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Voorwoord 

In het raam van zijn informatieopdracht over begrotingsaangelegenheden, die stoelt op de 
bepalingen van artikel 30 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de 
bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle1, 
bezorgt het Rekenhof aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zijn bevindingen en 
commentaar met betrekking tot de ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de 
begrotingen voor het begrotingsjaar 2013 en de begrotingen voor het begrotingsjaar 2014 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 

 

  

 

1  Om de leesbaarheid van het verslag te bevorderen, wordt die titel in de rest van het verslag systematisch afgekort tot 

« de organieke ordonnantie ».  
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Eerste deel: ontwerpordonnanties houdende de 
aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 
2013  

1. ONTWERP VAN AANPASSING VAN DE MIDDELENBEGROTING 

1.1 Algemeen overzicht 

Tabel 1 vergelijkt de ramingen in het ontwerp van aanpassing met de initiële begroting2. 

Als geen rekening wordt gehouden met de leningopbrengsten en de ontvangsten in het 
kader van de schuldbeheersverrichtingen (fonds beheer van de gewestschuld), dalen de 
ontvangstenramingen globaal met 16,0 miljoen euro tot 2.925,3 miljoen euro (-0,5%). Die 
daling is het resultaat van 76,5 miljoen euro verhoogde en 92,5 miljoen euro verlaagde 
ramingen. 

Zo verlaagt het ontwerp de ramingen van programma 60 Bijzondere Financieringswet, 
toegekend gedeelte van de personenbelasting met 76,2 miljoen euro, onder meer als gevolg 
van de geschrapte ontvangsten uit de federale dotaties voor de pendelaars en de 
internationale ambtenaren (zie punt 1.2.2). Verder verminderen de ramingen van de 
programma’s 250 Tewerkstelling (-13,7 miljoen euro) en 150 Openbaar ambt (-2,4 miljoen 
euro) door de geraamde ontvangsten van de federale dotaties voor de trekkingsrechten3 en 
voor de taalpremies4 bij te stellen.  

De belangrijkste stijgingen zijn terug te vinden bij de programma’s 10 Bijzondere 
Financieringswet gewestelijke belastingen (+50,7 miljoen euro, zie punt 1.2.1) en 110 Diverse 
ontvangsten (+16,1 miljoen euro). De laatste stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de 
verhoogde ramingen van de federale overdracht uit van het zogeheten toppenfonds (zie 
punt 1.2.3). Verder is er een stijging met 3,5 miljoen euro van het programma 100 Stortingen 

 

2  De programma’s zijn gerangschikt volgens het geraamde bedrag. Tenzij anders vermeld zijn de cijfers in de tabellen 

en figuren in dit verslag uitgedrukt in duizend euro.  

3  BA 02.250.01.01.4941 Wedertewerkstelling van werklozen: dotatie van de federale overheid. Het ontwerp van 

aanpassingsblad brengt de gewestelijke raming in overeenstemming met de federale raming. Net als de voorgaande 

jaren werd in de federale uitgavenbegroting voor die dotatie, een bijdrage voor de tewerkstelling van werklozen in 

wedertewerkstellingsprogramma’s, een bedrag van 39,0 miljoen euro ingeschreven. Evenwel  baseerde het gewest 

zich bij de opmaak van zijn initiële middelenbegroting op een berekening van Actiris. Het gewest maakt al jaren 

aanspraak op een hogere bijdrage en stapte naar de rechter om de betaling van achterstallen te eisen. Bij de 

onderhandelingen in het kader van de zesde staatshervorming werd overeengekomen dat het gewest die procedure 

zal beëindigen. 

4  BA 02.150.01.01.4941 Dotatie vanwege de federale overheid in verband met de taalpremies in het kader van de zesde 

staatshervorming. Het ontwerp brengt de geraamde ontvangsten in overeenstemming met wat dit jaar effectief 

werd ontvangen (1,6 miljoen euro). Bij de opmaak van de initiële begroting was ervan uitgegaan dat de federale 

overheid de middelen voor de premies van de autonome bestuursinstelling (ABI) aan het MBHG zou storten (die ze 

dan op zijn beurt zou verrekenen in de werkingsdotaties aan de ABI). De federale overheid heeft de middelen echter 

rechtstreeks aan de ABI gestort. Aangezien de taalpremies al zijn verrekend in de werkingdotaties aan de ABI, werd 

gevraagd ze terug te storten.  
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van Brusselse instellingen, die voortvloeit uit de inschrijving van terug te betalen  
werkingssubsidies van de autonome bestuursinstellingen (ABI) van het gewest5. 

 

Tabel 1 – Aanpassing van de middelenbegroting 

Middelenbegroting Ontwerp initiële 

begroting 2013 

Ontwerp aan-

passing 2013 

Verschil Verschil 

in % 

Gewestelijke belastingen (Pr. 010) 1.179.639 1.230.335 50.696 4,3% 

Bijzondere Financieringswet, toegekend gedeelte van 
de personenbelasting (Pr. 060) 

1.190.467 1.114.225 -76.242 -6,4% 

Agglomeratiebevoegdheden (Pr. 080) 175.274 175.274 0 0,0% 

Gewestbelastingen (Pr. 020) 117.630 117.630 0 0,0% 

Uitrusting en verplaatsingen (Pr. 260) 76.910 78.520 1.610 2,1% 

Dode handen (Pr. 070) 71.316 71.316 0 0,0% 

Tewerkstelling (Pr. 250) 54.275 40.547 -13.728 -25,3% 

Diverse ontvangsten (Pr. 110) 13.672 29.818 16.146 118,1% 

Energie (Pr. 240) 26.957 27.260 303 1,1% 

Hulp aan ondernemingen (Pr. 200) 10.356 11.176 820 7,9% 

Voormalige provinciebelastingen (Pr. 030) 4.064 4.928 864 21,3% 

Sociale huisvesting (Pr.310 )  4.126 4.787 661 16,0% 

Stortingen van Brusselse instellingen (Pr. 100) 0 3.493 3.493 - 

Groene ruimten, bossen en natuurgebieden (Pr. 340) 3.272 3.290 18 0,6% 

Gewestelijk vastgoedbeheer (Pr. 170) 1.914 3.276 1.362 71,2% 

Openbaar ambt (Pr. 150) 5.218 2.782 -2.436 -46,7% 

Bescherming van het leefmilieu (Pr. 330) 2.120 2.380 260 12,3% 

Huisvesting (Pr. 300) 1.325 1.268 -57 -4,3% 

Taxi's (Pr. 040) 992 992 0 0,0% 

Stedenbouw en grondbeheer (Pr. 280) 642 747 105 16,4% 

Financiële ontvangsten (Pr. 90, zonder lening-
opbrengsten) 

420 420 0 0,0% 

Andere ontvangsten 667 803 136 20,4% 

Totaal zonder leningopbrengsten en 
ontvangsten in het kader van de 
schuldbeheersverrichtingen  

2.941.256 2.925.267 -15.989 -0,5% 

Leningopbrengsten BA 01.090.06.01.9610 
(Schuldbeheersverrichtingen) 

133.526 133.526 0 0,0% 

Renteontvangsten BA 01.090.06.02 
(Schuldbeheersverrichtingen) 

40.000 40.000 0 0,0% 

Leningopbrengsten BA 01.090.03.05.9610 (leningen 
> 1 jaar) 

341.645 125.000 -216.645 -63,4% 

Algemeen totaal ontvangsten 3.456.427 3.223.793 -232.634 -6,7% 

 

 

 

5  BA’s 01.100.03.16.4140 (geconsolideerde ABI) en 01.100.03.17.3122 (niet-geconsolideerde ABI). Het betreft de 

hierboven vermelde terugbetaling van de taalpremies  die al waren verrekend in de werkingsdotaties aan de ABI (zie 

vorige voetnoot). 
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1.2. Overzicht per programma 

1.2.1. Gewestelijke belastingen (Programma 010) 

Het ontwerp raamt de totale opbrengsten van de gewestelijke belastingen op 1.230,3 
miljoen euro. Dat is 50,7 miljoen euro (+4,3%) meer dan de initiële begroting.  

Tabel 2 – Raming van de gewestelijke belastingen 

  Realisaties 

2012 

Initiële 

begroting 
2013 

Ontwerp 

aanpassing 
2013 

Verschil 

t.o.v. 
realisaties 

2012 

Verschil 

t.o.v. initiële 
begroting 

2013 

Verschil t.o.v. 

initiële  
begroting 

2013 

Registratierechten op 

de verkopen van 

onroerende goederen 

478.484 486.213 476.438 -2.046 -9.775 -2,0% 

Registratierechten op 

de vestiging van een 

hypotheek op een 

onroerend goed 

27.016 27.192 27.192 176 0 0,0% 

Registratierechten op 

de verdelingen van 

onroerende goederen  

6.215 6.078 6.362 147 284 4,7% 

Schenkingsrechten 59.452 54.072 60.652 1.200 6.580 12,2% 

Successierechten 334.439 364.524 429.832 95.393 65.308 17,9% 

Onroerende voorheffing 19.522 20.519 20.519 997 0 0,0% 

Verkeersbelasting op de 

autovoertuigen 
132.573 138.126 134.570 1.997 -3.556 -2,6% 

Belasting op de 

inverkeerstelling 
44.351 46.394 41.485 -2.866 -4.909 -10,6% 

Eurovignet 6.808 5.592 4.892 -1.916 -700 -12,5% 

Belasting op de spelen 

en weddenschappen 
17.011 20.638 18.445 1.434 -2.193 -10,6% 

Belasting op de 

automatische 

ontspanningstoestellen 

10.094 10.291 9.911 -183 -380 -3,7% 

Openingsbelasting op 

de slijterijen van 

gegiste dranken 

55 0 37 -18 37   

Totaal  1.136.018 1.179.639 1.230.335 94.317 50.696 4,3% 

 

In vergelijking met de realisaties in 2012 worden 94,3 miljoen euro meer ontvangsten 
verwacht (+8,3%)6.  

Zoals de verantwoording vermeldt, steunen de ramingen in het ontwerp op projecties, op 
basis van de realisaties tot en met september van dit jaar. Voor alle gewestelijke belastingen 
samen ligt de gewestelijke raming 40,2 miljoen euro (-3,2 %) onder de federale raming. 

  

 

6  Wat de vergelijking met 2012 betreft, blijkt dat in de eerste tien maanden van dit jaar al 156,9 miljoen euro meer 

werd gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar (+16,83%), wat vooral is toe te schrijven aan de toegenomen 

ontvangsten van de successierechten (er werd de eerste tien maanden van dit jaar 142,5 miljoen euro meer 

successierechten ontvangen dan in de eerste tien maanden van 2012). Zoals de verantwoording vermeldt, was dat 

laatste onder meer te wijten aan een uitzonderlijke nalatenschap en is er inderdaad een groeiversnelling voor bijna 

alle maanden.   
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1.2.2. Bijzondere Financieringswet, toegekend gedeelte van de personen-belasting 
(programma 060) 

Het ontwerp raamt de ontvangsten van programma 060 op 1.114,2 miljoen euro, wat 
neerkomt op een daling met 76,2 miljoen euro in vergelijking met de initiële begroting. 
Zoals hierboven vermeld, is die daling vooral een gevolg van de geschrapte 61 miljoen euro 
aan federale compensaties voor het derven van belastinginkomsten van de internationale 
ambtenaren (48,0 miljoen euro) en de pendelaars (13,0 miljoen euro), die werden verwacht 
in het kader van de zesde staatshervorming en waarvoor in de initiële begroting twee 
nieuwe basisallocaties waren gecreëerd. In tegenstelling tot wat het institutioneel akkoord 
bepaalde, zullen die compensaties pas voor het eerst in 2014 worden toegewezen. Het 
voormelde bedrag van 61 miljoen zal worden verdeeld over de jaren 2014, 2015 en 2016. 

De ramingen voor de drie overige basisallocaties van het programma7 worden jaarlijks 
onder meer aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van 
de consumptieprijzen en aan de groei van het bruto binnenlands product (BBP). Daarnaast 
moet ook rekening worden gehouden met het aandeel van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest in het totaal van de personenbelasting en met de nationale 
solidariteitstussenkomst8.  

De ramingen van deze drie basisallocaties dalen globaal met 15,2 miljoen euro, wat 
overeenstemt met wat op federaal niveau is voorzien.  

De verlaging vloeit voort uit de lagere parameterwaarden die de economische begroting 
van het Federaal Planbureau (EB) van 7 februari 2013 voorlopig vooropstelde voor de 
inflatie (1,00%) en voor de groei van het BBP (+0,20%)9. Bovendien werd ook het saldo voor 
2012 naar beneden aangepast10 

Voor 2013 werd de nationale solidariteitstussenkomst voorlopig geraamd op 452,7 miljoen 
euro11, wat overeenkomt met 15,5% van de totaal geraamde ontvangsten van het gewest 
(exclusief leningopbrengsten).  

 

 

 

7  Naast de basisallocatie voor het eigenlijke toegewezen deel van de personenbelasting gaat het om de basisallocatie 

voor de middelen die werden toegewezen bij de overheveling van een aantal bevoegdheden bij de vijfde 

staatshervorming, en de basisallocatie voor de middelen toegekend op basis van artikel 46bis van de bijzondere wet 

van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Dat artikel heeft betrekking op de bijzondere 

dotatie die via het gewest wordt verdeeld over de Brusselse gemeenten die voldoen aan de voorwaarden van artikel 

279 van de gemeentewet (Nederlandstalige schepen of Nederlandstalige OCMW-voorzitter). 

8  De nationale solidariteitstussenkomst wordt toegekend aan de gewesten, waar de gemiddelde opbrengst van de 

personenbelasting per inwoner lager ligt dan die voor het Rijk. Het bedrag van de tussenkomst wordt verkregen 

door het geïndexeerde basisbedrag (11,60 euro te indexeren vanaf het begrotingsjaar 1989) te vermenigvuldigen 

met het aantal inwoners van het betrokken gewest en met het aantal procentpunten dat de gemiddelde opbrengst 

van de personenbelasting in het betrokken gewest lager ligt dan het nationaal gemiddelde. 
9  Bij de initiële begroting was voor 2013 uitgegaan van een inflatie van 1,80% en een BBP-groei van 0,70% (EB van 14 

september 2012).  
10  De EB van 7 februari 2013 stelde voor 2012 de waarde voor de inflatie vast op -0,20%; voor de groei van het BBP was 

dit 2,84%. Het Brussels aandeel in de personenbelasting voor 2012 werd definitief vastgesteld op 8,392%. Het 

definitieve bedrag 2012 is verder berekend op basis van 1.119.088 inwoners en een negatieve afwijking van de 

gemiddelde opbrengst van de personenbelasting van -17,875%. 

11  Dit is inclusief de 52,1 miljoen euro van het definitief saldo voor 2012.  
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1.2.3. Diverse ontvangsten (programma 110) 

Het ontwerp verhoogt de ramingen op BA 01.110.03.11.4943 Inkomensoverdracht afkomstig 
van het Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid 
voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel tot 29,5 miljoen euro 12.  

Op 14 november 2013 keurde de federale Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit 
goed dat bepaalt dat vanuit voormeld fonds 32,6 miljoen euro onder de vorm van een 
dotatie wordt toegekend aan het gewest, Een deel van dit bedrag is bestemd om de 
uitgaven te dekken verbonden aan de beveiliging van de MIVB.  

Het Rekenhof stelt vast dat op het niveau van de gewestelijke entiteit ten onrechte 38,2 
miljoen euro aan ontvangsten vanuit dit federaal fonds als middelen - dit is 5,6 miljoen 
euro meer - werden ingeschreven: naast de voormelde 29,5 miljoen euro in het ontwerp 
van middelenbegroting van het MBHG werden immers ook 8,6 miljoen euro ingeschreven 
in het ontwerp van middelenbegroting van de MIVB13.  

  

 

12  Tot 2011 kende de federale overheid jaarlijks een bedrag toe van 25,0 miljoen euro aan de gemeenten en aan de zes 

politiezones van het gewest. Bij de wetswijzigingen in het kader van de zesde staatshervorming werden de jaarlijkse 

middelen van dat federale fonds met 30 miljoen euro verhoogd tot 55,0 miljoen euro en werd de 

beslissingsbevoegdheid over de aanwending van die middelen toegewezen aan het gewest (na advies van de 

federale overheid). Het vermelde ontwerp van koninklijk besluit voert de beslissing uit van de 

samenwerkingscommissie van 25 oktober 2013. 

13  BA 02.001.03.10.6943 Investeringssubsidie van de federale overheid op het vlak van de veiligheid (FOD 

Binnenlandse Zaken) van het ontwerp van middelenbegroting van het fonds. 
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2. ONTWERP VAN AANPASSING VAN DE ALGEMENE 
UITGAVENBEGROTING 

2.1. Algemeen overzicht van de uitgavenkredieten 

Het voorliggend ontwerp trekt de beleidskredieten (vastleggingskredieten en variabele 
kredieten) van de initiële begroting op met 20,5 miljoen euro (+0,5 %) tot 4.107 miljoen 
euro, en vermindert de betaalkredieten (vereffeningskredieten en variabele kredieten) met 
16,8 miljoen euro (-0,4 %) tot 3.770 miljoen euro.  

In de onderstaande tabel worden die ramingen in detail vermeld naargelang de 
kredietsoort. 

Tabel 3 – Uitgavenkredieten van het ontwerp van aangepaste begroting 2013 

Algemene uitgavenbegroting 2013 
Initiële 

begroting  

Ontwerp van 

aanpassing 

Ontwerp van 

aangepaste 

begroting 

Beleidskre-

dieten 

(vastleggingen) 

Vastleggingskredieten 3.872.335  20.179  3.892.514  

Variabele kredieten 213.878  296  214.174  

Totaal 4.086.213  20.475  4.106.688  

Betaalkredieten 

(vereffeningen) 

Vereffeningskredieten 3.561.610  -17.386  3.544.224  

Variabele kredieten 224.958  537  225.495  

Totaal 3.786.568  -16.849  3.769.719  

 

De vermindering van de vereffeningskredieten met nagenoeg 17 miljoen euro wordt 
gerechtvaardigd door de inspanning die moet worden gedaan om te komen tot een 
maximum vorderingensaldo van -131,6 miljoen euro – dat ongewijzigd is gebleven ten 
opzichte van de initiële begroting – rekening houdend met een nagenoeg evenwaardige 
daling (-16 miljoen euro) van de geraamde ontvangsten, de leningopbrengsten niet 
meegerekend.  

De uitgavenverminderingen zijn des te belangrijker daar de aangepaste kredieten een 
provisie van 49,4 miljoen euro omvatten voor de deelneming van het gewest aan de 
inspanning om de Belgische overheidsfinanciën in 2013 te saneren (cf. punt 2.2.2). 

De voor de vastleggingen voorziene middelen stijgen daarentegen met meer dan 20 miljoen 
euro. De aanpassing doet het encours bijgevolg potentieel stijgen met een extra bedrag van 
37,3 miljoen euro ten opzichte van het verschil tussen de beleidskredieten en de 
betaalkredieten van de initiële begroting (299,6 miljoen euro). Het encours zou dus in 
totaal met nagenoeg 337 miljoen euro kunnen stijgen in 2013.  

In de loop van het jaar 2012 is dat encours daarentegen verminderd met 19,4 miljoen euro. 
Volgens de gegevens van het bestuur Financiën en Begroting beliep het op 31 december 2011 
immers 1.873,6 miljoen euro tegenover 1.854,2 miljoen euro op 31 december 2012.  
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2.2. Analyse van de voornaamste wijzigingen 

De belangrijkste kredietevoluties worden hierna toegelicht.  

2.2.1. Opdracht 01 – Financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

Het ontwerp van aanpassing vermindert de vastleggingskredieten en de 
vereffeningskredieten in verband met de werkingsdotatie aan het parlement met 15,5 
miljoen euro. Die vermindering bestaat uit twee luiken: 

- een besparingsmaatregel van 1,5 miljoen euro; 

- een correctie van 14,0 miljoen euro om rekening te houden met het feit dat datzelfde 
bedrag eind 2012 reeds anticipatief aan het parlement werd gestort om een onvoorziene 
ontvangst te gebruiken die door de federale Staat werd gestort in het kader van het Fonds 
bestemd voor de financiering van sommige uitgaven inzake veiligheid die voortvloeien uit 
de organisatie van de Europese toppen in Brussel, evenals van veiligheids- en preventie-
uitgaven die verband houden met de functie van nationale en internationale hoofdstad die 
Brussel vervult14.  

2.2.2. Opdracht 03 – Gemeenschappelijke initiatieven van de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

De vastleggings- en vereffeningskredieten van die opdracht stijgen met respectievelijk 
nagenoeg 48 miljoen euro en 47 miljoen euro, als gevolg van de inschrijving, in programma 
002 – Specifieke initiatieven, van een provisioneel krediet van 49,4 miljoen euro15 als 
Brusselse bijdrage tot de saneringsinspanning voor het geheel van Entiteit II 
(deelstaatentiteiten en lokale besturen). Het overlegcomité van 2 juli 2013 heeft immers aan 
de gewesten gevraagd een reservering van 260 miljoen euro in hun begrotingen 2013 aan te 
leggen om het tekort van de lokale bestuur te dekken. Die inspanning wordt verdeeld 
volgens de laatst beschikbare verdeelsleutel van het vorderingensaldo van de lokale 
besturen onder de drie gewesten, namelijk 55 % voor het Vlaams gewest, 26 % voor het 
Waals Gewest en 19 % voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Op programma 3 – New Deal worden de kredieten ten opzichte van de initiële begroting 
globaal verminderd met 1,7 miljoen euro voor de vastleggingen en met 1,8 miljoen euro 
voor de vereffeningen, gedeeltelijk wegens overdrachten naar hoofdzakelijk andere 
opdrachten. Die verminderingen ten belope van respectievelijk 1,2 miljoen euro en 1,3 
miljoen euro voor de vastleggingen en de vereffeningen, worden toegepast op de kredieten 
die zijn gereserveerd voor de uitgaven in verband met het Pact voor Duurzame Stedelijke 
Groei (BA 03.003.08.01.1211), die zo worden beperkt tot 0,6 miljoen euro voor de 
vastleggingen en tot 0,5 miljoen euro voor de vereffeningen.  

Binnen datzelfde programma werden de kredieten (2,5 miljoen euro voor de vastleggingen 
en vereffeningen) die aanvankelijk op basisallocatie 03.003.99.01.0100 – New Deal-
tewerkstellingsmaatregelen/tewerkstelling jongeren waren ingeschreven, geschrapt, 
gedeeltelijk via herverdeling naar een nieuwe basisallocatie 03.003.015.01.0140 –
Werkingssubsidie aan Actiris in het kader van de New-Deal-maatregelen om de 
tewerkstelling van jongeren in structuren van openbaar nut zoals crèches te bevorderen. 
De naar die basisallocatie overgehevelde kredieten (nagenoeg 2,0 miljoen euro) omvatten 

 

14  De aanpassing 2012 van de begroting van het gewest die op 12 juli 2012 werd goedgekeurd, hield immers geen 

rekening met de gevolgen van de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een  correcte financiering van de 

Brusselse instellingen.  

15  BA 03.002.99.01.0100. 
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niet de aanvankelijk uitgetrokken middelen voor de « Garantie jongeren » (530 duizend 
euro).  

2.2.3. Opdracht 04 – Beheer van de human resources en de materiële middelen 
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de 
administratieve vereenvoudiging op gewestvlak 

De aangepaste kredieten van deze opdracht verminderen ten opzichte van de initiële 
begroting 2013 globaal met 2,3 % voor de vastleggingen en de vereffeningen (wat 
overeenkomt met respectievelijk 3,4 miljoen euro en 3,3 miljoen euro). Die daling laat zich 
voornamelijk voelen in programma 002 – Algemene uitgaven om de realisatie van de 
opdrachten van het ministerie te verzekeren.  

Die daling kan hoofdzakelijk door de volgende elementen worden verklaard: 

 schrapping van het provisioneel krediet voor de aanwervingen (-5,3 miljoen euro) 16 
omdat deze minder vlot lopen dan verwacht. Het Rekenhof had in zijn verslag over de 
initiële begroting 2013 opgemerkt dat, volgens de informatie die de administratie had 
verstrekt, de kosten voor de aanwervingen en indienstnemingen17 waartoe de regering 
had beslist tot 1 april 2012, namelijk 6,9 miljoen euro, reeds begrepen waren in het 
krediet voor de personeelsbezoldigingen.  

 stijging van de kredieten bestemd voor de pensioenen en renten van het personeel en 
van de mandatarissen van de Agglomeratie Brussel18 (+1,3 miljoen euro). Ze vloeit voort 
uit de herziening van de berekening door Ethias voor de bijdragen 2013, rekening 
houdend met de afrekening 2012; 

 stijging van de werkingsuitgaven op BA 04.002.08.01.1211 (+1,1 miljoen euro) 
verantwoord door de stijging van de postkosten in het kader van een betere inkohiering 
van de gewestelijke belastingen.  

2.2.4. Opdracht 06 – Financieel en budgettair beheer en controle 

De kredieten van deze opdracht dalen met 18,5 miljoen euro voor de vastleggingen (-5,4 %) 
en met 22,6 miljoen euro voor de vereffeningen (-6,5 %) ten opzichte van de initiële 
begroting.  

Deze vermindering treft in het bijzonder de kredieten van programma 001 – Ondersteuning 
van het algemeen beleid ten belope van respectievelijk 15,9 miljoen euro voor de 
vastleggingen en van 19,9 miljoen euro voor de vereffeningen. Die vermindering vloeit 
voornamelijk voort uit de daling met 18 miljoen euro van het initieel provisioneel krediet 
van 21 miljoen euro19 dat, volgens de informatie van het Rekenhof, voorbehouden was voor 
enerzijds het dekken van het risico op een eventuele daling van de institutionele 
ontvangsten (gewestelijke belastingen en PB) ten belope van 10 miljoen euro, en anderzijds 
ten belope van 11,0 miljoen euro voor de uitgaven waarvoor de betalingsverplichting nog 
onzeker is, inzonderheid in het kader van de overheidswaarborgen, van 
schadeloosstellingen en het geschil tussen de btw-administratie en het Gewestelijk 
Agentschap voor Netheid (GAN). De vermindering van dat krediet is gerechtvaardigd in 
het vooruitzicht van de stabiliteit van de ontvangsten tot het einde van het begrotingsjaar 

 

16  BA 04.002.99.02.0100. 

17  144 personen. 
18  BA 04.002.07.08.1133. 

19  BA 06.001.99.01.0100 – Provisioneel krediet bestemd voor het dekken van allerhande uitgaven. 



COMMENTAAR EN OPMERKINGN BIJ DE ONTWERPORDONNANTIES HOUDENDE DE AANPASSING VAN DE 

BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2013 EN DE BEGROTINGEN VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2014 VAN HET BHG  / 16 

en door de noodzaak om de bovenvermelde bijdrage van 49,4 miljoen euro voor de 
saneringsinspanning van Entiteit II gedeeltelijk te compenseren. Het resterend krediet (3 
miljoen euro) moet het mogelijk maken uitzonderlijke en onvoorziene uitgaven te dekken.  

Op datzelfde programma zijn de vastleggingskredieten voor de vermogensuitgaven in 
samenhang met de specifieke toepassingen van het bestuur BGF20 overigens gestegen met 
1,9 miljoen euro (voornamelijk ingevolge een herverdeling) om rekening te houden met de 
wijzigingen in verband met de informaticaopdracht Apollo-programma (project IT-Tools) 
in verband met het beheer van de gewestelijke fiscaliteit. De vereffeningskredieten werden 
van hun kant zonder verantwoording verminderd met 1,3 miljoen euro tot 2,7 miljoen euro, 
terwijl er op 1 januari 2013 nog een encours van 9,2 miljoen euro was.  

Op programma 002 – Uitvoering van het beleid inzake overheidsschuld worden de kredieten 
in verband met de intresten van de schuld (op korte en lange termijn) globaal verminderd 
met 2,4 miljoen euro zowel voor de vastleggingen als voor de vereffeningen, tot in totaal 
137,5 miljoen euro21. In het verantwoordingsprogramma worden de argumenten ten 
voordele van die kredietverminderingen ruim toegelicht, inzonderheid het feit dat de 
consolidatieverrichtingen van de schuld op lange termijn in 2013 tegen de historisch laagste 
percentages ooit werden uitgevoerd.  

2.2.5. Opdracht 10 – Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen 

De kredieten voor die opdracht worden opgetrokken met 17,4 miljoen euro voor de 
vastleggingen (+3,5%) en met 12,7 miljoen euro voor de vereffeningen (+2,5%) in 
vergelijking met de initiële begroting.  

Die schommeling laat zich hoofdzakelijk voelen voor programma 007 – Veiligheid waarvan 
de vastleggingskredieten van 4,9 naar 21,9 miljoen euro (+17,0 miljoen euro) worden 
opgetrokken en de vereffeningskredieten van 23,4 naar 38,2 miljoen euro (+14,8 miljoen 
euro). De stijging vloeit voort uit de inschrijving van twee nieuwe basisallocaties voor een 
totaal bedrag van 17,3 miljoen euro om uitgaven te dekken die samenhangen met de 
veiligheid, op basis van de volgende verdeling: 

- BA 10.007.27.02.4322 – Dotatie ten gunste van de gemeenten om de uitgaven te dekken die 
verbonden zijn aan de criminaliteitspreventie in het kader van de Europese toppen en andere 
initiatieven verbonden aan de rol van nationale en internationale hoofdstad van de Stad 
Brussel en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : +7,5 miljoen euro; 

- BA 10.007.42.02.4540 – Inkomensoverdracht aan de federale politie in het kader van het 
« Fonds ter financiering van sommige uitgaven verbonden met de veiligheid voortvloeiend uit 
de organisatie van Europese toppen » : +9,8 miljoen euro. Die kredieten stemmen overeen 
met het saldo van de vastlegging van 11,1 miljoen euro ten laste van de begroting 2012 van 
de federale Staat ten voordele van de federale Politie: 1,3 miljoen euro werd in 2012 
rechtstreeks aan de federale Politie betaald, terwijl het saldo eind 2012 aan het gewest werd 
gestort, waarbij het gewest die middelen aan de politie moet overdraagen voor de opleiding 
van 250 agenten voor de beveiliging van het openbaar vervoer.  

De vermindering van de vereffeningskredieten van programma 006 – Financiering van de 
investeringen van openbaar nut (-2,8 miljoen euro) laat zich hoofdzakelijk voelen voor 

 

20  BA 06.001.11.03.7422. 
21  Bij wijze van informatie wordt vermeld dat de totale intrestlasten in 2012 126,8 miljoen euro beliepen (terwijl deze 

op 133,4 miljoen euro waren geraamd. De kredieten ingeschreven in het ontwerp van aanpassing van de begroting 
2013 werden naar beneden toe herzien maar vertegenwoordigen ondanks alles een stijging met 8,44 % ten opzichte 
van de effectieve vereffeningen in 2012. 
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activiteit 64 – Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en 
openbare instellingen in het kader van de investeringen van openbaar nut. Het Rekenhof 
heeft kunnen nagaan dat die vermindering van de subsidies aan de gemeenten in het kader 
van de driejarige periodes vóór 2013 kon worden verantwoord door een aanpassing aan de 
behoeften volgens de vereffeningsplannen van de administratie.  

Tot slot komt de stijging van de vereffeningskredieten van programma 005 – Financiering 
van specifieke projecten van de gemeenten (+1,3 miljoen euro) ten goede aan basisallocatie 
10.005.28.01.6321 – Investeringssubsidies voor de gemeentelijke infrastructuurprojecten in 
verband met de demografische ontwikkeling (+1,2 miljoen euro) met het oog op de 
aanzuivering van de verbintenissen die in het kader van het vroegere crècheplan werden 
aangegaan. Het encours van de vastleggingen op die basisallocatie beliep op 31 oktober 2013 
nog 5,6 miljoen euro.  

2.2.6. Opdracht 12 – Ondersteuning van de economie en landbouw 

De aangepaste kredieten van deze opdracht ondergaan globaal weinig wijzigingen (+1,1 % 
voor de vastleggingen en -0,4 % voor de vereffeningen).  

Er worden echter significante evoluties vastgesteld: 

- op programma 012– Investeringssteun: de kredieten verminderen met 3,1 miljoen euro in 
vergelijking met de initiële begroting22 zowel voor de vastleggingen als voor de 
vereffeningen, wat neerkomt op een respectieve vermindering met 15,6 % en 20,7 %. Van de 
basisallocatie die hierdoor voornamelijk getroffen wordt (BA 12.012.39.01.5112 – Subsidies 
aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een investering realiseren in het kader 
van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van 
de economische expansie) dalen de kredieten van 15,7 naar 11,6 miljoen euro (-4,1 miljoen 
euro of -39,0 %) en van 11,5 naar 7,0 miljoen euro (-4,5 miljoen of -21,0 %). Die daling wordt 
gerechtvaardigd door de daling van de investeringen van de ondernemingen wegens de 
economische crisis. Volgens informatie van de administratie zou het kunnen dat de 
verminderde vastleggingskredieten misschien niet toereikend zullen zijn: thans zijn er 
reeds voor 9,1 miljoen euro vastleggingen gebeurd.  

De kredieten voorbehouden voor de Steun aan privéondernemingen die een investering 
realiseren betreffende het leefmilieu, de stedelijke integratie of het gelijkvormig maken met de 
Europese normen in het kader van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 
betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie (BA 12.012.39.02.5112) 
worden daarentegen opgetrokken (+1,0 miljoen euro voor de vastleggingen en +1,5 miljoen 
euro voor de vereffeningen) wegens de grotere hoeveelheid dossiers die door de 
ondernemingen worden ingediend voor steun inzake energiebesparing, het gelijkvormig 
maken, leefmilieu en stedelijke integratie.  

- op programma 006 – Ondersteuning van de door de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) ontplooide 
economische activiteiten : de kredieten stijgen met 1,1 miljoen euro voor de vastleggingen en 
met 1,6 miljoen euro voor de vereffeningen.  

De kredieten binnen dat programma werden opnieuw verdeeld. De aanvankelijk 
ingeschreven kredieten voor de deelneming in het kapitaal van de GOMB (BA 
12.006.22.01.8141), die 24 miljoen euro voor de vastleggingen en 10,0 miljoen euro voor de 
vereffeningen beliepen, werden integraal overgedragen naar twee nieuwe basisallocaties: 

 

22  Voornamelijk via herverdeling van kredieten vóór de aanpassing. 
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 BA 12.006.21.01.8111 – Kredietverlening aan citydev.brussels (GOMB) in het kader van 
het beleid inzake Economische Expansie: 10,0 miljoen euro voor de vastleggingen 
en de vereffeningen, via een herverdeling vóór de aanpassing; 

 BA 12.006.20.01.5111 – Investeringssubsidie aan citydev.brussels (GOMB) met 
betrekking tot het huis van het ondernemerschap: 14,0 miljoen euro voor de 
vastleggingen. De aanpassing kent 1,0 miljoen euro extra toe bovenop die 
overdracht, en brengt de vastleggingskredieten op die manier op 15,0 miljoen euro 
en voorziet in een vereffeningskrediet van 1,5 miljoen euro.  

Die herschikking werd uitgevoerd om enerzijds de deelneming in het kapitaal van de 
gewezen GOMB om te zetten in een kredietverlening (lening voor het verwezenlijken van 
economische opdrachten), daar die deelneming niet kon worden verantwoord als een 
zuiver financiële verrichting in het licht van de ESR-regels, en anderzijds om de 
financiering van een gedelegeerde opdracht voor de tenuitvoerlegging van een huis van het 
ondernemerschap mogelijk te maken. Deze laatste verrichting, gekoppeld aan een code 5, 
zal dus een weerslag hebben op het vorderingensaldo, daar het om een niet-financiële 
verrichting gaat (kapitaaloverdracht).  

2.2.7. Opdracht 17 – Ontwikkeling en promotie van het mobiliteitsbeleid  

De kredieten voor deze opdracht dalen globaal met 0,7 miljoen euro (–4,5%) en termes 
d’vastleggingen et de 1,3 miljoen euro (–7,5%) in vereffeningstermen. De terugschroevingen 
van de vereffeningskredieten, die in de meeste programma’s zijn doorgevoerd, worden 
verantwoord door de besparingen die nodig zijn om de begrotingsdoelstelling te bereiken. 
Ze bedragen 1,5 miljoen euro voor de vereffeningskredieten die worden toegekend voor de 
uitgaven verbonden aan het strategisch beleid inzake mobiliteit en de daaraan verbonden 
acties23, voor de werkingssubsidies aan verenigingen werkzaam op het vlak van de 
promotie van het openbaar vervoer, de mobiliteit van personen en de inrichting van de 
openbare ruimtes24 en voor de investeringsuitgaven van het Centrum voor 
Mobiliteitsbeheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Enkel de kredieten van programma 003 – Ontwikkeling van een gewestelijk parkeerbeleid 
blijven behouden op hun initieel bedrag (1,0 miljoen euro). Binnen dit programma heeft de 
recente opneming van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 
sector Overheid (S13)25, geleid tot de wijziging van de economische code « 81.41  – 
Deelnemingen in overheidsbedrijven» die gebruikt werd voor de basisallocatie die bestemd 
was voor de participatie in het kapitaal in economische code « 61.42 - Overige 
kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (AOI) ». 

2.2.8. Opdracht 18 – Uitbouw en beheer van het openbaar vervoernetwerk  

De vastleggings- en vereffeningskredieten van deze opdracht ondergaan verminderingen 
van onderling verschillende omvang (–1,8 miljoen euro voor de eerste of –0,2% en –
8,8 miljoen euro voor de tweede of –1,3%). 

In vereffeningstermen wordt die globale vermindering verklaard door een daling met 
13,5 miljoen euro van de kredieten van programma 002 – Ontwikkeling en beheer van de 
infrastructuur van het openbaar vervoer evenals het aanbrengen van kunstwerken, die 

 

23  BA 17.001.08.07.1211. 

24  BA 17.002.34.01.3300. 

25  Cf. Lijst van de entiteiten van de overheidssector, geactualiseerd op 27 september 2013, gepubliceerd door de 

Nationale Bank. 
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gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een toename (4,7 miljoen euro) van de kredieten 
van programma 003 – Beleid van partnership met de Maatschappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Brussel (MIVB). Die verminderingen betreffen hoofdzakelijk de kredieten die 
reeds waren verminderd ter gelegenheid van de aanpassing van de begroting 2012, te weten 
de kredieten die waren bestemd voor de uitgaven voor investeringswerken met betrekking 
tot de bouwwerken en uitrusting voor metro en premetro26, die afnemen van 67,5 naar 
59,2 miljoen euro, en de kredieten bestemd voor de uitgaven voor investeringswerken ter 
verbetering van het bovengronds tram- en busnet (VICOM)27, die van 19,2 naar 16,2 miljoen 
euro terugvallen. In de begrotingstabel komt geen verantwoording voor die 
verminderingen voor.   

2.2.9. Opdracht 19 – Bouw, beheer en onderhoud van de gewestwegen, 
wegeninfrastructuur en –uitrusting  

Terwijl de vastleggingskredieten van deze opdracht met nagenoeg 1,0% stijgen (+1,2 miljoen 
euro) in vergelijking met de aangepaste begroting, worden de  vereffeningskredieten 
teruggeschroefd met 9,6% (–11,2 miljoen euro). 

Binnen programma 001 – Ondersteuning van het algemeen beleid, stijgen de vastleggings- en 
de vereffeningskredieten met respectievelijk 4,6 miljoen euro en 2,8 miljoen euro ; die 
stijgingen worden behoorlijk verantwoord.  

Binnen programma 002 – Ontwikkeling en beheer van de infrastructuur van het wegvervoer, 
evenals het aanbrengen van kunstwerken, dalen de vastleggings- en de 
vereffeningskredieten met respectievelijk 3,4 et 14,0 miljoen euro ten opzichte van de 
initiële begroting. Die daling situeert zich voornamelijk bij BA 19.002.11.01.7311 – Uitgaven 
voor investeringswerken inzake wegen en bouwwerken van de weg met inbegrip van de 
elektrische en elektromechanische uitrusting (– 4,0 miljoen euro aan vastleggingszijde en –
13,8 miljoen euro aan vereffeningszijde). Die verminderingen worden enerzijds 
verantwoord door de noodzaak om de gestegen onderhoudsuitgaven te compenseren28, en 
anderzijds door de door te voeren besparingen om de begrotingsdoelstelling te halen. Er 
wordt aan herinnerd dat de vereffeningskredieten van deze basisallocatie reeds met 
10,0 miljoen euro werden ingekrompen ter gelegenheid van de aanpassing van de begroting 
2012.  

2.2.10. Opdracht 21 – Ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de 
aanhorigheden met het oog op een betere, duurzame stedelijke mobiliteit 
door een multimodale aanpak en de economische ontwikkeling als 
generator van werkgelegenheid   

Hoewel de kredieten van deze opdracht ongewijzigd blijven, dient te worden gewezen op 
de nieuwe basisallocatie, BA 21.003.12.01.2410 – Erfpacht terrein Haven (Becodok), waarop 
voor ongeveer 6,0 miljoen euro vastleggings- en vereffeningskredieten werden 
ingeschreven komende van een herverdeling van BA 21.00.22.01.8141 – Deelname in het 

kapitaal van de Haven van Brussel en andere overheidsbedrijven. Op 20 december 2012 heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke regering immers ingestemd met het sluiten met 
erfpachtovereenkomsten met de Haven van Brussel betreffende de Materialenkaai. Een 
eerste canon werd eind 2012 betaald. Overeenkomstig ESR 95 dienen die betalingen ten 
laste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als huurgelden te worden geboekt29, te 
proratiseren over de hele looptijd van de erfpachtovereenkomst  .  

 

26  BA 18.002.11.01.7341. 

27  BA 18.002.11.02.7341. 

28  Die uitgaven stijgen aan vastleggingszijde slechts met 1,2 miljoen euro (BA 19.002.09.01.1410). 
29  Wat code  24.10 verklaart – Betalingen (van huurgelden) aan andere sectoren dan de overheidssector. 
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Ter compensatie dat de betaling van het canon 2012 (3,0 miljoen euro) en van het canon 
voorzien voor 2013 (6,0 miljoen euro) niet werden geproratiseerd maar in een enkele keer 
werden (zullen worden) vereffend, heeft de regering een positieve correctie van 5,8 miljoen 
euro30 aangebracht in het vorderingensaldo voor het jaar 2013.  

2.2.11. Opdracht 25 – Huisvestingsbeleid 

Terwijl de vastleggingskredieten voor deze opdracht omzeggens niet variëren, dalen de 
vereffeningskredieten globaal met 3,7 miljoen euro (– 1,1%). 

Die vermindering slaat enkel op programma 005 – Ondersteuning van de instellingen belast 
met de uitvoering van het sociale huisvestingsbeleid, waarvan de vereffeningskredieten dalen 
van 136 tot 132 miljoen euro. Zij is voor 2,3 miljoen euro het gevolg van de beslissing om 
sommige toelagen aan de BGHM te vereffenen ten belope van 80% van het vastgelegde 
bedrag, en voor 1,7 miljoen euro, van het saldo van de vermindering (–3,8 miljoen euro) van 
de kredieten van BA 25.005.20.02.5111 – Investeringssubsidie aan de BGHM voor de aankoop, 
de bouw, de renovatie en het bewoonbaar maken van sociale woningen en hun omgeving, die 
gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de toename (+2,1 miljoen euro) van de kredieten 
van BA 25.005.19.06.3122 – Werkingssubsidie aan de BGHM voor de solidariteitstussenkomst 
in de tekorten van de erkende huisvestingsmaatschappijen.  

2.2.12. Opdracht 26 – Bescherming, conservering, restauratie en promotie van 
monumenten en landschappen  

De vermindering van de vereffeningskredieten voor deze opdracht (- 6,0% of - 1,0 miljoen 
euro) op het niveau van programma 002– Restauratie van het beschermd erfgoed wordt 
eveneens verantwoord door de besparingsmaatregelen voor het bereiken van de 
begrotingsdoelstelling. De resterende kredieten (11,0 miljoen euro) zijn evenwel ruim 
ontoereikend ten opzichte van het encours ten laste van de twee belangrijkste 
basisallocaties van dat programma en die betrekking hebben op investeringssubsidies aan 
natuurlijke personen31 en aan ondergeschikte besturen32 (44 miljoen euro in totaal). 

2.2.13. Opdracht 27 – Stadsbeleid 

De vermindering van de kredieten voor deze opdracht (–6,4 miljoen euro aan 
vastleggingszijde of –6,3% en – 6,6 miljoen euro aan vereffeningszijde of –5,8%) treft 
verscheidene programma’s. 

De belangrijkste verminderingen betreffen de volgende programma’s : 

- Programma 002 – Europese programma’s : –3,9 miljoen euro aan vastleggingszijde en  
– 2,5 miljoen euro aan vereffeningszijde ; 
- Programma 003 – Grondregie : – 1,3 miljoen euro aan vastleggingszijde en –1,0 miljoen 
euro aan vereffeningszijde ; 

- Programma 008 – Initiatieven gericht op een uitbreiding van het plaatselijke openbare 
woningenbestand: –2,4 miljoen euro aan vastleggingszijde en –0,7 miljoen euro aan 
vereffeningszijde ; 

 

30  De huurovereenkomst loopt over ongeveer 80 jaar : de geproratiseerde uitgave bedraagt 112,5 duizend euro per 

jaar. De correctie bedraagt bijgevolg: 6,0 M euro – (2*0,1 M  euro) = 5,8 M euro. 
31  BA 26.002.51.01.5310. 

32  BA 26.002.52.016321. 
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- Programma 010 – Brusselse Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOMB) - 
Stadsvernieuwing: –1,3 miljoen euro aan vastleggingszijde en –1,6 miljoen euro aan 
vereffeningszijde . 

Binnen dit laatste programma merkt het Rekenhof opnieuw op dat de economische code 
die wordt gebruikt voor basisallocatie 27.010.17.01.8514 – Kredietverlening aan de GOMB 
voor het dekken van haar investeringen inzake stadsvernieuwing, waarop een 
vereffeningskrediet van 6,0 miljoen euro voorkomt,  onaangepast is. Inderdaad, naar 
aanleiding van de certificeringsaudits van de algemene rekeningen die het Rekenhof heeft 
uitgevoerd, blijkt dat de gebruikte basisallocatie in feite betrekking heeft op de toekenning 
van niet-terugbetaalbare subsidies en niet op leningen  33. Er dient te worden opgemerkt 
dat ondanks het feit dat er code 8 voor wordt gebruikt, die uitgave niettemin door het 
gewest wordt beschouwd als een overdracht zonder uitzicht op terugbetaling die een 
impact heeft op het vorderingensaldo. Teneinde in de toekomst iedere verwarring in de 
begrotingsberekeningen en in de boekhoudkundige aanrekeningen te vermijden, beveelt 
het Rekenhof aan die economische code te wijzigen. 
 
In de meeste voormelde gevallen zijn die verminderingen gerechtvaardigd door de 
besparingen die moeten worden doorgevoerd om de begrotingsdoestelling te bereiken. Het 
Rekenhof merkt op dat die verminderingen leiden tot uitstel van vereffeningen die ten laste 
zullen vallen van latere begrotingen. Een voorbeeld vormt basisallocatie 27.002.16.01-6141 – 
Investeringssubsidies aan gewestelijke openbare instellingen in het kader van het programma 
EFRO 2007-2013: as 1 investering vertoont een encours van 27,9 miljoen euro op 
31 oktober 2012 en de administratie heeft de vereffeningsbehoeften op 13,5 miljoen euro 
geraamd voor het jaar 2013 terwijl de aangepaste kredieten maar 4,8 miljoen euro bedragen. 
 

3. ONTWERPBEGROTINGEN VAN DE BESTUURSINSTELLINGEN  

Bij wijze van inleiding merkt het Rekenhof op dat alle aangepaste begrotingen van de 
autonome bestuursinstellingen van eerste en tweede categorie bij het ontwerp van 
ordonnantie houdende deze aanpassing waren gevoegd. 

Het Rekenhof merkt evenwel op dat de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2013 ontbreken 
voor de twee rechtspersonen (de nv Brusoc en de nv Sfar) die voorkomen in de lijst van de 
entiteiten van de overheidssector S.1312, rubriek « Deelstaatoverheden » van het Europese 
Systeem van nationale en regionale rekeningen, uitgegeven op 30 september 2012 door de 
dienst « Nationale & regionale rekeningen en conjunctuur» van de Nationale Bank van 
België (INR). 

 

3.1. Autonome bestuursinstellingen 

3.1.1. Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) 

Ontvangsten 

Het ontwerp van aanpassing verhoogt de ontvangsten (+125.000 euro) en vermindert de 
uitgaven (-1.073.000 euro) tot respectievelijk 203,1 en 201,8 miljoen euro, zodat het ontwerp 

 

33  In het bijzonder de vereffeningen ten voordele van de GOMB verwijzen naar het besluit van de regering van 1 juni 

2006 voor de toekenning van subsidies (geen leningen) voor stadsvernieuwing aan de GOMB.  
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van aanpassing van de begroting 2013 van het agentschap wordt afgesloten met een batig 
saldo van 1,2 miljoen euro.  

De werkingsdotatie aan het agentschap werd opgetrokken met 6 miljoen euro ter 
compensatie van de verwachte dalingen van de eigen ontvangsten met betrekking tot:  

- het ophalen van niet-huishoudelijk en industrieel afval: 22 miljoen euro (-1,5 
miljoen euro); 

- de verkoop van stoom: 4,5 miljoen euro (-1 miljoen euro); 
- de bijdragen betaald door de ondernemingen voor de storting in de 

verbrandingsinstallatie: 11 miljoen euro (-2 miljoen); 
- de tussenkomsten van de privésector voor de selectieve ophaling: 7,3 miljoen euro 

(-1,5 miljoen).  

Zelfs na deze aanpassing lijken die ramingen nog te optimistisch als men kijkt naar het 
verwezenlijkingspercentage van die ontvangsten op het einde van het derde kwartaal van 
het jaar in vergelijking met de ramingen van het ontwerp van aanpassing: die percentages 
zijn respectievelijk 55, 54, 37 en 60 %. 

De vermindering van de ramingen van de ontvangsten vanwege EFRO voor de oprichting 
van de pool voor het hergebruik van grofvuil34 (-330 duizend euro) wordt eveneens 
gecompenseerd door een hoger dan verwacht dividend van Brussel-Energie (+330 duizend 
euro).  

Uitgaven 

De stijging van de vereffeningskredieten voor de annulering van vastgestelde rechten van 
voorgaande jaren (+1,6 miljoen euro) wordt gecompenseerd door een vermindering van de 
vereffeningskredieten in het vlak van de bezoldigingen van het statutair personeel (-0,6 
miljoen euro) en van de sociale lasten - werkgeversaandeel (-1 miljoen euro).  

De andere schommelingen van uitgavenkredieten zijn heel klein, met uitzondering van de 
renovatie van het Ecopool-gebouw (-0,5 miljoen euro) en de uitgaven voor prestaties, 
werken en diverse diensten van opdracht 2 in verband met de ophaling en de verwerking 
van huisvuil (-0,8 miljoen euro). 

3.1.2. Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 

Het ontwerp van aanpassing 2013 wordt net zoals de initiële begroting in evenwicht 
voorgelegd. Zowel de ontvangsten als de uitgaven, die globaal 110,4 miljoen euro bedragen, 
werden echter met 1,4 miljoen euro verminderd ten opzichte van de initiële begroting. De 
grootste schommeling bij de uitgaven wordt vastgesteld bij BA 16.007.49.01.3540 in verband 
met de supragewestelijke partnerschapsovereenkomsten inzake leefmilieu en klimaat, 
waarvan de kredieten met 5,6 miljoen euro werden verminderd omdat het plan « fast-
start »35 in december 2012 is gestopt en omdat de samenwerkingsakkoorden die in de plaats 
ervan moeten komen, niet vóór 2014 in werking zullen treden.  

Die kredietvermindering wordt grosso modo gecompenseerd door een stijging van de 
kredieten voor personeelsuitgaven (+3,5 miljoen euro) die noodzakelijk is geworden 

 

34  Project « Ecopool ». 

35  Financiering van de internationale verbintenissen van het BHG inzake klimaatverandering die voortvloeien uit de 

akkoorden van Kopenhagen en Cancun.  
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ingevolge een verkeerde raming in de initiële begroting, en door een vermindering van de 
werkingsdotatie aan het BIM met 2 miljoen euro.  

De andere schommelingen van uitgavenkredieten ten opzichte van de initiële begroting 
houden elkaar ook nagenoeg in evenwicht. 

3.1.3. Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de 
Innovatie van Brussel (IWOIB - Innoviris) 

Zowel de ontvangsten als de uitgaven (vereffeningen) van Innoviris dalen met 2,5 miljoen 
euro van 39,8 miljoen euro (initiële begroting 2013) (6,34 %) naar 37,3 miljoen euro 
(aanpassing begroting 2013). De begroting blijft dus in evenwicht.  

Wat de ontvangsten betreft, hebben de voornaamste dalingen betrekking op de kredieten 
toegekend aan allocaties met betrekking tot steunmaatregelen uit de ordonnantie, waarvan 
sommige in 2013 niet het verwachte succes hadden.  

Wat de uitgaven betreft, blijven de kredieten voor opdracht 01 « Steun aan de 
basisopdrachten » praktisch ongewijzigd (-0,41 %) maar zijn het de kredieten voor de 
aanmoediging van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek (opdracht 02) die met 
2,5 miljoen euro verminderen van 36,6 naar 34,1 miljoen euro.  

Binnen die opdracht 2 worden de kredieten in het kader van de ordonnantie van 21 februari 
2002 betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek 
en de technologische innovatie36 (programma 001) lichtjes verminderd wat de 
vereffeningskredieten betreft (ze gaan van 18.978 naar 18.111 duizend euro, zijnde -867 
duizend euro of -4,6 %) maar worden ze op significante wijze verminderd wat de 
vastleggingskredieten betreft (van 23.864 naar 18.825 duizend euro, d.i. - 5.039 duizend 
euro of -21,12%). 

Voor het programma 002 dat de facultatieve subsidies voor de specifieke programma’s 
inzake economisch onderzoek vermeldt, stelt men een omgekeerde evolutie vast: een 
vermindering van de vereffeningskredieten (van 13.560 naar 11.669 duizend euro, d.i. – 1.891 
duizend euro of -13,95%) en een stijging van de vastleggingskredieten (van 11.700 naar 
14.005 duizend euro, d.i. +2.305 duizend euro of +19,70%). 

Die, naargelang van de maatregelen, contrasterende evoluties worden voor de 
verminderingen gerechtvaardigd doordat ofwel de tenuitvoerlegging van de maatregelen 
vertraging heeft opliep ofwel de steun in kwestie niet het verwachte succes kende. 
Omgekeerd worden de verhogingen gerechtvaardigd door de versterking van bepaalde 
programma’s en de verwachte ontwikkeling van bepaalde acties. De vastleggingskredieten 
voor de steun aan universiteiten en hogescholen werden opgetrokken om verschillende 
projecten te kunnen verlengen.  

Bij de codes 8 moet worden onderstreept dat, wat opdracht 2 betreft, de terugvorderbare 
voorschotten die worden toegekend in het kader van artikel 7 van de ordonnantie van 21 
februari 2002 (BA 02.001.40.01.8112) opnieuw integraal met code 8 werden vermeld. De 
bedragen werden voor de vereffeningen opgetrokken van 2,5 naar 2,8 miljoen euro, d.i. 
+12,71% en werden voor de vastleggingen gehandhaafd op 3,0 miljoen euro.  

 

36  Ordonnantie vervangen door de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek,k de 

ontwikkeling en de innovatie. 
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Het Rekenhof herinnert eraan dat overeenkomstig de ESR-normen enkel de werkelijk 
terugvorderbare voorschotten met code 8 kunnen worden vermeld, eventueel op basis van 
een coëfficiënt die rekening houdt met de in het verleden effectief teruggevorderde 
voorschotten. Het Rekenhof onderstreept in casu dat er maatregelen in die zin werden 
genomen wat de rekeningen van de instelling betreft.  

Het Rekenhof merkt op dat bij de ontvangsten voor 2013 de terugbetalingen in het kader 
van de terugvorderbare voorschotten (BA 01.002.06.02.8610) eveneens met 315 duizend 
euro werden opgetrokken (ze gaan van 1.000 naar 1.315 duizend euro (+31,50 %) ingevolge 
de maatregelen die Innoviris heeft genomen om die voorschotten beter op te volgen. 

3.1.4. Dienst Brandweer en Dringende Medische Hulp van het BHG (DBMDH) 

De DBDMH legt een ontwerp van aanpassing van de begroting 2013 in evenwicht voor, 
waarbij de ontvangsten- en uitgavenramingen telkens met 1,9 miljoen euro ten opzichte 
van de initiële begroting 2013 stijgen tot 97.387.000 euro. 

De voornaamste uitgavenstijging vindt men terug op een nieuwe basisallocatie ten belope 
van 1,6 miljoen euro voor de terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte 
werkingssubsidies (BA 03.005.55.01.4610), die een gelijkwaardige ontvangst neutraliseert in 
samenhang met de werkingssubsidie betreffende de taalpremies » (BA 01.002.06.01.4943). 

De betaalkredieten bestemd voor de vernieuwing van voertuigen voor dringende medische 
hulp (BA 02.002.11.01.7410) stijgen met 91,8 % tot 930 duizend euro. Die post is zowel op de 
vereffeningen als op de vastleggingen eind september 2013 voor 0 % uitgevoerd.  
 
Heel wat basisallocaties zijn op 30 september voor minder dan 20 % uitgevoerd. 
Bijvoorbeeld: 

- de vernieuwing van interventievoertuigen (BA 01.002.11.01.7410) waarvan het 
vastleggingskrediet van 1,3 miljoen euro voor 14 % is uitgevoerd; 

- de uitrusting in licht en zwaar interventiematerieel (BA 01.003.11.01.7422) waarvan 
het vastleggingskrediet van 1,4 miljoen euro voor 10 % is uitgevoerd; 

- de bouw van een voorpost (BA 03.002.11.02.7200) met een vastleggingskrediet van 
1,6 miljoen euro waarvan 0 % is uitgevoerd. 

3.1.5. Actiris 

De aangepaste begroting 2013 wordt net zoals de initiële begroting in evenwicht 
voorgelegd, waarbij zowel de ontvangsten als de betaalkredieten 309,4 miljoen euro 
bedragen.  

De ontvangsten- en uitgavenramingen van Actiris nemen met 4 miljoen euro toe, d.i. 
1,30 %.  

Voor de ontvangsten werd de algemene werkingsdotatie van Actiris met 3,6 miljoen euro 
opgetrokken om het hoofd te kunnen bieden aan extra wedden ten belope van 3,1 miljoen 
euro, stijgende ereloonkosten ingevolge met name de verplaatsing van de maatschappelijke 
zetel van Actiris, bijstand in het kader van de programmering 2014-2020 van het Europees 
Sociaal Fonds en informaticaprojecten die noodzakelijk zijn in uitvoering van het 
beheerscontract.  

De investeringssubsidie voor de verwerving van duurzame goederen werd meer dan 
verdubbeld (+792 duizend euro) van 550 tot 1.342 duizend euro, ingevolge de installatie van 
de nieuwe dienst « Youth guarantee »  en de noodzaak om meubilair voor de extra 
personeelsleden aan te kopen. Op dezelfde manier werden de werkingssubsidies voor de 
bevordering van de tewerkstelling bij de lokale besturen en voor het 
doorstromingsprogramma verhoogd met respectievelijk 1,2 en 1,0 miljoen euro.  



COMMENTAAR EN OPMERKINGN BIJ DE ONTWERPORDONNANTIES HOUDENDE DE AANPASSING VAN DE 

BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2013 EN DE BEGROTINGEN VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2014 VAN HET BHG  / 25 

Voor de startbaanovereenkomsten werd in een extra ontvangst van 1,1 miljoen euro (3,3 
tegenover 2,2 miljoen in de initiële begroting 2013) voorzien wegens een snellere facturatie 
naar de federale Staat toe.  

In het kader van de taalpremies werd eveneens een nieuwe toelage van de federale 
overheid van 801 duizend euro ingeschreven.  

Daar de dienst AXIOS van T-Brussels vanaf 1 januari 2013 terug deel uitmaakt van Actiris, 
genereren de psychologische onderzoeken door die dienst tot slot een extra ontvangst van 
naar schatting 200 duizend euro.  

Die verhogingen worden gedeeltelijk gecompenseerd door verminderingen in het vlak van 
de subsidies inzake GECO’s (-3,7 miljoen euro voor de verhoogde premies) en van 
transversale initiatieven (-1,5 miljoen euro) en de schrapping van de kredieten (-0,6 miljoen 
euro) van een werkingstoelage voor de bevordering van de GECO’s, verhoogde premies 
non-profit.  

Wat de uitgaven betreft, stelt men de meest significante kredietstijgingen vast bij opdracht 
01 « Algemene uitgaven om de realisatie van de opdrachten van Actiris te verzekeren ». 
Globaal stijgen de vereffeningskredieten van die opdracht met 8 miljoen euro van 61,2 naar 
69,2 miljoen euro (13,0 % van de toegekende kredieten).  

Zoals reeds opgemerkt, doen de voornaamste aanpassingen zich voor bij de bezoldigingen 
(+3,1 miljoen euro, d.i. + 6,8 %), erelonen (+ 1 miljoen euro, d.i. + 23,4 %), bureaukosten en 
diversen (+0,6 miljoen euro, d.i. + 25,1 %), onderhoud en uitrusting van de gebouwen (+0,9 
miljoen euro, d.i. 16,8 %) en verwerving van duurzame goederen (+0,8 miljoen euro, d.i. + 
144 %). 

Er dient bovendien te worden gewezen op twee nieuwe basisallocaties voor een 
terugbetaling aan de Europese instellingen (0,2 miljoen euro) en een terugbetaling aan het 
MBHG van niet-aangewende werkingstoelagen ten belope van 0,8 miljoen euro.  

Die kredietstijgingen worden gedeeltelijk gecompenseerd door kredietverminderingen op 
basisallocaties van opdracht 07 « Tewerkstelling van werkzoekenden door middel van 
gesubsidieerde arbeidsplaatsen ». Globaal werden zowel de vereffeningskredieten als de 
vastleggingskredieten die aan die opdracht werden toegekend, met 3,3 miljoen euro 
verminderd, d.i. 2 % (ze dalen van 195,4 naar 192,1 miljoen euro). Binnen die opdracht die 
op budgettair vlak heel belangrijk is aangezien ze 62 % van de begroting van Actiris 
vertegenwoordigt, is enkel de BA in verband met de werkingssubsidies aan de gemeenten 
en OCMW’s op significante wijze gestegen (+1,2 miljoen euro, d.i. +4,1 %).  

Voor die opdracht in verband met de tewerkstellingsprogramma’s blijkt uit de rekeningen 
2012 van de instelling die thans worden onderzocht, dat uitgaven van meer dan 15 miljoen 
euro op onregelmatige wijze worden overgedragen.  

De kredietverminderingen waartoe bij de aanpassing 2013 voor die opdracht 7 werd beslist, 
zullen het bijgevolg niet mogelijk maken die toestand te regulariseren en houden zelfs het 
gevaar in dat meer kosten van het jaar 2013 naar het dienstjaar 2014 zullen worden 
overgedragen. 

3.1.6. Gewestelijk Ontwikkelingsmaatschappij voor het BHG (GOMB -Citydev) 

De initiële begroting van de GOMB vertoonde een tekort van 2,5 miljoen euro terwijl het 
ontwerp van aanpassing van de begroting wordt voorgelegd met een batig saldo van 5,7 
miljoen euro. Er dient nochtans in herinnering te worden gebracht dat de GOMB geen deel 
meer uitmaakt van de consolidatieperimeter van het gewest.  

De geraamde ontvangsten stijgen met 7,9 miljoen euro, voornamelijk door de verkoop van 
terreinen en gebouwen die in de initiële begroting niet gepland was en die tussen dit en het 
einde van het jaar zou moeten plaatsvinden.  
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De deelneming van 10 miljoen euro in het kapitaal van de GOMB, waarvan in de initiële 
begroting van het MBHG sprake was, werd omgezet in een terugvorderbaar voorschot in 
het ontwerp van aanpassing van de begroting 2013 van het MBHG. Die uitgave wordt 
vermeld in klasse 8 in het ontwerp van aanpassing van de begroting van het MBHG en in 
klasse 9 van het ontwerp van aanpassing van de begroting van de GOMB. In het ontwerp 
van aanpassing van de begroting van de GOMB leidt de benaming van de basisallocatie 
01.001.03.01.9610 (Kredieten verleend door het MBHG in het kader van het beleid inzake 
economische expansie) waarin het voorschot van 10 miljoen euro wordt vermeld, tot 
verwarring omdat het niet gaat om « kredieten » maar om een lening waarmee een uitgave 
zal kunnen worden gedekt voor de nieuwbouw van gebouwen waarvan de vereffening in 
2014 gepland is.  

Wat de uitgaven betreft, evolueren de vereffeningskredieten globaal heel weinig (-225.000 
euro, zijnde -0,40 %) maar stelt men heel wat significante bewegingen bij de basisallocaties 
vast.  

De voornaamste daling (-7,6 miljoen euro) van de vereffeningskredieten (10,1 miljoen euro 
in de initiële begroting) heeft betrekking op BA 01.001.11.01.7200 (Nieuwbouw van 
gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid) omdat dat plan vertraging 
heeft opgelopen en is uitgesteld tot 2014. Het vastleggingskrediet (10,1 miljoen euro) van die 
BA wordt niettemin gehandhaafd in het ontwerp van aanpassing van de begroting 2013 
terwijl het dat jaar niet zal worden vastgelegd. Het werd overigens ingeschreven in het 
ontwerp van initiële begroting 2014. 

Vervolgens zijn er verminderingen met -3,4 miljoen euro en -2,5 miljoen euro voorzien op 
respectievelijk de BA 02.001.11.01.7112 (Aankoop van naakte en bebouwde gronden binnen 
de privésector in het kader van de stadsvernieuwing) en BA 02.001.39.01.5112 
(Investeringsbijdragen aan andere bedrijven).  

Die verminderingen worden hoofdzakelijk gecompenseerd door stijgingen op BA 
02.001.10.01.7112 (Aankoop van naakte en bebouwde gronden binnen de privésector in het 
kader van de stadsvernieuwing) +4,9 miljoen euro, BA 01.001.10.03.7122 (Aankoop van 
gebouwen binnen de privésector in het kader van de economische expansie) +2,9 miljoen 
euro, BA 01.001.10.02.7112 (Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland bij andere 
sectoren dan de overheid) +2,4 miljoen euro en BA 01.001.11.02.7310 (Wegen- en 
waterbouwkundige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid) + 2.2 miljoen 
euro. 

De vastleggingskredieten stijgen globaal met 21,4 miljoen euro ten opzichte van de initiële 
begroting 2013. De voornaamste stijging vindt men terug bij de aankopen van gebouwen in 
het binnenland in het kader van de economische expansie (BA 01.001.10.03.7132) waarvan de 
vastleggingskredieten met 15,9 miljoen euro stijgen om het plan inzake de rationalisering 
van de openbare actoren ten uitvoer te leggen. De vastleggingskredieten van BA 
02.001.3901.5112 stijgen met +4,9 miljoen euro om de onderschatting van die post in de 
initiële begroting 2013 te corrigeren.  
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3.1.7. Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) 

Ontvangsten  

Globaal stijgen de geraamde ontvangsten met 4,1 miljoen euro ten opzichte van de initiële 
begroting. 

De tussenkomst van de federale overheid in de investeringen (53,6 miljoen euro in de 
initiële begroting) werd uitgesplitst in een eigenlijke investeringssubsidie (45 miljoen euro) 
en in een investeringssubsidie inzake veiligheid, afkomstig van de FOD Binnenlandse 
Zaken (8,6 miljoen euro)37. Bovendien heeft de federale overheid in het kader van BELIRIS 
een extra bedrag van 4,5 miljoen euro toegekend.  

Krachtens het beheerscontract 2013-2017 werd het gedeelte bij de speciale dotatie voor de 
verbetering van het aanbod dat overeenstemt met het oude beheerscontract (62 miljoen 
euro), overgeheveld naar de globale dotatie van het gewest om de werkingskosten te 
dekken. Er werd een bedrag van 6,4 miljoen euro gehandhaafd op basisallocatie (BA) 
02.001.04.01.4610 « Dotatie ter verbetering van het vervoeraanbod » om de frequentie 
inzonderheid in de daluren en op zondag te verbeteren. Die BA zal het eveneens mogelijk 
maken de indienststelling van nieuwe infrastructuur en de geplande netwerkuitbreidingen 
gedurende de door het nieuwe beheerscontract gedekte periode te financieren.  

Bovendien werd de globale dotatie van het gewest voor het dekken van investeringen en 
voor de tussenkomst van het gewest in de investeringen van de MIVB (BA’s 01.001.01.02.6611 
en 02.001.03.01.6611) verminderd met respectievelijk 11 miljoen euro en 13,5 miljoen euro, 
terwijl de werkingssubsidie in verband met de werken uitgevoerd door de MIVB voor 
rekening van het gewest (BA 01.001.01.03.4610) ten belope van 12 miljoen euro werd gestijfd. 
Die subsidie financiert de uitgaven van programma 002 van opdracht 01 « Werken 
uitgevoerd door de MIVB voor rekening van het gewest in het kader van de basisprestaties 
verbonden met het openbaar dienstenaanbod».  

Het ontwerp van aanpassing van de begroting 2013 voorziet bovendien ook in nieuwe 
dotaties van het gewest. Een ervan heeft betrekking op de veiligheid en de zekerheid (1 
miljoen euro) en de andere op de specifieke opdracht van openbaar vervoeraanbod, op 
aanvraag, voor gehandicapten (2,6 miljoen euro) 38.  

Globaal dalen de tussenkomsten van het gewest met 9 miljoen euro. Die daling wordt 
nagenoeg volledig gecompenseerd door de verwachte stijging van de ontvangsten van het 
reizigersverkeer (+8,2 miljoen euro), waardoor de MIVB net als voor de initiële begroting, 
haar ontwerp van aanpassing van de begroting kan voorleggen met een netto positief 
vorderingensaldo van 45,0 miljoen euro zoals door het gewest geëist (59,2 miljoen euro 
volgens berekening in ESR-termen).  

Uitgaven  

Buiten de aanzienlijke overdrachten van programma 001 van opdracht 02 in verband met 
de verbetering van het aanbod naar andere opdrachten en programma’s van de begroting, 

 

37  Uit de informatie van het Rekenhof blijkt dat de MIVB wellicht geen aanspraak zal kunnen maken op de totaliteit van 

dit bedrag (zie punt 1.2.3) 

38  De financiering van die specifieke opdracht ten voordele van gehandicapten is bepaald in artikel 68.5 van het nieuw 

beheerscontract.  
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blijven de uitgaven redelijk stabiel (+4,1 miljoen euro). Globaal stijgen de pensioenuitgaven 
en de uitgaven voor diensten en de aankopen van diverse diensten respectievelijk met 3,6 
en 1,6 miljoen euro terwijl de rentinguitgaven met 1,1 miljoen euro verminderen. Voor deze 
laatste uitgaven (inzake renting) gaat het om de herindeling als uitgaven voor diensten en 
aankopen van diverse goederen.  

De diverse belastingen en uitzonderlijke kosten stijgen globaal met 0,4 miljoen euro, als 
gevolg van de onroerende voorheffing op de handelszaken in stations, die met 
terugwerkende kracht tot in 2010 werd gevorderd. De MIVB betwist die inkohiering.  

De vastleggingskredieten verminderen globaal met 502,1 miljoen euro, voornamelijk in het 
vlak van de investeringen. In casu werden verschillende bestellingen uitgesteld, 
inzonderheid die in verband met:  

 de aankoop van 43 automatische metrostellen M7 (-364,7 miljoen euro) (PULSAR-
project); 

 de aankoop van zware voertuigen (vrachtwagens voor interventie, schoonmaak en 
onderhoud), ingevolge moeilijkheden bij het opstellen van de specifieke technische 
kenmerken; 

 werken in de MARCONI-stelplaats, ingevolge vertragingen bij de sanering van de 
site; 

 de signalisatie-uitrusting, ingevolge vertragingen bij het opstellen van het bestek 
van het PULSAR-project. 
 

3.2. Andere instellingen 

3.2.1. Haven van Brussel 

Het ontwerp van aanpassing van de begroting van de haven vermindert het tekort van 9,4 
miljoen euro in de initiële begroting met 5,8 miljoen euro tot 3,6 miljoen euro.  

Die verbetering is grotendeels het resultaat van de stijging van de ontvangsten die 
uitkomen op 31 miljoen euro in plaats van 24,7 miljoen euro in de initiële begroting 2013 
(+6,3 miljoen euro), voornamelijk dankzij de ontvangsten uit erfpacht die van 1,1 naar 7 
miljoen gaan in het ontwerp van aanpassing. 

De stijging van dergelijke ontvangsten (BA 01.001.03.09.1611) is hoofdzakelijk het resultaat 
van de totstandbrenging eind 2012 van een erfpacht ten voordele van het gewest voor het 
Béco-dok (tweede schijf van 6 miljoen euro).  

De haven heeft overigens een subsidie van 116 duizend euro van de federale overheid 
ontvangen voor taalpremies (BA 02.005.06.01.0600) maar het gaat om een ontvangst die 
aan het gewest zal moeten worden teruggestort en die bijgevolg ook bij de uitgaven werd 
ingeschreven (BA 04.003.55.01.0600).  

De uitgaven (vereffeningskredieten) gaan van 34,1 (initiële begroting 2013) naar 34,6 
miljoen euro, d.i. een toename met 536 duizend euro (+1,6 %).  

De totale uitgaven op de vastleggingen gaan van 32 naar 31,4 miljoen euro, wat neerkomt 
op een vermindering met 605 duizend euro (-1,89%). 

Wat de uitgaven (vereffeningskredieten) betreft, werd de financiering via dotatie van de 
aankopen van grond en infrastructuur geschrapt (-3,3 miljoen euro) en vervangen door een 
financiering via eigen middelen (+4,7 miljoen euro). Voor de eerste post werd de aankoop 
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van een terrein uitgesteld omdat de onderhandelingen nog lopen. Voor de tweede 
basisallocatie gaat het om de aankoop van gebouwen in de voorhaven en in het TIR-
centrum. 

Er wordt een andere significante daling vastgesteld voor de post renovatie van gebouwen 
waarvoor de kredieten werden teruggebracht van 5,1 miljoen euro naar 250 duizend euro 
(BA 03.004.11.01.7200). Die daling kan worden verklaard door het feit dat de werken tot 
2014 werden uitgesteld en dat ze worden gefinancierd door een lening van 6 miljoen euro.  

De kredieten voor baggerwerken (BA 01.003.09.01.1410) werden van 2,6 miljoen euro met 1,3 
miljoen euro opgetrokken tot 3,9 miljoen euro. Een deel van de werken die de haven in 2013 
had gepland, is uitgesteld tot 2014, waar die kredieten veel sterker stijgen. 

3.2.2. Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 

Het ontwerp verhoogt de ontvangsten en uitgaven met 6,1 miljoen euro tot 278,1 miljoen 
euro. 

Een aantal subsidies werden aangepast aan de beschikbaarheid van fondsen van het 
Gewest.  

Op vraag van het gewest werd de exploitatiesubsidie39 met 20% (-1,7 miljoen euro) 
verlaagd. De BGHM zal het saldo dat in 2014 zal worden uitbetaald, prefinancieren. 

Op grond van de beheersovereenkomst nr. 2 moeten de OVM de huuropbrengsten storten 
op hun rekening-courant bij de BGHM. De hogere doorstortingen van de huuropbrengsten 
leidde tot het optrekken van die geraamde ontvangsten met 10,0 miljoen euro40. Daar staat 
tegenover dat de OVM’s ook meer van die rekening-courant afhaalden, met verhoogde 
uitgavenramingen (7,0 miljoen euro41) als gevolg.  

 

  

 

39  BA 01.001.01.01.0600. 
40  BA 02.001.99.01.0810. 

41  BA 02.002.99.01.0310. 
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4. SALDI VAN DE ONTWERPEN VAN AANPASSING VAN DE 
BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2013 

4.1. Begrotingssaldi 

De ontwerpen van aanpassing van de begrotingen 2013 leiden tot het volgende bruto- en 
netto begrotingssaldo voor de verrichtingen van de diensten van de Brusselse 
Hoofdstedelijke regering:  

Tabel 4 – Berekening van de begrotingssaldi 

Begrotingssaldi 2013 
Initiële 

begroting 
Ontwerp van 
aanpassing 

Ontwerp van 
aangepaste 
begroting 

Ontvangsten   3.456.427 -232.634 3.223.793 

Uitgaven   3.786.568 -16.849 3.769.719 

Brutobegrotingssaldo (1) -330.141 -215.785 -545.926 

Opbrengsten van leningen* (2) 341.645 -216.645 125.000 

Aflossingen van de gewestschuld (3) 165.000 0 165.000 

Nettobegrotingssaldo (4) = (1) - (2) + (3) -506.786 860 -505.926 

* Opbrengsten van leningen en afschrijvingen van het Fonds voor het beheer van de schuld niet meegerekend 

(133,5 miljoen euro) 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het brutobegrotingssaldo van de ontwerpen van 
begrotingsaanpassing op –545,9 miljoen euro uitkomt. Dat is een een verslechtering van 
het ex ante berekende tekort van 215,8 miljoen euro in vergelijking met de initiële 
begroting. Die toename van het tekort is hoofdzakelijk het gevolg  van de daling van de 
ontvangsten, waarvan het merendeel opbrengsten van leningen zijn.  

Rekening houdend met de daling van die laatste en doordat er zich geen wijziging aftekent 
in het bedrag van de uitgaven voor de aflossing van de schuld, bedraagt het aangepaste 
netto begrotingssaldo -505,9 miljoen euro, wat een verbetering is van  0,9 miljoen euro ten 
opzichte van de initiële begroting. 

Het Rekenhof stelt vast dat het bedrag van de aflossingen hoger ligt dan dat van de 
leningopbrengsten, wat betekent dat de totaliteit van de terugbetalingen van in het 
verleden aangegane leningen niet herleend zou worden. Dit leidt tot een vermindering van 
de geconsolideerde schuld aangezien die leningen worden gefinancierd door de 
kortetermijnkredietlijn (zie 2de deel, punt 4). 

4.2. Vorderingensaldo 

4.2.1. Vastlegging van de norm voor België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

In zijn stabiliteitsprogramma over de periode 2013-2016, goedgekeurd door de federale 
ministerraad op  26 april 2013, en in overleg met de gemeenschappen en de gewesten 
binnen een ministeriële conferentie, heeft België zich ertoe verbonden tegen 2013 zijn 
structureel tekort terug te dringen tot 1 % in vergelijking met 2012, zodat het tot -1,8% van 
het BBP wordt teruggebracht. Die structurele inspanning zou toelaten te komen tot een 
vorderingensaldo van -2,54%. Bijkomende eenmalige maatregelen (die erop gericht zijn de 
schuldgraad terug te dringen) zouden het vorderingensaldo nog tot 2,15% kunnen 
verbeteren. 
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Op middellange termijn en gelet op de verslechtering van de economische vooruitzichten 
voor de komende jaren, stelt het stabiliteitsprogramma  2013-2016 niet langer als 
doelstelling in 2015 terug te keren naar een nominaal evenwicht42. Tegen die datum beoogt 
het een nominaal begrotingstekort van –0,8 % van het BBP en een terugkeer naar een 
evenwichtstoestand van het structureel begrotingssaldo. De doelstelling op de middellange 
termijn (MTO – Medium Term Objective) die de Europese Unie vastgesteld heeft, namelijk 
een overschot van 0,75 % van het BBP in structurele termen, zou van zijn kant in 2016 
gehaald kunnen worden. 

Op 21 juni 2013 heeft de Europese Raad aan België evenwel een beslissing overgemaakt 
waarin het land wordt aangemaand om maatregelen te nemen om over te gaan tot de nodig 
geachte terugdringing van het tekort, zodat geremedieerd wordt aan zijn bovenmatig 
tekort43. Het Overlegcomité nam er op 2 juli 2013 akte van en stemde in met de vastlegging 
van de doelstellingen voor Entiteit I en Entiteit II in 2013. 

Entiteit I moet een saldo bereiken van –2,5% van het BBP en daarnaast een 
veiligheidsmarge van 226 miljoen euro uitbouwen. 

Binnen Entiteit II verbinden de gemeenschappen en de gewesten er zich toe de 
doelstellingen van het maximaal tekort na te komen die overeenstemmen met de trajecten 
die zij voor zichzelf hebben vastgesteld. Het totaal bedraagt – 539 miljoen euro, waarvan –
 132 miljoen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Bovendien wordt aan de drie gewesten en aan de Duitstalige Gemeenschap gevraagd om 
voorlopig een reserve van 260 miljoen euro aan te leggen ten opzichte van het thans voor 
2013 geraamde  tekort van hun plaatselijke besturen, zoals dat blijkt uit de jongste 
ramingen van de Nationale Bank van België en van het Planbureau. 

De gevraagde inspanning wordt thans verdeeld volgens de recentste beschikbare  
verdeelsleutel  van het vorderingensaldo van de plaatselijke overheidsbesturen tussen de 
drie gewesten : Vlaams Gewest : 55 %, Waals Gewest : 26 % en Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest : 19 %. 

Aan de NBB is gevraagd dat zij tegen eind oktober een verslag zou overleggen waarin zij 
een analyse maakt van de resultaten van de diverse componenten van de plaatselijke 
overheden en van de verantwoordelijkheid van elk beleidsniveau voor deze ( Entiteit I en 
Entiteit II). 

4.2.2. Berekening van het vorderingensaldo 

Overeenkomstig de ESR-methodologie moeten op het begrotingssaldo van de voorliggende 
ontwerpen verschillende correcties worden toegepast om te komen tot het 
vorderingensaldo van de entiteit. 

De elementen van die berekening komen voor in het beschikkend deel van de 
ontwerpordonnantie houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2013.  

 

42  Zie vorig stabiliteitsprogramma 2012-2015 van België. 

43  PB L 190 van 11.7.2013, p.87. 



COMMENTAAR EN OPMERKINGN BIJ DE ONTWERPORDONNANTIES HOUDENDE DE AANPASSING VAN DE 

BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2013 EN DE BEGROTINGEN VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2014 VAN HET BHG  / 32 

Tabel 5 – Vorderingensaldo 2013 

Berekening van het vorderingensaldo 2013 
Initiële 

begroting 
(1) 

Ontwerp 
van 

aangepaste 
begroting 

(2) 

Verschil            

(2)-(1) 

Ontvangsten van het MBHG 3.456.427 3.223.793 -232.634 

Uitgaven van het MBHG (vereffeningsoptiek) 3.786.568 3.769.719 -16.849 

Brutobegrotingssaldo van het MBHG (a) -330.141 -545.926 -215.785 

    
Ontvangsten van de geconsolideerde instellingen  2.618.895 2.627.172 8.277 

Uitgaven van de geconsolideerde instellingen (vereffeningskredieten) 2.573.868 2.580.314 6.446 

Brutobegrotingssaldo van de geconsolideerde instellingen (b) 45.027 46.858 1.831 

    
Brutobegrotingssaldo van de consolidatieperimeter (c)=(a)+(b) -285.114 -499.068 -213.954 

    
Nettoaflossingen van de schuld van het MBHG -176.645 40.000 216.645 

Nettoaflossingen van de schuld van de geconsolideerde instellingen 9.605 9.605 0 

Nettoaflossingen van de consolidatieperimeter (= saldo  codes 9) (d) -167.040 49.605 216.645 

    
Nettobegrotingssaldo van de consolidatieperimeter (e)=(c)+(d) -452.154 -449.463 2.691 

    
Saldo van de KVD van het MBHG 188.400 179.804 -8.596 

Saldo van de KVD van de geconsolideerde instellingen 12.109 12.214 105 

Saldo van de KVD van de consolidatieperimeter (= saldo codes 8) (f) 200.509 192.018 -8.491 

   
0 

ESR-vorderingensaldo (g)=(e)+(f) -251.645 -257.445 -5.800 

    
Begrotingsverrichtingen MBHG 120.000 125.800 5.800 

Begrotingsverrichtingen van de geconsolideerde instellingen 0 0 0 

Begrotingsverrichtingen van de consolidatieperimeter (h) 120.000 125.800 5.800 

    
ESR-vorderingensaldo na begrotingsverrichtingen (i)=(g+(h) -131.645 -131.645 0 

    
Voorstel van begrotingsdoelstelling van het Overlegcomité* - -131.645 

 

Voorstel van begrotingsdoelstelling van de regering -131.645 -131.645 0 

 

Uit deze tabel blijkt dat het vorderingensaldo van het ontwerp van aangepaste begroting 
voor het jaar 2013 –131,6 miljoen euro bedraagt, een identiek bedrag als dat van de initiële 
begroting. Het is in overeenstemming met de recente beslissing van het Overlegcomité  
wat betreft de vaststelling van de begrotingsdoelstellingen voor de Entiteiten I en II voor 
2013. 

 

 

Het Rekenhof heeft de gegevens van deze tabel geverifieerd binnen de grenzen van de 
informatie waarover het beschikt. Deze verificatie geeft aanleiding tot de volgende 
commentaren en opmerkingen. 
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4.2.2.1. Begrotingssaldo van de geconsolideerde instellingen 

De aangepaste begrotingen van de autonome bestuursinstellingen (ABI) van eerste 
categorie geven een globaal overschot van 1,25 miljoen euro, terwijl ze in de initiële 
begroting in evenwicht werden voorgelegd. Die van tweede categorie geven een globaal 
overschot van 45,6 miljoen euro, wat een stijging is met 0,6 miljoen euro. Die overschotten 
zijn afkomstig van het GAN (+1,2 miljoen euro) en van het CIBG (+0,05 miljoen euro), voor 
de ABI van eerste categorie, en van het Parkeeragentschap (+ 0,6 miljoen euro), voor de 
ABI van tweede categorie. 

4.2.2.2. Netto aflossingen van de schuld van de diensten van de regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de geconsolideerde instellingen 

De ramingen van de aangepaste begroting met betrekking tot de aflossing van de schuld 
van het Gewest zijn niet gewijzigd (165 miljoen euro).  

Daar de ramingen inzake de leningopbrengsten met 216 miljoen euro worden verminderd 
tot 125 miljoen euro, wordt het bedrag van de netto aflossingen (aflossingen – leningen) 
zoals dat uit de begrotingen van het MBHG blijkt, vastgesteld op 40 miljoen euro.  

De netto aflossingen van de schuld van de geconsolideerde instellingen veranderen niet ten 
opzichte van de initiële begroting.  

4.2.2.3. Kredietverleningen en deelnemingen (KVD) 

De voorliggende aanpassing vermindert het nettosaldo van de kredietverleningen en de 
deelnemingen (uitgaven – ontvangsten) van de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering met 8,6 miljoen euro en verhoogt dat van de geconsolideerde instellingen met 0,1 
miljoen euro.  

Wat de diensten van de regering betreft, vloeit de bovenvermelde vermindering voort uit 
een daling van de uitgaven (-6,5 miljoen euro) en een stijging van de ontvangsten (+1,1 
miljoen euro) met een economische code 8. 

De verminderingen van uitgaven met code 8 zijn toe te schrijven aan de schrapping van het 
krediet voor de deelneming in het kapitaal van de Haven van Brussel en in andere 
openbare ondernemingen (-6,5 miljoen euro) en van de kredieten voor de deelneming in 
het kapitaal van het Parkeeragentschap (-0,5 miljoen euro).  

4.2.2.4. Begrotingsverrichtingen 

De regering heeft de correcties onder de titel « begrotingsverrichtingen » met 5,8 miljoen 
euro in positieve zin verhoogd tot 125,8 miljoen euro.  

Die extra correctie wordt in punt 2.2.10 nader toegelicht.  

Daarenboven heeft de regering het bedrag van 90,0 miljoen euro voor de correctie inzake 
de onderbenutting van de kredieten gehandhaafd. Bij de opmaak van de initiële begroting 
2013 had de regering op 25 oktober 2012 evenwel beslist dat de onderbenutting van 
kredieten ten belope van 90 miljoen euro op de gewestelijke entiteit zou worden verholpen 
bij de aanpassing van de begroting 2013. Het Rekenhof stelt vast dat dat niet gebeurd is. 
Rekening houdend met het feit dat uit de resultaten van de uitvoering van de begroting 
2012 een totaal bedrag van niet-uitgevoerde begrotingsposten van 264,8 miljoen euro is 
gebleken, kan het handhaven van de correctie van 90 miljoen euro evenwel worden 
gerechtvaardigd. Het Rekenhof vestigt de aandacht op het feit dat het hoge bedrag van 
dergelijke niet-uitgevoerde begrotingsposten inzonderheid voortvloeit uit de beslissing van 
de regering om de kredieten op het einde van het jaar administratief te blokkeren om het 
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toegelaten maximumtekort niet te overschrijden. Die blokkeringen kunnen ertoe leiden 
datde aanrekening van uitgaven met betrekking tot het begrotingsjaar en waarvoor per 31 
december rechten hadden moeten worden vastgesteld niet budgettair zullen worden 
aangerekend en bijgevolg worden overgedragen naar het volgend jaar.  

Bij zijn auditwerkzaamheden van de algemene rekening voor het jaar 2012 heeft het 
Rekenhof vastgesteld dat er dergelijke overdrachten zijn gebeurd voor een totaalbedrag van 
17 miljoen euro.  

Het bedrag van 30,0 miljoen euro in verband met de neutralisering van de uitgaven 
ingeschreven op basisallocatie 10.005.27.01.43.21 – Dotatie aan de gemeenten met het oog op 
de verbetering van hun budgettaire toestand  werd eveneens gehandhaafd.  
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Tweede deel: ontwerpordonnanties houdende de 
begrotingen voor het begrotingsjaar 2014 

1. ONTWERP VAN MIDDELENBEGROTING 

1.1. Algemeen overzicht 

Het ontwerp van initiële middelenbegroting 2014 raamt de totale ontvangsten, exclusief 
leningopbrengsten en de ontvangsten in het kader van de schuldbeheersverrichtingen 
(fonds beheer van de gewestschuld)44, op 3.171,2 miljoen euro. Zoals blijkt uit tabel 1, komt 
dat neer op een stijging met 245,9 miljoen euro (+8,4%) in vergelijking met het ontwerp 
van aanpassing 2013. Die stijging is vooral een gevolg van de nieuwe of verhoogde dotaties 
in het kader van de zesde staatshervorming.  

Zo houdt het ontwerp rekening met de 149 miljoen euro nieuwe middelen voorzien in het 
voorstel van bijzondere wet tot hervorming van de bijzondere financieringswet45, meer 
bepaald:  

 32 miljoen euro compensatie voor de pendelaars (programma 060 Bijzondere 
financieringswet, toegekende gedeelte van de personenbelasting), 

 117 miljoen euro compensatie voor de internationale ambtenaren (programma 060 
Bijzondere financieringswet, toegekende gedeelte van de personenbelasting). 

Verder is er een stijging met 55,5 miljoen euro van de middelen die in het kader van de 
eerste fase van de zesde staatshervorming vanaf 2012 werden toegekend46, meer bepaald: 

 30 miljoen euro extra voor de dotatie omwille van de mobiliteit (programma 260 
Uitrusting en verplaatsingen), die zo stijgt tot 105 miljoen euro, 

 25,5 miljoen euro extra overdracht vanuit het federale Veiligheidsfonds (programma 110 
Diverse ontvangsten, zie punt 1.2.3).  

In die eerste fase van de zesde staatshervorming werd ook voorzien in een uitbreiding en 
andere berekeningswijze voor de dotatie van de dode hand. Door de 14,2 miljoen euro extra 
(programma 070 Dode Handen), stijgt die tot 82,0 miljoen euro. 

  

 

44  Inclusief die opbrengsten bedraagt de totale ontvangstenraming 3.444,7 miljoen euro. In vergelijking met het 

ontwerp van aanpassingsblad 2013 dalen de geraamde opbrengsten van leningen op meer dan 1 jaar met 25,0 

miljoen euro tot 100,0 miljoen euro. 

45  Voorstel van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot 

uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden. Deze 

middelen zijn ook voorzien in het federaal begrotingsontwerp 2014. 

46  Bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen. 
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Tabel 6 – Raming van de ontvangsten 

Middelenbegroting Initiële 
begroting 

2013 

Ontwerp 
aanpassing

sblad 2013 

Ontwerp 
initiële 

begroting 
2014 

Verschil 
ontwerp 

aanpassin
g 2013 en 

initieel 

2014 

Verschil 
in % 

Bijzondere Financieringswet,  
toegekend gedeelte van de 

personenbelasting (Pr. 060) 

1.190.467 1.114.225 1.270.258 156.033 14,0% 

Gewestelijke belastingen (Pr. 010) 1.179.639 1.230.335 1.245.984 15.649 1,3% 

Agglomeratiebevoegdheden 
(Pr. 080) 

175.274 175.274 161.314 -13.960 -8,0% 

Gewestbelastingen (Pr. 020) 117.630 117.630 119.289 1.659 1,4% 

Uitrusting en verplaatsingen 
(Pr. 260) 

76.910 78.520 107.134 28.614 36,4% 

Dode handen (Pr. 070) 71.316 71.316 85.525 14.209 19,9% 

Diverse ontvangsten (Pr. 110) 13.672 29.818 55.057 25.239 84,6% 

Tewerkstelling (Pr. 250) 54.275 40.547 40.547 0 0,0% 

Energie (Pr. 240) 26.957 27.260 27.060 -200 -0,7% 

Gewestelijk vastgoedbeheer 
(Pr. 170) 

1.914 3.276 12.582 9.306 284,1% 

Hulp aan ondernemingen (Pr. 200) 10.356 11.176 11.144 -32 -0,3% 

Stortingen van Brusselse 
instellingen (Pr. 100) 

0 3.493 7.093 3.600 103,1% 

Bescherming van het leefmilieu 
(Pr. 330) 

2.120 2.380 6.314 3.934 165,3% 

Voormalige provinciebelastingen 

(Pr. 030) 

4.064 4.928 4.977 49 1,0% 

Sociale huisvesting (Pr.310)  4.126 4.787 4.052 -735 -15,4% 

Groene ruimten, bossen en 
natuurgebieden (Pr. 340) 

3.272 3.290 3.272 -18 -0,5% 

Ontvangsten verbonden aan het 

Fonds afvalstoffen (Pr. 331) 

0 0 2.750 2.750 - 

Openbaar ambt (Pr. 150) 5.218 2.782 2.646 -136 -4,9% 

Huisvesting (Pr. 300) 1.325 1.268 1.276 8 0,6% 

Taxi's (Pr. 040) 992 992 763 -229 -23,1% 

Stedenbouw en grondbeheer 

(Pr. 280) 

642 747 665 -82 -11,0% 

Andere ontvangsten 1.087 1.223 1.461 238 19,5% 

Totaal zonder 
leningopbrengsten en 
ontvangsten in het kader van 

de schuldbeheersverrichtingen 

2.941.256 2.925.267 3.171.163 245.896 8,4% 

Leningopbrengsten BA 
01.090.06.01 
(Schuldbeheersverrichtingen) 

133.526 133.526 133.526 0 0,0% 

Renteontvangsten BA 
01.090.06.02 

(Schuldbeheersverrichtingen) 

40.000 40.000 40.000 0 0,0% 

Leningopbrengsten BA 
01.090.06.04 (leningen > 1 jaar) 

341.645 125.000 100.000 -25.000 -20,0% 

Algemeen totaal ontvangsten 3.456.427 3.223.793 3.444.689 220.896 6,9% 
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Wat de overige ontvangsten betreft, gaat het ontwerp van initiële middelenbegroting 2014 
in vergelijking met het ontwerp van aanpassingsblad 2013 uit van de volgende stijgingen en 
nieuwe ontvangsten:  

 15,6 miljoen euro verhoogde ramingen voor de gewestelijke belastingen (programma 
010 Gewestelijke belastingen, zie punt 1.2.1), 

 10 miljoen euro ontvangsten uit de verkoop van terreinen aan de BGHM (programma 
170 Gewestelijk vastgoedbeheer)47, 

 4,2 miljoen euro ontvangsten uit de verkoop van emissierechten (programma 330 
Bescherming van het leefmilieu)48, 

 3,6 miljoen euro uit de vereffening van Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid 
(programma 100 Stortingen van Brusselse instellingen), 

 2,8 miljoen euro van de nieuwe belasting op afvalverbranding (programma 331 
Ontvangsten verbonden met het Fonds voor de preventie, sortering, hergebruik, recycling 
en nuttige toepassing van afvalstoffen49). 

Tegenover die stijgingen staat een daling met 14,0 miljoen euro van de overdracht 2014 
vanwege de agglomeratie (programma 080 Agglomeratiebevoegdheden).  

  

 

47  BA 02.170.03.01.7600 Opbrengst van de verkoop van terreinen en bestaande gebouwen aan de entiteiten buiten de 

consolidatieperimeter. 

48  Bij de opmaak van het ontwerp was er nog geen akkoord tussen de federale staat en de gewesten over de verdeling 

van de inkomsten uit de veiling van emissierechten (periode 2013-2020) en over de lastenverdeling (verdeling van de 

reductie-inspanning en de internationale klimaatfinanciering). Voor die ontvangsten, die zijn toegewezen aan het 

Klimaatfonds, werd eenzelfde bedrag ingeschreven als de uitgaven op dat fonds.  

49  BA 02.331.05.01.3670. De ontvangsten van deze belasting, die moet worden betaald door de bedrijven, de 

gemeenten en het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) zijn toegewezen aan voormeld fonds. Omdat 

driekwart van de middelen via dit fonds terugvloeit naar het GAN is de netto-opbrengst van de belasting uiteraard 

beperkter (zie punt 3.1.1). 



COMMENTAAR EN OPMERKINGN BIJ DE ONTWERPORDONNANTIES HOUDENDE DE AANPASSING VAN DE 

BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2013 EN DE BEGROTINGEN VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2014 VAN HET BHG  / 38 

1.2. Overzicht per programma 

1.2.1. Gewestelijke belastingen (programma 010) 

De gewestelijke belastingen worden geïnd door de federale overheid en vervolgens 
doorgestort aan het gewest. Voor 2014 worden ze geraamd op 1.246,0 miljoen euro, of 39,3% 
van de totale ontvangsten (exclusief leningopbrengsten).  

De onderstaande tabel vergelijkt de geraamde ontvangsten 2014 met het ontwerp van het 
aanpassingsblad 2013, met de initiële begroting 2013 en met de realisaties 2012. 

Tabel 7 – Raming van de gewestelijke belastingen 

  Realisaties 
2012 

Initiële 
begroting 

2013 

Ontwerp 
aanpassingsblad 

2013 

Ontwerp 
initiële 

begroting 

2014 

Verschil 
t.o.v. 

realisaties 

2012 

Verschil 
t.o.v. 

ontwerp 
aanpassing 

2013 

Verschil 
t.o.v. 

ontwerp 
aanpassing 

2013 

Registratierechten op de 
verkopen van onroerende 

goederen 

478.484 486.213 476.438 503.998 25.514 27.560 5,8% 

Registratierechten op de 
vestiging van een 
hypotheek op een 

onroerend goed 

27.016 27.192 27.192 27.514 498 322 1,2% 

Registratierechten op de 
verdelingen van 

onroerende goederen 

6.215 6.078 6.362 6.515 300 153 2,4% 

Schenkingsrechten 59.452 54.072 60.652 66.027 6.575 5.375 8,9% 

Successierechten 334.439 364.524 429.832 399.297 64.858 -30.535 -7,1% 

Onroerende voorheffing 19.522 20.519 20.519 21.823 2.301 1.304 6,4% 

Verkeersbelasting op de 
autovoertuigen 

132.573 138.126 134.570 139.352 6.779 4.782 3,6% 

Belasting op de 
inverkeerstelling 

44.351 46.394 41.485 43.485 -866 2.000 4,8% 

Eurovignet 6.808 5.592 4.892 5.708 -1.100 816 16,7% 

Belasting op de spelen en 
weddenschappen 

17.011 20.638 18.445 22.225 5.214 3.780 20,5% 

Belasting op de 
automatische 

ontspanningstoestellen 

10.094 10.291 9.911 10.040 -54 129 1,3% 

Openingsbelasting op de 
slijterijen van gegiste 

dranken 

55 0 37 0 -55 -37 -100,0% 

Totaal  1.136.018 1.179.639 1.230.335 1.245.984 109.966 15.649 1,3% 

 

In vergelijking met het ontwerp van aanpassingsblad 2013 wordt uitgegaan van een 
toename van de ontvangsten uit de gewestelijke belastingen met 15,6 miljoen euro (+1,3%). 
In vergelijking met de realisaties in 2012 stijgen de ontvangsten met 9,7%. 

De bedragen in het ontwerp zijn deels gebaseerd op de federale ramingen en deels op eigen 
(lagere) ramingen. Voor alle gewestelijke belastingen samen is de raming in het ontwerp 
55,9 miljoen euro lager (-4,3%) dan de federale raming. 
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1.2.2 Bijzondere Financieringswet, toegekend gedeelte van de personen-
belasting (programma 060) 

De 1.270,3 miljoen euro geraamde ontvangsten van programma 060 maken 40,1% van de 
totale ontvangsten uit (d.i. exclusief de leningopbrengsten). Zoals hierboven vermeld, 
houdt die raming rekening met de verwachte compensaties voor het derven van 
belastinginkomsten van de internationale ambtenaren en de pendelaars, samen goed voor 
149,0 miljoen euro.  

Zoals in het deel over het aanpassingsblad 2013 al werd vermeld, worden de drie overige 
basisallocaties van het programma50 jaarlijks geïndexeerd en aangepast aan de groei van het 
BBP en wordt rekening gehouden met het aandeel van het gewest in het totaal van de 
personenbelasting en met de nationale solidariteitstussenkomst. Voor 2014 moest 
bovendien rekening worden gehouden met een afhouding van 17,7 miljoen euro als 
bijdrage van het gewest aan de sanering van de overheidsfinanciën. 

Voor 2014 raamt de economische begroting van het Federaal Planbureau, gepubliceerd op 
14 september 2013, de inflatie voorlopig op 1,30% (voor 2013: 1,20%) en de BBP-groei op 
1,10% (voor 2013: 0,10%) Het aandeel van het gewest in het totaal van de personenbelasting 
wordt voor 2014 geraamd op 8,447%. 

Het huidige ontwerp raamt de globale ontvangsten van de drie basisallocaties samen op 
1.121,3 miljoen euro. Dat stemt overeen met de gegevens van de federale administratie51.  

Voor de berekening van de nationale solidariteitstussenkomst voor 2014 wordt uitgegaan 
van 1.138.854 inwoners en een negatieve afwijking ten opzichte van de gemiddelde 
opbrengst van de personenbelasting van -18,143%, wat resulteert in een in 2014 te storten 
bedrag van 434,0 miljoen euro (inclusief een positief saldo voor 2013 van 14,0 miljoen euro). 
Die 434,0 miljoen euro is goed voor 39,37% van het totale toegewezen deel van de 
personenbelasting en voor 13,7% van de totale ontvangsten van het gewest (exclusief 
leningopbrengsten). 

1.2.3. Diverse ontvangsten 

Het ontwerp verhoogt de middelen vanuit het federale veiligheidsfonds (zie punt 1.2.3 in 
het deel over de aanpassing) tot 55 miljoen euro. Hoewel hierover nog geen formele 
afspraken werden gemaakt, gaat het gewest ervan uit dat in 2014 het volledige bedrag van 
55 miljoen euro van het fonds als dotatie aan het gewest zal worden doorgestort52.  

Het Rekenhof merkt op dat op het niveau van de gewestelijke entiteit meer dan 55,0 
miljoen ontvangsten vanuit dit federaal fonds als middelen werden ingeschreven: net als bij 
de aanpassing werden immers ook 8,6 miljoen euro ingeschreven in het ontwerp van 
middelenbegroting van de MIVB. 

 

 

50  Zie voetnoot 7. 
51  Het bedrag dat de federale overheid maandelijks aan het gewest zal doorstorten, is samengesteld uit de initiële 

raming voor het begrotingsjaar 2014 en het vermoedelijk saldo voor 2013.  
52  Omdat het gewest in dat geval een aantal uitgaven die vroeger door de federale overheid werden gedaan zal 

moeten overnemen werd in opdracht 10 Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen van de 

uitgavenbegroting een provisioneel krediet van 38,3 miljoen euro opgenomen. 
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2. ONTWERP VAN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 

2.1. Algemeen overzicht van de uitgavenkredieten 

De onderstaande tabel vermeldt de uitgavenmachtigingen die in de begrotingen van de 
dienstjaren 2013 en 2014 zijn ingeschreven per krediettype.  

Tabel 8 – Uitgavenkredieten van de ontwerpbegroting 2014 

Algemene 
uitgavenbegroting  

  

Ontwerp 
van 

initiële 
begroting 

2014 

Ontwerp 
van 

aangepaste 
begroting 

2013 

Initiële 
begroting 

2013 

Verschil 
init/aanp 

% 
Verschil 
init/init 

% 

Beleidskredieten (vastleggingen) 
       

Vastleggingskredieten 
 

4.312.476 3.892.514 3.872.335 419.962 10,8% 440.141 11,4% 

Variabele kredieten   221.079 214.174 213.878 6.905 3,2% 7.201 3,4% 

TOTAAL   4.533.555 4.106.688 4.086.213 426.867 10,4% 447.342 10,9% 

Betaalkredieten (vereffeningen)             

Vereffeningskredieten   3.734.404 3.544.224 3.561.610 190.180 5,4% 172.794 4,9% 

Variabele kredieten 
 

231.396 225.495 224.958 5.901 2,6% 6.438 2,9% 

TOTAAL   3.965.800 3.769.719 3.786.568 196.081 5,2% 179.232 4,7% 

 

Het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2014 verhoogt de 
beleidskredieten (kredieten met het oog op de vastleggingen) met 426,9 miljoen euro 
(+10,4 %) ten opzichte van het ontwerp van aangepaste begroting 2013 en met 447,3 miljoen 
euro (+10,9 %) ten opzichte van de initiële begroting 2013. De betaalkredieten (kredieten 
voor de vereffeningen) stijgen van hun kant met 196,1 miljoen euro (+5,2%) ten opzichte 
van de aangepaste begroting 2013 en met 179,2 miljoen euro (+4,7 %) ten opzichte van de 
initiële begroting 2013.  

Die toename is hoofdzakelijk, ten belope van 13,5 % (+550 miljoen euro) toe te schrijven 
aan de middelen in de begroting voor de tenuitvoerlegging van de Alliance-Habitat, en ten 
belope van 4,1 % (167,5 miljoen euro) aan de vastlegging van de volledige gewestelijke 
deelneming in het kapitaal van de vennootschap Neo.  

De meer beperkte stijging van de vereffeningskredieten in 2014 kan in verband worden 
gebracht met de regeringbeslissing om de uitgavenkredieten te beheersen om de 
begrotingsdoelstelling te halen.  

Aldus leidt het verschil tussen de ramingen van de beleidskredieten en van de 
betaalkredieten in 2014 tot een potentiële toename van het encours van de vastleggingen 
met 567,8 miljoen euro, wat meer is dan datzelfde verschil voor het jaar 2013 (337 miljoen 
euro in de aangepaste begroting).  

Volgens de door het bestuur Financiën en Begroting meegedeelde gegevens beliep het 
encours van de vastleggingen 2.380,7 miljoen euro op 30 september 2013. Op dezelfde 
datum van het jaar voordien beliep het 1.871,2 miljoen euro.  



COMMENTAAR EN OPMERKINGN BIJ DE ONTWERPORDONNANTIES HOUDENDE DE AANPASSING VAN DE 

BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2013 EN DE BEGROTINGEN VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2014 VAN HET BHG  / 41 

2.2. Analyse van de belangrijkste wijzigingen 

De onderstaande commentaar heeft (behoudens uitzonderingen) enkel betrekking op de 
gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten, die ongeveer 95 % van de totale beleids- 
en betaalkredieten vertegenwoordigen. Er zal hoofdzakelijk worden vergeleken met de 
aangepaste begroting van het vorige jaar. De middelen die werden toegewezen aan de 
opdrachten waarvan de programma’s voornamelijk dotaties aan de autonome instellingen 
bevatten, zullen infra worden onderzocht bij het punt in verband met die instellingen. 

2.2.1. Opdracht 01 – Financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

In vergelijking met het ontwerp van aanpassing verhoogt de ontwerpbegroting 2014 de 
totale dotaties aan het parlement (cf. punt 2.2.1) met 15,0 miljoen euro maar vermindert ze 
deze ten opzichte van de initiële begroting met 0,5 miljoen euro.  

2.2.2. Opdracht 03 – Gemeenschappelijke initiatieven van de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

De vastleggingskredieten van deze opdracht (179,3 miljoen euro) stijgen met 171,2 miljoen 
euro, hoofdzakelijk wegens de inschrijving bij programma 002 – Specifieke initiatieven, van 
een krediet van 167,5 miljoen euro voor de gewestelijke deelneming in het kapitaal van de 
vennootschap Neo (BA 03.002.00.03.6172). Die publiekrechtelijke vennootschap zal door 
een gelijke inbreng worden gefinancierd door het gewest en de Stad Brussel en zal worden 
belast met de aanleg en ontwikkeling van het Heizelplateau, alsook met het operationeel 
beheer ervan. Het totaalbedrag van de door Neo te realiseren investeringen wordt geraamd 
op 335 miljoen euro. Thans is er nog geen oplossing voor de vraag of die vennootschap al 
dan niet moet worden geconsolideerd in de perimeter van de overheid. De vereffeningen in 
dat kader zullen hoe dan ook een weerslag hebben op het netto vorderingensaldo gelet op 
de economische code 61.72 – Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de 
overheid die aan die kapitaaldeelneming gekoppeld is.  

Artikel 106 van het beschikkend gedeelte van de ontwerpordonnantie houdende de 
algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 machtigt de gewestregering om 
die deelneming uit te voeren en om gewestwaarborg te verlenen aan de verbintenissen die 
die vennootschap ten aanzien van derden zal aangaan.  

Voor het overige werden extra kredieten ten belope van in totaal 4,6 miljoen euro 
ingeschreven op programma 003 – « New Deal », verdeeld als volgt: 

- +5,0 miljoen voor de bouw van het gebouw « competentiecentrum – industriële 
beroepen » (BA 03.003.11.01.7200); 

- – 0,4 miljoen euro, overgedragen naar opdracht 30, om de Franse en Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van middelen te voorzien voor de financiering van de 
Jeugdgarantie.  

In totaal stijgen de vereffeningskredieten met 5,8 miljoen euro. Er werd in hoofdzaak in een 
krediet van 8,4 miljoen euro voorzien voor de eerste uitgaven in verband met het Neo-
project ; het gaat om de vrijgave van de eerste schijf van het ingetekend vast kapitaal van 64 
miljoen euro, volstort ten belope van 16,8 miljoen euro, waarvan de helft door het gewest.  
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2.2.3. Opdracht 04 – Beheer van de human resources en de materiële middelen 
van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de 
administratieve vereenvoudiging op gewestvlak  

De stijging van de kredieten van deze opdracht (+4,1 miljoen euro voor de vastleggingen en 
+5,0 miljoen euro voor de vereffeningen) heeft voornamelijk betrekking op programma 002 
– Algemene uitgaven om de realisatie van de opdrachten van het ministerie te verzekeren.  

Ze kan als volgt worden uitgesplitst: 

 verhoging van de kredieten voor de bezoldigingen van het personeel met 3,3 % (+2 ,8 
miljoen euro). Die verhoging houdt rekening met de weerslag van de indexering van de 
lonen op 1 augustus 2014 (0,5 miljoen euro), met een coëfficiënt van 1 % voor de 
baremieke verhogingen (0,8 miljoen euro), terwijl het saldo is voorbehouden voor een 
deel van de extra behoeften voor de nieuwe aanwervingen van statutaire 
personeelsleden die op 1 januari 2014 zullen gebeuren en die volgens berekeningen van 
de administratie 3,3 miljoen euro bedragen.  

 stijging met 0,5 miljoen euro van het provisioneel krediet voor de aanwervingen, dat 
van 5,5 naar 6,0 miljoen euro gaat. Deze voorziening was geschrapt in het ontwerp van 
aanpassing omdat de aanwerving vertraging had opgelopen, maar werd nu opnieuw 
ingeschreven en opgetrokken in de initiële begroting 2014. Ze zou voornamelijk de 
aanwerving van tijdelijke personeelsleden, een deel van de aanwerving van nieuwe 
personeelsleden en die van de directeurs-dienstchefs van rang A4 moeten dekken. 

 stijging van de kredieten voor werkingsuitgaven: +0,5 miljoen euro. Het voor 2014 
ingeschreven krediet (6,3 miljoen euro) ligt evenwel lager dan dat van de aangepaste 
begroting (6,8 miljoen euro).  

2.2.4. Opdracht 06 – Financieel en budgettair beheer en controle 

De vastleggings- en vereffeningskredieten van die opdracht stijgen respectievelijk met 38,1 
miljoen euro (+ 11,0%) en met 40,7 miljoen euro (+11,6%) ten opzichte van de initiële 
begroting 2013. Die verhoging is het resultaat van de volgende evoluties: 

 Op programma 001 –Ondersteuning van het algemeen beleid worden de 
vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten verminderd met respectievelijk 15,8 
en 13,2 miljoen euro. Die daling is het gevolg van de vermindering ten belope van 15,0 
miljoen euro van het provisioneel krediet om allerhande uitgaven53 te dekken, dat 
aldus wordt teruggebracht naar 6,0 miljoen euro54. Er wordt geen verantwoording 
verstrekt in verband met de aard van de te dekken uitgave. Volgens de informatie van 
het Rekenhof zou dat krediet gedeeltelijk moeten dienen voor het dekken van de 
vertrekvergoedingen van de kabinetten aangezien hiervoor in geen enkel krediet is 
voorzien op de basisallocatie ad hoc55.  

De meer beperkte vermindering van de vereffeningskredieten vloeit inzonderheid 
voort uit een stijging met 2,0 miljoen euro van de kredieten voor de 
vermogensuitgaven die verband houden met de specifieke toepassingen van het 

 

53  BA 06.001.99.01.0100. 
54  Dat krediet werd door de aanpassing 2013 teruggebracht tot 18,0 miljoen euro.  

55  BA 02.010.08.99.0100. 
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bestuur Gewestelijke Fiscaliteit (BGF) om het encours van de consultancy-opdracht in 
verband met het project Appollo IT Tools56 te vereffenen.  

 Op programma 002 – Uitvoering van het beleid inzake overheidsschuld wordt de stijging 
van de kredieten (+55,2 miljoen euro voor de vastleggingen en de vereffeningen) ten 
belope van 46,8 miljoen euro toegewezen aan de aflossingen van de geconsolideerde 
schuld57 en ten belope van 8,6 miljoen euro aan de intresten op de schuld (+4,8 miljoen 
euro voor de debetintresten (vlottende schuld of schuld op korte termijn) 58, en +3,8 
miljoen euro voor de intresten van de geconsolideerde schuld59). Ten opzichte van het 
ontwerp van aanpassing van de begroting zijn de intrestlasten nog meer toegenomen: 
+11,0 miljoen euro. De toename (van 0,8 miljoen euro in de initiële begroting 2013 naar 
5,6 miljoen euro in de initiële begroting 2014) kan voornamelijk worden verklaard door 
de intentie om meer beroep te doen op financiering op korte termijn om te genieten 
van de voordelige voorwaarden van de nieuwe kredietlijn van 1,5 miljard euro die de 
dienst van de schuld vanaf 1 januari 2014 zal krijgen.  

2.2.5. Opdracht 10 – Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen.  

De kredieten voor die opdracht stijgen met 22,1 miljoen euro voor de vastleggingen (+4,7 
miljoen euro ten opzichte van de aanpassing van de begroting 2013) en met 46,5 miljoen 
euro voor de vereffeningen (+33,7 miljoen euro ten opzichte van de aanpassing van de 
begroting 2013). Die toename vloeit voornamelijk voort uit de inschrijving van een 
provisioneel krediet van 38,3 miljoen euro (voor de vastleggingen en de vereffeningen) op 
programma 007 – Veiligheid.  

De voornaamste evoluties zijn als volgt: 

 Op programma 004 – Algemene financiering van de gemeenten nemen de vastleggings- 
en vereffeningskredieten toe met 5,9 en 9,2 miljoen euro (respectievelijk +1,6 % en +2,5 
%). Voor de twee types kredieten is die toename voornamelijk toe te schrijven aan de 
indexering met 2 % van de algemene dotatie aan de gemeenten evenals van het aandeel 
van die dotatie voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De sterkere 
stijging van de vereffeningskredieten komt inzonderheid van het opkrikken, ten belope 
van 2,5 miljoen euro, van de kredieten voor de tenuitvoerlegging van een 
levensduurtepremie voor de werknemers van de lokale besturen die in het Brussels 
Gewest wonen, die van 6,7 op 9,2 miljoen euro worden gebracht, terwijl de 
overeenstemmende vastleggingskredieten worden gehandhaafd op het niveau van de 
initiële begroting 2013 (9,4 miljoen euro).  

 Op programma 006– Financiering van de investeringen van openbaar nut worden de 
vastleggingskredieten verminderd met 25 miljoen euro (ten opzichte van het ontwerp 
van aanpassing van de begroting 2013) tot 8,8 miljoen euro, terwijl de 
vereffeningskredieten nagenoeg ongewijzigd blijven (21,8 miljoen euro). Die daling is 
logisch voor zover de kredieten die noodzakelijk zijn voor de vastlegging van de 
driejarige periode 2013-2015 niet opnieuw werden ingeschreven in 2014. Het positief 
verschil van 13 miljoen euro ten opzichte van de vastleggingskredieten zou moeten 

 

56  De opdracht in verband met de verwezenlijking van het Apollo-programma (project IT-Tools) werd door de 

gewestregering voor een bedrag van 9,7 miljoen euro toegewezen op 19 juli 2012. Het is de bedoeling het Brussels 

Gewest toe te laten het fiscaal instrument aan te passen om de inning van de gewestelijke onroerende voorheffing, 

de registratierechten en de verruimde fiscale bevoegdheden in het raam van de staatshervorming te beheren. 

57  BA 06.002.14.01.9110. 
58  BA 06.002.13.01.2110. 

59  BA 06.002.13.03.2110. 
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bijdragen tot een vermindering van het encours van de vastleggingen op dat 
programma (79,1 miljoen euro op 30 september 2013).  

 In programma 007 Veiligheid stijgen de vastleggings- en vereffeningskredieten 
respectievelijk met 21,9 miljoen euro en met 21,5 miljoen euro tot 43,8 miljoen euro en 
tot 59,7 miljoen euro. Zoals vermeld in punt 1.2.2, gaat het gewest ervan uit dat in 2014 
het volledige bedrag van 55,0 miljoen euro van het federaal veiligheidsfonds als dotatie 
aan het gewest zal worden doorgestort, en dat het gewest daarom een aantal uitgaven 
die vroeger door de federale overheid werden gedaan zal moeten overnemen. Hiervoor 
werd een provisioneel krediet van 38,3 miljoen euro opgenomen dat is bestemd om de 
uitgaven te dekken voor 250 nieuwe politieagenten om de veiligheid op het openbaar 
vervoer te versterken en voor het toekennen van de 25 miljoen euro die de federale 
overheid jaarlijks toekende aan de Brusselse politiezones en gemeenten.  

2.2.6. Opdracht 12 – Ondersteuning van de Economie en de Landbouw 

De vastleggings- en vereffeningskredieten van die opdracht evolueren in tegengestelde zin 
in vergelijking met het ontwerp van aanpassing van de begroting 2013: de 
vastleggingskredieten worden verminderd met -7,8 miljoen euro (–10,2%) en de 
vereffeningskredieten worden opgetrokken met 4,0 miljoen euro (+7,1%). 

De voornaamste schommelingen worden in de volgende programma’s vastgesteld: 

- Op programma 006 – Ondersteuning van de door de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) ontplooide 
eocnomische activiteiten dalen de vastleggingskredieten met 7,5 miljoen euro (-27,4 %) en 
stijgen de vereffeningskredieten met 3 ,2 miljoen euro (+21,6%). 

Voor de vastleggingen is de globale vermindering het resultaat van de volgende 
bewegingen: 

 Niet-herinschrijving van de kredieten bestemd voor de investeringstoelage aan 
citydev.brussels (GOMB) met betrekking tot het huis van het ondernemerschap60: -
15 miljoen euro; 

 Niet-herinschrijving van de kredieten voor de kredietverlening aan citydev.brussels 
(GOMB) in het kader van het beleid inzake economische expansie61: -10,0 miljoen 
euro; 

 Herinschrijving van een krediet voor de deelneming in het kapitaal van 
citydev.brussels (GOMB) of van haar filialen in het kader van het beleid inzake 
economische expansie: +14 miljoen euro.  

 Stijving van de BA bestemd voor de investeringssubsidie aan citydev.brussels 
(GOMB) in het kader van de economische expansie: +3,3 miljoen euro. 

Voor de vereffeningen is de stijging te verklaren door de volgende bewegingen: 

 Herinschrijving van een krediet voor de deelneming in het kapitaal van 
citydev.brussels (GOMB) of van haar filialen in het kader van het beleid inzake 
economische expansie: +10 miljoen euro; 

 

60  BA 12.006.20.01.5111. 

61  BA 12.006.21.01.8111. 
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 Stijving van de BA bestemd voor de investeringssubsidie aan citydev.brussels 
(GOMB) in het kader van de economische expansie: +3,0 miljoen euro; 

 Niet-herinschrijving van de kredieten voor de kredietverlening aan citydev.brussels 
(GOMB) in het kader van het beleid inzake economische expansie62: –10,0 miljoen 
euro.  

Er wordt in herinnering gebracht dat de deelneming in het kapitaal van de gewezen 
GOMB, met een economische code « 8 » werd ingevoerd bij de aanpassing 2012 ter 
vervanging van de investeringsdotatie (met economische code 6)63 die de GOMB tot dan 
toe ontving voor dezelfde doeleinden. Die verrichting werd terug ingeschreven in de 
initiële begroting 2013 maar werd geschrapt in het ontwerp van aanpassing 2013 ten 
voordele van « kredietverleningen ». Ze wordt opnieuw ingeschreven in de initiële 
begroting 2014. Volgens de informatie van het Rekenhof is het nagenoeg zeker dat de 
kapitaalverhoging geen betrekking zal hebben op citydev maar wel op één van haar filialen. 
Aangezien er momenteel geen precies project bestaat, kan men zich onmogelijk uitspreken 
over het feit of de geplande classificatie, die betrekking heeft op een zuiver financiële 
verrichting in het licht van de regels van ESR95, d.i. zonder weerslag op het vorderingsaldo, 
al dan niet door het INR zal worden aanvaard.  

2.2.7. Opdracht 14 – Ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek 

De aan deze opdracht toegekende kredieten worden opgetrokken met 1,7 miljoen euro voor 
de vastleggingen (+3,9%)  en met 3,4 miljoen euro (+8,4%) voor de vereffeningen in 
vergelijking met het ontwerp van aanpassing 2013 en komen zo terug op het niveau van de 
initiële begroting 2013, en overschrijden deze zelfs lichtjes (+0,5 %).  

2.2.8. Opdracht 15 – Promotie van de energiedoeltreffendheid en regulering van 
de energiemarkten  

De vastleggingskredieten van deze opdracht dalen aanzienlijk ten opzichte van het 
ontwerp van aanpassing 2013 van 27,1 naar 15,7 miljoen euro, terwijl de 
vereffeningskredieten worden gehandhaafd op 29,9 miljoen euro.  

Die bewegingen kunnen worden verklaard doordat de kredieten van opdracht 15 geleidelijk 
aan worden opgenomen in de begroting van het BIM om een globaal geïntegreerd beeld 
van heel de door het instituut beheerde begroting te bekomen, alsook te komen tot één 
beheer en rapportering inzake de boekhouding en de begroting.  

Zo kan de totale daling van de vastleggingskredieten (-11,4 miljoen euro) worden verklaard 
door de integrale schrapping van de kredieten van programma 002 - Promotie van 
energiedoeltreffendheid, de hernieuwbare energieën en de daarmee verbonden investeringen (-
18,7 miljoen euro), programma 007 – Alliantie Tewerkstelling en Leefmilieu en Groene 
Economie (-1,4 miljoen euro) en programma 003 – Organisatie en sociaal beleid inzake 
energiemarkten (-0,6 miljoen euro), die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een stijging 
(+9,3 miljoen euro) van de werkingstoelage aan het BIM voor het uitoefenen van de 
administratieve bevoegdheden van het energiebeleid.  

De vereffeningskredieten worden op hun niveau van 2013 gehandhaafd door het feit dat de 
kredietverminderingen op de drie bovenvermelde programma’s integraal werden 
gecompenseerd door de bovenvermelde stijging van de dotatie aan het BIM. De resterende 

 

62  BA 12.006.21.01.8111. 

63  Kapitaaloverdrachten  binnen de sector Overheid. 
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kredieten moeten het mogelijk maken het encours van de vastleggingen in de betrokken 
programma’s geleidelijk aan te laten uitdoven.  

2.2.9. Opdracht 18 – Uitbouw en beheer van het openbaar vervoernetwerk  

Het ontwerp van initiële begroting 2014 vermindert de vastleggingskredieten van die 
opdracht met 352,3 miljoen euro in vergelijking met het ontwerp van aanpassing van de 
begroting en trekt de vereffeningskredieten op met 19,2 miljoen euro (+2,9%). 

Wanneer men het uitzonderlijk bedrag van 364,7 miljoen euro van 2013 (en dat in 2014 niet 
opnieuw werd ingeschreven) voor de vastlegging in verband met de modernisering van het 
metronetwerk buiten beschouwing laat, stijgen de vastleggingskredieten met 12,4 miljoen 
euro.  

Die stijgingen zijn als volgt gespreid: 

- Op programma 002 – Ontwikkeling en beheer van de infrastructuur van het openbaar 
vervoer evenals het aanbrengen van kunstwerken dalen de vastleggingskredieten met 0,4 
miljoen euro voornamelijk als gevolg van een vermindering van de bedragen voor de 
uitgaven voor investeringswerken met betrekking tot de bouwwerken en uitrusting voor 
metro en premetro64 (-4,8 miljoen euro), die gedeeltelijk worden gecompenseerd door 
verhogingen op verschillende andere basisallocaties van het programma.  

De vereffeningskredieten stijgen met 6,4 miljoen euro, eveneens toe te schrijven aan de 
toename van de kredieten van de bovenvermelde BA (+6,5 miljoen euro) en van andere 
basisallocaties van dat programma, gekoppeld aan een daling met 4,8 miljoen euro voor de 
kredieten bestemd voor de kapitaaloverdracht naar de MIVB om de uitgaven van de MIVB 
voor investeringswerken in de werken en uitrustingen voor het openbaar vervoer te 
financieren65.  

Op programma 003 - Beleid van partnership met de Maatschappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Brussel (MIVB) stijgen de kredieten met 12,8 miljoen euro voor de twee soorten 
kredieten. Die toename vloeit inzonderheid voort uit enerzijds de stijging (+21,9 miljoen 
euro) van de kredieten voor de werkingsdotatie aan de MIVB voor de verbetering van de 
kwaliteit van de dienstverlening en van de veiligheid66 (die specifiek wordt gefinancierd 
door de extra dotatie van 30 miljoen euro wegens de in 2014 voorziene mobiliteit in het 
kader van het 1ste luik van de herfinanciering van het gewest) en van die voor de 
bijzondere werkingsdotatie aan de MIVB67 met toepassing van het nieuw beheerscontract 
2013-2017 (+ 6 miljoen euro) en anderzijds uit de vermindering van de investeringsdotatie 
aan de MIVB (-12,2 miljoen euro).  

2.2.10. Opdracht 19 – Bouw, beheer en onderhoud van de gewestwegen, 
wegeninfrastructuur en –uitrusting   

De vastleggingskredieten van die opdracht dalen met 5,6 miljoen euro (-4,5 %) en de 
vereffeningskredieten stijgen met 6,6 miljoen euro (+6,3%). 

In termen van vastleggingen zijn de verminderingen als volgt gespreid over de twee 
programma’s van die opdracht: 

 

64  BA 18.002.11.01.7341. 

65  BA 18.002.11.????  
66  BA 18.003.15.02.4140. 

67  BA 18.003.15.03.4140. 
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- programma 001 –Ondersteuning van het algemeen beleid: –4,2 miljoen euro. Die daling is 
eigen aan het feit dat in het kader van de aanpassing in extra kredieten was voorzien, 
inzonderheid een krediet van 1,8 miljoen euro voor de betaling van de schadevergoeding 
waartoe het gewest werd veroordeeld in het kader van een geschil, en 2,0 miljoen euro 
kredieten voor het specifiek project Osiris.  

- programma 002 – Ontwikkeling en beheer van de infrastructuur van het wegvervoer, 
envenals het aanbrengen van kunstwerken: –1,4 miljoen euro. Er wordt voornamelijk een 
daling met 2,9 miljoen euro vastgesteld voor de investeringsuitgaven voor de wegen68, 
terwijl de kredieten voor het onderhoud69 met 1,4 miljoen euro stijgen.  

In termen van vereffeningen heeft de bovenvermelde globale stijging voornamelijk, binnen 
programma 002, betrekking op de kredieten van de twee bovenvermelde basisallocaties 
(+7,5 miljoen euro voor de investeringswerken en +1,5 miljoen euro voor de uitgaven in 
verband met onderhoud), terwijl de variabele kredieten als aanvulling bij die twee BA’s met 
1,3 miljoen euro worden verminderd. De vereffeningskredieten van programma 001 worden 
eveneens met 1,3 miljoen euro verminderd, in samenhang met de daarmee gekoppelde 
vermindering van de vastleggingskredieten.  

2.2.11. Opdracht 21 – Ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de 
aanhorigheden met het oog op een betere, duurzame stedelijke mobiliteit 
door een multimodale aanpak en de economische ontwikkeling als 
generator van werkgelegenheid  

De kredieten van die opdracht dalen met 8,8 miljoen euro voor de vastleggingen en de 
vereffeningen, zowel ten opzichte van de aangepaste begroting 2013 als ten aanzien van de 
initiële begroting.  

Die vermindering is van toepassing op programma 003 – Beleid van partnership met de 
Haven van Brussel en vloeit enerzijds voort uit de niet-herinschrijving van de kredieten (6,0 
miljoen euro) voor de betaling in 2013 van een deel van de tweede canon in het kader van 
het erfpachtcontract70, en anderzijds uit de vermindering van de algemene werkingsdotatie 
(-5,6 miljoen euro) die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de toekenning van een 
bijzondere investeringsdotatie voor baggerwerken (+2,5 miljoen euro). De netto 
vermindering met nagenoeg 3 miljoen euro van de dotaties aan de haven wordt 
gerechtvaardigd door de budgettaire besparingen die in 2014 moeten worden gerealiseerd.  

2.2.12. Opdracht 23 – Milieubescherming en natuurbehoud  
Opdracht 24 – Huisvesting en woonomgeving 

De gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten voor deze opdrachten stijgen met 
respectievelijk 4,4 miljoen euro (+5,4%) en 6,5 miljoen euro (+4,6%) met het oog op de 
optrekking van de werkingsdotaties aan het BIM en aan het Gewestelijk Agentschap voor 
Netheid. 

Bij deze twee opdrachten valt eveneens een stijging van de variabele kredieten te noteren 
aan zowel vastleggings- als vereffeningszijde (respectievelijk +4,8 miljoen euro voor 

 

68  BA 19.002.11.01.7311 – Uitgaven voor investeringswerken inzake wegen en bouwwerken van de weg met inbegrip van 

de elektrische en elektromechanische uitrusting. 
69  BA 19.002.09.01.1410 – Uitgaven  voor het normaal onderhoud van de wegen en hun omgeving, de aanschaffing van 

halfduurzame goederen en elektrische en elektromechanische uitrusting inbegrepen.  
70  Er blijft in 2014 een krediet van één euro ingeschreven op BA 21.003.12.01.2410 – Erfpacht terrein Haven (Becodok) 

voor de betaling van de periodieke canon die op elke verjaardag na de ondertekening van de overeenkomst 

verschuldigd is.   
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opdracht 23 en +2,0 miljoen euro voor opdracht 24). Het betreft de toekenning van dotaties 
aan diezelfde instellingen voor de oprichting van twee nieuwe begrotingsfondsen : het 
Klimaatfonds, opgericht door de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels 
Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, en het Fonds voor de preventie, 
sortering, hergebruik, recycling en nuttige toepassing van afvalstoffen, opgericht door de 
ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen. Het eerste fonds beschikt over 
kredieten voor een bedrag van 4,1 miljoen euro71, die naar het BIM zullen worden 
overgeheveld ; het tweede over 2,8 miljoen euro72. 

2.2.13. Opdracht 25 – Huisvesting en woonomgeving 

In vergelijking met het ontwerp van aanpassing 2013 stijgen de vastleggings- en 
vereffeningskredieten respectievelijk met 550,7 miljoen euro en 53,3 miljoen euro (+550,5 
miljoen euro en +49,7 miljoen euro in vergelijking met de initiële begroting 2013). Die 
sterke stijging van de vastleggingskredieten vloeit voort uit de in het vooruitzicht gestelde 
tenuitvoerlegging van de Alliantie Huisvesting.  

De grootste stijging van de vastleggingskredieten (+502,9 miljoen euro) doet zich voor in 
programma 005 – Ondersteuning van de instellingen belast met de uitvoering van het sociale 
huisvestingsbeleid. Er werd in 199,5 miljoen euro vastleggingskredieten voorzien op de 
nieuwe basisallocatie voor het bouwprogramma dat in het kader van de Alliantie 
Huisvesting werd toegewezen aan de BGHM73. Het gaat om een eerste schijf die een derde 
van de vastlegging van dit bouwprogramma (3.000 sociale woningen en 1.000 middelgrote 
huurwoningen) moet mogelijk maken. De overige twee derden zouden in 2015 en 2016 
worden vastgelegd. Ingevolge het nieuwe renovatieprogramma waarin de Alliantie 
Huisvesting voorziet voor de periode 2014-2017, vermeerderen ook de vastleggingskredieten 
voor de vierjaarlijkse renovatieprogramma’s, en dit zowel voor de tussenkomsten in de 
vorm van terugvorderbare voorschotten (+153,0 miljoen euro)74 als in de vorm van 
investeringssubsidies75 (+147,0 miljoen euro). Van die investeringssubsidies stijgen de 
vereffeningskredieten tot 60,6 miljoen euro (+26,3 miljoen euro) en de terugvorderbare 
voorschotten tot 35,3 miljoen euro (+15,1 miljoen euro).  

Ook in programma 007 Beleid ten gunste van de gezinnen vloeien de belangrijkste 
wijzigingen voort uit de in het vooruitzicht gestelde tenuitvoerlegging van de Alliantie 
Huisvesting. In dat programma wordt in 44,5 miljoen euro vastleggingskredieten voorzien 
op de nieuwe basisallocatie voor het (volledige) bouwprogramma dat in het kader van de 
Alliantie Huisvesting werd toegewezen aan het Woningfonds (1.000 bescheiden 
koopwoningen). Net als in 2013 wordt in dat programma een provisie van 125 miljoen euro 
ingeschreven, die het mogelijk moet maken een lening op lange termijn en tegen 
marktrentevoet te verstrekken aan het Woningfonds als het problemen zou hebben zelf 
leningen af te sluiten door de terugschroeving van de beschikbare middelen op de 
financiële markten. Aangezien het gaat om een code 8-verrichting, is er geen invloed op 
het vorderingensaldo76  

 

71  BA 23.002.15.06.4140. 

72  BA 24.003.16.01.6141. 

73  BA 25.005.20.04.5111. 

74  BA 25.005.21.01.8121. 
75  BA 25.005.20.02.5111. 

76  Code 81.21 Kredietverleningen aan openbare kredietinstellingen. In zijn advies van 26 oktober 2012 stelt het Instituut 

voor de Nationale Rekeningen (INR) daarvoor wel een aantal voorwaarden: op het ogenblik van de 

leningverstrekking moet aan het INR een aflossingsschema en een financieel plan worden voorgelegd dat aantoont 

dat het Woningfonds de lening zal kunnen terugbetalen. 
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In programma 008 Beleid ten gunste van de minstbedeelden nemen de vastleggings- en de 
vereffeningskredieten toe met respectievelijk 3,6 miljoen euro en 3,7 miljoen euro. Die 
stijging vloeit onder meer voort uit de inschrijving van 2 miljoen euro voor de nieuwe 
basisallocatie waarvan de kredieten zijn bestemd om een proefproject inzake 
huurtoelagen77 op te zetten en de kredieten van de sociale verhuurkantoren78 op te trekken 
(+1,5 miljoen euro). 

2.2.14. Opdracht 27 – Stadsbeleid 

De aan deze opdracht toegekende kredieten stijgen op aanzienlijke wijze in termen van 
vastleggingen (+24,1 miljoen euro of +25,5%); op meer gematigde wijze in termen van 
vereffeningen (+5,2 miljoen euro of +4,9%).  

Aan vastleggingszijde betreft de voornaamste stijging de kredieten van programma 002 – 
Europese programma's (+17,9 miljoen euro) en meer in het bijzonder de kredieten voor 
investeringssubsidies aan gewestelijke overheidsinstellingen in het raam van het 
programma EFRO 2014-2020, waarvoor er een nieuwe basisallocatie komt ten bedrage van  
20,0 miljoen euro79. Het programma 2014-2020 zal op drie actie-aslijnen steunen – 
ondersteunen van innovatie, oprichting en ontwikkeling van KMO’s in dragende sectoren ; 
bijdragen tot de ontwikkeling van een kringloopeconomie door het voeren van een ander 
energie- en milieubeleid en door de ontwikkeling van activiteiten ter bevordering van een 
rationeel gebruik van de hulpbronnen; terugdringing van de dualisering van het gewest 
door het voeren van acties die kwetsbare bevolkingsgroepen ten goede komen. Bovendien 
worden de kredieten van programma 010 – Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) - Stadsvernieuwing opgetrokken met 3,0 miljoen 
euro omwille van de stijging van de investeringsdotatie die deze maatschappij ontvangt. 

Aan vereffeningszijde geldt de stijging voornamelijk voor voornoemd programma 2 : er zijn 
3,0 miljoen euro vereffeningskredieten voorzien voor de eerste vereffeningen in het raam 
van van het nieuwe programma EFRO 2014-2020 en de kredieten voor het programma 
EFRO 2007-201380 worden opgetrokken met 2,6 miljoen euro. 

2.2.15. Opdracht 30 – Financiering van de Gemeenschapscommissies 

De onder deze opdracht ingeschreven kredieten nemen met 2,4 miljoen euro toe in 
vergelijking met de aangepaste begroting 2013.  

De institutionele dotaties werden aangepast aan de gemiddelde loonevolutiecoëfficiënt in 
het Brussels openbaar ambt (verhouding 2014/2013 = 1,02), terwijl het bedrag van de 
bijkomende dotaties ten gunste van de twee gemeenschapscommissies verminderd werd 

met 5,6 miljoen euro, te weten van 14,9 tot 9,3 miljoen euro81. Het aldus verminderde 
bedrag omvat enerzijds de schijf 2014 (6 miljoen euro) aangaande de middelen die het 
gewest naar de commissies overhevelt om de infrastructuuruitbouw voor crèches te 
steunen 82, en anderzijds een bedrag van 3 miljoen euro dat de commissies kregen 
toegewezen in het raam van de New Deal, voor de uitbouw van beroepsopleidingen 
(+0,4 miljoen euro ten opzichte van het voorgaande jaar). 

 

77  BA 25.008.31.04.3432. 
78  BA 25.008.34.01.3300. 

79  BA 27.002.16.03.6141. 

80  BA 27.002.16.01.6141. 
81  BA 30.002.42.02.4510. 

82  De bijkomende dotatie voor het jaar 2013 bevatte de schijven 2012 en 2013 voor een totaal van 12,0 miljoen euro. 
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3. ONTWERPBEGROTINGEN VAN DE BESTUURSINSTELLINGEN  

3.1. Autonome bestuursinstellingen 

Alle begrotingen van de autonome bestuursinstellingen van eerste en tweede categorie zijn 
gevoegd bij het ontwerp van ordonnantie met betrekking tot de uitgavenbegroting 2014. 

Het Rekenhof merkt evenwel op dat de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2014 ontbreken 
voor de twee rechtspersonen (de nv Brusoc en de nv Sfar) die voorkomen in de lijst van de 
entiteiten van de overheidssector S.1312, rubriek « Deelstaatoverheden » van het Europese 
Systeem van nationale en regionale rekeningen, uitgegeven op 30 september 2012 door de 
dienst « Nationale & regionale rekeningen en conjunctuur» van de Nationale Bank van 
België (INR). 

3.1.1. Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) 

De ontwerpbegroting 2014 van het GAN wordt in evenwicht voorgelegd, en de ontvangsten 
en betaalkredieten belopen 215,3 miljoen euro. In het vlak van het ESR-vorderingensaldo 
komt de begroting uit op een batig saldo van 6,3 miljoen euro door terugbetalingen in 
kapitaal (klasse 9).  

Ontvangsten 

De werkingsdotatie van het agentschap verhoogt in vergelijking met het ontwerp van 
aanpassing 2013 met 6,5 miljoen euro tot 146,6 miljoen euro. De tegemoetkomingen van het 
EFRO worden eveneens hoger geraamd (+1,5 miljoen euro) op 2,3 miljoen euro.  

Bovendien worden, niettegenstaande het ontwerp van aanpassing 2013 bepaalde eigen 
ontvangsten lager inschatte, - deze inschatting lijkt echter ontoereikend in het licht van het 
verwezenlijkingspercentage van die ontvangsten tot september 2013 - drie van die eigen 
ontvangsten voor het dienstjaar 2014 terug hoger ingeschat: 

- verkoop van stoom (+0,5 miljoen euro); 
- de bijdragen betaald door de ondernemingen voor de storting in de 

verbrandingsinstallatie (+1,1 miljoen); 
- de tussenkomsten van de privésector voor de selectieve ophaling (+0,7 miljoen). 

De ontvangsten in verband met de ophaling van niet-huishoudelijk en industrieel afval op 
basis van een abonnement en overeenkomsten worden daarentegen nog steeds lager 
geraamd (- 1 miljoen euro). Het GAN is voor die ontvangsten van oordeel dat het slechte 
realisatiepercentage te wijten is aan de niet systematische controle of er effectief 
commerciële contracten zijn om afval op te halen (die verplicht geworden zijn sedert de 
inwerkingtreding in februari 2013 van de nieuwe ordonnantie betreffende afvalstoffen). Het 
BIM is met die controletaak belast.  

In de begroting van het agentschap zijn in het kader van de belasting op de 
afvalverbranding83 nieuwe basisallocaties (BA’s) voor ontvangsten ingeschreven. Het gaat 
om de BA’s 02.004.03.30.1611 « Bijkomend bedrag betaald door de ondernemingen » (624 
duizend euro) en 02.004.03.31.1620 « Bijkomend bedrag betaald door de gemeenten » (126 
duizend euro). Die sommen die aan het GAN worden betaald en het bedrag van de door 

 

83  De ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen bepaalt dat vanaf 1 januari 2013 een belasting van 6 euro 

per ton verbrand afval moet worden gestort. Vanaf 2014 zullen de belastingschuldigen jaarlijks een 

aangifteformulier voor het afgelopen dienstjaar toegezonden krijgen.  
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het agentschap verschuldigde belasting voor de verbranding van zijn eigen afval, zullen aan 
het gewest worden doorgestort via de nieuwe BA inzake uitgaven 02.001.08.09.1250 
« Storting aan het MBHG van de opbrengst van de belasting op de afvalverbranding » 
(2.750 duizend euro). Die opbrengst van de belasting zal het begrotingfonds voor de 
preventie, sortering, het hergebruik, de recycling en nuttige toepassing van afvalstoffen, 
met ontvangsten stijven, waarvan de uitgaven op hun beurt in de verhouding ¾ - ¼, de 
ontvangsten van het GAN (BA 02.001.04.08.6611 « Investeringdotatie ») en het BIM zullen 
stijven ten belope van respectievelijk 2.062 duizend euro en 688 duizend euro.  

Uitgaven 

De vereffeningskredieten worden met 13,8 miljoen euro opgetrokken ten opzichte van het 
ontwerp van aanpassing van de begroting 2013. 

De belangrijkste stijging heeft betrekking op de kredieten in verband met de 
personeelsuitgaven (+6,4 miljoen euro). Bij die kredieten doen de meest significante 
schommelingen zich voor bij: 

- de bezoldigingen van het niet-statutair personeel (+2,3 miljoen euro) ingevolge de 
aanwerving van 60 arbeiders die zullen worden ingezet in de nieuwe 
containerparken, voor schoonmaakoperaties, inzonderheid van de MIVB-sites, en 
voor ondersteuning van de ploegen die belast zijn met het ledigen van de nieuwe 
openbare vuilnisbakken die zullen worden geïnstalleerd in het kader van het 
PACT84; 

- de nieuwe BA van provisionele kredieten bestemd om het hoofd te bieden aan de 
stijging van de personeelsuitgaven ingevolge de index en de baremieke evolutie 
van de wedden van de personeelsleden (+2,3 miljoen euro).  

De andere kredietverhogingen hebben betrekking op de uitgaven voor de renovatie van het 
Ecopool-gebouw (+1,8 miljoen euro) die op een bedrag van 2,3 miljoen euro worden 
bepaald, net zoals de ontvangstenramingen.  

Er is ook in drie miljoen euro extra kredieten voorzien op BA 02.001.11.01.7200 in verband 
met de verbouwing van stelplaatsen en garages met het oog op de inrichting van nieuwe 
containerparken en de overname van gemeenteparken, in het vooruitzicht een zeker en 
aangepast werkkader voor het personeel te bieden. De totale kredieten uitgetrokken op die 
BA belopen 4,5 miljoen euro voor de vereffeningen en 8,3 miljoen euro voor de 
vastleggingen.  

Tot slot voorziet de BA in verband met de storting van de belasting op afval aan het gewest 
in 2,75 miljoen euro nieuwe uitgaven.  

3.1.2. Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 

Het ontwerp van initiële begroting 2014 wordt in evenwicht voorgelegd. De totale 
ontvangstenramingen en de vereffeningskredieten belopen 134 miljoen euro (+24 miljoen 
en +22 % ten opzichte van de aanpassing van de begroting 2013). Die sterke stijging van de 
geraamde ontvangsten en uitgavenkredieten vloeit inzonderheid voort uit de overdracht, 
naar de begroting van de instelling, van kredieten die voordien waren ingeschreven in 
opdracht 15 van de begroting van het MBHG alsook uit de overeenstemmende gewestelijke 

 

84  Actieplan voor het ophalen en sorteren van afval. 
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financiering85 (+9,3 miljoen euro). De bevoegdheden in samenhang met de naar de 
begroting van het BIM overgedragen kredieten werden reeds door het personeel van het 
instituut uitgevoerd. Die overdracht schept duidelijkheid in een toestand die reeds 
verschillende jaar aansleepte. De overgedragen kredieten worden toegevoegd aan de 
kredieten van opdracht 22 van het instituut in verband met energie, lucht, klimaat en 
duurzame gebouwen.  

Ontvangsten 

Er werd een nieuwe dotatie van 3,8 miljoen euro ingeschreven in de begroting op BA 
01.001.01.06.4610 voor de eind 2014 geplande verhuizing van het BIM van de site van 
Gulledelle naar de site Tour en Taxis.  

De geraamde ontvangsten uit gewestelijke subsidies in samenhang met de organieke 
begrotingsfondsen « klimaat » en « Fonds voor de preventie, sortering, het hergebruik, de 
recycling en nuttige toepassing van afvalstoffen » werden met respectievelijk 4,1 en 0,7 
miljoen euro opgetrokken ten opzichte van het ontwerp van aanpassing 2013. De 
ontvangsten in verband met het klimaatfonds zijn bestemd om de uitgaven te financieren 
die zijn ingeschreven in BA 16.007.49.01.3540 met betrekking tot de internationale 
klimaatfinanciering (voor de jaren 2013 tot 2020). De uitgavenkredieten op die BA belopen 
3,7 miljoen euro in totaal en stijgen met 2,5 miljoen euro in vergelijking met het ontwerp 
van aanpassing 2013.  

Tot slot werd net zoals in de begroting 2013 een subsidie van 1,2 miljoen euro, afgenomen 
van het begrotingsfonds voor de bescherming van het leefmilieu, als ontvangst in de 
begroting 2014 van het BIM ingeschreven. Volgens het BIM was er op 31 december 2012 een 
saldo van 770 duizend euro beschikbaar op dat fonds en beliepen de ontvangsten 2013 van 
het fonds 554 duizend euro op het einde van september, waardoor er in 2013 1,2 miljoen 
euro subsidies aan het BIM kunnen worden gestort. Aangezien de beschikbare reserves van 
het fonds nagenoeg uitgeput zullen zijn, zal er in 2014 daarentegen slechts een 
gelijkwaardig bedrag  kunnen worden gestort indien het dossier in verband met de boetes 
voor inbreuken op de Brusselse normen voor het door vliegtuigen geproduceerd lawaai in 
gunstige zin voor het gewest wordt afgehandeld. 

Uitgaven 

In de nieuwe BA 17.002.99.01.0100 « Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven » werd 
een bedrag van 2 miljoen euro uitgavenkredieten ingeschreven om de eventuele 
bijkomende kosten te dekken die samenhangen met de index, biënnales en de aanduiding 
van beambten A4 bij het instituut.  

De kredieten van BA 18.004.11.01.7422 met betrekking tot de aanleg- en renovatiewerken in 
door het BIM gehuurde gebouwen werden opgetrokken naar 3,3 miljoen euro (+2,5 miljoen 
euro ten opzichte van het ontwerp van aanpassing 2013), inzonderheid om rekening te 
houden met werken inzake de aanleg van de omgeving en inzake de inrichting van het 
gebouw van Tour en Taxis.  

BA 18.004.12.01.1212 in verband met de huur en huurlasten stijgt met 3,5 miljoen euro in 
vergelijking met het ontwerp van aanpassing tot 6,4 miljoen euro. Die kredietstijging 
maakt het mogelijk de kosten te dekken van de verhuizing van het instituut, de 

 

85  Ingeschreven in de nieuwe AB 01.001.01.05.4610 « Werkingsdotatie voor de financiering van de bevoegdheden 

inzake energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen ».  
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onvermijdelijke periode van dubbele huur en het herstellen in de oorspronkelijke staat van 
het gebouw Gulledelle.  

De ontwerpbegroting voorziet eveneens in een stijging met 1,8 miljoen euro van de 
kredieten van BA 18.002.08.06.1211 in verband met de bureaukosten, post- en 
telefoniekosten, inzonderheid voor nieuw meubilair.  

Het BIM heeft tot slot economische code 7422(die wijst op de verwerving van materieel) 
gehandhaafd voor de BA’s 19.002.11.01.7422 en 21.003.11.01.7422 die betrekking hebben op de 
aanleg van groene ruimten en waterlopen. De keuze van die economische code is niet 
correct en daarenboven niet coherent met de algemene boekhouding die die uitgaven 
correct boekt als kosten voor zover die aanleg gebeurt in sites of parken die geen eigendom 
zijn van het BIM en waarop het BIM geen bijzonder gebruiksrecht heeft.  

3.1.3. Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de 
Innovatie van Brussel (IWOIB - Innoviris) 

De ontwerpbegroting 2014 wordt in evenwicht voorgelegd, en de ontvangsten en de 
betaalkredieten belopen 39,9 miljoen euro. De geraamde ontvangsten en uitgaven 
(vereffeningskredieten) van Innoviris stijgen in 2014 in vergelijking met de aanpassing van 
de begroting van 2013 met 2,6 miljoen euro, van 37,3 naar 39,9 miljoen euro, d.i. +6,92 %. In 
vergelijking met de initiële begroting 2013 gaat het echter om een status quo (+56 duizend 
euro, d.i. +0,14%), waaruit de wil van het gewest blijkt om de aan onderzoek toegekende 
middelen in 2014 op een lichtjes hoger niveau dan dat van 2013 te handhaven.  

In vergelijking met de aanpassing van de begroting 2013 stijgen de middelen voor opdracht 
01 – Steun aan de basisopdrachten met 12,50 % van 3,2 naar 3,6 miljoen euro. Die evolutie 
wordt gerechtvaardigd door de versterking van de human resources (in 2013 uitgevoerde 
aanwervingen) gerealiseerd in de loop van het jaar.  

De vereffeningskredieten toegekend aan de opdracht 02 – Aanmoediging van het 
wetenschappelijk en technologisch onderzoek stijgen met 6,40 % van 34,1 naar 36,3 miljoen 
euro. In vergelijking met de initiële begroting 2013 dalen ze nochtans lichtjes (-0,90 % en -
29 duizend euro).  

Voor de vastleggingskredieten verloopt de evolutie op dezelfde wijze voor opdracht 01 en 
op vergelijkbare wijze voor opdracht 02.  

Binnen opdracht 02 kreeg het wetenschappelijk onderzoek met economische finaliteit 
voorrang om de doelstellingen van de Europese strategie 2020 te halen.  

De voor programma 001 toegekende vereffeningskredieten stijgen op die manier met 12,94 
% ten opzichte van de aanpassing van de begroting (van 18,1 naar 20,4 miljoen euro) en met 
7,78 % in vergelijking met de initiële begroting 2013 (van 19 naar 20,4 miljoen euro). De 
vastleggingskredieten voor dat programma stijgen eveneens aanzienlijk in vergelijking met 
de aangepaste begroting (+4,4 miljoen en +23,56%). Ze dalen nochtans lichtjes ten opzichte 
van de initiële begroting 2013 (-2,53%). 

De vereffeningskredieten voor de programma’s 002 en 003 dalen daarentegen in 
vergelijking met de initiële begroting 2013 met respectievelijk 10,80 % (van 13,6 naar 12,1 
miljoen euro) en met 8,28 % (van 4,1 naar 3,8 miljoen euro).  

Er dient overigens te worden onderstreept dat voor opdracht 02 de terugvorderbare 
voorschotten die in het kader van artikel 7 van de ordonnantie van 21 februari 2002 worden 
toegekend (BA 02.001.40.01.8112) opnieuw integraal werden opgenomen met code 8. De 
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bedragen werden in vergelijking met de initiële begroting 2013 gehandhaafd op 2,5 miljoen 
euro (vereffeningskredieten) en op 3 miljoen euro (vastleggingskredieten).  

Het Rekenhof herinnert eraan dat overeenkomstig de ESR-95 normen enkel de werkelijk 
terugvorderbare voorschotten met code 8 mogen worden vermeld.  

3.1.4. Dienst Brandweer en Dringende Medische Hulp van het BHG (DBMDH 

Het ontwerp van initiële begroting 2014 van de DBDMH vertoont een batig begrotingssaldo 
van 4,5 miljoen euro. Globaal belopen de totale geraamde ontvangsten 106,7 miljoen euro 
(+ 9,3 miljoen euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2013) en de totale 
vereffeningskredieten 102,2 miljoen euro (+4,8 miljoen euro ten opzichte van de aangepaste 
begroting 2013).  

De stijgende tendens van de ontvangstenramingen kan voornamelijk worden verklaard 
door de aanvullende tussenkomst van 6,4 miljoen euro van de federale Staat en ook door 
de stijging van de dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 3 miljoen euro ten 
opzichte van de aangepaste begroting 2013.  

De voornaamste uitgavenstijgingen doen zich voor bij de bezoldigingen (1,9 miljoen euro 
op BA 03.001.07.01.1111 – bezoldiging statutair personeel en 2 miljoen euro op BA 
03.001.99.01.0100 – provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven) om voort te gaan met 
de tenuitvoerlegging van de door de regering goedgekeurde uitbreiding van het 
operationeel kader en om de indexeringen en tweejaarlijkse verhogingen te dekken.  

De vernieuwing van de interventievoertuigen86 waaraan in 2013 sterk gestegen 
vastleggingskredieten werden toegekend (+73,5 % tot 1,3 miljoen euro), valt in het ontwerp 
van initiële begroting 2014 terug tot een kredietniveau dat vergelijkbaar is met dat van de 
aangepaste begroting 2012 (700 duizend euro) terwijl de vereffeningskredieten stabiel 
blijven op respectievelijk 475 en 565 duizend euro in het ontwerp van aangepaste begroting 
2013 en in het ontwerp van initiële begroting 2014.  

Voor de vernieuwing van voertuigen voor dringende medische hulp87 gaan de 
betaalkredieten van 930 duizend euro (ontwerp van aangepaste begroting 2013) naar 110 
duizend euro in het ontwerp van initiële begroting 2014, wat neerkomt op een daling met 
88,2 %.  

De kredieten voor uitrusting in licht en zwaar interventiematerieel (BA 01.003.11.01.7422) 
stijgen met 95,7 % (900 duizend euro) in het vooruitzicht van de verplichte vernieuwing88  
van dat materieel in 2014. Die som houdt rekening met het risico dat 75 % van dat bedrag 
niet wordt gesubsidieerd door de federale Staat, omdat de opdracht die deze laatste moet 
gunnen, vertraging heeft opgelopen terwijl de DBDMH niet meer kan wachten daar het 
materieel dringend moet worden vervangen..  

3.1.5. Actiris 

Het ontwerp van initiële begroting 2014 voor Actiris vertoont een batig saldo van 25 
miljoen euro. De ontvangsten belopen 339,1 miljoen euro en de uitgaven 314,1 miljoen 
(vereffeningskredieten) en 313,2 miljoen voor de vastleggingskredieten. De ontvangsten van 
Actiris stijgen met 29,7 miljoen euro (+9,6%) en de uitgaven (vereffeningskredieten) met 
4,7 miljoen euro (+1,5%) ten opzichte van de aanpassing van de begroting 2013. 

 

86  BA 01.002.11.01.7410 
87  BA 02.002.11.01.7410 

88  De uiterste vervaldatum voor die uitrusting is eind 2014. 
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Het bedrag van het batig begrotingssaldo stemt overeen met de verwachte ontvangst van 
de verkoop van het Anspachgebouw. Het beheerscomité van Actiris heeft immers met het 
akkoord van de gewestregering beslist de optie van een verhuizing in aanmerking te 
nemen. Een consultant werd belast met het zoeken naar een gebouw waarin Actiris en 
bepaalde diensten van Bruxelles-Formation en eventueel van de VDAB samen 
ondergebracht kunnen worden.  

In juni 2012 had Actiris nochtans een studie laten uitvoeren waaruit bleek dat de huidige 
verkoopwaarde van het Anspachgebouw als kantoorgebouw lager werd geschat dan 20 
miljoen euro. Die ontvangst van 25 miljoen euro die in de begroting 2014 van Actiris is 
ingeschreven, blijkt dus optimistisch te zijn.  

In het vlak van de uitgaven dient te worden opgemerkt dat de ingeschreven kredieten lager 
liggen dan wat Actiris had gevraagd. Ingevolge de besparingen die door de gewestregering 
werden gevraagd, heeft Actiris immers zijn ontwerpbegroting herzien en werden de 
uitgavenkredieten met 21,5 miljoen euro verminderd, d.i. 6,5 % ten opzichte van de totale 
vereffeningskredieten die voor 2014 werden gevraagd. Er werd inzonderheid tot 
verminderingen beslist voor opdracht 01 « Algemene uitgaven om de realisatie van de 
opdrachten van Actiris te verzekeren » (-5,1 miljoen euro) en voor opdracht 07 
« Tewerkstelling van werkzoekenden door middel van gesubsidieerde arbeidsplaatsen » (-
12 miljoen euro). Actiris heeft bijgevolg zijn ontwikkelingsplan 2014 in samenhang met het 
ondernemingsplan 2013-2017 herzien. De uitgaven in verband met de New Deal (klassiek en 
Jongerengarantie), zijnde 3,5 miljoen euro, waarvan 0,4 miljoen euro voor de 
werkingskosten, werden niet ingeschreven in de initiële begroting en zouden in de loop 
van het jaar terug moeten worden opgenomen via overdrachten. Voor bepaalde 
tewerkstellingsprogramma’s, inzonderheid doorstromingsprogramma’s (opdracht 9), kan 
deze toestand op budgettair vlak problemen creëren en zullen extra kredieten moeten 
worden gevraagd.  

Ten opzichte van de aanpassing 2013 wordt vastgesteld dat voor de vereffeningskredieten 
voor opdracht 1 (algemene uitgaven) de kredieten met 2,4 miljoen euro (+3,5%) stijgen 
inzonderheid ingevolge de toekenning van een extra investeringskrediet van 1,7 miljoen 
euro voor het nieuwe gebouw. Hetzelfde geldt voor opdracht 4 (partnerships) waarvoor een 
stijging met 1,3 miljoen euro (+7,2%) wordt vastgesteld.  

Voor de tewerkstelling van werkzoekenden door middel van gesubsidieerde 
arbeidsplaatsen (opdracht 7) die op budgettair vlak verreweg de belangrijkste opdracht is, 
stijgen de vereffeningskredieten eveneens met 2,3 miljoen euro (+1,2 %) van 192,1 naar 194,4 
miljoen euro.  

Er werden echter besparingsmaatregelen goedgekeurd zoals de schrapping van de betaling 
van voorschotten bij de toekenning van nieuwe GECO-posten of het niet inhalen van de 
laatste maand achterstand inzake RSZPPO. Wat dat laatste punt betreft, dient Actiris 
budgettair naast alle RSZ-uitgaven met betrekking tot 2014 een maand van het vorige 
begrotingsjaar die nog niet was aangerekend, aan te rekenen (wat ongeveer neerkomt op 3 
miljoen euro). Als men daarbij het probleem rekent van de overdracht van andere uitgaven 
waarvan sprake in het deel in verband met de aanpassing, dat op basis van de ingeschreven 
begrotingskredieten waarschijnlijk niet zal kunnen worden opgelost in 2014, kan het 
bedrag dat niet in het juiste jaar wordt aangerekend heel aanzienlijk blijven en eventueel 
zelfs stijgen.  

Tot slot worden enkel voor de opdrachten 2 (Cheques aan de werkzoekenden om hun 
kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren) en 9 (Plaatsing laaggeschoolden via tijdelijke 
tewerkstelling) dalingen vastgesteld van respectievelijk 1,6 miljoen euro (-17,7%) en 0,8 
miljoen euro (-7,4%) ten opzichte van de aanpassing van de begroting 2013. Die evolutie 
wordt verantwoord door de restrictievere toekenningsvoorwaarden die in juli 2013 werden 
goedgekeurd. 
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3.1.6. Gewestelijk Ontwikkelingsmaatschappij voor het BHG (GOMB – Citydev) 

Het ontwerp van initiële begroting 2014 van de GOMB vertoont een negatief 
begrotingssaldo van 10,5 miljoen euro.  
 
De globale geraamde ontvangsten belopen 70,5 miljoen euro (+13,2 % ten opzichte van de 
aangepaste begroting 2013) en de totale vereffeningskredieten lopen op tot 81,0 miljoen 
euro (+42,6 %). De totale vastleggingskredieten belopen 60,9 miljoen euro, wat neerkomt 
op een daling met 32,2 % ten opzichte van de aangepaste begroting 2013.  
 
De betaalkredieten bestemd voor de plannen in uitvoering van het investeringsplan van 
opdracht 01 – « economische expansie » stijgen met 21,4 miljoen euro (+618,8% in 
vergelijking met de aangepaste begroting 2013). Het gaat hoofdzakelijk om de verhoging 
van de kredieten met 10,5 miljoen euro voor de aankoop van gebouwen voor de 
economische expansie (BA 01.001.10.03.7132) die in hoofdzaak verband houden met het 
project inzake rationalisering van de economische actoren waarvoor het ontwerp van 
aangepaste begroting 2013 voorziet in 15,8 miljoen euro vastleggingskredieten alsook in de 
stijging met 9,0 miljoen euro van de kredieten bestemd voor de nieuwbouw van gebouwen 
(BA 01.001.11.017200). 

Omgekeerd dalen de vereffeningskredieten van opdracht 2 met 5,3 miljoen euro, 
voornamelijk door de vermindering met 4,9 miljoen euro (-46 %) van de kredieten op BA 
02.001.39.01.5112 – « Investeringsbijdragen aan andere bedrijven ». 
 
Het ontwerp van initiële begroting van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest vermeldt een uitgavenraming van 10 miljoen euro op BA 12.006.22.01.8141 
(Deelneming in het kapitaal van citydev.brussels of van haar filialen in het kader van het 
beleid inzake economische expansie). In de ontwerpbegroting van de GOMB is geen 
dergelijke ontvangst terug te vinden omdat het gewest volgens de GOMB rechtstreeks zal 
participeren in een filiaal van de GOMB. Het gewest zou hebben afgezien van zijn plan om 
het kapitaal van de GOMB te verhogen wegens het negatieve advies van het INR om die 
uitgaven budgettair (ESR) te neutraliseren.  
 
Het ontwerp van initiële begroting van de GOMB voorziet in een ontvangst van 15 miljoen 
euro op de basisallocatie « kredieten verleend door het MBHG in het kader van het beleid 
inzake economische expansie » (BA 01.001.03.01.9610). Het gaat in werkelijkheid om een 
leningontvangst waarvan in de uitgavenbegroting van het MBHG geen spoor te vinden is.  
De GOMB heeft tot nu toe niet bepaald met welke instelling ze de leningovereenkomst zal 
ondertekenen (gewest of bankinstelling). Het Rekenhof merkt op dat de bepalingen van de 
ontwerpordonnantie in verband met de autonome bestuursinstellingen niet voorzien in 
een gewestwaarborg voor een lening die de GOMB in 2014 zou afsluiten.  
 
Tot slot dient te worden onderstreept dat niet duidelijk tot uiting komt hoe het tekort van 
10,5 miljoen euro89 zal worden gefinancierd : als men het op het einde van het 
begrotingsjaar 2012 beschikbare thesauriebedrag toevoegt aan het begrotingssaldo ex ante 
van 2013 komt men niet tot het nodige bedrag voor die financiering. 

  

 

89  Bij de berekening zijn de 15 miljoen euro leningen in de ontvangsten meegeteld. 
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3.1.7. Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) 

Ontvangsten  

De dotaties en andere tussenkomsten van het gewest ten voordele van de MIVB stijgen met 
17,4 miljoen euro tot een globaal bedrag van 607,7 miljoen euro, terwijl de tussenkomsten 
van de federale overheid verminderen met 22,8 miljoen euro tot 35,3 miljoen euro. De 
dotatie van de FOD Binnenlandse Zaken voor de investeringen inzake veiligheid werd 
gehandhaafd op 8,7 miljoen euro90 terwijl de in het kader van BELIRIS toegekende 
bedragen uitkomen op 26,7 miljoen euro.  

De dotatie voor de verbetering van het vervoeraanbod (28,3 miljoen euro) werd met 21,8 
miljoen euro opgetrokken, om de in 2013 genomen maatregelen te kunnen voortzetten om 
de frequenties te verbeteren en rollend materieel met grote capaciteit op het netwerk te 
kunnen gebruiken. De speciale dotatie voor het aanmoedigen en promoten van het 
openbaar vervoer werd eveneens verhoogd met 3,1 miljoen euro.  

De globale dotatie van het gewest voor het dekken van de werkingskosten (279,8 miljoen 
euro) is daarentegen met 0,5 miljoen euro gedaald rekening houdend met de besparingen 
inzake werking die de MIVB beloofd heeft in het kader van het nieuwe beheerscontract 
2013-2017 (12 miljoen euro in 2013 en 18,4 miljoen euro in 2014). 

Volgens de bepalingen van dat contract zullen de inspanningen van de MIVB in termen van 
productiviteitswinst worden toegevoegd aan de globale dotatie van het gewest om de 
investeringen van de MIVB te dekken. Die dotatie werd echter met 13,2 miljoen euro 
verminderd in vergelijking met het ontwerp van aanpassing 2013 en werd met 30,7 miljoen 
euro ingekort ten opzichte van het bedrag dat het had moeten zijn met toepassing van het 
beheerscontract. Die inkomstenderving wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de 
bedragen die in het kader van BELIRIS aan de MIVB worden toegekend (26,7 miljoen euro).  

Wat de eigen ontvangsten betreft, werden de ontvangsten uit het vervoer en die in verband 
met de voor derden uitgevoerde werken opgetrokken met 7,2 en 1,2 miljoen euro tot 
respectievelijk 198,8 en 10,5 miljoen euro.  

Net zoals voor de begroting 2013 heeft het gewest tot slot aan de MIVB gevraagd een 
positief vorderingensaldo (in ESR-termen) van 59,7 miljoen euro te halen, dat ex ante 
wordt bereikt.  

Uitgaven  

De personeelsuitgaven stijgen met 22,6 miljoen euro. Er werd bovendien een nieuwe BA 
van provisionele kredieten om het hoofd te bieden aan de index en aan de 
loopbaanevoluties gestijfd met een bedrag van 4,5 miljoen euro.  

De uitgaven voor diensten en aankopen van diverse goederen dalen daarentegen globaal 
met 26 miljoen euro. Die daling heeft betrekking op de investeringen en hoofdzakelijk op 

 

90  Zoals reeds opgemerkt bij de begrotingsaanpassing 2013 zal de MIVB wellicht geen aanspraak kunnen maken op de 

totaliteit van dit bedrag (zie punt 1.2.3.) 



COMMENTAAR EN OPMERKINGN BIJ DE ONTWERPORDONNANTIES HOUDENDE DE AANPASSING VAN DE 

BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2013 EN DE BEGROTINGEN VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2014 VAN HET BHG  / 58 

de aankoop van rijtuigen91 (-10,3 miljoen euro) alsook op het netwerk en de uitrustingen (-
19,5 miljoen euro)92.  

De huurgelden voor gebouwen stijgen met 0,9 miljoen euro.  

Wat de vastleggingen betreft, heeft de MIVB in de initiële begroting 2014 niet voorzien in 
kredieten voor de bestelling van automatische metrostellen M7, omdat het PULSAR-
project vertraging heeft opgelopen en omdat de MIVB van oordeel is dat ze pas in 2015 een 
bestelling zal kunnen plaatsen.  

3.1.8. Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën (BGHFGT) 

Het begrotingsontwerp wordt in evenwicht voorgelegd De ontvangsten en de uitgaven 
belopen 928,7 miljoen euro (+ 1,26%). 

Vorig jaar heeft het Rekenhof al opgemerkt dat bij opdracht 1 en opdracht 5 van het 
BGHFGT (financiering van de Brusselse gemeenten in moeilijkheden en financiering van 
bepaalde investeringen van de Brusselse gemeenten) de terugbetalingen van het kapitaal 
en de intrestlasten van de leningen die worden gedragen door het BGHFGT voor de 
gemeenten, quasi automatisch, bij gebrek aan een tegengestelde beslissing van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, oninbaar worden verklaard. De Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering stort in dat geval een dotatie aan het BGHFGT om dit kapitaal en intrestlasten te 
dekken. 

Aangezien als principe geldt dat de leningen moeten worden terugbetaald, worden ze in de 
begroting echter ingeschreven als code 8. Het Rekenhof wijst erop dat de gevolgde 
werkwijze alleen tot doel lijkt te hebben de lasten te spreiden over de duurtijd van de 
lening. 

3.2. Andere instellingen 

3.2.1. Haven van Brussel 

De ontwerpbegroting van de Haven van Brussel voorziet in globale ontvangsten ten belope 
van 29.413.000 euro en in uitgaven (vereffening) ten belope van 34.252.000 euro, wat 
betekent dat de ontwerpbegroting 2014 dus met een tekort van 4,8 miljoen euro wordt 
voorgelegd.  
 
De ontvangsten van de haven (29,4 miljoen euro) dalen met 1,6 miljoen euro in vergelijking 
met het ontwerp van aanpassing van de begroting 2013. Ze omvatten een lening van 6 
miljoen euro voor het financieren van de renovatiewerken.  
 
De gewestregering heeft beslist de instellingen om een inspanning te vragen om een 
gewestbegroting 2014 in evenwicht te kunnen voorleggen. Voor de haven heeft zulks 
inzonderheid geleid tot een vermindering met 4,8 miljoen euro van zijn basisdotatie die 
werd vastgesteld op 5,7 miljoen euro tegenover 10,5 miljoen euro in de aangepaste 
begroting 2013. Met toepassing van de in het beheerscontract ingeschreven 
berekeningsmethode had de haven een bedrag van 8,7 miljoen euro gevraagd. Ingevolge de 
niet-naleving van het beheerscontract heeft de raad van bestuur van de haven zijn 
algemene directie opdracht gegeven om de overlegprocedure op te starten waarin artikel 54 

 

91  Programma 003 van opdracht 01. 

92  Programma 006 van opdracht 01. 
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van dat contract voorziet. De regering heeft aangegeven dat de toestand herbekeken zou 
kunnen worden bij de aanpassing van de begroting 2014.  
 
Op het niveau van de uitgaven belopen de vereffeningskredieten 34,2 miljoen euro en de 
vastleggingskredieten 32,5 miljoen euro. De vereffeningskredieten dalen ten opzichte van 
de aangepaste begroting 2013 met 0,4 miljoen euro (-1,1%). De haven heeft bijgevolg beslist 
projecten waarvan de financiering door de basisdotatie wordt verzekerd, met 1,7 miljoen 
euro te verminderen. Het saldo zal worden gecompenseerd door begrotingsaanpassingen 
en inzonderheid door het uitstel van renovatiewerken van gebouwen.  
 
Rekening houdend met de evolutie van de werken die werden uitgevoerd in het kader van 
de opdracht die de haven voor baggerwerken had gegund, werden de aan baggerwerken 
toegekende kredieten (BA 01.003.09.01.1410) met 2,5 miljoen euro opgetrokken en belopen 
ze 6,4 miljoen euro tegenover respectievelijk 2,6 miljoen en 3,9 miljoen euro in de initiële 

begroting en in het ontwerp van aanpassing van de begroting 2013. 

3.2.2. Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 

In vergelijking met het ontwerp van aanpassing 2013 stijgen de ontvangsten en uitgaven93 
met 7,0 miljoen euro tot 285,0 miljoen euro (+ 2,50%).  

Als ontvangst zijn  voor de Alliantie Huisvesting een werkingssubsidie van 0,25 miljoen 
euro ingeschreven bij opdracht 01 Algemene financiering94 en, bij opdracht 03 Financiering 
van de investeringen, 20 miljoen euro aan terugvorderbare voorschotten in het kader van 
het vierjarenplan 2014-201795. Die ontvangsten worden echter nog niet gekoppeld aan 
uitgaven in het kader van de Alliantie Huisvesting. 

De grootste verschuivingen in de ontvangsten vinden plaats bij de financiering van de 
investeringen. Naast de ontvangsten in het kader van het voormelde vierjarenplan 2014-
2017, stijgt de subsidie voor aankoop en renovatie96 tot een bedrag van 60,6 miljoen euro 
als gevolg van een inhaalbeweging. 

Het Rekenhof merkt op dat de ontvangsten uit opbrengsten ingevolge de afstand van 
gebouwen aan de OVM’s (15 miljoen euro) en de gemeenten (10 miljoen euro) niet steunen 
op een concrete raming of verwachting. Er kan niet worden ingeschat wanneer bepaalde 
gebouwen in het kader van het Huisvestingsplan worden opgeleverd.  

De kredieten voor de opdracht 01 Algemene uitgaven stijgen tot 13,9 miljoen euro (+ 3,60%). 
De mutaties in de personeelskosten werden nog niet verdeeld onder de verschillende 
basisallocaties, maar werden gebundeld onder een provisioneel krediet van 0,5 miljoen 
euro inzake personeelsuitgaven97.  

De kredieten voor de opdracht 02 Specifieke uitgaven dalen tot 48,3 miljoen euro (- 9,27%). 
Die daling is vooral toe te schrijven aan twee factoren: -8,3 miljoen euro wegens afhalingen 
van de OVM’s op de rekening-courant98 en +2,8 miljoen euro wegens toename van de 

 

93  Alle bedragen van de vastleggingskredieten zijn identiek aan die van de vereffeningskredieten. 
94  BA 01.001.01.04.0600. 

95  BA 03.002.01.03.9630. 

96  BA 03.001.01.01.0600. 
97  BA 01.001.99.01.0100. 

98  BA 02.002.99.01.0310. 
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aflossingen aan het gewest op grond van 2,5 miljoen euro terugvorderbare voorschotten die 
het BGHM ontving in 2012 en 201399. 

De opdracht 03 Investeringsuitgaven stijgt met 7,34% en maakt met 165,3 miljoen euro de 
grootste opdracht uit (58% van de totale uitgaven). De stijging betreft vooral de uitvoering 
van het Huisvestingsplan, waarvoor 87,8 miljoen euro uitgaven worden verwacht in het jaar 
2014. Die worden verdeeld over 2 basisallocaties : afhalingen van de dotatie100 (29 miljoen 
euro) en bouwkosten die met eigen middelen zullen worden betaald101 (59 miljoen euro). 
Ook de betalingen die worden verwacht bij de OVM’s naar aanleiding van aanbestedingen 
uit de periode 2012-2014, stijgen, tot een bedrag van 64,6 miljoen euro. Ze worden verdeeld 
over 2 basisallocaties : de afhalingen op de dotatie voor investeringssubsidies aan de 
OVM’s102 (31 miljoen euro) en de afhalingen op budgettaire kredieten-voorschotten aan de 
OVM’s103 (34 miljoen euro). 

In opdracht 04 Patrimoniumbeheer worden 10,0 miljoen euro uitgaven voorzien voor de 
aankoop van gronden van de Grondregie in het kader van het Huisvestingsplan. Die 
uitgave zal worden gedekt met eigen middelen104.  

 

  

 

99  BA 02.001.14.04.9130. 

100  BA 03.001.20.04.0600. 

101  BA 03.002.11.01.7200. 
102  BA 03.001.20.03.5111. 

103  BA 03.001.21.01.8111. 

104  De uitgaven van deze opdracht blijven wel op hetzelfde niveau omdat in 2013 10,0 miljoen euro kredieten waren 

ingeschreven voor uitgaven op pandrekeningen. Die werkwijze wordt niet langer toegepast. 
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4. SALDI VAN DE ONTWERPBEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2014 

4.1. Begrotingssaldi  

De ontwerpbegrotingen 2014 leiden tot de volgende bruto- en nettobegrotingssaldi voor de 
verrichtingen van de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: 

Tabel 9 – Berekening van de begrotingssaldi  

Begrotingssaldi  

Ontwerp van 

initiële 

begroting 

2014 

Ontwerp van 

aanpassing 

2013 

Initiële 

begroting 

2013 

Ontvangsten   3.444.689 3.223.793 3.456.427 

Uitgaven   3.965.800 3.769.719 3.786.568 

Brutobegrotingssaldo (1) -521.111 -545.926 -330.141 

Leningopbrengsten* (2) 100.000 125.000 341.645 

Aflossingen van de gewestelijke schuld* (3) 211.800 165.000 165.000 

Nettobegrotingssaldo  (4)=(1)-(2)+(3) -409.311 -505.926 -506.786 

 

* Exclusief de leningopbrengsten voor het Fonds voor het beheer van de schuld (133,5 miljoen euro) en 
exclusief de aflossingen aangerekend op datzelfde Fonds (133,5 miljoen euro). 

Het ex ante berekende brutobegrotingssaldo voor het jaar 2014 (-521,1 miljoen euro) 
verbetert met 24 ,8 miljoen euro ten opzichte van dat van de aangepaste begroting 2013. 

Het nettobegrotingssaldo voor het jaar 2014 beloopt -409,3 miljoen euro. Dat bekomt men 
door uit het brutobegrotingssaldo de leningopbrengsten te halen die onderdeel zijn van de 
ontvangsten en er de schuldaflossingen die in de uitgaven zijn opgenomen, aan toe te 
voegen. In vergelijking met het saldo van de begrotingsaanpassing 2013 verbetert dat saldo 
eveneens (+96,6 miljoen euro). Die verbetering vloeit voort uit de grotere stijging van de 
netto ontvangsten (+245,9 miljoen euro), leningen niet meegerekend, in vergelijking met 
de stijging van de netto uitgaven (+149,3 miljoen euro), aflossingen niet meegerekend.   

Het Rekenhof stelt vast dat net als in het ontwerp van aanpassing van de begroting 2013 het 
bedrag van de aflossingen opnieuw hoger ligt dan dat van de leningopbrengsten. 
Daarenboven groeit het verschil in de initiële begroting 2014 van 40,0 miljoen euro naar 
111,8 miljoen euro, wat zou moeten leiden tot een nieuwe daling van de geconsolideerde 
schuld, daar de terugbetalingen van leningen worden gefinancierd door de 
kortetermijnkredietlijn (cf. 2e deel, punt 5).  

4.2. Vorderingensaldo 

4.2.1. Vastlegging van de begrotingsdoelstelling 

Om de doelstelling inzake een structureel tekort van maximum -1,2 % in 2014 te halen dat 
door de Europese instanties is vastgelegd, dat voor België in zijn geheel een nominaal 
tekort van -2,15 % zou vertegenwoordigen, heeft het overlegcomité op 17 juli 2013 zijn 
instemming betuigd met de vaststelling van de begrotingsdoelstellingen voor entiteit I 
(federale Staat en sociale zekerheid) en entiteit II (gemeenschappen, gewesten en lokale 
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besturen), met dien verstande dat de saneringsinspanningen om die doelstellingen te halen 
van structurele aard zullen moeten zijn en de ESR-normen in acht zullen moeten nemen.  

Voor entiteit I wordt de doelstelling vastgelegd op een tekort van maximum -2,25 %.  

Voor entiteit II wordt een globale doelstelling vastgelegd voor een overschot van 0,1% van 
het BBP, die in hoofdzaak door de lokale besturen zou moeten worden verzekerd; de 
gemeenschappen en de gewesten zouden in 2014 een begroting in evenwicht moeten 
bereiken.  

Er werd in dat verband een verslag aan de Nationale Bank van België (NBB) gevraagd om 
de resultaten van de verschillende componenten van de lokale besturen en de 
verantwoordelijkheden van elk van de overheidsniveaus te analyseren.  

Het overlegcomité heeft overigens beslist al vanaf de initiële begroting 2014 de bijdrage van 
250 miljoen euro van de deelstaatentiteiten aan de sanering van de overheidsfinanciën te 
vorderen die in principe zou moeten worden gehaald bij de inwerkingtreding van de zesde 
staatshervorming op 1 juli 2014. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het door 
artikel 74 van het voorstel van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de 
gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten 
en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden vastgelegde bedrag bepaald op 17,7 
miljoen euro; het komt in mindering van de middelen die de federale Staat voor het 
toegewezen gedeelte van de personenbelasting overdraagt.  

Op 26 september 2013 heeft de gewestregering beslist de begrotingsdoelstelling voor 2014 
in ESR-termen vast te leggen op een overschot van 6,0 miljoen euro.  

In de algemene toelichting van de initiële begroting 2014 heeft de regering van het BHG, te 
indicatieven titel, een meerjarenplan 2013-2018 gesteld dat voor de jaren 2014 en volgende 
eenzelfde positief financieringssaldo voorziet van 6,0 miljoen euro. 

Daar er over de geraamde ontvangsten en uitgaven die in 2015 en de volgende jaren tot dat 
overschot moeten bijdragen geen aanwijzingen worden gegeven, kan het Rekenhof zie niet 
over de gegrondheid ervan uitspreken. 

4.2.2. Berekening van het vorderingensaldo 

Overeenkomstig de ESR-methodologie moeten op het begrotingssaldo van de voorliggende 
ontwerpen verschillende correcties worden toegepast om te komen tot het 
vorderingensaldo van de entiteit. 

De bestanddelen van die berekening zijn weergegeven in de tekst van het ontwerp van 
ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014. 
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Tabel 10 – Vorderingensaldo (versie van de regering)  

Berekening van het vorderingensaldo 2014 

Ontwerp 

van initiële 

begroting 

2014      

(1) 

Ontwerp 

van 

aanpassing 

van de 

begroting 

2013      

(2) 

Verschil            

(2)-(1) 

Ontvangsten van het MBHG 3.444.689 3.223.793 220.896 

Uitgaven van het MBHG (vereffeningsoptiek) 3.965.800 3.769.719 196.081 

Brutobegrotingssaldo van het MBHG (a) -521.111 -545.926 24.815 

    
Ontvangsten van de geconsolideerde instellingen  2.722.849 2.627.172 95.677 

Uitgaven van de geconsolideerde instellingen (vereffeningskredieten) 2.651.744 2.580.314 71.430 

Brutobegrotingssaldo van de geconsolideerde instellingen (b) 71.105 46.858 24.247 

    
Brutobegrotingssaldo van de consolidatieperimeter (c)=(a)+(b) -450.006 -499.068 49.062 

    
Nettoaflossingen van de schuld van het MBHG 111.800 40.000 71.800 

Nettoaflossingen van de schuld van de geconsolideerde instellingen 11.001 9.605 1.396 

Nettoaflossingen van de consolidatieperimeter (= saldi codes 9)(d) 122.801 49.605 73.196 

    
Nettobegrotingssaldo van de consolidatieperimeter (e)=(c)+(d) -327.205 -449.463 122.258 

    
Saldo van de KVD van het MBHG 201.772 179.804 21.968 

Saldo van de KVD van de geconsolideerde instellingen 11.433 12.214 -781 

Saldo KVD van de consolidatieperimeter (= saldi codes 8)(f) 213.205 192.018 21.187 

    
ESR-vorderingensaldo (g)=(e)+(f) -114.000 -257.445 143.445 

    
Begrotingsverrichtingen MBHG 120.000 125.800 -5.800 

Begrotingsverrichtingen van de geconsolideerde instellingen 0 0 0 

Begrotingsverrichtingen van de consolidatieperimeter (h) 120.000 125.800 -5.800 

    
ESR-vorderingensaldo na begrotingsverrichtingen (i)=(g+(h) 6.000 -131.645 137.645 

    
Voorstel van begrotingsdoelstelling van het overlegcomité * - -131.645 - 

Voorstel van begrotingsdoelstelling van de Brusselse regering 6.000 -131.645 137.645 

 

Uit deze tabel blijkt dat het vorderingensaldo van het ontwerp van initiële begroting voor 
het jaar 2014 +6,0 miljoen euro bedraagt, wat 137,6 miljoen euro beter is dan dat voor de 
aanpassing van de begroting 2013. Het is in overeenstemming met de regeringsbeslissing 
van 26 september 2013 om een financieringscapaciteit van dat bedrag vrij te maken.  

Het geconsolideerd netto begrotingssaldo van de gewestelijke entiteit beloopt -327,2 
miljoen euro, wat een verbetering met meer dan 122 miljoen euro is in vergelijking met 
hetzelfde saldo van de aangepaste begroting 2013. Die vermindering van het nettotekort 
kan inzonderheid worden verklaard door een stijging met 73,2 miljoen euro van de 
nettoaflossingen van de gewestelijke schuld (aflossingen verminderd met de 
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leningopbrengsten). Om tot het ESR-vorderingensaldo te komen werden correcties « code 
8 » voor de kredietverleningen en deelnemingen (KVD) voor de entiteit uitgevoerd ten 
belope van in totaal 213,2 miljoen euro, een stijging met 21,2 miljoen euro in vergelijking 
met de vorige aangepaste begroting, alsook correcties voor begrotingsverrichtingen (120 
miljoen euro). Het ESR-vorderingensaldo dat zo wordt bekomen, is een 
financieringscapaciteit van 6 miljoen euro.  

Ten opzichte van het jaar 2013 belopen de extra kredieten vanwege de federale overheid als 
herfinanciering van het gewest in het kader van het akkoord over de 6e staatshervorming 
218,7 miljoen euro. Rekening houdend met de bijdrage van het gewest ten belope van 17,7 
miljoen euro aan de saneringsinspanningen van de Belgische overheidsfinanciën, 
overeenkomstig de beslissingen van het Comité voor de tenuitvoerlegging van de 
institutionele hervormingen (Comori), belopen de extra ontvangsten vanwege de federale 
overheid, bij gelijkblijvende economische parameters, nagenoeg 200 miljoen euro ; ze 
hebben gediend om de nagenoeg equivalente stijging van de uitgaven te dekken.  

Het Rekenhof vestigt echter de aandacht op de onzekerheid in verband met de toepassing 
van de correcties voor kredietverleningen en deelnemingen. Als de instellingen aan het 
Instituut der Nationale Rekeningen geen financiële plannen zouden meedelen die ofwel 
bewijzen dat de begunstigden van de leningen of voorschotten deze kunnen terugbetalen, 
ofwel dat die overdrachten het gewest mogelijkheden voor return on investment zullen 
bieden, bestaat immers het risico dat dat instituut die correcties verwerpt en dat de 
gewestelijke uitgaven worden beschouwd als overdrachten van gelden om niet, wat zeker 
een negatieve invloed zou hebben op het vorderingensaldo.  

Het Rekenhof merkt ook op dat het ontwerp van begroting geen enkel krediet bevat tot 
betaling van de boete die het Europees Hof van Justitie België oplegt wegens het niet 
respecteren van zijn verplichtingen inzake waterzuivering. 

Rekening houdend met die elementen zou het kunnen dat de begrotingsdoelstelling die de 
regering zichzelf voor 2014 heeft gesteld, niet gehaald wordt.  

Het Rekenhof heeft overigens binnen de grenzen van de informatie waarover het kon 
beschikken, de gegevens van de bovenvermelde tabel nagekeken. Dit nazicht leidt tot de 
volgende commentaar en opmerkingen:  

 Begrotingssaldo van de geconsolideerde instellingen 

De initiële begrotingen van de instellingen van eerste categorie vertonen een globaal batig 
saldo van 0,9 miljoen euro (1,2 miljoen euro in het ontwerp van aanpassing van de 
begroting 2013) en die van tweede categorie vertonen een globaal batig begrotingssaldo van 
70,2 miljoen euro, dat stijgt ten opzichte van het batig saldo van het ontwerp van 
aanpassing van de begroting (45,6 miljoen euro). Dat overschot is afkomstig van de 
begrotingen van Actiris en van de MIVB, ten belope van respectievelijk 25,0 en 45,2 miljoen 
euro.  

 Nettoaflossingen van de schuld van de diensten van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering en van de geconsolideerde instellingen  

De begrotingsramingen inzake de aflossing van de schuld105 van het gewest belopen 211,8 
miljoen euro (165 miljoen euro in de aanpassing van de begroting 2013) en de ramingen van 
de leningopbrengsten106 belopen 100,0 miljoen euro (125,0 miljoen euro in de aanpassing 

 

105  Zonder de aflossingen aangerekend op het Fonds voor het schuldbeheer (133,5 miljoen euro). 

106  Zonder de leningopbrengsten bestemd voor het Fonds voor het schuldbeheer (133,5 miljoen euro). 
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van de begroting 2013). Bijgevolg komt het bedrag van de nettoaflossingen (aflossingen – 
leningen) uit op +111,8 miljoen euro, wat 71,8 miljoen euro meer is dan het ontwerp van 
aanpassing van de begroting 2013. 

De nettoaflossingen van de schuld van de geconsolideerde instellingen belopen 11,0 miljoen 
euro, een stijging met 1,4 miljoen euro.  

 Kredietverleningen en deelnemingen (KVD)  

De huidige begroting legt het saldo van de kredietverleningen en deelnemingen (uitgaven – 
ontvangsten) van de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering vast op 
201,8 miljoen euro (179,8 miljoen euro in de aangepaste begroting 2013) en dat van de 
geconsolideerde instellingen op 11,4 miljoen euro (12,2 miljoen euro in de aanpassing 2013). 

Bij diensten van de regering is de stijging met 22,0 miljoen euro het gevolg van een stijging 
van de uitgaven (+20,4 miljoen euro) en van een daling van de ontvangsten (-1,6 miljoen 
euro) met een economische code 8. 

De extra uitgaven met code 8 zijn voornamelijk toe te schrijven aan stijging van KVD aan 
de BGHM (+20,0 miljoen euro) in vergelijking met de aanpassing van de begroting 2013. 

De vermindering van het saldo van de KVD van de geconsolideerde instellingen (-0,8 
miljoen euro) vloeit voornamelijk voort uit de begroting van het BGHFGT.  

 Begrotingsverrichtingen 

De regering heeft een positieve correctie van in totaal 120,0 miljoen euro toegepast onder 
de titel « begrotingsverrichtingen ».  

Deze correctie valt zoals in de initiële begroting 2013 uiteen in twee posten : een bedrag van 
90,0 miljoen euro bij wijze van vermoedelijke onderbenutting van de kredieten toegewezen 
aan het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een bedrag van 30,0 miljoen 
euro, dat zoals de voorgaande jaren betrekking heeft op de kredieten ingeschreven onder 
basisallocatie 10.005.27.01.43.21 – Dotatie aan de gemeenten met het oog op de verbetering 
van de budgettaire toestand107. 

De gewestregering heeft bij de opmaak van de begroting 2014 beslist dat de correctie in 
verband met de onderbenutting van de kredieten zou worden verholpen bij de volgende 
aanpassing van die begroting.  

  

 

107  Die som zou inderdaad moeten toelaten het begrotingssaldo te verbeteren van de gemeenten van het gewest en 

dus van de entiteit II waartoe die behoort. 
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5. DE SCHULD VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  

De volgende tabel toont de evolutie van de directe schuld ten laste van het gewest. 

Tabel 11 – Directe gewestschuld 

  31-12-2014* 31-12-2013 * 31-10-2013 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010 

Totale directe schuld  ? 3.310.084 2.991.295 3.146.036 2.937.444 2.569.770 
Geconsolideerde directe 
schuld  2.882.739 2.994.539 2.994.539 3.084.539 2.645.539 2.129.039 

Vlottende schuld  ? 315.545 -3.244 61.496 291.905 440.731 

*Raming 

Volgens de projecties van de directie Schuldbeheer zou de totale directe schuld 
(geconsolideerde schuld en vlottende schuld)108 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
3,3 miljard euro belopen op 31 december 2013, tegenover 3,1 miljard euro het jaar voordien. 
Tussen 31 december 2012 en 31 december 2013 zouden de ramingen van de stijging van de 
totale directe schuld zich dus tot 164,0 miljoen euro moeten beperken, terwijl die laatste 
tussen 2011 en 2012 met nagenoeg 208,6 miljoen euro steeg. De schuld op lange termijn zou 
met 90,0 miljoen euro afnemen (wat overeenstemt met het verschil tussen de leningen 
(125 miljoen euro) en de uitgevoerde aflossingen (215 miljoen euro 109) en de schuld op korte 
termijn (de vlottende schuld) zou toenemen met 254,0 miljoen euro. 

Voor 2014 kan alleen de stijging van de geconsolideerde schuld worden geraamd. Die stemt 
overeen met het verschil tussen de geraamde leningopbrengsten voor 2014 en de 
afschrijvingen, te weten een vermindering van 111,8 miljoen euro. Het encours van die 
schuld zou bijgevolg nagenoeg 2,9 miljard euro bedragen op 31 december 2014, tegenover 
3,0 miljard euro op 31 december 2012. 

Overeenkomstig de ESR95-normen moet bij die directe gewestschuld het bedrag worden 
opgeteld van de schuld ten laste van de entiteiten die tot de consolidatieperimeter van het 
gewest behoren. Het reeds genoemde financieel verslag omvat de cijfers met betrekking tot 
die andere gewestelijke schulden. Op 31 december 2013 beliep hun encours 225,2 miljoen 
euro. Voor het jaar 2014 is geen projectie opgesteld. 

Het verslag geeft, tot slot, ook het encours van de gewaarborgde schuld op 31 december 
2012, namelijk 2,5 miljard euro. Het jaarverslag 2012 over de gewestschuld110 omvat de 
volgende definitie: « De gewaarborgde schuld komt overeen met alle leningen samen 
aangegaan door gewestelijke of plaatselijke instellingen om hun eigen financiële behoeften te 
dekken. Deze leningen genieten de waarborg van het Gewest wat de betaling betreft van de 
interesten en/of van de aflossingen. Het Gewest betaalt dus de facto de aflossingen van 
leningen niet terug, noch de rentelast aangegaan door derde instellingen. Het komt financieel 
enkel tussenbeide om een leningnemer te dekken die in gebreke is.» 

Het verslag bevat enkel partiële gegevens wat betreft de ramingen van het encours van de 
gewaarborgde schuld op 31 december 2013. Voor december 2014 is er geen raming. 

Het Rekenhof heeft het bedrag van de waarborgen berekend die de regering krachtens het 
beschikkend gedeelte van het ontwerpdecreet houdende de algemene uitgavenbegroting 

 

108  Algemene toelichting : financieel verslag 
109  Waarvan 50 miljoen euro niet aangerekend is op de begroting. 

110  P. 68. 
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mag verstrekken aan leningen die de diverse organismen en instellingen  in 2014 aangaan. 
Die waarborgen belopen in totaal nagenoeg 1,5 miljard euro en komen bovenop de 
waarborgen die voordien werden verstrekt.  Gezien de omvang van die machtigingen, die 
meer dan de helft vertegenwoordigen van het encours van de schulden die eind 2011 al 
gewaarborgd waren (2,5 miljard euro), vestigt het Rekenhof de aandacht op het risico dat 
de activering van die waarborgen in de toekomst voor de gewestfinanciën zou kunnen doen 
ontstaan.  

 

 

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.  
Il existe aussi une version française de ce rapport. 
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