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Woord van de Voorzitter  

Door vanuit de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven initiatieven te nemen om 
in België een openbaar debat over de 
begrotingsvraagstukken op gang te 
brengen, wensen de representatieve 
organisaties van de werkgevers en de 
werknemers van ons land actief deel te 
nemen aan de discussies over de Euro-
pese en Belgische begrotingsproces-
sen, binnen het kader van het Europese 
Stabiliteits- en groeipact. Zij wensen 
ook dat dit debat diepgaand en in sa-
menwerking met academische en we-
tenschappelijke deskundigen1 wordt 
gevoerd.  

Gedurende bijna een jaar hebben de 
uitwisselingen en de onderlinge toet-
sing van de standpunten die tijdens de 
door de Raad georganiseerde confe-
renties en binnen de academische ex-
pertengroep naar voren zijn gebracht, 
het mogelijk gemaakt om het Europese 
en het Belgische begrotingskader ana-
lytisch te benaderen, de ondervonden 
problemen bij de tenuitvoerlegging er-
van af te bakenen en de mogelijke we-
gen tot wijziging te identificeren, met 
aandacht voor de daaraan verbonden 
voor- en nadelen. 

Dit samenvattend verslag is gericht 
aan de verschillende beleidsinstanties 
en instellingen voor sociale dialoog in 
België, maar ook aan de Europese in-
stanties, meer bepaald met het oog op 
de Europese onderhandelingen over de 
herziening van het kader van de Euro-
pese budgettaire en economische 

governance. Het vormt een bijdrage, 
maar ook een uitnodiging om het debat 
voort te zetten over de collectieve ver-
antwoordelijkheid ten aanzien van de 
eurozone binnen een post-COVID-con-
text, die met name gekenmerkt zal zijn 
door een hoge overheidsschuld van 
verschillende lidstaten en door aan-
zienlijke behoeften op het gebied van 
de groene en digitale transitie en van 
maatschappelijke uitdagingen.  

Ik wil graag een woord van dank richten 
tot mijn confraters, leden van de aca-
demische expertengroep, die zo vrien-
delijk waren hun tijd en hun expertise 
ten dienste te stellen van de werk-
zaamheden gedurende het ganse tra-
ject van de initiatieven. Uiteraard gaat 
mijn dank ook uit naar de sprekers tij-
dens de conferenties, voor hun stimu-
lerende en boeiende presentaties, die 
de ruggengraat van dit verslag vormen, 
en naar de vele deelnemers aan de con-
ferenties. Tot slot zou ik ook de nadruk 
willen leggen op de betrokkenheid van 
de medewerkers van het secretariaat 
van de Centrale Raad voor het Bedrijfs-
leven bij de organisatie van het open-
baar debat en de opvolging van de 
werkzaamheden. 

 

Benoît Bayenet, 
Hoogleraar Openbare Financiën en Econo-
misch Beleid 

 Voorzitter van de Centrale Raad voor het Be-
drijfsleven

 
 
1 Benoît Bayenet (ULB en ULG), André Decoster 
(KUL), Marcus Dejardin (UNamur en UCL), Christel 
Dumas (ICHEC en UNamur), Roland Gillet (Sorbonne 

en ULB), Freddy Heylen (UGent),  Wim Moesen (KUL, 
em.) 
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Executive summary 

Sinds de ondertekening van het verdrag van Maastricht in 1992 werd het Europese 
begrotingskader verschillende keren hervormd. Terwijl elke hervorming tegemoet 
moest komen aan specifieke problemen, leidde dit tot een complexe regelgeving die 
niet per se de gewenste resultaten bereikt. De Europese Commissie (EC) beseft dat 
het huidige begrotingskader voor verbetering vatbaar is en startte hier een publieke 
consultatie over. Inzicht in de problemen met het huidige kader en in mogelijke op-
lossingen is daarbij essentieel. 

Zowel België als vele andere lidstaten weken de voorbije jaren af van de Europese 
begrotingsregels. Problematisch is ook dat de huidige regels er niet afdoende in sla-
gen om de economie te stabiliseren. Zo groeide de kloof tussen landen met een hoge 
en een lage schuldgraad de voorbije jaren en was het begrotingsbeleid in de eurozone 
meestal procyclisch. De ECB was hierdoor genoodzaakt om de stabiliteit te garande-
ren maar dit kan in conflict komen met haar inflatiedoelstelling. Eén reden voor de 
ontoereikende budgettaire stabilisatie zou de scheeftrekking zijn van de indicatoren 
om onevenwichtigheden te detecteren en van de sanctiemechanismen, waarbij er 
meer aandacht gaat naar tekorten op de lopende rekening en in de begroting dan 
naar overschotten. Het helpt ook niet dat de lidstaten periodes van groei onvol-
doende  aanwenden om begrotingstekorten weg te werken en dat de EC niet beschikt 
over een centrale begrotingscapaciteit met stabiliserende kenmerken. De Europese 
begrotingsregels kunnen ook procyclisch werken wanneer de structurele begrotings-
norm dwingt tot besparen in tijden van laagconjunctuur doordat de onobseerveer-
bare output gap, die dient als indicator van de conjunctuursituatie, negatiever is dan 
geschat. Onderschatting van de potentiële economische groei in tijden van laagcon-
junctuur kan die te optimistische inschatting van de output gap verklaren. De on-
derstimulering van de economie die eruit volgt, kan bovendien permanente negatieve 
effecten hebben op de economie. 

Het begrotingskader lijkt de lidstaten daarnaast onvoldoende aan te zetten tot inves-
teren. Dit weegt op de groei en is bijzonder problematisch in het licht van de zeer 
omvangrijke investeringen die zullen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te berei-
ken. Het is onduidelijk in welke mate dit een keuze is van de lidstaten, die snel knip-
pen in investeringen in tijden van bezuiniging, of van Europese regels die ongunstig 
zijn voor overheidsinvesteringen. Duidelijk is wel dat de huidige flexibiliteit in de 
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Europese begrotingsregels die ruimte moet creëren voor investeringen nauwelijks 
wordt aangewend. 

Gaandeweg werd het begrotingskader aangepast om het flexibeler te maken zodat 
het rekening houdt met een groot aantal factoren met bijhorende sanctiemechanis-
men. Hierdoor werden de regels echter enorm complex wat de naleving ervan be-
moeilijkt. Er wordt betwijfeld of het überhaupt wel mogelijk is om flexibele regels in 
te stellen die tegelijkertijd eenvoudig en handhaafbaar zijn. 

Verder is er discussie over de rol die technici zouden moeten spelen in de vastlegging 
en interpretatie van de begrotingsregels. Moet er op technici vertrouwd worden om 
de begrotingsnormen in te vullen door bv. de output gap te berekenen, de houdbaar-
heid van de overheidsschuld in te schatten of structurele hervormingen te beoorde-
len of betreft het politieke keuzes die toekomen aan verkozen politici? In dat verband 
menen sommigen dat de EC en de Raad van de EU (RvEU) weinig geneigd zijn om 
harde sancties op te leggen. 

Een laatste pijnpunt betreft de gebrekkige differentiatie van verschillende beleidsin-
strumenten en -doelstellingen. De Maastrichtnormen zijn uniform en houden dus 
geen rekening met het effect van verschillende structurele kenmerken op de houd-
baarheid van de openbare financiën. Er is ook geen ontsnappingsclausule, noch Eu-
ropese budgettaire coördinatie of ondersteuning voor landen die getroffen worden 
door asymmetrische schokken. In dat verband is de capaciteit van de ECB om te in-
terveniëren op maat van individuele lidstaten erg beperkt. 

De evaluatie van de verschillende mogelijke hervormingen van het begrotingskader 
moet niet enkel rekening houden met de mate waarin ze de huidige problemen oplos-
sen maar ook met de mate waarin ze meer of minder ingrijpende wijzigingen van de 
huidige regels vereisen en dus politiek haalbaar zijn. 

De meest eenvoudige ingreep is het herinterpreteren van de huidige regels en de be-
schikbare flexibiliteit sterker benutten. Zo’n beperkte aanpassing is weliswaar ge-
makkelijk en vermijdt gespannen onderhandelingen maar sommige problemen verei-
sen diepgaandere hervormingen en sommige onrealistisch geachte regels, zoals de 
60%-schuldnorm, blijven dan van kracht. De verantwoordelijkheid van de EC zou nog 
sterker worden bij een flexibele invulling van de regels, wat juridische en politieke 
problemen kan opleveren. 

http://www.ccecrb-debat.be/


 

 DEBAT OPENBARE FINANCIËN   8 

Eén relatief eenvoudige aanpassing zou een verbeterde berekening van de output gap 
zijn, bv. door meerdere schattingsmodellen te combineren. In plaats van de potenti-
ele output te schatten op basis van observaties uit het verleden zou deze kunnen 
berekend worden op basis van een situatie van volledige werkgelegenheid, te weten 
wanneer het aantal werkenden gelijk is aan het huidige peil vermeerderd met de lang-
durige werklozen. Dit zou meer ruimte creëren voor begrotingsstimuli in tijden van 
laagconjunctuur en vermijden dat een tijdelijke groeivertraging wordt geïnterpreteerd 
als een structureel fenomeen. Het zou het begrotingsbeleid ook meer coherent ma-
ken met de beleidsdoelstellingen en een grotere verantwoordelijkheid leggen bij ver-
kozen politici dan bij technocraten. Eén risico met deze methode is dat ze aanvullend 
toezicht op de houdbaarheid van de openbare financiën vereist. 

Een andere betrekkelijk eenvoudige hervorming zou zijn om het aantal indicatoren in 
te perken en daarbij vooral te focussen op de ontwikkelingen over een middellange 
termijn. Dit zou een beleid met een perspectief op langere termijn moeten ten goede 
komen. Bovendien zou er kunnen worden gewerkt met één enkele uitgavennorm over 
meerdere jaren (bv. drie), die wel rekening houdt met de schuldpositie en conjunctu-
rele situatie en die cyclische uitgaven of uitgaven die eenmalig zijn of investeringen 
uitsluit of spreidt. Als de wijziging ervan politiek onhaalbaar is, zou de deficitnorm 
(3% van het bbp) daarbij kunnen behouden blijven evenals de schuldnorm van 60% 
maar het ritme waaraan daarnaar moet worden geëvolueerd kan worden herzien (bv. 
1/40ste van de kloof per jaar) en worden verwerkt in de uitgavennorm. Zo’n regel zou 
een duidelijkere richtlijn geven aan het beleid met geloofwaardigere sanctiemecha-
nismen dan de huidige situatie met vele regels en uitzonderingen. Een nadeel van 
zo’n eenvoudige regel over meerdere jaren is dat ze onvoldoende flexibel zou zijn om 
onverwachte schokken op te vangen en om in te grijpen bij een dreigende ontsporing 
van de openbare financiën. Er is ook kritiek op het behoud van de uniforme, weinig 
realistische schuldnorm. Daarvoor zouden grondigere hervormingen nodig zijn. 

Verschillende auteurs bepleiten de verwijdering van investeringen, of enkel groene 
investeringen, uit de deficitnorm van 3%. Dit is politiek minder vanzelfsprekend om-
dat protocol 12 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) 
hiervoor zou moeten worden aangepast. Zo’n ‘gulden regel’ zou moeten vermijden 
dat bespaard wordt op deze investeringen en zou helpen voor het bereiken van de 
klimaatdoelstellingen. Eén moeilijkheid is echter het bepalen van de investeringen 
die in aanmerking zouden komen en het gevaar dat overheden zouden proberen om 
lopende uitgaven onterecht als investeringen te klasseren. Voor zover de investerin-
gen zichzelf niet terugverdienen dankzij meer groei zou dit ook de houdbaarheid van 
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de openbare financiën in gevaar brengen of dwingen tot besparingen in andere do-
meinen om de schuldnorm te respecteren. 

Een niet ingrijpende maar politiek gevoelige hervorming is een sterke verhoging van 
het EU-budget door een verhoging van de EU-bijdragen van de lidstaten. Een meer 
verregaande optie die wel een verdragswijziging vereist, is om de EU, via de EC, meer 
eigen middelen te geven met eventueel ook de mogelijkheid om geld op te halen op 
de financiële markten. Een verhoging van de Europese middelen zou de EC en de 
RvEU meer grip geven op de EU-doelstellingen door bv. elke lidstaat een enveloppe 
te geven voor groene investeringen. Het zou de EC ook toelaten om te herverdelen bij 
asymmetrische schokken zodat deze een minder pijnlijk aanpassingsproces verei-
sen, wat vooral van belang is voor de landen van de eurozone. Een centrale begro-
tingscapaciteit zou het ook mogelijk maken om de economie gelijktijdig in meerdere 
landen te ondersteunen en zo vermijden dat individuele landen hun economie on-
derstimuleren uit vrees dat de positieve effecten naar het buitenland zouden vloeien. 
De grootste vrees t.a.v. zo’n hervorming is dat dit tot een ‘transferunie’ zou leiden 
waarbij sommige lidstaten, rekenend op Europese middelen, hun begrotingsdisci-
pline zouden loslaten. In een alternatief voorstel wordt er een Europese leasinginstel-
ling opgericht die geld kan ophalen op de financiële markten en waar individuele lid-
staten beroep kunnen op doen om publieke infrastructuur te leasen, conform de Eu-
ropese normen en doelstellingen. Zo zouden ze toegang krijgen tot voordelige inte-
restvoeten – tevens een potentieel voordeel als de EC zelf zou kunnen lenen – en 
kunnen genieten van schaalvoordelen. 

Het is ook mogelijk om af te stappen van specifieke begrotingsregels en te werken 
met budgettaire standaarden.  In dat geval zouden de normen worden vervangen 
door een algemene doelstelling, zoals het vermijden van buitensporige overheidste-
korten, zonder ex ante te preciseren hoe deze moet worden bereikt. Terwijl het VwEU 
niet per se aangepast moet worden om zo’n standaard in te voeren, zou in de secun-
daire wetgeving wel gepreciseerd moeten worden wat de standaard precies inhoudt 
evenals eventuele bijkomende bepalingen zoals hoe er moet worden omgegaan met 
bepaalde risico’s, hoe snel correcties moeten worden doorgevoerd enz. Er zou bv. op 
basis van stochastische analyses kunnen worden vastgesteld hoe groot het risico is 
dat de schuld ontspoort bij verschillende primaire saldi en op basis daarvan voor elke 
lidstaat een minimaal primair saldo opleggen dat landen moeten respecteren om hun 
schuld met voldoende zekerheid te stabiliseren of, indien deze norm om politieke re-
denen behouden zou blijven, in de richting van 60% te laten evolueren, mits “vol-
doende nabij of evolueert in de richting van de referentiewaarde” door een 
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stochastische analyse wordt bepaald. Het voordeel van zo’n aanpak zou zijn dat ze 
een gediversifieerde aanpak mogelijk maakt die snel kan worden bijgestuurd in func-
tie van nieuwe informatie of omstandigheden. Het beleid zou zo beter kunnen om-
gaan met onzekerheid en focussen met gebruik van uitvoerige informatie. Als de EC 
of de RvEU corrigerende maatregelen zouden opleggen, moet het VwEU niet worden 
gewijzigd maar zouden de lidstaten wel hun nationale wetgeving moeten aanpassen 
om een onafhankelijke instelling de mogelijkheid te geven om hun begroting te blok-
keren wanneer de standaard niet zou worden gerespecteerd. Als het EHJ als scheids-
rechterlijke instantie zou optreden, zou het VwEU wel gewijzigd moeten worden. Het 
voordeel hiervan is dat er een jurisprudentie zou kunnen ontstaan rondom budget-
taire standaarden, met geloofwaardige sanctiemechanismen. Anderen vinden dan 
weer dat sancties een politieke beslissing vormen die in handen moeten blijven van 
democratisch verkozen politici. Technocraten hebben sowieso een grote verant-
woordelijkheid in dit voorstel dat tevens complex en niet transparant is. 

In een variant van de eerdere voorstellen wordt de schuldennorm aangepast per lid-
staat, op basis van een analyse van het houdbaarheidsrisico conform een methodo-
logie die wordt vastgelegd door het Europees begrotingscomité (EBC), uitgevoerd 
door de onafhankelijke nationale begrotingsautoriteit (ONB) en gecontroleerd door 
de EC. De nationale regeringen moeten die schuldnorm vervolgens vertalen in een 
uitgavennorm, exclusief interestlasten en werkloosheidsuitkeringen, onder toezicht 
van de ONB. Beide normen gelden voor een periode van 5 jaar maar kunnen herzien 
worden indien er zich onverwachte ontwikkelingen voordoen. Investeringen zouden 
niet worden uitgesloten van de uitgavennorm maar doordat die norm rekening houdt 
met de potentiële groei, zouden groeibevorderende investeringen wel hogere uitga-
ven toelaten. De EC ziet toe op inbreuken en de RvEU behoudt de uiteindelijke beslis-
sing omtrent eventuele sancties. Deze hervorming vereist een aanpassing van proto-
col 12 van het VwEU en van de secundaire regelgeving. Het laat een gediversifieerd 
en flexibel beleid toe met inachtneming van heel wat actuele informatie. Het loslaten 
van de deficitnorm zou vermijden dat er bezuinigd moet worden in tijden van laag-
conjunctuur en de beperking tot één uitgavennorm biedt een duidelijke leidraad voor 
de beleidsmakers. De berekening die schuilgaat achter de schuld- en uitgavennorm 
is echter weinig transparant. 
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1  Context 

Nog vóór de gevolgen van de economische crisis vanwege de covid-19-pandemie 
zich lieten voelen, bestond er al een zekere academische en institutionele consensus 
over de noodzaak om de Europese economische en budgettaire governance bij te 
sturen en te hervormen. In dit kader heeft de Europese Commissie een mededeling2 
aangenomen waarin ze een stand van zaken opmaakt van de gevolgen van de gewij-
zigde omstandigheden voor de economische governance en het publieke debat over 
de herziening van het EU-kader voor economische governance opnieuw aanzwen-
gelt. 

De definitie van en het toezicht op de Europese begrotingsregels behoren tot de be-
oogde hervormingen, meer bepaald de wijze waarop de houdbaarheid3 van de over-
heidsfinanciën kan worden gewaarborgd, macro-economische onevenwichtigheden 
kunnen worden voorkomen en gecorrigeerd, de bestaande regels kunnen worden ver-
eenvoudigd en – tot slot – de transparantie, de eigen verantwoordelijkheid en de 
handhaving ervan kunnen worden verbeterd. De post-covid-context heeft de urgentie 
van deze hervormingen nog vergroot, gelet op de ongekende kloof tussen de vige-
rende Europese regels en de situatie van de overheidsfinanciën in veel lidstaten, die 
wordt gekenmerkt door grote tekorten en oplopende overheidsschulden als gevolg 
van het begrotingsbeleid dat is gevoerd om de gevolgen van de crisis te verzachten. 
De debatten over de hervorming van de regels zijn des te meer gerechtvaardigd daar, 
vergeleken met de context van het Verdrag van Maastricht, de rentevoeten uiterst 
laag zijn en de overheid het hoofd dient te bieden aan grote investeringsbehoeften in 
het kader van de ecologische transitie alsook om de vergrijzing van de bevolking op 
te vangen. Er vond al een belangrijke hervorming plaats, daar Europa in het kader van 
het Europees herstelplan een gemeenschappelijke Europese schuld- en interventie-
capaciteit heeft gekregen. 

Om een geloofwaardige budgettaire reactie op de gezondheids- en economische cri-
sis mogelijk te maken, heeft de Europese Commissie in maart 2020 de flexibiliteits-
clausule4 geactiveerd, die het mogelijk maakt de toepassing van de sancties waarin 
het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) voorziet, tijdelijk op te schorten en tegelijk het 

 
 
2 COM (2021) 662 final 
3 De houdbaarheid van de overheidsfinanciën is het vermogen van een overheid om haar lopende uitgaven, 
belastingen en andere beleidsterreinen op lange termijn in stand te houden zonder haar solvabiliteit in gevaar te 
brengen of sommige van haar verplichtingen of toegezegde uitgaven niet na te komen. 
4 COM (2020) 123 final 
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begrotingstoezicht op de lidstaten te handhaven. Deze flexibiliteitsclausule is ver-
lengd voor het jaar 2022. Met het einde van de flexibiliteitsperiode in zicht ontvouwt 
er zich nu een debat over de grondslagen, de beginselen en de toepassing van de 
regels van het Stabiliteits- en Groeipact. Zal het in zijn huidige staat worden toege-
past vanaf 2023? Zal het – bijvoorbeeld – gebruik maken van alle bestaande moge-
lijkheden voor flexibiliteit in het kader van de huidige economische governance? Zul-
len deze flexibiliteitsclausules worden uitgebreid? Of zal het pact zelf ingrijpend wor-
den gewijzigd en welke wijzigingen zullen er dan in worden aangebracht? De active-
ring van de flexibiliteitsclausule heeft enkel betrekking op de middellangetermijn-
doelstelling van evenwichtige overheidsfinanciën en op de procedures voor terug-
keer naar het begrotingsevenwicht. Vanaf het einde van de flexibiliteitsperiode zal de 
toepassing van het pact op het vlak van overheidsschulden en -tekorten ongewijzigd 
worden gereactiveerd en zouden er tegen vele lidstaten buitensporig tekortprocedu-
res kunnen worden ingeleid, i.e. het corrigerend maar tegelijk ook preventief aspect 
van het pact. Dit perspectief lijkt nu echter in tegenspraak met het politieke discours 
dat erop gericht is begrotingsmiddelen vrij te maken om de investeringen weer aan 
te zwengelen, de economische bedrijvigheid en transitie in Europa te ondersteunen, 
alsook om te vermijden dat de gevolgen van het bezuinigingsbeleid dat na de finan-
ciële crisis al te snel is doorgevoerd zich herhalen.  

Uit ramingen van het Europees Begrotingscomité (EFB, 2020) blijkt dat, indien de Eu-
ropese begrotingsregels bij het verstrijken van de algemene afwijkingsclausule in 
werking zouden treden, de inspanningen die bepaalde staten zich moeten getroosten 
om hun overheidsschuld terug te dringen, zeer aanzienlijke sociaaleconomische ge-
volgen zouden hebben, waardoor het herstel in de EU in gevaar zou komen. Dit zou 
kunnen leiden tot turbulentie op de markten voor staatsobligaties en zou ook de een-
heidsmunt kunnen destabiliseren. 

Het is in deze context dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), in samen-
werking met academische deskundigen, heeft besloten werk te maken van de orga-
nisatie van een debat over de overheidsfinanciën, vanuit het oogpunt van de Euro-
pese budgettaire governance en het Belgische budgettair en institutioneel kader. Dit 
debat, dat wordt georganiseerd rond een reeks conferenties, is bedoeld om een pu-
blieke discussie op gang te brengen over domeinen die een grote impact hebben op 
alle niveaus van de samenleving en waarvan de gevolgen voor de burgers niet alleen 
een zaak zijn van deskundigen of overheidsinstanties, maar van de samenleving in 
haar geheel. 

http://www.ccecrb-debat.be/
https://ccecrb-debat.com/nl/actualiteit/
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Bijlage 1 bevat een overzicht van de webinars die georganiseerd werden ter verrijking 
en stimulering van het debat. In de webinars deelden de verschillende sprekers hun 
expertise rond specifieke thema’s, waarna zij de vragen beantwoordden van het pu-
bliek. De besprekingen die tijdens deze conferenties op gang zijn gebracht, hebben 
geleid tot een beter begrip van de grootste uitdagingen voor de toekomst en van de 
verschillende voorstellen met hun voor- en nadelen. Daarnaast werd het debat ge-
voed door een aantal bijdragen vanuit het publiek. 

Deze elementen werden verwerkt in dit verslag dat werd gevalideerd door de begelei-
dende academische expertengroep. De volgende professoren zetelden in die groep: 
Benoît Bayenet (ULB en ULG), André Decoster (KUL), Marcus Dejardin (UNamur en 
UCL), Christel Dumas (ICHEC en UNamur), Roland Gillet (Sorbonne en ULB), Freddy 
Heylen (UGent),  Wim Moesen (KUL, em.). 

De CRB hoopt dat dit verslag een referentie-instrument voor discussie en bezinning 
zal zijn, met het oog op het bereiken van een nieuwe consensus, die zo breed mogelijk 
moet zijn, zodat de staten het hoofd kunnen bieden aan de sociaaleconomische uit-
dagingen waarmee we de komende jaren te maken zullen krijgen. Daartoe start het 
verslag met een beschrijving van het huidige Belgische en Europese budgettaire ka-
der, waarna de verschillende probleempunten met dit kader in kaart worden gebracht 
om vervolgens mogelijke oplossingen aan te reiken, met aandacht voor de daaraan 
verbonden risico’s en voor- en nadelen. 

http://www.ccecrb-debat.be/
https://ccecrb-debat.com/nl/bijdragen-tot-het-debat/
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2  Staat van de Belgische en Europese 

overheidsfinanciën 

De Europese begrotingsregels van het stabiliteits- en groeipact (SGP) vormen de laat-
ste jaren, meer dan ooit, voer voor discussie binnen de Europese Unie. De 60% over-
heidsschuld – 3% begrotingstekort regel vormt een uitdaging voor meerdere landen 
gezien de huidige context van de coronacrisis, klimaatcrisis en de vergrijzing die hun 
uitgaven opdrijft. Ook voor België woedt sinds geruime tijd een debat over de stand 
van onze overheidsfinanciën mede in het kader van de Europese begrotingsregels, 
waarbij sommigen de situatie relativeren terwijl anderen ze als onhoudbaar bestem-
pelen. We laten in het midden wie het bij het rechte eind heeft en beperken ons hier 
tot een internationale en intrabelgische vergelijking van de overheidsfinanciën. 

2.1 De Belgische situatie ten opzichte van onze 

buurlanden en de eurozone 

Grafiek 2-1: Ontwikkeling geconsolideerde overheidsschuld (in % van bbp) 

 
Bron: Eurostat 

De schuld van de Belgische overheid schoot door de coronacrisis naar een hoogte 
van net geen 113% van het bbp, een verhoging van 15 procentpunten ten opzichte 

http://www.ccecrb-debat.be/
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van het jaar ervoor en de hoogste staatsschuld, in verhouding met het bbp, sinds 
1999. Hoewel de coronacrisis de Belgische openbare financiën negatief beïnvloed 
heeft, bevonden deze zich ook in de jaren voor de uitbraak van de crisis al ver van de 
Maastrichtcriteria, opgesteld door de Europese Commissie in 1993, van 60% over-
heidsschuld en 3% begrotingstekort.  

Zoals bovenstaande grafiek aantoont is België echter lang niet het enige land dat niet 
voldoet aan de opgestelde parameters van het SGP. Wanneer we de Belgische cijfers 
vergelijken met onze buurlanden vormt ons land samen met Frankrijk de ‘slechtste’ 
leerling van de klas, maar de eurozone is er sinds de invoering van de regels evenmin 
in geslaagd om te voldoen aan de 60%-regel. Nederland is het enige buurland, en ove-
rigens een van de enige landen van de Unie, dat er grotendeels in geslaagd is om 
onder de 60% schuldregel te blijven. Duitsland heeft enkele jaren, vooral begin 2000, 
geflirt met de grens en kon deze door een systematische schuldafbouw tussen 2010-
2019 terug bereiken, maar deze inspanningen werden terug teniet gedaan door de 
uitbraak van de coronacrisis.  

We zien een gelijkaardige schuldexplosie in de hele eurozone. Bovendien maakte ook 
het begrotingssaldo (Tabel 2-1: Ontwikkeling begrotingssaldo (% van BBP)) een sterk 
neerwaartse beweging door de financiële gevolgen van het ondersteunende corona-
beleid. Gezien de zeer negatieve impact van de coronacrisis op de Europese econo-
mie activeerde de Europese Commissie de algemene ontsnappingsclausule voor het 
respecteren van de regels van het SGP. Ook op vlak van het begrotingssaldo kan ge-
steld worden dat België en Frankrijk het ten opzichte van de buurlanden gemiddeld 
gezien minder doen, maar België slaagde er in het verleden wel vaker in om gelijke 
tred te houden met Duitsland, Nederland en de eurozone. Zowel in 2010, ter herstel 
van de bankencrisis van 2008, als in 2020, met de uitbraak van de coronacrisis, wer-
den zeer hoge tekorten opgetekend en kon geen enkel land de 3%-norm uit het SGP 
nakomen. Voor zover deze tekorten tijdelijk zijn, zou dit geen significant effect heb-
ben op de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn (Baert et al., 
2020; Decoster, 2020) 

http://www.ccecrb-debat.be/
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Tabel 2-1: Ontwikkeling begrotingssaldo (% van BBP) 

 
Bron: Eurostat 

De Belgische rentelasten bevinden zich op een hoog niveau wanneer we de Europese 
vergelijking maken. Ze behoorden de laatste jaren systematisch tot de hoogste van 
de Unie. We zien echter dat de rentelasten bij onze buurlanden en in de eurozone 
algemeen zeer laag liggen ten opzichte van de voorbije jaren (Grafiek 2-2). Dit verlicht 
de druk op de overheidsschuld en het begrotingssaldo. Hoe lager de rente, hoe kleiner 
het vereiste primair saldo om de schuld te stabiliseren en dus hoe kleiner  het risico 
op een rentesneeuwbal. Dergelijk fenomeen doet zich voor wanneer een land met 
hoge schuld deze schuld aan hoge rentelasten moet afbetalen, waardoor het begro-
tingskort jaar na jaar verder aantikt en de schuld door de hoge rente jaarlijks expo-
nentieel blijft aandikken, als een ‘sneeuwbal’ die van een berg rolt (Bogaert, 2010).  

De rentevoet op overheidsobligaties is de laatste 10 jaar sterk gezakt in de eurozone 
en bevindt zich momenteel op een erg laag niveau (Tabel 2-4). Het risico bestaat dat 
wanneer de rentelasten weer de hoogte in gaan, dit bijzonder nefast zal zijn voor lan-
den met een hoge overheidsschuld, zoals Frankrijk en België. 

 

 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BELGIË -4,1%  -4,3% -4,3% -3,1% -3,1% -2,4% -2,4% -0,70% -0,8% -1,9% -9,1% 

FRANKRIJK -6,9%  -5,2% -5,0% -4,1% -3,9% -3,6% -3,6% -3,0% -2,3% -3,1% -9,1% 

DUISTLAND -4,4%  -0,9% 0,0% 0,0% 0,6% 1,0% 1,2% 1,3% 1,9% 1,5% -4,3% 

NEDERLAND -5,3%  -4,5% -4,0% -3,0% -2,3% -2,0% 0,0% 1,3% 1,4% 1,7% -4,2% 

EUROZONE -6,3%  -4,2% -3,7% -3,0% -2,5% -2,0% -1,5% -0,9% -0,4% -0,6% -7,2% 

http://www.ccecrb-debat.be/
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Tabel 2-2: Naleving MTD (ex-ante gemiddelde afwijking over 7 jaar, 2014-2020, in % van 
bbp) 

 
Bron: EFB (2021, blz. 28) 

Tabel 2-2 toont de mate waarin België en de buurlanden de middellangetermijndoel-
stellingen (MTD) niet naleven. Dit zijn doelstellingen opgesteld door de EC specifiek 
in functie van de budgettaire situatie van een land (cf. infra). SB (structural balance) 
verwijst in Tabel 2-2 naar begrotingssaldo en EB (expenditure benchmark) naar de 
maatstaf voor uitgaven. Zo zien we dat het Belgische structurele overheidssaldo over 
de periode 2014-2020 gemiddeld 0,4 procentpunt lager was dan MTD oplegde. In de-
zelfde periode lagen de Belgische overheidsuitgaven gemiddeld 0,6% van het bbp ho-
ger dan toegelaten door de MTD. 

Europese indicatoren houdbaarheid nationale openbare financiën 

Bij de vastlegging van de MTD houdt de EC rekening met de houdbaar-
heid van de overheidsschuld van de lidstaat in kwestie. Om dit te analy-
seren, heeft de EC een aantal indicatoren ontwikkeld, m.n. S0, S1 en S2, 
die de houdbaarheid van de nationale overheidsfinanciën over resp. de 
korte, middellange en langere termijn kwantificeren, rekening houdend 
met de specifieke kenmerken van elke lidstaat. Deze indicatoren wor-
den gepubliceerd in het ‘Fiscal Sustainability Report’ en worden niet en-
kel gebruikt bij de bepaling van de MTD maar doorheen heel het Euro-
pese begrotingskader. Ze dienen bv. ook om in te schatten of er een 
buitensporigtekortprocedure moet worden opgestart tegen een lidstaat 
onder de correctieve arm van het SGP of om bij de invulling van de flexi-
biliteiten die zijn vastgelegd binnen het SGP (cf. infra). 

Tabel 2-3 toont de S2-indicator voor België en de buurlanden uit de ‘Debt 

Sustainability Monitor 2020’. Hieruit volgt dat België haar structureel pri-
mair vorderingensaldo met 3,7 procentpunt van het bbp zou moeten 

 

 SB EB 

BELGIË -0,4% -0,6% 

FRANKRIJK -0,6% -0,7% 

DUISTLAND 1,4% 1,2% 

NEDERLAND 0,1% 0,3% 

http://www.ccecrb-debat.be/
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verhogen om de houdbaarheid van de openbare financiën op lange ter-
mijn te garanderen, rekening houdende met de kost van de vergrijzing. 
We zien grote verschillen tussen de landen. De gunstige positie van 
Frankrijk is het gevolg van de negatieve kost van de vergrijzing in dit 
land. 

Tabel 2-3: S2 indicator over de houdbaarheid van de overheidsschuld op 
lange termijn* 

 
* De cijfers tonen met hoeveel procent van het bbp het structureel primair vorderingensaldo moet verho-
gen om de overheidsschuld in percentage van het bbp te stabiliseren over een oneindige tijdshorizon, re-

kening houdende met de vergrijzingskost. 
Bron: Debt Sustainability Monitor 2020 (EC, 2021, blz. 67) 

Op basis van deze grafieken en tabellen kunnen we concluderen dat België regelma-
tig afwijkt van de Europese normen. Samen met Frankrijk heeft het al vele jaren grote 
moeite met het behalen van de Europese normen van het SGP en tekende het tekor-
ten en schulden op die vaak ver van de middellangetermijndoelstellingen van de 
Commissie verwijderd waren. Sterker nog, België heeft de regels eigenlijk zelden ge-
respecteerd, maar het is daar lang niet alleen in. Het is echter een vaststelling dat 
gemiddeld gezien de hele eurozone de vooropgestelde doelstellingen niet haalt. Ne-
derland en Duitsland respecteren de regels vaker, maar ook zij treden deze soms met 
de voeten. Deze cijfers geven duidelijk aan dat een discussie over de regels van het 
SGP zich opdringt en dat het feitelijk onjuist zou zijn om te stellen dat de Belgische 
situatie hierin uniek is. 

Deze cijfers roepen dus vragen op bij de haalbaarheid en de effectiviteit van de Euro-
pese begrotingsregels. De jaren voor de pandemie werden gekenmerkt door relatief 
sterke economische groei, maar zelfs in deze periode was er in de eurozone als ge-
heel geen duidelijke begrotingsinspanning. De regels zouden landen er nochtans toe 
moeten aanzetten om een anticyclisch beleid te voeren, nl. reserves opbouwen wan-
neer het economisch goed gaat om deze reserves te kunnen spenderen in perioden 
van crisis, maar in praktijk blijkt vaak het omgekeerde, waarbij een procyclisch beleid 
wordt gevoerd (EFB, 2021). 

 

 BE DE NL FR EA EU 

S2 3,7 2,1 3,3 -1,1 1,2 1,5 
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Grafiek 2-2: ontwikkeling rentelasten (in % bbp) 

 
Bron: Eurostat 

Tabel 2-4: ontwikkeling rente op overheidsobligaties met een resterende looptijd van 10 
jaar 

 
Bron: AMECO 

2.2 De Belgische situatie 

Grafiek 2-3 geeft een beeld van hoe het jaarlijkse begrotingssaldo zich verhoudt ten 
opzichte van de totale ontvangsten van het desbetreffende deelniveau. Zo krijgen we 
een beeld welke overheidsniveaus relatief veel uitgeven in vergelijking met wat ze 
jaarlijks ontvangen. We merken meteen op dat de federale overheid (incl. sociale ze-
kerheid) traditioneel de hoogste uitgaven heeft ten opzichte van haar ontvangsten. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BELGIË 3,46% 4,23% 3,00% 2,41% 1,71% 0,84% 0,48% 0,72% 0,79% 0,19% -0,15% -0,01% 

FRANKRIJK 3,12% 3,32% 2,54% 2,20% 1,67% 0,84% 0,47% 0,81% 0,78% 0,13% -0,15% 0,01% 

DUISTLAND 2,74% 2,61% 1,50% 1,57% 1,16% 0,50% 0,09% 0,32% 0,40% -0,25% -0,51% -0,37% 

NEDERLAND 2,99% 2,99% 1,93% 1,96% 1,45% 0,69% 0,47% 0,81% 0,78% 0,13% -0,15% 0,01% 

EUROZONE 3,60% 4,34% 3,86% 2,99% 2,04% 1,21% 0,86% 1,09% 1,12% 0,44% 0,05% 0,07% 
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 DEBAT OPENBARE FINANCIËN   20 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is de situatie vooral de recentste ja-
ren enorm verslechterd. 2020 was niet verwonderlijk voor ieder Belgisch overheids-
niveau een bijzonder slecht jaar met een sterk opgelopen tekort. Enkel de lokale over-
heid, die de voorbije jaren meermaals een positieve of licht negatieve begrotingsba-
lans optekende, kon nog een positief percentage voorleggen in 2020.  

Grafiek 2-3: ontwikkeling begrotingsbalans per deelniveau (in % ontvangsten) 

 
Bron: NBB.stat 

Eenzelfde trend zien we in Grafiek 2-4, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen 
de totale schuld van de verschillende Belgische overheidsniveaus en het aandeel 
daarvan in hun jaarlijkse ontvangsten sinds 2010. Dergelijke parameter geeft ons een 
duidelijker beeld van de verhouding in grootte van de overheidsschuld voor gefede-
reerde entiteiten. Ook hier tekenen de federale overheid, het Waals gewest en het 
BHG de minst gunstige cijfers op.  

http://www.ccecrb-debat.be/
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Grafiek 2-4: schuld van de verschillende Belgische overheden (in % van de jaarlijkse 
ontvangsten) 

 
Bron: NBB.Stat 

De structuur van de Belgische overheidsfinanciën is de afgelopen decennia meerdere 
keren sterk gewijzigd. De laatste grote wijziging vond plaats met de zesde staatsher-
vorming en ging van kracht in 2014. Aanpassingen aan de overheidsfinanciën ge-
beurden in 2014 vooral in functie van een verbetering van de financiële coördinatie 
tussen de verschillende deelniveaus. Het fiscaal beleid van elk deelniveau heeft im-
mers een impact op de andere overheden, waarbij het belangrijk is dat gefedereerde 
entiteiten hun begrotingsbeleid op elkaar afstemmen om te voldoen aan bepaalde 
begrotingsnormen. Hier werd sterk op ingezet met de laatste staatshervorming waar-
bij een aantal nieuwigheden werden ingevoerd ter versterking van deze budgettaire 
coördinatie.  

Tot de zesde staatshervorming verliep de begrotingscoördinatie in België veeleer via 
een coöperatieve aanpak tussen de verschillende overheidsniveaus, gebaseerd op 
adviezen en aanbevelingen van de Hoge Raad voor Financiën, het traditionele advies-
orgaan in België rond het fiscaal beleid en de overheidsfinanciën van de verschillende 
deelniveaus. Mechanismen tot intrabelgische begrotingscoördinatie bestaan al een 
geruime tijd, vanaf eind de jaren ’80/begin de jaren ’90, toen België officieel evolu-
eerde richting een federale staat. Niet alleen de verdeling van fiscale bevoegdheden 
en de gestegen fiscale autonomie voor de deelniveaus verplichtten België tot meer 
budgettaire coördinatie, ook op Europees niveau werd de noodzaak hoog door de in-
voering van het SGP en de Maastrichtcriteria (Van Rompuy, 2005).  
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Ver voor de zesde staatshervorming werd bijvoorbeeld al het Overlegcomité opge-
richt dat als doel heeft om het streven naar een globaal begrotingsevenwicht of -
consolidatie te faciliteren. Dit overlegorgaan is samengesteld uit de Eerste Minister 
samen met al de betrokken ministers van de verschillende entiteiten waarbij gezocht 
wordt naar een consensus over budgettaire zaken. Beslissingen van het comité zijn 
echter in geen geval bindend. Het vinden van akkoorden binnen het overlegcomité 
verliep altijd bijzonder moeizaam. Het doel van de zesde staatshervorming was dan 
ook om de deelname van de verschillende deelniveaus te garanderen en de inspan-
ningen op te drijven naar meer begrotingscoördinatie. 

Zo kwamen de verschillende overheden overeen om op middellange termijn een 
structureel begrotingsevenwicht na te streven, ook wel de ‘gouden regel’ genoemd 
(Bayenet, Bourgeois & Darte, 2017). Meer specifiek werd tussen de verschillende be-
stuursniveaus een algemeen begrotingstraject opgesteld op basis van het advies van 
de Hoge Raad voor Financiën (HRF). Dit advies moet worden aanvaard door de pre-
mier en de minister-presidenten van de deelregeringen in het Overlegcomité. Verder 
is het de taak van de HRF om dit alles te monitoren en de naleving van deze afspraken 
te beoordelen. Wanneer een bestuur sterk zou afwijken van een van deze afspraken 
moet dit bestuur dit corrigeren binnen de 18 maanden.  

De inhoud van dit formele kader opgesteld tijdens de zesde staatshervorming zou de 
begrotingscoördinatie en de Belgische openbare financiën ten goede kunnen komen, 
maar de realiteit leert dat ze niet volledig wordt toegepast. Sterker nog, het Overleg-
comité is er tot op vandaag slechts één keer in geslaagd om effectief een akkoord te 
bereiken over de verdeling van het begrotingstraject De Belgische budgettaire coör-
dinatie bestaat dan ook vooral op papier, niet in de praktijk. De HRF wordt zo ook al 
jaren buitenspel gezet, aangezien het haar correctiemechanismen niet kan toepas-
sen zolang de overheden onderling geen akkoord bereiken.  

Een doortastende budgettaire coördinatie in België is ook belangrijk voor Europa. 
Voor de Europese Commissie telt immers enkel het totaalplaatje, namelijk de begro-
tingscijfers voor heel België. Europa houdt zich niet bezig met het rechtstreeks con-
troleren of bijsturen van openbare financiën van deelstaten in haar federale lidstaten. 
De Europese Commissie zal dus niet onderhandelen met bijvoorbeeld het Waalse of 
Vlaamse gewest, enkel met het nationale niveau. Lidstaten met een federaal fiscaal 
systeem worden verondersteld om hun begroting intern op elkaar af te stemmen, 
waarbij elke deelregering of lagere overheid hun steentje bijdraagt aan de realisatie 
van de globale, nationale begrotingsdoelstellingen (Van Hecke, 2013), maar de re-
centste Belgische begrotingscijfers tonen aan dat dit niet of nog veel te weinig het 
geval is.          
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3  Voornaamste beginselen van de Europese 

budgettaire governance5   

Het SGP is tegelijk met de eenheidsmunt ingevoerd om te zorgen voor gezonde over-
heidsfinanciën in de eurozone6. De crisis van 2008-2009 heeft echter de zwakke pun-
ten van het Europese kader voor budgettaire governance blootgelegd. Tijdens die cri-
sis is gebleken dat het SGP ondoeltreffend was, daar vierentwintig van de achten-
twintig lidstaten van de Europese Unie het voorwerp waren van een buitensporigte-
kortprocedure. Met andere woorden, deze staten hielden zich niet aan de benchmark 
inzake overheidstekort, i.e. een nominaal tekort van minder dan 3% van het bbp. De 
Europese Unie heeft dan ook snel tal van maatregelen genomen om de budgettaire 
governance in Europa te verbeteren en solidariteitsmechanismen te organiseren die 
ten tijde van de crisis nog niet bestonden. De nieuwe Europese budgettaire gover-
nance is het resultaat van een ‘optelsom’ van normen die zijn aangenomen naarmate 
de Europese crisis van de overheidsfinanciën en de staatsschulden zich in het afge-
lopen decennium ontwikkelde. Het gaat onder meer om het Six Pack (in werking ge-
treden in december 2011), het Two Pack (in werking getreden in mei 2013), het Euro-
pees Semester en het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Econo-
mische en Monetaire Unie (in werking getreden in januari 2013). 

 
 
5 Voor een historische analyse van de uitwerking van de Belgische budgettaire governance en de toepassing ervan in België, 
zie meer bepaald het hoofdstuk Bayenet B., Bourgeois M. en Darte D., “assainissement des finances publiques en Belgique et 
gouvernance budgétaire européenne” in Bayenet B., Bourgeois M. en Darte D., Les finances et l’autonomie fiscale des entités 
fédérées après la sixième réforme de l’Etat, Larcier, 2017, pp. 993. 
6 Europese Commissie, “Au-delà du Six pack et du Two pack : la gouvernance économique en clair”, Memo, 10 april 2013 
(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-318_fr.htm).  
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Strikte numerieke begrotingsnormen… 

Figuur 3-1: Begrotingsregels onder het stabiliteits- en groeipact 

  
* In 2016 legden de Belgische overheden zichzelf een extra inspanning op, m.n. om een begrotingssaldo van 0,6% van het bbp 

te realiseren 
Bron: Bayenet et al., 2017  

De Europese landen moeten voldoen aan de vereisten van zowel het preventieve luik 
als het corrigerende luik van het SGP. De praktijk om op deze manier twee luiken aan 
te wijzen werd wettelijk verankerd in EU-verordening nr. 1173/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 november 2011 inzake de effectieve handhaving van 
het begrotingstoezicht in het eurogebied7. 

Het preventieve luik van het stabiliteits- en groeipact is bedoeld om een gezond be-
grotingsbeleid op de middellange termijn te waarborgen door parameters vast te stel-
len voor de budgettaire planning en beleid van de Lidstaten tijdens normale econo-
mische tijden, rekening houdend met de evolutie van de economie8. Het preventieve 

 
 
7 Verslag nr. 22 namens de Commissie Financiën betreffende het wetsontwerp dat de Franse Assemblée 
nationale na toepassing van de versnelde procedure heeft aangenomen en dat toelating verleent tot ratificatie 
van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur binnen de Economische en Monetaire Unie, Gewone 
zitting 2012-2013, Senaat, Frankrijk, p. 33. 
8 Dit betekent bv. dat alle staten in een periode van gunstige conjunctuur een voorzichtig begrotingsbeleid voeren 
in het kader van een anticyclisch beleid. Dit houdt ook in dat zij hun schuldniveaus in tijden van sterke groei onder 
controle houden. 
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luik belangt dus alle staten aan, ongeacht of hun tekort lager of hoger is dan 3% van 
het bbp. 

In het kader van het preventieve luik van het pact moet het structureel saldo van elke 
staat voldoen aan een middellangetermijndoelstelling (MTD). De minimale MTD-ni-
veaus die eigen zijn aan elke lidstaat worden om de drie jaar berekend door de Euro-
pese Commissie9. Staten die hun MTD nog niet hebben bereikt, moeten in een pas-
send tempo evolueren naar de verwezenlijking van hun MTD en een aanpassingstra-
ject volgen. De gemaakte vorderingen worden beoordeeld aan de hand van een ana-
lyse van de evolutie van het structureel saldo en de evolutie van de overheidsuitga-
ven (na aftrek van de discretionaire maatregelen aan de ontvangstenzijde). De verbe-
tering van het structureel saldo wordt bepaald op basis van de conjuncturele situatie 
en de financiën van de betrokken lidstaat. Zo de betrokken lidstaat zijn MTD niet 
heeft bereikt, moet hij zijn structureel saldo met ten minste 0,5% van het bbp per jaar 
verbeteren (de inspanning is groter indien de staat een schuldquote van meer dan 
60% van het bbp heeft). 

De regel m.b.t. de evolutie van de overheidsuitgaven houdt in dat de groei van de 
overheidsuitgaven (in reële cijfers) niet groter mag zijn dan een referentiepercentage 
dat wordt vastgesteld in functie van het potentiële groeipercentage van de economie 
op middellange termijn. Voor landen die hun MTD nog niet hebben bereikt, mag de 
stijging van de overheidsuitgaven het vastgestelde referentiepercentage niet over-
schrijden (tenzij de extra groei wordt gecompenseerd door nieuwe inkomsten) om 
voldoende vooruitgang in de richting van de MTD te waarborgen.  

Wanneer landen er niet in slagen om hun MTD en uitgavennorm te bereiken, kunnen 
ze, bij beslissing van de Raad van de EU, onderworpen worden aan een procedure 
voor significante afwijkingen. Dit kan leiden tot sancties waarbij lidstaten een stor-
ting moeten verrichten van 0,2% van hun bbp, onderworpen aan intresten. Deze pro-
cedure biedt aan de lidstaten de mogelijkheid om een afwijking van hun MTD of het 
aanpassingstraject in de richting van hun MTD te corrigeren om te voorkomen dat ze 
in het corrigerende luik van het SGP terechtkomen. 

 
 
9 Deze berekening kan vaker worden gemaakt indien een lidstaat structurele hervormingen doorvoert die een 
impact kunnen hebben op de houdbaarheid van zijn overheidsfinanciën (MELYN et al., op. cit., 2015, p. 90). 
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Figuur 3-2: Het preventieve luik van het Stabiliteits- en Groeipact 

 
Bron: Bayenet et al., 2017 

In het kader van het corrigerende luik van het pact moeten de lidstaten buitensporige 
tekorten en/of schulden vermijden. De tekort- en schuldcriteria worden op gelijke 
voet geplaatst bij de beoordeling van de naleving van de begrotingsdiscipline. Die 
criteria betreffen een schuld groter dan 60% van het bbp die onvoldoende krimpt10, 
of de ontwikkeling van het begrotingstekort en van de uitgaven dat als ontoereikend 
wordt geëvalueerd. De Raad van de EU beslist of een lidstaat in het correctieve deel 
belandt, ook de buitensporigtekortprocedure genoemd, die striktere voorwaarden en 
een strenger toezicht inhoudt.  

Het corrigerende deel bevat de volgende regels:  

- het tekortcriterium: het nominaal te financieren saldo mag niet hoger zijn dan 
de referentiewaarde van 3% van het bbp, tenzij de overschrijding – die beperkt 
en tijdelijk is – te wijten is aan uitzonderlijke omstandigheden (onafhankelijk 
van de wil van de lidstaat of als gevolg van een ernstige economische reces-
sie)11; 

- het criterium van verlaging van de schuldquote of schuldcriterium: het verschil 
tussen de schuldquote en het referentiepercentage (60%) moet over een 

 
 
10 De kloof met 60% zou over een periode van 3 jaar met gemiddeld 5% per jaar moeten dalen. 
11 Artikel 126, lid 2, VwEU. 
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periode van drie jaar gemiddeld met 1/20ste per jaar worden verminderd (vol-
gens een retrospectieve of, bij gebreke daarvan, prospectieve benadering12).  

Figuur 3-3: Het corrigerend luik van het stabiliteits- en groeipact 

 
BTP: buitensporigtekortprocedure; MLSA: ‘minimum linear structural adjustment’ 

Bron: Bayenet et al., (2017) 

De procedure wordt afgebroken wanneer het tekort op duurzame wijze onder 3% van 
het bbp belandt en de overheidsschuld zich op een gepast traject bevindt, bepaald 
door de EC. Indien een lidstaat de voorwaarden onder de buitensporigtekortproce-
dure niet nakomt, kunnen er sancties worden opgelegd door de Raad van de EU. De 
sancties beginnen met de verplichting om aan de EC een niet-rentedragende depo-
sito van 0,2 % van het bbp te storten. Dit deposito wordt omgezet in een boete van 
tot 0,5 % van het bbp indien de aanbevelingen om het buitensporig tekort te corrige-
ren niet worden gerespecteerd. 

…met ruimte voor flexibiliteit… 

Om rekening te kunnen houden met uitzonderlijke economische omstandigheden en 
ruimte te laten voor structurele hervormingen of strategische publieke investeringen, 
werd er flexibiliteit ingebouwd rond de begrotingsregels. De MTD heeft betrekking op 

 
 
12 In het kader van de retrospectieve benadering wordt de vermindering met 1/20ste berekend op basis van de 
gegevens van het lopende jaar en de afgelopen twee jaar, terwijl bij de prospectieve benadering dezelfde 
vermindering wordt geraamd op basis van de gegevens van het lopende jaar en de volgende twee jaar (FSB, op. 
cit., november 2014, p. 24). 
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het structurele begrotingstekort en houdt dus al rekening met de conjuncturele situ-
atie. Op 13 januari 2015 publiceerde de Europese Commissie een mededeling met 
richtsnoeren over hoe het best gebruik kan worden gemaakt van de flexibiliteit die 
wordt geboden door de bestaande regels van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) 13. 

- Rekening houden met de economische situatie  

De modulatie van de begrotingsaanpassing over het geheel van de economische cy-
clus wordt weergegeven door een ‘behoeftematrix’ (Tabel 3-1). Daarin wordt een ge-
detailleerde opsplitsing gegeven van de jaarlijkse aanpassing die nodig is in functie 
van de economische cyclus, het schuldniveau en de risico’s in verband met de houd-
baarheid van de overheidsfinanciën in elke lidstaat. De economische cyclus wordt 
weergegeven door de output gap (i.e. het verschil tussen het niveau van de effectieve 
output en de geraamde potentiële output). Hoe groter de positieve (negatieve) output 
gap, hoe groter (kleiner) de vereiste aanpassingsinspanning)14. Een globaal ongun-
stige begrotingssituatie vereist een snellere aanpassing, inzonderheid wanneer er ri-
sico’s bestaan voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën of wanneer de 
schuldquote hoger ligt dan de referentiewaarde van 60% van het bbp. 

Tabel 3-1: Vereiste verbetering van het structureel saldo binnen MTD-traject 

  
Bron: Webinar Henk Van Noten 6 mei 2021 (DG ECFIN) 

- Rekening houden met structurele hervormingen  

 
 
13 COM (2015)12: Optimaal benutten van de flexibiliteit binnen de bestaande regels van het stabiliteits- en 
groeipact. 
14 Merk op dat de vereiste begrotingsaanpassing wel tijdelijk kan worden stilgezet maar niet kan worden 
omgekeerd. De flexibiliteit beperkt zich dus tot de werking van de automatische stabilisatoren. 

 

 Voorwaarde 

Vereiste jaarlijkse fiscale correctie 

Schuld ≤ 60% en geen 
houdbaarheidsrisico 

Schuld ≥ 60% en geen 
houdbaarheidsrisico 

Uitzonderlijk slechte tijden Reële groei < 0 of outputkloof < -4 Geen correctie vereist 

Zeer slechte tijden -4 ≤ outputkloof ≤ -3 0 0,25 

Slechte tijden -3 ≤ outputkloof ≤ -1,5 
0 indien groei onder potentieel, 0,25 

indien groei boven potentieel 
0,25 indien groei onder potentieel, 
0,5 indien groei boven potentieel 

Normale tijden -1,5 ≤ outputkloof ≤ 1,5 0,5 >0,5 

Goede tijden outputkloof ≥  1,5 
>0,5 indien groei onder potentieel, 

≥0,75 indien groei boven potentieel 
≥0,75 indien groei onder potentieel, 

≥1 indien groei boven potentieel 
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Er werd een tijdelijke en beperkte versoepeling van de vereiste begrotingsaanpassing 
ingevoerd om de uitvoering van structurele hervormingen te ondersteunen. Deze 
flexibiliteit werd ingevoerd in zowel het preventieve als het corrigerende luik van het 
SGP. 

In het preventieve luik van het pact houdt de Commissie voortaan rekening met de 
positieve begrotingsimpact van structurele hervormingen, voor zover deze hervor-
mingen i) grootschalig zijn, ii) leiden tot verifieerbare en directe positieve begrotings-
effecten op lange termijn, meer bepaald een stijging van de potentiële groei en iii) 
volledig worden uitgevoerd. 

Opdat de hervormingen in aanmerking zouden komen, moeten de lidstaten een spe-
cifiek plan voor structurele hervormingen indienen dat gedetailleerde en verifieerbare 
informatie bevat, met geloofwaardige termijnen voor aanname en uitvoering. Vervol-
gens onderzoekt de Commissie dit hervormingsplan om na te gaan of zij kan aanbe-
velen een tijdelijke afwijking van de MTD of het aanpassingstraject in die richting toe 
te staan. 

In het corrigerende luik van het pact houdt de Commissie rekening met het bestaan 
van een specifiek plan voor structurele hervormingen, dat gedetailleerde en verifieer-
bare informatie bevat, alsmede geloofwaardige termijnen voor aanname en uitvoe-
ring, wanneer zij een verlenging van de termijn voor de correctie van het buitensporig 
tekort of een mogelijk uitstel van die termijn aanbeveelt. 

- Rekening houden met de investeringsprogramma’s 

De lidstaten kunnen investeringen bevorderen door tijdelijk af te wijken van hun mid-
dellangetermijndoelstelling of van het traject van begrotingsaanpassing in het kader 
van het preventieve luik van het SGP. De lidstaten kunnen deze zogenaamde inves-
teringsclausule echter alleen onder zeer strikte voorwaarden toepassen. Ze is name-
lijk alleen van toepassing op landen met een negatieve bbp-groei in volume of waar-
van het bbp beduidend lager blijft dan het potentieel, wat resulteert in een negatieve 
output gap van 

 meer dan 1,5% van het bbp. Bovendien komen nationale investeringsuitgaven alleen 
in aanmerking als de projecten worden medegefinancierd door de EU in het kader van 
het structuur- en cohesiebeleid, de trans-Europese netwerken en de Europese inter-
connectiefaciliteit, of als ze worden medegefinancierd door het Europees Fonds voor 
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strategische investeringen. De investeringsniveaus moeten immers worden opge-
krikt.  

De afwijking mag niet leiden tot een overschrijding van de begrotingstekortdrempel 
van 3% en er moet een veiligheidsmarge in acht worden genomen. De afwijking moet 
ook worden gecompenseerd binnen de termijn van het stabiliteits- of convergentie-
programma van de lidstaat, i.e. binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtre-
ding van de investeringsclausule. De Commissie past dit laatste criterium toe krach-
tens de vereiste dat de afwijking tussen het structureel begrotingssaldo en de mid-
dellangetermijndoelstelling niet groter mag zijn dan 1,5 procentpunt van het bbp.  

Lidstaten die onderworpen zijn aan het corrigerende luik van het pact, en dus aan de 
buitensporigtekortprocedure, kunnen niet van deze flexibiliteit profiteren, ook al wor-
den kleine en tijdelijke afwijkingen van de begrotingstrajecten toegestaan krachtens 
de door ECOFIN aangenomen gedragscode.  

…voor een goede werking van het monetair beleid en eenheidsmarkt… 

Dat de overheidsschuld niet verder mocht toenemen kwam voort uit de logica dat de 
nationale spaarmiddelen een constant aandeel van het bbp uitmaken zodat een stij-
gende overheidsschuld uiteindelijk leidt tot schulden t.o.v. het buitenland of ten 
koste gaat van binnenlandse private investeringen (Creel et al., 2021). 

De vraag kan echter ook gesteld worden waarom de EU überhaupt regels instelt over 
de nationale openbare financiën. Dit kan verklaard worden door de nood aan een sta-
biel monetair kader voor de goede werking van de eenheidsmarkt. Binnen de EMU is 
het monetair beleid gecentraliseerd op het niveau van de ECB terwijl het begrotings-
beleid gedecentraliseerd is op het niveau van de lidstaten. Dit betekent dat een on-
gezond begrotingsbeleid in één euroland kan leiden tot een stijging van de interest-
voet voor andere landen (negatieve externaliteit). Daarnaast wilde men vermijden dat 
landen hun schulden niet meer zouden kunnen terugbetalen, waardoor een bailout 
door de andere landen of door de ECB nodig zou zijn en waardoor het vertrouwen in 
het hele eurosysteem aangetast zou raken. Dit zagen we bv. tijdens de eurocrisis 
vanaf 2010, waarbij verschillende eurolanden op de financiële markten werden gevi-
seerd en de onafhankelijkheid van de ECB in het gedrang kwam doordat zij gedwon-
gen werd om te interveniëren15. Wanneer de ECB in een situatie terechtkomt waarin 
ze gedwongen is om te doen “whatever it takes”, kan er bovendien een conflict 

 
 
15 Landen als Portugal, Ierland en Spanje werden in de eerste plaats geviseerd vanwege problemen in hun 
financiële sector maar gezonde overheidsfinanciën waren uiteindelijk cruciaal om het vertrouwen te herstellen. 
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ontstaan met haar doelstelling dat de inflatie in de eurozone over een middellange 
termijn nabij 2% moet liggen. 

Ook voor EU-lidstaten die buiten de eurozone vallen is het belangrijk dat de waarde 
van hun munt geen sterke schommelingen vertoont omdat dit het goederen-, dien-
sten- en kapitaalverkeer sterk zou verstoren. Een geloofwaardig begrotingsbeleid is 
hiervoor een sleutelvoorwaarde.16 

…gecoördineerd via het Europees semester 

Het Europees Semester is het voornaamste kader voor de coördinatie van het econo-
misch en sociaal beleid. Het beoogt een geïntegreerde aanpak te bieden door de ver-
schillende onderdelen van het toezicht op het economische beleid – begrotings-, 
structureel en financieel beleid – samen te brengen met een gemeenschappelijk tijd-
pad en kader voor de jaarlijkse toezichtscyclus (EC, 2020). Het Europees semester 
resulteert in de validering en aanname van specifieke aanbevelingen per land door 
de Raad van de EU. Deze aanbevelingen worden door de Commissie uitgewerkt op 
basis van de nationale hervormingsprogramma’s en de stabiliteits- of convergentie-
programma’s die de lidstaten indienen. De inhoud ervan is het voorwerp van een dia-
loog tussen de Commissie en elke lidstaat. Het Semester is dus veel meer dan alleen 
maar een coördinatiekader: het stelt de EU in staat om invloed uit te oefenen op de 
inhoud van het nationaal sociaaleconomisch beleid van elke lidstaat. Omgekeerd 
biedt het de autoriteiten in sommige lidstaten ook de mogelijkheid hervormingen in 
deze aanbevelingen op te nemen om de aanname ervan op nationaal niveau te be-
vorderen. 

 
 
16 Een andere mogelijke reden voor Europese regels omtrent de nationale openbare financiën betreft 
vraagexternaliteiten, waarbij een stimulerend beleid of besparingen in één land leiden tot een resp. hogere of 
lagere macro-economische vraag bij zijn handelspartners. Deze overweging zou echter geen grote rol hebben 
gespeeld bij de uitwerking van het Europese begrotingskader (cf. infra). 
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4  Grootste problemen geïdentificeerd door de 

verschillende actoren en eerste evaluaties 

De EC beseft dat er een aantal problemen zijn met de manier waarop de EU-financiën 
vandaag zijn georganiseerd. Dat is ook de reden waarom ze hierover een groot pu-
bliek debat heeft opgestart. Het Europees begrotingscomité (EBC) wees eveneens op 
een aantal problemen. We maken in dit hoofdstuk zoveel mogelijk een onderscheid 
tussen de problemen die de EC en het EBC zelf hebben aangekaart en bijkomende 
problemen die geïdentificeerd werden door derden. 

Macro-economische stabilisatie 

Het begrotingsbeleid in de eurozone was de voorbije jaren gemiddeld procyclisch en 
dan vooral in perioden van laagconjunctuur. De Europese begrotingsregels slaagden 
er dus niet in om een beleid van macro-economische stabilisatie te realiseren. (IMK 
2020, Creel et al. 2021, EC 2020, EUIFI 2021) 

De huidige regels zijn niet enkel ontoereikend om conjunctuurcycli te temperen maar 
ze slagen er ook niet afdoende in om uiteenlopende economische ontwikkelingen 
binnen de EU op te vangen. De begrotingsdynamiek binnen de EU slaagde er in het 
verleden nl. niet altijd in om asymmetrische schokken op te vangen en een destabili-
sering van het financiële en monetaire systeem te vermijden. Hierdoor werd de ECB 
verplicht om deze stabiliserende taak op zich te nemen. Het toont ook dat de huidige 
regels onvoldoende rekening houden met negatieve overloopeffecten op andere lid-
staten van de eurozone. 

In haar evaluatie van de Europese economische governance wijst de EC op een aan-
tal factoren die haar beleid rond macro-economische stabilisatie bemoeilijkt. Aldus 
hebben de EC en de RvEU wel de mogelijkheid om maatregelen vast te stellen ter 
versterking van de coördinatie van het begrotings- en macro-economisch beleid op 
het niveau van de eurozone, maar kunnen zij de passende begrotingskoers voor de 
eurozone als geheel niet afdwingen. Dit beperkt de impact van de Europese aanbe-
velingen en verklaart mede waarom de eurozone nog steeds geen centraal thema is 
in het beleid van de lidstaten. 

Het stabiliteits- en groeipact legt een minimaal begrotingssaldo van -3% van het bbp 
op. André Sapir wees er in het webinar op 23 september 2021 echter op dat dit een 
ondergrens vormt die niet overschreden mag worden en dat de lidstaten in normale 
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tijden een evenwicht of overschot zouden moeten nastreven17. Daarnaast is er een 
scheeftrekking doordat er wel Europese procedures zijn voor de correctie van grote 
overheidstekorten maar er geen begrotingsbeleid ter ondersteuning van economi-
sche activiteit kan worden afgedwongen. De procedure rond macro-economische on-
evenwichtigheden is ook problematisch doordat het scorebord dat dient om oneven-
wichtigheden te detecteren gebruik maakt van asymmetrische indicatoren. Een over-
schot op de lopende rekening zou bv. een potentieel gevaar vormen wanneer dit 6% 
van het bbp overschrijdt terwijl een tekort al een probleem zou vormen vanaf 4% van 
het bbp (IMK 2020). 

Er is dus een scheeftrekking waarbij een begrotingsoverschot volgens de Europese 
regels veel minder problematisch is dan een tekort18. Nochtans kan de vraag gesteld 
worden of een overheid er goed aan doet om een overschot te realiseren wanneer zij 
zou kunnen investeren in projecten die de groei stimuleren en zichzelf terugverdie-
nen. Dit is niet zo’n probleem zolang de private sector bereid is om het overschot te 
absorberen (m.a.w. te lenen) en dit rendabel kan investeren. Wanneer het spaarover-
schot echter vloeit naar onproductieve activiteiten of in een zoektocht naar rendabi-
liteit belegd wordt in risicovolle activiteiten met de mogelijke vorming van specula-
tieve bubbels tot gevolg, wordt dit echter problematisch. 

Spaaroverschotten in één land kunnen wel worden geabsorbeerd door spaartekorten 
in andere landen en dit hoeft opnieuw geen probleem te vormen zolang deze produc-
tief worden aangewend maar ook hier bestaat het risico dat dit zal leiden tot de vor-
ming van onhoudbare schulden en problemen op de financiële markten. Dit risico is 
des te groter binnen de eurozone omdat er binnen dit gebied geen automatische cor-
rectie is van macro-economische onevenwichtigheden doordat de waarde van een 
munt stijgt (daalt) wanneer er een overschot (tekort) is op de lopende rekening. Voor 
zover de Europese begrotingsregels geen grenzen stellen aan begrotingsoverschot-
ten, kan het dus nodig zijn om te kijken naar de effecten ervan op de private sector 
en op de lopende rekening. 

Daarnaast heeft het begrotingsbeleid van één overheid ook via de buitenlandse han-
del invloed op de economie van andere landen. Overheidsbesparingen hebben 

 
 
17 Het minimale structurele begrotingssaldo volgens de MTD ligt dan ook hoger (m.n. -0,5% of -1% van het bbp), 
uitgezonderd in uitzonderlijke omstandigheden waarbij de ontsnappingsclausule wordt geactiveerd.  
18 Die vertekening zou volgens een aantal auteurs samenhangen met de negatieve morele connotatie van het 
woord “schuld” in o.a. het Duits en Nederlands (zie bv. Graeber, 2011), wat O. Blanchard ook beaamde in het 
webinar op 8/11/2021. 
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immers een invloed op de economische groei en op de in- en uitvoer19. Wanneer de 
overheden van verschillende handelspartners tegelijkertijd gedwongen worden om te 
besparen, dreigt dit de groei en invoer van elk van deze landen te drukken, waardoor 
ook hun uitvoer onder druk komt te staan wat de groei verder omlaag drijft met een 
pijnlijke vicieuze cirkel tot gevolg. Daartegenover staat dat de gevolgen van over-
heidsbesparingen in zekere mate kunnen gecompenseerd worden wanneer hun han-
delspartners een expansief beleid zouden voeren. Blanchard et al. (2021) wijzen in 
dit verband op vraagexternaliteiten: doordat een deel van de positieve effecten van 
een beleid dat de vraag ondersteunt wegvloeit naar het buitenland, is elk land geneigd 
om hun budgettaire ruimte te onderbenutten. Dit is nog problematischer binnen een 
muntunie zoals de eurozone omdat het monetair beleid hier niet kan worden ingezet 
om de grensoverschrijdende effecten van een begrotingsstimulans te compenseren. 
Ook Martin et al. (2021) wijzen op het bestaan van vraagexternaliteiten die in het 
Verdrag van Maastricht grotendeels werden genegeerd. Er heerste toen vooral be-
zorgdheid over het effect van het begrotingsbeleid op de interestvoet van andere lid-
staten en op het vertrouwen in het eurosysteem. 

Na de financiële crisis werd met het zgn. “sixpack” en “twopack” wel een betere co-
ordinatie van het economisch beleid binnen de eurozone beoogd. Aldus werd het toe-
passingsgebied van het economisch toezicht uitgebreid tot macro-economische on-
evenwichtigheden, werden er regels ingevoerd voor de monitoring en (multilaterale) 
beoordeling van de begrotingsplannen van de lidstaten van de eurozone en werd er 
een kader gecreëerd voor de aanpak van de lidstaten van de eurozone die moeilijkhe-
den ondervinden of dreigen te ondervinden op het vlak van financiële stabiliteit. Dit 
kon echter niet verhinderen dat het begrotingsbeleid van de lidstaten grotendeels 
procyclisch is gebleven en de verdeling van de begrotingskoers over de lidstaten niet 
passend was in het licht van de specifieke behoeften inzake houdbaarheid en stabi-
lisatie. (EC, 2020) 

Zoals eerder opgemerkt, zijn de monitoring en correctiemechanismen in de Europese 
governance in de eerste plaats gericht op het vermijden van begrotingstekorten en 
niet zozeer van overschotten. De EC (2020) meent dat de beperkte capaciteit om de 
begrotingskoers voor de eurozone als geheel te sturen, met passende gedifferenti-
eerde budgettaire inspanningen van de lidstaten, daarnaast belemmerd wordt door 

 
 
19 De exacte effecten hangen af van vele factoren. Besparingen kunnen bv. gecompenseerd worden wanneer dit 
consumenten zou aanzetten om te ontsparen (i.e. Ricardiaanse equivalentie) en/of wanneer dit de intrestvoet 
zou doen dalen en aanzetten tot private investeringen. In de praktijk lijken overheidsbesparingen echter niet 
geheel te worden gecompenseerd door privaat sparen (cf. infra). 
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het gebrek aan voorzichtig beleid in goede tijden. Het Europees Begrotingscomité 
(2021) beaamt dat lidstaten vóór de pandemie te laks omgingen met de Europese 
aanbevelingen en de groei onvoldoende werd aangewend om tekorten weg te wer-
ken. Dit laatste zou volgens de EC deels komen doordat dit uitsluitend op de coördi-
natie van het begrotingsbeleid van de lidstaten berust. Ook het gebrek aan een cen-
trale begrotingscapaciteit met stabiliserende kenmerken beperkt het vermogen van 
de EC om gebruik te maken van het begrotingsbeleid om grote schokken op te van-
gen. 

De Europese begrotingsregels houden dus nog niet goed genoeg rekening met de 
grensoverschrijdende effecten van de openbare financiën, en in het bijzonder van 
overheidssparen, op andere landen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de EC 
(2020) vaststelt dat de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden meer 
succes heeft gehad bij het terugdringen van tekorten op de lopende rekening dan bij 
het terugdringen van aanhoudende grote overschotten op de lopende rekening. Daar-
naast stelt de EC dat het huidige toezichtkader en de tenuitvoerlegging ervan niet 
gezorgd hebben voor voldoende differentiatie tussen lidstaten met uiteenlopende be-
grotingsposities, duurzaamheidsrisio’s of andere zwakke punten en dat de wissel-
werking tussen de begrotingsregels van de Unie en de nationale begrotingskaders 
voor verbetering vatbaar is. 

Investeringen 

Algemene normen betreffende het begrotingstekort, de groei van de uitgaven of de 
overheidsschuld hebben geen vat op de manier waarop de inkomsten worden gege-
nereerd en op de kwaliteit van de overheidsuitgaven. Er zijn wel aantal voorzieningen 
om hier rekening mee te houden. Zo moet de EC bij de beoordeling van een buiten-
sporig tekort rekening houden met de investeringsuitgaven van de overheid en er 
moet volgens het SGP-rekening worden gehouden met de algemene kwaliteit van de 
openbare financiën in termen van groeivriendelijkheid van het belastingsysteem en 
de overheidsuitgaven. In het kader van de budgettaire doelstelling op middellange 
termijn wordt er ook gewezen op de noodzaak van overheidsinvesteringen. Over het 
algemeen kon het huidige begrotingskader echter geen daling van de overheidsin-
vesteringen in perioden van begrotingsconsolidatie voorkomen en evenmin de over-
heidsfinanciën groeivriendelijker maken. (EC, 2020) 

De EC wijt dit aan de beleidskeuzes van de lidstaten. Grafiek 4-1 toont dat het verloop 
van de overheidsinvesteringen de voorbije decennia vrij constant was, uitgezonderd 
een daling in de meeste lidstaten na 2010, wat inderdaad niet enkel kan verklaard 
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worden door de Europese begrotingsregels. Ook het lage gebruik door de lidstaten 
van de investeringsclausule die investeringen beschermt in een situatie van diepe 
neergang en van de clausule inzake structurele hervormingen zou wijzen op een lage 
bereidheid bij de lidstaten om meer te investeren of op de moeilijkheid om van deze 
clausule gebruik te maken20. 

Grafiek 4-1: Ontwikkeling overheidsinvesteringen (in % van bbp links, België 1970 = 100 in 
volume rechts) 

  
Bronnen: Eurostat, INR en NBB (Rapport Publieke Investeringen, oktober 2017) 

De EC (2020) is er zich van bewust dat de investeringen vooralsnog te laag zijn om 
de groei te ondersteunen en de EU-economie klimaatneutraal te maken tegen 2050 
en onderzoekt daarom met de lidstaten hoe meer gebruik kan worden gemaakt van 
groene begrotingsinstrumenten. 

Darvas en Wolff (2021) menen dat de begrotingsnormen de publieke investeringen 
te veel penaliseren. Ze constateren dat de (netto) publieke investeringen gevoelig 
daalden in periodes van budgettaire consolidatie binnen de EU. Tussen 2009 en 2013 
daalden de bruto-investeringen bv. met 0,8 pp. In de EU en in landen die onder druk 
stonden van de financiële markten zoals Griekenland en Ierland daalden de publieke 
investeringen aanzienlijk sterker. Dit is des te problematischer in het licht van de 
noodzakelijke jaarlijkse investeringen ter realisering van de klimaatdoelstellingen, 
waarvan Darvas en Wolff ramen dat die onmiddellijk zouden moeten toenemen met 
ongeveer 2% van het bbp om geleidelijk toe te nemen tot zo’n 5,3% tot 7,0% van het 
bbp na 203021. Ongeveer één vierde hiervan zou moeten bestaan uit publieke 

 
 
20 Slechts twee lidstaten gebruikten de investeringsclausule in 2016 en de clausule inzake structurele 
hervormingen werd tot nog toe slechts vijf keer toegepast. 
21 Jean Pisani-Ferry maakte een gelijkaardige schatting van de noodzakelijke investeringen (webinar 
17/11/2021). 
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investeringen. Wanneer het begrotingstekort moet worden teruggedrongen, zouden 
politici verkiezen om te besparen op investeringen boven lopende uitgaven omdat de 
toekomstige generaties die hier het meest van zouden profiteren ondervertegen-
woordigd zijn onder de kiezers en omdat investeringen binnen de begrotingsregels 
behandeld worden als lopende uitgaven terwijl de opbrengsten ervan zich spreiden 
over langere periodes. Het is echter onduidelijk in hoeverre de Europese begrotings-
regels aan de basis liggen van de lage publieke investeringen. 

Complexiteit, flexibiliteit en handhaafbaarheid 

In haar evaluatie van de Europese economische governance erkent de EC dat het 
huidige EU-kader buitensporig ingewikkeld is geworden. Ze wijt de complexiteit aan 
de nastreving van meerdere doelstellingen waarbij rekening moet worden gehouden 
met veranderende omstandigheden en er voldoende flexibiliteit moet zijn terwijl er 
meningsverschillen zijn tussen de lidstaten. Dit gaf aanleiding tot zeer gedetailleerde 
regels met gebruik van een groot aantal indicatoren, die niet altijd naleefbaar zijn en 
vaak worden herzien, met meerdere uitzonderingsclausules. Daarbij is er economi-
sche oordeelsvorming vereist. Bovendien is het kader sterk afhankelijk van niet recht-
streeks waarneembare variabelen. De complexiteit en lage transparantie van de re-
gels belemmeren het verantwoordelijkheidsgevoel, de communicatie en de politieke 
betrokkenheid. De EC merkt ook op dat de begrotingsdoelstellingen op middellange 
termijn onvoldoende worden verwezenlijkt, mogelijks doordat de nadruk ligt bij de 
naleving van de jaarlijkse vereisten, en dat het niet eenvoudig is om de lidstaten hun 
plannen te doen veranderen aan het einde van het jaar. 

Ook vele anderen, inclusief het Europees Begrotingscomité, hebben gewezen op de 
erg grote complexiteit van het huidige Europese begrotingskader (IMK 2020, EUIFI 
2021). Debrun en Jonung (2018) geven aan dat de aanvankelijke relatief eenvoudige 
regels gaandeweg complexer zijn geworden doordat er, in het bijzonder via het SGP, 
nieuwe, flexibelere regels werden ingevoerd om beter rekening te kunnen houden met 
de economische context22. Vervolgens werden er bijkomende clausules ingevoerd 
om te vermijden dat er misbruik zou worden gemaakt van de regels. Uiteindelijk be-
staan er normen over zowat elke indicator die betrekking heeft op de openbare finan-
ciën (schuldgraad, begrotingstekort, uitgaven…). Aan die criteria werden ook strikte 
sanctiemechanismen gekoppeld. Dit is uiteindelijk onuitvoerbaar. Complexe, ondoor-
zichtige regels zouden geen betrouwbare leidraad vormen voor beleidsmakers, die ze 

 
 
22 Dit werd ook toegelicht in de webinar met Xavier Debrun: https://ccecrb-debat.com/nl/welke-problemen-
genereert-het-huidige-europese-begrotingskader/ 
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dan ook snel zouden opgeven. Dit zou mee kunnen verklaren waarom heel wat be-
grotingsnormen regelmatig geschonden worden, wat de geloofwaardigheid ervan on-
dermijnt. Debrun en Jonung argumenteren dat er sprake is van een trilemma, doordat 
er slechts twee van de volgende drie eigenschappen van begrotingsregels gelijktijdig 
kunnen van toepassing zijn: eenvoudig, flexibel en handhaafbaar. 

Een andere moeilijkheid is om de stabilisatiedoelstelling van de openbare financiën 
te verenigen met die van houdbaarheid. De opdracht van houdbaarheid van de over-
heidsschuld geldt voor een langere termijn en legt begrotingsdiscipline op aan de 
lidstaten. Zo duidt de S2-indicator die de EC hanteert in haar evaluatie van de houd-
baarheid de ex-ante permanente fiscale correctie aan die vereist is om de overheids-
schuld van een lidstaat op lange termijn te stabiliseren, rekening houdend met de 
toekomstige uitgaven als gevolg van de vergrijzing. Anticyclische budgettaire ingre-
pen hebben een kortere termijnhorizon en veronderstellen budgettaire autonomie. 
Het is niet vanzelfsprekend om beide betrachtingen te verwezenlijken via één set van 
numerieke normen. 

Het fiscaal pact van 2012 moest de handhaafbaarheid van de Europese begrotings-
regels vergroten doordat er automatische correctiemechanismen werden ingevoerd 
ingeval een lidstaat afwijkt van de middellangetermijndoelstelling. Het EBC (EFB, 
2021) constateert echter dat deze correctiemechanismen aanzienlijk verschillen per 
lidstaat. De effectiviteit ervan zou vooral beperkt worden doordat de mechanismen 
niet worden geactiveerd door de nationale toezichtsautoriteit maar ingevolge beslis-
singen door de EU-instellingen, die een vrij hoge tolerantie zouden hebben t.a.v. ont-
sporende openbare financiën. Het EBC meent echter dat de oplossing niet ligt in een 
grotere rol van de nationale toezichtsorganen aangezien deze te heterogeen zijn 
waarbij er geen minimumstandaarden zouden gerespecteerd worden. 

Gebruikte indicatoren 

Zoals vermeld beseft de EC dat de gebruikte indicatoren scheefgetrokken zijn, een 
procyclisch effect kunnen hebben en bijdragen tot meer complexiteit en minder 
transparantie. 

Philipp Heimberger besprak in de webinar van 24 november 2021 hoe de manier 
waarop de potentiële output vandaag wordt berekend leidt tot procyclische begro-
tingsnormen. Het statistisch model dat gebruikt wordt door de EC om het potentieel 
bbp te schatten, is gebaseerd op de historische trend. Deze methode is procyclisch 
omdat een verbetering van de economie automatisch leidt tot een hogere schatting 
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van de potentiële output en vice versa(Schuster et al., 2021). Daardoor zou de output 
gap worden onderschat wanneer de economie snel achteruitgaat. Dit wordt geïllu-
streerd door de regelmatige herziening van de output gap voor jaren met een slabak-
kende groei. Aangezien de EC op basis van de geschatte output gap beslist om de 
begrotingsnormen al dan niet te versoepelen, zou dit leiden tot te strakke begrotings-
normen in periodes van laagconjunctuur. 

Een extra gevaar waarvoor Heimberger (2020) waarschuwt is dat de onderschatting 
van de potentiële output – en dus de overschatting van het structurele begrotingste-
kort – in periodes van laagconjunctuur en de onderstimulering van de economie die 
daaruit volgt, permanente negatieve gevolgen heeft voor de economie (hysterese-
effecten) en zo de potentiële groei verlaagt. Pessimistische inschattingen van de po-
tentiële groei zouden m.a.w. een zelfversterkend effect hebben, dat erger wordt naar-
mate een crisis langer aanhoudt. Dit is ook een statistisch probleem omdat een on-
derschatting van de potentiële groei in de mate dat ze deze verlaagt zelfs ex post 
moeilijk of niet kan worden vastgesteld. 

Het Europese begrotingskader legt een grote verantwoordelijkheid bij de experten die 
de potentiële output schatten. Dit is des te problematischer omdat er vaak onenig-
heid is tussen de EC en sommige lidstaten over de omvang van het structurele tekort 
(bv. dat van Italië in 2018). Philipp Heimberger werpt de vraag op of een democra-
tisch economisch beleid afhankelijk moet zijn van weinig transparante statistische 
modellen die regelmatig herzien worden. Dhr. Sapir wees langs zijn kant op de nood 
aan eenvoudige, toepasbare regels. 

Het EBC (EFB, 2021) meent dat er altijd veel onzekerheid zal zijn rondom de gebruikte 
indicatoren en dit te meer binnen het huidige kader waarbij de nadruk ligt op jaarlijkse 
evaluaties en aanbevelingen. Ze meent dan ook dat de EU moet afstappen van wat 
ze het “micromanagement” noemt van het begrotingsbeleid. 

Er stellen zich niet enkel problemen rond de inschatting van de conjuncturele ontwik-
kelingen en de structurele begrotingsinspanningen maar ook rond de bepaling van 
de omvang van de inspanningen die nodig zijn om de houdbaarheid van de openbare 
financiën te verzekeren. De houdbaarheid van de openbare financiën op langere ter-
mijn wordt nl. bepaald door de ontwikkeling van de primaire saldi, de reële intrestvoet 
en groei23. Hoe groter het verschil tussen de intrestvoet en de groei en hoe hoger de 
huidige publieke schuldgraad, hoe groter het vereiste primaire overschot om een 

 
 
23 Zie Blanchard et al. (2021) of Krugman (2020) voor een meer uitgebreide bespreking. 
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ontsporing van de openbare financiën te vermijden. Zelfs als er geen probleem zou 
zijn om de begrotingsinspanningen te meten en af te dwingen, blijft het dus onzeker 
hoe groot die inspanningen zouden moeten zijn. De S2-indicator van de EC beoogt 
de benodigde inspanning te kwantificeren. Op basis van een schatting van de toe-
komstige inkomsten en uitgaven wordt berekend welk primair saldo de overheids-
schuld op lange termijn zou stabiliseren. Nu is het uiteraard niet zo dat de schuld 
automatisch zal ontsporen of verdwijnen wanneer het primair saldo resp. kleiner of 
groter is dan dit schuldstabiliserende peil. Dit wordt immers ook bepaald door de toe-
komstige primaire saldi. Houdbaarheid betreft m.a.w. een intertemporeel criterium 
wat zowel bijkomende onzekerheid als een vrijheidsgraad met zich meebrengt t.a.v. 
het benodigde primair saldo. 

Bij de uitwerking van de Europese begrotingsregels heerste de overtuiging dat de re-
ele intrestvoet systematisch groter is dan de reële groei zodat primaire overschotten 
nodig zijn om een ontsporing van de openbare financiën te vermijden. De voorbije 
decennia was er echter een geleidelijke daling van de neutrale reële interestvoet 
(waarbij de geaggregeerde vraag gelijk is aan de potentiële output) 24. Aldus zien we 
dat, in % van het bbp, de totale openbare schuld in heel wat EU-lidstaten de voorbije 
jaren steeg terwijl de interestlasten daalden. Momenteel is het verschil tussen de 
reële interestvoet en groei voor heel wat EU-lidstaten zelfs negatief. Op basis van een 
empirisch onderzoek naar de structurele determinanten van het verschil tussen de 
rente op de overheidsschuld en de economische groei voor 17 OESO-landen, en toe-
komstprojecties voor die determinanten, besluiten Heylen et al. (2022) dat dit nega-
tief verschil in de meeste EU landen nog meer dan een decennium zou kunnen blijven 
bestaan25. In die context zijn permanente begrotingstekorten combineerbaar met 
houdbare overheidsfinanciën. Dit betekent niet dat de houdbaarheid van de over-
heidsfinanciën geen monitoring meer vereist. Zo kan een stijging van de overheids-
schuld de interestvoet opdrijven (bv. via een hogere risicopremie of door de beperkte 
beschikbare hoeveelheid spaarmiddelen) en kunnen economische schokken de toe-
komstige overheidsschuld snel opdrijven. Terwijl er geen consensus is over welk ni-
veau van begrotingstekort en overheidsschuld houdbaar is, zijn de meeste auteurs 
het er wel over eens dat de huidige criteria te strikt zijn en dan vooral de maximale 
overheidsschuld van 60% van het bbp. Daarnaast is er geen reden waarom de 

 
 
24 Veel voorkomende verklaringen voor de daling van de interestvoet zijn de veroudering van de bevolking en de 
toegenomen inkomensongelijkheid, waardoor er meer gespaard wordt, of een daling van de productiviteitsgroei, 
waardoor er minder vraag is naar (rendabele) investeringen. (Rachel en Summers, 2019) 
25 Tot deze structurele determinanten behoren het ritme van technologische vooruitgang, de groei van de 
werkgelegenheidsgraad, de ongelijkheid in de samenleving, demografische variabelen zoals de 
levensverwachting en de hoogte van de overheidsschuld. 
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maximale houdbare overheidsschuld in elk land gelijk zou moeten zijn. Deze variëert 
nl. per land vanwege structurele verschillen in hun rente, groei en toekomstige pri-
maire saldi. Dit blijkt ook uit de sterke verschillen van land tot land van de S2-indica-
tor, die de houdbaarheid van de overheidsschuld voor elke lidstaat kwantificeert. Uni-
forme normen houden hier geen rekening mee. 

Eén reden waarom de begrotingsregels relatief streng zouden zijn, is dat bij de vast-
legging van de begrotingsregels werd verondersteld dat er sprake zou zijn van een 
verdringingseffect, waarbij publieke schulden beslag zouden leggen op de beschik-
bare spaarmiddelen zodat deze ten koste zouden gaan van private investeringen. 
Sindsdien is er echter een nieuwe consensus gevormd volgens dewelke niet elke stij-
ging van de overheidsschuld problematisch hoeft te zijn, bv. als die volgt uit lening 
voor investeringen. Het groot privaat spaaroverschot wordt dan productief gebruikt, 
met gunstige effecten op de economie26. De dalende intrestvoeten bij een toename 
van de openbare schulden zouden er ook op wijzen dat er geen tekort is aan spaar-
middelen. Daarenboven kende de eurozone de voorbije jaren een lage inflatie, on-
danks een stimulerend beleid van de ECB. Het is dan ook duidelijk dat er geen eco-
nomische logica is die een plafonnering van de openbare schuld tot 60% van het bbp 
verantwoordt. (Creel et al., 2021, Heylen et al., 2022) De vaststelling dat meerdere 
landen al jarenlang de 60%-regel niet respecteren en dat vele landen na de COVID-19-
crisis een overheidsschuld van meer dan 100% van het bbp zullen hebben, schaadt 
de geloofwaardigheid van de Europese begrotingsnormen. Martin et al. (2021) wijzen 
eveneens op de sterke stijging van de overheidsschulden, grotendeels als gevolg van 
de financiële crisis vanaf 2008 en van de COVID-19-crisis27, met een grote heteroge-
niteit tussen de eurolanden. In die context vasthouden aan de noodzaak om snel naar 
een schuldgraad van 60% van het bbp te evolueren dreigt zowel economisch als po-
litiek nefast te zijn. Eén mogelijk voorbeeld hiervan zagen we tijdens de eurocrisis 
toen Griekenland en enkele andere landen strenge besparingen kregen opgelegd, die 
de crisis uitvergrootten28. 

 
 
26 Rachel en Summers (2019) wijzen daarnaast op een verminderd effect van overheidssparen op privaat sparen 
omdat dit een verschillende impact heeft op werkenden en gepensioneerden, waarvan het spaargedrag 
uiteenloopt. Ze wijzen er wel op dat de reële interestvoet aanzienlijk sterker zou zijn gedaald ten gevolge van 
gewijzigd spaar- en investeergedrag op de private markt als de overheidsschulden niet zouden zijn gestegen. 
27 De gezamenlijke overheidsschuld van de eurolanden steeg van 66% van het BBP in 2007 naar 100% van het 
BBP in 2020. 
28 De strengste voorwaarden waren evenwel gekoppeld aan de verstrekking van noodfondsen en dus aan een 
crisissituatie die dringende, ingrijpende maatregelen vereiste. Dat deze landen het grootste deel van de 
inspanningen moesten leveren reflecteert eveneens de scheeftrekking waarbij grote tekorten op de begroting en 
op de lopende rekening als meer problematisch worden beschouwd dan overschotten en de perceptie in Noordse 
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Deze problematiek hangt samen met de gebruikte statistieken, die niet kijken naar de 
activa die tegenover de schuld staan. Terwijl er enige flexibiliteit heerst rondom in-
vesteringsuitgaven (cf. supra) houdt de norm t.a.v. de overheidsschuld geen reke-
ning met de publieke activa29. Nochtans verhogen die activa de potentiële groei van 
de economie. Er is ook een probleem wanneer er niet naar de private schuld gekeken 
wordt (cf. webinar André Sapir). Deze steeg bv. sterk in Spanje en Ierland vóór de 
financiële crisis en dwong de overheid tot ingrepen om de economie te stabiliseren 
die de overheidsschuld de hoogte injaagden. De ontwikkeling van de private schuld 
is één van de indicatoren om macro-economische onevenwichtigheden te detecteren 
maar heeft verder geen impact en zet de overheden dan ook niet aan tot ingrijpen bij 
problematische ontwikkelingen30. 

Geïntegreerd beleid 

We zagen al dat er nog onvoldoende rekening wordt gehouden met het effect van het 
begrotingsbeleid in één land op andere landen. In haar evaluatie van de Europese 
economische governance stelt de EC dat er onvoldoende rekening wordt gehouden 
met belangrijke onderlinge verbanden tussen afzonderlijke toezichtinstrumenten en 
dan met name wanneer problemen inzake de houdbaarheid van de overheidsschuld 
onlosmakelijk verbonden zijn met bredere macro-economische onevenwichtigheden 
of een lage potentiële groei. 

Er stelt zich ook een probleem door het ontbreken van coördinatie tussen het bud-
gettair en het monetair beleid binnen de eurozone (zie de webinar met Peter Praet 
voor een meer uitvoerige bespreking). Vooreerst kan de ECB enkel een gemeenschap-
pelijke interestvoet voor al de landen van de eurozone vastleggen, zodat de eurolan-
den, in afwezigheid van een centrale begrotingscapaciteit, zijn aangewezen op het 
budgettair beleid wanneer die interestvoet te hoog of laag is om hun economie te 
stabiliseren31. Naast heterogene conjunctuurcycli tussen de eurolanden is het 

 
 
lidstaten, in het bijzonder in Duitsland, dat ze zelf de oorzaak waren van hun problemen (zie ook Webinar Peter 
Praet). 
29 Eén moeilijkheid hierbij is de bepaling van die waarde. 
30 In het kader van het economisch toezicht op alle onevenwichtigheden staan de indicatoren van de particuliere 
schuld (schuld van private spelers, kredietstromen) op hetzelfde niveau als de indicatoren van de 
overheidsschuld. Dit is een stap voorwaarts, daar de houdbaarheid van de schuld (zowel openbaar als particulier) 
te allen tijde moet worden gewaarborgd. Dubieuze leningen bij financiële instellingen zijn een thema dat moet 
worden aangepakt om de transmissie van het monetair beleid en de financiering van de economie te verbeteren 
(ECB Economic Bulletin, 4/2017). 
31 De statuten van de ECB bepalen dat deze niet gericht kan ingrijpen in de obligatiemarkten van individuele 
lidstaten. Via de ‘Outright Monetary Transactions’ (OMT) kunnen er wel aankopen worden verricht van obligaties 
van individuele lidstaten op de secondaire markten maar daarbij moet een omslachtige procedure worden 
doorlopen waarbij lidstaten steun moeten aanvragen en aan verschillende voorwaarden moeten voldoen. 
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monetair beleid ook afhankelijk van het begrotingsbeleid om de economie te stabili-
seren in tijden dat de interestvoet niet verder kan zakken. Het begrotingsbeleid is 
effectiever dan het monetair beleid om de economie te stimuleren in een dergelijke 
situatie, die geassocieerd wordt met grotere begrotingsmultiplicatoren (Martin et al., 
2021). Vandaag zitten we in een dergelijke situatie, waarbij de reële interestvoet voor 
een aantal landen zelfs negatief is. Dit was niet voorzien toen het Verdrag van Maas-
tricht en het SGP werden uitgewerkt. 

Binnen de ECB vindt er momenteel een debat plaats over de vraag of de regels moe-
ten worden aangepast om na de pandemie meer gerichte ingrepen op de financiële 
markten mogelijk te maken om te verzekeren dat haar ingrepen het gewenste effect 
hebben voor individuele lidstaten en om stabiliserend te kunnen optreden wanneer 
lidstaten in het vizier komen van de financiële markten. Eén moeilijkheid daarbij is 
echter om speculatieve bewegingen, die een stabiliserende ingreep door de ECB 
rechtvaardigen, te onderscheiden van fundamentele ontwikkelingen met de houd-
baarheid van de overheidsfinanciën, die geen ingreep zonder strikte voorwaarden 
rechtvaardigen. Deze discussie is niet enkel van belang voor de ECB maar ook voor 
de andere Europese instellingen. 

De EC werpt ook de vraag op of het toezichtkader moet helpen huidige en toekom-
stige dringende economische, demografische en ecologische problemen aan te pak-
ken. Het huidige EU-kader voor economische governance geeft weinig aandacht aan 
de beleidsmix in de eurozone en biedt nauwelijks ondersteuning of sturing naar de 
wenselijke economische, ecologische en sociale ontwikkelingen. 

Eén aspect hiervan dat ter sprake kwam tijdens het webinar met Zsolt Darvas op 6 
oktober 2021 betreft de overheidsinkomsten. Terwijl het Europese begrotingskader 
wel kijkt naar de ontwikkeling en samenstelling van de overheidsuitgaven, wordt er 
niet echt rekening gehouden met hoe de inkomsten worden gegenereerd. Nochtans 
interageert dit met de doelstellingen die worden nagestreefd via de uitgavenzijde. 
Inkomsten via een koolstofheffing helpen bv. om de transitie naar een koolstofneu-
trale economie te realiseren. 
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5  Mogelijke verbeteringen aan het Europese 

begrotingsbeleid 

Sommigen wensen na afloop van de uitzonderingsclausule terug te keren naar de 
situatie van vóór de COVID-crisis. Woordvoerders van de FDP, de partij van de Duitse 
minister van Financiën, verklaarden eind 2021 bv. dat het SGP zijn flexibiliteit al be-
wezen heeft met de tijdelijke opschorting van de regels en dat de 3% en 60% regel 
niet moeten veranderen. Ze pleiten voor een betere handhaving van de huidige regels, 
met automatische sanctiemechanismen. Ze menen tevens dat de kloof met 60% over 
20 jaar moet worden gedicht, maar niet per se met een lineair traject. Het Duitse re-
geerakkoord zou wel ruimte laten voor een mogelijke hervorming van het SGP, gericht 
op groei, houdbare financiën, investeringen en eenvoudigere handhaving. 32 

Het EBC (2021) meent daarentegen dat er behoefte is aan een echte hervorming van 
het Europese begrotingskader en dat enkele aanpassingen in de marge van de hui-
dige regels niet zullen volstaan. Ingeval er geen grondige hervorming zou worden 
doorgevoerd, zouden de EU-instellingen moeten verduidelijken hoe de vereiste flexi-
biliteit en de beperkte beoordelingsvrijheid t.a.v. de ‘Maastrichtcijfers’ zullen worden 
ingevuld.  

Dergelijke ingrijpende hervormingen die een wijziging van de huidige regels vereisen, 
zijn uiteraard afhankelijk van de politieke wil om deze goed te keuren. Een aanpas-
sing van Europese verdragen en nationale regels is heel wat moeilijker te realiseren 
dan een gewijzigde toepassing of interpretatie van de huidige regels. Zo vereist elke 
wijziging van een Europees verdrag het akkoord van elke lidstaat. De evaluatie van 
hier voorgestelde oplossingen voor de problemen met de huidige Europese begro-
tingsregels dient dan ook rekening te houden met de politieke haalbaarheid ervan33. 

 
 
32 Bron : https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/germany-rejects-relaxation-of-eu-fiscal-rules/ 
Daarnaast zag één van de FDP-leden wel ruimte voor versoepelingen t.a.v. toekomstgerichte investeringen. 
33 In de webinars die de CRB organiseerde werden radicalere ideeën zoals normen m.b.t. de overheidsinkomsten 
(Darvas) of andere structurele indicatoren dan deze betreffende de output gap (Heimberger) bv. weinig realistisch 
geacht. 
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5.1 De flexibiliteit binnen de huidige regels benutten 

De Europese begrotingsregels zijn niet in detail vastgelegd in de verschillende Euro-
pese verdragen. Zo zijn er flexibiliteiten ingebouwd en is er rond heel wat regels 
ruimte voor interpretatie. De algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en 
groeipact biedt bv. enige flexibiliteit in periodes van ernstige economische neergang 
in het eurogebied of in de Unie als geheel. Zo ook werd er gepreciseerd dat de defi-
citnorm van 3% niet moet gerespecteerd worden wanneer de economische omstan-
digheden dit rechtvaardigen maar wat die omstandigheden inhouden is niet gepreci-
seerd. Het SGP legt ook geen tijdslimiet vast waarbinnen excessieve tekorten moe-
ten worden weggewerkt, enkel dat deze met minstens 0,5% van het bbp per jaar moet 
verminderen totdat het nominale tekort onder 3% van het bbp valt. De Europese Com-
missie zou verder kunnen gaan in het benutten van de beschikbare flexibiliteit in de 
huidige regels. 

De huidige regels ongewijzigd behouden zou vermijden dat hier nieuwe onderhande-
lingen moeten worden over opgestart die spanningen kunnen creëren tussen Euro-
pese lidstaten. Het zou echter betekenen dat maatregelen die onrealistisch zijn of 
ongewenste effecten hebben, zoals de noodzaak om over 20 jaar naar een schuld-
graad van 60% van het bbp te evolueren, van kracht blijven. 

Een flexibele invulling van de huidige regels legt een grote verantwoordelijkheid bij 
de Europese Commissie, wat voor juridische en politieke problemen kan zorgen zoals 
de voorbije jaren regelmatig te zien was. 

De Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) 

Vele problemen die in dit verslag belicht werden, zijn gekoppeld aan de 
afwezigheid van een begrotingscapaciteit op EU-niveau. Zo kunnen eu-
rolanden in de problemen komen wanneer zij getroffen worden door 
asymmetrische schokken en omwille van het gecentraliseerd monetair 
beleid niet ondersteund kunnen worden door een soepel monetair be-
leid, wat de hele muntunie uiteindelijk dreigt de destabiliseren. 

Met de creatie van de FHV is er een stap gezet in de richting van een 
centrale Europese begrotingscapaciteit. Het belang hiervan valt dan 
ook moeilijk te onderschatten. Dit blijkt bv. uit de onmiddellijke daling 
van de risicopremies op de overheidsschuld van een aantal Europese 
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landen, die gestegen waren bij de aanvang van de COVID-19-crisis, na 
de aankondiging van het FHV34. Met de creatie van dat fonds werd er 
een sterk signaal gegeven dat de EU bereid was om landen te onder-
steunen die met asymmetrische schokken geconfronteerd werden. De 
betekenis hiervan werd nog versterkt doordat bijna de helft van de uit-
gekeerde fondsen werd verstrekt in de vorm van een subsidie, doordat 
de sterkst getroffen landen de meeste steun ontvingen en doordat een 
deel van de fondsen wordt gefinancierd door een lening van de Euro-
pese Commissie namens de Europese Unie op de geldmarkten. Het be-
treft dus een sterk signaal van cohesie en solidariteit binnen de EU. Dit 
signaal zou evenwel minder sterk zijn als de lening van de EC niet met 
nieuwe middelen zal worden gefinancierd maar met een vermindering 
van andere communautaire uitgaven of door hogere bijdragen van de 
lidstaten. 

Het FHV is echter niet opgericht als permanent instrument. Het werd 
opgericht in een crisisperiode waarbij, anders dan bij de Europese 
schuldencrisis van 2010-2012, de perceptie heerste dat deze crisis niet 
de verantwoordelijkheid was van individuele lidstaten omdat deze ver-
oorzaakt was door een exogene schok. Dit verhoogde de bereidheid van 
al de EU-landen om de kost van de relance te delen. Voor de toekomst 
ligt er echter nog niets vast. Dus het is onzeker of er na de pandemie zal 
worden teruggekeerd naar het model van voorheen, dan wel of dit een 
eerste stap vormt naar een centrale EU-begrotingscapaciteit. Het suc-
ces van de FHV zal hierin wellicht een grote rol spelen. Zowel Peter 
Praet als André Sapir hebben dan ook beiden benadrukt hoe belangrijk 
het is dat het FHV goed wordt uitgevoerd, in het bijzonder in Italië dat 
veruit het grootste deel van de fondsen kreeg toegewezen. Het is dus 
cruciaal dat de fondsen van het FHV goed worden besteed, in overeen-
komst met de doelstellingen van het FHV. Dit betekent dat ze op effici-
ente wijze bijdragen aan de klimaattransitie, digitalisering en de poten-
tiële groei. 

 
 
34 Een tweede factor die de daling van de spreads teweegbracht was de forse, gerichte interventie door de ECB 
op de nationale schuldmarkten, m.n. via de ‘Pandemic Emergency Purchase Program’ (PEPP). 
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Gebruikte indicatoren 

Als het niet mogelijk is om de huidige indicatoren van het begrotingskader te herzien, 
dan moet volgens Philipp Heimberger op zijn minst het schattingsmodel worden ver-
beterd dat gebruikt wordt om de output gap te berekenen. Vandaag wordt in de bere-
kening van de output gap – het verschil tussen het actuele en het potentieel bbp – 
het potentieel bbp berekend als het productieniveau waarbij de werkloosheid over-
eenkomt met de NAWRU35. Om de NAWRU te schatten wordt er gebruik gemaakt van 
historische data in arbitraire statistische modellen waarvan de methodologie voor 
discussie vatbaar is.  Schuster et al. (2021) stellen voor om het potentieel bbp te 
berekenen op basis van een situatie van volledige werkgelegenheid, te weten wan-
neer het aantal werkenden gelijk is aan het huidige peil vermeerderd met de langdu-
rige werklozen, zodat er enkel nog frictionele werkloosheid zou overblijven36. Ook het 
aantal gewerkte uren en de participatiegraad in een situatie van potentiële output – 
dus van volledige tewerkstelling – zouden niet langer modelmatig moeten worden 
geschat maar worden vervangen door de officiële doelstellingen hieromtrent (bv.  het 
optrekken van de vrouwelijke participatiegraad). Deze waarden m.b.t. de werkgele-
genheid zouden dan moeten worden ingevoerd in de productiefunctie die de EC ge-
bruikt om het potentiële bbp te schatten. Deze berekening zou leiden tot grotere out-
put gaps, met een grotere bijdrage van arbeid tot de potentiële groei, en dus meer 
ruimte creëren voor een contracyclisch beleid in tijden van laagconjunctuur. 

Ze verkiezen deze indicatoren omdat deze bepaald worden door het democratische 
proces en niet door technocraten via een ondoorzichtig model. Ze menen dat dit de 
coherentie van het economisch en begrotingsbeleid zou vergroten. In dat verband 
merken de auteurs op dat de historische gemiddelde werkgelegenheid geen goede 
referentie is voor de graad van volledige tewerkstelling in de huidige context waarbij 
de werkgelegenheidsgraad, arbeidsmarktparticipatie en gewerkte uren zouden moe-
ten stijgen om de budgettaire uitdagingen in het licht van de vergrijzing en klimaat-
verandering aan te gaan. Zo’n verbeterde berekening van de output gap kan evenwel 
niet de houdbaarheid van de openbare financiën verzekeren, waarvoor aanvullend 
toezicht nodig zou zijn.  

Het EBC (EFB, 2021) meent dat er vanwege hun lage betrouwbaarheid minder moet 
vertrouwd worden op enge indicatoren om op jaarlijkse basis aanbevelingen te 

 
 
35 De “Non-accelerating wage rate of unemployment.” Dit is het werkloosheidsniveau waarbij er een evenwicht is 
op de arbeidsmarkt zodanig dat er geen versnelling (of vertraging) is van de loonontwikkeling. 
36 De auteurs erkennen dat de langdurige werkloosheid eveneens een cyclische component bevat maar achten 
deze indicator een goede benadering van de niet-cyclische werkloosheid en van de beleidsdoelstelling van 
volledige tewerkstelling. 
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formuleren. Daarnaast wijzen ze erop dat de dreiging met sancties omwille van kleine 
overtredingen van de regels niet geloofwaardig is, te meer daar deze sancties moeten 
worden opgelegd door politici die riskeren om in de toekomst zelf geviseerd te wor-
den. Het EBC pleit er daarom voor dat de EC zou focussen op flagrante afwijkingen 
over een middellange termijn. Dit zou ook toelaten om beter rekening te houden met 
ontwikkelingen die over een langere termijn spelen zoals de klimaatopwarming en de 
vergrijzing. Ze zijn wel voorstander van het behoud van concrete normen zoals een 
maximaal begrotingstekort van 3% van het bbp of de schuldnorm van 60% van het 
bbp omdat dit een duidelijke richtlijn geeft aan de nationale beleidsmakers. 

Het aanpassen of verwijderen van de 3% en 60%-normen vereist een wijziging van 
protocol 12 bij het VwEU. Vele voorstellen pleiten daarom voor het behoud van die 
criteria maar met aangepaste, eenvoudigere en minder procyclische omkaderende 
regels. De vele regels m.b.t. de MTD, flexibiliteit, buitensporigtekortprocedure enz. 
zouden dan vervangen worden door een eenvoudige uitgavennorm, die varieert naar-
gelang een land de 60%-norm overschrijdt en waarbij het begrotingstekort kan fluc-
tueren naargelang de conjuncturele situatie. Daarnaast zou de voorwaarde om bij 
een overschrijding van de schuldnorm de kloof met de 60% met jaarlijks 1/20e te re-
duceren kunnen worden gewijzigd naar een jaarlijkse aanpassing met 1/40e of 1/60e 
van de kloof. Het EBC (EFB, 2021, Beetsma et al., 2018) heeft een gelijkaardig voor-
stel, waarbij de deficitnorm van 3% behouden blijft voor al de lidstaten en bij over-
schrijding van de schuldnorm van 60% een uitgavenplafond wordt ingesteld, over een 
periode van drie jaar, die moet garanderen dat de schuld over een bepaalde periode 
op 60% uitkomt. De lengte van die periode kan evenwel langer zijn voor landen met 
een initieel hogere schuldgraad. Er zouden geen andere regels gelden dan die uitga-
vennorm, die berekend zou worden in de veronderstelling dat het bbp op zijn potenti-
ele groeipad en de inflatie op 2% liggen. De norm heeft betrekking op de uitgaven 
waar geen discretionaire ontvangsten tegenover staan37 en de impact van cyclische 
werkloosheidsuitgaven zou niet in de norm worden opgenomen. De uitgaven aan 
bruto vaste kapitaalvorming zouden worden uitgesmeerd over een periode van 4 jaar. 
Daarnaast zou de Europese en/of nationale onafhankelijke begrotingsautoriteit een 
nationale of algemene ontsnappingsclausule kunnen activeren wanneer dit gerecht-
vaardigd is door uitzonderlijke omstandigheden.   

 
 
37 Dit zijn ontvangsten die (in tegenstelling tot ‘automatische’ wijzigingen als gevolg van veranderende 
economische omstandigheden) het gevolg zijn van overheidsbeslissingen om bepaalde inkomstenparameters te 
wijzigen. De uitgaven kunnen dus sterker dan het toegelaten groeipercentage stijgen, zolang die toename wordt 
gecompenseerd door nieuwe blijvende inkomsten. 
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Martin et al (2021, cf. infra) zijn er eveneens voorstander van om een doelstelling 
voor de schuldgraad te bepalen, en die geleidelijk te realiseren via het opleggen van 
een uitgavennorm. De doelstelling voor de schuldgraad kan in hun visie echter geen 
uniforme doelstelling (van bv. 60%) voor ieder land zijn. 

Blanchard et al. (2021) zijn geen voorstander van beperkte aanpassingen die binnen 
het huidige kader blijven. In situaties van laagconjunctuur zouden ze te strikt kunnen 
zijn doordat ze geen ruimte laten voor discretionaire begrotingsstimuli bovenop de 
maximaal toegelaten groei van de uitgaven. In andere omstandigheden zouden ze 
dan weer te soepel kunnen zijn doordat de dreigende ontsporing van de openbare 
financiën van een land niet leidt tot de oplegging van dringende maatregelen. Ana-
loog aan het trilemma van Debrun en Jonung, menen Blanchard et al. dat het voorzien 
van voldoende flexibiliteit om schokken op te vangen zonder de houdbaarheid van 
de financiën in gevaar te brengen niet kan zonder het begrotingskader complexer te 
maken en af te stemmen op de context van elke lidstaat, wat ingaat tegen de voor-
stellen voor vereenvoudiging. 

Het grootste probleem dat Blanchard et al. zien met een beperkte bijsturing van de 
begrotingsregels is dat deze, ongeacht de complexiteit, niet goed kunnen omgaan 
met de grote onzekerheid die er heerst in de afweging tussen de macro-economische 
stabilisatie en de houdbaarheid van de openbare financiën. Door die onzekerheid 
zouden regels die de houdbaarheid ex ante willen verzekeren nauwelijks ruimte over-
laten voor stabilisatie en regels die ex ante voldoende mogelijkheden willen bieden 
voor stabilisatie zouden de openbare financiën dan weer snel in de gevarenzone kun-
nen brengen. 

5.2 Een wijziging van het begrotingskader 

Investeringen 

Eén mogelijkheid om te vermijden dat de deficitnorm ten koste gaat van investerin-
gen en zo van de toekomstige groei is om terug te keren naar de zgn. ‘gulden regel’. 
Deze stelt dat lopende uitgaven moeten gefinancierd worden door lopende ontvang-
sten en dat overheidsschulden enkel mogen worden aangegaan om publieke inves-
teringen te financieren38. Meerdere auteurs, waaronder Darvas en Wolff (2021), 

 
 
38 In België werd deze regel na WOII meerdere decennia gerespecteerd maar ze werd losgelaten in 1975, ten tijde 
van de oliecrisis. 
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stellen voor om een variant van die regel in te voeren in het Europese begrotingska-
der. Meer bepaald pleiten ze ervoor om groene (netto) investeringen niet mee te re-
kenen in de deficitnorm. Dit zou verhinderen dat eventuele besparingen ten koste 
zouden gaan van deze investeringen, die noodzakelijk zijn om de Europese klimaat-
doelstellingen te verwezenlijken. 

Eén moeilijkheid is het bepalen van welke investeringen als groen moeten worden 
beschouwd. Het gevaar is vooral dat een onzorgvuldige definiëring politici in staat 
zou stellen om lopende uitgaven te omschrijven als groene investering om zo exces-
sieve tekorten te kunnen realiseren zonder dat daar toekomstige opbrengsten tegen-
over staan. De EC heeft getracht om dit te vermijden door een aantal voorwaarden te 
beschrijven waaraan publieke uitgaven moeten voldoen om als groene investering in 
aanmerking te worden genomen39. Zo’n lijst laat echter weinig ruimte voor nuance en 
is vatbaar voor kritiek40.  

Er is ook discussie mogelijk over de vraag of groene investeringen überhaupt groei-
bevorderend zijn en dus de openbare schuld opdrijven zonder op termijn de financier-
baarheid te bevorderen via een hoger bbp. Er is echter wel een consensus dat het 
uitblijven van groene investeringen en investeringen om de effecten van klimaatver-
andering op te vangen hoge kosten met zich zou meebrengen in landen als België 
zodat deze zich wel degelijk terugverdienen41. Dit neemt niet weg dat groene inves-
teringen de publieke schuld verhogen en dat de impact op de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën niet uit het oog mag worden verloren. 

Een ander probleem met een gulden regel voor groene investeringen is dat deze ten 
koste kan gaan van andere noodzakelijke investeringen wanneer het schuldplafond 
op hetzelfde peil blijft en overheden dwingt om te besparen. Dit kan worden voorko-
men door de gulden regel uit te breiden naar al de investeringen. Een alternatieve 
gulden regel zou dan kunnen zijn dat al de investeringen die de potentiële groei ver-
hogen niet meegerekend worden in de deficitnorm. Dit zou moeten vermijden dat die 
norm ten koste gaat van de toekomstige groei wat uiteindelijk ook ongunstig is voor 
de houdbaarheid van de openbare financiën. Martin et al. (2021) zijn hier geen 

 
 
39 Zie voor meer informatie: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-
finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en  
40 De EU-taxonomie werd bv. bekritiseerd omdat ze sommige vervuilende sectoren te veel zou beschermen als 
gevolg van politieke beïnvloeding; het zou strategische sectoren zonder toegang tot duurzame energienetwerken 
benadelen; het zou investeringen in nucleaire en gasinstallaties onterecht als duurzaam beschouwen; het zou 
een onhoudbare bubbel in groene activa teweegbrengen, enz. 
41 De enorme schade die veroorzaakt werd door de overstromingen tijdens de zomer van 2021 vormen hiervan 
een illustratie. 
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voorstander van omdat er te veel discussie mogelijk is over welke investering als 
productief moet worden beschouwd (bv. onderwijs en vorming). De economische co-
des van het Europees Stelsel van Rekeningen zouden kunnen helpen om misbruik te 
voorkomen. Het betreft een decimale code die aan elke uitgave, volgens de aard van 
de verrichting, een cijfer toekent. Enkel uitgaven die de code vaste materiële over-
heidsinvesteringen omvatten (code 7), zouden dan bv. in aanmerking komen als in-
vestering. Als investeringen worden uitgesloten van de deficitnorm maar het schuld-
plafond behouden blijft, dan bestaat het risico dat die investeringen bijkomende be-
sparingen in lopende uitgaven opleggen die het maatschappelijk draagvlak voor die 
investeringen ondergraven. 

Olivier Blanchard vermeldde in zijn webinar dat hij geen voorstander is van uitzonde-
ringen voor groene investeringen omdat deze zich niet zouden terugverdienen via 
meer groei met als gevolg dat de houdbaarheid van de openbare financiën hierdoor 
ondermijnd zou kunnen worden. Ook Peter Praet vermeldde dat er voorzichtig moet 
worden omgesprongen met uitzonderingen voor (groene) investeringen aangezien 
deze voor zover ze gefinancierd worden door de overheid wel degelijk een impact 
hebben op de openbare financiën. Meerdere auteurs menen dan ook dat de impact 
van de investeringen gebudgetteerd moet worden en dat er meer aandacht moet 
gaan naar de kwaliteit van de investeringen. 

Het EBC pleit voor een uitbreiding van het EU-budget zodat deze elke lidstaat een 
enveloppe zou kunnen geven voor investeringen die de hele EU ten goede komen zo-
als groene investeringen en transnationale infrastructuurprojecten. Darvas en Wolff 
(2021) stellen een gelijkaardige hervorming voor, waarbij al de klimaatuitgaven op 
EU-niveau zouden gefinancierd worden. Eén voordeel zou dan zijn dat de EC en de 
RvEU dan meer grip zouden hebben op de nationale groene investeringsplannen zo-
dat deze conform zijn aan de EU-doelstellingen.  

Vanhoudt en Moesen (2020) hebben een alternatief voorstel, waarin een Europese 
leasinginstelling (“Public Investment Lease Europe” of PILE), onder garantie van de 
lidstaten of van Europese instellingen, een beroep kan doen op de financiële markten 
om te investeren in kapitaalgoederen en -diensten. De lidstaten zouden hier dan een 
beroep op kunnen doen, mits betaling van een jaarlijkse operationele vergoeding, om 
publieke infrastructuur te leasen. Dit zou als voordeel hebben dat PILE-schaalvoor-
delen zou kunnen genereren. PILE zou ook kunnen verifiëren dat de investeringen 
voldoen aan de Europese normen en doelstellingen. Lidstaten die hier een beroep op 
doen, hebben als voordeel dat ze enkel de jaarlijkse leasingvergoeding i.p.v. de hele 
investering in hun begroting moeten opnemen. De auteurs verwachten dat PILE aan 
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aantrekkelijke voorwaarden zou kunnen lenen en internationale financiering zou kun-
nen aantrekken door de uitgifte van (quasi) risicovrije obligaties met een lange loop-
tijd. Het zou de ECB ook een extra instrument geven om in te grijpen op de Europese 
financiële markten en indirect op de nationale overheidsschulden. 

Meer algemeen en verregaand is de optie om de EU, via de EC, meer eigen middelen 
te geven zodat ze meer grip heeft op de EU-doelstellingen en opdat ze ook zou kun-
nen herverdelen. Een centrale begrotingscapaciteit zou helpen om asymmetrische 
schokken – waarbij de economie van een beperkt aantal landen hard wordt getroffen 
– op te vangen. Zo’n schok zou de overheidsfinanciën van landen uit de eurozone, 
die dergelijke schokken niet langer kunnen opvangen door de waarde van hun munt 
te laten zakken, dan minder onder druk zetten en hen minder snel dwingen tot een 
pijnlijk aanpassingsproces. Meer middelen voor een Europees begrotingsbeleid zou 
ook een antwoord kunnen bieden op de suboptimale situatie waarbij lidstaten de eco-
nomie onvoldoende ondersteunen omdat een deel van de steun zou wegvloeien naar 
het buitenland. Dit is des te problematischer wanneer, zoals vandaag, de intrestvoet 
van de ECB aan de ondergrens zit en de vraag dus niet verder kan ondersteunen. 
Blanchard et al. (2021) zijn voorstander van zo’n centrale begrotingscapaciteit. Ze 
menen dat er minder draagvlak zou zijn voor een coördinatie van het nationale be-
grotingsbeleid om rekening te houden met de grensoverschrijdende vraageffecten 
van het begrotingsbeleid. In zo’n scenario, waarbij lidstaten zouden aangemaand 
worden om een expansief begrotingsbeleid te voeren, zou er nl. meer aandacht gaan 
naar de uitstroom van nationale middelen naar het buitenland terwijl de voordelen 
duidelijker zouden zijn wanneer de economie van verschillende landen tegelijkertijd 
zou worden ondersteund vanuit een centrale begroting. Ook het EBC (EFB, 2021) is 
voorstander van een Europese begrotingscapaciteit ter promotie van de stabiliteit en 
van publieke investeringen. Het FHV zou een eerste stap kunnen vormen naar een 
gecentraliseerd begrotingsbeleid (zie kader). 

Gedifferentieerd beleid 

Meer eigen middelen zouden de EU vanzelfsprekend toelaten om een meer geïnte-
greerd beleid te voeren. Een tweede kanaal voor een meer geïntegreerd begrotings-
beleid is een betere coördinatie van de regels die gelden op nationaal niveau. Volgens 
Blanchard et al. (2021) zouden deze regels zich moeten beperken tot wat strikt nood-
zakelijk is om houdbare overheidsfinanciën te verzekeren, aangezien dit een gevaar 
vormt voor de andere lidstaten, en de individuele landen verder vrijlaten om in de uit-
werking van hun begrotingsbeleid. Zij zijn wel voorstander van meer middelen voor 
een Europees begrotingsbeleid (cf. supra). 
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Blanchard, Leandro en Zettelmeyer (2021) pleiten voor afdwingbare budgettaire stan-
daarden om houdbare openbare financiën te verzekeren, rekening houdend met de 
situatie in elke lidstaat. Onder budgettaire standaarden beschouwen ze algemene 
doelstellingen, gekoppeld aan een procedure om vast te stellen of lidstaten aan de 
standaard voldoen. Het grootste verschil met de gewoonlijk gebruikte begrotingsre-
gels is de mate waarin de te respecteren normen op voorhand zijn vastgelegd42. Bij 
standaarden wordt een doelstelling omschreven zoals “De lidstaten vermijden bui-
tensporige overheidstekorten”43 maar de manier waarop dit moet worden bereikt is 
niet ex ante vastgelegd. Strikte regels, die dit wel gedetailleerd ex ante vastleggen, 
hebben het voordeel dat ze van bij de aanvang duidelijk aangeven waaraan een land 
zich moet houden. Daartegenover staat dat het met strikte regels moeilijk is om een 
gediversifieerde aanpak uit te werken die rekening houdt met de landenspecifieke 
context of om het beleid snel bij te sturen naargelang nieuwe informatie of omstan-
digheden zich aandienen. 

Blanchard et al. menen dat standaarden beter geschikt zijn dan regels voor de wet-
telijke omkadering van het begrotingsbeleid omdat ze toelaten om beter rekening te 
houden met al de onzekere economische en politieke factoren die die de houdbaar-
heid van de schuld bepalen. Strikte, eenduidige regels kunnen niet ex ante rekening 
houden met al die factoren. Budgettaire standaarden laten een meer kwalitatieve 
analyse toe, ex post, op basis van veel meer informatie dan strikte regels in aanmer-
king kunnen nemen, incl. onvoorziene ontwikkelingen, en met een zekere beoorde-
lingsmarge. 

Ze pleiten niet voor één zuivere standaard maar over begrotingsstandaarden verge-
zeld door criteria, procedures en methodes die de toepassing ervan omschrijven. Zo 
zou de standaard uit het VwEU (art. 126: “de lidstaten vermijden buitensporige over-
heidstekorten”) kunnen behouden blijven met in de secundaire wetgeving de preci-
sering wat zo’n buitensporig tekort precies inhoudt. Dit zou bv. een tekort kunnen zijn 
dat met hoge waarschijnlijkheid niet houdbaar is, rekening houdende met het huidige 
en voorziene beleid. Daarnaast kan er gepreciseerd worden hoe er moet worden om-
gegaan met risico’s omtrent de houdbaarheid of omtrent de impact van besparingen 
op het bbp enz. Er kunnen ook standaarden worden vastgelegd rond de snelheid 
waarmee correcties moeten worden doorgevoerd. Ze menen dat eventuele proble-
men met de houdbaarheid het best worden vastgesteld d.m.v. stochastische 

 
 
42 We merken op dat er ook in de huidige regels flexibiliteit is ingebouwd en dat deze rekening houden met de 
nationale situatie betreffende houdbaarheid, in het bijzonder via de MTD en de S2-indicator. 
43 Paragraaf 1 van artikel 126 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU). 
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analyses voor het huidige en voorziene beleid die rekening houden met een brede 
reeks variabelen zoals de ontwikkeling van de primaire saldi, interestvoeten, groei, 
verplichtingen in het kader van de vergrijzing, de maturiteit van de schuld… Dit zou 
moeten leiden tot een distributie voor toekomstige schuldgraden, voor het huidige 
primair saldo en voor het primair saldo waarbij de schuldgraad gestabiliseerd wordt. 
Wanneer er een bepaalde kans is dat het schuldstabiliserende primair saldo hoger is 
dan het huidige primair saldo, zouden er corrigerende maatregelen moeten worden 
genomen. Die kans waarbij het primair saldo ontoereikend zou zijn om een stabiele 
schuldgraad te garanderen moet voldoende laag zijn (bv. 5%) om te vermijden dat de 
financiële markten toekomstige problemen zouden anticiperen en aldus bespoedi-
gen. 

Blanchard et al. (2021) zien verschillende opties voor een kader gebaseerd op bud-
gettaire standaarden, afhankelijk van welke instantie de (on)houdbaarheid van de 
openbare financiën evalueert (de nationale onafhankelijke begrotingsautoriteiten of 
de EC of EBC) en wie de corrigerende maatregelen oplegt (de Raad van de EU of het 
Europees Hof van Justitie). De Raad van de EU laten beslissen welke landen maatre-
gelen moeten nemen vereist niet noodzakelijk een wijziging van de Europese verdra-
gen maar de lidstaten zouden hun nationale wetgeving wel moeten aanpassen om 
een onafhankelijke instelling, m.n. de nationale begrotingsautoriteit of de EC, de mo-
gelijkheid te geven om hun begroting te blokkeren wanneer deze de standaarden niet 
respecteert. Als het EHJ als scheidsrechterlijke instantie zou moeten optreden, zou 
er wel een wijziging van het VwEU nodig zijn44. Toch geniet deze laatste optie de 
voorkeur van Blanchard et al. omdat zij minder politiek gemotiveerd zou zijn en een 
jurisprudentie rondom budgettaire standaarden kan creëren. Er wordt ook op gewe-
zen dat de 3% en 60%-norm eventueel behouden zouden kunnen blijven binnen een 
begrotingskader gebaseerd op budgettaire standaarden, zolang de inschatting of het 
begrotingstekort (voldoende) dicht bij de 3% norm is en de schuldratio voldoende 
snel daalt en het referentieniveau benadert, gebaseerd is op een stochastische ana-
lyse van de houdbaarheid van de overheidsschuld. 

Dergelijke regels, gebaseerd op budgettaire standaarden, voldoen niet aan de voor-
keur van o.a. P. Heimberger en A. Sapir voor transparante en eenvoudige regels. Dhr. 
Blanchard meent echter dat dit onvermijdelijk is, gezien het inschatten van de 

 
 
44 De beperkte rol van het EHJ binnen het huidige Europese begrotingskader zou het gevolg zijn van een politiek 
compromis, ter compensatie van de invoering van de strikte begrotingsnormen van 3% en 60%. (Blanchard et al., 
2021)  
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houdbaarheid van de schuld nu eenmaal erg complex is. Vertrouwen in de instellin-
gen die hiermee belast zijn is daarom essentieel45. 

Martin, Pisani-Ferry en Ragot (2021) menen eveneens dat de houdbaarheid van de 
openbare financiën een centralere rol zou moeten krijgen in het begrotingskader, dat 
er afgestapt zou moeten worden van de vele numerieke criteria en dat de normen 
moeten kunnen uiteenlopen naargelang de context van elke lidstaat. Ze vinden het 
voorstel van Blanchard et al. dat een breuk maakt met het SGP en waarbij het EHJ 
de finale arbiter is echter onrealistisch en menen dat beslissingen omtrent het houd-
baarheidsrisico toekomen aan de Raad van de EU. In tegenstelling tot het voorstel 
van Blanchard et al. vereist hun voorstel geen grote wijzigingen van de bestaande 
verdragen. Een aanpassing van protocol 12 van het VwEU waarin de schuld- en defi-
citnorm zijn vastgelegd46 en een grondige herziening van de secundaire regelgeving 
(het SGP, de Six-Pack en de Two-Pack) zouden volstaan. 

Ze pleiten voor een verschillende schuldennorm per lidstaat. Het politiek maximaal 
haalbare primair saldo, de reële interestvoet en groei verschillen nl. van land tot land 
waardoor ook de schuldgraad vanaf waar er zich problemen kunnen stellen met de 
houdbaarheid van de openbare financiën verschilt van land tot land. Deze verschillen 
komen ook tot uiting in het ‘Fiscal Sustainability Report’ en de S2-indicator van de EC. 
Op basis van een analyse van het houdbaarheidsrisico dat hier rekening mee houdt, 
zou dus de houdbare schuldgraad voor elk land moeten worden bepaald, waarbij een 
veiligheidsmarge wordt ingebouwd om onvoorziene schokken te kunnen opvangen. 
Deze schuldgraad zou volgens Martin et al. een norm moeten zijn op middellange 
termijn en geëvalueerd moeten worden door de nationale onafhankelijke begrotings-
autoriteit en door de EC, met mogelijke herzieningen naargelang de ontwikkeling van 
de interestvoet en economische groei. Een focus op de schuldgraad zou beter zijn 
dan de huidige begrenzing van het overheidstekort tot 3% van het BBP, die tot per-
verse effecten kan leiden wanneer ze een noodzakelijke ondersteuning van de eco-
nomie blokkeert. Bovendien vermijdt het de problemen die gepaard gaan met de in-
schatting van de output gap wanneer gewerkt wordt met structurele criteria. Terwijl 
investeringen niet zouden worden uitgesloten van de uitgavennorm, zou er wel reke-
ning worden gehouden met hun effect op de potentiële groei zodat ze kunnen leiden 
tot een hogere uitgavennorm. Onderzoek zou aanwijzen dat een uitgavennorm 

 
 
45 In het webinar gaf hij ter vergelijking het voorbeeld van de COVID-19-vaccintatie, dat evenmin eenvoudig uit te 
leggen is maar desalniettemin noodzakelijk is en gebaseerd moet zijn op vertrouwen in de betrokken instellingen. 
46 Of hun interpretatie zou moeten herbekeken worden (cf. supra). 
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gebaseerd op de potentiële groei minder destabiliserend is en minder gevoelig is voor 
fouten dan wanneer er gewerkt wordt met structurele normen. 

Eenmaal de beoogde schuldgraad van een land is vastgelegd, kan op basis hiervan 
een nominale primaire (i.e. exclusief interestlasten) uitgavennorm worden bepaald47. 
Om het anticyclisch effect te verhogen zouden de werkloosheidsuitkeringen (die niet 
het gevolg zijn van discretionaire ingrepen) niet onder de norm vallen. Zoals in het 
voorstel van het EBC betreft het een netto-uitgavennorm die rekening houdt met dis-
cretionaire wijzigingen van de ontvangsten opdat deze gewijzigd zouden kunnen 
worden conform de politieke voorkeur van de nationale beleidsmakers. De jaarlijkse 
uitgavennorm zou dan vastgelegd worden per legislatuur, na Europese goedkeuring. 
Uitzonderingen zijn mogelijk bij aanhoudende economische schokken, wijzigende 
politieke stromingen of bij toepassing van de algemene ontsnappingsclausule. Aldus 
zou de EU de uitgavennorm voor al de lidstaten moeten kunnen opschalen, behalve 
voor landen waar dit de houdbaarheid van de openbare financiën in gevaar zou kun-
nen brengen, in tijden van diepe recessie. 

Om dit in de praktijk te brengen stellen Martin et al. voor dat het EBC een methodolo-
gie uitwerkt om de houdbaarheid van de openbare financiën te evalueren en dit te 
vertalen naar een schuld- en uitgavennorm met een horizon van 5 jaar. De nationale 
onafhankelijke begrotingsautoriteit zou op basis hiervan dan de nationale schuld-
norm moeten bepalen en controleren of de uitgavennorm, die de nationale regering 
moet vastleggen conform die schuldnorm, coherent is met de schuldnorm48. De EC 
zou wel verantwoordelijk blijven op het toezicht en inbreuken op de regels signaleren, 
waarna de uiteindelijke beslissing omtrent eventuele sancties in handen blijft van de 
Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN). 

Martin et al. zijn ook voorstander van een Europese investeringscapaciteit gericht op 
specifieke transnationale doeleinden, gefinancierd door gemutualiseerde leningen 
waartegenover eigen middelen staan of een bijdrage van de lidstaten. Dit zou meer 
dan NextGen EU moeten inzetten op Europese publieke goederen. 

 
 
47 Martin et al. zijn voorstander van een nominale i.p.v. een reële uitgavennorm omdat dit stabiliserend zou 
werken. De redenering is dat een negatieve vraagschok gepaard gaat met lagere inflatie zodat de reële uitgaven, 
die gebaseerd zijn op de initieel voorziene (hogere) inflatie, sterker kunnen stijgen. 
48 Voor een efficiënt gebruik van de overheidsmiddelen zou deze oefening kunnen worden uitgevoerd door de 
bestaande overheidsadministratie onder toezicht van de nationale onafhankelijke begrotingsautoriteit. 
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Gebruikte indicatoren 

Om een beter beeld te krijgen van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën stellen 
een aantal auteurs voor om rekening te houden met de interestlasten als procent van 
het bbp. Dit heeft als voordeel dat ze rekening houdt met de interestvoet en een meer 
homogeen beeld zou geven door, anders dan de schuldgraad, twee stroomvariabelen 
(interestlasten en bbp) te vergelijken (i.e. gemeten over een bepaalde periode). Mar-
tin et al. (2021) menen echter dat deze indicator weinig meerwaarde zou bieden t.o.v. 
de huidige indicatoren. Het beleid zou zich nl. aanpassen en het primair saldo optrek-
ken (reduceren) wanneer de interestlasten toenemen (dalen), zodat er geen eendui-
dige relatie is met de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Bovendien kunnen er 
moeilijk normen worden ingevoerd op het aandeel van de interestlasten in het bbp, 
te meer aangezien deze zeer snel kunnen toenemen wanneer een overheid in het vi-
zier komt van de financiële markten en de overheid hier weinig controle over heeft. 
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Bijlage 1: overzicht webinars 

06/05/2021, Henk van Noten (Expert Europese Commissie): presentatie van het Eu-
ropese begrotingskader. 

18/05/2021, Henk van Noten (Expert Europese Commissie) en Xavier Debrun (lid Eu-
ropees Begrotingscomité): problemen met het Europese begrotingskader. 

10/09/2021, Peter Praet (voormalig hoofdeconoom Europese Centrale Bank): belang-
rijkste actuele problemen in de interactie tussen het monetair en het budgettair be-
leid. 

23/09/2021, André Sapir (lid “High-Level Advisory Group on post-COVID economic 
and social challenges): actuele problemen ingevolge de constructie en toepassing 
van het Europese begrotingskader en impact van COVID-19. 

06/10/2021, Zsolt Darvas (Bruegel): het Europese begrotingskader en groene inves-
teringen. 

08/11/2021, Olivier Blanchard (voormalig hoofdeconoom IMF): een alternatief Euro-
pees begrotingskader gebaseerd op fiscale standaarden. 

17/11/2021, Jean Pisani-Ferry (Bruegel): Een alternatief Europees begrotingskader 
gebaseerd op gediversifieerde schuldnormen. 

24/11/2021, Philipp Heimberger (Vienna Institute for International Economic Stu-
dies): de problemen met het gebruik en de berekening van de output gap binnen het 
Europese begrotingskader en mogelijke oplossingen. 

08/12/2021, Pierre Wunsch (gouverneur Nationale Bank van België): evaluatie van 
het Belgische begrotingskader. 

20/01/2022, Olaf Sleijpen (directeur Monetaire zaken en Financiële stabiliteit bij De 
Nederlandsche Bank) 

25/01/2022, Roland Gillet (Sorbonne) 
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Bijlage 2: overzicht mogelijke hervormingen 

begrotingskader 

VOORSTEL VOORDELEN NADELEN & RISICO'S 

Nieuwe berekening van de output 
gap: de potentiële output wordt 

geschat als een situatie van 
volledige wergelegenheid (i.e. 

zonder langdurige werkloosheid) 
waarbij de beleidsdoelstellingen 

m.b.t. de arbeidsmarkt bereikt zijn. 

Vereist geen aanpassing van de 
Europese regelgeving. 

Vereist aanvullend toezicht op de 
houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën 

Creëert ruimte voor stimulerend 
beleid  en vermijdt onderschatting 
van potentieel bbp met mogelijke 

hysterese-effecten bij 
conjunctuurverzwakking. 

 

Faciliteert coherentie tussen het 
begrotingsbeleid en de 

arbeidsmarktdoelstellingen. 

 

Legt verantwoordelijkheid bij 
verkozen politici. 

 

Minder indicatoren, over een 
langere termijn (bv. 1 

uitgavennorm, rekening houdend 
met de schuldpositie en 

conjunctuur). 

Vereist geen ingrijpende wijziging 
regelgeving, zeker bij behoudt van 

deficit- en schuldnorm. 
Lage flexibiliteit. 

Duidelijkere richtlijn, verhoogde 
transparantie. 

Behoudt van 60%-norm is 
misschien niet realistisch maar 

het ritme waarnaar daartoe 
geëvolueerd moet worden kan wel 

herzien worden. 

Geloofwaardigere 
sanctiemechanismen. 

 

Het gebruik van (weinig) 
indicatoren over meerdere jaren 

vermijdt continue bijsturingen en 
laat beleid met perspectief over 

langere termijn toe. 
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Verwijdering van cyclische, 
eenmalige of investeringsuitgaven 

laat wel enige flexibiliteit toe. 

 

Aangepaste schuldennorm per 
lidstaat, op basis van analyse 
houdbaarheidsrisico (volgens 
methodologie vastgelegd door 

EBC). Vertaling schuldennorm in 
uitgavennorm door nationale 

regering, onder toezicht van de 
nationale begrotingsautoriteit. EC 

controleert inbreuken en RvEU 
beslist over sancties. Normen 

gelden voor 5 jaar met mogelijke 
tussentijdse herziening. 

Verwijdering deficitnorm.  

Laat gediversifieerde aanpak toe, 
rekening houdende met veel 

informatie en landenspecifieke 
omstandigheden. 

Vereist aanpassing protocol 12 
van het VWEU en van secundaire 

regelgeving. 

Investeringen die de potentiële 
groei verhogen hebben positieve 
invloed op houdbaarheid en dus 

ook op uitgavennorm. 

RvEU zou weinig geneigd zijn om 
sancties uit te vaardigen omdat 

lidstaten ervoor zouden vrezen dat 
zij in de toekomst zelf 

gescanctioneerd zullen worden. 

Duidelijke richtlijn. Berekening achter schuld- en 
uitgavennorm weinig transparant. 

Flexibel.  

Ontbreken deficitnorm vermijdt 
bezuinigingen in laagconjunctuur. 

 

Fiscale standaarden: één ex ante 
algemene doelstelling die 

gaandeweg wordt vertaald in 
specifieke normen (bv. 
doelstelling: houdbare 

overheidsfinanciën; 
landenspecifieke norm: primair 

overschot)…  

Laat gediversifieerde aanpak toe, 
rekening houdende met veel 

informatie en landenspecifieke 
omstandigheden. 

Vereist aanpassing Europese 
secundaire en, indien 

gecontroleerd door EC of RvEU, 
nationale wetgeving. 

Flexibel: mogelijkheid om snel bij 
te sturen. 

Complex, niet transparant. 
Belangrijke rol voor technocraten. 

60%-schuldnorm blijft van toepassing maar met mogelijke herziening 
van het ritme waarnaar daartoe geëvolueerd moet worden. 

…indien sancties worden opgelegd 
door Europees Hof van Justitie 

Geloofwaardige 
sanctiemechanismen met 

jurisprudentieel kader 
Vereist aanpassing VWEU. 

 

Sancties kunnen beschouwd 
worden als een politieke 

beslissing, die in handen zouden 
moeten liggen van democratisch 

verkozenen. 

Verwijdering van (groene) 
investeringen uit de deficitnorm.  

Vermijdt bezuinigingen op 
investeringen, die positief effect 

hebben op lange termijn. 

Vereist aanpassing van protocol 
12 van VWEU. 

Kan helpen om 
klimaatdoelstellingen te 

realiseren. 

Voor zover investeringen zich niet 
terugverdienen via meer groei, 

vormt dit een risico voor de 
houdbaarheid van de openbare 

financiën. 

 
Kan ten koste gaan van andere 

uitgaven als dit nodig is om 
schuldnorm te bereiken. 
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Moeilijkheid om investeringen te 

definiëren en te vermijden dat 
overheden beroep doen op de 
regel voor lopende uitgaven. 

Verhoging EU-budget… 

Vereist geen verdragswijziging 
maar ligt politiek gevoelig. 

Vrees dat nationale overheden 
begrotingsdiscipline zouden 

loslaten, rekenend op Europese 
middelen, leidend tot een zgn. 

'transferunie'. 

Geeft EC en RvEU meer grip op EU-
doelstellingen. 

 

"Complementair met monetair 
beleid: 

- mogelijkheid tot herverdeling bij 
asymmetrische schokken 

- mogelijke stimulering economie 
wanneer rente op ondergrens ligt." 

 

Laat toe om vraagexternaliteiten 
(waarbij nationaal stimulerend 

beleid oversijpelt naar buitenland) 
te internaliseren via 

gecentraliseerd begrotingsbeleid, 
wat politiek haalbaarder zou zijn 
dan via een coördinatie van de 

nationale begrotingen. 

 

…via meer eigen inkomsten. 

Vermijdt regelmatige, moeizame 
onderhandelingen over EU-budget 

die politieke wrijvingen kunnen 
veroorzaken. 

 

…met mogelijkheid om geld op te 
halen op de financiële markten. 

De EC zal mogelijks kunnen lenen 
tegen een aantrekkelijke 

interestvoet, die vervolgens ten 
goede kan komen aan de 

individuele lidstaten. 

Dit zou een risico kunnen creëren 
voor de EU-lidstaten, die in fine 

garant staan voor de EU-financiën. 

…middels een onafhankelijke 
Europese leasing-instelling waar 
nationale overheden een beroep 

op kunnen doen.  

Kan helpen om EU-doelstellingen 
te realiseren indien de toegang 

voor lidstaten hiervan afhankelijk 
is. 

De Europese instellingen of 
lidstaten zouden hier garant voor 

moeten staan. 

Investeringen kunnen tegen 
jaarlijkse leasingvergoeding i.p.v. 

volledige kost in de begroting 
worden opgenomen. 

 

Zou kunnen genieten van 
schaalvoordelen bij de financiële 

dienstverlening. 
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