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Voorwoord
Op grond 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 controle (OOBBC)
bezorgt het Rekenhof aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zijn bevindingen en commentaar
die voortvloeien uit het onderzoek van de ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de
begrotingen 2018 en houdende de begrotingen 2019.
Het Rekenhof heeft de begrotingsontwerpen, de algemene toelichting van de begroting 2019 en de
beleidsbrieven onderzocht op grond van de begrotingsvoorstellen van de diensten van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering (DBHR) en van de te consolideren autonome bestuursinstellingen (ABI)
alsook, in voorkomend geval, op grond van de geactualiseerde gegevens over de uitvoering van de
begroting van de DBHR en van de ABI voor het lopende jaar en op grond van hun respectieve
rekeningen van de voorgaande jaren.
In dit verslag is ook de informatie verwerkt die de overheid en de ministeriële kabinetten
meedeelden naar aanleiding van vragen die hen werden gesteld.
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Eerste deel: ontwerpordonnanties houdende aanpassing
van de begrotingen voor het jaar 2018
1.

OVEREENSTEMMING VAN DE AANGEPASTE BEGROTING 2018 MET
DE BEGROTINGSDOELSTELLINGEN

1.1.

Belgische coördinatie en verdeling van de inspanningen voor de jaren
2018 tot 2021

In overeenstemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 1 formuleerde de
Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid van de Hoge Raad van Financiën (hierna HRF
genoemd) in maart 2018 haar aanbevelingen betreffende de begrotingsdoelstelling voor de
gezamenlijke overheid en de verdeling ervan over de verschillende overheidsniveaus binnen de
context van de bijwerking van het stabiliteitsprogramma 2. Voor dat advies heeft de HRF gebruik
gemaakt van de economische vooruitzichten 2018-2023 van het Federaal Planbureau3.
Op 27 april 2018 keurde de federale ministerraad het meerjarenstabiliteitsprogramma voor de
periode 2018-2021 goed, waarin het begrotingstraject voor die periode wordt vastgelegd. Het
programma werd eind april aan de Europese autoriteiten bezorgd.
Het overlegcomité4 heeft ingestemd met het traject van het stabiliteitsprogramma 2018-2021, dat
tegen 2020 een structureel evenwicht beoogt voor alle bestuursniveaus, zonder de individuele
doelstellingen van die bestuursniveaus voor de jaren 2018 en volgende formeel goed te keuren.
Artikel 2, § 4, 2e lid, van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 bepaalt evenwel het
volgende: “In het raam van de actualisering van het Stabiliteitsprogramma worden de jaarlijkse
begrotingsdoelstellingen van de gezamenlijke overheid, bepaald in structurele termen […], verdeeld in
nominale en structurele termen onder de diverse geledingen van de […] overheid, op basis van een
advies van de […] Hoge Raad van Financiën”.
De Europese Commissie5 stelde daaromtrent dat de goedkeuring door het overlegcomité van een
doelstelling die een structureel evenwicht beoogt te bereiken in 2020 6 een stap vooruit is, maar dat
de jaardoelstellingen voor elk bestuursniveau niet formeel werden goedgekeurd. Daarom beveelt
ze aan het al vernoemde samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 volledig ten uitvoer te
brengen.

1

Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies
betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en
Monetaire Unie.
2

Advies Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2018-2021, Hoge Raad van Financiën, Afdeling
Financieringsbehoeften van de Overheid, maart 2018.
3

Economische vooruitzichten 2018-2023, Federaal Planbureau, 22 maart 2018.

4

Volgens de notificatie van 27 april 2018 (verwijzend naar de nota van 25 april 2018):


stemt het overlegcomité in met het traject van het stabiliteitsprogramma 2018-2021 dat de
middellangetermijndoelstelling – MTO (uitgedrukt in termen van structureel saldo) in 2020 beoogt te bereiken voor alle
bestuursniveaus. De MTO is vastgelegd op 0 % van het bbp;



neemt het overlegcomité ervan akte dat entiteit I en entiteit II zich ertoe verbinden te convergeren naar een structureel
evenwicht in 2020.

5

Aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2018 van België en met een advies van de Raad over het
stabiliteitsprogramma 2018 van België, COM(2018) 401 final, Europese Commissie, 23 mei 2018.
6

D.w.z. een structureel evenwicht voor elk bestuursniveau.
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In haar advies van juli 20187, benadrukte ook de Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid
van de HRF andermaal dat de verschillende regeringen binnen het overlegcomité tot een akkoord
moeten komen, zowel over het globale traject als over de expliciete verdeling over de
bestuursniveaus.

1.2. Traject van het stabiliteitsprogramma 2018-2021
Het traject van het stabiliteitsprogramma 2018-2021 beoogt een structureel evenwicht te bereiken
in 2020 door het structurele tekort met 0,05 % van het bbp te verminderen tussen 2018 en 2019, en
tussen 2019 en 2020. Bovendien bepaalt het programma dat het schuldcriterium vanaf 2018 in acht
zou moeten worden genomen.
De volgende tabel schetst het traject dat in het stabiliteitsprogramma is vervat, in termen van
vorderingensaldi en structurele saldi.
Tabel 1 – Structurele saldi en vorderingensaldi van de gezamenlijke overheid
2017

2018

2019

2020

2021

Vorderingensaldo - gezamenlijke overheid

- 1,03

- 0,98

- 0,69

0,05

0,07

Entiteit I

- 1,08

- 0,50

- 0,64

0,03

0,05

0,05

- 0,48

- 0,05

0,02

0,02

Structureel saldo  gezamenlijke overheid

- 0,86

- 0,80

- 0,61

0,00

0,00

Entiteit I

- 0,85

- 0,69

- 0,56

0,00

0,00

0,00

- 0,11

- 0,05

0,00

0,00

Entiteit II

Entiteit II

Bron: stabiliteitsprogramma van België 2018-2021, blz. 13

(in percentage van het bbp)

De overgang van het vorderingensaldo naar het structureel saldo houdt rekening met de geraamde
effecten van niet-recurrente8 of tijdelijke maatregelen enerzijds en met de (positieve of negatieve)
invloed van de economische conjunctuur anderzijds. Wat entiteit II betreft, is het verschil tussen
het vorderingensaldo en het structureel saldo in 2018 voornamelijk toe te schrijven aan de
definitieve vastlegging van de autonomiefactor.
1.2.1.

Inroeping van de flexibiliteitsclausule

Zoals het stabiliteitsprogramma 2018-20219 vermeldt, willen de federale regering en de deelstaten
ijveren voor een versoepeling van de flexibiliteitsclausule. Dat zou in het raam van de Belgische
begrotingsinspanning toelaten bepaalde als strategisch bestempelde investeringsuitgaven te
neutraliseren10. In afwachting van een beslissing van de Europese instanties, heeft het
stabiliteitsprogramma echter geen rekening gehouden met een eventuele neutralisatie van de
overheidsinvesteringen.
1.2.2.

Traject van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om het traject in acht te nemen dat vervat is in het stabiliteitsprogramma voor Entiteit II, zou het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest het volgende traject moeten volgen om vanaf 2020 een structureel
evenwicht te bereiken.

7 Hoge Raad van Financiën, Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheden, advies Analyse van de recente budgettaire evoluties,

juli 2018.
8

Dat zijn de zogeheten one-shotmaatregelen.

9

Stabiliteitsprogramma van België 2018-2021, blz. 13-15 en blz. 40-60.

10

Die strategische investeringsuitgaven worden gedragen door de verschillende bestuursniveaus.
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Tabel 2 – Traject van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2017

2018

2019

2020

2021

Structureel saldo

- 0,012

- 0,009

- 0,005

0,000

0,000

Vorderingensaldo

- 0,017

- 0,011

- 0,005

0,001

0,001

Door de bepaling van de definitieve
autonomiefactor gecorrigeerd vorderingensaldo

- 0,008

- 0,039

- 0,005

0,001

0,001

Bron: Advies Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2018-2021, Hoge Raad van
Financiën, Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid, maart 2018, blz. 71
(in percentage van het bbp)
Op basis van een nationaal bbp dat op 453.330,1 miljoen euro11 wordt geraamd, zou het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zijn vorderingensaldo voor 2018 moeten beperken tot een tekort van
177,3 miljoen euro rekening houdend met de correctie12 van de autonomiefactor (49,9 miljoen euro,
zonder correctie).
In het raam van het regeerakkoord 2014-2019 verbond de Brusselse regering zich ertoe jaarlijks een
begroting in evenwicht voor te leggen. Dat evenwicht wordt in voorliggend ontwerp van
aanpassing13 enkel bereikt door 349 miljoen euro aan strategische investeringsuitgaven te
neutraliseren. Het gaat om uitgaven voor de aanleg van een nieuwe metrolijn die het noorden van
het gewest verbindt met het zuiden (metro 3 Noord-Zuid), voor de volledige renovatie van de
Brusselse tunnels, bruggen en viaducten en voor de versterking van de veiligheid (uitbouw van een
crisis- en communicatiecentrum).
Die neutralisatie kadert dus niet in de logica van het stabiliteitsprogramma (cf. punt 1.2.1) en ze
hangt af van een beslissing van de Europese Commissie.

11

De HRF hanteerde dat cijfer om zijn advies van maart 2018 op te stellen.

12

Toegepast door de HRF om rekening te houden met de impact (positief voor de gewesten in 2015, 2016 en 2017 en negatief in
2018) van de berekening van de definitieve autonomiefactor, die lager blijkt dan het forfaitaire percentage van 25,99% toegepast
op grond van de BFW voor de jaren 2015 tot 2017.
13

Zonder impact autonomiefactor.
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2.

BEGROTINGS- EN VORDERINGENSALDI

2.1. Begrotingssaldi van de diensten van de regering
Tabel 3 – Begrotingssaldi 2018
Initiële begroting

Ontwerp van
aangepaste begroting

Wijziging

Ontvangsten

5.507.813

5.894.867

387.054

Uitgaven (vereffeningen)

6.405.397

6.496.453

91.056

2018

Brutobegrotingssaldo

(1)

- 897.584

- 601.586

295.998

Opbrengsten van leningen*

(2)

156.000

564.000

408.000

Aflossingen van de schuld*

(3)

204.358

204.223

- 135

Nettobegrotingssaldo

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

- 849.226

- 961.363

- 112.137

* Uitgezonderd opbrengsten uit leningen en afschrijvingen van het Fonds voor het beheer van de schuld, waarvan de
identieke bedragen (133,5 miljoen euro) elkaar neutraliseren.
(in duizend euro)

De aangepaste begrotingsvoorstellen voor 2018 vermelden een brutosaldo van 601,6 miljoen euro,
wat een verbetering is met 296,0 miljoen euro. Die verbetering is toe te schrijven aan een stijging
van de geraamde ontvangsten (+ 387,1 miljoen euro), voornamelijk door het optrekken van de
geraamde opbrengsten uit leningen14, die hoger is dan de geraamde uitgaven (+ 91,1 miljoen euro).
Als de opbrengsten uit leningen en de aflossingen van de schuld buiten beschouwing worden
gelaten, beloopt het nettobegrotingssaldo - 961,4 miljoen euro, wat een verslechtering is met 112,1
miljoen euro in vergelijking met de initiële begroting.

2.2. Berekening van het vorderingensaldo
Overeenkomstig de ESR-methodologie moeten op de begrotingssaldi van de voorliggende
ontwerpen van begrotingsaanpassingen verschillende correcties worden toegepast om te komen
tot het vorderingensaldo van de entiteit.
De elementen van die berekening staan in het beschikkend gedeelte van het ontwerp van
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2018. De volgende tabel neemt grotendeels de
opmaak van de regering over. Het Rekenhof heeft die aangevuld door de impact van de
autonomiefactor te vermelden, zoals becommentarieerd in de algemene toelichting.

14

+ 408,0 miljoen euro.
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Tabel 4 – Berekening van het vorderingensaldo
2018
Brutobegrotingssaldo DBHR
Brutobegrotingssaldo geconsolideerde instellingen
Geconsolideerd brutobegrotingssaldo

(a)

Saldo codes 9 DBHR
Saldo codes 9 geconsolideerde instellingen

Initiële
begroting

Ontwerp van
aangepaste
begroting

Wijziging

- 897.584

- 601.586

295.998

69.994

65.740

- 4.254

- 827.590

- 535.846

291.744
- 408.135

48.358

- 359.777

- 173.766

- 157.611

16.155

Geconsolideerd saldo codes 9

(b)

- 125.408

- 517.388

- 391.980

Geconsolideerd nettobegrotingssaldo

(c) = (a) + (b)

- 952.998

- 1.053.234

- 100.236

Saldo codes 8 DBHR

272.168

313.770

41.602

Saldo codes 8 geconsolideerde instellingen

165.330

125.439

- 39.891

Geconsolideerd saldo codes 8

(d)

Geconsolideerd ESR-vorderingensaldo

(e) = (c) + (d)

Begrotingsverrichtingen

(f)

Geconsolideerde onderbenutting kredieten
Consolidatie Brusselse overheidsdiensten (partim)
ESR-vorderingensaldo
na begrotingsverrichtingen

(g) = (e) + (f)

Neutralisatie strategische investeringsuitgaven (SI)

(i)

ESR-vorderingensaldo na neutralisering SI

(h) = (g) + (i)

Impact autonomiefactor (AF)

(k)

ESR-vorderingensaldo AF-gecorrigeerd

(j) = (h) + (k)

437.498

439.209

1.711

- 515.500

- 614.025

- 98.525

240.000

265.000

25.000

180.000

180.000

0

60.000

85.000

25.000

- 275.500

- 349.025

- 73.525

275.500

349.025

73.525

0

0

0

- 147.313

- 151.821

- 4.508

- 147.313

- 151.821

- 4.508

(in duizend euro)
Na de neutralisatie van de strategische investeringsuitgaven wordt het door de regering opgestelde
vorderingensaldo in evenwicht voorgesteld.
In 2018 moet op het ESR-vorderingensaldo evenwel nog een correctie van - 151,8 miljoen euro15
worden toegepast voor de one-off impact van de definitieve bepaling van de autonomiefactor (k).
Als rekening wordt gehouden met die impact beloopt het AF-gecorrigeerde ESRvorderingensaldo (j) - 151,8 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 begrotingsaanpassing. Voor het overige verwijst ze naar de commentaar die werd
gefomuleerd in het raam van de voorgaande begrotingsanalyses16.
2.2.1.

Consolidatieperimeter

Volgens de lijst die het Instituut voor de Nationale Rekeningen op 19 oktober 2018 publiceerde,
omvatte de consolidatieperimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 66 eenheden in sector
S.1312. Daarvan werden echter enkel de begrotingssaldi van 27 autonome bestuursinstellingen
(ABI)17 geconsolideerd met die van de DBHR. De Brussels regering besliste immers af te wijken van

15

Dat is het bedrag dat het gewest aan de federale overheid moet terugbetalen op basis van de definitieve autonomiefactor in
brede zin, op grond van artikel 54, § 1, van de BFW. Het bedrag omvat het verschil tussen de voorlopige autonomiefactor
(25,990 %), toegepast op de overgehevelde middelen inzake gewestelijke PB voor de fiscale jaren 2015 tot 2017, en de definitief
bepaalde factor (24,957 %), te weten - 115,6 miljoen euro. Daar komt nog het bedrag bij betreffende de regularisatie van de fiscale
uitgaven en de verdeling van de PB 2015, te weten - 36,2 miljoen euro. In termen van kasuitgaven bepaalt artikel 54 dat die
terugbetaling beperkt is tot 2 % van de maandelijkse betalingen van de middelen.
16

Cf. het verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van ordonnantie houdende de aanpassing 2017 en de initiële begroting 2018.

17

Waarvan er drie inactief waren in 2018.
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het toepassingsgebied van de OOBBC18, waarin alle eenheden zijn vervat die tot de ESRconsolidatieperimeter behoren (S.1312).
De aangepaste begrotingen van de geconsolideerde instellingen sluiten af met een totaal
brutobegrotingssaldo van 65,7 miljoen euro tegenover 70,0 miljoen euro in de initiële begroting.
Die verslechtering is voornamelijk toe te schrijven aan de wijziging van de saldi van het
Woningfonds (- 44,6 miljoen euro), van het GAN (- 24 miljoen euro) en van de BGHM
(+ 57,5 miljoen euro).
In ESR-termen besliste de regering dat de geconsolideerde instellingen hetzelfde vorderingensaldo
in acht moeten nemen als dat van de initiële begroting 2018. Het geconsolideerde vorderingensaldo
van de ABI evolueert evenwel van 61,6 miljoen euro naar 33,6 miljoen euro (- 28,0 miljoen euro).
Die daling situeert zich voornamelijk bij het GAN (- 24,0 miljoen euro) en bij het Woningfonds
(- 12,4 miljoen euro). Er werden evenwel kredietcompensaties toegestaan binnen de kredieten van
de begroting van de DBHR die op dezelfde bevoegdheden betrekking hebben.
Het geconsolideerde brutobegrotingssaldo (a) wordt op - 535,8 miljoen euro geraamd, wat een
verbetering is met 291,7 miljoen euro, voornamelijk door de verbetering van het
brutobegrotingssaldo van de DBHR.
2.2.2.

ESR-correcties

Saldo van de codes 9 (aflossingen van de schuld verminderd met de leningopbrengsten) van
de diensten van de regering en van de geconsolideerde instellingen
Het saldo van de verrichtingen van groep 9 van de economische classificatie, zoals dat naar voren
komt uit de begrotingen van de DBHR, daalt met 408,1 miljoen euro door het optrekken van de
geraamde leningopbrengsten.
Het totale saldo van de codes 9 van de geconsolideerde instellingen stijgt met 16,2 miljoen euro,
voornamelijk door de wijzigingen bij de BGHM (- 73 miljoen euro), het Woningfonds
(+ 63,3 miljoen euro) en het BHGFGT (+ 24,8 miljoen euro).
Saldo van de codes 8 (kredietverleningen verminderd met de bijbehorende terugbetalingen
en deelnemingen verminderd met de bijbehorende vereffeningen) van de diensten van de
regering en van de geconsolideerde instellingen
Het saldo van de code 8-verrichtingen (KVD) stijgt met 41,6 miljoen euro bij de DBHR en daalt met
39,9 miljoen euro bij de geconsolideerde instellingen. Bij de DBHR situeert de stijging zich
voornamelijk bij de kredietverleningen aan de BGHM. Bij de geconsolideerde instellingen is de
daling het gevolg van de volgende wijzigingen: BHGFGT (- 24,8 miljoen euro), Woningfonds
(- 31,0 miljoen euro) en BGHM (+ 15,2 miljoen euro).
Als rekening wordt gehouden met die ESR-correcties beloopt het ESR-vorderingensaldo (e)
- 614,0 miljoen euro, wat 98,5 miljoen euro slechter is ten opzichte van de initiële begroting.
2.2.3.

Begrotingsverrichtingen

De regering heeft het bedrag van de begrotingsverrichtingen met 25 miljoen euro opgetrokken tot
265 miljoen euro in het ontwerp van aanpassing.

18

Artikel 102 van de ordonnantie van 15 december 2017 houdende de Algemene Uitgavenbegroting 2018, zoals gewijzigd door
artikel 5 van de aanpassing van die begroting.
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Dat bedrag bestaat uit de volgende elementen:


180 miljoen euro onderbenuttingen van begrotingskredieten voor alle begrotingen samen. Die
raming is niet veranderd ten opzichte van de initiële begroting.
Bij de opmaak van de initiële begroting 2018 had de regering nochtans beslist dat bedrag bij de
aanpassing met 90 miljoen euro te verminderen. Het bedrag van onderbenutting van 180
miljoen euro is wel lager dan het bedrag van de niet-uitvoeringen die blijken uit de rekeningen
van uitvoering van de geconsolideerde begroting van de gewestelijke entiteit van de jaren 2015
tot 2017.



85 miljoen euro voor een deel van het geraamde vorderingensaldo 19 van de Brusselse lokale
besturen die tot entiteit II behoren. Net zoals in 2017 besliste de regering dat positieve resultaat,
waartoe ze had bijgedragen via diverse tussenkomsten die precies bedoeld waren om het tekort
van de lokale besturen te dempen, op te nemen in de begroting.

Na toepassing van de correctie voor begrotingsverrichtingen, wordt het ESR-vorderingensaldo (g)
op - 349,0 miljoen euro geraamd, wat 73,5 miljoen euro slechter is ten opzichte van de initiële
begroting.
2.2.4.

Neutralisatie van sommige investeringsuitgaven

De regering heeft de uitgaven voor strategische en grootschalige investeringen waarvan ze vindt
dat ze kunnen worden geneutraliseerd, opgetrokken tot 349 miljoen euro (in de initiële begroting
was dat nog 275,5 miljoen euro):




166 miljoen euro aan investeringen voor de ombouw en uitbreiding van het metronet;
129,5 miljoen euro aan investeringen in tunnels, bruggen en viaducten;
53,5 miljoen euro aan investeringen inzake veiligheid, die het gewest onder andere zal
uitvoeren voor de bouw van een gewestelijk crisiscentrum.

Door de neutralisatie van die uitgaven bekomt men een aldus gecorrigeerd ESRvorderingensaldo (h) van nul.
De neutralisatie hangt af van de beslissing van de Europese Commissie.

19

In de op 19 oktober 2018 gepubliceerde rekeningen van de overheid 2017 heeft het INR het ESR-vorderingensaldo voor de
Brusselse lokale besturen (gemeenten, OCMW’s, andere entiteiten) op 132 miljoen euro geraamd.
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3.

ONTVANGSTEN

3.1. Algemeen overzicht
Tabel 5 – Aanpassing van de middelenbegroting Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)
Uitvoering
2017

Initiële
begroting 2018

Middelenbegroting

Ontwerp
aanpassing
2018

Verschil

(2) - (1)

Verschil in
Ontwerp
%
aanpassing
2018
Aandeel
programma

(1)

(2)

Gewestelijke belastingen (Pr. 010)

1.295.492

2.276.642

2.262.996

-13.646

-0,6%

43,9%

Bijzondere Financieringswet (Pr. 060)

1.922.541

1.928.082

1.944.043

15.961

0,8%

37,7%

Agglomeratiebevoegdheden (Pr. 080)

287.943

287.951

287.951

0

0,0%

5,6%

Uitrusting en verplaatsingen (Pr. 260)

148.911

149.590

150.566

976

0,7%

2,9%

Gewestbelastingen (Pr. 020)

128.662

134.395

129.265

-5.130

-3,8%

2,5%

Dode handen (Pr. 070)

101.098

105.454

100.292

-5.162

-4,9%

1,9%

57.053

55.462

55.975

513

0,9%

1,1%

5.030

79.742

50.828

-28.914

-36,3%

1,0%

Energie (Pr. 240)

27.152

28.771

28.859

88

0,3%

0,6%

Sociale huisvesting (Pr.310 )

26.043

28.605

28.532

-73

-0,3%

0,6%

Hulp aan ondernemingen (Pr. 200)

14.478

20.040

26.170

6.130

30,6%

0,5%

Klimaat (Pr. 333)

10.517

10.717

23.250

12.533

116,9%

0,5%

Ontvangsten verkeersveiligheid (Pr. 261)

36.288

26.249

20.642

-5.607

-21,4%

0,4%

Stortingen Brusselse instellingen (Pr. 100)

12.279

9.746

10.500

754

7,7%

0,2%

Openbaar ambt (Pr. 150)

1.846

7.511

7.530

19

0,3%

0,1%

Voormalige provinciebelastingen (Pr. 030)

6.557

6.670

6.670

0

0,0%

0,1%

967

4.318

4.318

0

0,0%

0,1%

Groene ruimten (Pr. 340)

3.489

3.674

3.784

110

3,0%

0,1%

Stedenbouw en grondbeheer (Pr. 280)

7.551

3.444

3.318

-126

-3,7%

0,1%

Ontvangsten Fonds afvalstoffen (Pr. 331)

3.283

3.000

3.109

109

3,6%

0,1%

Bescherming van het leefmilieu (Pr. 330)

1.485

1.787

2.527

740

41,4%

0,0%

Andere ontvangsten

4.874

6.437

6.216

-221

-3,4%

0,1%

4.103.541

5.178.287

5.157.341

-20.946

-0,4%

100,0%

0

133.526

133.526

0

0,0%

Diverse ontvangsten (Pr. 110)
Gewestelijk vastgoedbeheer (Pr. 170)

Dienstencheques (Pr. 254)

T otaal z on d er len in g op b ren g sten en on tvan g sten in
h et kad er van d e sch u ld b eh eersverrich tin g en
Leningopbrengsten BA 01.090.06.01.9610
(Schuldbeheersverrichtingen)
Renteontvangsten BA 01.090.06.02.2610
(Schuldbeheersverrichtingen)

12.121

40.000

40.000

0

0,0%

Leningopbrengsten BA 01.090.03.05.9610 (leningen > 1 jaar)

50.000

156.000

564.000

408.000

261,5%

4.165.662

5.507.813

5.894.867

387.054

7,0%

Algemeen Totaal ontvangsten

(in duizend euro)
Tabel 5 vergelijkt de ramingen in het ontwerp van aanpassing met de initiële begroting 2018. 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 in
het ontwerp globaal met 20,9 miljoen euro tot 5.157,3 miljoen euro (- 0,4 %). Die daling is het
resultaat van 58,9 miljoen euro verlaagde en 37,9 miljoen euro verhoogde ramingen op het niveau
van de programma’s.
Derdengelden
Voormeld totaalbedrag van 5.157,3 miljoen euro in dit ontwerp ligt meer dan een miljard euro boven
de 4.103,5 miljoen euro gerealiseerde ontvangsten in 2017. Die forse stijging is vooral toe te schrijven
aan het feit dat sinds 2018 in programma 010 Gewestelijke belastingen rekening wordt gehouden
met de ontvangsten van de gemeentelijke en agglomeratieopcentiemen op de onroerende
voorheffing, nu het gewest de inning van die belasting heeft overgenomen van de FOD Financiën.
Die opcentiemen, voor 2018 geraamd op 909,15 miljoen euro20, moet het gewest uiteraard aan

20

Inclusief een bedrag van 0,6 miljoen euro voor de premie Be Home Schaarbeek.
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voormelde entiteiten doorstorten. Het betreft dan eigenlijk ook verrichtingen voor rekening van
derden21.
Zoals het Rekenhof opmerkte bij zijn certificering van de algemene rekening 2017, zijn
verrichtingen voor rekening van derden geen begrotingsverrichtingen 22, en moeten ze enkel in de
algemene boekhouding worden geboekt, in de rekeningen van vorderingen en schulden.
Hetzelfde geldt voor de 26,8 miljoen euro geraamde ontvangsten (en uitgaven) van de
gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichting van toeristische logies
(hotelbelasting) in programma 020 Gewestbelastingen.
Opcentiemen hotelbelasting
Wat die laatste belasting betreft, herinnert het Rekenhof er aan dat in ruil voor de overstap van een
eigen gemeentelijke hotelbelasting naar opcentiemen op de gewestbelasting, het gewest er zich toe
heeft verbonden de gemeenten minstens het bedrag van hun vroegere opbrengsten te storten. Die
zogenaamde ‘historische drempel’, voor alle gemeenten samen bepaald op 26,8 miljoen euro, stort
het gewest sinds 2017 aan de gemeenten onder de vorm van voorschotten.
Het voorliggend ontwerp voorziet dit bedrag van 26,8 miljoen euro aan uitgaven en gaat er net als
bij de initiële begroting van uit dat dit jaar eenzelfde bedrag aan ontvangsten zal worden
gerealiseerd.
Het Rekenhof merkt op dat indien de opbrengsten uit de opcentiemen lager zouden uitvallen dan
voormeld drempelbedrag, het gewest de aan de gemeenten toegekende saldi zal moeten
aanrekenen als uitgaven voor subsidies aan de gemeenten, bij de opmaak van de definitieve
afrekeningen door Brussel Fiscaliteit. Het wijst er in dat verband op dat begin november nog maar
8,8 miljoen euro van die 26,8 miljoen euro geraamde ontvangsten werden gerealiseerd 23, en dat de
administratie er van uitgaat dat in 2018 maar 12,0 miljoen euro zal worden gerealiseerd.
Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste daling in het ontwerp doet zich voor in programma 170 Gewestelijk vastgoedbeheer
(- 28,9 miljoen euro). Die daling is vooral toe te schrijven aan het feit dat de verkoop van het CCNgebouw, anders dan oorspronkelijk gepland, in 2 fases zou verlopen, en een deel van de verkoop
wordt doorgeschoven naar 2019.
Daarnaast verlaagt het ontwerp ook de ramingen voor de programma’s 010 Gewestelijke belastingen
(- 13,6 miljoen euro; zie punt 3.3) en 261 Ontvangsten in verband met de verkeersveiligheid
(- 5,6 miljoen euro). In dat laatste programma werd de raming voor opbrengsten uit boetes voor
verkeersovertredingen in overeenstemming gebracht met de laatste federale raming. Dat laatste
geldt ook voor de verlaagde raming van de federale dotaties in programma 070 Dode Handen
(- 5,2 miljoen euro)24.

21

De basisallocaties voor die opcentiemen hebben dan ook de economische code 08 Interne verrichtingen en worden dus niet in
aanmerking genomen voor de berekening van het vorderingensaldo.
22

Artikel 5 van de OOBBC bepaalt dat de begroting alle verrichtingen met een financiële afwikkeling voorziet in en machtigt die
voor eigen rekening tot stand worden gebracht met derden. Artikel 42 voegt hier aan toe dat op de begrotingsboekhouding van een
bepaald jaar alleen de tijdens het begrotingsjaar ten voordele van de dienst vastgestelde rechten als ontvangsten worden
aangerekend.
23

In 2017 stortte het gewest 26,8 miljoen euro aan voorschotten op die gemeentelijke opcentiemen, en rekende het 12,6 miljoen
euro ontvangsten aan.
24

Die dotaties zijn een compensatie voor het derven van ontvangsten uit onroerende voorheffing omdat bepaalde onroerende
goederen zijn vrijgesteld van die belasting.
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Voor programma 020 Gewestbelastingen (- 5,1 miljoen euro) situeren de verlaagde ramingen zich
bij de belasting ten laste van eigenaars van bebouwde eigendommen. Die ramingen werden op basis
van de realisatie tot en met september bijgesteld tot 90,9 miljoen euro. Begin november 2018 was
dit bedrag bijna volledig gerealiseerd.
De belangrijkste stijging is terug te vinden bij programma 060 Bijzondere financieringswet,
toegekend gedeelte van de personenbelasting (+ 16,0 miljoen euro; zie punt 3.2).
In programma 333 Klimaat verhogen de geraamde ontvangsten uit het Brussels deel van de
Belgische ontvangsten uit de Europese veiling van emissierechten tot 23,3 miljoen euro
(+ 12,5 miljoen euro). Eind oktober was hiervan al 21,7 miljoen euro gerealiseerd.
In programma 200 Hulp aan ondernemingen verhogen de geraamde ontvangsten van de Europese
Unie voor de structuurfondsen voor de oude programmatie 2007-2013 met 2,7 miljoen euro tot
9,4 miljoen euro. Zoals het Rekenhof al opmerkte in zijn vorige begrotingsverslag zullen voor die
oude programmatie in 2018 geen rechten meer worden vastgesteld. Het inschrijven van die
ramingen kan leiden tot een onterechte positieve impact op het vorderingensaldo met voormeld
bedrag.
Andere
Het ontwerp handhaaft de raming van 3 miljoen euro ontvangsten uit de terugvordering van
onterecht betaalde bedragen in het kader van de dienstencheques in programma 254
Dienstencheques25. Eind oktober was hiervan nog maar 376 euro gerealiseerd26.

3.2. Bijzondere
financieringswet:
toegekend
personenbelasting (programma 060)

deel

van

de

Het ontwerp herraamt de ontvangsten van programma 060 op 1.944,0 miljoen euro, wat neerkomt
op een stijging met 16,0 miljoen euro in vergelijking met de initiële begroting. Zoals blijkt uit de
tabel, vloeit die stijging voornamelijk voort uit de verhoogde ramingen voor de middelen van het
mechanisme nationale solidariteit en voor de gewestelijke personenbelasting (PB).
Tabel 6 – Raming ontvangsten van programma 060

Omschrijving basisallocatie

Uitvoering
2017

Initeel
2018
(1)

Ontwerp
aanpassing
2018
(2)

Verschil

Verschil
in %

(2) - (1)

Gewestelijke PB

878.717

826.346

831.222

4.876

0,6%

Voorafnames op federale PB

457.433

481.544

483.482

1.938

0,4%

Mechanisme nationale solidariteit

336.876

368.438

376.399

7.961

2,2%

Artikel 46bis BWBI

39.072

40.231

40.491

260

0,6%

Overdracht pendelaars

44.000

44.000

44.000

0

0,0%

Overdracht internationale ambtenaren
Totaal programma 060

166.443

167.523

168.449

926

0,6%

1.922.541

1.928.082

1.944.043

15.961

0,8%

(in duizend euro)

25

BA 02.254.03.02.3131.

26 Van de 2,8 en 3,0 miljoen euro

geraamde ontvangsten in 2016 en 2017 werd uiteindelijk alleen in 2017 210.698 euro gerealiseerd.
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De 831,2 miljoen euro geraamde ontvangsten uit die gewestelijke PB stemmen overeen met de laatst
beschikbare raming van de FOD Financiën. De overige ramingen stemmen overeen met de
ramingen die de federale overheid vooropstelde bij haar begrotingscontrole.
Voor die laatste wordt rekening gehouden met de aangepaste bedragen voor 2018 en met de
definitieve afrekeningen voor 2017, en is uitgegaan van de parameters van de zogenaamde
economische begroting van het Federaal Planbureau van 9 februari 2018. Die ging uit van een
economische groei van 1,8 % en een inflatie van 1,7 %. Dat is een bijstelling van respectievelijk
+ 0,1 % en + 0,5 % ten opzichte van de parameters toegepast bij de opmaak van de initiële begroting.
Zoals omstandig uiteengezet in de Algemene Toelichting, moet in 2018, nu alle parameters en
bedragen van de Bijzondere Financieringswet (BFW) definitief zijn vastgesteld, ook rekening
worden gehouden met de verrekeningen tussen de voorlopig toegekende en de definitieve bedragen
voor 2015, 2016 en 201727. Omdat die parameters en bedragen lager bleken uit te vallen dan
oorspronkelijk geraamd, leidt dit tot negatieve verrekeningen voor het gewest.
Voor de voorafname op de federale PB en het nieuwe solidariteitsmechanisme samen werd die
verrekening bepaald op - 36,2 miljoen euro. Voor de gewestelijke PB is dit - 115,6 miljoen euro.
De FOD Financiën zal de te veel ontvangen bedragen in mindering brengen van de middelen van
het gewest. In kastermen gebeurt door een inhouding van 2 % op de door te storten middelen van
de volgende jaren28. ESR-matig moet evenwel het volledige bedrag van beide correcties
(151,8 miljoen euro) worden aangerekend in 2018.
De bedragen in bovenstaande tabel houden nog geen rekening met die afrekeningen. Het gewest
verwerkt die afrekeningen via een correctie op het vorderingensaldo (zie punt 2.2).

27

In uitvoering van artikel 54 van de BFW.

28

Dit is zo bepaald in artikel 54 van de BFW.
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3.3. Gewestelijke belastingen (programma 010)
Tabel 7 – Raming van de gewestelijke belastingen

Registratierechten verkoop onroerende
goederen
Registratierechten vestiging hypotheek

Realisaties
2017

Initieel 2018

Ontwerp
aanpassing
2018

Verschil
t.o.v.
realisaties
2017

Verschil
t.o.v.
initieel 2018

(1)

(2)

(3)

(3) - (1)

(3) - (2)

Verschil
t.o.v.
initieel
2018
in %

517.196

527.402

556.358

39.162

28.956

5,5%

30.701

30.128

30.128

-573

0

0,0%

6.127

6.547

6.547

420

0

0,0%

88.146

98.518

81.506

-6.640

-17.012

-17,3%

418.898

452.162

430.035

11.137

-22.127

-4,9%

25.634

28.835

28.835

3.201

0

0,0%

128.229

138.660

132.327

4.098

-6.333

-4,6%

Belasting inverkeerstelling

49.715

50.150

52.554

2.839

2.404

4,8%

Eurovignet

-1.220

0

0

1.220

0

Belasting spelen en weddenschappen

21.899

25.332

25.332

3.433

0

0,0%

Belasting automatische
ontspanningstoestellen
Openingsbelasting slijterijen gegiste
dranken
Gemeentelijke opcentiemen onroerende
voorheffing
Agglomeratieopcentiemen onroerende
voorheffing
Regularisatie gewestelijke belastingen
(buiten successierechten) en niet
uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen

10.128

10.395

10.395

267

0

0,0%

38

0

24

-14

24

0

623.335

623.335

623.335

0

0,0%

0

285.178

285.178

285.178

0

0,0%

0

0

442

442

442

1.295.492

2.276.642

2.262.996

967.504

-13.646

Registratierechten verdelingen
Schenkingsrechten
Successierechten
Onroerende voorheffing
Verkeersbelasting

Totaal

-0,6%

(in duizend euro)
Met uitzondering van de onroerende voorheffing (en de opcentiemen hierop) worden de
gewestelijke belastingen geïnd door de FOD Financiën, die ze vervolgens doorstort aan het gewest.
Het ontwerp raamt de totale ontvangsten uit die belastingen op 2.263,0 miljoen euro (waarvan zoals
al vermeld 908,5 miljoen euro gemeentelijke en agglomeratie-opcentiemen op de onroerende
voorheffing). Dat is 13,7 miljoen euro (- 0,6 %) minder dan initieel begroot.
De dalingen situeren zich vooral bij de successierechten (- 22,1 miljoen euro), en bij de
schenkingsrechten (- 17,0 miljoen euro). Ze worden deels gecompenseerd door de hogere raming
voor de registratierechten op de verkoop van onroerende goederen (+ 29,0 miljoen euro).
Met uitzondering van de schenkingsrechten, de verkeersbelastingen, en de belasting op
inverkeerstelling, waar het ontwerp de federale ramingen overneemt, steunen de ramingen in het
ontwerp op eigen projecties op basis van de realisaties van het lopend jaar.
Voor de via de FOD Financiën geïnde belastingen bedroeg het globaal uitvoeringspercentage eind
oktober 83,2 %. De gewestelijke raming van die belastingen ligt globaal 4,3 miljoen euro onder de
laatste raming die door de FOD Financiën werd gecommuniceerd.
Voor de onroerende voorheffing was eind oktober al 26,9 miljoen euro van de geraamde ontvangst
van 28,8 miljoen euro gerealiseerd (93,1 %).
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4.

UITGAVEN

4.1. Algemeen overzicht
Het voorliggende ontwerp vermindert de vastleggingskredieten met 38,2 miljoen euro (- 0,6 %) en
verhoogt de vereffeningskredieten met 91,1 miljoen euro (+ 1,4 %) tot respectievelijk 6.627,8 miljoen
euro en 6.496,5 miljoen euro.
Tabel 8 – Uitgavenkredieten in het ontwerp van aangepaste begroting 2018

Algemene uitgavenbegroting
Vastleggingskredieten (c)
Met de begrotingsfondsen verbonden vastleggingskredieten (f)
Totaal vastleggingskredieten
Vereffeningskredieten (b)
Met de begrotingsfondsen verbonden vereffeningskredieten (e)
Totaal vereffeningskredieten

Initiële
begroting

Ontwerp
van
aangepaste
begroting

6.412.988

6.377.624

Wijziging
- 35.364

- 0,6%

253.067

250.199

- 2.868

- 1,1%

6.666.055

6.627.823

- 38.232

- 0,6%

6.153.749

6.249.014

95.265

1,5%

251.648

247.439

- 4.209

- 1,7%

6.405.397

6.496.453

91.056

1,4%

(in duizend euro)
Die uitgavenkredieten omvatten evenwel 909,1 miljoen euro overdrachten van opcentiemen aan de
gemeenten en aan de agglomeratie29, die geen begrotingsverrichtingen zijn in de zin van artikel 5
van de OOBBC. Als die overdrachten buiten beschouwing worden gelaten, belopen de wijzigingen
van de vastleggings- en van de vereffeningskredieten respectievelijk - 0,7 % en + 1,7 % (in plaats van
- 0,6 % en + 1,4 %).
Opmerking bij de kredietoverdrachten in de loop van het jaar
Het Rekenhof stipt aan dat vóór het ontwerp van aanpassing op de initiële kredieten (zonder
variabele kredieten), al elkaar compenserende overdrachten tussen opdrachten werden uitgevoerd.
Die overdrachten, die ingaan tegen artikel 29 van de OOBBC, werden uitgevoerd met toepassing
van de afwijkende bepaling in artikel 13 van de initiële uitgavenbegroting 2018.
Het uitblijven van een aanpassing van de begroting vóór het einde van de gewone zitting 2017-2018,
verklaart waarom een beroep werd gedaan op deze machtiging, die “mag enkel bij uitzondering
gebruik gemaakt mag worden en alleen wanneer de mogelijkheden geboden door het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006 betreffende de herverdelingen en overschrijdingen
van uitgavenkredieten werden uitgeput”.

4.2. Evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen
Op 31 december 2017 beliep het uitstaand bedrag van de vastleggingen van de DBHR 3.869,4 miljoen
euro, wat 601,7 miljoen euro meer is dan het uitstaand bedrag op 31 december 2016.
Het Rekenhof wijst erop dat het bij de certificering van de algemene rekening 2017 van de DBHR
had vastgesteld dat het eind 2017 uitstaand bedrag 866,0 miljoen euro te hoog was geraamd omdat

29

Inclusief een bedrag van 0,6 miljoen euro voor de premie Be Home Schaarbeek. In de middelenbegroting is bij de ontvangsten
een identiek bedrag vermeld bij wijze van opcentiemen inzake onroerende voorheffing.
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bepaalde vastleggingen niet meer geldig waren (383,7 miljoen euro) 30 en andere vooruitgeschoven
werden van 2018 naar 2017 (482,2 miljoen euro) 31.
De initiële uitgavenbegroting voor het jaar 2018 genereerde een potentieel32 bijkomend uitstaand
bedrag van 260,7 miljoen euro; het voorliggend ontwerp van aanpassing brengt dat terug tot
131,4 miljoen euro.
De integrale uitvoering van de begroting 2018, zonder de eventuele annuleringen en
verminderingen van vastleggingen zou het globale uitstaand bedrag in theorie op 4.000,8 miljoen
euro kunnen brengen op 31 december 2018.

4.3. Commentaar en opmerkingen over de belangrijkste kredietevoluties33
4.3.1.

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

Kredieten C: 49,3 miljoen euro; - 18,1 miljoen euro (- 26,9 %)
Kredieten B: 41,1 miljoen euro; - 18,1 miljoen euro (- 30,6 %)
Programma 003 – Strategie 2025
De verminderingen van de vastleggings- en de vereffeningskredieten (- 19,0 en - 19,2 miljoen euro)
vloeien voornamelijk voort uit de overdracht naar andere opdrachten - al van vóór de aanpassing van de kredieten voor de uitgaven in verband met de strategie 2025 (- 8,8 en - 8,9 miljoen euro), en
uit de schrapping van de kredieten (- 10,1 miljoen euro) voor de werkingssubsidie aan Actiris,
bestemd voor de financiering van de Geco-arbeidsplaatsen toegekend in het raam van het Plan
Cigogne voor kinderopvang en in het raam van de tenuitvoerlegging van het Brussels plan voor het
onderwijs van Strategie 2025.
Volgens de verantwoordingen werden die middelen herverdeeld naar andere opdrachten om de
projecten met betrekking tot het Plan Cigogne ten uitvoer te brengen. In principe werden die
kredieten uitsluitend herbestemd voor subsidies aan Actiris, in programma 006 van opdracht 16.
4.3.2.

Opdracht 06 – Financieel en budgettair beheer en controle

Kredieten C: 355,2 miljoen euro; + 21,2 miljoen euro (+ 6,4 %)
Kredieten B: 355,1 miljoen euro; + 21,2 miljoen euro (+ 6,4 %)
Programma 001 – Ondersteuning van het algemeen beleid
De basisallocatie Provisioneel krediet bestemd voor het dekken van allerhande uitgaven wordt gestijfd
met 25 miljoen euro aan vastleggings- en aan vereffeningskredieten.
Volgens de beslissingen van de regering van 19 juli 2018 in verband met de opmaak van de
aangepaste begroting 2018, omvat dit krediet een provisie van 6 miljoen euro om de continuïteit te
garanderen van de uitbetaling van de bezoldigingen van het personeel dat op 1 juli 2018 werd
aangeworven door het GAN, gelet op een eventuele verslechtering van het begrotingssaldo van die
instelling.

30

Die vervallen vastleggingen zullen geannuleerd moeten worden.

31

Voor meer informatie over de evolutie van het uitstaand bedrag aan vastleggingen in 2017, zie punt 6.4 Uitstaand bedrag van de
vastleggingen van hoofdstuk I Resultaten van de begrotingsuitvoering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2017 van het
23e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, blz. 25 tot 28.
32 Verschil
33

tussen de vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten.

Buiten de variabele kredieten (begrotingsfondsen - kredieten E en F). Kredieten C: vastleggingskredieten; kredieten B:
vereffeningskredieten.
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De begrotingsdocumenten geven geen verdere verantwoording over dit krediet en de aard van de
andere uitgaven die eventueel met de provisie zullen worden gedekt. Het Rekenhof is van oordeel
dat een dergelijk krediet strijdig is met het beginsel van de begrotingsspecialiteit dat wordt
opgelegd door artikel 4, § 7, van de OOBBC.
Programma 002 – Uitvoering van het beleid inzake overheidsschuld
De daling van de vastleggings- en van de vereffeningskredieten met 4,3 miljoen euro is voornamelijk
toe te schrijven aan de daling (- 4,2 miljoen euro) van het krediet voor de interesten van de schuld
ten laste gelegd van het Gewest in uitvoering van de wet van 16 januari 1989.
Het Rekenhof vestigt evenwel de aandacht op het feit dat de begrotingsvoorstellen van het
Agentschap van de Schuld ervoor pleitten het initiële bedrag van dat krediet te behouden om
opgewassen te zijn tegen een eventuele stijging van de variabele rentevoeten op de al gedane of nog
voorziene verbintenissen, om de dit jaar vastgestelde stijging van de vlottende schuld te
compenseren.
4.3.3.

Opdracht 09 – Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening

Kredieten C: 104,7 miljoen euro; 0,0 miljoen euro (0,0 %)
Kredieten B: 101,2 miljoen euro; - 3,5 miljoen euro (- 3,3 %)
Het Rekenhof merkt op dat er iets schort aan de verantwoording voor deze vermindering van het
initiële vereffeningskrediet (« Een verhoging van de dotatie is nodig om het personeelsplan 2017 af te
ronden, de geplande renovatiewerken verder te zetten en de nodige investeringen in materiaal te
realiseren »). De tekst herneemt eigenlijk de verantwoording voor de stijging van de dotatie in de
initiële begroting 2019.
4.3.4.

Opdracht 10 – Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen

Kredieten C: 725,7 miljoen euro; + 5,2 miljoen euro (+ 0,7 %)
Kredieten B: 691,3 miljoen euro; - 12,5 miljoen euro (- 1,8 %)
Programma 006 – Financiering van de investeringen van openbaar nut
De vastleggingskredieten voor subsidies aan lokale besturen voor gemeentelijke
sportinfrastructuren (DPSI) stijgen van 24,5 naar 46,8 miljoen euro (+ 23,3 miljoen euro). Het gaat
om vastleggingen in het raam van de oproep tot projecten betreffende de subsidies voor
investeringen inzake gemeentelijke sportinfrastructuren (driejarig plan 2018-2020), in het raam van
de nieuwe ordonnantie van 31 mei 2018 met betrekking tot de toekenning van die subsidies. De
vereffeningskredieten zullen progressief worden ingeschreven vanaf 2019.
Programma 007 – Veiligheid
De vastleggingskredieten voor de werkingssubsidie aan Brussel – Preventie & Veiligheid stijgen met
9,4 miljoen euro en dalen de vereffeningskredieten met 4,3 miljoen euro. De toename van de
vastleggingskredieten, die al vóór de aanpassing werd uitgevoerd door middel van een
kredietoverdracht, had tot doel het bedrag van de vereffeningskredieten op zijn minst te egaliseren
en de vastlegging te dekken van de volledige subsidie voor het jaar 2018.
4.3.5.

Opdracht 12 – Ondersteuning van economie en landbouw

Kredieten C: 106,9 miljoen euro; + 8,4 miljoen euro (+ 8,5 %)
Kredieten B: 103,2 miljoen euro; + 9,7 miljoen euro (+ 10,3 %)
De toename van de kredieten situeren zich voornamelijk bij de programma’s 002 Werkingssteun in
het kader van specifieke ordonnanties en wetten betreffende de ondersteuning van de economie en
012 Investeringssteun in het kader van specifieke ordonnanties en wetten betreffende de
ondersteuning van de economie (+ 9,7 miljoen euro vastleggingen en vereffeningen), terwijl de
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kredieten van programma 021 Steun in het kader van de ordonnanties van 3 mei 2018 - economische
ontwikkeling / bouwplaatsen op openbare weg met respectievelijk 4,3 en 3,2 miljoen euro dalen.
Alle kredieten van dat laatste programma werden immers overgeheveld naar de twee andere
programma’s wegens de laattijdige inwerkingtreding (december 2018) van de uitvoeringsbesluiten
van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van
ondernemingen. Bovendien werden de vereffeningskredieten van programma 012 met 6 miljoen
euro opgetrokken om te kunnen opboksen tegen de groeiende vraag van de ondernemingen.
4.3.6.

Opdracht 16 – Ondersteuning en bemiddeling bij arbeidsaanbod en -vraag

Kredieten C: 947,8 miljoen euro; - 13,4 miljoen euro (- 1,4 %)
Kredieten B: 948,2 miljoen euro; - 13,6 miljoen euro (- 1,4 %)
De kredietverminderingen situeren zich voornamelijk bij drie programma’s.
Programma 004 – Ondersteuning van het partnershipbeleid via Actiris in verband met de
socio-professionele inschakeling en het actief zoeken naar werk
De daling met 11,1 miljoen euro houdt verband met de verlaagde (- 12,0 miljoen euro) dotatie aan
Actiris voor opdrachten - 6e Staatshervorming, op basis van de behoeftenramingen van de federale
technische operatoren (RSZ, RVA, DIBISS).
Programma 006 – Ondersteuning van Actiris voor de uitvoering van haar opdracht tot
plaatsing en wedertewerkstelling van werkzoekenden
De daling met 13,0 miljoen euro is voornamelijk het resultaat van de daling van het krediet voor de
werkingssubsidie aan Actiris voor de financiering van de inschakelingscontracten (- 8,8 miljoen
euro), omdat het aantal betrekkingen voor de non-profitsector en de door Actiris geraamde
behoeften naar beneden werden herzien.
Programma 009 – Dienstencheques
De stijging van de kredieten met 12,8 miljoen euro is volgens de algemene toelichting te verklaren
door het feit dat de prestaties van december voor het eerst worden aangerekend ten laste van de
kredieten van het lopende jaar, in plaats van ze over te dragen naar het volgende jaar.
4.3.7.

Opdracht 17 – Ontwikkeling en promotie van het mobiliteitsbeleid

Kredieten C: 33,4 miljoen euro; - 8,3 miljoen euro (- 20,0 %)
Kredieten B: 16,8 miljoen euro; + 5,0 miljoen euro (+ 42,5 %)
De vermindering van de vastleggingskredieten situeert zich grotendeels in programma 003
Ontwikkeling van een gewestelijk parkeerbeleid, waarvan de kredieten voor de basisallocatie voor de
investeringssubsidie aan het Hoofdstedelijk Parkeeragentschap met 11,5 miljoen euro worden
verminderd omdat de vastlegging voor de bouw van de 'Stalle'-transitparking is overgedragen naar
2019. Het gehandhaafde krediet (14,0 miljoen euro) wordt bestemd voor een aanvullende
investeringssubsidie voor de bouw van de parking Kraainem.
Volgens het Rekenhof is het behoud van dat krediet niet verantwoord omdat het opnieuw is
ingeschreven in de initiële begroting 2019. Bovendien is geen enkel vereffeningskrediet voorzien.
Bovendien zijn in datzelfde programma 2 miljoen euro aan nieuwe vastleggings- en
vereffeningskredieten ingeschreven voor de toekenning van een werkingssubsidie aan het
agentschap.
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4.3.8.

Opdracht 18 – Uitbouw en beheer van het openbaar vervoernetwerk

Kredieten C: 856,8 miljoen euro; - 28,7 miljoen euro (- 3,2 %)
Kredieten B: 869,0 miljoen euro; + 3,3 miljoen euro (+ 0,4 %)
Programma 002 – Ontwikkeling en beheer van de infrastructuur van het openbaar vervoer
evenals het aanbrengen van kunstwerken
De daling met 12 miljoen euro van de vastleggingskredieten is te verklaren door de verminderde
kredieten voor de uitgaven in verband met de aanleg van de metro (- 5 miljoen euro) en door de
daling betreffende de kapitaaloverdracht naar de MIVB (- 7 miljoen euro), wegens respectievelijk
het vooruitschuiven naar 2017 of het uitstel tot 2019 van de geplande vastleggingen. De
vereffeningskredieten voor die twee types uitgaven worden respectievelijk met 16 en met 7 miljoen
euro opgetrokken.
Programma 003 – Beleid van partnership met de Maatschappij voor het Intercommunaal
Vervoer te Brussel (MIVB)
Zowel de vastleggings- als de vereffeningskredieten dalen met 16,2 miljoen euro omdat de
investeringssubsidie aan de MIVB werd verminderd (- 16 miljoen euro). Dit wordt verantwoord
door het feit dat een aankoop van grond door de MIVB is uitgesteld tot 2019.
4.3.9.

Opdracht 19 – Bouw, beheer
wegeninfrastructuur en -uitrusting

en

onderhoud

van

de

gewestwegen,

Kredieten C: 223,4 miljoen euro; + 5,9 miljoen euro (+ 2,7 %)
Kredieten B: 227,1 miljoen euro; + 58,1 miljoen euro (+ 34,4 %)
De kredietwijzigingen situeren zich voornamelijk in programma 002 Ontwikkeling en beheer van de
infrastructuur van het wegvervoer, evenals het aanbrengen van kunstwerken (+ 4,3 miljoen euro en
+ 56,3 miljoen euro).
De stijging van de vastleggingskredieten in dat programma vloeit voort uit de inschrijving van
bijkomende kredieten voor de renovatie van de grote tunnels (10 miljoen euro) en voor de
verbruiksuitgaven (4,6 miljoen euro), in combinatie met een daling van de investeringskredieten
voor de wegen met 10,9 miljoen euro (overdracht van vastleggingen naar 2019). Volgens de
algemene toelichting bestaan de bijkomende kredieten voor werken aan de grote tunnels uit een
provisie voor onvoorziene werken. Het Rekenhof stelt echter vast dat daartoe al een provisioneel
krediet van 13,7 miljoen euro is ingeschreven in dat programma.
De vereffeningskredieten werden volgens de verantwoordingen afgestemd op de betaalkalenders,
waaronder 30,5 miljoen euro extra voor de renovatie van de grote tunnels in het raam van het DBMcontract van 2017.
Het Rekenhof stelt echter vast dat de vereffeningskredieten van verschillende basisallocaties
uitgeput zijn34. De administratie deelt overigens mee dat 25 miljoen euro aan facturen van 2017
werden vereffend op het boekjaar 2018 en dat er meer dan 30 miljoen euro bijkomende
vereffeningskredieten nodig zijn35.
Op basis van de begrotingsaanpassing stelt het Rekenhof ook vast dat facturen onbetaald zullen
blijven. Het herinnert eraan dat er verwijlintresten verschuldigd zijn als de betaaltermijnen niet
worden gerespecteerd, en dat dit de uitvoering van de werven in kwestie kan verstoren. Op basis
van de al benutte kredieten, het uitstaand bedrag van de vastleggingen en de ramingen van de

34

BA 19.002.09.01.1410, BA 19.002.11.10.7310, BA 19.002.11.12.7310.

35

Bovenop de 57,6 miljoen euro waarin de aanpassing al voorzag.
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administratie, zou een bijkomend bedrag van naar schatting 25 miljoen euro aan
vereffeningskredieten moeten worden ingeschreven om de facturen te betalen.
4.3.10. Opdracht 24 – Afvalophaling en -verwerking
Kredieten C: 171,5 miljoen euro; + 0,3 miljoen euro (+ 0,2 %)
Kredieten B: 153,8 miljoen euro; - 17,4 miljoen euro (- 10,2 %)
De daling van de vereffeningskredieten houdt verband met de daling van de kredieten voor de
werkingsdotatie aan het GAN, die wordt teruggebracht van 171,2 tot 153,5 miljoen euro. Volgens de
verantwoordingen is 17,4 miljoen euro van die vermindering met 17,7 miljoen euro het resultaat van
de toepassing van het vonnis dat de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 4 mei
2018 uitsprak en waardoor de betaling van een deel (20 %) van de dotatie wordt opgeschort omdat
een deel van de subsidies die het gewest toekent, illegale staatssteun zou zijn.
Het vonnis is maar van toepassing vanaf de betekening (juni 2018) en dus wordt de inhouding
berekend naar rato van de maandelijkse schijven die nog betaald moeten worden, wat neerkomt op
iets meer dan 10 % van de jaardotatie 2018.
4.3.11. Opdracht 25 – Huisvesting en woonomgeving
Kredieten C: 433,6 miljoen euro; - 5,8 miljoen euro (- 1,3 %)
Kredieten B: 467,4 miljoen euro; + 40,7 miljoen euro (+ 9,6 %)
Via een herverdeling werden een aantal kredieten overgeheveld naar een andere basisallocatie om
de economische codes te respecteren.
De vastleggingskredieten in programma 005 Ondersteuning van de instellingen belast met de
uitvoering van het sociale huisvestingsbeleid nemen toe met 44,4 miljoen euro, waarvan 42,1 miljoen
euro bestemd is voor de kredietverleningen aan de BGHM voor de aankoop, de bouw, de renovatie
en het bewoonbaar maken van sociale woningen en hun omgeving. Het gaat om een bijkomend
programma 2018-2021 gewijd aan de aanpassing van de brandveiligheid van de hoge gebouwen in
de sociale woningsector. Daarnaast is er ook een toename van de inkomensoverdrachten aan de
BGHM voor de solidariteitstussenkomst in de tekorten van de OVM en voor de terugbetaling van
huurverminderingen toegekend aan huurders met respectievelijk 2,4 miljoen euro en 2,9 miljoen
euro.
In programma 007 Beleid ten gunste van de gezinnen nemen de vastleggingskredieten af met
44,5 miljoen euro als gevolg van een vermindering van de investeringsdotatie aan het Woningfonds
met 44,8 miljoen euro. Bij de initiële begroting werd een veiligheidsmarge ingebouwd om mogelijke
rentestijgingen op te vangen.
De afname van de vastleggingskredieten met 5,8 miljoen euro in programma 008 Beleid ten gunste
van de minstbedeelden is het gevolg van de vermindering van de inkomensoverdrachten aan
particulieren bij wijze van huurtoelage met 5,5 miljoen euro in functie van de aanvragen.
De belangrijkste toename van de vereffeningskredieten doet zich voor in programma 005
(+ 47,7 miljoen euro), waar de kredietverlening aan de BGHM voor de investeringsprogramma’s
met 43,9 miljoen euro toeneemt36 en de investeringssubsidies in het kader van de vierjarenplannen
met 3,0 miljoen euro toenemen. Inzake de investeringssubsidies zijn de wijzigingen het gevolg van
een afstemming op de verwachte uitgaven bij de BGHM. De toename van de kredietverlening vloeit
voort uit het bijkomend programma 2018-2021 (zie supra). Daarnaast is er een toename met
2,4 miljoen euro voor de solidariteitstussenkomst in de tekorten van de openbare

36

BA 25.005.17.01.8514 en 25.005.21.01.8121.
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vastgoedmaatschappijen en 2,9 miljoen euro voor de terugbetaling van huurverminderingen
toegekend aan de huurders.
In programma 008 dalen de vereffeningskredieten met 7,6 miljoen euro door de afname van de
inkomensoverdrachten aan particulieren in het kader van omkaderde en algemene huurtoelagen
met 5,4 miljoen euro. Deze aanpassing houdt rekening met de reële aanvragen van de huurtoelagen.
4.3.12. Opdracht 27 – Stadsbeleid
Kredieten C: 242,1 miljoen euro; + 44,0 miljoen euro (+ 22,2 %)
Kredieten B: 163,1 miljoen euro; - 1,9 miljoen euro (- 1,1 %)
De stijging van de vastleggingskredieten is voornamelijk te verklaren door de stijging met
52,6 miljoen euro van de kredieten van programma 001 Geïntegreerde ontwikkeling voor de
toekenning van werkingssubsidies (+ 1,6 miljoen euro) en investeringssubsidies (+ 50 miljoen euro)
aan de stichting Kanal. De investeringssubsidie dekt het saldo van de investeringsuitgaven en
studiekosten van het cultuurpoolproject van de stichting Kanal, waarvoor in december 2017 al 100
miljoen euro werd vastgelegd voor de eerste fase (en meer specifiek voor de architectuurwedstrijd).
De stijging wordt gecompenseerd door een daling van de kredieten voor een werkingssubsidie aan
die stichting, die initieel was ingeschreven in 002 van opdracht 29. De vereffeningskredieten
worden opgetrokken van 1,5 tot 5,5 miljoen euro.
De stijging van de vastleggingskredieten van programma 003 Grondregie (+ 11,0 miljoen euro), meer
in het bijzonder voor de aankoop van de Kauwberg-site (+ 12,5 miljoen euro), wordt gedeeltelijk
gecompenseerd door een daling van de kredieten in programma 006 Beleid inzake wijkrevitalisatie
(- 10,1 miljoen euro), en meer specifiek de kredieten voor de investeringssubsidies aan de
gemeenten voor de stadsvernieuwingscontracten (- 11,0 miljoen euro), wat louter wordt
verantwoord door ‘een afstemming op de behoeften’. De vereffeningskredieten van die twee
programma’s evolueren gelijkaardig (+ 11,1 miljoen euro en - 16,7 miljoen euro37).
4.3.13. Opdracht 29 – Toerisme, externe betrekkingen en promotie van het imago van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kredieten C: 39,3 miljoen euro; - 68,7 miljoen euro (- 63,6 %)
Kredieten B: 40,9 miljoen euro; + 1,1 miljoen euro (+ 2,8 %)
De globale daling van de vastleggingskredieten is het resultaat van het feit dat de kredieten van
programma 002 Promotie van het nationaal en internationaal imago van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest met eenzelfde bedrag zijn verminderd. De initiële kredieten voor de werkingssubsidie aan
de stichting Kanal (70 miljoen euro) worden met 69,9 miljoen euro verminderd, waaronder de al
eerder vermelde overdracht van 50 miljoen euro naar opdracht 27 voor een investeringssubsidie
aan die stichting.
4.3.14. Opdracht 30 – Financiering van de gemeenschapscommissies
Kredieten C en B: 395,5 miljoen euro; + 14,7 miljoen euro (+ 3,9 %)
De vermelde stijging situeert zich uitsluitend bij de kredieten voor de werkingsdotatie aan de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het uitvoeren van andere opdrachten dan het
onderwijs van de voormalige provincie Brabant, met het doel tegemoet te komen aan de
bijkomende behoeften.

37

Met inbegrip van een bijkomende vermindering met 4 miljoen euro van de kredieten voor investeringssubsidies aan de
gemeenten voor de wijkcontracten.
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5.

AUTONOME BESTUURSINSTELLINGEN

5.1. Algemeen overzicht
Tabel 9 – Evolutie van de begrotingen van de autonome bestuursinstellingen
Initiële
begroting

Aangepaste
begroting

Ontvangsten

51.535

55.849

4.314

8%

Uitgaven

51.535

55.849

4.314

8%

Autonome bestuursinstelling

Wijziging

e

1 categorie
Centrum voor informatica voor het Brusselse
Gewest (CIBG)

Saldo
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandweer en Dringende Medische Hulp
(DBDMH)

0

0

0

0%

Ontvangsten

129.163

128.134

- 1.029

- 1%

Uitgaven

123.357

122.328

- 1.029

- 1%

5.806

5.806

0

0%

Ontvangsten

1.576.793

1.539.676

- 37.117

- 2%

Uitgaven

1.576.793

1.539.676

- 37.117

- 2%

0

0

0

0%

Ontvangsten

162.752

162.752

0

0%

Uitgaven

162.752

160.952

- 1.800

- 1%

0

1.800

1.800

∞

Ontvangsten

270.706

238.534

- 32.172

- 12%

Uitgaven

270.706

262.583

- 8.123

- 3%

0

- 24.049

- 24.049

-∞

Ontvangsten

50.806

50.806

0

0%

Uitgaven

50.806

50.806

0

0%

Saldo

0

0

0

0%

Ontvangsten

0

0

0

0%

Uitgaven

0

0

0

0%

Saldo

0

0

0

0%

Ontvangsten

23.929

22.482

- 1.447

- 6%

Uitgaven

23.929

22.482

- 1.447

- 6%

0

0

0

0%

Ontvangsten

129.226

124.917

- 4.309

- 3%

Uitgaven

129.226

124.917

- 4.309

- 3%

0

0

0

0%

Ontvangsten

734.628

711.790

- 22.838

- 3%

Uitgaven

734.628

711.790

- 22.838

- 3%

0

0

0

0%

Ontvangsten

3.182

3.182

0

0%

Uitgaven

3.182

3.182

0

0%

Saldo
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van
de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT)

Saldo
Leefmilieu Brussel

Saldo
Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor
Netheid (GAN)

Saldo
Innoviris (Brussels Instituut voor onderzoek en
innovatie)

Fonds voor de financiering van het waterbeleid
(FFW)

Brussels Planningsbureau
(perspective.brussels/BPB)

Saldo
Brussel – Preventie & Veiligheid (BPV)

Saldo
2e categorie
Actiris

Saldo
Economische en Sociale Raad voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)

Saldo
Brussels Waarborgfonds (BWF)

0

0

0

0%

Ontvangsten

1.712

1.662

- 50

- 3%

Uitgaven

1.712

1.662

- 50

- 3%

0

0

0

0%

Ontvangsten

30

0

- 30

- 100%

Uitgaven

30

0

- 30

- 100%

0

0

0

0%

Ontvangsten

1.098.689

1.109.978

11.289

1%

Uitgaven

1.054.750

1.066.038

11.288

1%

43.939

43.940

1

0%

4.312

4.312

0

0%

Saldo
Brussels Agentschap voor de Onderneming
(impulse.brussels/BAO)

Saldo
Maatschappij voor het Intercommunaal
Vervoer te Brussel (MIVB)

Saldo
Brussel Gas Elektriciteit (Brugel)

Ontvangsten
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Autonome bestuursinstelling
Uitgaven
Saldo
Iristeam

Haven van Brussel

Atrium, Gewestelijk Agentschap voor Handel

0

0%

0

0%

Uitgaven

41.235

41.235

0

0%

0

0

0

0%

Ontvangsten

22.052

25.604

3.552

16%

Uitgaven

23.991

25.588

1.597

7%

Saldo

- 1.939

16

1.955

- 101%

Ontvangsten

28.939

30.103

1.164

4%

Uitgaven

28.939

29.613

674

2%

0

490

490

∞

Ontvangsten

274.365

369.209

94.844

35%

Uitgaven

277.065

314.223

37.158

13%

- 2.700

54.986

57.686

- 2.137%

Ontvangsten

369.597

317.613

- 51.984

- 14%

Uitgaven

343.990

336.613

- 7.377

- 2%

25.607

- 19.000

- 44.607

- 174%

Ontvangsten

2.582

4.780

2.198

85%

Uitgaven

2.809

3.401

592

21%

Saldo

- 227

1.379

1.606

- 708%

Ontvangsten

30

0

- 30

- 100%

Uitgaven

30

0

- 30

- 100%

0

0

0

0%

Ontvangsten

5.645

5.432

- 213

- 4%

Uitgaven

5.913

5.791

- 122

- 2%

Saldo
visit.brussels

- 268

- 359

- 91

34%

Ontvangsten

27.680

29.866

2.186

8%

Uitgaven

27.904

29.135

1.231

4%

- 224

731

955

- 426%

Ontvangsten

362

375

13

4%

Uitgaven

362

375

13

4%

0

0

0

0%

Ontvangsten

425

425

0

0%

Uitgaven

425

425

0

0%

0

0

0

0%

Ontvangsten

37.839

37.913

74

0%

Uitgaven

37.839

37.913

74

0%

Saldo
Brussel Ontmanteling (BDBO)

Saldo
beezy.brussels, beroepsreferentiecentrum
gericht op de stadsberoepen en het openbaar
ambt

Saldo
Brussels Agentschap voor de Ondersteuning
van het Bedrijfsleven (BAOB)

Saldo
Geconsolideerde instellingen

0%

0

Saldo
Participatiefonds – Brussel (Brupart)

0

41.235

Saldo
Brusoc

4.312

0

Saldo
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (WFBG)

4.312

Wijziging

41.235

Saldo
Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

Aangepaste
begroting

Ontvangsten

Saldo
Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
(parking.brussels)

Initiële
begroting

0

0

0

0%

Ontvangsten

5.048.214

5.016.629

- 31.585

- 1%

Uitgaven

4.978.220

4.950.889

- 27.331

- 1%

69.994

65.740

- 4.254

- 6%

Saldo

Bron: geconsolideerde ontvangsten- en uitgavenbegroting van de gewestelijke entiteit (eind van het
beschikkend gedeelte), begrotingsordonnantie (initiële begroting 2018) en ontwerp van
begrotingsordonnantie (aangepaste begroting 2018)
(in duizend euro)
Het Rekenhof stelt vast dat de gegevens in de samenvattende tabel van de geconsolideerde
ontvangsten- en uitgavenbegroting van de gewestelijke entiteit, die is opgenomen op het eind van
het beschikkend gedeelte van de begrotingsordonnantie, verschillen van de gegevens in de
verantwoordingstabellen van de diensten van de regering, van de BGHM, van visit.brussels en van
het BAOB.
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De gewestelijke consolidatie van de verantwoordingstabellen levert een ontvangsten- en
uitgavensaldo op van - 553,3 miljoen euro (in plaats van - 535,8 miljoen euro) en een ESRvorderingensaldo van - 631,4 miljoen euro (in plaats van - 614,0 miljoen euro).

5.2. Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke
Thesaurieën (BGHFGT)
Het ontwerp van de begrotingsaanpassing 2018 wordt in evenwicht voorgelegd.
Ten opzichte van de initiële begroting 2018 is er een daling van 37,1 miljoen euro bij de ontvangsten
en de uitgaven tot een bedrag van 1.540 miljoen euro. Deze daling wordt veroorzaakt doordat er
binnen opdracht 01 geen nieuwe leningen zullen toegekend worden en het bedrag van de leningen
in het kader van opdracht 05 eerder zijn zwaartepunt in 2019 zal hebben.

5.3. Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN)
Het ontwerp van begrotingsaanpassing vermindert de ontvangsten (238,5 miljoen euro) met
32,2 miljoen euro en de vereffeningskredieten (262,5 miljoen euro) met 8,1 miljoen euro. Het tekort
van het ontwerp van aangepaste begroting beloopt - 24 miljoen euro, terwijl de initiële begroting
in evenwicht was.
Ontvangsten
De werkingssubsidie van het GAN wordt met 17,7 miljoen euro verminderd als gevolg van het
vonnis dat de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft geveld in het geschil tussen
het GAN en het gewest enerzijds, en zes private operatoren anderzijds. Het gewest werd ertoe
veroordeeld de storting van 20 % van de dotatie aan het GAN op te schorten. De bevriezing van de
stortingen wordt toegepast op de maandelijkse dotatieschijven die nog niet aan het GAN waren
betaald op de datum van het vonnis (d.w.z. de schijven van juni tot december). Bovendien verklaart
het betrokken kabinet van het GAN dat de vermindering met 20 % voor de schijf van juni wordt
geproratiseerd op basis van het aantal resterende dagen, te rekenen vanaf de datum waarop het
vonnis werd betekend (8 juni 2018)38.
Andere elementen met betrekking tot de geraamde ontvangsten van het GAN:






Net zoals bij de aanpassingen van de begrotingen 2016 en 2017, worden de ontvangsten
geschrapt die in de initiële begroting waren ingeschreven bij BA 02.004.03.36.1611 i.v.m. de
bijdragen betaald door privébedrijven voor de ophaling van niet-huishoudelijk afval
(- 12 miljoen euro)39.
De geraamde ontvangsten uit de verkoop van zakken (BA 02.004.03.42.1612) worden
geannuleerd (- 7,8 miljoen euro) omdat de opstart van de aankoopcentrale is verschoven naar
2019.
De geraamde eigen ontvangsten uit de verkoop van de door de verbrandingsinstallatie
geproduceerde stoom (BA 02.004.03.11.1611) worden op 6 miljoen euro gebracht (+ 3 miljoen
euro) en de opbrengst van de ophaling van niet-huishoudelijk en industrieel afval
(BA 02.004.03.09.1611) werd behouden op 21 miljoen euro ondanks de geringe realisatiegraad
op het einde van het 3e kwartaal 2018 (respectievelijk 61 % en 57 %). Op basis van de informatie
die het GAN doorgaf, zijn die ontvangsten in totaal 5 miljoen euro te hoog geschat.

38 Het betrokken kabinet heeft zich evenwel vergist bij de toepassing van die berekeningswijze door een vermindering toe te passen

van 7/30e vermenigvuldigd met 20 % van de schijf van juni die aan het GAN werd gestort (665.638 euro), veeleer dan 23/30 e
vermenigvuldigd met 20 % van diezelfde schijf (2.187.095 euro). Daaruit volgt dat de dotatieschijf die in juni aan het GAN werd
gestort, 1.521.428 euro te hoog is geraamd in vergelijking met de beschreven berekeningswijze.
39

Ingevolge de vernietiging door het Grondwettelijk Hof (arrest 123/2016 van 22 september 2016) van artikel 22 van de fiscale
ordonnantie van 18 december 2015 betreffende de jaarlijkse afvalbijdrage.
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De opbrengst van deelnemingen in de verbonden maatschappijen (BA 02.004.03.38.2820)
wordt op een miljoen euro geraamd, maar het GAN voorziet niet in enige uitbetaling van
dividenden van zijn dochteronderneming Trieercentrum (Recyclis) voor het boekjaar 2018.

Uitgaven
De vereffeningskredieten voor de bezoldigingen van het statutair en niet-statutair personeel
(BA 01.001.07.01.1111 en BA 01.001.07.02.1111) en voor de sociale bijdragen (BA 01.001.07.05.1120)
worden globaal op 131 miljoen euro gebracht (+ 5,3 miljoen euro in vergelijking met de initiële
begroting) ingevolge de statutarisering van personeelsleden, aanwervingen, de kost van examens
van Selor, de looninhalingen van 2016 en 2017 voor personeelsleden die van niveau 4 naar niveau 3
gaan, en het optrekken van de maaltijdcheques tot 8 euro vanaf april.
De kredieten voor de annulering van vastgestelde rechten van voorgaande jaren
(BA 02.003.55.01.1611) worden op een miljoen euro gebracht (+ 0,3 miljoen euro). Volgens het GAN
is echter 2 miljoen euro aan jaarlijkse vereffeningskredieten nodig om vastgestelde rechten van
voorgaande jaren te annuleren, gezien de faillissementen van klanten en aanmaningskosten die
nooit worden gestort.
Sommige uitgavenkredieten dalen, namelijk:



de aankoop van zakken door de aankoopcentrale (BA 02.001.08.11.1211), - 7,8 miljoen euro;
de aankoop van ophalings- en reinigingsvoertuigen (BA 02.001.11.04.7410 en BA
03.001.11.01.7410), - 3,6 miljoen euro.

5.4. Actiris
De aangepaste begroting 2018 blijft in evenwicht, net als de initiële begroting. De ontvangsten en
de uitgavenkredieten dalen met 22,8 miljoen euro (- 3,1 %) in vergelijking met de initiële begroting
en belopen 711,8 miljoen euro.
Ontvangsten
Dit zijn de voornaamste wijzigingen die zich voordoen bij de ontvangsten afkomstig van de DBHR:






stijging van de subsidie voor gesubsidieerde arbeidsplaatsen – verhoogde premie (+ 1,6 miljoen
euro);
daling van de subsidie i.v.m. de bevoegdheden zesde staatshervorming (- 12 miljoen euro);
daling van de subsidie voor inschakelingscontracten (- 8,8 miljoen euro);
daling van de subsidie voor de financiering van de jeugdwaarborg (- 5,5 miljoen euro);
daling van de subsidies voor de premies « tewerkstelling binnen sociale economie »
(- 2,5 miljoen euro) en « hervorming tewerkstellingssteun » (- 2,3 miljoen euro).

Dit zijn de voornaamste wijzigingen die zich voordoen bij de andere ontvangsten:




de stijging van de voorziene storting afkomstig van het federale niveau voor de taalpremies
(+ 2 miljoen euro) wordt gecompenseerd door een stijging van de uitgavenkredieten
(Opdracht 1 – Algemene uitgaven, zie verder);
recuperatie van het teveel aan voorschotten voor inschakelingscontracten die de plaatselijke
besturen in 2017 ontvingen (+ 2,6 miljoen euro).
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Uitgaven
De voornaamste wijzigingen bij de uitgavenkredieten situeren zich bij de volgende opdrachten.
Opdracht 1 – Algemene uitgaven (+ 2,4 miljoen euro)
De stijging houdt voornamelijk verband met de terugbetaling aan de DBHR van eventueel door het
federale niveau gestorte taalpremies (+ 2 miljoen euro, zie hoger).
Opdracht 7 – Tewerkstelling van werkzoekenden door middel van gesubsidieerde arbeidsplaatsen
(+ 2,8 miljoen euro)
De kredieten werden opgetrokken om de inaanmerkingneming van de New Deal-posten te dekken
(niet ingeschreven in de initiële begroting, zoals in 2017), evenals de indexering en de nieuwe posten
waarin het Plan Cigogne III voorziet.
Opdracht 18 – Zesde staatshervorming (- 12 miljoen euro)







Stijging van de kredieten voor RSZ-kortingen, op basis van de gegevens van de federale
instellingen die als beheerders van die bevoegdheid optreden (+ 2,8 miljoen euro).
Stijging van de geraamde uitgaven voor « artikels 60 » om de te lage raming in de initiële
begroting en de indexering 2018 te ondervangen (+ 2,1 miljoen euro).
Daling van de kredieten voor de activering van de doelgroepen omdat het Activa-plan minder
succes had dan verwacht (- 12,5 miljoen euro, d.i. - 29,3 %).
Daling van de kredieten voor de toelagen ‘Opleidingen en stages’ omdat er minder stages zijn
en ze ook minder lang duren (First-stages, - 1,6 miljoen euro), maar ook wegens het behoud
van de individuele beroepsopleiding op het niveau van de RVA (- 0,8 miljoen euro).
Daling van de kredieten i.v.m. startbaanovereenkomsten om rekening te houden met de
werkelijke uitvoering van de uitgaven (- 2,1 miljoen euro).

Opdracht 19 – Jeugdwaarborg (- 5,5 miljoen euro, d.i. - 38,6 %)



Daling van de kredieten voor startbaanovereenkomsten, voornamelijk bestemd voor de andere
ABI’s, om rekening te houden met de werkelijke uitvoering van de uitgaven (- 1,9 miljoen euro).
Daling van de geraamde uitgaven i.v.m. het initiatief jongerenwerkgelegenheid dat nieuwe
maatregelen 2018 omvat waarvoor het ESF als cofinancierder zou kunnen optreden en die pas
in 2019 effectief ten uitvoer zullen worden gebracht (- 2,4 miljoen euro).

Opdracht 20 – Inschakelingscontracten in bedrijven (- 6,2 miljoen euro, d.i. - 35,6 %)
De daling van de uitgavenkredieten is toe te schrijven aan het feit dat er minder contracten werden
gesloten dan aanvankelijk verwacht. De overschatting van de kredieten in de initiële begroting en
de vermindering ervan in de aangepaste begroting deden zich ook en in dezelfde mate voor in 2017.
Opdracht 21 – Hervorming tewerkstellingssteun (- 3,3 miljoen euro, d.i. - 81,7 %)
De daling van de uitgavenkredieten houdt verband met de zwakke resultaten van de
opleidingspremies (- 1,3 miljoen euro, d.i. - 98,5 %), met het feit dat de uitgaven voor de
alterneringspremies werden verschoven naar 2019 omdat de maatregel later van start gaat
(- 1,2 miljoen euro, d.i. − 100 %), en met de herschatting van het aantal begunstigden van premies
voor zelfstandigen (- 0,8 miljoen euro, d.i. - 52,4 %).
Opdracht 22 – Tewerkstelling binnen Sociale Economie (- 2,5 miljoen euro, d.i. - 100 %)
De maatregel werd integraal verschoven naar 2019 (toekenning van premies voor tewerkstelling
binnen sociale economie aan kwetsbare groepen, ingevolge de hervorming van de steun betreffende
doorstromingsprogramma’s).
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5.5. Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
De aangepaste begroting trekt de ontvangstenramingen op tot 1.110 miljoen euro (+ 11,3 miljoen
euro) en de vereffeningskredieten tot 1.066 miljoen euro (+ 11,3 miljoen euro), i.e. een resultaat van
43,9 miljoen euro, zoals in de initiële begroting 2018. Het ESR-vorderingensaldo wordt op
48,3 miljoen euro gehouden in overeenstemming met de regeringsbeslissing van 19 juli 2018.
Ontvangsten
De globale subsidie voor investeringen wordt verminderd tot 219,7 miljoen euro (- 16 miljoen euro)
ingevolge het uitstel van de verkoop van het CCN door het gewest40.
De stijging van de ontvangstenramingen is voornamelijk te verklaren door de volgende elementen:





de ontvangsten van BA 02.001.03.01.6611 in verband met de tussenkomsten van het gewest in
specifieke investeringsprojecten (+ 12 miljoen euro);
de diverse ontvangsten van BA 01.004.03.12.1612 (+ 5,4 miljoen euro) ingevolge een technische
wijziging van de manier waarop ze worden aangerekend, teneinde te voorkomen dat
ontvangsten en uitgaven worden samengetrokken;
de kapitaaltussenkomst vanwege de federale overheid bij de investeringen van de MIVB
(Beliris) die is ingeschreven op BA 02.001.03.03.6940 (+ 3 miljoen euro).

Uitgaven
De kredieten voor personeelsuitgaven dalen met 11,9 miljoen euro in vergelijking met de initiële
begroting en belopen 545,4 miljoen euro. Die daling houdt rekening met de laatste inschattingen
van het personeelsbestand en met de aanpassing van de in 2018 gestorte premie voor de
groepsverzekering.
De vereffeningskredieten op BA 01.006.11.02.7422 betreffende het netwerk en de uitrustingen dalen
eveneens met 9,5 miljoen euro ingevolge het uitstel van uitgaven voor de
uitbreidingswerkzaamheden aan het metronet (Noord-Albert en de nieuwe toegang vanaf het
Delta-depot) en aan het tramnetwerk (lijnen 3, 9 fase 2 en begraafplaats van Jette).
De voornaamste stijgingen van vereffeningskredieten betreffen:




BA 01.003.11.02.7410 betreffende de aankoop van rijtuigen (+ 23,2 miljoen euro) ingevolge de
herziening van de planning voor de aankoop van nieuwe metro- en tramstellen en hybride
bussen ;
BA 01.001.08.11.1211 betreffende de andere goederen en diverse diensten van het programma
voor basisprestaties in verband met het openbaar dienstenaanbod (+ 7,9 miljoen euro),
voornamelijk wegens de aanpassing van de bij de ontvangsten geschetste aanrekeningswijze.

Het investeringsplan 2018 van de MIVB ligt in de lijn van het door de regering goedgekeurde
meerjareninvesteringsplan. De MIVB is evenwel van oordeel dat de vereffeningskredieten waarover
ze beschikt in de aangepaste begroting niet volstaan om alle uitgaven te dekken die zijn opgenomen
in dat plan voor 201841. Bijgevolg heeft de MIVB de vereffeningskredieten voor de in het plan
opgenomen investeringen verminderd ten belope van 32,8 miljoen euro. De raad van bestuur van
de MIVB heeft zich nog niet uitgesproken over de verdeling van die vermindering over het
investeringsplan.

40

Een deel van de winst van deze verkoop moet aan de MIVB worden toebedeeld.

41

Meer bepaald wegens de doelstelling betreffende het ESR-vorderingensaldo, door de regering vastgelegd op 48,3 miljoen euro.
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5.6. Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
Ten opzichte van de initiële begroting 2018 nemen de vastleggingskredieten af met 12,6 miljoen
euro (- 3,3 %) tot 376,9 miljoen euro en kennen de vereffeningskredieten een toename met
50,2 miljoen euro (+ 17,0 %) tot 345,5 miljoen euro. De ontvangsten nemen toe met 82,8 miljoen
euro (+ 27,4 %) tot 385,2 miljoen euro. Hierdoor heeft de BGHM een begrotingsoverschot van
39,7 miljoen euro.
Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen van de begrotingsaanpassing besproken.
Ontvangsten
De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten zijn:






de toename van de investeringssubsidies in het kader van de vierjarenplannen met 3,0 miljoen
euro en de afname van de investeringssubsidies in het kader van de Alliantie Wonen met
1,8 miljoen euro. Inzake de investeringssubsidies stemt de BGHM de ontvangsten af met de
uitgaven.
de toename van de terugvorderbare voorschotten met 98,7 miljoen euro. Het gaat om
50 miljoen euro in het kader van het programma 2018-2021, 42,1 miljoen euro voor het
bijkomend programma 2018-2021 gewijd aan de aanpassing van de brandveiligheid van de hoge
gebouwen in de sociale woningsector en 7,5 miljoen euro voor voorschotten 2017. Het Rekenhof
merkt op dat de 7,5 miljoen euro bij de BGHM reeds in de uitvoeringsrekening 2017 werd
opgenomen. De terugvorderbare voorschotten voor de nieuwe investeringsprogramma’s
worden niet langer afgestemd op de uitgaven.
de afname van de opbrengst ingevolge de afstand gebouwen aan de OVM met 10,5 miljoen euro
in functie van de geplande overdrachten en het vorderingensaldo. Bij de aanpassing werden de
investeringsuitgaven neerwaarts aangepast bij eenzelfde vorderingensaldo. Bijgevolg werd de
verkoopdoelstelling eveneens neerwaarts aangepast. Volgens gegevens van de administratie
werd op heden reeds 6,5 miljoen gerealiseerd en is men momenteel bezig aan de overdracht
van verschillende projecten om de geraamde ontvangst van 19,9 miljoen euro te realiseren.

Uitgaven
De toename van de vereffeningskredieten en de afname van de vastleggingskredieten is
voornamelijk het gevolg van volgende aanpassingen:








42

de vereffeningskredieten voor de investeringssubsidies aan de OVM in verband met de
vierjarenplannen nemen toe met 3,0 miljoen euro, deze in verband met het Huisvestingsplan
en de Alliantie Wonen nemen af met 1,8 miljoen euro 42.
de vereffeningskredieten voor de terugvorderbare voorschotten aan de OVM voor de bouw en
de renovatie van sociale woningen nemen toe met 28,1 miljoen euro tot 94,3 miljoen euro. De
raming voorziet in 35,0 miljoen euro aan voorschotten voor het programma 2016-2017bis,
35,0 miljoen euro voorschotten voor de vierjarenplannen en 25,0 miljoen euro aan voorschotten
in het kader van het Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen.
de aflossingen op terugvorderbare voorschotten toegekend door de GOB voor de
vierjarenplannen nemen toe met 0,8 miljoen euro tot 23,3 miljoen euro (vereffenings- en
vastleggingskredieten). Overeenkomstig de aflossingstabellen belopen de aflossingen slechts
22,6 miljoen euro.
de vereffenings- en vastleggingskredieten voor gewaarborgde rekeningen bij de banken ten
gunste van de ondernemers nemen toe met 23,0 miljoen euro in het kader van de projecten
“sleutel op de deur”. Het gaat om een project dat oorspronkelijk voorzien was onder
BA 03.002.11.01.7200 Bouwkosten Huisvestingsplan. Een overeenkomst in onderhandeling

De investeringssubsidies aan de OVM in verband met het Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen staan op eenzelfde
basisallocatie.
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voorziet het storten op een gewaarborgde rekening van de totale kostprijs van het project. Bij
oplevering worden de middelen vrijgemaakt ten gunste van de projectontwikkelaar.
de vastleggings- en vereffeningskredieten voor de bouwkosten huisvestingsplan nemen af met
respectievelijk 34,6 en 10,5 miljoen euro. De afname is het gevolg van bovenstaande
overeenkomst in onderhandeling en een project dat hoogstwaarschijnlijk niet doorgaat.
de vastleggingskredieten voor de renovatie van de administratieve gebouwen in het kader van
het huis van het Wonen43 nemen af met 10,2 miljoen euro. De aanbesteding zal pas in 2019
plaatsvinden.
de vereffenings- en vastleggingskredieten voor de verlening van kredieten aan de OVM in het
kader van het investeringsmechanisme voor zonne-energie voor de sociale woningen nemen af
met 10,0 miljoen euro omdat de investeringen vanaf 2019 zullen plaatsvinden.

Het ontwerp van aanpassing voorziet ook in 150 miljoen euro KC-kredieten die werden
ingeschreven op de basisallocaties 03.001.01.07.661144 en 03.002.01.03.963045 voor elk 75 miljoen
euro. Deze kredieten werden ten onrechte opgenomen.

5.7. Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WFBHG)
Ten opzichte van de initiële begroting 2018 nemen de vastleggingskredieten (328,2 miljoen euro) af
met 152,5 miljoen euro (- 31,7 %) en kennen de vereffeningskredieten (336,6 miljoen euro) een
daling van 7,4 miljoen euro (- 2,1 %). De ontvangsten (317,6 miljoen euro) nemen af met
52,0 miljoen euro (- 14,1 %). Hierdoor heeft het WFBHG een begrotingstekort van 19,0 miljoen euro.
Ontvangsten
De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten zijn:



de opbrengsten van leningen zijn afgenomen met 44,8 miljoen euro tot 132,0 miljoen euro
overeenkomstig de werkelijke financieringsbehoefte;
de opbrengsten van de verkoop van woningen en terreinen aan gezinnen binnen de
verschillende programma’s (HH+, BRV46-verrichtingen, het Huisvestingsplan en de Alliantie
Wonen) zijn afgenomen met 5,5 miljoen euro tot 26,8 miljoen euro. Op heden is de realisatie
van de verkopen beperkt (5,0 miljoen euro). De kredieten werden geactualiseerd in functie van
de planning van het einde van de bouwwerven, maar de verkopen blijven zeer onzeker gelet op
de beperkte economische capaciteit van de kandidaten ten opzichte van de aankoopprijs van
deze nieuwbouw woningen.

Uitgaven
De afname van de uitgaven is voornamelijk het gevolg van volgende aanpassingen:




43

de aflossingen van de schuld zijn toegenomen met 22,9 miljoen euro (vastleggingskredieten)
en 18,6 miljoen euro (vereffeningskredieten) rekening houdend met de vervroegde
terugbetaling van een lening.
de afname van de hypothecaire kredietverlening met respectievelijk 61,1 en 30,7 miljoen euro
(vastleggings- en vereffeningskredieten) houdt rekening met de hypothese, conform de
beheersovereenkomst, dat er gestreefd wordt naar een jaarlijkse toename van 100 hypothecaire
kredieten ten opzichte van het vorige jaar. In 2017 werden 717 kredieten gerealiseerd.

BA 04.001.11.02.7200.

44

Investeringssubsidies vanwege de GOB voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de sanering van sociale woningen en hun
omgeving.
45

Terugvorderbare voorschotten voor de bouw, de renovatie en de sanering van sociale woningen (buiten organieke
begrotingsfondsen van de GOB).
46

Bouw-renovatie-verkoop.
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de bouwkosten van de verschillende programma’s (huurhulp, BRV-verrichtingen, het
Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen) zijn toegenomen met 3,0 miljoen euro
(vereffeningskredieten). De kredieten werden aangepast in functie van de laatste schattingen.
De vastleggingskredieten voor de bouwkosten zijn afgenomen met 117,3 miljoen euro als gevolg
van de toewijzing van de overheidsopdrachten in 2019 voor de nieuwbouw van het programma
Alliantie Wonen.

In 2018 heeft het Woningfonds omwille van de vereffeningsbeperkingen voor verschillende
projecten verbintenissen met derden aangegaan waarbij hun financieringskost zal worden
gedragen door het Woningfonds. Daarenboven werd in het kader voor de directe aankoop voor het
programma Alliantie Wonen een rem gezet op de negotiaties voor nieuwe projecten.

5.8. Andere instellingen
5.8.1.

Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

De DBDMH claimt sinds 2014 een dotatie van 7,9 miljoen euro bij de FOD Binnenlandse Zaken in
het raam van de hervorming van de dringende medische hulp. Die dotatie, die al in de initiële
middelenbegroting was voorzien, wordt echter sinds 2014 door de FOD Binnenlandse Zaken
betwist. Momenteel loopt er voor dat geschil een gerechtelijke procedure en niets wijst erop dat
het in 2018 zal worden beslecht.
5.8.2.

Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels)

De totale vastleggingskredieten zijn 7,9 miljoen euro te hoog geraamd wegens het verschil tussen
de vastleggings- en de vereffeningskredieten voor de huur en het onderhoud van de nieuwe
parkeerautomaten. Omdat dit een jaarlijks terugkerende verplichting is, moeten de daartoe
bestemde vastleggings- en vereffeningskredieten gelijk zijn.
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Tweede deel: ontwerpordonnanties
begrotingen voor het jaar 2019

houdende

de

1.

NALEVING VAN DE VEREISTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HETT
BEGROTINGSKADER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST VOOR HET JAAR 2019

1.1.

Ontwerp van begrotingsplan van België en onderzoek door de
Europese Commissie

Sinds het twopack op 30 mei 2013 in werking trad, is België net als de andere lidstaten van de
eurozone onderworpen aan een versterkt budgettair toezicht van de Europese Commissie. De
wetgeving legt de verplichting op om het ontwerp van begrotingsplan voor het komende jaar vóór
15 oktober aan de Commissie te bezorgen. Die moet vóór 30 november een oordeel formuleren over
de inhoud van het plan en kan in voorkomend geval vragen het ontwerp te vervolledigen of te
amenderen.
Vorderingensaldo en structureel saldo
De Belgische regering heeft midden oktober 2018 aan de Europese Commissie een ontwerp van
begrotingsplan voorgelegd dat in detail de geplande maatregelen bespreekt om in 2019 te komen
tot een nominaal vorderingensaldo van - 1,0 % van het bbp en een structureel saldo van - 0,8 % van
het bbp.
Die begrotingsdoelstellingen van de gezamenlijke overheid wijken af van de waarden die het
stabiliteitsprogramma naar voren schuift. Het structureel saldo 2019 wordt op - 0,8 % van het bbp
vastgelegd (in plaats van - 0,6 %) terwijl de structurele verbetering tussen 2018 en 2019 gehandhaafd
blijft op 0,2 % van het bbp.
Tabel 10 – Vergelijking ontwerp van begrotingsplan / stabiliteitsprogramma (in % van het bbp)
2018

2019

Structureel saldo
Stabiliteitsprogramma

- 0,8

- 0,6

Ontwerp van begrotingsplan

- 1,0

- 0,8

Verschil

- 0,2

- 0,2

- 1,0

- 0,7

Vorderingensaldo
Stabiliteitsprogramma
Ontwerp van begrotingsplan

- 1,1

- 1,0

Verschil

- 0,1

- 0,3

Bron: Ontwerp van begrotingsplan van België, blz. 62 (oktober 2018).
Schuldgraad
De schuldgraad (brutoschuld) wordt voor 2018 en 2019 geraamd op respectievelijk 101,9 % van het
bbp en 100,2 % van het bbp, d.i. 0,7 % en 0,8 % meer dan de waarden in het stabiliteitsprogramma.
De in het begrotingsplan vermelde percentages houden nochtans geen rekening met de eventuele
verkoop van overheidsparticipaties.
Flexibiliteitsclausule
Tot op heden heeft de Europese Commissie bij haar evaluatie van de begrotingsrealisaties van
België bevestigd dat de uitzonderlijke uitgaven in verband met de migratiecrisis en de strijd tegen
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het terrorisme kunnen voldoen aan de flexibiliteitsclausule waarin de Europese regelgeving
voorziet, en bijgevolg een verschil ten opzichte van de door de Europese Unie vastgelegde
doelstelling kunnen verantwoorden.
In zijn ontwerp van begrotingsplan 2019 verzoekt België net als voor het ontwerp van 2018 om een
versoepeling van de flexibiliteitsclausule waardoor in het raam van de Belgische
begrotingsinspanning verschillende zogenoemde strategische investeringsuitgaven zouden kunnen
worden geneutraliseerd47. Ook heeft België gevraagd vanaf 2018 gebruik te mogen maken van de
flexibiliteitsclausule met betrekking tot de structurele hervormingen 48, waardoor het tijdelijk zou
kunnen afwijken van zijn traject49.
In haar brief van 19 oktober 2018 over het ontwerp van begrotingsplan 2019 merkte de Europese
Commissie op dat België een structurele verbetering van 0,2 % van het bbp had gepland, die afweek
van de vereiste structurele verbetering van 0,6 %. Ook had ze benadrukt dat de toename van de
netto primaire uitgaven50 die blijkt uit het ontwerp van begrotingsplan 2019 van België 2,2 %
beloopt, wat 0,6 % meer is dan de vereiste maximumgroei van de uitgaven (1,6 %). Tot slot wees ze
erop dat de daling van de schuldgraad ontoereikend was. Bijgevolg benadrukte ze het risico op een
aanzienlijke afwijking van de aanbevolen begrotingsdoelstellingen voor 2019 en voor de jaren 2018
en 2019 samen. De Commissie heeft België dus verzocht om bijkomende uitleg over de geplande
begrotingsinspanningen teneinde in overeenstemming te zijn met het preventieve luik van het
Stabiliteits- en groeipact. Daarnaast heeft ze akte genomen van het verzoek tot toepassing van de
flexibiliteitsclausule en heeft ze aangegeven dat ze een volledige evaluatie zou opmaken op basis
van de naleving van de criteria voor inaanmerkingneming met het oog op een beslissing van de
Raad inzake de mogelijkheid om een beroep te doen op de desbetreffende clausule.
België heeft op 22 oktober geantwoord en zijn argumenten aangevoerd, meer bepaald de
verbeteringen die de voorbije jaren reeds werden gerealiseerd inzake de beperking van het
begrotingstekort en van de schuldgraad evenals de geïmplementeerde hervormingen.
De beslissing van de Europese Commissie wordt verwacht in de loop van november.
Najaarsprognoses van de Europese Commissie
In haar pas verschenen najaarsprognoses 51 (cf. de tabel hieronder) raamt de Europese Commissie
het vorderingensaldo van België voor 2019 op - 1,1 % van het bbp (in plaats van - 1,0 % in het ontwerp
van begrotingsplan), het structurele saldo op - 1,3 % van het bbp (in plaats van - 0,8 %) en de
schuldgraad op 99,8 % van het bbp (in plaats van 100,2 %).

47

Die strategische investeringsuitgaven worden gedragen door de verschillende overheidsniveaus.

48

De structurele hervormingen die worden beoogd voor de toepassing van deze flexibiliteit betreffen de taxshift, de hervorming
van de vennootschapsbelasting, de hervorming van de arbeidsmarkt, de pensioenhervorming of de hervorming van het openbaar
ambt.
49

De Belgische autoriteiten onderbouwen deze vraag door te benadrukken dat de door België uitgevoerde hervormingen
beantwoorden aan de criteria, te weten: de desbetreffende hervormingen moeten een te verifiëren positieve impact hebben op de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn, ze moeten aanzienlijk zijn en volledig worden geïmplementeerd.
50

Volgens de Europese Commissie mogen de netto primaire uitgaven in principe slechts toenemen ten belope van de potentiële
economische groei. Voor de staten die hun MTO nog niet hebben gehaald, beperkt ze die groei teneinde de vereiste structurele
verbetering te bekomen. Voor België bedraagt de maximale groei van de netto primaire uitgaven 1,6 % in 2018 (Assessment of the
2017 stability programme for Belgium, 23 mei 2017, blz. 16).
51

European Economic Forecast – Autumn 2018 – Institutional paper 089, gepubliceerd op 9 november 2018.
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Tabel 11 – Vergelijking tussen het ontwerp van begrotingsplan van België en de najaarsprognoses van de EU
Ontwerp van
begrotingsplan

Geraamde
verbetering

Najaars
prognoses EU

Geraamde
verbetering

Vorderingensaldo

- 1,1

- 0,2

- 1,0

- 0,1

Structureel saldo

- 1,0

0,2

- 1,3

0,1

101,9

1,5

101,4

2,0

- 1,0

0,1

- 1,1

- 0,1

- 0,8

0,2

- 1,3

0,0

100,2

- 1,7

99,8

- 1,6

2018

Rijksschuld
2019
Vorderingensaldo
Structureel saldo
Rijksschuld

Bron : Rekenhof
Volgens de najaarsprognoses van de Europese Commissie zou het structurele saldo 2019 van België
- 1,3 % van het bbp blijven (tegenover een structurele verbetering van 0,1 % van het bbp tussen 2017
en 201852).

1.2. Conformiteit van de begroting 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 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 richtlijn werd in
nationaal recht53 omgezet door de wet van 10 april 201454 die de wet houdende de algemene
bepalingen wijzigt.
De verantwoordingsstukken die elke gemeenschap en elk gewest bij hun begrotingen moeten
voegen, zijn daarin opgesomd. Bovendien schrijft de begroting van die entiteiten zich in 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 uit het begrotingskader
op middellange termijn voortvloeit. De wet houdende de algemene bepalingen detailleert welke
elementen daarin moeten worden opgenomen.
Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, vermelden de artikelen 11, 21 en 22 van de OOBBC
welke documenten in de begroting moeten worden opgenomen. Op grond van die bepalingen moet
de algemene toelichting inzonderheid de volgende documenten omvatten: de analyse en de
synthese van de begroting, een economisch verslag, een financieel verslag dat inzonderheid een
verslag over de gewestelijke schuld en de gewestelijke thesaurie inhoudt, een verslag over het
gebruik van de kredieten die het mogelijk hebben gemaakt politieke krijtlijnen te financieren, de
raming van de ontvangstenbedragen die tijdens het jaar zullen worden geïnd en die voortvloeien
uit de op de begroting aangerekende vastgestelde rechten, en de raming per programma van de
betalingen tijdens het jaar, die voortvloeien uit de op de vereffeningskredieten aangerekende
vastgestelde rechten.

52 Volgens

de Europese Commissie bekomen dankzij afrondingen.

53

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.
54

Wet van 10 april 2014 tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, 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 Rekenhof.
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De algemene toelichting van de eerste ontwerpordonnantie houdende de begroting in de door de
regering voor de nieuwe regeerperiode ingediende begroting bevat eveneens de tijdens dat jaar in
aanmerking te nemen begrotingsdoelstellingen, evenals de maatregelen die nodig zijn om de
begroting uit te voeren binnen deze begrotingsdoelstellingen, oriënteringsnota’s die de
fundamentele politieke krijtlijnen van de regering definiëren voor de volledige regeerperiode. De
verschillende oriënteringsnota’s dienen te passen in het kader van de begrotingsdoelstellingen en
kunnen jaarlijks worden gewijzigd. Samen met de oriënteringsnota’s wordt een
meerjarenbegrotingsplan opgesteld, dat de gekozen beleidsopties in een meerjarig budgettair
perspectief vertaalt en een prognose geeft van de begrotingsevolutie voor elk van de jaren van de
regeerperiode.
Het Rekenhof stelt vast dat de begrotingsdocumenten niet volledig zijn opgesteld in
overeenstemming met de voorschriften van de wet houdende algemene bepalingen.
Instellingen die niet in de begrotingen zijn opgenomen
Artikel 16/11, 2º, van die wet bepaalt dat de documenten ter informatie bij en ter verantwoording
van de begroting alle instellingen en fondsen moeten 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 19 oktober 2018 publiceerde, omvatte de
consolidatieperimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 66 eenheden geklasseerd in sector
S.1312. Hiervan werden echter enkel de begrotingssaldi van 24 autonome instellingen55
geconsolideerd met het begrotingssaldo van de diensten van de regering. De Brusselse regering
heeft immers beslist af te wijken van het toepassingsgebied van de OOBBC56, dat alle eenheden
omvat die deel uitmaken van de ESR-consolidatieperimeter (S.1312).
Het Rekenhof stelt vast dat de documenten van de initiële begroting 2019 geen analyse bevatten
van de impact van de niet in de begroting opgenomen instellingen op het vorderingensaldo en op
de openbare schuld. De wet van 16 mei 200357 legt dit nochtans op.
Meerjarenbegrotingsprogramma
Het traject uit de meerjarenprojectie in de algemene toelichting gaat uit van een begroting in
evenwicht voor heel de periode 2018-202358.
In dat traject zijn niet de strategische investeringen meegenomen die de Brusselse regering heeft
beslist te neutraliseren omdat ze van oordeel is dat hierop de flexibiliteitsclausule kan worden
toegepast waarin de Europese regelgeving voorziet. Het gaat om de investeringen in tunnels,
viaducten en bruggen evenals om investeringen in het raam van de ombouw en de uitbreiding van

55

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting werd ook geconsolideerd, hoewel ze deel van sector S1312 niet maakt (zie punt 7.8.4
Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)).
56

Artikel 103 van de ontwerpordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting 2019: « In afwijking van artikel 3 van de
organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de
controle, is de OOBBC van toepassing op de geconsolideerde instellingen opgenomen in de geconsolideerde begroting van ontvangsten
en uitgaven van de gewestelijke entiteit bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de ordonnantie van 15 december 2017 houdende de
Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018 ».
57 Volgens de algemene toelichting bij de begroting (punt I.1.3

De ESR-norm van Deel III Financieel verslag) zou de geraamde impact
op 31 december 2018 op de openbare schuld van die instellingen 85,5 miljoen euro bedragen, opgedeeld in 40,6 miljoen euro voor
Sfar geconsolideerd (2.15), 14,9 miljoen euro voor de instellingen voor sociaal krediet (2.24), 11,3 miljoen euro voor de CIVA leasing
(2.51), 0,6 miljoen euro voor de Stadswinkel (2.53), 0,6 miljoen euro voor Brussel Compost (2.57) en 17,4 miljoen euro voor Brussel
Energie (2.58).
58

In overeenstemming met het regeerakkoord 2014-2019 en met de doelstelling inzake een structureel begrotingsevenwicht voor
de gezamenlijke overheid en voor de entiteiten I en II tegen 2020.
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de metro, en voor de versterking van de veiligheid zoals de ontwikkeling van een communicatieen crisiscentrum.
Inventaris van de belastinguitgaven
Artikel 16/11, 3º, van de wet houdende algemene bepalingen stelt dat een inventaris van de
belastinguitgaven bij het ontwerp van begroting moet worden gevoegd. Die inventaris moet alle
kortingen, verminderingen en uitzonderingen op het algemeen stelsel van de belastingheffing
omvatten die tijdens het begrotingsjaar gelden ten gunste van de belastingplichtigen of van
economische, sociale of culturele activiteiten. De inventaris moet gedetailleerde informatie geven
over de gevolgen van de gewestelijke belastinguitgaven voor de ontvangsten.
Het Rekenhof stelt vast dat daarover geen informatie is terug te vinden in de algemene toelichting.
Voorwaardelijke verplichtingen
Artikel 16/14 van de wet houdende algemene bepalingen 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 particulieren en overheidsbedrijven, voor zover het om economisch significante
bedragen gaat.
Het ontwerp van begrotingsplan vermeldt voor de jaren 2018 en 2019 voorwaardelijke
verplichtingen (waarborgen)59 ten belope van 2.874,6 miljoen euro in 2018 en 2.864,5 miljoen euro
in 2019.

59

Zonder de financiële sector.
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2.

BEGROTINGS- EN VORDERINGENSALDI EN NALEVING VAN DE
DOELSTELLINGEN

2.1. Traject van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De HRF had voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zowel een structureel saldo als een
vorderingensaldo van - 0,005 % van het bbp als doelstelling aanbevolen voor 2019.
Op basis van een nationaal bbp van naar schatting 468.348,3 miljoen euro 60 zou het gewest zijn
vorderingensaldo (en structureel saldo) voor 2019 moeten beperken tot een tekort van 23,4 miljoen
euro.
In het raam van het regeerakkoord 2014-2019 verbond de Brusselse regering zich ertoe jaarlijks een
begroting in evenwicht voor te leggen. Dat evenwicht wordt in de initiële begroting 2019 enkel
bereikt door de neutralisering van strategische investeringsuitgaven ten belope van 460 miljoen
euro.
De evaluatie door de Europese Commissie zal bepalen of die neutralisering wordt aanvaard.

2.2. Begrotingssaldi van de diensten van de regering
De begrotingsontwerpen voor 2019 leveren een brutosaldo van - 754,3 miljoen euro op, wat
152,7 miljoen euro slechter is in vergelijking met het ontwerp van aangepaste begroting 2018. De
uitgaven stijgen immers sterker dan de ontvangsten (+ 214,1 miljoen euro of + 3,3 %, tegenover
+ 61,4 miljoen euro of + 1,0 %).
Wanneer men van dat saldo de opbrengsten van leningen aftrekt, en er de aflossingen van de schuld
bij optelt, beloopt het nettobegrotingssaldo voor 2019 - 1.029,0 miljoen euro, d.i. een verslechtering
met 67,7 miljoen euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2018.
Tabel 12 – Begrotingssaldi
Ontwerp
initieel 2019

Ontwerp
aanpassing
2018

Verschil

Ontvangsten

5.956.227

5.894.867

61.360

Uitgaven (vereffeningen)

6.710.546

6.496.453

214.093

Brutobegrotingssaldo

(1)

- 754.319

- 601.586

- 152.733

Opbrengsten uit leningen*

(2)

467.750

564.000

- 96.250

Aflossingen van de gewestschuld*

(3)

193.023

204.223

- 11.200

Nettobegrotingssaldo

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

- 1.029.046

- 961.363

- 67.683

* Behalve de opbrengsten uit leningen en de aflossingen van het Fonds voor het beheer van de gewestschuld
waarvan de identieke bedragen (133,5 miljoen euro) elkaar opheffen.
(in duizend euro)

2.3. Berekening van het vorderingensaldo
Overeenkomstig de ESR-methodologie moeten op de begrotingssaldi van de voorliggende
ontwerpbegrotingen verschillende correcties worden toegepast om te komen tot het
vorderingensaldo van de entiteit.
De elementen van die berekening staan in het beschikkend gedeelte van het ontwerp van
uitgavenbegroting. De onderstaande tabel herneemt grotendeels de voorstelling van de regering.

60

Cijfer dat de HRF gebruikte om zijn advies van maart 2018 op te stellen.
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Tabel 13 – Berekening van het vorderingensaldo
Ontwerp
van initiële
begroting
2019

Ontwerp
van
aangepaste
begroting
2018

- 754.319

- 601.586

- 152.733

- 16.867

65.740

- 82.607

- 771.186

- 535.846

- 235.340

Saldo codes 9 DBHR

- 274.727

- 359.777

85.050

Saldo codes 9 geconsolideerde instellingen

- 153.490

- 157.611

4.121

Brutobegrotingssaldo DBHR
Brutobegrotingssaldo geconsolideerde instellingen
Geconsolideerd brutobegrotingssaldo

(a)

Geconsolideerd saldo codes 9

(b)

Geconsolideerd nettobegrotingssaldo

(c) = (a) + (b)

Verschil

- 428.217

- 517.388

89.171

- 1.199.403

- 1.053.234

- 146.169

Saldo codes 8 DBHR

279.593

313.770

- 34.177

Saldo codes 8 geconsolideerde instellingen

219.766

125.439

94.327

499.359

439.209

60.150

- 700.044

- 614.025

- 86.019

240.000

265.000

- 25.000

180.000

180.000

0

60.000

85.000

- 25.000

- 460.044

- 349.025

- 111.019

460.044

349.025

111.019

Geconsolideerd saldo codes 8

(d)

Geconsolideerd ESR-vorderingensaldo

(e) = (c) + (d)

Begrotingsverrichtingen

(f)

Geconsolideerde onderbenutting kredieten
Consolidatie Brusselse overheidsbesturen (partim)
ESR-vorderingensaldo
na begrotingsverrichtingen
Neutralisatie van strategische
investeringsuitgaven (SI)

(g) = (e) + (f)
(i)

ESR-vorderingensaldo na neutralisatie SI

(h) = (g) + (i)

0

0

0

Impact autonomiefactor (AF)

(k)

0

- 151.821

151.821

ESR-vorderingensaldo AF-gecorrigeerd

(j) = (h) + (k)

0

- 151.821

151.821

(in duizend euro)
Na de zogenoemde strategische investeringsuitgaven (460 miljoen euro) te hebben geneutraliseerd,
legt de Brusselse regering een ESR-vorderingensaldo (h) in evenwicht voor.
Het Rekenhof heeft binnen de grenzen van de informatie waarover het kon beschikken, de gegevens
geverifieerd die in aanmerking werden genomen voor de berekening van het vorderingensaldo, en
heeft hoofdzakelijk de correcties geanalyseerd die tussen de initiële begroting en de aangepaste
begroting 2018 werden uitgevoerd.
2.3.1.

Consolidatieperimeter

Er wordt aan herinnerd dat in de consolidatieperimeter van het gewest 66 eenheden worden
meegenomen die zijn geklasseerd in sector S.1312. Hiervan werden echter enkel de begrotingssaldi
van 24 autonome bestuursinstellingen (ABI) geconsolideerd met die van de diensten van de
regering.
De initiële begrotingen van de geconsolideerde instellingen resulteren in een brutobegrotingssaldo
van - 16,7 miljoen euro, een verslechtering met 82,6 miljoen euro. Dat tekort kan hoofdzakelijk
worden verklaard door de variatie van de begrotingssaldi van de BGHM (- 54,7 miljoen euro), van
de MIVB (- 42,5 miljoen euro) en van het GAN (- 15,3 miljoen euro).
Het geconsolideerd brutobegrotingssaldo (a) wordt geraamd op - 771,2 miljoen euro, d.i. een
verslechtering met 235,3 miljoen euro.
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2.3.2.

ESR-correcties

Saldo van de codes 9 (schuldaflossingen verminderd met de leningopbrengsten) van de
diensten van de regering en van de geconsolideerde instellingen
Het saldo codes 9 van de DBHR stijgt met 85,1 miljoen euro door de daling van de geraamde
leningopbrengsten (- 96,3 miljoen euro) en de aflossingen (- 11,2 miljoen euro).
Het saldo codes 9 van de geconsolideerde instellingen varieert weinig (+ 4,1 miljoen euro), ondanks
variaties die elkaar compenseren tussen de begrotingen van het BGHGT, de MIVB, de BGHM en
het Woningfonds.
Saldo van de codes 8 (kredietverleningen verminderd met de terugbetalingen ervan en
deelnemingen verminderd met de vereffeningen ervan) van de diensten van de regering en
van de geconsolideerde instellingen
Het saldo van de codes 8 van de DBHR daalt met 34,2 miljoen euro, wat hoofdzakelijk toe te
schrijven is aan de vermindering van de kredietverleningen aan de BHGM (- 34,6 miljoen euro).
De stijging van het saldo van de codes 8 van de geconsolideerde instellingen (94,2 miljoen euro)
vloeit inzonderheid voort uit de volgende verhogingen : BGHGT (+ 31,7 miljoen euro), BGHM
(+ 42,3 miljoen euro) en Woningfonds (+ 21,2 miljoen euro).
Het ESR-vorderingensaldo (e) bedraagt, rekening houdend met die ESR-correcties, - 700,0 miljoen
euro, d.i. een verslechtering met 86,0 miljoen euro.
In ESR-termen heeft de regering beslist dat de geconsolideerde instellingen hetzelfde
vorderingensaldo in acht moeten nemen als dat van de initiële begroting 2018. Het geconsolideerde
vorderingensaldo van de ABI daalt nochtans van 61,6 miljoen euro naar 49,4 miljoen euro
(- 12,2 miljoen euro). Er werden echter kredietcompensaties toegestaan in de kredieten van de
begroting van de DBHR met betrekking tot dezelfde bevoegdheden, of op het saldo van andere
geconsolideerde administratieve instellingen onder de bevoegdheid van dezelfde minister.
2.3.3.

Begrotingsverrichtingen

De regering heeft het bedrag van de begrotingsverrichtingen met 25 miljoen euro verminderd tot
240 miljoen euro in het ontwerp van initiële begroting 2019.
Ze heeft het geraamde totaalbedrag van de onderbenuttingen van kredieten gehandhaafd op 180
miljoen euro en heeft gepreciseerd dat die onderbenutting met minstens 90 miljoen euro zal
worden verminderd bij de aanpassing. Ze heeft de neutralisering van een deel van het geraamde
vorderingensaldo61 van de Brusselse lokale besturen die tot entiteit II behoren, waaraan ze door
haar diverse tussenkomsten meent te hebben bijgedragen, vastgelegd op 60 miljoen euro 62
(- 25 miljoen euro).
Na de toepassing van de correctie voor begrotingsverrichtingen wordt het ESRvorderingensaldo (g) geraamd op - 460,0 miljoen euro, wat neerkomt op een verslechtering met
111,0 miljoen euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2018.

61

In de op 19 oktober 2018 gepubliceerde rekeningen van de overheid 2017 heeft het INR het ESR-vorderingensaldo voor de
Brusselse lokale besturen (gemeenten, ocmw’s, andere entiteiten) op 132 miljoen euro geraamd.
62 Hetzelfde

bedrag in de initiële begroting 2018.
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2.3.4.

Neutralisatie van sommige investeringsuitgaven

De regering heeft het bedrag aan uitgaven voor de strategische uitgaven die volgens haar kunnen
worden geneutraliseerd op basis van de flexibiliteitsclausule voor investeringen, opgetrokken naar
460 miljoen euro (349 miljoen euro in de aangepaste begroting 2018) :




244 miljoen euro aan investeringen voor de ombouw en de uitbreiding van de metro, die de
grootste impact hebben op de mobiliteit;
162,5 miljoen euro aan investeringen die nodig zijn voor de tunnels, viaducten en de COOVIparking;
53,5 miljoen euro aan investeringen inzake veiligheid die het gewest onder andere zal uitvoeren
voor de bouw van het gewestelijk crisiscentrum.

Door de neutralisatie van die uitgaven bekomt men
vorderingensaldo (h) van nul.

een aldus gecorrigeerd ESR-

De neutralisatie hangt af van de beslissing van de Europese Commissie.
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3.

SCHULD

Deel III van de algemene toelichting omvat een financieel verslag waarin een verslag is verwerkt
over de gewestelijke schuld en over de gewestelijke thesaurie63.

3.1. Geconsolideerde schuld
Dat verslag stelt meer bepaald het uitstaand bedrag voor van de geconsolideerde schuld volgens de
ESR 2010-norm voor de jaren 2015 tot 2017, evenals een projectie voor 2018. Het uitstaand bedrag is
uitgesplitst per instelling die deel uitmaakt van de ESR-consolidatieperimeter van het gewest64.
De volgende tabel vermeldt dat uitstaand bedrag, alsook het bedrag van de geconsolideerde
brutoschuld zoals dat is opgenomen in de gegevens die werden gepubliceerd door het Instituut
voor de Nationale Rekeningen.
Tabel 14 – Geconsolideerde schuld volgens de ESR 2010-norm op 31 december
Wijziging
20172018

Wijziging
20162017

2.688.012

216.000

270.000

2.407.250

2.568.750

210.000

- 161.500

551.343

119.262

6.000

432.081

2018 *

2017

2016

3.174.593

2.958.593

2.617.250
557.343

1

Directe gewestelijke schuld

1.1.1

– Directe schuld (op lange termijn)

1.1.2

– Vlottende schuld (op korte termijn)

2

Andere geconsolideerde
gewestelijke schulden

2.218.132

2.042.664

2.038.577

175.468

4.087

3

Geconsolideerde brutoschuld Maastricht

5.392.725

5.001.258

4.726.589

391.467

274.669

4

Creditsaldi van de instellingen
die tot de consolidatieperimeter
behoren

- 340.000

- 363.026

- 321.619

23.026

- 41.407

Totale schuld volgens ESR 2010

5.052.725

4.638.231

4.404.970

414.494

233.261

4.885.100

4.637.000

248.100

- 116.158

- 89.589

- 26.569

Geconsolideerde brutoschuld
volgens het INR
Verschil INR – algemene toelichting

* Prognose

(in duizend euro)

3.2. Gewaarborgde schuld
Het financieel verslag vermeldt ook het uitstaand bedrag van de gewaarborgde schuld op
31 december 2017, namelijk 2.949,7 miljoen euro, evenals een tabel die het bedrag van de
waarborgen toegestaan door het beschikkend gedeelte van de ordonnantie houdende de initiële
uitgavenbegroting 2018 vergelijkt met de vermoedelijke benutting ervan en de behoeften voor 2019.

63
64

Overeenkomstig artikel 21, 3º, van de OOBBC.

D.i. een analyse van hun impact op de overheidsschuld, zoals bepaald in artikel 16/11, 2º, van de al vernoemde wet van 16 mei
2003.
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4.

ONTVANGSTEN

4.1. Algemeen overzicht
Tabel 15 – Raming van de ontvangsten Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)

Middelenbegroting

Ontwerp
aanpassing
2018

(1)

Ontwerp
Initieel
2019

Verschil

(2)

(2) - (1)

Verschil in
%

Ontwerp
Initieel
2019
Aandeel
programma

Gewestelijke belastingen (Pr. 010)

2.262.996

2.331.655

68.659

3,0%

43,9%

Bijzondere Financieringswet (Pr. 060)

1.944.043

2.000.754

56.711

2,9%

37,6%

Agglomeratiebevoegdheden (Pr. 080)

287.951

293.710

5.759

2,0%

5,5%

Uitrusting en verplaatsingen (Pr. 260)

150.566

154.545

3.979

2,6%

2,9%

Gewestbelastingen (Pr. 020)

129.265

130.538

1.273

1,0%

2,5%

Dode handen (Pr. 070)

100.292

102.298

2.006

2,0%

1,9%

Gewestelijk vastgoedbeheer (Pr. 170)

50.828

70.242

19.414

38,2%

1,3%

Diverse ontvangsten (Pr. 110)

55.975

55.454

-521

-0,9%

1,0%

Ontvangsten verkeersveiligheid (Pr. 261)

20.642

31.249

10.607

51,4%

0,6%

Energie (Pr. 240)

28.859

30.676

1.817

6,3%

0,6%

Sociale huisvesting (Pr.310 )

28.532

29.213

681

2,4%

0,5%

Klimaat (Pr. 333)

23.250

24.297

1.047

4,5%

0,5%

Hulp aan ondernemingen (Pr. 200)

26.170

14.523

-11.647

-44,5%

0,3%

Stortingen Brusselse instellingen (Pr. 100)

10.500

10.500

0

0,0%

0,2%

Voormalige provinciebelastingen (Pr. 030)

6.670

7.315

645

9,7%

0,1%

Openbaar ambt (Pr. 150)

7.530

6.841

-689

-9,2%

0,1%

Dienstencheques (Pr. 254)

4.318

4.000

-318

-7,4%

0,1%

Groene ruimten (Pr. 340)

3.784

3.788

4

0,1%

0,1%

Stedenbouw en grondbeheer (Pr. 280)

3.318

3.317

-1

0,0%

0,1%

Ontvangsten Fonds afvalstoffen (Pr. 331)

3.109

3.132

23

0,7%

0,1%

Bescherming van het leefmilieu (Pr. 330)

2.527

2.782

255

10,1%

0,1%

Andere ontvangsten

6.216

4.122

-2.094

50,8%

0,1%

5.157.341

5.314.951

157.610

3,1%

100,0%

133.526

133.526

0

0,0%

40.000

40.000

0

0,0%

564.000

467.750

-96.250

-17,1%

5.894.867

5.956.227

61.360

1,0%

T otaal z on d er len in g op b ren g sten en on tvan g sten in
h et kad er van d e sch u ld b eh eersverrich tin g en
Leningopbrengsten BA 01.090.06.01.9610
(Schuldbeheersverrichtingen)
Renteontvangsten BA 01.090.06.02.2610
(Schuldbeheersverrichtingen)
Leningopbrengsten BA 01.090.03.05.9610 (leningen > 1 jaar)

Algemeen Totaal ontvangsten

(in duizend euro)
Het ontwerp van initiële middelenbegroting 2019 raamt de totale ontvangsten, exclusief
leningopbrengsten en de ontvangsten in het kader van de schuldbeheersverrichtingen (fonds
beheer van de gewestschuld), op 5.315,0 miljoen euro. Zoals blijkt uit bovenstaande tabel, komt dat
neer op een stijging met 157,6 miljoen euro (+ 3,1 %) in vergelijking met het ontwerp van aanpassing
2018. Als abstractie wordt gemaakt van de ramingen van de opcentiemen die het gewest int voor
rekening van de gemeenten en de agglomeratie – en die, zoals al vermeld in deel 1, eigenlijk niet
thuishoren in de gewestbegroting - bedraagt die stijging 139,4 miljoen euro (+ 3,3 %).
Belangrijkste wijzigingen
Het ontwerp verhoogt de ramingen van de twee belangrijkste ontvangstenprogramma’s 010
Gewestelijke belastingen (+ 68,7 miljoen euro) en 060 Bijzondere financieringswet, toegekende
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gedeelte van de personenbelasting (+ 56,7 miljoen euro). Die verhogingen worden verder toegelicht
in de punten 4.3 en 4.2.
Wat de andere programma’s betreft, doet de belangrijkste stijging zich voor bij programma 170
Gewestelijk vastgoedbeheer (+ 19,4 miljoen euro) Zoals vermeld in het deel over de aanpassing zou
een deel van de verkoop van het CCN-gebouw worden uitgesteld tot 2019.
In programma 261 Ontvangsten verkeersveiligheid worden de ramingen voor de ontvangsten uit de
geregionaliseerde verkeersboetes65 met 13,6 miljoen euro opgetrokken tot 29,9 miljoen euro. Dit is
12,9 miljoen euro hoger dan federale raming die in september werd gecommuniceerd. Volgens het
bevoegde kabinet houdt die federale raming evenwel nog geen rekening met de voorziene
uitbreiding van de controles en met verwachte capaciteitsuitbreiding in de verwerking door de
operationalisering van het Centraal Verwerkingscentrum. Die zal, in een eerste fase vanaf januari
of februari 2019, instaan voor de centrale verwerking van overtredingen.
De overdracht van de agglomeratie wordt opgetrokken met 2 %. De hogere raming voor programma
260 Uitrusting en verplaatsingen (+ 4,0 miljoen euro) vloeit voort uit de indexering en aanpassing
aan de economische groei van de federale mobiliteitsdotatie.
De belangrijkste daling in het ontwerp betreft programma 200 Hulp aan ondernemingen
(- 11,6 miljoen euro), waar minder ontvangsten worden verwacht van de Europese Unie voor de
structuurfondsen. Die daling is evenwel relatief. Zoals vermeld in het deel over het ontwerp van
aanpassing 2018 werd bij de raming voor 2018 ten onrechte rekening gehouden met 9,4 miljoen
euro ontvangsten voor de oude programmatie 2007-2013.
Het Rekenhof merkt op dat voorliggend ontwerp de geraamde ontvangsten uit de opcentiemen op
de hotelbelasting handhaaft op 26,8 miljoen euro. Het wijst er op dat in (het startjaar) 2017 slechts
12,6 miljoen euro werd gerealiseerd en dat de administratie voor 2018 slechts 12,0 miljoen euro
verwacht.

4.2. Bijzondere financieringswet (BFW), toegekend gedeelte van de
personenbelasting (programma 060)
De 2 miljard euro geraamde ontvangsten van programma 060 maken 37,6 % van de totale
ontvangsten uit (d.i. exclusief de leningopbrengsten). Abstractie gemaakt van de van de
opcentiemen die het gewest int voor rekening van de gemeenten en de agglomeratie, gaat het om
een aandeel 45,9 %.
Tabel 16 – Raming ontvangsten van programma 060 (in duizend euro)
Omschrijving basisallocatie

Uitvoering
2017

Ontwerp
aanpassing
2018
(1)

Ontwerp
Initieel 2019

Verschil

(2)

(2) - (1)

Verschil
in %

Gewestelijke PB

878.717

831.222

853.125

21.903

2,6%

Voorafnames op federale PB

457.433

483.482

494.447

10.965

2,3%

Mechanisme nationale solidariteit

336.876

376.399

394.831

18.432

4,9%

39.072

40.491

41.748

1.257

3,1%
0,0%

Artikel 46bis BWBI
Overdracht pendelaars
Overdracht internationale ambtenaren
Totaal programma 060

44.000

44.000

44.000

0

166.443

168.449

172.603

4.154

2,5%

1.922.541

1.944.043

2.000.754

56.711

2,9%

(in duizend euro)

65

BA 02.261.06.01.3850.
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De macro-economische parameters voor de vaststelling van de initiële bedragen 2019 zijn die van
de economische begroting van het Federaal Planbureau van 6 september 2018. Die gaat voor 2019
uit van een inflatie van 1,9 % en een BBP-groei van 1,5 %66.
Op 0,5 miljoen euro na stemt het geraamde bedrag aan ontvangsten uit de gewestelijke PB overeen
met de ramingen van de FOD Financiën67.
De voorafname op de PB, de middelen op basis van artikel 46bis van de BWBI 68, de compensaties
voor de pendelaars en de internationale ambtenaren en het solidariteitsmechanisme stemmen
overeen met wat in de BWF is bepaald. Die ramingen bevatten ook de vermoedelijke afrekening
voor 2018.
De middelen uit het solidariteitsmechanisme, die het gewest krijgt omdat zijn aandeel in de
federale PB kleiner is dan zijn bevolkingsaandeel 69, is onder meer te verklaren door die afrekening
voor 2018 (bij de aanpassing was voor 2018 nog uitgegaan van een PB-aandeel van 8,265 %; bij de
berekening van de vermoedelijke afrekening voor 2018 was dit maar 8,202 %).

4.3. Gewestelijke belastingen (programma 010)
Met een geraamde ontvangst van 2.331,7 miljoen euro zijn de gewestelijke belastingen goed voor
43,9 % van de totale geraamde ontvangsten (exclusief leningsopbrengsten) in voorliggend ontwerp.
Abstractie gemaakt van de van de opcentiemen die het gewest int voor rekening van de gemeenten
en de agglomeratie, gaat het om 32,2 %.
De onderstaande tabel vergelijkt de geraamde ontvangsten 2019 met het ontwerp van aanpassing
2018.

66 Voor 2018 gaat die economische begroting voorlopig uit van een inflatie van 2,0

% en een BBP-groei van 1,5 % (bij de aanpassing

waren die voorlopig vastgesteld op respectievelijk 1,7 % en 1,8 %.
67 De Brusselse raming van de gewestelijke personenbelasting houdt nog geen rekening met 0,5 miljoen euro die wordt ingehouden

voor de afrekening van de belasting niet-inwoners. Dit zijn de gewestelijke belastingverminderingen (fiscale uitgaven) die aan de
niet-inwoners van een gewest worden toegekend en die de gewesten aan de federale Staat moeten compenseren. Bij de opmaak
van de gewestbegroting was die info nog niet beschikbaar.
68

Artikel 46bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Dat voorziet in door het
gewest te verdelen middelen over de Brusselse gemeenten met een Nederlandstalige schepen of OCMW-voorzitter).
69

80 % van dat verschil wordt vermenigvuldigd met een basisbedrag , dat jaarlijks wordt geïndexeerd en aangepast aan de BBPgroei.
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Tabel 17 – Raming van de gewestelijke belastingen
Realisaties
2017

(1)
Registratierechten verkoop onroerende
goederen
Registratierechten vestiging hypotheek

Ontwerp
Ontwerp
Verschil
aanpassing Initieel 2019
t.o.v.
2018
realisaties
2017

(2)

(3)

(3) - (1)

Verschil
Verschil
t.o.v.
t.o.v.
ontwerp
ontwerp
aanpassing aanpassing
2018
2018
in %
(3) - (2)

517.196

556.358

564.838

47.642

8.480

1,5%

30.701

30.128

32.310

1.609

2.182

7,2%

6.127

6.547

6.547

420

0

0,0%

88.146

81.506

91.672

3.526

10.166

12,5%

418.898

430.035

453.774

34.876

23.739

5,5%

25.634

28.835

29.412

3.778

577

2,0%

128.229

132.327

135.476

7.247

3.149

2,4%

Belasting inverkeerstelling

49.715

52.554

55.184

5.469

2.630

5,0%

Eurovignet

-1.220

0

0

1.220

0

Belasting spelen en weddenschappen

21.899

25.332

25.332

3.433

0

0,0%

Belasting automatische
ontspanningstoestellen
Openingsbelasting slijterijen gegiste
dranken
Gemeentelijke opcentiemen onroerende
voorheffing
Agglomeratieopcentiemen onroerende
voorheffing
Regularisatie gewestelijke belastingen
(buiten successierechten) en niet
uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen

10.128

10.395

10.426

298

31

0,3%

38

24

0

-38

-24

-100,0%

0

623.335

635.802

635.802

12.467

2,0%

0

285.178

290.882

290.882

5.704

2,0%

0

442

0

0

0

1.295.492

2.262.996

2.331.655

1.036.163

69.101

Registratierechten verdelingen
Schenkingsrechten
Successierechten
Onroerende voorheffing
Verkeersbelasting

Totaal

3,0%

(in duizend euro)
In vergelijking met het ontwerp van aanpassing 2018 wordt uitgegaan van een stijging van de
ontvangsten uit de gewestelijke belastingen met 69,1 miljoen euro (+ 3,0 %). Wanneer geen
rekening wordt gehouden met de opcentiemen bedraagt de stijging 50,9 miljoen euro (+ 3,7 %).
Voor de onroerende voorheffing is het gewest voor de raming uitgegaan van een stijging met 2 %
ten opzichte van het voor 2018 geraamde bedrag.
Voor de gewestelijke belastingen die nog via de federale belastingdiensten worden geïnd steunt het
ontwerp deels op de door FOD Financiën vooropgestelde bedragen en deels op eigen ramingen. In
totaal is de gewestelijke raming 47,3 miljoen hoger (3,6 %) dan de laatste federale raming. Die
dateert wel al van juni omdat de FOD Financiën in tegenstellig tot voorgaande jaren in het najaar
geen actualisatie heeft doorgevoerd. In vergelijking met een extrapolatie van de ontvangsten van
de eerste tien maanden van 2018 is de gewestelijke raming 52,1 miljoen euro (3,9 %) hoger.
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5.

UITGAVEN

5.1. Algemeen overzicht
De tabel hieronder geeft per krediettype de uitgavenmachtigingen weer voor de ontwerpbegroting
2019 en vergelijkt ze met de uitgavenmachtigingen van de aangepaste begroting 2018.
Tabel 18 – Uitgavenkredieten van de ontwerpbegroting 2019

Algemene uitgavenbegroting

Ontwerp van
aanpassing
2018

Ontwerp
initiële
begroting
2019

6.377.624

6.405.484

Vastleggingskredieten (c)
Met de begrotingsfondsen verbonden vastleggingskredieten (f)
Totaal vastleggingskredieten
Vereffeningskredieten (b)
Met de begrotingsfondsen verbonden vereffeningskredieten (e)
Totaal vereffeningskredieten

Wijziging
27.860

0,4%

250.199

250.189

- 10

0,0%

6.627.823

6.655.673

27.850

0,4%

6.249.014

6.464.404

215.390

3,4%

247.439

246.142

- 1.297

- 0,5%

6.496.453

6.710.546

214.093

3,3%

(in duizend euro)
Het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2019 verhoogt de vastleggingskredieten met
27,9 miljoen euro (+ 0,4 %) en de vereffeningskredieten met 214,1 miljoen euro (+ 3,3 %).
Die uitgavenkredieten omvatten echter 927,3 miljoen euro overdrachten van opcentiemen aan de
gemeenten en aan de agglomeratie70, die geen begrotingsverrichtingen zijn in de zin van artikel 5
van de OOBBC. Buiten die uitgaven belopen de variaties van de vastleggings- en de
vereffeningskredieten respectievelijk + 0,5 % en + 3,5 % (in plaats van + 0,4 % en + 3,3 %).

5.2. Analyse van het beschikkend gedeelte
Artikel 12 wijkt af van artikel 29 van de OOBBC doordat het de regering en de minister van
Begroting toelaat herverdelingen van uitgavenkredieten tussen programma’s van eenzelfde
opdracht en zelfs tussen verschillende opdrachten van de algemene uitgavenbegroting uit te
voeren, wanneer de kredieten van die programma’s volledig zijn uitgevoerd. Het Parlement spreekt
zich dus enkel bindend uit over het totaalbedrag van de uitgavenkredieten, waardoor de
begrotingsspecialiteit van de begrotingsprogramma’s wordt gehypothekeerd.
Artikel 87, 3e lid, dat sedert het begrotingsjaar 2017 telkens wordt overgenomen, wijzigt artikel 88
van de OOBBC doordat het de autonomie van de autonome bestuursinstellingen van 2 e categorie
inzake herverdelingen van kredieten voor investerings-, personeels- en werkingsuitgaven schrapt.
Ze moeten voortaan de goedkeuring krijgen van de regering of het akkoord van de minister van
Begroting, terwijl ze autonoom hun begroting mogen blijven opstellen (artikel 86, § 3, van de
OOBBC).

5.3. Evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen
In 2019 vertegenwoordigt het verschil tussen de vastleggings- en de vereffeningskredieten een
potentiële daling van het uitstaand bedrag van de vastleggingen met 54,9 miljoen euro. Rekening
houdend met het uitstaand bedrag dat er was op 31 december 2017, namelijk 3.869,4 miljoen euro,
en met het uitstaand bedrag dat potentieel gegenereerd wordt door de aangepaste begroting 2018

70

Met inbegrip van een bedrag van 0,6 miljoen euro voor de premie Be Home Schaerbeek. Eenzelfde premie is als ontvangsten
opgenomen in de middelenbegroting bij wijze van opcentiemen op de onroerende voorheffing.
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(131,4 miljoen euro), zou het totale uitstaand bedrag eind 2019 in theorie nagenoeg 3.945,9 miljoen
euro kunnen belopen als de begrotingen 2018 en 2019 volledig uitgevoerd worden.

5.4. Belangrijkste evoluties van de kredieten per opdracht71
De volgende commentaren betreffen voornamelijk de belangrijkste variaties van de vastleggingsen vereffeningskredieten; de vergelijking werd vooral gemaakt ten opzichte van het ontwerp van
aangepaste begroting 2018. De middelen voor de opdrachten waarvan de programma’s
hoofdzakelijk dotaties aan autonome instellingen bevatten, en hun wijzigingen, zullen overigens
verder in het verslag worden onderzocht, in het punt betreffende die instellingen.
5.4.1.

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

Kredieten C: 71,1 miljoen euro; + 21,9 miljoen euro (+ 44,4 %)
Kredieten B: 97,7 miljoen euro; + 56,6 miljoen euro (+ 137,6 %)
Programma 002 – Specifieke initiatieven
De vastleggingskredieten op basisallocatie Grondaankoop in het kader van het project Mediapark72
(28,4 miljoen euro: + 1,3 miljoen euro) zijn bestemd voor het voortzetten van de gefaseerde
overdracht van de gronden die het gewest in 2017 heeft aangekocht.
Opmerking
Het Rekenhof herinnert eraan dat het contract voor de aankoop van de terreinen van de VRT en de
RTBF (Reyers-site) op 20 september 2017 werd ondertekend voor een bedrag van 136 miljoen euro.
Omdat de begroting 2017 niet in voldoende kredieten voorzag om het volledige bedrag vast te
leggen, zal de vastlegging gespreid over acht schijven gebeuren (van 2018 tot 2025), naarmate
mediapark.brussels wordt ontwikkeld. Het is van oordeel dat die werkwijze de facto leidt tot een
onderschatting van het uitstaand bedrag van de vastleggingen op die basisallocatie.
Programma 003 – Strategie 2025
De respectieve stijgingen met 11,0 en 11,2 miljoen euro van de vastleggingskredieten en de
vereffeningskredieten moeten in verband worden gebracht met de herinschrijving van de (bij de
aanpassing 2018 op nul gebrachte) kredieten voor de werkingssubsidie voor Actiris, bestemd voor
de financiering van extra plaatsen bepaald in deel II van het Plan Cigogne, voor de kinderopvang
(10,1 miljoen euro).
Opmerking
Het Rekenhof stelt opnieuw vast dat die laatste kredieten net als in de initiële begroting 2016 tot
2018 opnieuw werden ingeschreven terwijl ze systematisch bedoeld zijn om te worden
overgedragen naar programma 006 Ondersteuning van Actiris voor de uitvoering van haar opdracht
tot plaatsing en wedertewerkstelling van werkzoekenden van opdracht 16.
Programma 004 – Europese programma’s
Dit nieuwe programma herneemt de kredieten die vroeger waren voorzien in programma 002 van
opdracht 27. Het omvat 10,5 miljoen euro vastleggingskredieten (- 7,5 miljoen euro) voor de

71

Buiten de variabele kredieten (begrotingsfondsen-kredieten E en F). Kredieten C: vastleggingskredieten; kredieten B:
vereffeningskredieten.
72 BA

03.002.10.01.7111.
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vastlegging van de laatste overeenkomsten en projecten in het raam van de EFRO 2014-2020programmering. Het omvat ook 30,3 miljoen euro vereffeningskredieten (+ 1,5 miljoen euro).
5.4.2.

Opdracht 04 – Beheer van de human resources en de materiële middelen van de
GOB evenals de administratieve vereenvoudiging op gewestvlak

Kredieten C: 154,2 miljoen euro; + 7,5 miljoen euro (+ 5,1 %)
Kredieten B: 154,1 miljoen euro; + 7,5 miljoen euro (+ 5,1 %)
De kredietverhogingen in programma 002 Algemene uitgaven om de realisatie van de opdrachten
van de GOB te verzekeren hebben hoofdzakelijk betrekking op de kredieten voor de bezoldigingen 73.
Die worden van 83,2 miljoen euro in de aanpassing 2018 opgetrokken naar 89,6 miljoen euro
(+ 7,3 %). Die kredieten houden rekening met de indexering en de baremieke verhogingen, maar
omvatten daarnaast ook de progressieve tenuitvoerlegging van de personeelsplannen 2017 en 2018.
5.4.3.

Opdracht 06 – Financieel en budgettair beheer en controle

Kredieten C: 353,9 miljoen euro; - 1,2 miljoen euro (- 0,3 %)
Kredieten B: 353,9 miljoen euro; - 1,2 miljoen euro (- 0,3 %)
Ondanks de lage variatie van kredieten merkt het Rekenhof de volgende elementen op:
Programma 001 – Ondersteuning van het algemeen beleid
Het provisioneel krediet om diverse uitgaven te dekken wordt vastgelegd op 23,5 miljoen euro
(- 1,5 miljoen euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2018). De algemene toelichting
preciseert dat dat krediet een provisie van 9 miljoen euro omvat om de continuïteit te waarborgen
van de betaling van de lonen van het personeel dat op 1 juli 2018 bij het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid werd aangeworven, wegens een eventuele verslechtering van het saldo. Volgens de
beslissingen die de regering op 19 juli 2018 heeft genomen in het raam van de opmaak van de initiële
begroting 2019, moesten bovendien bijkomende kredieten in de begroting worden ingeschreven bij
wijze van provisies voor geschillen en voor de dienstencheques (20 miljoen euro in totaal). Ze
worden nochtans niet geïdentificeerd binnen de programma’s.
Omdat de aard van de uitgaven die dat provisioneel krediet dekt, niet nauwkeurig is aangegeven,
herhaalt het Rekenhof zijn opmerking dat de inschrijving van een dergelijk krediet in strijd is met
het beginsel van de specialiteit van de begroting.
Programma 002 – Uitvoering van het beleid inzake overheidsschuld
De geringe variatie van de kredieten (+ 0,6 miljoen euro) vloeit voort uit de compensatie tussen een
stijging van de geraamde interesten (+ 11,8 miljoen euro, intresten op korte en op lange termijn
samen), en een vermindering van de vooruitzichten voor de aflossingen van de geconsolideerde
langetermijnschuld (- 11,2 miljoen euro). De hogere ramingen voor de stijging van de interestlasten
hangt inzonderheid samen met de verwachte toename van de leningen voor de financiering van de
strategische investeringen.
5.4.4.

Opdracht 08 – Grondregiebeleid

Kredieten C: 46,0 miljoen euro; + 6,3 miljoen euro (+ 15,8 %)
Kredieten B: 38,3 miljoen euro; + 5,0 miljoen euro (+ 15,0 %)
De kredietverhogingen vloeien hoofdzakelijk voort uit de toevoeging van een nieuw programma
003 Niet-administratieve gebouwen, dat alle kredieten van programma 003 van opdracht 2774
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Zes basisallocaties in totaal, in verband met het « nieuwe bezoldigingssysteem ».
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Die kredieten werden reeds beheerd door de Grondregie.
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overneemt. De kredieten (6,8 miljoen euro voor de vastleggingen en 5,0 miljoen euro voor de
vereffeningen) dalen respectievelijk met 12,8 en 10,7 miljoen euro in vergelijking met die kredieten
die voordien in opdracht 27 waren ingeschreven. Die verminderingen kunnen globaal worden
verklaard door de inschrijving van specifieke kredieten in de aangepaste begroting 2018 voor de
aankoop van goederen (11,3 miljoen euro), die niet werden heringeschreven in 2019.
5.4.5.

Opdracht 10 – Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen

Kredieten C: 723,0 miljoen euro; - 2,7 miljoen euro (- 0,4 %)
Kredieten B: 699,2 miljoen euro; + 7,9 miljoen euro (+ 1,1 %)
De kredietwijzigingen kunnen hoofdzakelijk door de volgende elementen worden verklaard:
Programma 002 – Organisatie van verkiezingen
Een vermindering van de vereffeningskredieten met 11,6 miljoen euro, in samenhang met het op
nul zetten van het krediet voor specifieke vermogensuitgaven in verband met de verkiezingen in
2018.
Programma 004 – Algemene financiering van de gemeenten
Een verhoging van de vastleggings- en de vereffeningskredieten (+ 8,8 en + 9,0 miljoen euro), in
samenhang met de indexering van de kredieten opgenomen in de allocaties Algemene dotaties aan
de gemeenten en Dotaties aan de gemeenten in uitvoering van artikel 46 bis van de bijzondere wet
van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.
Programma 005 – Financiering van specifieke projecten van de gemeenten
Een verhoging van de vastleggingskredieten met 9 miljoen euro, door de inschrijving van een
krediet van 10 miljoen euro voor een investeringssubsidie in het raam van de informatisering van
de lokale besturen, voor de concretisering van een lopende studie naar de rationalisering van de
gemeentelijke informatica. Er is daarentegen geen enkel vereffeningskrediet ingeschreven.
Programma 006 – Financiering van de investeringen van openbaar nut
De vermindering van de vastleggingskredieten (- 26,6 miljoen euro) vloeit enerzijds voort uit de
niet-herinschrijving (- 46,8 miljoen euro) van de kredieten die in de aangepaste begroting 2018
waren voorzien voor de vastleggingen in het raam van de oproep tot projecten in verband met de
subsidies voor investeringen inzake sportinfrastructuur (PTIS), en anderzijds uit de inschrijving
van kredieten van in totaal 25 miljoen euro voor de vastlegging van een nieuwe driejarige periode
(2019-2021) voor de gesubsidieerde werken van de gemeenten.
5.4.6.

Opdracht 12 – Ondersteuning van economie en landbouw

Kredieten C: 104,4 miljoen euro; - 2,6 miljoen euro (- 2,4 %)
Kredieten B: 98,0 miljoen euro; - 5,2 miljoen euro (- 5,1 %)
De wijziging is voornamelijk het gevolg van een vermindering van de kredieten van programma 012
Investeringssteun in het kader van specifieke ordonnanties en wetten betreffende de ondersteuning
van de economie (respectievelijk - 12,3 en - 12,4 miljoen euro) en een stijging van de kredieten van
programma 021 Steun in het kader van de ordonnanties van 3 mei 2018 – economische
ontwikkeling/bouwplaatsen op de openbare weg (respectievelijk + 15,3 en + 7,3 miljoen euro75).

75 +

11,0 en + 4,0 miljoen euro, rekening houdend met de overdracht van de kredieten van dit programma naar andere programma’s
in de aanpassing 2018 (zie eerste deel, punt 4.3.5).
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Die tegengestelde evoluties kunnen worden verklaard door de hervorming van de ordonnantie over
de steun aan ondernemingen. In 2019 vervangt de nieuwe ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende
de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen de organieke ordonnantie van 13
december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie.
5.4.7.

Opdracht 16 – Ondersteuning en bemiddeling bij arbeidsaanbod en -vraag

Kredieten C: 962,1 miljoen euro; + 14,3 miljoen euro (+ 1,5 %)
Kredieten B: 962,8 miljoen euro; + 14,6 miljoen euro (+ 1,5 %)
De wijzigingen doen zich voornamelijk voor in de volgende programma’s:
Programma 004 – Ondersteuning van het partnershipsbeleid via Actiris in verband met de
socio-professionele inschakeling en het actief zoeken naar werk
Zowel de vastleggings- als de vereffeningskredieten voor de werkingssubsidie voor Actiris voor het
financieren van de partnershipsovereenkomsten evenals voor de subsidie voor de met de zesde
staatshervorming samenhangende opdrachten worden verhoogd met respectievelijk 6,4 en
3,5 miljoen euro.
Programma 005 – Algemene financiering van Actiris
De vastleggings- en de vereffeningskredieten worden eveneens met eenzelfde bedrag (6,4 miljoen
euro) opgetrokken, verdeeld over een verhoging van de algemene werkingssubsidie aan Actiris
(+ 7 miljoen euro) en een globale vermindering van de andere subsidies en dotaties aan die
instelling.
Programma 006 – Ondersteuning van Actiris voor de uitvoering van haar opdracht tot
plaatsing en wedertewerkstelling van werkzoekenden
De stijging van de vastleggings- en de vereffeningskredieten (+ 10,9 miljoen euro) heeft
voornamelijk betrekking op de subsidies voor de financiering van de inschakelingscontracten
(+ 6,1 miljoen euro).
Opmerking
Het Rekenhof brengt in herinnering dat de kredieten voor de werkingssubsidie aan Actiris in het
raam van de maatregelen New Deal – Tewerkstellingsmaatregelen / tewerkstelling jongeren in deel II
van het Plan Cigogne (10,1 miljoen euro) terug te vinden zijn op programma 003 van opdracht 03
terwijl ze in dit programma zouden moeten worden ingeschreven76.
Programma 009 – Dienstencheques
Worden de kredieten voor de exploitatiesubsidies aan de vennootschap die dienstencheques
uitgeeft – zesde staatshervorming, met 14,7 miljoen euro verminderd tot 218,2 miljoen euro. Die
raming is berekend op basis van het in 2017 aangewende bedrag, geïndexeerd aan 3,8 %. Het
provisioneel krediet op opdracht 006 bevat een provisie om dat eventueel ontoereikend krediet te
ondervangen.

76 Basisallocatie 16.006.15.04.4140 Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van de tewerkstelling bij andere openbare instellingen

en vzw – Geco’s programmawet – verhoogde premie.
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5.4.8.

Opdracht 17 – Ontwikkeling en promotie van het mobiliteitsbeleid

Kredieten C: 50,6 miljoen euro; + 17,2 miljoen euro (+ 51,7 %)
Kredieten B: 33,0 miljoen euro; + 16,1 miljoen euro (+ 95,7 %)
De verhogingen situeren zich voornamelijk in programma 003 Ontwikkeling van een gewestelijk
parkeerbeleid, waarin de vastleggings- en vereffeningskredieten voor de investeringssubsidie aan
het Hoofdstedelijk Parkeeragentschap respectievelijk worden opgetrokken naar 31 miljoen euro
(+ 17 miljoen euro) en 16 miljoen euro (+ 16 miljoen euro). De vastleggingskredieten moeten via de
subsidie aan het agentschap de uitgaven dekken voor de bouw van de transitparkings « Stalle » en
« Kraainem » (25,7 miljoen euro) en de aanvullende vastleggingen in verband met de bouw van de
parking COOVI - P+R (Park & Ride).
Met de vereffeningskredieten zullen alle facturen ten voordele van COOVI-parking kunnen worden
betaald : vereffening van het volledig uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2017
(11,8 miljoen euro) en van de factuur van 2018 (4,2 miljoen euro).
5.4.9.

Opdracht 18 – Uitbouw en beheer van het openbaar vervoernetwerk

Kredieten C: 945,2 miljoen euro; + 88,3 miljoen euro (+ 10,3 %)
Kredieten B: 952,0 miljoen euro; + 83,0 miljoen euro (+ 9,5 %)
De verhoging situeert zich voornamelijk bij programma 003 Beleid van partnership met de
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer (MIVB) (+ 79,2 miljoen euro voor de vastleggingen
en de vereffeningen). De bijzondere dotatie aan de MIVB voor de grote investeringen in het
openbaar vervoer die niet door Beliris worden gedekt, wordt opgetrokken van 89,9 naar
168,9 miljoen euro.
5.4.10. Opdracht 19 – Bouw, beheer
wegeninfrastructuur en -uitrusting

en

onderhoud

van

de

gewestwegen,

Kredieten C: 180,9 miljoen euro; - 42,6 miljoen euro (- 19,1 %)
Kredieten B: 247,2 miljoen euro; + 20,1 miljoen euro (+ 8,9 %)
In programma 002 Ontwikkeling en beheer van de infrastructuur van het wegvervoer, evenals het
aanbrengen van kunstwerken verminderen de vastleggingskredieten met 40,6 miljoen euro en
verhogen de vereffeningskredieten met 19,1 miljoen euro.
De verminderingen voor de vastleggingen hebben voornamelijk betrekking op enerzijds de
basisallocatie met betrekking tot de investeringsuitgaven voor de verbetering van de veiligheid in
de wegtunnels en de bijkomende uitgaven voor de investeringen voor bruggen en viaducten 77
(- 27 miljoen euro) en anderzijds op de basisallocatie met betrekking tot de investeringsuitgaven
voor de totale renovatie van de tunnels78 (- 10 miljoen euro). Er wordt overigens een provisie van
14,2 miljoen euro (+ 0,5 miljoen euro) voor dringende en onvoorziene renovaties in de tunnels
gehandhaafd79.
De kredietverhogingen voor de vereffeningen situeren zich hoofdzakelijk bij de uitgaven voor de
grote renovatie van de tunnels, die van 61,5 miljoen euro worden opgetrokken naar 91,6 miljoen
euro (+ 30,1 miljoen euro). De kredieten voor de uitgaven voor het normaal onderhoud van de
wegen80 en de investeringswerken inzake wegen en bouwwerken 81 worden samen verminderd met

77

BA 19.002.11.12.7310.

78

BA 19.002.11.15.7310.

79

BA 19.002.99.01.0100.

80

BA 19.002.09.01.1410.

81

BA 19.002.11.10.7310.
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11,3 miljoen euro en zitten daarmee op het niveau van de bedragen van de initiële begroting 2018
(respectievelijk 41 en 40,7 miljoen euro).
Opmerking
Het Rekenhof merkt nochtans op dat de administratie heeft aangegeven respectievelijk 57 en
55 miljoen euro vereffeningskredieten voor die uitgaven nodig te hebben. Gelet op het uitstaand
bedrag van de vastleggingen is het Rekenhof van oordeel dat de in de begroting uitgetrokken
vereffeningskredieten ontoereikend zijn, te meer als die kredieten uitgestelde betalingen van
facturen van het dienstjaar 2018 ten laste moeten nemen.
5.4.11. Opdracht 22 – Beleid inzake waterproductie en watervoorziening, technische
reglementering inzake de kwaliteit van het drinkwater, de zuivering van het
afvalwater en de riolering
Kredieten C: 60,5 miljoen euro; + 21,0 miljoen euro (+ 53,2 %)
Kredieten B: 55,5 miljoen euro; + 16,1 miljoen euro (+ 40,9 %)
Die verhogingen vloeien hoofdzakelijk voort uit de kredieten die zijn ingeschreven in
programma 003 Bestrijding van overstromingen, collectering en zuivering van afvalwater voor de
toekenning van een werkingssubsidie aan de intercommunale vereniging Vivaqua (20 miljoen euro
voor de vastleggingen en 15 miljoen euro voor de vereffeningen, in het raam van het
renovatieprogramma van de infrastructuur voor drinkwaterdistributie en gemeentelijke sanering).
5.4.12. Opdracht 24 – Afvalophaling en -verwerking
Kredieten C: 171,3 miljoen euro; - 0,2 miljoen euro (- 0,1 %)
Kredieten B: 171,3 miljoen euro; + 17,6 miljoen euro (+ 11,4 %)
De begroting 2019 voorziet voor de werkingssubsidie aan het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
hezelfde bedrag als bij de initiële begroting 2018, zowel voor de vastleggingen als voor de
vereffeningen (171,2 miljoen euro). De vereffeningskredieten houden bijgevolg geen rekening met
de beslissing van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 4 mei 2018 om de
storting van de aan het GAN toegekende dotaties ten belope van 20 % te schorsen (zijnde een
bedrag van 34,2 miljoen euro voor het jaar 2019). De verantwoordingen van de begrotingstabellen
preciseren dat die kredieten bij de aanpassing zullen worden aangepast in verhouding tot de
vereffende bedragen82.
5.4.13. Opdracht 25 – Huisvesting en woonomgeving
Kredieten C : 404,6 miljoen euro; - 29,0 miljoen euro (- 6,7 %)
Kredieten B : 436,6 miljoen euro; - 30,8 miljoen euro (- 6,6 %)
Programma 005 – Ondersteuning van de instellingen belast met de uitvoering van het
sociale huisvestingsbeleid
De daling van de vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten situeert zich vooral binnen dit
programma (respectievelijk - 44,5 en - 15,6 miljoen euro).
In het kader van het vierjarenprogramma 2018-2021 wordt 75,0 miljoen euro aan kredietverleningen
en 75,0 miljoen euro aan investeringssubsidies voorzien aan vastleggingskredieten. Het gaat om het
programma 2018-2021 van 300 miljoen euro waarvoor het saldo aan vastleggingskredieten wordt
voorzien in 2019. De daling met 42,1 miljoen is het gevolg van een vastleggingskrediet voorzien in
2018 van 42,1 miljoen euro voor het bijkomend programma 2018-2021 gewijd aan de aanpassing van
de brandveiligheid van de hoge gebouwen in de sociale woningsector.

82 Cf.

de analyse van de ontwerpbegroting 2019 van het GAN.
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De vereffeningskredieten voor kredietverleningen aan de BGHM in het kader van de
vierjarenplannen nemen af met 24,6 miljoen euro tot 129,0 miljoen euro. Het gaat om 54,0 miljoen
euro voor de vierjarenplannen van voor 2018-2021 en 75 miljoen euro voor het vierjarenplan 20182021. Het Rekenhof wijst erop dat de kredietverleningen aan de BGHM in het kader van de nieuwe
investeringsplannen niet langer afgestemd zijn op de uitgaven van de BGHM. De
investeringssubsidies in het kader van de vierjarenplannen en het Huisvestingsplan nemen toe met
respectievelijk 3,0 en 17,4 miljoen euro. De investeringssubsidies in het kader van de Alliantie
Wonen nemen af met 8,5 miljoen euro. De kredieten voor investeringssubsidies voorzien in het
kader van de vierjarenplannen, het Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen stemmen overeen met
de door de BGHM geraamde uitgaven.
Programma 007 – Beleid ten gunste van de gezinnen
De vastleggingskredieten stijgen met 8,2 miljoen euro. Het vastleggingskrediet voor de
investeringsdotatie aan het Woningfonds neemt toe met 2,9 miljoen euro tot 8,1 miljoen euro
rekening houdend met een toename van de intrestvoeten in 2019. Daarnaast nemen de
vastleggingskredieten toe met 4,9 miljoen euro voor de gedelegeerde opdracht aan het
Woningfonds. De vereffeningskredieten nemen af met 21,0 miljoen euro hoofdzakelijk omwille van
de afgenomen investeringssubsidie aan het Woningfonds in het kader van de Alliantie Wonen
(- 18,9 miljoen euro). In 2017 werd hiervan een deel doorgeschoven naar 2018 omwille van het netto
te financieren saldo.
Programma 008 – Beleid ten gunste van de minstbedeelden
De vastleggings- en vereffeningskredieten zijn toegenomen met respectievelijk 7,4 en 6,1 miljoen
euro. De toename van de vastleggings- en vereffeningskredieten situeert zich voornamelijk in de
inkomensoverdrachten aan particulieren bij wijze van huurtoelage (respectievelijk + 5,5 en
+ 3,5 miljoen euro) rekening houdend met de aanname van een nieuwe ordonnantie eind 2018.
5.4.14. Opdracht 30 – Financiering van de Gemeenschapscommissies
Kredieten C et B: 400,6 miljoen euro; + 5,1 miljoen euro (+ 1,3 %)
De kredieten stijgen als gevolg van de aanpassing aan de gemiddelde evolutie van de lonen in het
Brussels openbaar ambt (coëfficiënt = 1,02) van de basisbedragen en de bedragen die voortvloeien
uit de akkoorden van de non-profitsector van de inkomensoverdrachten (trekkingsrechten) en
dotaties aan de gemeenschapscommissies.
Er wordt overigens opnieuw een aanvullende dotatie van 14,0 miljoen euro (- 0,7 miljoen euro in
vergelijking met de aangepaste begroting 2018) toegekend aan de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie.
5.4.15. Opdracht 33 – Stedenbouw en erfgoed
Kredieten C: 175,0 miljoen euro
Kredieten B: 163,9 miljoen euro
Deze nieuwe opdracht brengt de kredieten83 samen van de vroegere opdrachten 26 – Monumenten
en Landschappen en 27 – Stadsbeleid.
De vastleggings- en vereffeningskredieten in opdracht 33 vertonen de volgende verschillen in
vergelijking met de kredieten die ze vervangen.
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Zoals aangepast in 2018, namelijk, zonder de programma’s 27.002 en 27.003 die werden overgedragen naar respectievelijk
opdracht 03 (nieuw programma 004) en opdracht 8 (nieuw programma 003).
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Tabel 19 – Overeenstemming tussen de kredieten van de opdrachten 33 (2019) en 26 en 27 (2018)
Aangepaste begroting 2018
Totaal

Initiële begroting 2019
Opdr. 33

Verschil

Opdr. 26

Opdr. 27

Kredieten C

36.156

242.117

278.273

175.013

- 103.260

Kredieten B

33.835

163.100

196.935

163.858

- 33.077

(in duizend euro)
Voor de vastleggingen vloeit de daling voor de helft voort uit de niet-herinschrijving van de
kredieten uit de aangepaste begroting 2018 voor de investeringssubsidie aan de stichting Kanal
(50 miljoen euro). Voor de rest preciseert de algemene toelichting, eveneens in verband met de
vereffeningskredieten, dat de in 2019 voor die nieuwe opdracht bestemde kredieten globaal worden
behouden in vergelijking met de kredieten die al bestonden in de initiële begroting 2018.
Het Rekenhof wijst op de inschrijving van vereffeningskredieten voor de werkingssubsidies
(4 miljoen euro ; + 2,6 miljoen euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2018) en de
investeringssubsidies (14,5 miljoen euro ; + 9 miljoen euro) aan de stichting Kanal. Deze laatste
subsidie moet de 3e schijf van de investeringsuitgaven en de studiekosten dekken van het project
Cultuurpool, overeenkomstig het op 19 juli 2018 geactualiseerde meerjareninvesteringsplan. De
werkingssubsidie omvat een krediet van 1 miljoen euro voor de betaling van de canon in verband
met de erfpachtovereenkomst die moet worden gesloten tussen de Stichting Kanal en de
Maatschappij voor Stedelijke Inrichting voor het gebouw waarin de Cultuurpool gevestigd zal
worden.
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6.

BEGROTINGSFONDSEN

Artikel 33 van het ontwerp van uitgavenbegroting preciseert dat « de variabele kredieten van de
organieke begrotingsfondsen worden toegewezen aan de programma’s van hun respectieve
opdrachten binnen de grenzen van de in de algemene uitgavenbegroting ingeschreven administratieve
kredieten op de met de begrotingsfondsen verbonden basisallocaties, geïdentificeerd door de code
BFB ».
Het ontwerp bevat geen overzichtstabel van de aan elk fonds toegekende administratieve kredieten.
Er is evenmin een ramingsstaat van de overgedragen saldi van de begrotingsfondsen op 31 december
2018 als bijlage opgenomen. Het Rekenhof had in zijn verslag over de algemene rekening 2017
aanbevolen een overzicht van de organieke fondsen op te stellen en die bij de uitvoeringsrekening
van van de begroting te voegen.
Het Rekenhof heeft op basis van de bedragen van de toegewezen ontvangsten (code DRF) en de
variabele kredieten (codes F84 en E85) die zijn opgenomen in de begrotingstabellen bij de ontwerpen
van middelen- en uitgavenbegroting, de volgende tabel opgesteld die de globale impact van de
begrotingsfondsen (BF) op de nettobegrotingssaldi en de vorderingensaldi ex ante van de jaren 2018
en 2019 tonen.
Tabel 20 – Impact van de begrotingsfondsen (BF) op het vorderingensaldo
Ontwerp
van
aangepaste
begroting
2018

Ontwerp
van
initiële
begroting
2019

Verschil

Toegewezen ontvangsten – zonder leningopbrengsten

(1)

160.470

174.982

14.512

Variabele kredieten (vereffeningen) –
zonder aflossingen

(2)

113.913

112.616

- 1.297

Variabele kredieten (vastleggingen)

(3)

253.067

250.189

- 2.878

Nettosaldo van het jaar (BF)

(3) = (1) - (2)

46.557

62.366

15.809

Saldo codes 8

(4)

- 16.963

- 24.789

- 7.826

Nettosaldo van het jaar (BF)zonder het saldo codes 8

(5) = (3) + (4)

29.594

37.577

7.983

(in duizend euro)
In 2019 is er een geraamde impact van 37,6 miljoen euro, tegenover 29,6 miljoen euro in 2018, en
levert op die manier een gunstige bijdrage aan het evenwicht ex ante dat de regering voor die twee
dienstjaren voorlegt.
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Variabele vastleggingskredieten.

85

Variabele vereffeningskredieten.
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7.

AUTONOME BESTUURSINSTELLINGEN

7.1. Algemeen overzicht
Tabel 21 – Evolutie van de begrotingen van de autonome bestuursinstellingen
Aangepast
2018

Autonome bestuursinstelling

Initieel
2019

Wijziging

e

1 categorie
Centrum voor informatica voor het Brusselse
Gewest (CIBG)

Ontvangsten

55.849

53.843

- 2.006

- 4%

Uitgaven

55.849

53.843

- 2.006

- 4%

Saldo
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer
en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

0

0

0

0%

Ontvangsten

128.134

131.813

3.679

3%

Uitgaven

122.328

126.007

3.679

3%

5.806

5.806

0

0%

Ontvangsten

1.539.676

1.581.259

41.583

3%

Uitgaven

1.539.676

1.581.259

41.583

3%

0

0

0

0%

Ontvangsten

162.752

168.637

5.885

4%

Uitgaven

160.952

168.637

7.685

5%

1.800

0

- 1.800

- 100%

238.534

262.247

23.713

10%

Uitgaven

262.583

270.706

8.123

3%

Saldo

- 24.049

- 8.459

15.590

- 65%

Ontvangsten

50.806

50.807

1

0%

Uitgaven

50.806

50.807

1

0%

Saldo

0

0

0

0%

Ontvangsten

0

0

0

0%

Uitgaven

0

0

0

0%

Saldo

0

0

0

0%

Ontvangsten

22.482

25.744

3.262

15%

Uitgaven

22.482

25.744

3.262

15%

0

0

0

0%

Ontvangsten

124.917

131.161

6.244

5%

Uitgaven

124.917

130.946

6.029

5%

0

215

215

0%

Ontvangsten

711.790

739.750

27.960

4%

Uitgaven

711.790

739.750

27.960

4%

0

0

0

0%

Ontvangsten

3.182

3.278

96

3%

Uitgaven

3.182

3.271

89

3%

Saldo
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van
de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT)

Saldo
Leefmilieu Brussel

Saldo
Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid
(GAN)

Innoviris (Brussels Instituut voor onderzoek en
innovatie)

Fonds voor de financiering van het waterbeleid
(FFW)

Brussels Planningsbureau
(perspective.brussels/BPB)

Ontvangsten

Saldo
Brussel – Preventie & Veiligheid (BPV)

Saldo
2e categorie
Actiris

Saldo
Economische en Sociale Raad voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)

Saldo
Brussels Waarborgfonds (BWF)

0

7

7

∞

Ontvangsten

1.662

1.804

142

9%

Uitgaven

1.662

1.712

50

3%

0

92

92

∞

Ontvangsten

1.109.978

1.240.958

130.980

12%

Uitgaven

1.066.038

1.239.518

173.480

16%

43.940

1.440

- 42.500

- 97%

Ontvangsten

4.312

4.870

558

13%

Uitgaven

4.312

4.870

558

13%

0

0

0

0%

41.235

46.226

4.991

12%

Saldo
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer
te Brussel (MIVB)

Saldo
Brussel Gas Elektriciteit (Brugel)

Saldo
Iristeam

Ontvangsten
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Aangepast
2018

Autonome bestuursinstelling
Uitgaven
Saldo
Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
(parking.brussels)

Brusoc

Participatiefonds – Brussel (Brupart)

Brussel Ontmanteling (BDBO)

0

0

0%

28.460

111%

Uitgaven

25.588

54.039

28.451

111%

16

25

9

56%

Ontvangsten

30.103

27.981

- 2.122

- 7%

Uitgaven

29.613

27.981

- 1.632

- 6%

490

0

- 490

- 100%

Ontvangsten

369.209

363.037

- 6.172

- 2%

Uitgaven

314.223

362.791

48.568

16%

54.986

246

- 54.740

- 100%

Ontvangsten

317.613

343.927

26.314

8%

Uitgaven

336.613

361.342

24.729

7%

Saldo

- 19.000

- 17.415

1.585

- 8%

Ontvangsten

4.780

4.677

- 103

- 2%

Uitgaven

3.401

3.775

374

11%

Saldo

1.379

902

- 477

- 35%

Ontvangsten

5.432

5.895

463

9%

Uitgaven

5.791

5.613

- 178

- 3%

- 359

282

641

- 179%

Ontvangsten

29.866

29.008

- 858

- 3%

Uitgaven

29.135

29.008

- 127

- 0%

Saldo

731

0

- 731

- 100%

Ontvangsten

375

355

- 20

- 5%

Uitgaven

375

355

- 20

- 5%

0

0

Saldo
beezy.brussels, beroepsreferentiecentrum gericht
op de stadsberoepen en het openbaar ambt

0

0%

Ontvangsten

425

- 425

- 100%

Uitgaven

425

- 425

- 100%

0

0

0%

Saldo
Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van
het Bedrijfsleven (BAOB)

Ontvangsten

37.913

39.093

1.180

3%

Uitgaven

37.913

39.093

1.180

3%

0

0

0

0%

Ontvangsten

2.600

2.600

∞

Uitgaven

2.608

2.608

∞

-8

-8

-∞

Saldo
Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)

Saldo
Geconsolideerde instellingen

12%

54.064

Saldo
visit.brussels

4.991

0

Saldo
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (WFBG)

46.226

25.604

Saldo
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
(BGHM)

Wijziging

Ontvangsten

Saldo
Haven van Brussel

41.235

Initieel
2019

Ontvangsten

5.016.629

5.313.034

296.405

6%

Uitgaven

4.950.889

5.329.901

379.012

8%

65.740

- 16.867

- 82.607

- 126%

Saldo

Bron: geconsolideerde ontvangsten- en uitgavenbegroting van de gewestelijke begroting (eind van het
beschikkend gedeelte), ontwerpen van begrotingsordonnantie
(in duizend euro)
Het Rekenhof stelt vast dat de gegevens in de samenvattende tabel van de geconsolideerde
ontvangsten- en uitgavenbegroting van de gewestelijke entiteit, die is opgenomen op het eind van
het beschikkend gedeelte van de begrotingsordonnantie, verschillen van de gegevens in de
verantwoordingstabellen van de diensten van de regering, van de BGHM, van visit.brussels, van het
BAOB en van de MSI.
De gewestelijke consolidatie van de verantwoordingstabellen levert een ontvangsten- en
uitgavensaldo op van - 763,7 miljoen euro (in plaats van - 771,2 miljoen euro) en een ESRvorderingensaldo van - 692,6 miljoen euro (in plaats van - 700,0 miljoen euro).
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7.2. Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke
Thesaurieën (BGHFGT)
Het begrotingsontwerp wordt voorgelegd in evenwicht.
Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018 is er een stijging met 41,6 miljoen euro tot een
bedrag van 1.581 miljoen euro door de uitgifte van nieuwe leningen binnen opdracht 01 en 05 in het
kader van de financiering aan gemeenten.
Enerzijds schrijft het BGHFGT vanuit een voorzichtigheidsprincipe 5 miljoen euro nieuwe leningen
als uitgave in voor opdracht 1 (BA 01.01.29.01.8532) en anderzijds 53 miljoen euro nieuwe leningen
als uitgave voor opdracht 5 (BA 05.01.29.01.8532).
Deze 53 miljoen euro wordt ingeschreven naar aanleiding van enerzijds het regeringsbesluit van
6 oktober 2016 waarin voor de periode 2017 tot 2019 hoogstens 100 miljoen euro wordt uitgeleend
voor investeringen door de gemeenten en anderzijds het regeringsbesluit van 19 juli 2018 waarin
10,8 miljoen euro leningscapaciteit wordt voorbehouden aan de gemeenten die investeringen doen
in het kader van de opvang van daklozen in 2018 en 2019.
Het Rekenhof stelt vast dat er in de uitvoeringsrekening 2017 op deze allocatie 37,4 miljoen euro is
aangerekend. Samen met de gebudgetteerde bedragen in het ontwerp van aanpassing 2018 en het
ontwerp initieel 2019 van respectievelijk 25 miljoen euro en 53 miljoen euro bedraagt het totaal
115,4 miljoen euro, wat een overschrijding met 4,6 miljoen euro is ten opzichte van de
leningscapaciteit van 110,8 miljoen euro dat door de regering is bepaald.

7.3. Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN)
De ontvangsten (262,2 miljoen euro) stijgen met 23,7 miljoen euro en de vereffeningskredieten
(270,7 miljoen euro) met 8,1 miljoen euro in vergelijking met het ontwerp van aangepaste begroting
2018. Het tekort van het ontwerp van initiële begroting beloopt bijgevolg - 8,5 miljoen euro.
Ontvangsten
Gelet op de onzekerheid na het vonnis van mei 2018, heeft de regering de werkingsdotatie 2019 van
het GAN op het niveau gebracht van die van de initiële begroting 2018 (d.w.z. + 17,7 miljoen euro
in vergelijking met de aangepaste begroting 2018).
Andere elementen met betrekking tot de geraamde ontvangsten van het GAN:






De geraamde eigen ontvangsten uit de verkoop van de door de verbrandingsinstallatie
geproduceerde stoom (BA 02.004.03.11.1611) worden met 2 miljoen euro verminderd tot
4 miljoen euro. De andere commerciële ontvangsten, waaronder die uit de ophaling van niethuishoudelijk en industrieel afval (BA 02.004.03.09.1611: 21 miljoen euro), blijven behouden op
het niveau van de ramingen in de aangepaste begroting 2018. Op basis van de informatie die
het GAN doorgaf, zijn die ontvangsten globaal 3 miljoen euro te hoog geraamd.
De opbrengst van deelnemingen in de verbonden maatschappijen (BA 02.004.03.38.2820) blijft
behouden op een miljoen euro, hoewel het GAN geen uitbetaling van dividenden voorziet van
zijn dochteronderneming Trieercentrum voor het boekjaar 2019.
Na te zijn geannuleerd in de aangepaste begroting 2018, zijn de ontvangsten uit de verkoop van
zakken (BA 02.004.03.42.1612) opnieuw ingeschreven in de ontwerpbegroting 2019 ten belope
van 7,8 miljoen euro.
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Uitgaven
De voornaamste kredietstijgingen in vergelijking met de aangepaste begroting 2018 betreffen:




de aankoop van zakken door de aankoopcentrale (BA 02.001.08.11.1211), + 7,8 miljoen euro;
de inrichting van depots en garages (BA 02.001.11.01.7200), + 1,2 miljoen euro;
de aankoop van ophalings- en reinigingsvoertuigen (BA 02.001.11.04.7410 en 03.001.11.01.7410),
+ 1,2 miljoen euro.

Een aantal uitgavenkredieten werden teruggebracht tot de bedragen in de initiële begroting 2018,
en dalen dus. Dit zijn de voornaamste wijzigingen:




De bezoldigingen van het statutair en niet-statutair personeel (BA 01.001.07.01.1111 en
01.001.07.02.1111), evenals de sociale bijdragen (BA 01.001.07.05.1120), dalen globaal met
5,3 miljoen euro ondanks de statutarisering van personeelsleden, aanwervingen,
baremawijzigingen en de indexering die voor 2019 worden verwacht. In opdracht 06 van de
gewestelijke begroting is echter een provisie van 9 miljoen euro ingeschreven voor de betaling
van de lonen van het GAN-personeel.
De annuleringen van vastgestelde rechten van voorgaande jaren (BA 02.003.55.01.1611) worden
met 0,3 miljoen euro verminderd terwijl er volgens het GAN 2 miljoen euro aan
vereffeningskredieten nodig zijn.

Thesaurie
Een begrotingsruiter machtigt de regering tot het verlenen van een gewestelijke waarborg aan een
kredietlijn die het GAN in 2019 wil aangaan om zijn thesauriebehoeften te dekken. Het zou gaan
om een bedrag van maximaal 20 miljoen euro. Het GAN heeft dat maximum bepaald op basis van
zijn huidige liquiditeiten, het verwacht gecumuleerd tekort van de boekjaren 2018 en 2019 en het
meest ongunstige scenario voor het GAN wat de toepassing van het vonnis betreft, namelijk de
bevriezing op 80 % van de stortingen van de dotatieschijven over het volledige jaar 2019.

7.4. Actiris
De initiële begroting 2019 wordt in evenwicht voorgesteld. De vastleggingskredieten, de
vereffeningskredieten en de ontvangsten belopen 739,8 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging
met 28 miljoen euro (+ 3,9 %) in vergelijking met de aangepaste begroting 2018.
Ontvangsten
De stijging van de ontvangstenramingen is voornamelijk te verklaren door de volgende elementen:








stijging van de algemene werkingssubsidie (+ 7,0 miljoen euro);
stijging van de subsidie voor partnershipmaatregelen (+ 6,4 miljoen euro);
stijging van de subsidie voor inschakelingscontracten (+ 4,4 miljoen euro met inbegrip van de
vermindering met 1,7 miljoen euro aan recuperaties van bedragen die te veel werden betaald
aan de plaatselijke overheden);
stijging van de subsidie voor de bevoegdheden i.v.m. de zesde staatshervorming (+ 3,4 miljoen
euro);
stijging van de geraamde ontvangsten afkomstig van het ESF (+ 2,8 miljoen euro);
stijging van de subsidies voor de premies i.v.m. de hervorming van de tewerkstellingssteun
(+ 2,3 miljoen euro) en die i.v.m. de sociale economie (+ 2,5 miljoen euro).
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Uitgaven
De voornaamste stijgingen van uitgavenkredieten houden verband met de volgende evoluties.
Opdracht 1 – Algemene uitgaven (+ 7,3 miljoen euro)




De kredieten voor personeelskosten stijgen (+ 8,4 miljoen euro), voornamelijk om de
indexering, de bevorderingen, de statutariseringen, het effect van de evoluties 2018 over het
volledige jaar, de anciënniteit en de premies te dekken (+ 6,4 miljoen euro), evenals de kosten
van nieuwe aanwervingen (+ 1,3 miljoen euro).
De voorziene storting afkomstig van het federale niveau voor de taalpremies wordt geannuleerd
(- 2 miljoen euro). Die daling wordt integraal gecompenseerd door een daling van de
ontvangsten i.v.m. de terugbetaling aan de DBHR. Omdat het niet zeker is dat de premie in
2019 zal worden gestort, heeft Actiris die niet ingeschreven in de initiële begroting, zoals in
2018.

Opdracht 4 – Partnerships (+ 6,9 miljoen euro)





Overdracht van middelen van opdracht 19 om bestellingen van opleidingen via Bruxelles
Formation en de VDAB te dekken (+ 2,2 miljoen euro).
Stijging van de middelen voor acties ter begeleiding van lokale opdrachten (+ 2,1 miljoen euro).
Bestellingen voor bijkomende opleidingen voor kwetsbare doelgroepen (+ 1 miljoen euro).
Stijging van de uitgaven voor de huur van de opleidings-tewerkstellingspool Technicity
(+ 0,7 miljoen euro) en de Ateliers Actief Zoeken naar Werk (AAZW) (+ 0,9 miljoen euro).

Opdracht 7 – Tewerkstelling van werkzoekenden door middel van gesubsidieerde arbeidsplaatsen
(- 2,4 miljoen euro)




Net zoals in de initiële begrotingen 2016 tot 2018 werden de uitgavenkredieten voor de
financiering van de New Deal-jobs, het plan Cigogne en de peuteropvang niet ingeschreven in
de initiële begroting 2019 (- 11,5 miljoen euro), terwijl ze systematisch opnieuw worden
ingeschreven bij de begrotingsaanpassingen, parallel met de overdrachten die worden
doorgevoerd op het niveau van de DBHR.
Stijging van de uitgaven om rekening te houden met de indexering, de anciënniteit, de creatie
van nieuwe jobs en de herziening van de methode voor de budgettaire raming van de maatregel
(+ 9,2 miljoen euro).

Opdracht 18 – Zesde staatshervorming (+ 3,4 miljoen euro)








Stijging van de geraamde uitgaven voor « artikels 60 » wegens de indexering en de gewijzigde
federale wetgeving met betrekking tot de stijging van de bedragen van het leefloon
(+ 2,1 miljoen euro).
Stijging van de kredieten voor startbaanovereenkomsten wegens de indexering en de terugkeer
naar het niveau van de initiële begroting 2018, op basis van de vastgestelde benutting van de
posten in 2017 en 2018 (+ 1,5 miljoen euro).
Stijging van programma 11 – Doelgroepen – Activering (+ 1 miljoen euro), voornamelijk door een
verschuiving van de middelen tussen het beleid ter vermindering van de sociale bijdrage, op
basis van de gegevens van de federale instellingen die als beheerders van die bevoegdheid
optreden (- 21,1 miljoen euro), en het activeringsbeleid (+ 22 miljoen euro). Dat laatste werd
echter teruggeschroefd bij de laatste twee aanpassingen wegens het geringere belang van het
Activa-plan (- 12,5 miljoen euro, d.i. - 29,3 % bij de aanpassing 2018).
Daling van de kredieten voor de jongerenbonus in de non-profitsector omdat de maatregel
vanaf 2019 wordt afgeschaft (- 1,6 miljoen euro).
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Opdracht 19 – Jeugdwaarborg (+ 1,8 miljoen euro)






De uitgavenkredieten voor startbaanovereenkomsten in het kader van de jeugdwaarborg,
voornamelijk die bestemd voor de ABI’s, komen terug op het niveau van de initiële begroting
2018 (+ 1,7 miljoen euro).
De nieuwe acties in het raam van het initiatief jongerenwerkgelegenheid, waarvoor het ESF als
cofinancierder zou kunnen fungeren en die aanvankelijk gepland waren in 2018, zullen pas ten
uitvoer worden gebracht vanaf 2019 (+ 2,6 miljoen euro).
Overdracht van middelen naar opdracht 4 (- 2,2 miljoen euro, zie hoger).

Opdracht 20 – Inschakelingscontracten in bedrijven (+ 4,4 miljoen euro)
Ondanks het beperkte succes van de maatregel in 2017 en 2018, wat leidde tot een vermindering
van de uitgavenkredieten in de aanpassing 2018 (- 6,2 miljoen euro, d.i. - 35,6 %), zet Actiris het
initiatief voort en benaderen de uitgaven het niveau van de initiële begroting 2018.
Opdracht 21 – Hervorming tewerkstellingssteun (+ 3,3 miljoen euro)
De stijging van de kredieten compenseert de daling die bij de aanpassing 2018 werd voorgesteld.
Ondanks het geringe succes of de laattijdige start van diverse maatregelen, kadert de
herinschrijving van de kredieten in de wil om de nieuwe incentives die vanaf 2018 ten uitvoer
werden gebracht, te behouden, namelijk de opleidingspremies, de alterneringspremies en de
premies voor zelfstandigen.
Opdracht 22 – Tewerkstelling binnen Sociale Economie (+ 2,5 miljoen euro)
Deze nieuwe opdracht (premies voor tewerkstelling binnen sociale economie voor kwetsbare
groepen) werd in 2018 gecreëerd maar niet ten uitvoer gebracht. Daarom werden de
uitgavenkredieten volledig geannuleerd bij de aanpassing 2018. De uitgavenkredieten in de initiële
begroting 2019 zijn vergelijkbaar met die van de initiële begroting 2018.

7.5. Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
In vergelijking met de aangepaste begroting 2018 brengt de initiële begroting 2019 de ramingen van
de ontvangsten op 1.241 miljoen euro (+ 142,3 miljoen euro) en de vereffeningskredieten op
1.239,5 miljoen euro (+ 173,5 miljoen euro), waardoor het begrotingsresultaat 1,4 miljoen euro
bedraagt. Het ESR-vorderingensaldo, dat in overeenstemming met de regeringsbeslissing van 19 juli
2018 evenveel bedraagt als dat van het ontwerp van aangepaste begroting 2018, beloopt 48,3 miljoen
euro.
Ontvangsten
De stijging van de ontvangstenramingen is voornamelijk te verklaren door de volgende elementen:







De globale werkingssubsidie bedraagt 280 miljoen euro (+ 5 miljoen euro ten opzichte van de
aangepaste begroting 2018).
De subsidie voor de verbetering van het vervoeraanbod wordt opgetrokken tot 95,6 miljoen
euro (+ 20 miljoen euro). Dat moet het mogelijk maken de indienststelling in 2018 van
tramlijnen 8 en 9, van de elektrische citybussen (lijn 73) te bestendigen in 2019 en de
implementering te garanderen van verschillende aanpassingen aan het netwerk waarin is
voorzien in het busplan.
De globale subsidie voor investeringen (BA 01.001.01.02.6611) en de bijzondere gewestsubsidie
voor grote investeringen (metro) die niet worden gedekt door Beliris (BA 02.001.04.08.6611)
nemen globaal gezien toe met 54 miljoen euro en bedragen in totaal 363,6 miljoen euro.
De van de federale Staat afkomstige Beliris-dotatie wordt opgetrokken tot 96,3 miljoen euro
(+ 46,3 miljoen euro).
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De ramingen van de verkeersontvangsten (223,6 miljoen euro) worden verhoogd (+ 8,1 miljoen
euro) en berusten op de hypothese dat het klantenbestand met 3,7 % zal aangroeien.

Uitgaven
De kredieten voor personeelsuitgaven (code 11) stijgen met 43,1 miljoen euro (7,9 %) in vergelijking
met de aangepaste begroting 2018 en belopen 588,5 miljoen euro. Die stijging wordt verklaard door
de invloed op jaarbasis van de vastleggingen van 2018 en van de loonindexering. De MIVB is
overigens van plan de groei van haar personeelsbestand te beperken in 2019.
De andere voornaamste stijgingen van vereffeningskredieten betreffen:







BA 01.001.14.01.9110 betreffende de aflossing van de schuld (+ 43 miljoen euro) van een EIBlening;
BA 01.003.11.02.7410 betreffende de aankoop van voertuigen (+ 32,3 miljoen euro) ingevolge de
studies en de aankoop van rollend exploitatiematerieel (M7-metrostellen, nieuwe generatie
trams, elektrische en hybride bussen);
BA 01.006.11.02.7422 betreffende het spoornet (+ 20,6 miljoen euro), voornamelijk vanwege de
studies en werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van het metronet (projecten
Noord-Albert, Noordstation, Bordet) en de sporen voor de metrostalling
Beekkant/Weststation.
de BA’s van opdracht 02 betreffende het programma ter verbetering van het aanbod
(+ 20 miljoen euro).

Het investeringsplan 2019 van de MIVB ligt in de lijn van het door de regering goedgekeurde
meerjareninvesteringsplan. Ondanks de verhoging van de subsidies meent de MIVB dat de
kredieten waarover ze beschikt in de begroting niet volstaan om alle in dit plan opgenomen
uitgaven voor 2019 te dekken86. Bijgevolg verminderde de MIVB de vereffeningskredieten voor het
investeringsplan met 46,8 miljoen euro. De raad van bestuur van de MIVB heeft zich nog niet
uitgesproken over de verdeling van deze vermindering over het investeringsplan.

7.6. Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
In het begrotingsontwerp 2019 stijgen de ontvangsten (391,0 miljoen euro) met 5,8 miljoen euro
(+ 1,5 %) ten opzichte van het ontwerp van aanpassing 2018. De vereffeningskredieten (381,1 miljoen
euro) stijgen met 35,6 miljoen euro (+ 10,3 %). Het voorgelegde begrotingsontwerp heeft een
begrotingsoverschot van 9,9 miljoen euro. De vastleggingskredieten (430,9 miljoen euro) stijgen
met 54,0 miljoen euro (+ 14,3 %).
Ontvangsten
De stijging van de ontvangsten is voornamelijk het gevolg van volgende elementen:






86

de investeringssubsidies in het kader van de vierjarenplannen en het Huisvestingsplan nemen
toe met respectievelijk 3,0 miljoen euro en 17,4 miljoen euro. De investeringssubsidies in het
kader van de Alliantie Wonen nemen daarentegen af met 8,5 miljoen euro. Inzake de
investeringsuitgaven worden de ontvangsten afgestemd met de uitgaven.
de terugvorderbare voorschotten nemen af met 24,6 miljoen euro tot 129 miljoen euro. Het gaat
om 75 miljoen euro voor het programma 2018-2021 en 54 miljoen euro voor de vorige
vierjarenprogramma’s.
De
terugvorderbare
voorschotten
voor
de
nieuwe
investeringsprogramma’s worden niet langer afgestemd op de uitgaven.
de afname van 10,0 miljoen euro in het kader van het investeringsmechanisme voor zonneenergie voor sociale woningen waarvoor in 2018 de financiering werd toegekend.

Inzonderheid wegens de doelstelling inzake het ESR-vorderingensaldo, door de regering vastgelegd op 48,3 miljoen euro.
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de opbrengst ingevolge de afstand van gebouwen aan de OVM neemt toe met 16,5 miljoen euro
tot 36,4 miljoen euro. De raming voorziet in de overdracht van vijf projecten.

Uitgaven
De belangrijkste evoluties ten opzichte van het ontwerp van aanpassing 2018 hebben betrekking
op:














de vereffeningskredieten voor de investeringssubsidies aan de OVM in het kader van de
vierjarenplannen, het Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen 87 nemen toe met 11,9 miljoen
euro als gevolg van het toegenomen aantal projecten in uitvoering en oplevering. De
vastleggingskredieten belopen 75,0 miljoen euro in het kader van het vierjarenprogramma
2018-2021.
de vereffeningskredieten voor de terugvorderbare voorschotten aan de OVM voor de bouw en
de renovatie van sociale woningen88 nemen af met 40,3 miljoen euro tot 54,0 miljoen euro. In
2018 werd op deze basisallocatie tevens de terugvorderbare voorschotten in het kader van het
Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen voorzien. Vanaf 2019 is hiervoor een aparte
basisallocatie voorzien (zie infra). De vastleggingskredieten belopen 75,0 miljoen euro in het
kader van het vierjarenprogramma 2018-2021.
de kredietverleningen aan de OVM voor het niet-gesubsidieerd deel van de projecten binnen
het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen met 78,0 miljoen euro (vastleggingsen vereffeningskredieten). Het Rekenhof wijst erop dat deze uitgaven voorheen werden
aangerekend op BA 03.001.21.01.8111. In vergelijking met 2018 zijn deze kredieten toegenomen
als gevolg van de toename van het aantal opgeleverde projecten.
de verlening van kredieten aan de OVM in het kader van het investeringsmechanisme voor
zonne-energie voor de sociale woningen ten belope van 5 miljoen euro (vastleggings- en
vereffeningskredieten).
de afname van de vastleggingskredieten voor de bouwkosten met 4,4 miljoen euro en de
toename van deze vereffeningskredieten met 16,4 miljoen euro als gevolg van het toegenomen
aantal projecten in uitvoering.
de toename van de vastleggingskredieten voor de vernieuwing van de installaties en
uitrustingen met 10,2 miljoen euro. Het gaat om de verbintenissen die zullen worden aangegaan
voor de renovatie van de administratieve gebouwen in het kader van het “Huis van het Wonen”.
de afname met 23,0 miljoen euro van de vastleggings- en vereffeningskredieten voor
gewaarborgde rekeningen bij de banken ten gunste van de ondernemers. Op heden zijn er geen
vooruitzichten op projecten waarvoor de financiering via een geblokkeerde rekening wordt
behandeld.

De aflossingen van terugvorderbare voorschotten toegekend door de GOB voor de
vierjarenplannen89 worden bij de BGHM geraamd op 24,1 miljoen euro. De GOB heeft een ontvangst
voorzien van 23,5 miljoen euro, wat overeenstemt met de aflossingstabellen.

7.7. Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WFBHG)
In het begrotingsontwerp 2019 stijgen de ontvangsten (343,9 miljoen euro) met 26,3 miljoen euro
(+ 8,3 %) ten opzichte van het ontwerp van aanpassing 2018. De vereffeningskredieten
(361,3 miljoen euro) stijgen met 24,7 miljoen euro (+ 7,4 %). Het voorgelegde begrotingsontwerp
heeft een begrotingstekort van 17,4 miljoen euro. De vastleggingskredieten (411,3 miljoen euro)
stijgen met 83,0 miljoen euro (+ 25,3 %).

87

BA 03.001.20.03.5111 en BA 03.001.20.05.5112.

88

BA 03.001.21.01.8111.

89

BA 02.001.14.04.9130.
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Ontvangsten
De toename van de ontvangsten is voornamelijk een gevolg van volgende elementen:





de opbrengsten van leningen nemen toe met 18,7 miljoen euro rekening houdend met de
verwachte evolutie van de activiteiten van het Fonds;
de verkoop van woningen over de verschillende programma’s neemt toe met 23,5 miljoen euro
tot 50,3 miljoen euro als gevolg van de verwachte oplevering van verschillende bouwprojecten.
De verkopen blijven echter zeer onzeker gelet op de beperkte economische capaciteit van de
kandidaten ten opzichte van de aankoopprijs van deze nieuwbouw woningen. De raming
voorziet in de verkoop van 224 woningen.
de investeringsdotatie in het kader van de Alliantie Wonen neemt af met 18,9 miljoen euro als
gevolg van de verschuiving van de dotatie van 2017 naar 2018 ten gevolge een belangrijk netto
te financieren saldo in 2018. In 2019 wordt de laatste schijf van 2 miljoen euro ingeschreven.

Uitgaven
De toename van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van volgende evoluties:






de kredietverlening aan gezinnen via hypothecaire kredieten neemt toe met 21,8 miljoen euro
(vastleggings- en vereffeningskredieten). Conform de beheersovereenkomst is het aantal
hypothecaire kredieten met 100 nieuwe kredieten per jaar extra ten opzichte van het vorige jaar
gebudgetteerd;
de bouwkosten voor de verschillende programma’s (huurhulp, BRV-verrichtingen, het
Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen) dalen met 11,0 miljoen euro (vereffeningskredieten)
op basis van de raming opgenomen in de meerjarige tabellen. De vastleggingskredieten nemen
toe met 94,2 miljoen euro voornamelijk omwille van de verbintenissen die zullen worden
aangegaan in het kader van de Alliantie Wonen.
de vereffeningskredieten voor de aankoop van gebouwen in het kader van de Alliantie Wonen
nemen toe met 15,5 miljoen euro en de vastleggingskredieten dalen met 26,2 miljoen euro. In
2019 worden geen nieuwe projecten verwacht. De verbintenissen die reeds werden aangegaan,
worden uitgevoerd.

7.8. Andere instellingen
7.8.1.

Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

Hoewel in 2018 geen enkele ambulance werd aangekocht voorziet de initiële begroting 2019 enkel
2,5 miljoen euro vastleggingskredieten, en geen enkel vereffeningskrediet.
7.8.2.

Leefmilieu Brussel

De totale uitgavenkredieten zijn 3,8 miljoen euro te laag geschat, omdat de huur en de huurlasten
in verband met het gebouw Tour & Taxis voor 2019 werden vergeten.
7.8.3.

Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels)

De totale vastleggingskredieten zijn 13,2 miljoen euro te hoog geraamd wegens het verschil tussen
de vastleggings- en de vereffeningskredieten voor de huur en het onderhoud van de nieuwe
parkeerautomaten. Omdat dit een jaarlijks terugkerende verplichting is, moeten de daartoe
bestemde vastleggings- en vereffeningskredieten gelijk zijn.
7.8.4.

Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)

Bij het ontwerp van ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting is een begroting
gevoegd voor de MSI en die wordt voorgesteld als een begroting van een autonome
bestuursinstelling van tweede categorie.
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Dat is de MSI evenwel niet, want ze behoort niet tot de gewestelijke entiteit, d.w.z. de ESRconsolidatieperimeter van het gewest zoals die door het Instituut voor de Nationale Rekeningen is
gedefinieerd. Bovendien omvat het ontwerp van ordonnantie geen enkele bepaling die de MSI
verplicht een begroting op te stellen, noch is er een bepaling die preciseert welk budgettair,
boekhoudkundig en controlestelsel van toepassing zou zijn op de verrichtingen waarin die
begroting voorziet.
Als die uitgaven echter worden gezien als verrichtingen eigen aan de diensten van de regering maar
voor hun rekening uitgevoerd door de MSI, moeten ze rechtstreeks in de begroting en in de
boekhouding van de diensten van de regering worden opgenomen 90, in plaats van de toelage waarin
is voorzien om ze te financieren91.

90

Op grond van het universaliteitsbeginsel opgelegd door artikel 4, § 3, van de OOBBC: « […] het geheel van de uitgaven en alle
ontvangsten en uitgaven zijn op waarachtige wijze terug te vinden in de begroting. De waarachtigheid ervan wordt beoordeeld door
rekening te houden met de beschikbare informatie en de vooruitzichten die er redelijkerwijze uit kunnen voortvloeien. »
91

BA 33.002.19.01.0310 Werkingssubsidie aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) verbonden met de gedelegeerde
opdracht.

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