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Sinds begin 2012, het hoogtepunt van de Griekse crisis, werd volop gespeculeerd over een ‘GRexit’, de 
vrijwillige of gedwongen uitstap uit de eurozone van Griekenland. Toen Spanje zwaar in de problemen 
kwam, werd gewag gemaakt van een mogelijke ‘SPexit’. Ondertussen is de storm gaan liggen, maar de 
onderhuidse structurele problemen zijn nog verre van opgelost. In Groot-Brittannië is de helft van de 
Britten gewonnen voor een ‘BRexit’, een Britse exit uit de EU. Ook in Nederland draait het debat over het 
lidmaatschap van de EU op volle toeren. De PVV van Geert Wilders heeft onlangs een onderzoek laten 
uitvoeren naar de waarschijnlijke economische gevolgen van een ‘NExit’.

Capital Economics, een onafhankelijk economisch onderzoeksbureau in Londen, onderzocht welke 
economische gevolgen een Nederlandse uitstap uit de EU zou hebben voor het land. Volgens het rapport zou 
een NExit zowel op korte als lange termijn meer dan waarschijnlijk voordelen bieden voor de economie. 
De economische groei zou een stuk hoger liggen en Nederland zou vele miljarden euro’s besparen. Door 
de (her)nationalisering van de regelgeving, weg van ‘Brussel’, zouden de kosten van het zakendoen 
jaarlijks 20 miljard euro lager liggen. Het stopzetten van de financiering van allerlei Europese projecten en 
programma’s zou de Nederlandse overheidsfinanciën in 2017 reeds 2,9 miljard opbrengen, oplopend tot 4,7 
miljard in 2035. Een herziening van het immigratiebeleid zou de overheidsuitgaven met 7,5 miljard euro 
per jaar kunnen verlagen. Een specifiek handelsbeleid gericht op snelgroeiende opkomende economieën 
en los van Brusselse dictaten, zou een forse stimulans zijn voor de uitvoer naar niet-Europese markten. 
Volledige soevereiniteit inzake monetair en begrotingsbeleid dat volledig aansluit op de Nederlandse 
omstandigheden en niet langer op de gehele eurozone, zou in een periode van 20 jaar tot 309 miljard euro 
extra nationaal inkomen opleveren. Uiteraard zijn er ook kosten verbonden aan de uitstap, en dan vooral 
met betrekking tot herinvoering van de gulden. Volgens Capital Economics zouden deze kosten echter 
bescheiden en beheersbaar zijn, zeker bekeken op langere termijn. Daarenboven valt te verwachten dat, 
na een periode van korte volatiliteit, de Nederlandse gulden niet structureel zou appreciëren ten opzichte 
van de euro en andere munten. Indien Nederland op 1 januari 2015 de Unie verlaat en er een vergelijkbare 
relatie mee aanknoopt als Zwitserland, zou het Nederlandse BNP in 2035 10 tot 13% hoger liggen dan 
indien Nederland in de EU blijft. Gecumuleerd over 20 jaar zou het voordeel van een NExit tussen 1.100 
en 1.500 miljard euro bedragen, wat overeenkomt met 7.100 tot 9.800 euro per huishouden per jaar.

Het vertrek van Nederland uit de EU zou dus op termijn honderden miljarden euro opleveren voor het land. 
De aanvankelijke volatiliteit als gevolg van risico’s en kosten, vooral in verband met de herinvoering van 
de gulden, zou aldus meer dan gecompenseerd worden. Na de aanvankelijke euforie rond de invoering 
van de euro, blijkt het EU-project inderdaad steeds meer een last te worden. Een last die daarenboven 
bijzonder duur is en een bedreiging vormt voor de welvaart van de Europese landen. Zonder euro zou 
de Griekse besmetting, als gevolg van de monetaire tussenschotten waarvoor nationale munten zorgen, 
waarschijnlijk veel minder én veel minder zware slachtoffers gemaakt hebben. Via een eigen nationaal 
budgettair en monetair beleid had men de crisis in principe vlugger en efficiënter kunnen aanpakken, 
met een sneller en krachtiger herstel tot gevolg. In plaats daarvan hebben de EU-landen te kampen met 
een stagnerende lage groei en een record aantal werklozen. De Europese eenheidsworst, de natte droom 
van megalomane eurofielen, belemmert immers de economische groei van de lidstaten. Kleine, flexibele 
economieën met internationale ambities zijn vaak competitiever en creatiever dan grote entiteiten die 
wegens hun grootte en culturele verscheidenheid geen samenhangend beleid kunnen voeren. En dan 
spreken we nog niet over een kunstmatige unie van zeer diverse grote en kleine staten. De schuldencrisis 
heeft de constructiefouten van de EU en de euro aan het licht gebracht. De conjuncturele problemen, 
de zwaarste crisis sinds decennia, lijkt weg te ebben, maar de structurele fouten van de EU-constructie 
en de euro, zijn er nog steeds. Niet te verwonderen dat meer en meer Europeanen zich beginnen af te 
vragen of het sop de kool nog waard is; of de kost voor het behoud van de EU en de euro nog langer te 
verantwoorden is.

Volgens een recente peiling is 55% van alle Nederlanders voorstander van een vertrek uit de EU als dit 
economische groei en banen oplevert. Waarop wacht de Vlaamse regering om een grondig onderzoek te 
doen naar de economische gevolgen van een VLexit voor Vlaanderen?
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Griekenland* 28,0
Spanje  25,8
Kroatië  18,6
Cyprus  17,5
Italië  12,7
Ierland  12,1
Frankrijk 10,8
België   8,4
Nederland 7,0
Luxemburg 6,2
Duitsland 5,1
Oostenrijk 4,9

Eurozone 12,0
EU28  10,7
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Begroting 2013: doelstelling niet gehaald

Europese druk

Het tekort bedroeg in 2012 uiteindelijk 4,0% bbp, een pak meer dan de 
doelstelling van 2,8%, zoals bepaald in het Belgisch stabiliteitsprogramma 
2012-2015. De kapitaalsverhoging van Dexia, goed voor 0,8%, had een 
belangrijke impact, maar ook zonder deze uitgave strandde het tekort boven 
de 3%. Dit was in strijd met de Europese buitensporigtekortprocedure, 
waardoor België een forse boete riskeerde. Erger nog, de doelstelling 2013 
– een tekort van 2,15% – bleek verder weg dan ooit. Tot een boete is het 
niet gekomen en de begrotingsdoelstellingen werden afgezwakt. De EU 
ging akkoord met een aanpassing van de begrotingsdoelstellingen als voor 
de begroting 2013 aan drie voorwaarden werd voldaan: een structurele 
vermindering van het begrotingstekort met 1%, een schuldgraad lager 
dan 100% en een tekort van maximaal 2,7%. De Belgische regering zelf 
hoopte het gezamenlijk tekort terug te dringen tot 2,5%. Het geraamde 
deficit 2013 voldoet dus aan de Europese doelstelling, ligt iets boven 
de eigen doelstelling, maar is ver verwijderd van de oorspronkelijk 
afgesproken 2,15%. De Europese Commissie (EC) moet zich nog 
uitspreken over de vervulling van de Europese voorwaarden, maar de 
kans is reëel dat België deze keer wel een goed rapport krijgt.

Volgens minister van Begroting Chastel is het begrotingstekort in 2013 
met 1,3 procentpunt verbeterd, van 4% vorig jaar tot 2,7%, dankzij de 
inspanningen van de federale overheid. Het tekort van entiteit I bedraagt 
2,5% (volledig ten laste van de federale overheid, de sociale zekerheid is in 
evenwicht) wat voldoet aan de doelstelling vastgelegd in het (afgezwakte) 
stabiliteitsprogramma 2013. Entiteit II behaalt een tekort van 0,2% terwijl 
een evenwicht verwacht werd: de gemeenschappen en gewesten doen met 
een evenwicht iets beter dan begroot, terwijl de lokale overheden een 
tekort optekenen van 0,1% in plaats van het beoogde overschot van 0,1%. 
Met andere woorden, het missen van de eigen doelstelling van 2,5% is 
volledig te wijten aan het tekort bij de steden en gemeenten.

Federale begroting: stijgende belastinginkomsten

In de federale begroting valt de stijging van de fiscale ontvangsten op. 
De inkomsten uit de roerende voorheffing stijgen met 29,1%, een direct 
gevolg van de recente belastingverhogingen van Di Rupo, zoals de 
heffing op beveks zonder Europees paspoort, de overgangsmaatregel 
bij de tariefverhoging van de liquidatiebonus en de harmonisering 
van de roerende voorheffing aan 25%. Dankzij de fiscale regularisatie 
stijgen de successierechten met meer dan een kwart. Aanvankelijk 
werd de opbrengst van de fiscale regularisatie begroot op 488 miljoen 
euro. Met 813 miljoen ligt het resultaat aanmerkelijk hoger. Het is dan 
ook onder meer dankzij deze amnestie dat zowel de PB, de VennB en 
de BTW op peil zijn gebleven. De primaire uitgaven – uitgaven zonder 
rentelasten – daalden met 422 miljoen euro tot 46,06 miljard euro in 
2013, ondanks een hogere dotatie voor pensioenen (9,61 miljard of 
6,1% meer dan 2012) en vooral voor de sociale zekerheid (+32,1% 
tot 5,34 miljard euro). De daling van de primaire uitgaven met 0,9% 
is vooral te danken aan de besparingen van de departementen en de 
onderbenutting van de kredieten.

Volgens minister van Financiën Geens bedraagt de schuldgraad 99,7% 

per einde 2013. Hiermee wordt voldaan aan de tweede Europese 
voorwaarde. De schuld blijft onder de 100% dankzij de vermindering 
van het tekort tot 2,7%, de verkoop van de participatie in Fortis (3,25 
miljard) en in Royal Park Investments (1 miljard), de overdracht van 
de schuldvorderingen inzake het Berlaymontgebouw (636 miljoen) 
en de consolidatie van de schuld met de saldi van de verschillende 
overheidsinstellingen (500 miljoen).

Vlaamse begroting: budgettaire meevallers

Dankzij enkele budgettaire meevallers sluit de Vlaamse begroting 2013 
met een klein overschot van 174,6 miljoen euro. De gewestbelastingen 
brengen in 2013 5,523 miljard euro op, wat 76,48 miljoen meer is 
dan aanvankelijk begroot. Door de zwakke economische conjunctuur 
en de onzekerheid over de woonbonus, brengen de registratie- en 
hypotheekrechten minder op dan verwacht. Ook de verkeersbelastingen 
liggen lager dan begroot. De successierechten kennen dankzij de 
fiscale amnestie echter een forse stijging: 78,1 miljoen in 2013 ten 
opzichte van 5,9 miljoen euro een jaar eerder. Aan de uitgavenkant 
bedraagt de onderbenutting uiteindelijk 675,6 miljoen, een meevaller 
van 82,2 miljoen ten opzichte van de raming van 593,4 miljoen. 
Door het begrotingsoverschot en de gedeeltelijke terugbetaling van 
de KBC-steun, daalt de Vlaamse directe schuld van 6,42 miljard 
tot 4,39 miljard euro, wat overeenkomt met een verbetering van de 
schuldgraad van 24,12% tot 16,24%. De gewaarborgde schuld blijft 
daarentegen toenemen, van 10,73 miljard in 2012 tot 11,84 miljard 
een jaar later, of een stijging van een forse 10,25%. 

Belangrijke uitdagingen

De begrotingsresultaten mogen geen aanleiding zijn om nu de teugels 
te vieren. Het betreft trouwens slechts een eerste raming; een bijsturing 
van de cijfers is dus nog steeds mogelijk. Ook de EU moet nog zijn fiat 
geven. Met een beetje geluk wordt voldaan aan de tekortvoorwaarde 
(2,7%) en aan de schuldvoorwaarde (100%), ook al is dit niet zeker 
aangezien de berekeningen van de Eurostat vaak afwijken van de 
Belgische. De vraag blijft of België in 2013 wel 1% structureel heeft 
bespaard. De federale regering meent dat dit wel degelijk het geval is, 
maar gaat hierbij vaak creatief te werk. Een tekort van 2,7% betekent 
ook dat België nog meer dan 10 miljard euro moet besparen om een 
evenwicht te bereiken. Dit jaar bedraagt de doelstelling een tekort 
van 2,1% om tegen 2016 een overschot van 0,2% te realiseren. De 
inspanning voor 2014 is relatief beperkt, maar in een verkiezingsjaar is 
het niet evident om belangrijke besparingen door te voeren.

Ook Vlaanderen mag niet op zijn lauweren rusten. Het overschot 
2013 is vooral te danken aan een paar budgettaire meevallers. De 
begrotingsopmaak wordt er in de toekomst niet gemakkelijker op. Er 
is geen ruimte meer voor de traditionele ‘kaasschaafmethode’ en de 
opgebouwde buffers werden reeds aangesproken. Bovendien moeten 
de gemeenschappen en gewesten vanaf 2014 bijdragen aan de sanering 
van de overheidsfinanciën - 250 miljoen dit jaar, oplopend tot 2,5 
miljard euro in 2016 - terwijl ze zich moeten voorbereiden op de 
budgettaire gevolgen van de 6de staatshervorming. 

Zowel de federale als Vlaamse overheid staan voor belangrijke 
uitdagingen, ook al werden de begrotingsdoelstellingen in 2013 
gevoelig afgezwakt. Een nieuwe versoepeling zou bijzonder nefast 
zijn voor de publieke financiën en het vertrouwen. Beide regeringen 
kunnen dan ook niets anders dan hun inspanningen opvoeren.

De Belgische begroting 2013 klokte af op een tekort van 2,7%. De 
federale regering mikte op een deficit van 2,5%. De doelstelling werd 
dus niet gehaald, ook al is het verschil al bij al beperkt. De regering 
maakt zich sterk de Europese doelstellingen te respecteren en hoopt 
dat er nu een einde komt aan de Europese buitensporigtekortprocedure.
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Vijf jaar Europese schuldencrisis: de factuur voor België

Tussen 2010 en 2013 hebben de EU, de ECB en het IMF verschillende 
constructies opgezet om lidstaten in financiële nood bij te springen, 
gaande van bilaterale leningen tot een permanent noodfonds en massieve 
interventies van de ECB. De financiering van de noodleningen wordt in 
principe gedragen door de lidstaten van de eurozone of de EU. Kredieten 
worden slechts toegestaan als het ontvangende land zich verbindt een 
streng herstelprogramma door te voeren. 

EU-begroting: BoP en EFSM

EU-lidstaten die niet tot de eurozone behoren, kunnen sinds 2002 
een beroep doen op het ‘Balance of Payment programma’ (BoP, 
betaalbalansprogramma) van de EU. Onder dit programma kan de 
EC tot 50 miljard euro steun verlenen door kapitaal te ontlenen op de 
kapitaalmarkten en dit vervolgens uit te lenen aan de betrokken landen. 
De EU-begroting geldt als garantie. Sinds 2008 hebben Hongarije, 
Letland en Roemenië een beroep gedaan op het BoP, voor in totaal 
13,4 miljard euro. De Belgische bijdrage kan geraamd worden aan de 
hand van het Belgisch aandeel in de EU-begrotingsmiddelen. In 2012 
bedroeg dit 5,24 miljard: de eigenlijke Belgische bijdrage van 3,64 
miljard (percentage van het BNI, gecorrigeerd voor de kortingen van het 
VK, Nederland en Zweden) plus de eigen EU-middelen (douanerechten 
en een deel van de BTW-middelen geïnd in België). Deze 5,24 miljard 
euro komt overeen met 3,76% van de totale EU-middelen. De Belgische 
bijdrage aan de lopende BoP’s (13,4 miljard) kan dus geraamd worden 
op 504 miljoen euro. Het maximale (potentiële) risico voor België (op 50 
miljard) bedraagt 1,880 miljard euro.

Via het ‘European Financial Stabilisation Mechanism’ (EFSM) kunnen 
EU-lidstaten financiële hulp krijgen van de EC op basis van een 
garantiestelling van de EU-begroting. Het mechanisme bestaat sinds 
mei 2010, is begrensd op 60 miljard euro en vertoont veel gelijkenissen 
met het BoP-programma. Via het EFSM werd tot nu toe 48,5 miljard 
aan kredieten toegezegd: 22,5 aan Ierland in 2010 en 26 aan Portugal in 
2011. Op basis van de Belgische bijdrage in de EU-begroting bedraagt de 
blootstelling 1,824 miljard, met een maximum risico van 2,256 miljard 
euro.

Griekse leenfaciliteit of GLF

De GLF, beter gekend als eerste Griekse redding, was het eerste 
steunpakket voor het noodlijdende Griekenland. In mei 2010 leenden de 
eurolanden gezamenlijk 80 miljard aan Griekenland. De verdeelsleutel 
werd gebaseerd op de kapitaalinbreng in de ECB, gecorrigeerd voor 
de niet-deelnemende landen – landen die zelf noodhulp ontvingen 
(Griekenland zelf, Ierland, Portugal) die weigerden (Slovakije) of 
nog geen deel uitmaakte van de eurozone (Estland). Voor België 

bedroeg de bijdrage 3,567% of 2,861 miljard euro. Aangezien de 
situatie in Griekenland niet onder controle geraakte, werd een tweede 
reddingsoperatie onvermijdelijk. De GLF werd in maart 2012 stopgezet 
en vervangen door een nieuw programma van het tijdelijke noodfonds 
EFSF. Ondertussen was reeds 52,9 miljard euro uitgekeerd onder de GLF, 
wat ook het eindbedrag van dit programma was. In totaal leende België 
uiteindelijk 1,942 miljard aan Griekenland, of 3,67% van de GLF.

Het tijdelijk noodfonds EFSF

De EFSF, voluit ‘European Financial Stability Facility’, werd op 7 juni 
2010 opgericht om de financiële stabiliteit in de EU te garanderen. De 
eurolanden die geen steun ontvangen zijn de aandeelhouders van de 
EFSF, een NV onder Luxemburgs recht. Samen garanderen deze lidstaten 
een bedrag van 726 miljard euro, goed voor een maximale leencapaciteit 
van 440 miljard aan eurolanden. De verdeling van de garanties gebeurt 
op basis van de gecorrigeerde inbreng in het ECB-kapitaal. Voor België 
is dit 3,7313%, wat impliceert dat het risico maximaal kan oplopen tot 
27,032 miljard. In het kader van de EFSF werkt de EC nauw samen met 
het IMF en de ECB, de zogenaamde Trojka. De EFSF heeft momenteel 
3 programma’s lopen. De tweede reddingsoperatie voor Griekenland 
(maart 2012) kost 144,6 miljard euro: 109,1 miljard als feitelijk tweede 
programma en 35,5 miljard ter compensatie van de PSI-participatie. De 
‘Private Sector Involvement’ of PSI is de ‘vrijwillige’ bijdrage van de 
private sector in de Griekse schuldherschikking. Private investeerders 
moesten een afschrijving van 53,5% slikken op de nominale waarde van 
hun Grieks papier. Hierdoor daalde de Griekse schuld met 107 miljard 
euro, maar liepen de reële verliezen voor de private investeerders op tot 
75%. Naast Griekenland hebben ook Ierland (17,7 miljard) en Portugal 
(26 miljard) een beroep gedaan op de EFSF. Samen zijn de huidig 
programma’s goed voor 188,3 miljard, wat voor België een blootstelling 
van 7,026 miljard euro impliceert. 

Permanente steun via het ESM

Het Europees Stabiliteitsmechanisme ESM trad in werking op 27 
september 2012. Het is een permanent noodfonds, opvolger van het EFSF 
dat sinds 1 juli 2013 in principe geen nieuwe kredieten kan toestaan. 
Het EFSF blijft actief in de financiering van de lopende programma’s 
voor Portugal en Griekenland. Ierland heeft in december 2013 het 
EFSF verlaten. Het ESM is opgericht door alle eurolanden met als doel 
eurolanden te helpen die in financiële nood verkeren. De garantiestelling, 
het toegezegde kapitaal, bedraagt 700 miljard, goed voor een effectieve 
leencapaciteit van 500 miljard euro. Alle eurolanden, dus ook degene 
die momenteel steun ontvangen, dragen bij volgens een verdeelsleutel 
gebaseerd op de inbreng in het ECB-kapitaal. Het opvraagbare kapitaal 
(80 miljard) moet dit jaar volstort worden. Indien nodig kan ook het saldo 
(620 miljard) worden opgevraagd. De Belgische bijdrage is vastgelegd 
op 3,477% of maximaal 24,34 miljard euro, waarvan 2,77 miljard gestort. 

Twee landen deden tot nu toe een beroep op het ESM. Spanje leende sinds 
december 2012 reeds 41,33 miljard voor de sanering van de financiële 
sector. Dit bedrag kan verder oplopen tot maximaal 100 miljard. 
Cyprus kreeg 9 miljard euro toegezegd van het ESM, op voorwaarde 
dat het land de bankensector saneert. Niet de belastingbetaler, maar de 
kapitaalverschaffers en schuldeisers draaien in de eerste plaats op voor 
de sanering van de Cypriotische banken (bail-in). Aandeelhouders, 
obligatiehouders en grote spaarders (de onverzekerde deposito’s boven 
100.000 euro) van de getroffen banken moeten de verliezen opvangen. De 
eerste twee categorieën zien hun inleg grotendeels wegsmelten, terwijl de 

In oktober 2009 biechtte de Griekse regering op dat Griekenland 
jarenlang gelogen had over de werkelijke budgettaire toestand. 
Het begrotingstekort bedroeg bijna 13% - meer dan 4 keer het 
maximaal toegelaten tekort van 3% onder Maastricht. Ondanks forse 
saneringsmaatregelen escaleerden de problemen. Het vertrouwen 
van de financiële markten kelderde, waardoor de Helleense republiek 
afstevende op een faillissement. Het land wankelde en noodhulp werd 
onvermijdelijk. De kapitaalmarkten roken bloed en richtten hun pijlen 
op andere zwakke Europese landen. Al vlug werd duidelijk dat de 
schuldencrisis geen geïsoleerd geval was, maar zich razendsnel in Europa 
was aan het verspreiden. De EU moest in allerijl op zoek naar zwaar 
geschut om de mokerslagen van de financiële markten op te vangen.
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verliezen op de onverzekerde deposito’s oplopen tot 47,5%. Het Belgisch 
risico op de toegezegde hulp van 109 miljard onder het ESM bedraagt 
3,790 miljard euro.

Steunaankopen van de ECB

In het kader van het monetaire beleid kan de Europese Centrale Bank 
tijdelijk waardepapieren aanhouden. Dit gebeurt via verschillende 
aankoopprogramma’s in de openmarktoperaties van het eurosysteem. 
Via de ‘Covered Bond Purchase Programmes’ (CBPP 1 en 2) kon de 
ECB tussen begin juli 2009 en eind oktober 2012 tot 100 miljard aan 
gedekte staatsobligaties aankopen. Op 21 mei 2010 lanceerde de ECB het 
SMP (‘Securities Markets Programme’) waarvan de omvang afhankelijk 
was van de marktvoorwaarden en behoeften van het monetaire beleid. 
Op 6 september is het SMP beëindigd en vervangen door het OMT of 
‘Outright Monetary Transactions’. Onder het OMT- programma kan de 
ECB ongelimiteerd obligaties van eurolanden met een looptijd tot 3 jaar 
aankopen op de secundaire markt, indien het betrokken euroland een 
beroep doet op het EFSF of ESM. 

Per eind augustus 2013 had de ECB voor 250,6 miljard aan 
overheidsobligaties in portefeuille, aangekocht onder het CBPP en SMP. 
Het OMT-programma was nog niet geactiveerd. In februari 2013 bedroeg 
de portefeuille van de PIIGS-lidstaten 218 miljard: Portugal (22,8), 
Ierland (14,2), Italië (102,8), Griekenland (33,9) en Spanje (44,3 miljard 
euro). Het kapitaal van de ECB bedraagt op 1 januari 2014 10,825 miljard 
euro. De inleg van de nationale banken, de aandeelhouders van de ECB, 
wordt bepaald via een verdeelsleutel op basis van het aandeel van de 
totale bevolking en van het BNP van de respectieve lidstaten in de EU, 
waarbij aan beide determinanten een zelfde gewicht wordt toegekend. 
De verdeelsleutel wordt om de 5 jaar geëvalueerd en bij de toetreding 
van nieuwe lidstaten. Momenteel is het Belgisch aandeel vastgelegd 
op 2,4778% of 268,222 miljoen euro. Volgens deze sleutel bedraagt de 
Belgische blootstelling aan de ECB-obligatieportefeuille 6,209 miljard 
euro, waarvan 5,402 miljard aan de PIIGS-landen.

Parallelle financiering van het IMF

Het Internationaal Monetair Fonds verleent steun samen met de financiële 
mechanismen van de EU. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de 
EC en de ECB. De toegezegde bedragen tot eind 2013 worden hieronder 
in tabelvorm weergegeven. Het IMF komt niet tussen bij de ESM-steun 
voor de Spaanse banksector.

Eurocrisis: steun IMF (in miljard euro)

Griekenland I  20,10  (2010, met GLF)
Griekenland II  28,00 (2012, met EFSF)
Ierland   22,50 (2010, met EFSM/EFSF)
Portugal   26,00 (2011, met EFSM/EFSF)
Cyprus   1,00 (2013, met ESM)
Hongarije  12,50 (2008, met BoP)
Letland   1,70 (2008, met BoP)
Roemenië  12,68 (2009, met BoP)
Totaal   124,48

Ook hier kan de Belgische blootstelling geraamd worden aan de hand 
van de Belgische inbreng in de financiering van het IMF. Het Belgische 
quotum bedraagt 4.506,2 miljoen SDR’s (‘Special Drawing Rights’ 
of trekkingsrechten, de interne munt van het IMF) of ongeveer 5,23 
miljard euro. Dit komt overeen met 1,93% van het totaal aantal SDR’s. 
Momenteel bedraagt het Belgisch risico via het IMF aldus 1,93% van 
124,48 miljard of 2,402 miljard euro. Het potentiële maximale risico kan 

niet berekend worden, aangezien het IMF enkel tussenkomt samen met 
andere mechanismen en geen maxima voorziet.

800 miljard noodhulp

Sinds 2008 loopt de factuur voor financiële steun aan EU-lidstaten enorm 
op: Griekenland (I en II) 245,6 miljard, Ierland 67,5 miljard, Portugal 78 
miljard, Spanje 100 miljard, Cyprus 10 miljard, Hongarije 20 miljard, 
Letland 7,5 miljard en Roemenië 20,6 miljard. In totaal werd reeds 549,2 
miljard euro steun toegezegd via de EU-steunmechanismen en het IMF. 
Inclusief de steunaankopen van het ECB (250,6 miljard aan Europese 
overheidsobligaties), bedraagt de totale kost van 5 jaar schuldencrisis een 
duizelingwekkende 799,8 miljard euro. Volgende tabel geeft het Belgisch 
aandeel in deze factuur weer.

Eurocrisis: Belgisch risico (in miljard euro)

  Blootstelling Maximaal risico
BoP  0,504  1,880
EFSM  1,824  2,256
GLF  1,942  1,942
EFSF  7,026  27,032
ESM  3,790  24,340
ECB*  6,209  6,209
IMF**  2,402  2,402
Totaal  23,697  66,061

*ECB kan onbeperkt obligaties opkopen. Het maximale risico is dus in principe 
onbeperkt. **IMF: maximum risico in functie van de EU-mechanismen.

Het Belgisch risico loopt nu al op tot 23,7 miljard euro. Het maximale 
risico ligt echter bijna drie keer hoger: goed 66 miljard euro. Normaliter 
zullen de garanties voor het EFSF niet verder worden aangesproken 
omdat voortaan enkel het ESM voortaan nog nieuwe programma’s kan 
opstarten. De maximale risico’s via de ECB en het IMF kunnen niet 
worden geraamd. De gevolgen van de eurocrisis zullen nog decennialang 
effect hebben: de leningen aan Griekenland hebben een gemiddelde 
looptijd van 30 jaar, die aan Ierland en Portugal gemiddeld 20 jaar.

Ook de banken vormen een risico

De eurocrisis is onlosmakelijk verbonden met de bankencrisis. De banken 
brachten de begrotingen van de lidstaten in gevaar die op hun beurt door 
hun dalende obligatiekoersen de banken in problemen brachten. De 
kostprijs van de bankencrisis hebben we geraamd in vorige FEC (zie FEC 
december 2013: ‘Overheidssteun aan de bankensector: een voorlopige 
balans’). De factuur voor de periode 2008-2012 bedraagt 27,71 miljard. 
Inclusief de financieringskost (rente op de stijgende schuld) stijgt de 
Belgische kost voor de bankencrisis tot 32,32 miljard. Daarenboven 
waarborgt de Belgische staat nog bepaalde risico’s (zoals gestructureerde 
kredieten) bij verschillende financiële instellingen ten belope van 67,2 
miljard euro, wat het totale risico bij de financiële sector op 99,52 miljard 
euro brengt.

De Belgische blootstelling aan de schulden- en bankencrisis bedraagt 
momenteel 56,017 miljard euro. Als we rekening houden met de 
staatswaarborgen voor de banken en het potentiële maximale risico in 
de Europese noodhulp, komt de teller op 165,581 miljard euro. België 
garandeert met andere woorden ongeveer 44% van het BBP om zijn 
financiële sector en de eurozone overeind te houden. Uiteraard is de 
kans bijzonder klein dat deze garanties volledig worden aangesproken. 
Anderzijds is het zeker dat er verliezen zullen zijn. Het zal echter nog 
tientallen jaren duren vooraleer we weten hoe groot die verliezen zijn.


