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Ontwerpordonnanties houdende de 
aanpassing van de begrotingen voor 
2021 en houdende de begrotingen 
voor 2022 van de 
Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie 
Voorwoord 
 

Op grond van artikel 29 van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen 
die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OBBC) bezorgt het 
Rekenhof aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie zijn bevindingen en commentaar die voortvloeien uit het 
onderzoek van de ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen 2021 
en houdende de begrotingen 2022. 

Het Rekenhof heeft die ontwerpen en de algemene toelichting onderzocht en heeft zich 
daarbij meer bepaald gebaseerd op de bij de verantwoording gevoegde begrotingsfiches voor 
de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
(DVC). Het Rekenhof wijst er in dat verband op dat er voor de Bicommunautaire Dienst voor 
Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare), VZW Bruss’help en VZW 
New Samusocial geen begrotingsfiches ter verantwoording zijn toegevoegd. 

Het Rekenhof kon voor het begrotingsonderzoek geen gebruik maken van vergelijkende 
cijfers uit de algemene rekeningen. De geconsolideerde algemene rekeningen voor 2019 en 
2020 van de entiteit zijn immers nog niet aan het Rekenhof overgemaakt, evenmin als die 
van Iriscare en de algemene rekeningen voor 2020 van de VZW’s Bruss’help en New 
Samusocial. Wat de VZW Bruss’help en de VZW New Samusocial betreft, heeft het Rekenhof 
zich beperkt tot het afstemmen van de verkregen dotaties van de DVC. 

In dit verslag is ook de informatie verwerkt die de overheid en de ministeriële kabinetten 
meedeelden naar aanleiding van vragen die het Rekenhof hen heeft gesteld. 
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EERSTE DEEL 

Ontwerpordonnanties houdende de 
aanpassing van de begrotingen voor 
2021 

INLEIDING 

Begrotingsberaadslagingen nr. 1 

Op 1 april keurde het Verenigd College een gemotiveerde begrotingsberaadslaging goed die 
machtigt tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven, aan te rekenen op de 
algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het 
begrotingsjaar 2021 op grond van artikel 25, § 1, van de OBBC1. Die beraadslaging verhoogt 
de vereffeningskredieten (B-kredieten) en de vastleggingskredieten (C-kredieten) met 60,2 
miljoen euro op de basisallocatie voor uitgaven 08.001.99.01.0100 Provisie tot respectievelijk 
135,9 en 141,1 miljoen euro.  

Het Verenigd College motiveerde de aanwending van de beraadslaging door de noodzaak 
om dringende maatregelen te treffen om het hoofd te bieden aan de economische en sociale 
gevolgen van de COVID-19-pandemie en, meer in het bijzonder, om tegemoet te komen aan 
de kosten in verband met de vaccinatiecampagne waarvan de raming in de initiële begroting 
ontoereikend was gebleken. Het Verenigd College kan de kredieten bij besluit herverdelen 
naar de basisallocaties waarop de specifieke acties worden aangerekend. 

Daar het bedrag van de beraadslaging het maximum van 5 miljoen euro, bepaald in  
artikel 25, § 2, van de OBBC2, overschreed, heeft het Verenigd College bovendien op dezelfde 
dag bij de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie3 een 
ontwerpordonnantie ad hoc ingediend om de nodige kredieten te openen, en die werd op 3 
juni 2021 goedgekeurd. 

  

 

1 ‘In dringende gevallen, veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorzienbare omstandigheden, kan het Verenigd College, bij 
gemotiveerde beraadslaging, machtiging verlenen tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven boven de limiet van 
de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, ten belope van het door de beraadslaging vastgesteld bedrag.’ 

2 ‘De bij de beraadslagingen bedoelde machtigingen worden opgenomen in een ontwerp van ordonnantie waarbij de nodige 
kredieten worden geopend. 
  De beraadslaging moet in de volgende gevallen het voorwerp uitmaken van een ontwerp van ordonnantie ad hoc : 
  1° wanneer de beraadslaging betrekking heeft op een bedrag van minstens 5 miljoen euro; 
  2° wanneer de beraadslaging machtiging verleent voor een uitgave van minstens 500.000 euro, die minstens 15 procent 
vertegenwoordigt van het administratief krediet ten laste waarvan die uitgave wordt aangerekend’. 
3 Hierna de ‘GGC’ genoemd. 
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HOOFDSTUK 1 

Norm en begrotingstraject 
 Europese context 

 Algemene ontsnappingsclausule 

Wegens de economische crisis en de gezondheidscrisis hebben de Europese instanties in 
maart 2020 de algemene ontsnappingsclausule geactiveerd waarin het stabiliteits- en 
groeipact voorziet. Die clausule heeft niet tot gevolg dat de Europese mechanismen voor 
toezicht op de nationale overheidsfinanciën worden opgeschort, maar biedt de lidstaten de 
mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van het begrotingstraject dat ze normaal gezien 
moeten volgen. Zo mogen de lidstaten alle maatregelen nemen die ze noodzakelijk achten 
om de pandemie te bestrijden en om hun economie te steunen. Die maatregelen mogen de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange termijn evenwel niet in het gedrang 
brengen en ze moeten kunnen worden opgeheven als de omstandigheden die er de 
aanleiding toe waren, verdwenen zijn. 

Op 3 maart laatstleden pleitte de Europese Commissie ervoor de algemene 
ontsnappingsclausule te handhaven in 2022 en te desactiveren in 20234. De Commissie zal 
zich evenwel soepel opstellen voor lidstaten die nog niet opnieuw het niveau van 
economische bedrijvigheid van december 2019 zouden hebben bereikt. Op 2 juni bevestigde 
de Commissie, op basis van de voorjaarsvooruitzichten 2021, haar standpunt van 3 maart5. 
Na de desactivering van de algemene ontsnappingsclausule zal ze rekening blijven houden 
met de situatie van elke lidstaat. 

Op korte termijn heeft de Commissie aanbevolen dat de lidstaten hun beleid ter 
ondersteuning van de economie in 2021 zouden voortzetten, gezien de hoge risico’s die 
zouden voortvloeien uit een voortijdige stopzetting van de ingevoerde maatregelen. Vanaf 
volgend jaar zou de steun geleidelijk aan moeten worden afgebouwd, op voorwaarde dat de 
economische conjunctuur dat toelaat. De afbouw van die steun zal maatregelen vergen om 
het herstel en de veerkracht van de economie, en in het bijzonder de werkgelegenheid en de 
investeringen te bevorderen. Tijdens het volgende Europees Semester zal de Europese 
Commissie preciseren aan de hand van welke elementen ze gaat beoordelen in hoeverre de 
lidstaten gevolg hebben gegeven aan die aanbevelingen. 

In haar mededeling preciseert de Europese Commissie niet in welke mate de desactivering 
van de algemene ontsnappingsclausule vanaf 2023 voor de lidstaten de verplichting zal 
inhouden om opnieuw de vier begrotingscriteria in acht te nemen die in normale 
omstandigheden vereist zijn6, in essentie wegens de significante verslechtering van de 
overheidstekorten en -schuldgraad alsook vanuit de wil om investeringen te promoten. 

In dat opzicht herinnert het Rekenhof eraan dat de Europese Commissie in februari 2020 een 
publiek debat heeft opgestart over de herziening van het Europese begrotingskader. Dat had 

 

4 Europese Commissie, Mededeling van de commissie aan de raad, Een jaar na de uitbraak van COVID-19: de respons vanuit 
het begrotingsbeleid, Brussel, 03 maart 2021, COM (2021) 105 final. 
5 Europese Commissie, Mededeling van de Commissie over de coördinatie van het economisch beleid in 2021: COVID-19 
overwinnen, het herstel ondersteunen en onze economie moderniseren, Brussel, 02 juni 2021, COM (2021) 500 final. 
6 Traject naar een structureel evenwicht, beperkte evolutie van de netto primaire uitgaven, ritme van de schuldafbouw, 
nominaal financieringstekort beperkt tot 3 % van het bbp. 
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meer bepaald betrekking op een verdeling van de uitgaven die weinig bevorderlijk is voor 
groei en investeringen, en op de tekortkomingen die voortvloeien uit een Europees 
begrotingsbeleid dat uitsluitend de nationale beleidslijnen coördineert. Naar aanleiding van 
de COVID-19-pandemie  werd die denkoefening tijdelijk opgeschort, maar op 19 oktober 2021 
heeft de Commissie het debat hervat. Alle belanghebbenden worden uitgenodigd vóór eind 
2021 hun visie te geven over de werking van het EU-kader voor economische governance en 
over mogelijke oplossingen om de doeltreffendheid ervan te vergroten. De Commissie zal op 
basis daarvan richtsnoeren voor het begrotingsbeleid uitwerken, met als doel ruim op tijd 
vóór 2023 een brede consensus te bereiken. 

De Europese Commissie had ook de wens geformuleerd dat de lidstaten de kwaliteit van hun 
overheidsfinanciën zouden verbeteren, meer bepaald door sommige uitgaven grondig te 
onderzoeken (spending reviews). Punt 6.4 van het stabiliteitsprogramma geeft een overzicht 
van de lopende projecten voor alle Belgische overheden. 

De Europese Unie heeft eveneens twee hierna in detail besproken financieringsprogramma’s 
ingevoerd om de fundamenten van de economie zo snel mogelijk te herstellen. 

 Faciliteit voor herstel en veerkracht 

In het raam van de maatregelen om de socio-economische impact van de pandemie in te 
dijken, stelde de Europese Commissie in mei 2020 voor een relanceplan op te starten met de 
titel “Next Generation EU”. Het plan omvat een instrument met de naam RRF - Recovery and 
Resilience Facility (faciliteit voor herstel en veerkracht) om de EU-landen terug op de rails te 
helpen na de COVID-19-crisis en om hun toekomstige groei te bevorderen. Het instrument 
is ontworpen om op grote schaal financiële steun te bieden aan overheidsinvesteringen en 
hervormingen op het vlak van cohesie, duurzaamheid en digitalisering. Alle lidstaten zullen 
er gebruik van kunnen maken, maar de steun spitst zich toe op de sterkst getroffen EU-
regio’s en op de zones waar de behoeften aan herstel het grootst zijn.  

De Faciliteit voor herstel en veerkracht is op 19 februari 2021 van kracht geworden en krijgt 
een tot 672,5 miljard euro opgetrokken bedrag dat kan worden toegekend in de vorm van 
leningen (360 miljard euro) en subsidies (312,5 miljard euro7). 

Om voor die financiële middelen in aanmerking te kunnen komen, heeft België een plan 
voor herstel en veerkracht uitgewerkt dat een coherent geheel van hervormingen en 
openbare investeringsprojecten definieert die tussen nu en 2026 moeten worden 
geïmplementeerd. Dat plan past in het kader van de coördinatie van het economisch en 
budgettair beleid van de lidstaten van de Europese Unie. Het voldoet bovendien aan de 
vereisten van minstens 57 % uitgaven om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de 
ecologische transitie (37 %) en de digitalisering (20 %). De Commissie keurde het plan van 
België goed op 23 juni. De beslissingen inzake uitvoering van de Raad in verband met de 
goedkeuring van dat plan werden op 13 juli 2021 aangenomen. Ze zijn de laatste stap alvorens 

 

7 Voor subsidies is een bedrag van 312,5 miljard euro beschikbaar tegen prijzen van 2018, wat overeenstemt met  
337,96 miljard euro tegen courante prijzen. Het verschil is toe te schrijven aan de standaardomzetting van 2018 naar 
courante prijzen, berekend door een vaste deflator van 2% toe te passen op het jaarlijks bedrag van de vastleggingen. 
Voor België is tegen courante prijzen al een bedrag van 3,6 miljard euro toegekend, terwijl een aanvullend bedrag van  
2,3 miljard euro wordt geraamd voor het tweede deel van de maximale financiële dotatie. De huidige maximale financiële 
dotatie is indicatief op basis van de economische vooruitzichten van de Europese Commissie voor het najaar 2020 in 
verband met de groei van het werkelijk bbp in 2020 en 2021. De aanvullende dotaties, die globaal overeenstemmen met 
30 % van het totaalbedrag van de subsidies, zullen tussen dit en juni 2022 worden herzien op basis van de werkelijke 
resultaten van Eurostat. 
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de lidstaten subsidieovereenkomsten en leningakkoorden met de Commissie kunnen sluiten 
en gelden kunnen beginnen te ontvangen om hun nationale plannen ten uitvoer te leggen. 

België kan aanspraak maken op een bedrag van nagenoeg 6 miljard euro subsidies. 

 Het Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid 
te beperken in een noodtoestand 

Aanvullend bij de bovenvermelde maatregelen richt het Europees instrument voor tijdelijke 
steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (Support to mitigate 
Unemployment Risks in an Emergency – SURE) zich tot de lidstaten die grote financiële 
middelen moeten kunnen inzetten om de nefaste economische en sociale gevolgen van de 
COVID-19-pandemie op hun grondgebied te bestrijden. Het kan de lidstaten in kwestie 
financiële bijstand verstrekken ten belope van maximum 100 miljard euro in de vorm van 
leningen van de EU, om hun in staat te stellen het hoofd te bieden aan de plotse stijging van 
de overheidsuitgaven om de werkgelegenheid te vrijwaren. België zou in dat kader een 
beroep kunnen doen op dat instrument om 7,8 miljard euro aan leningen tegen gunstige 
voorwaarden te bekomen. 

 Begrotingsdoelstellingen en -traject voor België en voor de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

 Advies van de Hoge Raad van Financiën en stabiliteitsprogramma 

In zijn advies van 12 april 2021 ter voorbereiding van het stabiliteitsprogramma beval de Hoge 
Raad van Financiën (HRF) aan “de vereiste structurele inspanningen niet langer uit te stellen 
en deze reeds in 2022 aan te vangen teneinde de geloofwaardigheid van het begrotingsbeleid 
niet verder te ondermijnen. […] Teneinde de verwachte economische heropleving niet in de kiem 
te smoren en het nog moeilijke jaar 2022 te overbruggen, wordt de mogelijkheid voorzien om 
ten belope van 0,3 procentpunt bbp tijdelijke en gerichte stimuli te nemen ter ondersteuning 
van het economisch herstel.” 

België heeft zijn stabiliteitsprogramma 2021-2024 op 30 april 2021 bij de Europese Commissie 
ingediend. Het werd daags voordien, op 29 april 2021, voorgelegd aan de interministeriële 
conferentie van de ministers van Financiën, die er akte van hebben genomen. 

Het programma omvat een begrotingstraject op middellange termijn. Dat traject berust niet 
op de aanbevelingen in het advies van de Hoge Raad van Financiën van april 20218. De 
Belgische overheden waren immers van oordeel dat geen gevolg kon worden gegeven aan 
die aanbevelingen, gezien de economische onzekerheid als gevolg van de pandemie. 

Voor entiteit II (gemeenschappen, gewesten en lokale overheden) bepaalt het 
stabiliteitsprogramma dat het structurele saldo zou moeten dalen van -1,2 % van het bbp 
naar -1 % van het bbp tussen 2021 en 2024. Het traject werd opgesteld op basis van de 
begrotingstoestand bij ongewijzigd beleid van de desbetreffende overheden, zoals die in 
februari 2021 werd geraamd door het Federaal Planbureau, waarop een jaarlijkse inspanning 
van 0,07 % van het bbp wordt toegepast. 

 

8 De Hoge Raad van Financiën had twee trajecten aanbevolen. Het eerste beoogde voor alle overheden samen een 
structureel saldo van -3,5 % van het bbp in 2024, het tweede beoogde een structureel saldo van -3,2 %. Het 
stabiliteitsprogramma beoogt een structureel saldo van -3,7 %. 
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Het hoofdstuk van het stabiliteitsprogramma over de krachtlijnen van het begrotingsbeleid 
per entiteit bevat geen indicaties over het specifieke traject van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie.  

Het Rekenhof herinnert eraan dat de Europese Commissie herhaaldelijk heeft opgemerkt dat 
de verschillende overheden waaruit entiteit II bestaat, enkel akte hebben genomen van het 
traject van het op nationaal niveau vastgelegde stabiliteitsprogramma, dat slechts een 
indicatieve waarde heeft. Het stelt eveneens vast dat over de verdeling van de bovenvermelde 
jaarlijkse inspanning van 0,07 % van het bbp geen formeel akkoord is gesloten tussen die 
verschillende overheden.  

 Verslag van de Europese Commissie9 en advies van de Europese Raad over het 
stabiliteitsprogramma 

De Commissie heeft op 2 juni laatstleden het verslag bezorgd zoals bepaald in artikel 126, § 3, 
van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin de budgettaire 
toestand voor het jaar 2020 van elke lidstaat wordt geanalyseerd in het licht van de door het 
verdrag geëiste criteria van het tekort en de schuld. Het verslag concludeert dat België, net 
als vele andere lidstaten, niet voldeed aan de criteria aangezien het overheidstekort in 2020 
hoger was dan de in het verdrag vooropgestelde referentiewaarde van 3 % van het bbp en de 
schuld van de overheidsadministraties hoger was dan de in het verdrag vooropgestelde 
referentiewaarde van 60 % van het bbp en niet aan een bevredigend tempo is verminderd. 

Op 2 juni heeft de Commissie eveneens een verslag goedgekeurd10 met de aanbevelingen om 
het advies van de Europese Raad over het stabiliteitsprogramma te motiveren. In dat verslag 
bevestigt de Commissie dat “het macro-economische scenario dat aan de begrotingsprognoses 
ten grondslag ligt, realistisch is voor 2021 en 2022”. Het verslag stelt dat “volgens het 
stabiliteitsprogramma het reële bbp in 2021 en 2022 met respectievelijk 4,1 % en 3,5 % zal 
toenemen. In de voorjaarsprognoses 2021 van de Commissie wordt uitgegaan van een iets 
hogere reële groei in 2021 en 2022, met respectievelijk 4,5 % en 3,7 % als gevolg van hogere 
investeringen.” 

Het verslag preciseert bovendien dat het stabiliteitsprogramma “ervan uitgaat dat het 
overheidstekort terugloopt van 9,4 % van het bbp in 2020 naar 7,7 % van het bbp in 2021, en 
voor de schuldquote een stijging van 114,1 % van het bbp in 2020 naar 116,4 % van het bbp in 
2021 verwacht”. Het concludeert dat “die projecties11 sporen met de voorjaarsprognoses 2021 
van de Commissie”.  

Tot besluit van dat verslag stelt de Europese Commissie voor de volgende aanbevelingen aan 
België te formuleren:  

1. de herstel- en veerkrachtfaciliteit in 2022 te gebruiken om aanvullende investeringen ter 
ondersteuning van het herstel te financieren en tegelijkertijd een prudent begrotingsbeleid 
voort te zetten. Nationaal gefinancierde investeringen in stand te houden; 

 

9 Verslag opgesteld overeenkomstig artikel 126, § 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van 
13 december 2007. 
10 Europese Commissie, Aanbeveling van de Raad met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van 
België, Brussel, 2 juni 2021, SWD(2021) 501 final. 
11 Het verslag van de Commissie preciseert nochtans: “In het licht van de hoge schuldquote, die naar verwachting slechts 
geleidelijk zal dalen, België wordt geacht op middellange termijn te worden geconfronteerd met grote risico’s voor de 
houdbaarheid van de begroting, zoals blijkt uit de meest recente schuldhoudbaarheidsanalyse.” 
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2. als de economische omstandigheden dit toelaten, begrotingsbeleid te voeren dat gericht 
is op het tot stand brengen van prudente begrotingssituaties op middellange termijn en het 
waarborgen van de houdbaarheid van de begroting op middellange termijn. Tegelijkertijd 
investeringen te verhogen om het groeipotentieel te stimuleren; 

3. bijzondere aandacht te besteden aan de samenstelling van de overheidsfinanciën, zowel 
aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde van de begroting, en aan de kwaliteit van de 
begrotingsmaatregelen, om een duurzaam en inclusief herstel te waarborgen. Voorrang te 
geven aan duurzame en groeibevorderende investeringen, met name ter ondersteuning van 
de groene en de digitale transitie. Voorrang te geven aan structurele budgettaire 
hervormingen die zullen bijdragen tot de financiering van prioriteiten van het 
overheidsbeleid en tot de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn, onder 
meer door de dekking, de toereikendheid en de houdbaarheid van de stelsels voor 
gezondheidszorg en sociale bescherming voor iedereen te versterken. 
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HOOFDSTUK 2 

Begrotings- en vorderingensaldo 
 Begrotingssaldo van de diensten van het Verenigd College 

De aangepaste begrotingsvoorstellen voor 2021 leveren een brutosaldo van –58,0 miljoen 
euro op, wat een verbetering is met 28,1 miljoen euro in vergelijking met de initiële begroting. 
Dat is het gevolg van de hogere ontvangstenramingen (+ 109,6 miljoen euro), die meer stijgen 
dan de geraamde uitgaven (+ 81,5 miljoen euro). 

Tabel 1 – Begrotingssaldo 2021 

2021   
Initiële  

begroting 
(1) 

Beraadslaging 
nr. 1 (2) 

Verschil 
aanpassing 

(3) 

Ontwerp 
aangepaste 
begroting 

(4)= 
(1)+(2)+(3) 

Totaal 
verschil 

(5)= 
(4)-(1) 

Ontvangsten (a) 1.525.470 - 109.550 1.635.020 109.550 

Uitgaven (verffeningen) (b) 1.611.558 60.227 21.260 1.693.045 81.487 

Brutobegrotingssaldo 
(c)=(a)-
(b) -86.088 -60.227 88.290 -58.025 28.063 

  (in duizend euro) 
 

De ontvangstenramingen stijgen voornamelijk door de toename van de dotaties van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+128,2 miljoen euro). 

De stijging van de uitgavenkredieten omvat hoofdzakelijk het bedrag van 
begrotingsberaadslaging nr. 1 (60,2 miljoen euro).  

 Berekening van het vorderingensaldo 

Overeenkomstig de ESR-methodologie12 moeten op het begrotingssaldo van het 
voorliggende ontwerp van begrotingsaanpassing verschillende correcties worden toegepast 
om te komen tot het vorderingensaldo van de entiteit. 

In het beschikkend gedeelte van de ontwerpordonnantie houdende de aanpassing van de 
algemene uitgavenbegroting 2021 worden de elementen van die berekening uiteengezet. 

Het Rekenhof stelt vast dat het Verenigd College voor het eerst het geconsolideerde 
brutobegrotingssaldo heeft berekend door de ontvangst- en uitgaveverrichtingen te 
groeperen op basis van hun economische code (economische hergroepering). De voorbije 
boekjaren telde het de begrotingssaldi van de diensten van het Verenigd College (DVC) en 
van de geconsolideerde instellingen immers gewoon bij elkaar op. Deze toegepaste nieuwe 
methode stemt dus overeen met die welke wordt gehanteerd door het Instituut voor de 
Nationale Rekeningen (INR) bij zijn berekening ex post van het vorderingensaldo. 

Om te komen tot het vorderingensaldo baseert het INR zich bovendien op de effectieve 
realisaties en elimineert het de interne verrichtingen van de GGC, te weten, voornamelijk, 
de subsidies (dotaties) van de DVC aan de geconsolideerde instellingen en vice versa.  

 

12 Europees systeem van nationale en regionale rekeningen. 
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Het Rekenhof heeft een eigen weergave van de berekening van dat saldo opgesteld. Daarin 
wordt, naast de gegevens uit de weergave van het Verenigd College, ook het totale 
brutobegrotingssaldo van de geconsolideerde instellingen vermeld. 

De volgende tabel geeft een samenvatting ervan. 

Tabel 2 - Vorderingensaldo 2021 

Vorderingensaldo   
Initiële  

begroting 
(2021) 

Ontwerp van 
aangepaste  
begroting 

2021 

Verschil 

Brutobegrotingssaldo DVC   1.302.616 1.353.743 51.127 
Brutobegrotingssaldo geconsolideerde 
instellingen 

  -1.392.339 -1.417.308 -24.969 

Geconsolideerd 
brutobegrotingssaldo  (a) -89.723 -63.565 26.158 

Saldo codes 8 DVC   -78 -45 33 
Saldo codes 8 geconsolideerde 
instellingen 

  3 -3 -6 

Geconsolideerd saldo codes 8 (b) -75 -48 27 

ESR-vorderingensaldo  (c)=(a)+(b) -89.798 -63.613 26.185 

Begrotingsverrichtingen (d) (d) 89.798 63.613 -26.185 

ESR-vorderingensaldo  
(e)=(c)+(d) 0 0 0 

na begrotingsverrichtingen  

Bron: begrotingsordonnantie en berekeningen Rekenhof    (in duizend euro) 
 

Het ESR-vorderingensaldo 'na begrotingsverrichtingen' zoals opgesteld door het Verenigd 
College wordt in evenwicht voorgesteld voor 2021. 

De berekening ex post, op basis van de uitvoering van de begroting 2021, zal worden 
uitgevoerd door het INR. 

Ter herinnering, het INR bepaalt het vorderingensaldo op basis van alle ontvangsten en 
uitgaven aangerekend door de entiteiten van de consolidatieperimeter13, zonder deze te 
neutraliseren. Zo heeft het INR het vorderingensaldo voor boekjaar 2020 vastgelegd op  
-27,2 miljoen euro. 

Binnen de grenzen van de informatie waarover het Rekenhof kon beschikken, heeft het de 
gegevens nagekeken die werden gebruikt om het vorderingensaldo te berekenen. De analyse 
heeft voornamelijk betrekking op de correcties die zijn uitgevoerd tussen de initiële 
begroting en de voorliggende aanpassing. 

 Consolidatieperimeter 

Volgens de door het INR op 18 oktober 2021 gepubliceerde lijst omvat de consolidatiemeter 
van de GGC veertien actieve eenheden geklasseerd binnen de institutionele subsector van de 
deelstaatoverheden (S.1312): de Verenigde Vergadering, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (met andere woorden, de diensten van het Verenigd College), 

 

13 Voor meer informatie omtrent de berekening van het vorderingensaldo door het INR, cf. punt I.3.2. Vorderingensaldo 
(deel Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) van het 26e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 
Brussel, oktober 2021, blz. 153-157, www.rekenhof.be. 
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Iriscare, Bruss'Help, New Samusocial alsook vier door de GGC erkende private 
kinderbijslagfondsen14 en vijf regionale maatschappijen van onderlinge bijstand15.  

Aangaande de veertien tot de perimeter behorende eenheden merkt het Rekenhof op dat 
enkel de begrotingen van drie autonome instellingen werden geconsolideerd met de 
begroting van de diensten van het Verenigd College, te weten die van Iriscare en die van twee 
publiekrechtelijke vzw's, New Samusocial en Bruss'Help (alle drie autonome 
bestuursinstellingen van 2e categorie). De vermelding van de andere eenheden alsook een 
analyse van de impact ervan op het vorderingensaldo wordt niet vermeld, met miskenning 
van de wet van 16 mei 2003  tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de 
begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen 
en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof16.   

Het door het college opgestelde geconsolideerde brutobegrotingssaldo wordt vastgelegd op 
-63,6 miljoen euro, oftewel een verbetering met 26,2 miljoen euro ten opzichte van de initiële 
begroting 2021, die verband houdt met het saldo van de DVC (+51,1 miljoen euro), terwijl het 
saldo van de geconsolideerde instellingen met nagenoeg 25 miljoen euro verslechtert. 

 Geconsolideerd  ESR-vorderingensaldo 

De overgang van het geconsolideerde brutobegrotingssaldo naar het ESR-vorderingensaldo 
vereist dat de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen van de groepen 8 en 9 van de 
economische classificatie worden geëlimineerd want ze worden beschouwd als financiële 
verrichtingen zonder weerslag op het vorderingensaldo. 

Het saldo van de kredietverleningen en deelnemingen (KVD)17 vermeld onder economische 
code 8 in de geconsolideerde aangepaste begrotingen bedraagt -48 duizend euro, oftewel een 
positief verschil van 27 duizend euro ten opzichte van dat van de initiële begroting. 

Het ESR-vorderingensaldo (c) bedraagt, rekening houdend met die correctie, -63,6 miljoen 
euro, d.i. een verbetering met 26,2 miljoen euro in vergelijking met de initiële begroting 2021. 

 Begrotingsverrichtingen 

Om te komen tot een evenwicht (vorderingensaldo met nulwaarde) wordt een positieve 
correctie (begrotingsverrichtingen) van 63,6 miljoen euro uitgevoerd op het ESR-
vorderingensaldo.  

Die correctie betreft de vermoedelijke onderbenuttingen van kredieten voor alle eenheden 
van de perimeter (DVC + autonome instellingen) waarvan de begrotingen werden 
geconsolideerd.  

 

14 Parentia Brussels, Brussels Family, Infino Brussels en Kidslife Brussels. 
15 Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Christelijke Mutualiteiten voor het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad, Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen voor het 
Brussels Gewest, Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Socialistische Mutualiteiten voor het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad, Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de onafhankelijke 
ziekenfondsen voor het gebied Brussel-Hoofdstad. 
16 Hierna de 'algemene bepalingenwet' genoemd.   
17 Kredietverleningen verminderd met de bijbehorende terugbetalingen en deelnemingen verminderd met de 
bijbehorende vereffeningen. 
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Aangezien de geconsolideerde algemene rekening van de GGC niet werd overgezonden voor 
de jaren 2019 en 202018 kan het Rekenhof geen vergelijkende gegevens voorleggen aan het 
parlement. 

  Conclusie 

Het ESR-vorderingensaldo, zoals dat ex ante is gecorrigeerd door het Verenigd College, 
berust op een onzekere hypothese, te weten de prognose van een onderbenutting van 
kredieten die wordt geraamd op 63,6 miljoen euro voor de entiteit.  

Tenslotte heeft het Verenigd College beslist om enkel de begrotingssaldi van drie autonome 
bestuursinstellingen in de consolidatieperimeter op te nemen in plaats van de 14 eenheden, 
die ingedeeld zijn in sector S.1312, en heeft het de impact ervan op het vorderingensaldo niet 
geraamd.  

 

 

18 Enkel de algemene rekeningen van de diensten van het Verenigd College werden voor die twee boekjaren aan het 
Rekenhof bezorgd en door het Rekenhof gecontroleerd. Uit dat onderzoek blijken onderbenuttingen van 
vereffeningskredieten ten belope van respectievelijk 31,1 en 27,7 miljoen euro. 
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HOOFDSTUK 3 

Ontvangsten 
Tabel 3 – Raming van de ontvangsten 
 

(in duizend euro) 
 

In vergelijking met de initiële begroting 2021 verhoogt het ontwerp van de aangepaste 
begroting 2021 de ontvangstenramingen met 109,6 miljoen euro (+ 7,2 %) tot 1.635 miljoen 
euro.  

Overdrachten van het gewest 

In het kader van de COVID-19-crisis zijn 128,2 miljoen euro bijkomende middelen 
ingeschreven voor het financieren van de uitzonderlijke kosten en de vermindering van de 
federale dotatie.  

 

Omschrijving artikel Realisaties 
2020

Initieel 2021 2021

(1) (2) (3) (3) - (2) in %

Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk 
Welzijn

33.205 35.724 35.724 +0 0,0%

Dotatie lasten splitsing provincie Brabant 333.605 201.156 329.398 +128.242 63,8%

Dotatie akkoord non-profit sector 7.580 12.282 12.282 +0 0,0%

Federale dotatie Bijzondere 
Financieringswet

1.195.532 1.265.343 1.251.580 -13.763 -1,1%

Federale dotatie taalpremies - 0 0 +0 -

Riziv e health 119 0 0 +0 -

Federale dotatie mutualiteiten

4.534 4.534 4.534 +0

Programma 003: 
Financiering 
Franse 
Gemeenschap

Dotatie van de Franse Gemeenschap  6e 
staatshervorming

1.189 1.152 1.189 +37 3,2%

Diverse opbrengsten afkomstig van 
ondernemingen

28.110 50 100 +50 100,0%

Verkoop gebouwen 0 5.100 0 -5.100 -100,0%

Terugbetalingen door de privé-organismen 
en instellingen van ten onrechte gedane 
betalingen

1.375 0 0 +0 -

Tussenkomst van ACTIRIS met betrekking 
tot GECO-contracten

0 0 161 +161 -

Andere 304 129 52 -77 -59,7%

Totaal 1.605.553 1.525.470 1.635.020 109.550 7,2%

Programma 001:   
Diverse 

ontvangsten

Programma 002: 
Financiering 
federaal

Verschil aanpassing en 
intieel

Opdracht 1: Algemene financiering

Programma 001: 
Financiering door 
GOB

Opdracht 2: Specifieke financiering
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De dotaties van het gewest19 in het ontwerp van de aangepaste begroting van de diensten van 
het Verenigd College stemmen niet overeen met de begrote uitgaven20 in het ontwerp van 
de aangepaste begroting van het gewest. Het gewest heeft 0,7 miljoen euro meer begroot dan 
de diensten van het Verenigd College. 

Federale overdrachten 

Door een bijstelling van de parameters vermindert de federale dotatie met 13,8 miljoen euro. 
Hiervan is 4,6 miljoen euro toe te schrijven aan lager geraamde middelen voor de 
gezinsbijslagen21.  

De dotaties, die naast de aangepaste bedragen voor 2021 ook de definitieve afrekeningen voor 
2020 bevatten, zijn berekend op basis van de parameters die het Federaal Planbureau op 11 
februari 2021 publiceerde. Die zogenaamde economische begroting ging voor 2021 uit van 
een economische groei van 4,1 % en een inflatie van 1,3 %. Dat is een bijstelling van 
respectievelijk - 2,4 % en - 0,1 % ten opzichte van de parameters bij de opmaak van de initiële 
begroting.  

Die negatieve bijstelling wordt getemperd door het feit dat uit diezelfde economische 
begroting bleek dat de impact van de COVID-19-crisis voor 2020 initieel te negatief was 
ingeschat. De positieve bijstelling van de parameters voor 2020 resulteerde in positieve 
afrekeningen voor dat jaar. 

De diensten van het Verenigd College hebben de ontvangsten en uitgaven voor de in het 
kader van de zesde staathervorming in 2016 overgehevelde bevoegdheid voor de financiering 
van de ziekenhuisinfrastructuur (A1/A3) in het ontwerp van de aangepaste begroting netto 
aangerekend. Hoewel artikel 4, §3, van de OBBC elke compensatie tussen ontvangsten en 
uitgaven verbiedt, werden de dotatie en de behoeften voor de uitgaven van de federale 
operatoren niet apart verwerkt in het ontwerp van de begroting, wat resulteert in een 
onderschatting van zowel de ontvangsten als de uitgaven met 77,8 miljoen euro.  

Het ontwerp handhaaft de raming van 4,5 miljoen euro ontvangsten van de federale overheid 
voor de administratiekosten van de ziekenfondsen. Het Rekenhof merkt op dat tot op 
vandaag hierover geen akkoord is met de federale overheid. 

Andere 

Het ontwerp van de aangepaste begroting 2021 schrapt de initieel voorziene ontvangst van 
5,1 miljoen euro uit de verkoop van de gebouwen aan de Louizalaan. Die verkoop wordt 
uitgesteld naar 2022 omdat de gebouwen tijdelijk in gebruik worden genomen door de VZW 
New Samusocial. 

 

19 BA01.001.01.02.4935 en BA01.001.01.03.4935 
20 BA30.004.42.06.4513 
21  De federale dotatie voor de gezinsbijslagen wordt aangepast aan de evolutie van het aantal Brusselse inwoners van 0 
tot en met 18 jaar, geïndexeerd, en aangepast aan 25 % van de economische groei per inwoner. 
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HOOFDSTUK 4 

Uitgaven 
 Algemeen overzicht 

Het ontwerp van aangepaste algemene uitgavenbegroting bepaalt de vastleggingskredieten 
op 1.689,2 miljoen euro en de vereffeningskredieten op 1.693,0 miljoen euro. In vergelijking 
met de initiële begroting stijgen de vastleggingskredieten met 79,6 miljoen euro (+4,9 %) en 
de vereffeningskredieten met 81,5 miljoen euro (+5,1 %). Die stijgingen omvatten de 
bijkomende kredieten die werden ingeschreven via begrotingsberaadslaging nr. 1 (60,2 
miljoen euro).  

De volgende tabel geeft die ramingen in detail weer volgens krediettype, per opdracht in de 
begroting. 

Tabel 4 – Uitgavenkredieten in het ontwerp van aangepaste begroting 2021 

Opdr. Algemene uitgavenbegroting 2021 
Initiële 

begroting 
(1) 

Beraad. 
nr. 1 en 
herverd.                      

(2) 

Verschil 
aanp.   
(3) 

Ontwerp 
aangepaste 
begroting 

(4)= 
(1)+(2)+(3)                       

Totaal 
verschil (5)= 

(4)-(1) 

 Vastleggingskredieten           

01 Kabinetten en Raad 1.537  0 1.537 0 

02 Algemene uitgaven van het bestuur 14.696  -423 14.273 -423 

03 Gezondheid 40.726 93.722 10.771 145.219 104.493 

04 Bijstand aan personen 102.243 7.455 -1.015 108.683 6.440 

05 
Overgedragen bevoegdheden in het 
kader van de zesde staatshervorming 

1.311.339  21.520 1.332.859 21.520 

06 
ABI voor gezondheid en bijstand aan 
personen  

48.501  385 48.886 385 

07 Non-profit 9.654  0 9.654 0 

08 Bijzondere maatregelen 80.901 -40.950 -11.905 28.046 -52.855 

Totaal 1.609.597 60.227 19.333 1.689.157 79.560 

 Vereffeningskredieten         

01 Kabinetten en Raad 1.537  0 1.537 0 

02 Algemene uitgaven van het bestuur 19.266  -459 18.807 -459 

03 Gezondheid 54.075 93.726 10.713 158.514 104.439 

04 Bijstand aan personen 91.485 7.359 919 99.763 8.278 

05 
Overgedragen bevoegdheden in het 
kader van de zesde staatshervorming 

1.311.339  21.559 1.332.898 21.559 

06 
ABI voor gezondheid en bijstand aan 
personen  

48.501  385 48.886 385 

07 Non-profit 9.654  0 9.654 0 

08 Bijzondere maatregelen 75.701 -40.858 -11.857 22.986 -52.715 

  1.611.558 60.227 21.260 1.693.045 81.487 

 (in duizend euro) 
 
De kredieten die via begrotingsberaadslaging werden ingeschreven in de enige 
basisallocatie22 van programma 001 Residuair van opdracht 8 Bijzondere maatregelen, werden 

 

22 BA 08.001.99.01.0100 Provisie. 
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herverdeeld naar de specifieke basisallocaties voor de COVID-19-maatregelen in de 
opdrachten 03 en 04, zoals naar voren komt uit de voorgaande tabel. 

De totale uitgevoerde herverdelingen belopen 101,2 miljoen euro bij de vastleggingen 
(kredieten C) en 101,1 miljoen euro bij de vereffeningen (kredieten B). De beschikbare saldi 
op de provisionele basisallocatie, na herverdeling, belopen bijgevolg 40,0 miljoen euro bij de 
vastleggingen en 34,8 miljoen euro bij de vereffeningen. Ze zijn door de aanpassing evenwel 
met 11,9 miljoen euro verminderd tot respectievelijk 28 en 23 miljoen euro. 

De volgende tabel bundelt die vaststellingen.  

Tabel 5 – Synthese van de beraadslagingen en herverdelingen in het raam van de COVID-19-crisis 

  

COVID-
provisie 
initiële 

begroting 
(1)  

Beraad. 
nr. 1       
(2) 

Totale 
COVID-
provisie 

(3)= 
(1)+(2) 

Herverd. 
COVID-
maatr.              

(4) 

Saldo 
provisie na 

herverd. 
(5)=(3+(4) 

Aanp. 
(6) 

COVID-
provisie 
aangep. 

begroting 
(7)=(5)+(6) 

BA 08.001.99.01.0100        
Kredieten C 80.901 60.227 141.128 -101.177 39.951 -11.905 28.046 

Kredieten B 75.701 60.227 135.928 -101.085 34.843 -11.857 22.986 

(in duizend euro) 
 

De bedragen die specifiek worden bestemd voor de gezondheidscrisis, rekening houdend 
met de nog aanwezige bedragen in de provisionele BA, belopen bijgevolg 129,2 miljoen euro 
bij de vastleggingen (herverdelingen: 101,2 miljoen euro + aangepaste provisie: 28 miljoen 
euro) en 124,1 miljoen euro bij de vereffeningen (herverdelingen: 101,1 miljoen euro + 
aangepaste provisie: 23 miljoen euro). 

De kosten van al die maatregelen werden gefinancierd met een uitzonderlijke dotatie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten belope van 128,2 miljoen euro. 

 Evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen 

Het uitstaand bedrag van de vastleggingen23 vertegenwoordigt de verplichtingen die de GGC 
is aangegaan ten opzichte van derden en die aanleiding kunnen geven tot kasuitgaven 
(vereffeningen). Dat uitstaand bedrag vormt een potentiële schuld waarvan het bedrag 
afhangt van de effectieve uitvoering van de aangegane verplichtingen.  

Volgens de gegevens van de algemene rekening 2020 beliep het uitstaand bedrag van de 
vastleggingen op 31 december 2020 94,8 miljoen euro, d.i. 9,9 miljoen euro minder dan het 
uitstaand bedrag op 31 december 2019. 

De initiële uitgavenbegroting voor 2021 genereerde een daling van het potentiële uitstaand 
bedrag met 2,0 miljoen euro; het voorliggende ontwerp van aanpassing versterkt die daling 
met 1,9 miljoen euro tot 3,9 miljoen euro. 

De volledige uitvoering van de begroting 2021, zonder de eventuele annuleringen en 
verminderingen van vastleggingen, zou het globale uitstaand bedrag in theorie op  
91,0 miljoen euro kunnen brengen op 31 december 2021. 

 

23 Verschil tussen de vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten. 
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 Commentaar en opmerkingen over de belangrijkste 
kredietevoluties 

De volgende commentaren betreffen de meest significante schommelingen bij de 
vastleggings- en vereffeningskredieten. 

 Opdracht 03 – Gezondheid 

De kredietschommelingen in deze opdracht situeren zich voornamelijk in programma 
001 Ondersteuning van het gezondheidsbeleid, waar de vastleggingskredieten en de 
vereffeningskredieten met respectievelijk 103,4 en 103,3 miljoen euro worden opgetrokken 
tot 112,4 en 121,2 miljoen euro. 

De stijgingen situeren zich voor meer dan de helft bij de kredieten voor Studiekosten, 
prestaties van derden voor rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
inzake volksgezondheid, symposia24 (+55,2 bij de kredieten C en +55,3 bij de kredieten B) 
waarvan het merendeel (53,5 en 53,6 miljoen euro) werd getransfereerd vanuit de « COVID-
provisie ». Ze zijn bestemd voor het sluiten van overheidsopdrachten en van contracten om 
de implementering van de globale COVID-maatregelen ter bestrijding van de pandemie te 
verzekeren en meer in het bijzonder de opsporingscampagne, de contactopsporing en de 
communicatie, alsook de organisatie van de vaccinatiecentra (callcenter). Op 10 november 
laatstleden waren die kredieten benut ten belope van 48,7 miljoen euro bij de vastleggingen 
en ten belope van 45,2 miljoen euro bij de vereffeningen. 

De kredietstijgingen die zijn vastgesteld in dit programma houden ook verband met de 
COVID-maatregelen en meer in het bijzonder met de uitbouw van de test- en de 
vaccinatiecentra, in het kader van het Protocolakkoord van 20 mei 2020 gesloten tussen de 
federale regering en de in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde autoriteiten 
betreffende de oprichting, de organisatie en de financiering van triage- en afnamecentra in het 
kader van het beheer van de COVID-19 gezondheidscrisis. Ze situeren zich voornamelijk bij de 
basisallocaties voor Werkingssubsidies aan gemeenten in het kader van de ondersteuning van 
het gezondheidsbeleid25 (+20,3 miljoen euro), aan de vzw's van lokale overheden in het kader 
van de ondersteuning van het gezondheidsbeleid 26 (+10,5 miljoen euro) en voor activiteiten 
verbonden met het gezondheidsbeleid aan ziekenhuis-vzw's en aan andere vzw's (privé-sector)27  
(+14,9 miljoen euro). In totaal gaat het om 45,7 miljoen euro waarvan 38,2 miljoen euro werd 
getransfereerd vanuit de COVID-provisie en de resterende +7,5 miljoen euro werd 
bijkomend toegekend in het raam van deze aanpassing. 

Het Rekenhof stelt vast dat de begrotingsfiches geen enkele verantwoording verschaffen over 
die bijkomende kredieten. Op 10 november laatstleden waren de kredieten die op die drie 
basisallocaties zijn ingeschreven, globaal benut ten belope van 25,5 miljoen euro bij de 
vastleggingen en 24,5 miljoen euro bij de vereffeningen. 

 Opdracht 04 – Bijstand aan personen 

De kredietschommelingen die zijn vastgesteld in deze opdracht situeren zich voornamelijk 
in programma 004 Thuislozenzorg, waar de kredieten C en B met 6,2 en 6,1 miljoen euro 
worden opgetrokken tot 46 miljoen euro. Die stijgingen zijn te verklaren door transfers 

 

24 BA 03.001.08.01.1211. 
25 BA 03.001.27.01.4322. 
26 BA 03.001.27.02.4340. 
27 BA 03.001.34.01.3300. 
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vanuit de COVID-provisie (+6,8 en +6,7 miljoen euro) en een daling met 0,6 miljoen euro 
die bij de aanpassing is doorgevoerd. 

Meer dan de helft van die stijgingen situeert zich in de basisallocatie Werkingssubsidie voor 
niet-gereglementeerde en/of innoverende projecten28 (+3,8 miljoen euro bij de kredieten C en 
+3,9 miljoen euro bij de kredieten B), die aldus gedoteerd wordt met een identiek bedrag van 
6,6 miljoen euro aan kredieten C en B. Die bijkomende kredieten, die voornamelijk 
afkomstig zijn van een transfer vanuit de COVID-provisie, kaderen in de beslissing van 8 juli 
2021 om financiële steun te verlenen aan projecten voor tijdelijke bewoning die de collectieve 
huisvesting van kwetsbare personen mogelijk maken. 

Bovendien worden twee nieuwe basisallocaties29 gedoteerd met elk 1 miljoen euro aan 
vastleggings- en vereffeningskredieten voor de toekenning, in het kader van het relance- en 
herontwikkelingsplan, van werkingssubsidies aan de gemeenten en aan de OCMW’s voor de 
huisvesting en begeleiding van daklozen. 

 Opdracht 05 – Bevoegdheden overgedragen in het kader van de Zesde 
Staatshervorming 

In programma 001 Familie worden de dotaties aan Iriscare voor het beheer van de materies 
die ressorteren onder de sectoren gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslagen 
globaal met 21,5 miljoen euro verhoogd tot 1.332,9 miljoen euro, zowel bij de vastleggingen 
als bij de vereffeningen (cf. punt 5.1).  

 Opdracht 08 – Bijzondere maatregelen 

De evolutie van de kredieten die zijn ingeschreven in de enige basisallocatie Provisie30 van 
deze opdracht en die bestemd zijn voor de financiering van alle diverse maatregelen in 
samenhang met de gezondheidscrisis, wordt geschetst in punt 4.1 van dit deel van het 
verslag.  

 

28 BA 04.004.34.08.3300. 
29 BA 04.004.27.03.4352 en BA 04.004.27.04.4352. 
30 BA 08.001.99.01.0100. 
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HOOFDSTUK 5 

Autonome bestuursinstellingen 
 Algemeen overzicht 

Tabel 6 – Evolutie van de begrotingen van de autonome bestuursinstellingen 

Autonome bestuursinstellingen   Initële 
begroting 

Aangepaste 
begroting 

Verschil 

2e categorie           

Bicommunautaire Dienst voor 
gezondheid, bijstand aan personen 
en gezinsbijslag (Iriscare) 

Ontvangsten 1.387.544 1.415.884 28.340 2% 

Uitgaven 1.387.544 1.415.884 28.340 2% 

Saldo 0 0 0  

VZW Bruss'help 

Ontvangsten 1.540 1.540 0 0% 

Uitgaven 1.540 1.540 0 0% 

Saldo 0 0 0   

VZW New Samusocial 

Ontvangsten 31.666 33.262 1596 5% 

Uitgaven 31.666 34.006 2340 7% 

Saldo 0 -744 -744  

Geconsolideerde instellingen 

Ontvangsten 1.420.750 1.450.686 29.936 2% 

Uitgaven 1.420.750 1.451.430 30.680 2% 

Saldo 0 -744 -744  

Bron: de administratieve begrotingen die als bijlage bij de        (in duizend euro) 
begrotingsordonnantie (initiële begroting 2021) en bij het ontwerp van  
begrotingsordonnantie (aangepaste begroting 2021) zijn gevoegd 
 

 Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan 
personen en gezinsbijslag (Iriscare) 

Het begrotingsontwerp wordt in evenwicht voorgelegd. Zowel de ontvangsten als de 
vereffeningskredieten nemen toe met 28,3 miljoen euro tot 1.415,9 miljoen euro ten opzichte 
van het ontwerp van de initiële begroting 2021. 

 Ontvangsten 

In het voorgelegde begrotingsontwerp van Iriscare worden de dotaties van de diensten van 
het Verenigd College begroot op 1.390 miljoen euro terwijl de ingeschreven dotaties in de 
ontwerpbegroting van de diensten van het Verenigd College 1.389,1 miljoen bedragen. Een 
gecorrigeerd begrotingsontwerp van Iriscare zal worden opgenomen in de drukproeven31. 

 Uitgaven 

In het ontwerp van aanpassing 2021 wordt een krediet opgenomen van 911,1 miljoen euro voor 
de gezinsbijslag tegenover 881,8 miljoen euro in de initiële begroting 2021. De stijging met 
29,3 miljoen euro wordt voornamelijk verklaard door een stijging van het aantal 

 

31 Het verschil van 0,9 miljoen euro zal worden toegevoegd aan BA 01.001.03.01.820 Aanwending van thesauriereserves van 
vorige jaren. 
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rechtgevende kinderen, de uitbreiding van het toegangsticket en een indexatie over een 
periode van 4 maanden. 

Een groot deel van de overige wijzigingen betreffen herverdelingen die reeds werden 
goedgekeurd, enerzijds in het kader van de groeinorm en anderzijds om de subsidies32 ter 
compensatie van de minderontvangsten en meeruitgaven ingevolge COVID van de rust- en 
verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor bejaarden (ROB), centra voor dagverzorging 
(CDV) en revalidatieinstellingen te kunnen financieren.  

 

32 Voornamelijk BA 03.001.31.26.3432 en BA 03.001.31.34.3432 
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TWEEDE DEEL 

Ontwerpordonnanties houdende de 
begrotingen voor 2022 

HOOFDSTUK 1  

Norm en begrotingstraject 
1.1 Europese context 

Wat de initiële begroting 2022 betreft, blijven de beschouwingen met betrekking tot de 
activering van de algemene ontsnappingsclausule, de Faciliteit voor herstel en veerkracht en 
SURE, zoals uiteengezet in punt 1.1 van deel 1 Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing 
van de begrotingen 2021, van toepassing. 

1.2 Ontwerp van begrotingsplan van België 

Sinds het twopack op 30 mei 2013 in werking trad, zijn de lidstaten van de eurozone 
onderworpen aan een versterkt budgettair toezicht vanwege de Europese Commissie. Ze 
moeten hun ontwerp van begrotingsplan voor het komende jaar vóór 15 oktober aan de 
Commissie bezorgen, die er uiterlijk op 30 november een advies over formuleert en in 
voorkomend geval kan vragen om het ontwerp te vervolledigen of bij te sturen. 

Op 15 oktober 2021 heeft België aan de Europese Commissie een ontwerp van begrotingsplan 
bezorgd met daarin de maatregelen waarin de verschillende beleidsniveaus voorzien om de 
COVID-19-crisis te bestrijden en, voor een aantal beleidsniveaus, de gevolgen van de 
overstromingen in juli 2021. 

1.2.1 Vorderingensaldo en structureel saldo 

Het ontwerp van begrotingsplan voorziet in 2022 een nominaal vorderingensaldo te bereiken 
dat -4,9% van het bbp bedraagt en een structureel saldo dat -4,6% van het bbp bedraagt, 
rekening houdend met de impact van de maatregelen ter bestrijding van de 
gezondheidscrisis en de overstromingen van juli 2021. 

1.2.2 Schuldgraad 

De schuldgraad (brutoschuld) wordt voor de jaren 2021 en 2022 geraamd op respectievelijk 
113,9% van het bbp en 114,3% van het bbp. 

1.2.3 Flexibiliteitsclausules 

De maatregelen die België heeft genomen om de pandemie te bestrijden, vallen onder de 
algemene ontsnappingsclausule, veeleer dan onder de flexibiliteitsclausule. 

De budgettaire impact van de maatregelen in verband met COVID-19 die in het 
stabiliteitsprogramma zijn opgenomen, wordt voor alle overheden samen op 14,2 miljard 
euro (2,9% van het bbp) geraamd in 2021 en op 2,0 miljard euro (0,4% van het bbp) in 2022. 
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In het ontwerp van begrotingsplan 2022 wordt overigens nergens op nationaal niveau 
gevraagd de flexibiliteitsclausule in verband met structurele hervormingen of strategische 
investeringen te kunnen genieten. 

In de voorgaande jaren hebben de meeste deelstaatentiteiten evenwel opgeroepen tot een 
herziening van de flexibiliteitsclausule voor investeringen en hoewel België zich niet in de 
positie bevond om die clausule te mogen toepassen, hebben ze hun begroting opgesteld alsof 
die clausule van toepassing was. Ze hebben bij de berekening van hun vorderingensaldo uit 
eigen beweging en zonder het akkoord van de Europese Commissie de bedragen 
geneutraliseerd die bedoeld waren voor strategische investeringen. 

1.2.4 Najaarsprognoses van de Europese Commissie 

In haar recente najaarsprognoses33 raamt de Europese Commissie het vorderingensaldo van 
België voor 2022 op -5,1% van het bbp (in plaats van -4,9% zoals in het ontwerp van 
begrotingsplan) en raamt ze het structurele saldo op -4,9% van het bbp (in plaats van -4,6%) 
en de schuldgraad op 113,1% van het bbp (in plaats van 114,3%). 

Tabel 7 – Vergelijking tussen het ontwerp van begrotingsplan van België en de najaarsprognoses van de EU 
 

  

Ontwerp 
van 

begrotings-
plan 

Geraamde 
verbetering 

Najaars-
prognoses 

EU 

 
Geraamde 

verbetering 

 2021 

Vorderingensaldo  -8,1 2,6 -7,8  3,4 

Structureel saldo  -6,7 -0,3 -6,9  -0,1 

Overheidsschuld  113,9 -2,6 112,7  -5,0 
 2022 

Vorderingensaldo  -4,9 3,2 -5,1  2,7 

Structureel saldo  -4,6 2,1 -4,9  2,0 

Overheidsschuld 114,3 0,4 113,1  0,4 

               In % van het bbp 
Bron: Rekenhof 
 
Volgens de prognoses van de Europese Commissie zou het structurele saldo 2022 van België 
dus ten belope van 2,0% verbeteren en uitkomen op -4,9% van het bbp. 

1.3 Overeenstemming van de begroting 2022 van de GGC met het 
Europese kader 

In het raam van het sixpack bepaalt richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 de 
regels voor de eigenschappen die de begrotingskaders van de lidstaten moeten vertonen om 
te garanderen dat ze hun verplichting inzake buitensporige overheidstekorten nakomen. De 

 

33 Economic Forecast: From recovery to expansion, amid headwinds – Autumn 2021, gepubliceerd op 11 november 2021.  
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richtlijn werd in nationaal recht34 omgezet door de wet van 10 april 201435 die de algemene 
bepalingenwet wijzigt. 

De verantwoordingsstukken die elke gemeenschap en elk gewest bij hun begrotingen 
moeten voegen, zijn daarin opgesomd. Bovendien kadert de begroting van die entiteiten in 
een begrotingskader op middellange termijn dat de legislatuur beslaat en een minimale 
periode van drie jaar. Het moet worden aangevuld met een meerjarenprogrammatie die 
voortvloeit uit het begrotingskader op middellange termijn. De algemene bepalingenwet 
detailleert welke elementen daarin moeten worden opgenomen. 

Wat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, detailleren de artikelen 10 en 
20 van de OBBC daarenboven welke documenten en informatie de ontwerpen van 
ordonnanties en de algemene toelichting elk jaar moeten omvatten. 

Het Rekenhof stelt vast dat de begrotingsdocumenten niet volledig zijn opgesteld in 
overeenstemming met de voorschriften van de algemene bepalingenwet en de 
hiernavolgende tekortkomingen vertonen.  

1.3.1 Instellingen die niet in de begrotingen zijn opgenomen  

Artikel 16/11, 2°, van de algemene bepalingenwet bepaalt dat de documenten ter informatie 
bij en ter verantwoording van de begroting alle instellingen en fondsen vermelden die niet 
in de begrotingen zijn opgenomen maar die deel uitmaken van de consolidatieperimeter 
zoals bepaald door het Instituut voor de Nationale Rekeningen, alsook een analyse van de 
impact van die instellingen en fondsen op het vorderingensaldo en op de overheidsschuld. 

Volgens de lijst die de Nationale Bank op 18 oktober 2021 publiceerde, omvat de 
consolidatieperimeter van de GGC veertien36 eenheden geklasseerd in sector S.1312. Zoals in 
zijn analyse van de aangepaste begroting 2021 stelt het Rekenhof vast dat van de veertien 
eenheden, slechts de begrotingen van drie autonome instellingen werden geconsolideerd 
met de begroting van de diensten van het Verenigd College, meer bepaald die van Iriscare 
(autonome bestuursinstelling van 2e categorie) en die van twee publiekrechtelijke vzw’s, te 
weten New Samusocial en Bruss’Help. De vermelding van de andere eenheden alsook een 
analyse van de impact ervan op het vorderingensaldo wordt niet vermeld. 

1.3.2 Voorwaardelijke verplichtingen 

Artikel 16/14 van de algemene bepalingenwet bepaalt dat « elke gemeenschap en elk gewest 
relevante informatie publiceert over voorwaardelijke verplichtingen met mogelijk grote 
gevolgen voor de begroting, zoals onder meer overheidsgaranties, oninbare leningen en uit 
de exploitatie van overheidsbedrijven voortvloeiende verplichtingen, en informatie over 
participaties in kapitaal van particuliere en overheidsbedrijven, voor zover het om 
economisch significante bedragen gaat ». 

 

34 Het voornaamste doel van die richtlijn bestaat erin lidstaten ertoe te verplichten te beschikken over een alomvattend 
systeem voor overheidsboekhouding, hun begrotingsprogrammatie te baseren op realistische en actuele macro-
economische prognoses, te beschikken over cijfermatige begrotingsregels, een meerjarenbegrotingsvisie te ontwikkelen, 
te zorgen voor begrotingscoördinatie tussen de subsectoren, de budgettaire verantwoordelijkheden te verdelen onder de 
subsectoren, informatie over alle instellingen en fondsen, over de fiscale uitgaven, over de voorwaardelijke verplichtingen 
en de waarborgen te publiceren en in aanmerking te nemen.   
35 Wet van 10 april 2014 tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2011/85/EU, van de wet van  
16 mei 2003. 
36 Cf. punt 2.2.1 Consolidatieperimeter, in het eerste deel Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen 
voor 2021. 
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Noch het ontwerp van begrotingsplan, noch de begrotingsdocumenten vermelden echter de 
bedragen van de garanties die werden toegekend aan de inrichtende machten van de 
ziekenhuizen en rusthuizen voor de terugbetaling van de leningen die werden aangegaan 
voor de financiering van het niet-gesubsidieerde deel van het totale te subsidiëren bedrag 
van de werkzaamheden. 
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HOOFDSTUK 2 

Begrotingssaldo en 
vorderingensaldo en naleving van de 
doelstellingen 
2.1 Traject van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

Het traject uit de meerjarenprojectie zoals voorgesteld in de algemene toelichting is 
gebaseerd op de initiële begroting 2022 (economische vooruitzichten van september 2021), 
de meerjarenvooruitzichten van het Planbureau en de meest recente fiscale kerncijfers 
opgesteld door de FOD Financiën. Vanaf 2023 wordt de impact van de noodmaatregelen die 
werden genomen in het kader van de COVID-19-crisis niet meer vermeld bij de uitgaven  
(-100 miljoen euro). Van 2023 tot 2025 zijn daarentegen middelen ingeschreven bij de 
ontvangsten en bij de uitgaven om nieuwe beleidslijnen te implementeren, en om de 
werkomstandigheden te verbeteren en de lonen te herwaarderen van het personeel in de 
Brusselse hulp- en zorgsectoren. 

Het Rekenhof heeft de jaarlijkse brutobegrotingssaldi van die projectie berekend. In 2025 
verbetert het geraamde deficit (-118,7 miljoen euro) met nagenoeg 45 miljoen euro in 
vergelijking met dat van de begroting 2022. Het ligt echter hoger dan het geraamde deficit 
voor het jaar 2021. 

Tabel 8– Traject 2022-2025 

Begroting van de DVC 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 1.583.717 1.508.170 1.543.907 1.587.221 

Uitgaven 1.746.759 1.683.659 1.716.153 1.705.901 

Brutobegrotingssaldo* -163.042 -175.489 -172.246 -118.680 

*Berekend door het Rekenhof    (in duizend euro) 

2.2 Begrotingssaldi van de diensten van het Verenigd College 

De begrotingsvoorstellen voor het jaar 2022 vertonen een brutosaldo van -163,0 miljoen euro. 
Dat is een verslechtering met 105,0 miljoen euro in vergelijking met het ontwerp van 
aangepaste begroting 2021, wat verband houdt met een daling van de ontvangsten  
(-51,3 miljoen euro) en een stijging van de uitgaven (+53,7 miljoen euro). 

Tabel 9 - Begrotingssaldo 2021-2022 

Begrotingssaldo van de DVC   

Ontwerp 
van 

initiële  
begroting 

2022 

Ontwerp 
van 

aangepaste  
begroting 

2021 

Verschil 

Ontvangsten (a) 1.583.717 1.635.020 -51.303 

Uitgaven (vereffeningskredieten)  (b)  1.746.759 1.693.045 53.714 

Brutobegrotingssaldo  (c)=(a)-(b) -163.042 -58.025 -105.017 

 (in duizend euro) 
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2.3 Berekening van het vorderingensaldo 

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

Het beschikkend gedeelte van het ontwerp van ordonnantie houdende de algemene 
uitgavenbegroting 2022 detailleert de elementen van die berekening. De onderstaande tabel 
vat de berekening samen. 

Voor de economische hergroepering werd de methode gebruikt die door het INR zal worden 
toegepast bij de berekening ex post van het ESR-vorderingensaldo. Die methode is gebaseerd 
op de uitvoering van de begrotingen door de ontvangsten en de uitgaven te schrappen die in 
principe niet mogen meetellen bij de berekening van het ESR-saldo. De verrichtingen in 
kwestie zijn hoofdzakelijk interne verrichtingen van de gewestelijke entiteit, met name de 
subsidies (dotaties) van de DBHR aan de geconsolideerde instellingen en de andere interne 
overdrachten. 

Het Rekenhof heeft een eigen weergave van de berekening van dat saldo opgesteld. Daarin 
wordt, naast de gegevens uit de weergave van het Verenigd College, ook het totale 
brutobegrotingssaldo van de geconsolideerde instellingen vermeld. 

De volgende tabel geeft een samenvatting ervan. 

Tabel 10 – Vorderingensaldo 2022 

Vorderingensaldo    

Ontwerp van 
initiële  

begroting 
2022 

Ontwerp 
van 

aangepaste  
begroting 

2021 

Verschil 

Brutobegrotingssaldo DVC   1.324.727 1.353.743 -29.016 

Brutobegrotingssaldo geconsolideerde 
instellingen 

  -1.488.465 -1.417.308 -71.157 

Geconsolideerd brutobegrotingssaldo  (a) -163.738 -63.565 -100.173 

Saldo codes 8 DVC   -15 -45 30 

Saldo codes 8 geconsolideerde 
instellingen   -4 -3 -1 

Geconsolideerd saldo codes 8 (b) -19 -48 29 

ESR- vorderingensaldo  (c)=(a)+(b) -163.757 -63.613 -100.144 

Begrotingsverrichtingen  (d) 59.757 63.613 -3.856 

ESR-vorderingensaldo na 
begrotingsverrichtingen (e)=(c)+(d) -104.000 0 -104.000 

« One-offverrichtingen »  (f) 104.000 0 104.000 

Door het Verenigd College 
gecorrigeerd ESR-vorderingensaldo  (g)=(e)+(f) 

0 0 0 

Bron: begrotingsordonnantie en berekeningen door het Rekenhof (in duizend euro) 

Het Verenigd College bepaalt zijn ESR-vorderingensaldo « na begrotingsverrichtingen » op  
-104,0 miljoen euro. Vervolgens corrigeert het dat saldo door uitgaven te neutraliseren die 
het als « buiten doelstelling » beschouwt (104,0 miljoen euro), wat resulteert in een « 
gecorrigeerd ESR-vorderingensaldo » in evenwicht. 

De berekening ex post, op basis van de uitvoering van de begroting 2022, zal worden 
uitgevoerd door het INR.  
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Binnen de grenzen van de informatie waarover het Rekenhof kon beschikken, heeft het de 
gegevens nagekeken die werden gebruikt om het vorderingensaldo te berekenen. De 
hiernavolgende commentaren hebben hoofdzakelijk betrekking op de correcties die zijn 
uitgevoerd tussen het ontwerp van initiële begroting 2022 en het ontwerp van aangepaste 
begroting 2021. 

2.3.1 Consolidatieperimeter 

In het geconsolideerde brutobegrotingssaldo zijn slechts de begrotingssaldi van 3 van de 1437 
bestuursinstellingen uit de consolidatieperimeter van de GGC opgenomen (cf. punt 1.3.1).  

Het beloopt -163,7 miljoen euro. Dat is een verslechtering met 100,2 miljoen euro in 
vergelijking met het ontwerp van aangepaste begroting 2021, wat deels verband houdt met 
de verslechtering van het saldo van de DVC (-29,0 miljoen euro) en met het negatieve 
verschil van het saldo van de geconsolideerde instellingen (-71,2 miljoen euro).  

2.3.2 Geconsolideerd  ESR-vorderingensaldo 

De overgang van het geconsolideerde brutobegrotingssaldo naar het ESR-vorderingensaldo 
vereist dat de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen van de groepen 8 en 9 van de 
economische classificatie worden geëlimineerd want ze worden beschouwd als financiële 
verrichtingen zonder weerslag op het vorderingensaldo. 

Het Verenigd College heeft bij zijn berekening een correctie van -19 duizend euro uitgevoerd 
die overeenstemt met het totale saldo van de codes 8 (kredietverleningen verminderd met 
de terugbetalingen ervan en deelnemingen verminderd met de vereffeningen ervan) van de 
diensten van het Verenigd College en van Iriscare.  

Het ESR-vorderingensaldo (c) bedraagt, rekening houdend met die correctie,  
-163,8 miljoen euro, d.i. een verslechtering met 100,1 miljoen euro in vergelijking met het 
ontwerp van aangepaste begroting 2021. 

2.3.3 Begrotingsverrichtingen 

Het Verenigd College heeft in zijn berekening een bedrag van 59,8 miljoen euro opgenomen 
onder de noemer « begrotingsverrichtingen ». De algemene toelichting preciseert dat die 
positieve correctie betrekking heeft op onderbenuttingen van kredieten. Die hypothese moet 
worden bevestigd bij de opmaak van de geconsolideerde algemene rekening 2022 van de 
entiteit.  

De geconsolideerde algemene rekeningen voor de jaren 2019 en 2020 werden niet aan het 
Rekenhof bezorgd. Het Rekenhof is derhalve niet bij machte vergelijkende gegevens voor te 
leggen aan de parlementaire vergadering (cf. punt 2.2.3 van het eerste deel van dit verslag). 

2.3.4 Algemene ontsnappingsclausule (flexibiliteit « COVID »)  

Het bedrag dat het Verenigd College neutraliseerde door de algemene ontsnappingsclausule 
uit het stabiliteits- en groeipact38 te activeren, is bepaald op 104,0 miljoen euro (bedrag van 
de COVID-provisie). Het gaat om uitgaven die worden beschouwd als « one-
offverrichtingen » in samenhang met de gezondheidscrisis, d.w.z. verrichtingen die volgens 
het Verenigd College geschrapt mogen worden uit de berekening voor de bepaling van dat 
saldo.  

 

37 Met inbegrip van de Verenigde Vergadering. 
38 Cf. punt 1.1.1 Algemene ontsnappingsclausule, in het eerste deel van dit verslag.  
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De Europese Commissie zal ex post evalueren of het relevant is dat bedrag in aanmerking te 
nemen in het licht van de inachtneming van de voorwaarden die de toepassing van de 
algemene ontsnappingsclausule omkaderen. 

2.3.5 Conclusie 

Het ESR-vorderingensaldo, zoals dat ex ante is gecorrigeerd door het Verenigd College, 
berust op twee onzekere hypotheses: 

o een onderbenutting van kredieten van naar schatting 59,8 miljoen euro voor de 
entiteit; 

o de neutralisatie van 104,0 miljoen euro aan uitgaven in verband met begeleidende 
maatregelen in samenhang met de gezondheidscrisis, waarover in fine de Europese 
Commissie dient te oordelen. 

Tenslotte heeft het Verenigd College beslist om enkel de begrotingssaldi van drie autonome 
bestuursinstellingen in de consolidatieperimeter op te nemen in plaats van de 14 eenheden, 
die ingedeeld zijn in sector S.131239, en heeft het de impact ervan op het vorderingensaldo 
niet geraamd.  

 

 

39 Lijst gepubliceerd door de Nationale Bank op 18 oktober 2021 
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HOOFDSTUK 3 

Ontvangsten 
Tabel 11 – Raming van de ontvangsten 

 
 (in duizend euro) 

In vergelijking met het ontwerp van aanpassing 2021 nemen de geraamde ontvangsten met 
51,1 miljoen euro af tot 1.583,7 miljoen euro (-3,1 %). 

Overdrachten van het gewest 

De gewestelijke dotaties zijn 194,6 miljoen euro lager geraamd dan in het ontwerp van 
aanpassing 2021 door een daling van de middelen in het kader van de COVID-19-crisis.  

Federale overdrachten 

De federale dotatie omvat zowel de dotatie die werd toegekend vóór de zesde 
staatshervorming, als de middelen voor de overgedragen bevoegdheden op het vlak van 
gezinsbijslagen, ouderenzorg, gezondheidszorg en hulp aan personen, en de 
ziekenhuisinfrastructuur. Zoals bepaald in de bijzondere financieringswet (BFW), bestaan 
de voor 2022 toegekende middelen uit het initiële bedrag voor 2022 en de vermoedelijke 
afrekening voor 2021. De raming in voorliggend ontwerp stemt overeen met de federale 
gegevens. Die voorzien een totale toename met 56,9 miljoen euro.  

Omschrijving artikel Initieel 2021 Ontwerp 
aanpassing 

2021

Ontwerp 
initieel 2022

(1) (2) (3) (3) - (2) in %

Bijzonder Fonds voor 
Maatschappelijk Welzijn

35.724 35.724 33.461 -2.263 -6,3%

Dotatie lasten splitsing provincie 
Brabant

201.156 329.398 124.782 -204.616 -62,1%

Dotatie akkoord non-profit sector 12.282 12.282 24.611 +12.329 100,4%

Federale dotatie Bijzondere 
Financieringswet

1.265.343 1.251.580 1.308.505 +56.925 4,5%

Dotatie van de federale overheid 
(in het kader van COVID-19)

0 0 80.704 +80.704 -

Riziv e health 0 0 0 +0 -

Federale dotatie mutualiteiten 4.534 4.534 4.534 +0 0,0%

Programma 003: 
Financiering Franse 
Gemeenschap

Dotatie van de Franse 
Gemeenschap  6e 
staatshervorming

1.152 1.189 1.189 +0 0,0%

Diverse opbrengsten afkomstig 
van ondernemingen

50 100 50 -50 -50,0%

Verkoop gebouwen 5.100 0 5.100 +5.100 -

Terugbetalingen door de privé-
organismen en instellingen van ten 
onrechte gedane betalingen.

0 0 750 +750 -

Tussenkomst van ACTIRIS met 
betrekking tot GECO-contracten.

0 161 0 -161 -100,0%

Andere 129 52 31 -21 -40,4%

Totaal 1.525.470 1.635.020 1.583.717 -51.303 -3,1%

Opdracht 2: Specifieke financiering

Programma 001:   
Diverse ontvangsten

Verschil t.o.v. ontwerp 
aanpassing 2020

Opdracht 1: Algemene financiering

Programma 001: 
Financiering door 
GOB

Programma 002: 
Financiering federaal
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Zowel de dotaties voor het jaar zelf als die afrekeningen zijn berekend op basis van de macro-
economische parameters van de economische begroting van het Federaal Planbureau van 9 
september 2021. Die economische begroting gaat voor 2022 voorlopig uit van een inflatie van 
2,1 % en een BBP-groei van 3,0 %, en stelde die parameters voor 2021 voorlopig vast op 1,9 % 
en 5,7 %. Omdat voor 2021 zowel de groei- als de inflatieprognoses werden verhoogd, 
resulteert dat in positieve afrekeningen voor dat jaar. Van de stijging van de federale dotatie 
is 30,8 miljoen euro toe te schrijven aan de hoger geraamde middelen voor de 
gezinsbijslagen40. 

De diensten van het Verenigd College hebben de ontvangsten en uitgaven voor de in het 
kader van de zesde staathervorming in 2016 overgehevelde bevoegdheid voor de financiering 
van de ziekenhuisinfrastructuur (A1/A3) in het ontwerp netto aangerekend. Hoewel artikel 
4, §3, van de OBBC elke compensatie tussen ontvangsten en uitgaven verbiedt, werden de 
dotatie en de behoeften voor de uitgaven van de federale operatoren niet apart verwerkt in 
het ontwerp van de initiële begroting, wat resulteert in een onderschatting van zowel de 
ontvangsten als de uitgaven met 77,8 miljoen euro.  

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 9 september 2021 heeft beslist dat de 
vaccinatiecampagne COVID-19 wordt gecofinancierd door de federale overheid en de 
deelstaten.  Op basis van de overeengekomen principes van cofinanciering is 80,7 miljoen 
euro geraamd door de leden van het Verenigd College bevoegd voor gezondheid waarvan 
35,8 miljoen euro voor de vaccinatiecampagne 2021 en 44,9 miljoen euro voor die van 2022. 
Het Rekenhof merkt op dat het model van cofinanciering nog niet is vastgelegd in een 
protocolakkoord. 

Voor de federale overdrachten wordt er verder ook op gewezen dat net als bij het ontwerp 
van aanpassing 2021 rekening wordt gehouden met 4,5 miljoen euro ontvangsten voor de 
administratiekosten van de ziekenfondsen. Het Rekenhof merkt op dat hierover nog geen 
akkoord is met de federale overheid. 

Andere 

In 2022 worden 5,1 miljoen euro ontvangsten verwacht uit de verkoop van gebouwen aan de 
Louizalaan.  

Doordat het ontwerp van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap nog niet 
beschikbaar was kon het geraamde bedrag van de dotatie die door deze zal worden 
toegekend, niet worden afgestemd.  

 

 

40 Het deel van de federale dotatie voor de gezinsbijslagen wordt, naast indexering en aanpassing aan 25 % van de 
economische groei, ook aangepast aan de evolutie van het aantal Brusselse inwoners van 0 tot en met 18 jaar.  
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HOOFDSTUK 4 

Uitgaven 
 Algemeen overzicht 

De tabel hieronder geeft per krediettype en per opdracht de uitgavenmachtigingen weer voor 
de ontwerpbegroting 2022 en vergelijkt ze met die van de aangepaste begroting 2021. 

Tabel 12 – Uitgavenkredieten van de ontwerpbegroting 2022  

Opdr. Algemene uitgavenbegroting  

Ontwerp 
van initiële  
begroting 

2022 

Ontwerp 
van 

aangepaste  
begroting 

2021 

Verschil  

 Vastleggingskredieten         

01 Kabinetten en Raad 1.565 1.537 28 1,8% 

02 Algemene uitgaven van het bestuur 16.295 14.273 2.022 14,2% 

03 Gezondheid 43.677 145.219 -101.542 -69,9% 

04 Bijstand aan personen 117.427 108.683 8.744 8,0% 

05 Overgedragen bevoegdheden in het kader 
van de zesde staatshervorming 

1.394.349 1.332.859 61.490 4,6% 

06 ABI voor gezondheid en bijstand aan 
personen  

51.107 48.886 2.221 4,5% 

07 Non-profit 21.829 9.654 12.175 126,1% 

08 Bijzondere maatregelen 104.000 28.046 75.954 270,8% 

Totaal 1.750.249 1.689.157 61.092 3,6% 
 Vereffeningskredieten        

01 Kabinetten en Raad 1.565 1.537 28 1,8% 

02 Algemene uitgaven van het bestuur 20.743 18.807 1.936 10,3% 

03 Gezondheid 43.184 158.514 -115.330 -72,8% 

04 Bijstand aan personen 109.982 99.763 10.219 10,2% 

05 Overgedragen bevoegdheden in het kader 
van de zesde staatshervorming 

1.394.349 1.332.898 61.451 4,6% 

06 ABI voor gezondheid en bijstand aan 
personen  

51.107 48.886 2.221 4,5% 

07 Non-profit 21.829 9.654 12.175 126,1% 

08 Bijzondere maatregelen 104.000 22.986 81.014 352,4% 

  1.746.759 1.693.045 53.714 3,2% 

 (in duizend euro) 

Het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2022 verhoogt de 
vastleggingskredieten met 61,1 miljoen euro (+3,6 %) en de vereffeningskredieten met  
53,7 miljoen euro (+3,2 %) in vergelijking met het ontwerp van aangepaste begroting 2021, 
tot respectievelijk 1.750,2 en 1.746,8 miljoen euro.  

 Analyse van het beschikkend gedeelte 

Artikel 11 van het beschikkend gedeelte machtigt het Verenigd College om komaf te maken 
met de limitatieve aard van de vastleggings- en vereffeningskredieten van drie basisallocaties 
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van programma 001 van opdracht 0541. Die bepaling is strijdig met artikel 4, 3e lid, van de 
algemene bepalingenwet, volgens hetwelk de limitatieve aard van uitgavenkredieten enkel 
kan worden opgeheven voor vereffeningskredieten. 

 Evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen 

Het uitstaand bedrag van de vastleggingen vertegenwoordigt de verplichtingen die de GGC 
is aangegaan ten opzichte van derden en die aanleiding kunnen geven tot kasuitgaven 
(vereffeningen). Dat uitstaand bedrag vormt een potentiële schuld waarvan het bedrag 
afhangt van de effectieve uitvoering van de aangegane verplichtingen.  

Het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2022 genereert een stijging van 
het uitstaand bedrag42 met 4,4 miljoen euro. Rekening houdend met het uitstaand bedrag 
dat er was op 31 december 2020, namelijk 94,8 miljoen euro, en met de potentiële daling dat 
gegenereerd wordt door de aangepaste begroting 2021  
(-3,9 miljoen euro), zou het totale uitstaand bedrag eind 2022 in theorie (zonder de eventuele 
annuleringen en verminderingen van vastleggingen) 95,3 miljoen euro kunnen belopen in de 
veronderstelling dat de begrotingen 2021 en 2022 volledig uitgevoerd worden. 

 Commentaar over de belangrijkste kredietevoluties 

De belangrijkste evoluties, voornamelijk ten opzichte van het ontwerp van aangepaste 
begroting 2021, hebben betrekking op de volgende opdrachten en programma’s. 

 Opdracht 02 – Algemene uitgaven van het bestuur 

De variatie van de vastleggings- en van de vereffeningskredieten in het enige programma 001 
Bestaansmiddelen van deze opdracht (+2,0 en +1,9 miljoen euro) houdt voornamelijk verband 
met de variatie van de kredieten voor de bezoldigingen, die met 1,4 miljoen euro toenemen 
(+ 13,5 %)43. De variatie is te verklaren door het feit dat de lonen werden aangepast aan de 
inflatie en door de beslissing van het Verenigd College van 22 juli 2021 om de organieke 
personeelsformatie van de diensten van het Verenigd College aan te passen en aanwervingen 
te plannen in 2021, 2022 en 2023. 

 Opdracht 03 – Gezondheid 

 Programma 001 – Ondersteuning van het gezondheidsbeleid  
De vastleggingskredieten van dit programma worden op 9,5 miljoen euro gebracht  
(-103 miljoen euro) en de vereffeningskredieten op 9,2 miljoen euro (-112 miljoen euro). Die 
dalingen zijn te verklaren door het feit dat in dit programma geen middelen meer zijn 
ingeschreven op specifieke basisallocaties voor de overheidsopdrachten en de subsidies in 
samenhang met het beheer van de gezondheidscrisis, wat in de aangepaste begroting 2021 
wel nog het geval was.  

Het Verenigd College heeft daarentegen in opdracht 08 een provisie van 94 miljoen euro 
ingeschreven voor de verdere bestrijding van de COVID-19-pandemie op diverse vlakken  
(cf. punt 4.4.6). 

 

41 Dotaties aan Iriscare voor de financiering van de opdrachten in de sectoren gezondheid, bijstand aan personen en 
gezinsbijslagen.  
42 Verschil tussen de vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten. 
43 In vergelijking met de initiële begroting 2021 beloopt de stijging 0,8 miljoen euro (+7,3 %). 
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Het Rekenhof merkt op dat die kredieten opnieuw hadden moeten worden ingeschreven in 
de programma’s die het equivalent zijn van die in de begroting 2021, voor de vergelijkbare te 
ondernemen acties in het kader van de gezondheidscrisis, veeleer dan in een provisie. 

Dit gebrek aan transparantie druist in tegen het beginsel van de begrotingsspecialiteit en dat 
daardoor geen relevante informatie aan het parlement kan worden verschaft.   

 Programma 005 – Investeringen  
De kredieten van dit programma (13,7 miljoen euro bij de vastleggingen en 13,4 miljoen euro 
bij de vereffeningen), die zijn bedoeld voor de uitvoering van de bouwkalender 2008-2022 
voor de gezondheidsinstellingen, worden met 0,2 en 5,1 miljoen euro verminderd in 
vergelijking met het ontwerp van aangepaste begroting 2021. 

In termen van vereffeningen vloeit de vermindering enerzijds voort uit de daling van de 
kredieten voor investeringen van de openbare gezondheidsinstellingen (-0,6 miljoen euro) 
en van de private gezondheidsinstellingen (-1,9 miljoen euro) en anderzijds uit de daling van 
de kredieten voor de prefinanciering van de investeringen in private ziekenhuizen44  
(-2,6 miljoen euro), die aldus op 7,4 miljoen euro worden gebracht45.  

Het Rekenhof heeft ter informatie een stand van zaken opgesteld van de 
investeringskredieten van de gezondheidssector in de periode 2020 tot 2022 en de effectieve 
benutting op 8 november 2021.   

Tabel 13 – Investeringskredieten – Sector Gezondheid 

Prog. 03.005 Investeringen 

2020 2021 2022 

Kredieten  Benutting  % 
Aan-

gepaste 
kredieten 

Benutting 
op 8/11 % Initiële 

kredieten 

Deel vastleggingen               

BA 03.005.20.01.5121 7.017 6.563 93,5% 200 0 0,0% 2.750 

BA 03.005.39.01.5122 17.983 4.127 23,0% 13.696 9.237 67,4% 10.944 

Totaal zonder prefinanciering 25.000 10.690 42,8% 13.896 9.237 66,5% 13.694 

BA 03.005.20.02.5121 0 0 - 0 0 - 0 

BA 03.005.39.02.5122 0 0 - 0 0 - 0 

Totaal prefinanciering 0 0 - 0 0 - 0 

Totaal vastleggingen 25.000 10.690 42,8% 13.896 9.237 66,5% 13.694 

Deel vereffeningen                

BA 03.005.20.01.5121 7.517 7.331 97,5% 600 225 37,4% 0 

BA 03.005.39.01.5122 9.511 7.135 75,0% 7.800 6.417 82,3% 5.932 

Totaal zonder prefinanciering 17.028 14.466 85,0% 8.400 6.641 79,1% 5.932 

BA 03.005.20.02.5121 11.000 11.000 100,0% 10.012 6.419 64,1% 7.425 

BA 03.005.39.02.5122 0 0 - 0 0 - 0 

Totaal prefinanciering 11.000 11.000 100,0% 10.012 6.419 64,1% 7.425 

Totaal vereffeningen 28.028 25.466 90,9% 18.412 13.060 70,9% 13.357 

 (in duizend euro) 

 

44 BA 03.005.20.02.5121. 
45 Bouw van het ziekenhuis New Bordet. 
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Het Rekenhof wijst op de lage benuttingspercentages van de vastleggingskredieten in 2020 
(42,8 %). De benuttingspercentages bij de vereffeningen (90,9%) zijn daarentegen wel vrij 
hoog in 2020.  

 Programma 006 – Uitvoering van het geïntegreerd welzijns- en 
gezondheidsplan en ecologische transitie van de welzijns- en 
gezondheidsactoren 

De vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten die in dit programma zijn 
ingeschreven, stijgen met 1,6 miljoen euro tot 6,2 miljoen euro. Ze omvatten een Provisie46 
van 4,8 miljoen euro in het kader van de klimaat- en milieubeleidsdoelstellingen en voor de 
voorbereiding en implementatie van een geïntegreerde welzijns- en gezondheidsaanpak 
binnen het Brusselse gewest. 

 Opdracht 04 – Bijstand aan personen 

 Programma 004 – Thuislozenzorg 
De vastleggings- en de vereffeningskredieten van dit programma blijven stabiel in 
vergelijking met het ontwerp van aangepaste begroting 2021 (45,9 tegenover 46 miljoen 
euro). 

In vergelijking met de initiële begroting 2021 zijn ze met 6 miljoen euro opgetrokken omdat 
er een provisie47 van 7,3 miljoen euro werd aangelegd op het niveau van de vastleggings- en 
de vereffeningskredieten, die deels bedoeld was voor de betaling van een premie in het kader 
van de herziening van het non-profitsectorenakkoord (0,6 miljoen euro) en deels voor de 
financiering van nieuw beleid (6,7 miljoen euro). 

Er wordt geen enkele verantwoording gegeven betreffende de aard van de beoogde uitgaven. 

 Programma 006 – Openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
De vastleggings- en vereffeningskredieten van dit programma stijgen met 8,3  en  
8,2 miljoen euro tot 46,1 miljoen euro. 

Die stijgingen houden voornamelijk verband met de basisallocatie Bijzonder fonds voor 
maatschappelijk welzijn48, waarvan de kredieten evolueren van 35,7 miljoen euro naar  
43,5 miljoen euro (+7,7 miljoen euro). Naast de dotatie aan het Bijzonder fonds voor 
maatschappelijk welzijn reserveert dat krediet een bedrag van 10 miljoen euro om de 
Brusselse OCMW’s te ondersteunen als reactie op de sociale behoeften als gevolg van de 
stijging van de energieprijzen. 

 Programma 007 – Investeringen 
Voor de infrastructuursubsidies inzake bijstand aan personen zijn 14,0 miljoen euro 
vastleggingskredieten en 6,2 miljoen euro vereffeningskredieten ingeschreven. Dat is een 
stijging met respectievelijk 1,4 en 2,5 miljoen euro in vergelijking met de aangepaste 
begroting 2021. De administratie raamde die kredieten op basis van de vooruitgang van de 
diverse projecten om de uitvoering mogelijk te maken van het meerjarenplan 2017-2023 
betreffende investeringen in infrastructuur voor het beleid inzake bijstand aan personen, dat 

 

46 BA 03.006.99.01.0100. 
47 BA 04.004.99.01.0100 Provisie opvang daklozen. 
48 BA 04.006.27.01.4352. 
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op 8 juni 2017 werd goedgekeurd door het Verenigd College. Het bedrag van de 
vereffeningskredieten is in overeenstemming met dat plan49.  

 Opdracht 05 – Bevoegdheden overgedragen in het kader van de Zesde 
Staatshervorming; Opdracht 06 – ABI voor gezondheid en welzijn; Opdracht 
07 – Non-profit 

De kredieten die in deze drie opdrachten zijn ingeschreven, hebben betrekking op de 
dotaties aan Iriscare voor de financiering van de opdrachten betreffende de sectoren van de 
gezondheid, de bijstand aan personen en de gezinsbijslagen (Opdracht 05), voor de werking 
en de investeringen van Iriscare (Opdracht 06), en voor de sociale akkoorden van de non-
profitsector en sommige overheidsdiensten van de sectoren gezondheid en welzijn  
(Opdracht 07). De evoluties ervan worden toegelicht in punt 5.1. Bicommunautaire dienst 
voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare). 

 Opdracht 08 – Bijzondere maatregelen  

De kredieten die zijn ingeschreven in de enige basisallocatie Provisie50 van deze opdracht, 
belopen 104 miljoen euro, zowel bij de vastleggingen als bij de vereffeningen. Dat is een 
stijging met respectievelijk 23,1 en 28,3 miljoen euro in vergelijking met de kredieten die 
initieel waren ingeschreven in de begroting 2021. 

Volgens de verantwoordingsfiches omvat die provisie een bedrag van 94 miljoen euro dat 
gereserveerd is voor het beheer van de COVID-19-crisis51 en een bedrag van 10 miljoen euro 
voor bijkomende steun aan de OCMW’s. 

Een bepaling uit de ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 
2022 stelt dat de kredieten van die basisallocatie kunnen worden herverdeeld over de 
basisallocaties van de opdrachten 02, 03, 04, 05 en 06, die bedoeld zijn voor acties die 
specifiek verband houden met de gezondheidscrisis. 

Het Rekenhof herinnert eraan dat het gebruik van provisies verhindert een correct beeld te 
krijgen van de middelen die worden vrijgemaakt voor de implementering van het beleid en 
de facto nadelig is voor de transparantie van de begroting. Teneinde het beginsel van de 
begrotingsspecialiteit in acht te nemen, beveelt het Rekenhof aan enkel gebruik te maken 
van provisies als de bestemming van het krediet onvoldoende duidelijk is op het moment 
dat het ontwerp van begroting wordt ingediend. 

 

49 Een maximale jaarenveloppe van 6,7 miljoen euro. 
50 BA 08.001.99.01.0100. 
51 In de domeinen vaccinatie, testing, tracing, IT-middelen, algemene omkadering van de COVID-regelingen, 
communicatie en aankoop van materieel. 
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HOOFDSTUK 5 

Autonome bestuursinstellingen 
 Algemeen overzicht 

Tabel 14 – Evolutie van de begrotingen van de autonome bestuursinstellingen 

Autonome bestuursinstellingen   Aangepast 
2021 

Initieel 
2022 

Verschil 

2e categorie           

Bicommunautaire Dienst voor 
gezondheid, bijstand aan 
personen en gezinsbijslag 
(Iriscare) 

Ontvangsten 1.415.884 1.499.655 83.771 6% 

Uitgaven 1.415.884 1.499.655 83.771 6% 

Saldo 0 0 0  

VZW Bruss'help 

Ontvangsten 1.540 2.285 745 48% 

Uitgaven 1.540 2.285 745 48% 

Saldo 0 0 0   

VZW New Samusocial 

Ontvangsten 33.262 29.263 -3.999 -12% 

Uitgaven 34.006 29.959 -4.047 -12% 

Saldo -744 -696 48 -6%  

Geconsolideerde instellingen 

Ontvangsten 1.450.686 1.531.203 80.517 6% 

Uitgaven 1.451.430 1.531.899 80.469 6% 

Saldo -744 -696 48 -6% 

Bron: de administratieve begrotingen die als bijlage bij de ontwerpen van         (in duizend euro) 
begrotingsordonnantie zijn gevoegd 

 Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan 
personen en gezinsbijslag (Iriscare) 

Het begrotingsontwerp wordt in evenwicht voorgelegd. Zowel de ontvangsten als de 
vereffeningskredieten nemen toe met 83,8 miljoen euro tot 1.499,7 miljoen euro ten opzichte 
van het ontwerp van de aangepaste begroting 2021. 

 Ontvangsten 

De geraamde ontvangsten bestaan voor 97,8 % uit de dotatie vanwege de Diensten van het 
Verenigd College van 1.464,7 miljoen euro. Ten opzichte van het ontwerp van de aangepaste 
begroting 2021 stijgt de dotatie met 74,7 miljoen euro.  

 Uitgaven 

In de initiële begroting 2022 wordt een krediet opgenomen van 956,8 miljoen euro voor de 
gezinsbijslag tegenover 911,1 miljoen euro in het ontwerp van aanpassing 2021, ofwel een 
stijging met 45,7 miljoen euro doordat meer gezinnen voor een heel jaar een sociale toeslag 
krijgen op basis van regularisaties aan de hand van de fiscale flux 2020. 
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De vastleggings- en vereffeningskredieten voor forfaits rusthuizen52 stijgen respectievelijk 
met 35,0 miljoen euro en 34,4 miljoen euro tot beide 296,5 miljoen euro. Het forfait dient 
voornamelijk om de structurele financiering van het normpersoneel te bekostigen.  De 
hoeveelheid normpersoneel is afhankelijk van de hoeveelheid residenten, hun 
afhankelijkheidsgraad en het type bed waarin ze verblijven (ROB/RVT). De gemiddelde 
afhankelijkheidsgraad van de bewoners neemt ook in 2022 toe. 

 

 

 

 

52 BA 03.001.31.01.3432 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag. 
Il existe aussi une version française de ce rapport. 
 
U kunt dit verslag raadplegen of downloaden op de website van het Rekenhof. 
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