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Inleiding 
 

Ter uitvoering van de bepalingen van artikel 29 van de ordonnantie van 21 november 2006 
houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de con-
trole, bezorgt het Rekenhof aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie (GGC) zijn opmerkingen en commentaar over de ontwerpen van or-
donnanties houdende aanpassing van de begroting 2017 en houdende de begroting 2018. 

Het Rekenhof heeft die ontwerpen en de algemene toelichting onderzocht. Het heeft zich 
ook gebaseerd op de gegevens van de ter controle aan het Rekenhof voorgelegde algemene 
rekening 2016 en kon beschikken over de begrotingsvoorstellen van de diensten van het Ver-
enigd College. 

 

  



ONTWERPORDONNANTIES HOUDENDE DE AANPASSING VAN DE BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2017  

EN DE BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2018 VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 5 

Deel I – Ontwerp van aanpassing 
2017 

 OVEREENSTEMMING VAN DE AANGEPASTE BEGROTING 2017 
MET DE BEGROTINGSDOELSTELLINGEN 

1.1. Belgische coördinatie en verdeling van de inspanningen voor de 
jaren 2017 tot 2020 

In overeenstemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 20131 formuleerde de 
Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid van de Hoge Raad van Financiën (hierna: 
HRF) in maart 2017 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 stabiliteitsprogramma2. De HRF baseerde zich voor dat 
advies op de economische vooruitzichten 2017-2022 van het Federaal Planbureau3. 

Eind april 2017 diende België zijn meerjarenstabiliteitsprogramma 2017-2020 in bij de 
Europese autoriteiten. Dat programma, dat berust op het al vernoemde advies van de HRF, 
legt het begrotingstraject voor die periode vast. 

De federale ministerraad keurde het programma, dat voorziet in een structureel evenwicht 
voor de gezamenlijke overheid en voor de entiteiten I en II tegen 2019, goed op 28 april 2017. 
Het Overlegcomité van de federale regering en de regeringen van de gemeenschappen en 
gewesten nam akte van het globale traject, maar keurde dit niet formeel goed4. 

Het Rekenhof wijst erop dat het stabiliteitsprogramma 2017-2020 geen verdeling van de te 
bereiken doelstelling vermeldt, terwijl het advies van de HRF een verdeling bevat van de 
inspanningen die de gemeenschappen en gewesten (en lokale overheden) van entiteit II 
moeten leveren5. 

In dat verband herinnerde de Europese Commissie in haar aanbevelingen aan de Raad van 
22 mei 20176 eraan dat de ontstentenis van een formeel akkoord en het gebrek aan 
coördinatie tussen entiteiten bij het verdelen van de begrotingsinspanning de haalbaarheid 
ondermijnen van het algemene traject naar de middellangetermijndoelstelling dat voor het 
land is uitgestippeld in het stabiliteitsprogramma. Daarnaast formuleerde ze deze 
aanbeveling voor België: « Overeenstemming bereiken over een afdwingbare verdeling van 

 

1 Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommis-

sies 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 2017-2020, Hoge Raad van Financiën, Afdeling 

Financieringsbehoeften van de overheid, maart 2017. 

3 Economische vooruitzichten 2017-2022, Federaal Planbureau, 17 maart 2017. 

4 Artikel 2, § 4, 2e lid, van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 bepaalt dat de vastlegging van individuele 

begrotingsdoelstellingen in nominale en structurele termen moet worden goedgekeurd door een beslissing van het Over-

legcomité. 

5 Artikel 2, § 4, 1e lid, van het al vernoemde samenwerkingsakkoord bepaalt immers 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”. 

6 Aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2017 van België en met een advies van de Raad 

over het stabiliteitsprogramma 2017 van België, COM (2017) 501 final, overweging 11 en aanbeveling 1. 
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de begrotingsdoelstellingen over alle overheidsniveaus en voor onafhankelijk 
begrotingstoezicht zorgen ». 

In een advies van juli 20177 vroeg de HRF de verschillende overheden ten slotte tot een 
akkoord te komen over het globale begrotingstraject en de verdeling ervan over de 
subsectoren van de overheidsbesturen en de individuele gemeenschappen en gewesten. Bij 
gebrek daaraan kon de Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid van de HRF haar 
monitoringopdracht betreffende de naleving van de begrotingsdoelstellingen voor de jaren 
2014 tot 2016, zoals beschreven in het samenwerkingsakkoord, immers niet correct uitvoeren. 

1.2. Traject van het stabiliteitsprogramma 2017-2020 

1.2.1. Gezamenlijke overheid 

Het advies van de HRF van maart 2017 bevatte twee trajectvoorstellen die allebei naar een 
structureel evenwicht streefden en beiden het schuldcriterium naleefden vanaf 20188: 

 een traject waarbij inspanning (2% van het bbp) lineair is verdeeld over 2017 en 2018 (1% 
van het bbp per jaar) om een structureel evenwicht te bereiken in 2018 voor de 
gezamenlijke overheid; 

 een traject waarbij de inspanning wordt gespreid over de jaren 2017 tot 2019 (1,0% in 2017, 
0,8% in 2018 en 0,2% in 2019), waardoor voor de gezamenlijke overheid een structureel 
evenwicht kan worden bereikt in 2019. 

Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 berust grotendeels op het tweede traject, maar beperkt 
de in 2018 te leveren inspanning (van 0,8% tot 0,6% van het bbp) en vergroot de in 2019 te 
leveren inspanning (van 0,2% tot 0,4% van het bbp). Het structureel evenwicht moet 
vervolgens worden behouden voor elk van de entiteiten. Het stabiliteitsprogramma van 
België bepaalt overigens dat het schuldcriterium9 pas zal worden nageleefd vanaf 2019. De 
schuldgraad zou in 2017 met 0,7 % dalen (van 105,9 %10 tot 105,2 % van het bbp). 

De volgende tabel schetst het aanbevolen traject in termen van structurele saldi en 
vorderingensaldi. 

Tabel 1 – Structurele saldi en vorderingensaldi van de gezamenlijke overheid  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Structureel saldo – Gezamenlijke overheid −1,98 −0,98 −0,36 0,00 0,00 

Entiteit I −1,99 −0,94 −0,34 0,00 0,00 

Entiteit II 0,01 −0,04 −0,02 0,00 0,00 

Vorderingensaldo – Gezamenlijke overheid −2,62 −1,57 −0,73 −0,20 −0,07 

Entiteit I −2,68 −1,51 −0,30 −0,14 −0,05 

Entiteit II 0,06 −0,06 −0,43 −0,06 −0,02 

Bron: stabiliteitsprogramma van België 2017-2020, tabel 5, p. 13 (in % van het bbp) 

 

7 Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de overheid, advies "Evaluatie van het Samenwerkings-

akkoord van 13 december 2013 en analyse van de recente budgettaire evoluties", juli 2017. 

8 In het eerste traject is er nog marge ten opzichte van de begrotingsdoelstelling, in het tweede traject niet. 

9 Vanaf 2017 moet het verschil tussen de schuldgraad en de referentiegraad van 60 % van het bbp worden verminderd met 

één twintigste per jaar. 

10 In de rekeningen 2016 van de overheidsbesturen die het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) in oktober 2017 

publiceerde, beliep de overheidsschuld (definitie Maastricht) 105,7 % van het bbp eind 2016, d.i. 0,3 % van het bbp minder 

dan in 2015, wat de trajectdaling die in 2015 begon, bevestigt. 
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Het structureel saldo wordt bekomen door het neutraliseren van de effecten van de econo-
mische conjunctuur en de one-off-maatregelen11. Op die manier kan het effect op middel-
lange en op lange termijn van de begrotingsmaatregelen van de overheden worden bepaald. 

De aldus vastgelegde doelstellingen omvatten de uitzonderlijke uitgaven die voortvloeien uit 
de asiel- en migratiecrisis en uit de strijd tegen het terrorisme, waarvoor de Belgische over-
heden de Europese Commissie zowel in 2016 als in 2017 hebben verzocht de flexibiliteitsclau-
sule toe te passen12. Wat 2016 betreft, bedroegen de in aanmerking komende bijkomende 
uitgaven volgens de cijfers van de Europese Commissie13 0,08% van het bbp voor de toe-
stroom aan vluchtelingen en 0,05% van het bbp voor de veiligheidsmaatregelen. Voor 2017 
raamde de Commissie de bijkomende impact van de veiligheidsmaatregelen in vergelijking 
met 2016 op 0,01% van het bbp. De eindraming met inbegrip van de in aanmerking komende 
bedragen zal in de lente van 2018 worden opgemaakt. 

Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 stelt dat de federale overheid in samenwerking met de 
gemeenschappen en de gewesten een dialoog wil aangaan met de Europese Commissie over 
de begrotingsmatige behandeling van strategische investeringen. Volgens het stabiliteitspro-
gramma is de uitkomst van deze dialoog bepalend voor de naleving van het hierin opgeno-
men traject14. Het programma bevat voor elke entiteit een overzicht met aanzienlijke inves-
teringen die nog moeten worden uitgevoerd en waaraan een belangrijk ‘rendement’ gekop-
peld is15. 

In haar vooruitzichten van de lente 2017 raamde de Europese Commissie de financieringsbe-
hoefte van België in 2017 op -1,9% van het bbp (in plaats van -1,6%), het structureel tekort op 
-1,6% van het bbp (in plaats van -1,0%) en de schuldgraad op 105,6% van het bbp (in plaats 
van 105,2%). 

In haar voornoemde aanbevelingen van 22 mei 2017 betreffende het nationale hervormings-
programma 2017 van België en met een advies over het stabiliteitsprogramma 2017 van België, 
benadrukte de Commissie bovendien dat een nieuwe berekening van het structureel saldo16 
op een tekort van 0,3% van het bbp in 2019 wees en dat bijkomende maatregelen nodig zou-
den zijn vanaf 2017 om de naleving te waarborgen van de bepalingen van het stabiliteits- en 
groeipact. 

In haar vooruitzichten van de herfst (9 november 2017) raamde de Europese Commissie het 
structurele saldo voor het jaar 2017 op -1,5 % van het bbp (tegenover -1,1 % in het begrotings-
plan), terwijl de raming van het vorderingensaldo ongewijzigd bleef (-1,5 % van het bbp). De 
schuldgraad is dan weer herzien naar 103,8 % in 2017. 

 

 

11 Eenmalige maatregelen.  

12 Deze clausule (de artikelen 5.1 en 6.3 van verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van 

het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid) bepaalt dat de lidsta-

ten in uitzonderlijke omstandigheden mag worden toegestaan tijdelijk af te wijken van het aanpassingstraject met het 

oog op de realisatie van de begrotingsdoelstelling op middellange termijn (laatste lid van artikel 5.1). 

13 Aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2017 van België en met een advies van de Raad 

over het stabiliteitsprogramma 2017 van België, COM (2017) 501 final, overweging 8. 

14 Stabiliteitsprogramma p. 2. 

15 Stabiliteitsprogramma, p. 38 (Ondersteuning van de investeringen) en p. 46-70 (Bijlage 5 – Het verwachte economische 

rendement van niet-defensie gerelateerde overheidsinvesteringsprojecten die aanzienlijke budgettaire gevolgen hebben). 

16 Gecorrigeerd saldo van de conjunctuurwijzigingen, zonder de eenmalige en tijdelijke maatregelen, overweging 6 en 

voetnoot 10 in de aanbeveling van de Europese Commissie. 
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1.2.2. Traject van de GGC 

Het advies van de HRF van maart 2017 bepaalt een verdeling van de inspanningen die de 
verschillende entiteiten moeten leveren alsook een traject en een doelstelling per jaar voor 
elk van de entiteiten, teneinde een evenwicht te bereiken in 2018 of 2019, naargelang de 
gekozen optie. 

Om een structureel evenwicht te bereiken in 2019 zou het traject van de GGC er als volgt 
moeten uitzien. 

Tabel 2 Traject van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Structureel saldo -0,0020 0,0029 0,0015 0,0005 0,0000 0,0000 

Vorderingensaldo -0,0039 0,0012 0,0005 -0,0002 -0,0004 -0,0002 

Bron: advies "Begrotingstraject ter voorbereiding van het stabiliteitsprogramma 2017-2020, Hoge 
Raad van Financiën, Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid, maart 2017, punt 4.3.2.1.2, 
tabel 53, p. 109 (in % van het bbp). 

Op basis van een op 435.309 miljoen euro17 geraamd bbp zou de begroting van de GGC voor 
2017 tot een positief vorderingensaldo van 2,2 miljoen euro moeten leiden. 

Als basis voor dat traject heeft de HRF voor elke gemeenschap en voor elk gewest de voorlo-
pige vorderingensaldi voor 2016 genomen zoals die eind maart 2017 werden geraamd door 
het INR18. In de rekeningen 2016 van de overheidsbesturen die op 20 oktober 2017 gepubli-
ceerd werden, werd de raming van het vorderingensaldo 2016 van de GGC opgetrokken van 
5,1 miljoen euro (raming van maart 2017) tot 10,7 miljoen euro. 

In het raam van het meerderheidsakkoord 2014-2019 heeft het Verenigd College zich ertoe 
verbonden elk jaar een begroting in evenwicht voor te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 De HRF hanteerde dat cijfer om zijn advies van maart 2017 op te maken. 

18 Cf. het advies “Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2017-2020" van de HRF, maart 2017, 

p. 87. 
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 BEGROTINGSSALDO EN VORDERINGENSALDO 

De begrotingsdocumenten betreffende de ontwerpen van aanpassing vermelden geen bere-
kening van het vorderingensaldo. Het Rekenhof heeft daarover echter informatie ingewon-
nen, wat het mogelijk maakte de volgende tabel op te stellen. 

Tabel 3 - Vorderingensaldo 2017 

  

Initieel 

2017 

Ontwerp  

aanpassing 

2017 

 Variatie 

Ontvangsten (1) 1.267.479 1.277.099 
 

9.620 

Uitgaven (vereffeningskredieten) (2) 1.292.708 1.314.081 
 

21.373 

Brutobegrotingssaldo (3)=(1)-(2) -25.229 -36.982 
 

-11.753 

Onderbenuttingen (4) 19.178 19.178 
 

0 

ESR-vorderingensaldo (5)=(3)+(4) -6.051 -17.804 
 

-11.753 

Neutralisering i.v.m. de dotatie artikel 47/9 §4 BFW 6.051 17.804 
 

11.753 

Gecorrigeerd ESR-vorderingensaldo 0 0 
 

0 

   
 

 
Door de HRF aanbevolen doelstelling*** -14.140 2.177  16.317 

verschil met de door de HRF aanbevolen doelstelling  14.140 -2.177 
 

-16.317 

                                                                        In duizend euro 

De aangepaste ontvangsten- en uitgavenramingen (vereffeningskredieten) resulteren in een 
brutobegrotingssaldo van -37,0 miljoen euro, wat 11,8 miljoen euro slechter is dan dat van de 
initiële begroting 2017. De uitgaven stijgen meer dan de ontvangsten. 

Het Rekenhof stelt echter vast dat dat saldo geen rekening houdt met 6,9 miljoen euro te 
hoog geraamde uitgaven in Opdracht 05 Bevoegdheden overgedragen in het kader van de zesde 
staatshervorming (zie punt 4.2.4). 

De toepassing van een onderbenutting van uitgavenkredieten van 19,2 miljoen euro19 (even 
veel als in de initiële begroting) resulteert in een ESR-vorderingensaldo van -17,8 miljoen 
euro.  

Het Rekenhof merkt evenwel op dat uit de algemene rekeningen 2015 en 201620 een gemid-
delde onderbenutting van 9,9 miljoen euro blijkt. 

Het Verenigd College heeft vervolgens een positieve correctie (neutralisering van uitgaven) 
van 17,8 miljoen euro uitgevoerd, om zo tot een evenwicht te komen (vorderingensaldo van 
nul).  

Die neutralisering werd uitgevoerd in de veronderstelling dat het INR voor de realisaties 2017 
achteraf zou overgaan tot een ESR-correctie gelijk aan de door de federale Staat gerecupe-
reerde investeringsuitgaven voor kosten uit het verleden met betrekking tot de ziekenhuis-
infrastructuren A1/A3 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen (BFM)21. 

 

 

19 De onderbenuttingsgraad evolueert van 1,48 % in de initiële begroting naar 1,46 % in het ontwerp van aangepaste be-

groting. 

20 Dat zijn de eerste rekeningen waarin de zesde staatshervorming vervat is. 

21 In de berekening van het vorderingensaldo 2016 van de GGC heeft het INR daartoe in het begrotingssaldo van de dien-

sten van het Verenigd College een positieve ESR-correctie aangebracht voor een bedrag van 18,1 miljoen euro. 
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Tot besluit stelt het Rekenhof vast dat het door het College voorgestelde evenwicht in ESR-
termen voor 2017 berust op hypotheses die niet werden ondersteund door gegevens uit voor-
gaande jaren (onderbenuttingen), of die voortvloeien uit een extrapolatie van vroegere re-
sultaten die nog bevestigd moeten worden. Het Rekenhof kan zich dus niet uitspreken over 
de geldigheid van de vooraf uitgevoerde correcties. 

Als overigens blijkt dat de kredieten op opdracht 05 Bevoegdheden overgedragen in het kader 
van de zesde staatshervorming met 6,9 miljoen euro overschat zijn, zou de aangepaste be-
groting een positief vorderingensaldo van 6,9 miljoen euro kunnen opleveren, onder voor-
behoud van de geldigheid van de uitgevoerde ESR-correcties. 
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 ONTWERP VAN AANPASSING VAN DE MIDDELENBEGROTING 

Tabel 4 – Raming van de ontvangsten (in duizend euro)  

Omschrijving artikel Realisa-

ties 

2016* 

Initiële 

begroting 

2017 

Ontwerp 

aanpas-

sing 2017 

Verschil 

t.o.v. ini-

tiële be-

groting 
2017 

Verschil 

t.o.v. ini-

tiële be-

groting 
2017 

    (1) (2) (3) (3) - (2)   

29.01 Creditinteresten en meerwaarden kassaldi 
en beleggingen 

137 15 100 85 566,7% 

38.02 Terugbetalingen Centrum voor Maat-

schappelijke Documentatie en Coördinatie   

1 0 0 0 - 

38.02 Huurgelden vzw's Bicohuis 0 60 60 0 0,0% 

46.01 Federale dotatie Bijzondere Financierings-

wet 

1.140.036 1.192.078 1.197.233 5.155 0,4% 

46.02 Dotatie BHG (Bijzonder Fonds voor Maat-

schappelijk Welzijn) 

21.062 21.483 25.432 3.949 18,4% 

46.03 Dotatie BHG lasten splitsing provincie 

Brabant 

54.892 45.313 45.110 -203 -0,4% 

46.04 Dotatie BHG akkoord non-profit sector 7.082 7.082 7.285 203 2,9% 

46.05 Federale dotatie taalpremies 0 85 0 -85 -100,0% 

46.06 Dotatie van de Franse Gemeenschap  6e 

staatshervorming 

1.152 1.194 1.152 -42 -3,5% 

46.07 Riziv e health 0 119 119 0 0,0% 

06.02 Diverse opbrengsten 720 50 608 558 1116,0% 

76.30 Verkoop van bestaande gebouwen 0 0 0 0 - 

  Totaal  1.225.082 1.267.479 1.277.099 9.620 0,8% 

 

In vergelijking met de initiële begroting verhoogt het ontwerp de ontvangstenramingen met 
9,6 miljoen euro (+0,8 %) tot 1.277,1 miljoen euro. Die globale stijging is vooral een gevolg 
van de verhoogde raming van de federale dotatie (+5,2 miljoen euro) en van de Dotatie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (+3,9 
miljoen euro). Die ramingen stemmen overeen met de federale en de gewestelijke gegevens. 

De verhoging van de gewestelijke dotatie vloeit voort uit de hervorming van de algemene 
dotatie aan de gemeenten, die ten uitvoer werd gelegd door de gezamenlijke ordonnantie 
van het gewest en de GGC van 27 juli 2017.  

Voor de aangepaste raming van de federale dotatie, die rekening houdt met de definitieve 
afrekening voor 2016, is uitgegaan van de parameters van de economische begroting van het 
Federaal Planbureau van 9 februari 2017. Die ging uit van een economische groei van 1,4% en 
een inflatie van 2,1%. Dat is een bijstelling van respectievelijk +0,2% en +0,5% ten opzichte 
van de parameters toegepast bij de opmaak van de initiële begroting.  

In overeenstemming met het universaliteitsbeginsel wordt de federale dotatie bruto weerge-
geven. In praktijk stort de federale overheid minder door omdat ze de uitgaven die ze nog 
doet in naam en voor rekening van de GGC (via de zogenaamde federale operatoren Famifed, 
RIZIV en RVA) inhoudt. De GGC verwerkt die federale inhoudingen via de uitgavenbegro-
ting. Voor de in 2016 overgehevelde bevoegdheid voor de financiering van de ziekenhuisin-
frastructuur en medisch-technische diensten wordt evenwel van bovenvermeld beginsel af-
geweken en wordt in navolging van de FOD Financiën uitgegaan van een netto-weergave. 
De 56,2 miljoen euro geraamde ontvangsten voor die nieuwe bevoegdheid zijn nu verrekend 
met de 62,3 miljoen euro geraamde inhoudingen. 
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 ONTWERP VAN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 

4.1. Algemeen overzicht 

Het ontwerp verhoogt de vastleggingskredieten met 15,2 miljoen euro (1,2 %) tot 1.288,8 
miljoen euro en de vereffeningskredieten22 met 21,4 miljoen euro (+1,7 %) tot 1.314,1 miljoen 
euro. 

De volgende tabel geeft voor elke opdracht die ramingen in detail weer naargelang de kre-
dietsoort. 

Tabel 5 – Uitgavenkredieten in het ontwerp van aangepaste begroting 2017  

Uitgavenbegroting  
Initieel 

2017 (1) 

Ontwerp 

aanpassing 

2017 (2) 

Variatie 

(2)-(1) 

Variatie in 

% 

Vastleggingskredieten         

Opdracht 01 – Kabinetten en Raad 1.472 1.480 8 0,5% 

Opdracht 02 – Algemene uitgaven van de administratie 9.282 9.340 58 0,6% 

Opdracht 03 - Gezondheid 21.727 33.801 12.074 55,6% 

Opdracht 04 – Bijstand aan personen 88.097 91.384 3.287 3,7% 

Opdracht 05 – Bevoegdheden zesde staatshervorming 1.152.765 1.152.522 -243 0,0% 

Opdracht 06 – ABI's gezondheid en Bijstand aan personen  249 249 0 0,0% 

TOTAAL 1.273.592 1.288.776 15.184 1,2% 

Vereffeningskredieten        

Opdracht 01 – Kabinetten en Raad 1.472 1.480 8 0,5% 

Opdracht 02 – Algemene uitgaven van de administratie 9.282 9.340 58 0,6% 

Opdracht 03 - Gezondheid 49.171 67.009 17.838 36,3% 

Opdracht 04 – Bijstand aan personen 79.792 82.663 2.871 3,6% 

Opdracht 05 – Bevoegdheden zesde staatshervorming 1.152.742 1.153.340 598 0,1% 

Opdracht 06 - ABI's gezondheid en Bijstand aan personen  249 249 0 0,0% 

TOTAAL 1.292.708 1.314.081 21.373 1,7% 

                                                                                                                      In duizend euro 

4.2. Commentaar op de belangrijkste kredietevoluties  

4.2.1. Opdracht 02- Algemene uitgaven van de administratie 

Na opmerkingen van het Rekenhof bij de certificering werden in het enige programma 001 
van deze opdracht een aantal nieuwe basisallocaties opgenomen die er moeten voor zorgen 
dat de ESR-classificatie beter in acht wordt genomen. 

4.2.2. Opdracht 03 - Gezondheid 

De stijging van de vastleggingskredieten (+12,1 miljoen euro) betreft voornamelijk de kredie-
ten voor investeringen in gezondheidsinstellingen en ziekenhuizen, in programma 005 In-
vesteringen (+12,0 miljoen euro).  

Die stijging is gespreid over de kredieten voor gezondheidsinstellingen in het raam van de 
klassieke financiering (+4,3 miljoen euro) en de kredieten voor investeringen in ziekenhui-
zen via prefinanciering van werken (+7,7 miljoen euro). Ze kadert in de beslissing van 13 juli 
2017 waarmee het Verenigd College de implementatie goedkeurde van de beslissing van 

 

22 Kredieten bestemd om de verbintenissen aan te zuiveren die tijdens datzelfde boekjaar of in de loop van voorgaande 

boekjaren werden aangegaan. 
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24 april 2014 tot indexering van de bedragen van het meerjarenplan 2008-2019 voor de sub-
sidiëring van de bouw van gezondheidsinstellingen, en de verlenging tot 2020. Die beslissing 
machtigde tot een indexering van 15 % van het totaalbedrag van het bovengenoemde geac-
tualiseerde plan (211 miljoen euro), te weten 30,7 miljoen euro. Volgens de meegedeelde in-
formatie bevatten de aangepaste vastleggingskredieten (22,4 miljoen euro) 16,3 miljoen euro 
voor die indexering (8,6 miljoen euro voor de dossiers « klassieke financiering » en 7,7 mil-
joen euro23 voor de prefinancieringsdossiers). 

Ook bij de vereffeningskredieten doet de stijging zich vooral voor bij de investeringskredie-
ten van bovenvermelde programma 005 (+ 16,7 miljoen euro), namelijk +10,3 miljoen euro in 
het kader van de klassieke financieringen en +6,4 miljoen euro in het kader van de prefinan-
cieringen. Die stijgingen kaderen in de normale uitvoering van de bouwplanning 2008-2019 
voor de gezondheidsinstellingen, de indexering van de bedragen in dat plan en een aanvul-
lende tegemoetkoming voor het onderhoud en de renovatie van erkende plekken voor be-
schermd wonen. Volgens de meegedeelde informatie is in de aangepaste vereffeningskredie-
ten (54,6 miljoen euro) in totaal een bedrag van 13,0 miljoen euro opgenomen voor de be-
oogde indexering (5,3 miljoen euro voor de dossiers « klassieke financiering » en 7,7 miljoen 
euro voor de prefinancieringsdossiers). 

4.2.3. Opdracht 04 – Bijstand aan personen 

De kredietstijgingen in deze opdracht (+3,3 miljoen euro bij de vastleggingen en +2,9 miljoen 
euro bij de vereffeningen) vloeien voornamelijk voort uit de gestegen kredieten voor het bij-
zonder fonds voor maatschappelijk welzijn in programma 006 Openbare centra voor maat-
schappelijk werk (+3,9 miljoen euro bij de vastleggingen en +3,8 miljoen euro bij de vereffe-
ningen). Die stijging kadert in de hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten (cf. 
punt 3 Ontwerp van middelenbegroting). 

4.2.4. Opdracht 05 – Bevoegdheden overgedragen in het kader van de zesde 
staatshervorming 

De kredieten van die opdracht wijzigen bijna niet. 

Het Rekenhof heeft nagegaan of de aangepaste kredieten in programma 001 Familie en 002 
Gezondheidszorg – Bijstand aan personen overeenstemmen met de aangepaste ramingen van 
de federale operatoren FAMIFED en RIZIV. Voor de kinderbijslagen en de daaraan gekop-
pelde werkingskosten werden geen verschillen vastgesteld. Voor de nog door het RIZIV be-
heerde bevoegdheden, waarvoor de kredieten van de initiële begroting werden gehandhaafd, 
blijken de ramingen echter 6,9 miljoen euro hoger te zijn dan de laatste ramingen van okto-
ber 2017 van het RIZIV (316,3 miljoen euro tegenover 309,4 miljoen euro). 

 

 

 

 

 

 

23 Kredieten voor een aanvullende vastlegging in het kader van de bouw van het Chirec-ziekenhuis. 
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4.3. Uitstaand bedrag van de vastleggingen 

Op 31 december 2016 beliep het uitstaand bedrag van de vastleggingen24 103,4 miljoen euro. 
Dit is zowat twintig miljoen euro minder is dan dat van eind 2015. 76,3 miljoen euro hiervan 
betrof investeringen in de gezondheidssector (54,5 miljoen euro voor de kredieten « prefi-
nanciering » en 21,8 miljoen euro voor de kredieten voor de klassieke financiering van zie-
kenhuisinfrastructuren). 7,6 miljoen euro betreft investeringen in de sector van de bijstand 
aan personen.  

De initiële uitgavenbegroting 2017 genereerde een potentiële daling van het uitstaand bedrag 
van 19,1 miljoen euro. Het voorliggend ontwerp van aanpassing brengt die op 25,3 miljoen 
euro. 

De volledige uitvoering van de begroting 2017 (zonder eventuele annuleringen en verminde-
ringen van vastleggingsvisa) zou het globale uitstaand bedrag in theorie bijgevolg op 
78,1 miljoen euro kunnen brengen op 31 december 2017. 

 

 

 

 

24 Verschil tussen de beleidskredieten en de betaalkredieten. 
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Deel II – Ontwerpbegrotingen voor 
het jaar 2018 
 

1. NALEVING VAN DE BEGROTINGSDOELSTELLING VAN DE GE-
MEENSCHAPPELIJK GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR 2018 

1.1. Ontwerp van begrotingsplan van België 

Sedert het twopack op 30 mei 2013 van kracht is geworden, geldt voor België zoals voor de 
andere lidstaten van de eurozone, een scherper budgettair toezicht vanwege de Europese 
Commissie. Op grond van deze wetgeving moet het ontwerp van begrotingsplan voor het 
komend jaar vóór 15 oktober aan de Commissie worden overgezonden. De Commissie moet 
een advies over de inhoud ervan formuleren vóór 30 november en kan in voorkomend geval 
vragen het ontwerp te vervolledigen of aan te passen. 

De Belgische regering heeft de Europese Commissie midden oktober 2017 een ontwerp van 
begrotingsplan bezorgd dat in detail de maatregelen vermeldt die gepland zijn om in 2018 
een nominaal vorderingensaldo van -1,1% van het bbp en een structurele verbetering van 
0,3% van het bbp tussen 2017 en 2018 te bereiken. Die begrotingsdoelstellingen van de geza-
menlijke overheid wijken af van de cijfers die het stabiliteitsprogramma naar voren schuift. 
Het structurele saldo 2018 wordt teruggebracht tot -0,8 % van het bbp (in plaats van -0,4 %) 
en de structurele verbetering tussen 2017 en 2018 tot 0,3 % van het bbp (in plaats van 0,6 %). 

Tabel 6- Vergelijking ontwerp van begrotingsplan / stabiliteitsprogramma 

 2017 2018 

Structureel saldo   

Stabiliteitsprogramma −1,0 −0,4 

Ontwerp van begrotingsplan −1,1 −0,8 

Verschil −0,1 −0,525 

Vorderingensaldo   

Stabiliteitsprogramma −1,6 −0,7 

Ontwerp van begrotingsplan −1,5 −1,1 

Verschil 0,1 −0,4 

Bron: ontwerp van begrotingsplan van België (oktober 2017) (in % van het bbp) 

Het begrotingsplan raamt de evolutie van de schuldgraad (brutoschuld) voor de jaren 2017 
en 2018 op respectievelijk 104,1 % van het bbp en 102,7 % van het bbp, wat 1,1 % en 0,7 % 
minder is dan de cijfers die het stabiliteitsprogramma naar voren schuift. 

Het ontwerp van begrotingsplan stelt bovendien de doelstellingen en de discretionaire maat-
regelen voor die in de ontwerpbegrotingen van de federale overheid, de gemeenschappen en 
de gewesten zijn ingeschreven. 

 

25 Afrondingsverschil 
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In de ramingen van de herfst raamde de Europese Commissie het structurele saldo voor het 
jaar 2018 op  -1,5 % van het bbp (tegenover -0,8 % in het begrotingsplan) en het vorderingen-
saldo op -1,4 % van het bbp (in plaats van -1,1 %). De geraamde schuldgraad voor 2018 wordt 
herzien naar 102,5 % (in plaats van 102,7 %). 

1.2. Overeenstemming van de GG- begroting met het Europese kader 

In het raam van het sixpack legt richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 de 
regels vast in verband met de kenmerken die de begrotingskaders van de lidstaten moeten 
vertonen om te waarborgen dat ze hun verplichting inzake buitensporige openbare tekorten 
naleven. In het tweede trimester 2014 werd die richtlijn gedeeltelijk omgezet in nationaal 
recht26.  

Wat de gemeenschappen en de gewesten betreft, werd 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 in die zin gewijzigd door de wet van 10 april 201427. Deze 
wet somt de verantwoordingsdocumenten op die bij de begroting van elke gemeenschap en 
elk gewest moeten worden gevoegd. De begroting van die entiteiten schrijft zich overigens 
in in een begrotingskader op middellange termijn. Deze middellange termijn dekt de regeer-
periode en minimaal een periode van 3 jaar. Ze wordt aangevuld met een meerjarige begro-
tingsplanning op basis van het begrotingskader op middellange termijn. De wet houdende 
algemene bepalingen vermeldt in detail de hierin op te nemen elementen. 

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de weergave van de begrotingsdocumenten niet volledig 
in overeenstemming is met de richtlijnen van de wet houdende algemene bepalingen, aan-
gezien de algemene toelichting bij de ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het begro-
tingsjaar 2018 geen meerjarenprojectie omvat.  

 

 

 

 

 

 

 

26 Deze richtlijn wil de lidstaten hoofdzakelijk verplichten over een volledig systeem van overheidsboekhouding te beschik-

ken, hun begrotingsprogrammering te baseren op realistische en actuele macro-economische vooruitzichten, te beschik-

ken over becijferde begrotingsregels, een budgettaire meerjarenvisie op te stellen, te zorgen voor begrotingscoördinatie 

tussen de subsectoren, de begrotingsverantwoordelijkheden te verdelen onder de subsectoren, de informatie over alle 

instellingen en fondsen, de fiscale uitgaven, de voorwaardelijke vastleggingen en de waarborgen te publiceren en er reke-

ning mee te houden.  

27 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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2. BEGROTINGS- EN VORDERINGENSALDO 

Het begrotingsontwerp 2018 leidt tot een begrotingssaldo ex ante van -37,0 miljoen euro. Dat 
is hetzelfde als dat van het ontwerp van aanpassing 2017. 

Het Rekenhof merkt echter op dat dat saldo geen rekening houdt met een uitgavenbedrag 
van 14 miljoen euro, zoals becommentarieerd in punt 4.2.4 Opdracht 05 Bevoegdheden over-
gedragen in het kader van de zesde staatshervorming.  

Tabel 7- Begrotings- en vorderingensaldo 

  

Ontwerp 

 initieel 2018 

Ontwerp 

aanpassing 
2017 

 Variatie 

Ontvangsten (1) 1.292.426 1.277.099  15.327 

Uitgaven (vereffeningskredieten) (2) 1.329.473 1.314.081 
 

15.392 

Brutobegrotingssaldo (3)=(1)-(2) -37.047 -36.982 
 

-65 

Onderbenuttingen (4) 19.178 19.178 
 

0 

ESR-vorderingensaldo (5)=(3)+(4) -17.869 -17.804 
 

-65 

Neutralisatie i.v.m. dotatie artikel 47/9 §4 BFW 17.869 17.804 
 

65 

Gecorrigeerd ESR-vorderingensaldo 0 0 
 

0 

Door de HRF aanbevolen doelstelling 
-898 2.177 

 
-3.075 

Verschil ten opzichte van de door de HRF aanbevolen 

doelstelling  898 -2.177 

 

3.075 

               (In duizend euro) 

Overeenkomstig de ESR-methodologie moeten op het begrotingssaldo verschillende correc-
ties worden toegepast om te komen tot het vorderingensaldo. 

De elementen voor die berekening zijn gedeeltelijk terug te vinden in de algemene toelich-
ting.  

Het Rekenhof heeft de berekening van dat saldo op zijn eigen manier voorgesteld, en daarbij 
de correcties gepreciseerd die door het Verenigd College werden aangebracht.  

De toepassing van een onderbenutting van uitgavenkredieten van 19,2 miljoen euro28 (de-
zelfde als de initiële en aangepaste begroting 2017), resulteert in een ESR-vorderingensaldo 
van -17,9 miljoen euro. 

Het Rekenhof merkt opnieuw op dat die evaluatie van het bedrag aan onderbenuttingen niet 
realistisch is in het licht van de vroeger vastgestelde niet-uitgevoerde kredieten (cf. deel I, 
punt 2).  

Het Verenigd College heeft vervolgens een positieve correctie van 17,9 miljoen euro uitge-
voerd, om zo tot een evenwicht te komen (vorderingensaldo nul). Die neutralisering is van 
dezelfde grootteorde als die in het ontwerp van aangepaste begroting 2017. Het Verenigd 
College gaat uit van de veronderstelling dat het INR net zoals in 2016 zal overgaan tot een 
correctie gelijk aan de door de federale Staat gerecupereerde investeringsuitgaven voor kos-
ten uit het verleden met betrekking tot de ziekenhuisinfrastructuren A1/A3 van het budget 
van financiële middelen van de ziekenhuizen (BFM) (cf. deel I, punt 2).  

 

 

28 1,44 % van de totale vereffeningskredieten 
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Tot besluit stelt het Rekenhof vast dat het door het College voor 2018 voorgestelde evenwicht 
van de begrotingen in ESR-termen berust op hypotheses die niet worden ondersteund door 
gegevens uit voorgaande jaren (onderbenuttingen), of die voortvloeien uit een extrapolatie 
van vroegere resultaten die nog bevestigd moeten worden. Het Rekenhof kan zich dus niet 
uitspreken over de geldigheid van de vooraf uitgevoerde correcties. Indien zou blijken dat 
de kredieten in verband met de uitgaven inzake kinderbijslag wel degelijk 14 miljoen euro 
onderschat zijn, zou het vorderingensaldo zoals dat door het Verenigd College wordt voor-
gesteld, daarenboven niet in evenwicht zijn, maar -14,0 miljoen euro bedragen (zie punt 
4.2.4. hierna).  
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3. ONTWERP VAN MIDDELENBEGROTING 

Tabel 8 – Raming van de ontvangsten (in duizend euro) 

Omschrijving artikel Initieel 

2017 

Ontwerp 

aanpassing 

2017 

Initieel 

2018 

Verschil t.o.v. ontwerp 

aanpassing 2017 

              in % 

    (1) (2) (3) (3) - (2)     

29.01 Creditinteresten en meerwaarden kassaldi 

en beleggingen 

15 100 100 0   0,0% 

38.02 Terugbetalingen Centrum voor Maatschap-

pelijke Documentatie en Coördinatie   

0 0 0 0   - 

38.02 Huurgelden vzw's Bicohuis 60 60 77 17   28,3% 

46.01 Federale dotatie Bijzondere Financieringswet 1.192.078 1.197.233 1.203.350 6.117   0,5% 

46.02 Dotatie BHG (Bijzonder Fonds voor Maat-

schappelijk Welzijn) 

21.483 25.432 28.941 3.509   13,8% 

46.03 
Dotatie BHG lasten splitsing provincie Bra-

bant 
45.313 45.110 51.205 6.095   13,5% 

46.04 Dotatie BHG akkoord non-profit sector 7.082 7.285 7.432 147   2,0% 

46.05 Federale dotatie taalpremies 85 0 0 0   - 

46.06 Dotatie van de Franse Gemeenschap  6e 

staatshervorming 

1.194 1.152 1.152 0   0,0% 

46.07 Riziv e health 119 119 119 0   0,0% 

06.02 Diverse opbrengsten 50 608 50 -558   -91,8% 

76.30 Verkoop van bestaande gebouwen 0 0 0 0   - 

  Totaal  1.267.479 1.277.099 1.292.426 15.327   1,2% 

 

In vergelijking met het ontwerp van aanpassing 2017 nemen de geraamde ontvangsten met 
15,3 miljoen euro toe tot 1.292,4 miljoen euro. Die ramingen stemmen overeen met de fede-
rale en de gewestelijke gegevens. 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel vloeit die stijging deels voort uit de evolutie van de op 
basis van de bijzondere financieringswet toegekende federale dotatie29. De macro-economi-
sche parameters voor de vaststelling van de initiële bedragen 2018 en de vermoedelijke afre-
keningen 2017 zijn die van de economische begroting van het Federaal Planbureau van 8 
september 2017. Die gaat voor 2018 uit van een inflatie van 1,20% en een BBP-groei van 1,70%. 

Zoals voor 2017 wordt de dotatie voor de nieuwe bevoegdheid inzake ziekenhuisinfrastruc-
tuur netto weergegeven en rekening gehouden met een negatief bedrag (-6,8 miljoen euro) 
omdat de 56,5 miljoen euro geraamde ontvangsten hiervoor lager zijn dan de 63,3 miljoen 
euro geraamde inhoudingen  voor deze bevoegdheid. Zoals het Rekenhof al vermeldde in 
zijn vorige begrotingsverslagen is de GGC van oordeel dat dit laatste eigenlijk niet kan, en 
werd de problematiek voorgelegd op het Overlegcomité. In afwachting van een definitieve 
regeling besliste de GGC haar middelenbegroting in overeenstemming te brengen met de 
federale ramingen, en een ESR-correctie toe te passen (zie punt 2). 

De stijging met 6,1 miljoen euro voor de Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
de lasten voortkomend uit de splitsing van de provincie Brabant is te verklaren door extra mid-
delen die dat gewest in 2018 heeft voorzien. De toename van de Dotatie van het Brussels 

 

29 Die federale dotatie bevat zowel de dotatie die werd toegekend voor de zesde staatshervorming als de middelen voor 

de overgedragen bevoegdheden op het vlak van gezinsbijslagen, ouderenzorg, gezondheidszorg en hulp aan personen, 

en de ziekenhuisinfrastructuur. 
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Hoofdstedelijk Gewest voor het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn vloeit net als 
bij de aanpassing 2017 voort uit de hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten. 
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4. ONTWERP VAN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 

4.1. Algemeen overzicht 

In vergelijking met het ontwerp van aangepaste begroting 2017 verhoogt het ontwerp van 
initiële begroting 2018 de vastleggingskredieten met 42,4 miljoen euro en de vereffenings-
kredieten met 15,4 miljoen euro tot respectievelijk 1.331,1 en 1.329,5 miljoen euro.  

De volgende tabel geeft die ramingen in detail per opdracht weer naargelang de kredietsoort. 

Tabel 9 - Kredieten van de algemene uitgavenbegroting 2018 

Uitgavenbegroting  
Initieel 

2018  

Aangepast 

2017                         

Initieel 

2017                  

Wijziging 

initieel 

2018/ 

aangepast 

2017 

Wijziging 

initieel 

2018/ ini-

tieel 2017 

Vastleggingskredieten           

Opdracht 01 – Kabinetten en Raad 1.472 1.480 1.472 -8 0 

Opdracht 02 – Algemene uitgaven van de administratie 11.978 9.340 9.282 2.638 2.696 

Opdracht 03 - Gezondheid 36.362 33.801 21.727 2.561 14.635 

Opdracht 04 – Bijstand aan personen 112.649 91.384 88.097 21.265 24.552 

Opdracht 05 – Bevoegdheden zesde staatshervorming 1.155.662 1.152.522 1.152.765 3.140 2.897 

Opdracht 06 – ABI voor Gezondheid en Welzijn  8.014 249 249 7.765 7.765 

Opdracht 07 - Non-profit 5.000 - - -   

Totaal 1.331.137 1.288.776 1.273.592 42.361 57.545 

Vereffeningskredieten         0 

Opdracht 01 – Kabinetten en Raad 1.472 1.480 1.472 -8 0 

Opdracht 02 – Algemene uitgaven van de administratie 11.978 9.340 9.282 2.638 2.696 

Opdracht 03 - Gezondheid 51.596 67.009 49.171 -15.413 2.425 

Opdracht 04 – Bijstand aan personen 95.757 82.663 79.792 13.094 15.965 

Opdracht 05 – Bevoegdheden zesde staatshervorming 1.155.656 1.153.340 1.152.742 2.316 2.914 

Opdracht 06 – ABI voor Gezondheid en Welzijn  8.014 249 249 7.765 7.765 

Opdracht 07 - Non-profit 5.000 - - -   

Totaal 1.329.473 1.314.081 1.292.708 15.392 36.765 

         (In duizend euro) 

4.2. Commentaar bij de belangrijkste kredietevoluties  

De belangrijkste evoluties, hoofdzakelijk in vergelijking met het ontwerp van aangepaste be-
groting 2017, worden in de volgende opdrachten en programma’s vastgesteld. Ze worden 
hierna becommentarieerd.  
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4.2.1. Opdracht 02 – Algemene uitgaven van de administratie  

De toename met 2,6 miljoen euro van de vastleggings- en vereffeningskredieten in vergelij-
king met de aanpassing 2017 (+28,2 %) vloeit hoofdzakelijk voort uit de stijging van de uit-
gaven voor bezoldigingen (2,1 miljoen euro, d.i. +36,8 %). Die vloeit deels voort uit de loon-
indexering medio 2017 en met de baremieke verhogingen, en deels met de uitbreiding van 
de personeelsformatie van de diensten van het Verenigd College30. Die uitbreiding wordt 
inzonderheid verantwoord door de noodzaak meer expertise binnen te halen om de bij de 
zesde staatshervorming overgedragen bevoegdheden uit te oefenen. De impact ervan op de 
begroting 2018 wordt geraamd op 1,5 miljoen euro31.  

4.2.2. Opdracht 03 - Gezondheid  

De totale toename van de vastleggingskredieten (+2,6 miljoen euro) is over verschillende 
programma’s gespreid. Binnen programma 005 Investeringen (+1,0 miljoen euro) worden de 
kredieten voor de investeringen in ziekenhuizen van de openbare sector (prefinanciering) 
met 9,3 miljoen euro32 opgetrokken voor de indexering van het meerjarenplan 2008-2019 
voor de subsidiëring van de bouw van gezondheidsinstellingen en de uitbreiding tot 2020, 
(zie punt 4.2.2 van deel I). Omgekeerd voorziet het ontwerp geen krediet meer voor de pre-
financiering van de investeringen in ziekenhuizen uit de privésector. Dit is een vermindering 
met 7,7 miljoen euro, wegens de eenmalige impact in 2017 van de toepassing van de boven-
vermelde indexering. Wat de klassieke financieringen betreft, wordt de vermindering met 
8,8 miljoen euro van de voor de overheidssector voorziene vastleggingen inzake investerin-
gen voor de instellingen die ressorteren onder gezondheid in de sector van de persoonsge-
bonden aangelegenheden, overigens gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging met 8,0 
miljoen euro van de vastleggingen van dezelfde aard voor de privésector.  

In vereffeningstermen heeft de totale vermindering van de kredieten (-15,4 miljoen euro) 
hoofdzakelijk betrekking op bovenvermeld programma 005 Investeringen (-15,9 miljoen 
euro), en meer in het bijzonder die voor de prefinancieringen (privé- en overheidssector sa-
men). Die worden teruggebracht van 35,1 naar 20 miljoen euro. Volgens de meegedeelde in-
formatie zou het krediet van 15 miljoen euro voor de investeringen van de privésector niet 
het bedrag van 9,3 miljoen euro omvatten dat nodig is voor de vereffening van de aanvul-
lende subsidie voor de bovenvermelde indexering.  

Het Rekenhof maakt ter informatie een stand van zaken op van de investeringskredieten van 
de gezondheidssector en van de aanwending ervan van 2016 tot 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

30 Besluit van 6 juli 2017 van het Verenigd College van de GGC tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten 

van het Verenigd College van de GGC van Brussel-Hoofdstad. 

31 Aanwerving van 22 personeelsleden. 

32 Werf New Bordet. 
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Tabel 10 – Investeringskredieten – Sector gezondheid 

Prog. 03.005 Investeringen 

2016 2017 2018 

Kre-

dieten  

Aanwen-

dingen  
% 

Aange-

paste 

kredie-

ten 

Aanwendin-

gen op 
15/11 

% 

Initiële 

kredie-
ten 

Vastleggingen        
BA 02.5.1.01.00 20.000 11.175 55,9%         

BA 03.005.20.01.5121       5.508 127 2,3% 0 

BA 03.005.39.01.5122       9.233 6.308 68,3% 14.180 

Totaal zonder prefinanciering 20.000 11.175 55,9% 14.741 6.435 43,7% 14.180 

BA 02.5.1.02.01 0 - -         

BA 03.005.20.02.5121       0 - - 9.262 

BA 03.005.39.02.5122       7.695 0 - 0 

Totaal prefinanciering 0 - - 7.695 0 - 9.262 

Totale vastleggingen 20.000 11.175 55,9% 22.436 6.435 28,7% 23.442 

Vereffeningen         

BA 02.5.1.01.00 12.600 8.897 70,6%         

BA 03.005.20.01.5121       11.266 3.722 33,0% 2.500 

BA 03.005.39.01.5122       8.209 3.482 42,4% 16.180 

Totaal zonder prefinanciering 12.600 8.897 70,6% 19.475 7.204 75,5% 18.680 

BA 02.5.1.02.01 26.817 26.817 100,0%         

BA 03.005.20.02.5121       10.000 2.407 24,1% 15.000 

BA 03.005.39.02.5122       25.085 12.927 51,5% 5.000 

Totaal prefinanciering 26.817 26.817 100,0% 35.085 15.335 43,7% 20.000 

Totale vereffeningen 39.417 35.714 90,6% 54.560 22.538 41,3% 38.680 

         (in duizend euro) 

Zoals in de voorgaande jaren bevat het beschikkend gedeelte van het ontwerp van uitgaven-
begroting (artikel 9) een bepaling die het Verenigd College toelaat over te gaan tot de herin-
schrijving van onbenutte kredieten van voorgaande jaren die zijn vervat in de door het Ver-
enigd College goedgekeurde bouwkalenders, tot maximaal 16,0 miljoen euro aan vastleggin-
gen en vereffeningen. Het gaat er met andere woorden om die eventuele kredietoverschrij-
dingen te dekken met de thesaurie.  

Het Rekenhof herinnert eraan dat die bepalingen meerdere prerogatieven inzake begroting 
van Verenigde Vergadering delegeren aan het Verenigd College, en dat ze bovendien de doel-
stelling van een begrotingsevenwicht in het gedrang kunnen brengen. 

4.2.3. Opdracht 04 – Bijstand aan personen  

De vastleggings- en de vereffeningskredieten worden opgetrokken met respectievelijk 21,3 
en 13,1 miljoen euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2017. Voor de vastleggingen 
slaan die stijgingen hoofdzakelijk op de programma’s 007 Investeringen (+10,8 miljoen euro), 
005 Beleid ten voordele van de gehandicapte personen (+3,8 miljoen euro), 006 Openbare cen-
tra voor maatschappelijk welzijn (+2,7 miljoen euro) en 004 Thuislozenzorg (+2,6 miljoen 
euro); voor de vereffeningen betreffen ze de bovenvermelde programma’s ten belope van 
respectievelijk 2,5, 3,9, 3,0 en 2,4 miljoen euro.  

 In programma 007 Investeringen, passen de kredietverhogingen (+10,8 miljoen euro 
voor de vastleggingen en 2,5 miljoen euro voor de vereffeningen) in het kader van de goed-
keuring door het college, op 8 juni 2017, van het nieuwe meerjarenplan 2017-2023 in verband 
met de investeringen in de infrastructuur. Dat nieuw plan integreert de bestaande meerja-
renplannen voor de rusthuizen (2008-2015) en voor de sector van de gehandicapten (2009-
2015). Er wordt van uitgegaan dat er nagenoeg 100 miljoen euro nodig zal zijn voor de vast-
leggingskredieten tijdens de looptijd van dat plan; de helft ervan is voorbehouden voor de 
uitvoering van de voorgaande meerjarenplannen. Een maximale enveloppe van 6,7 miljoen 
euro is jaarlijks uitgetrokken voor de vereffeningen. De daarvoor in de ontwerpbegroting 
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2018 uitgetrokken kredieten zijn in overeenstemming met die beslissing. De vastleggingskre-
dieten belopen 23 miljoen euro, terwijl het plan voorziet in een bedrag van 17,5 miljoen euro 
voor 2018. Het Rekenhof heeft geen precieze info over die hogere raming. Ze kan echter die-
nen om aanvullende vastleggingen (regularisaties) in het raam van de alternatieve financie-
ringen (“subsidies-aanwendingen”) in de sector van de rusthuizen te dekken, of nieuwe ini-
tiatieven buiten het meerjarenplan.  

 In programma 005 Beleid ten voordele van de gehandicapte personen zijn de kredietver-
hogingen (+3,8 miljoen euro voor de vastleggingen en +3,9 miljoen euro voor de vereffenin-
gen) gedeeltelijk het gevolg van de weerslag van het bovenvermelde nieuwe meerjarenplan 
op de werkingskosten van de openbare en private erkende instellingen die door de GGC wor-
den gesubsidieerd.  

 In programma 004 Thuislozenzorg belopen de vastleggings- en de vereffeningskredie-
ten op BA 04.004.34.01.3300 Werkingssubsidie aan privéverenigingen die een nachtasiel en een 
dringende opvang aanbieden respectievelijk 10,8 en 10,7 miljoen euro. Die kredieten werden 
terug ten belope van de bedragen van de initiële begroting 2017 ingeschreven en voorzien in 
vastleggingstermen in subsidies aan de vzw Samusocial voor nachtasiel, berekend op basis 
van 220 structurele bedden (4 miljoen euro), voor de dringende winteropvang (3,2 miljoen 
euro) en voor de permanente opvang van gezinnen (1,9 miljoen euro). Twee vzw’s die struc-
turele opvang aanbieden, worden eveneens gesubsidieerd ten belope van nagenoeg 1,3 mil-
joen euro in totaal, evenals de Prins Laurent-stichting, voor haar project van mobiele huis-
vesting (50 duizend euro). De voor die financieringen uitgetrokken kredieten belopen 10,4 
miljoen euro in totaal. De initiële kredieten van begroting 2017 omvatten bovendien de een-
malige kosten van de financiering van een dispatching voor een nieuw thuislozenbeleid en 
het IT-programma in dat verband, voor een totaalbedrag van 425 duizend euro. Die kredie-
ten worden bijgevolg in principe niet opnieuw ingeschreven in 2018. 

 In programma 006 Openbare centra voor maatschappelijk welzijn vloeit de stijging in 
vergelijking met de aanpassing 2017 hoofdzakelijk voort uit een nieuwe stijging van de uit-
gaven met betrekking tot het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (met respectie-
velijk +3,5 vastleggingen en +3,6 miljoen vereffeningen) ingevolge de hervorming van de al-
gemene dotatie aan de gemeenten.  

4.2.4. Opdracht 05 – Bevoegdheden overgedragen in het kader van de zesde 
staatshervorming  

De vastleggings- en de vereffeningskredieten van deze opdracht worden opgetrokken met 
respectievelijk 3,1 en 2,3 miljoen euro in vergelijking met de aanpassing 2017. 

 In programma 001 Familie worden de kredieten voor de eigenlijke kinderbijslagen vast-
gelegd op 774,4 miljoen euro, eenzelfde bedrag als dat van de initiële begroting 2017. De ra-
mingen van FAMIFED (de federale technische operator) 33 in dat vlak belopen voor het jaar 
2018 evenwel 788,4 miljoen euro. Wat de werkingskosten betreft, stemt het in de begroting 
2018 van de GGC ingeschreven bedrag (27,2 miljoen euro) wel degelijk overeen met het door 
FAMIFED geraamde bedrag.  

Het Rekenhof vraagt zich bijgevolg af of er eventueel een materiële fout in de begrotingstabel 
is geslopen, die ertoe leidt dat er zowel voor de vastleggingen als de vereffeningen naar schat-
ting 14 miljoen euro kredieten te weinig zijn. In het ontwerp van aanpassing van de uitgaven 

 

33 « Voorafbeelding 2017-2019 van de uitgaven in verband met de kinderbijslagen en de werkings- en administratiekos-

ten ». 
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2017 werden de kredieten immers wel afgestemd op de ramingen in datzelfde document van 
FAMIFED.  

 In programma 002 Gezondheidszorg – Bijstand aan personen is het Rekenhof nagegaan 
of er overeenstemming is tussen de ramingen van het RIZIV en de kredieten ingeschreven 
voor de overgedragen bevoegdheden, die door die federale instelling worden beheerd. Hoe-
wel de bedragen per basisallocatie niet volledig overeenstemmen met de overeenstemmende 
ramingen van het RIZIV, is het globaal bedrag nagenoeg identiek.  

4.2.5. Opdracht 06 ABI voor Gezondheid en Welzijn 

Het Rekenhof merkt op dat deze opdracht 8,0 miljoen euro kredieten bevat voor de operati-
onalisering van de ION Iriscare. De kredieten voor de bezoldigingen (2,7 miljoen euro) ver-
tegenwoordigen de kosten van de aanwerving van 42 personeelsleden geïntegreerd in de op-
vangformatie binnen de nieuwe organieke personeelsformatie van de diensten van het Ver-
enigd College, die op termijn zullen worden overgenomen door Iriscare. Voor het overige 
zijn de kredieten hoofdzakelijk bestemd voor de IT-omgeving (invoering van een toegang 
tot het SAP-platform van het Brussels Gewest).  

4.2.6. Opdracht 07 - Non-profit 

In het enige programma 001 Provisies van die opdracht zijn 5 miljoen vastleggings- en veref-
feningskredieten ingeschreven in het raam van het sluiten van een nieuw non-profit-akkoord 
dat wordt gefinancierd via de aanvullende dotatie die door het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west wordt toegekend.  

In de mantel van de ontwerp van ordonnantie houdende de uitgaven voor 2018 is een afwij-
kende bepaling ingevoegd om de mogelijkheid te bieden de kredieten van die opdracht te 
herverdelen naar de opdrachten 03, 04 en 05. 

Het Rekenhof merkt op dat die bepaling afwijkt van artikel 28 van de ordonnantie van 21 
november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boek-
houding en de controle en niet van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomp-
tabiliteit van 17 juli 1991, daar dat kader niet meer het wettelijk boekhoudkundig referentie-
kader vormt dat op de GGC van toepassing is.  

 

 
 

 



 

 

 

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