011 -5,8 -5,6 -5,2

Januari 2010 -5,9 -4,8 -4,1 -3,0 -2,0 -1,0 0,0

Realisaties 0,3 -0,2 -1,2 -6,0r
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Voornaamste indicatoren van de Belgische 
overheidsfinanciën
(procenten bbp)

2005 2006 2007 2008 2009 r

Totale ontvangsten 49,4 48,7 48,2 48,8 47,7

Fiscale en parafiscale druk 44,2 43,8 43,3 43,7 42,4

Totale primaire uitgaven 47,9 44,6 44,5 46,2 50,0

Rentelasten 4,2 3,9 3,8 3,8 3,7

Financieringssaldo¹ -2,7 0,3 -0,2 -1,2 -6,0

p.m. Primair saldo (1,5) (4,2) (3,6) (2,6) (-2,3)

Bronnen: INR, NBB.
1 Volgens de in het kader van de procedure bij buitensporige overheidstekorten (EDP) gebruikte methodologie.
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Primaire uitgaven per deelsector van de overheid¹
(gedefleerd aan de hand van de nationale consumptieprijsindex, veranderingpercentages t.o.v. het 
voorgaande jaar)

2005 2006 2007 2008 2009 r

Entiteit 1 2,1 1,6 3,7 3,8 4,4

Federale overheid
2,7 2,0 4,4 4,2 1,9

Sociale zekerheid
1,7 1,5 3,4 3,6 5,6

Entiteit 2 2,6 2,4 0,8 1,9 1,9

Gemeenschappen en gewesten -0,2 2,7 1,6 2,5 1,3

Lokale overheid 6,9 1,9 -0,3 1,1 2,9

Gezamenlijke overheid 2,3 1,9 2,7 3,1 3,5

Bronnen: INR, NBB.
1 Reële groei gecorrigeerd voor de invloed van conjuncturele en niet-recurrente of budgettair neutrale factoren en voor de indexeringseffecten.
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Primaire uitgaven van de gezamenlijke overheid
(in procenten bbp)

Bronnen: INR, NBB.
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Belangrijkste categorieën van primaire uitgaven van de gezamenlijke 
overheid1

(jaarlijkse gemiddelde veranderingspercentages van 2001 tot 2009, tegen vaste prijzen2, tenzij anders 
vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
1 Reële groei gecorrigeerd voor de invloed van de conjuncturele, niet-recurrente en budgettair neutrale factoren en voor de  indexeringseffecten.
² Gedefleerd aan de hand van de HICP.
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Overheidsuitgaven voor gezondheidszorg1 2

(gedefleerd aan de hand van de HICP, veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

Bronnen: INR, NBB.
1 Overheidsuitgaven voor gezondheidszorg, met uitzondering van de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit, de uitkeringen aan gehandicapten, de overdrachten aan 

de instellingen voor gehandicaptenzorg, alsook de zorgverzekeringsuitgaven.
2 De verzekering tegen «kleine risico's» inzake gezondheidszorg voor zelfstandigen is in 2008 verplicht geworden en heeft zowel de door de sociale zekerheid 

geïnde bijdragen als haar uitgaven verhoogd.
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Overheidsschuld in België en in het eurogebied
(in procenten bbp)

Bronnen: EC, INR, NBB.
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Opsplitsing van het verloop van de door de particulieren 
aangehouden uitstaande financiële activa
(in € miljard)

Bron: NBB.
1 Gegevens voor de eerste negen maanden.
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Vermogen van de huishoudens
(uitstaande bedragen per einde kwartaal, in € miljard)

Bronnen: ADSEI, NBB.
1 Som van het financieel en onroerend vermogen van de huishoudens, waarvan de waarde van hun verplichtingen is afgetrokken.
2 Raming op basis van het aantal door het Kadaster geregistreerde huizen en appartementen, in de drie gewesten van het land. De voorraad woningen wordt 

gewaardeerd op basis van de gemiddelde prijzen van de vastgoedtransacties (huizen en appartementen) en per gewest. De waarde van de bouwgronden en van 
het andere vastgoed (kastelen, huurpanden, enz.) wordt niet bij de raming  betrokken, evenmin als die van eventuele onroerende eigendommen in het buitenland. 
De raming berust daarentegen op de hypothese dat alle op het nationale grondgebied geregistreerde woningen toebehoren aan de ingezeten huishoudens.
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Vorming van financiële activa door de particulieren
(in € miljard)

Bron: NBB.
1 Deze rubriek omvat voornamelijk de nettorechten van de huishoudens op de technische voorzieningen van levensverzekeringen en op de pensioenfondsen of de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.
2 Deze rubriek omvat, voor zover zij konden worden opgetekend, de handelskredieten en verschillende activa op de overheid en de financiële instellingen.
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Resultaten van de enquête van het Eurosysteem naar de bancaire 
kredietverlening: vraag naar en aanbod van woonkredieten in België
(kwartaalgegevens)

Bron: NBB.
1 Gewogen nettopercentages van de antwoorden van de kredietinstellingen op de enquête van het Eurosysteem naar de kredietverlening, die aangeven in welke mate de 

criteria voor het verlenen van kredieten versoepeld of verstrakt (–) werden.
2 De antwoorden worden gewogen op grond van hun afstand tot het «neutrale» antwoord: de melding van een «aanzienlijke» ontwikkeling van de 

toekenningscriteria voor kredieten of de kredietvraag krijgt een tweemaal groter gewicht dan die van een «lichte» ontwikkeling.
3 Gewogen nettopercentages van de antwoorden van de kredietinstellingen op de enquête van het Eurosysteem naar de kredietverlening, die 

aangeven in welke mate de kredietvraag toe- of afnam (–).
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Regionale spreiding wanbetalers in 2009
(procentueel aandeel in België, tenzij anders vermeld)

59

1 Personen met verblijfplaats in het buitenland niet meegerekend.

Aantal kredietnemers1 Aantal kredietnemers 
met betalingsachterstand1

Aantal kredietnemers 
met betalingsachterstand 

in totaal aantal kredietnemers

Vlaanderen 55,3 39,5 5,2

Wallonië 34,7 44,8 9,4

Brussel 8,7 12,3 10,2
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Kredieten van de Belgische banken aan ingezeten niet-financiële 
vennootschappen, opsplitsing naar looptijd van het krediet1,2

(maandgegevens, bijdrage tot de groei van de totale kredietverlening, tenzij anders vermeld)

Bron: NBB.
1 De kortetermijnkredieten hebben een looptijd van minder dan of gelijk aan een jaar; de langetermijnkredieten hebben een looptijd van meer dan een jaar.
2 De gegevens van december 2009 werden beïnvloed door effectiseringsverrichtingen.



Resultaten van de enquête van het Eurosysteem naar de bancaire 
kredietverlening : vraag naar en aanbod van bedrijfskredieten
(kwartaalgegevens)

Bronnen: ECB, NBB (enquête van het Eurosysteem naar de bancaire kredietverlening).
1 Gewogen nettopercentages van de antwoorden van de kredietinstellingen op de enquête van het Eurosysteem naar de kredietverlening, die de 

mate aangeven waarin de criteria voor het verlenen van kredieten versoepeld of verstrakt (-) werden.
2 De antwoorden worden gewogen op grond van hun afstand tot het « neutrale » antwoord: de melding van een «aanzienlijke» ontwikkeling van de 

toekenningscriteria voor kredieten of de kredietvraag krijgt een tweemaal groter gewicht dan die van een «lichte» ontwikkeling.
3 Gewogen nettopercentages van de antwoorden op de enquête van het Eurosysteem naar de kredietverlening, die de mate aangeven waarin de 

kredietaanvraag toe- of afnam (-).
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Volume en aanwendingsgraad van de kredieten volgens de Centrale van de kredieten 
aan ondernemingen: opsplitsing van de ondernemingen naar bedrijfsgrootte1

(eindekwartaalgegevens)

Bron: NBB (Centrale voor kredieten aan ondernemingen).
1 De vennootschappen die jaarrekeningen volgens het verkorte schema hebben neergelegd, worden als kleine ondernemingen beschouwd. Zij die een volledig 

schema hebben ingediend, worden als grote of middelgrote ondernemingen aangemerkt, naargelang hun omzet van twee opeenvolgende jaren al dan niet hoger 
was dan €37,2 miljoen.
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Bbp-groei in België vanuit een historisch perspectief1

(veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar)

Bronnen: Buyst E.2, INR, NBB.
1 Vanaf 1996 voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens.
2 Buyst E. (1997), « New estimates for the Belgian economy », Review of Income and Wealth, 43, 357-375.
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Bbp tijdens recessies1

(indexcijfers, piekniveau vóór de neergang = 100)2

Bronnen: INR, NBB.
1 Voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde kwartaalgegevens naar volume. 
2 De grafiek begint in het kwartaal (K0) waarin het bbp, voorafgaand aan de recessie, zijn piek bereikte: respectievelijk het eerste kwartaal van 1980, het eerste 

kwartaal van 1992, het vierde kwartaal van 2000 en het tweede kwartaal van 2008.
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(indexcijfers, werkgelegenheidsniveau dat overeenstemt met de bbp-piek vóór de recessie = 100)

Bronnen: INR, NBB.
1 Voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde kwartaalgegevens.
2 De grafiek vangt aan in het kwartaal (K0) waarin het bbp zijn piek bereikte en dat aan de recessie voorafging, namelijk het eerste  kwartaal van 1980, het eerste 

kwartaal van 1992, het vierde kwartaal van 2000 en het tweede kwartaal van 2008.

r
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Werkgelegenheid- en werkloosheidsverloop sinds 1954
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Bronnen: FPB, INR, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, RVA.
1 Veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar. Reeksbreuk in 1982.
2 Procenten van de beroepsbevolking. Reeksbreuk in 1996.

Periode van negatieve jaargroei van het bbp
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Structurele uitdagingen: vergrijzing, mondialisering, klimaatverandering

Duurzame groei

Risico's: lagere groei en nefaste impact op overheidsfinanciën

Crisis heeft ons vertrekpunt verzwakt
Overheidsfinanciën zijn zwaar aangetast

Mogelijk lagere potentiële groei via:
Toename van de structurele werkloosheid

Mindere groei van de kapitaalvoorraad

Moeilijkere financiering van investeringen en R&D-uitgaven

... actie is meer dan ooit vereist op verschillende domeinen

Crisis vereiste urgentiemaatregelen; aanpak van structurele 
uitdagingen mag evenwel niet op de achtergrond verdwijnen



De structurele werkloosheid bestrijden door een aangepaste begeleiding: 
coaching en (beroeps)opleiding

Investeren in levenslang leren om het menselijk kapitaal te versterken

De socioprofessionele en geografische mobiliteit van werkenden en 
werkzoekenden bevorderen

De arbeidsmarktdeelname aanmoedigen en strijden tegen de 
discriminatie van sommige ondervertegenwoordigde groepen

De periode van arbeidsmarktdeelname verlengen en de voortijdige 
uittreding beperken, tegen de achtergrond van de vergrijzing van de 
bevolking

Sociale Zekerheid grondig herzien. Financiering toekomst stelt problemen 
inzonderheid gezondheidszorg en pensioenen.

70

Arbeidsmarkt: Een actief werkgelegenheidsbeleid om het sociaal 
model te vrijwaren en de economie te ondersteunen



71

Innovatie: vernieuwing van processen, producten en afzetmogelijkheden
Efficiënter wetenschapsbeleid (ondernemingen, universitaire centra): niet alleen 
de R&D-uitgaven verhogen maar ook de daaruit vloeiende toepassingen

Transformatie van traditionele activiteiten naar toekomstgerichte takken, 
met een focus op groeimarkten

Duurzame groei: grondstoffenzuinigheid, energie, design e.a.

Ondernemerszin: soepelere financiering gekoppeld aan een ondersteunend 
administratief en juridisch kader
Prijs- en loonvorming

Loonkostenbeheersing
De loonkostenhandicap t.o.v. de voornaamstse handelspartners verminderen, en zo 
de werkgelegenheid stimuleren

De loonevolutie beter afstemmen op de productiviteit, en zo het arbeidsaanbod 
aanmoedigen en de uitstoot van laagproductieve arbeid tegengaan

Prijzen: waken over concurrentiële prijsvorming 
(o.m. Raad voor de Mededinging, Prijsobservatorium)

Het concurrentievermogen van de Belgische economie in de 
brede zin van het woord te verbeteren

... gericht op een duurzame economische groei



Duurzaamheid van de overheidsfinanciën herstellen

Forse verslechtering van de overheidsfinanciën

Belgische overheidstekort is onhoudbaar (sneeuwbaleffect)

Duurzaamheid van de overheidsfinanciën moet absoluut worden hersteld
• vertrouwen van investeerders, consumenten en ondernemers bewaren

• gevolgen van de vergrijzing van de bevolking

Begrotingsevenwicht moet binnen redelijke termijn worden gerealiseerd

Doelstellingen stabiliteitsprogramma
• tekort terugbrengen tot 3% bbp in 2012

• begrotingsevenwicht uiterlijk in 2015

Structurele maatregelen nodig
• zowel aan ontvangsten- als uitgavenzijde

• samenwerking op alle beleidsniveaus vereist

Staatshervorming
• financiële responsabilisering

• rol in duurzaamheid overheidsfinanciën
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Situatie van de Belgische banksector

Grondige herstructurering en heroriëntatie op de basisactiviteiten
• om de solvabiliteits- en liquiditeitspositie te herstellen

• zonder onderbreking van de kredietverschaffing

• om zich te ontvoogden van overheidssteun conform met de Europese regels

Resultaten voor 9 maanden 2009: verlies van 1,3 miljard tegenover 

21,2 miljard in 2008
• in essentie dankzij het gegenereerde renteresultaat verbonden aan traditionele 

intermediatie

• sterke daling van de andere inkomsten (marktgebonden activiteiten)

• verhoging van de provisies voor slechte kredieten
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Hervorming van het financieel systeem - geen terugkeer 
naar "business as usual"

Versterking van de wetgeving
• Provisies (verwachte verliezen): dynamischer maken
• Kapitaal (onverwachte verliezen): leverage ratios, contracyclische buffers, 

kapitaalvereisten voor systeemrisico's,...
• Liquiditeit: liquidity coverage ratio en net stable funding ratio

Een beter toezichtskader
• In België: Overgang naar een "twin peaks" model: NBB als allesomvattende 

prudentiële toezichthouder en CBFA voor het toezicht op de vlotte werking van 
de markten 

• In Europa: Creatie van een European Systemic Risk Board en een European 
System of Financial Surveillance
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Vooruitzichten voor de Belgische economie in 2010-2011 
volgens het Federaal Planbureau
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

2010 2011

Reëel bbp 1,4 1,7

Werkgelegenheid1

Veranderingspercentages -1,0 0,2

Variaties in duizenden personen -46,1 8,6

Inflatie2 1,6 1,7

Bron: Federaal Planbureau.
1 Binnenlandse werkgelegenheid.
2 Gemeten aan de hand van het nationaal indexijfer der consumptieprijzen.
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