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Ontwerpordonnanties houdende de 
aanpassing van de begrotingen voor 
2020 en houdende de begrotingen 
voor 2021 van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
Inleiding 
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 2020 en houdende de begrotingen 2021. 

Het Rekenhof heeft de ontwerpordonnanties, de algemene toelichting van de begroting 2021, 
het meerjarenbegrotingsplan 2020-2024 en de beleidsbrieven onderzocht op grond van de 
begrotingsontwerpen 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 het Rekenhof hen heeft gesteld. 
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EERSTE DEEL 

Ontwerpordonnanties houdende de 
aanpassing van de begrotingen 2020 
 

INLEIDING 

Begrotingsberaadslagingen nr. 2020/01 tot 2020/04 

Teneinde te reageren op de COVID-19-pandemie heeft het Brusselse parlement op  
19 maart 2020 de bijzonderemachtenordonnatie goedgekeurd die de regering machtigt alle 
passende maatregelen te nemen om, onder bedreiging van ernstig gevaar, elke situatie die 
een probleem vormt te voorkomen en met spoed aan te pakken binnen het strikte kader van 
de pandemie en de gevolgen ervan. De binnen de voornoemde context door de regering 
goedgekeurde besluiten kunnen de geldende ordonnanties opheffen, aanvullen, wijzigen of 
vervangen. 

Met toepassing van die beslissing heeft de Brusselse regering op 9 april 
begrotingsberaadslaging nr. 1 goedgekeurd die machtigt tot het vastleggen, vereffenen en 
betalen van uitgaven, aan te rekenen op de algemene uitgavenbegroting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020. Die beraadslaging voorziet in de 
inschrijving van een provisie van 200 miljoen euro bij de vereffeningskredieten (B-kredieten) 
en bij de vastleggingskredieten (C-kredieten) die is bedoeld om de financiering mogelijk te 
maken van de verschillende socio-economische maatregelen die het gewest wegens de 
pandemie moet nemen. De regering kan bij besluit de kredieten herverdelen naar de 
basisallocaties waarop de specifieke acties zullen worden aangerekend. 

Vervolgens keurde de regering op 23 april een bijzonderemachtenbesluit goed dat was 
bedoeld om de onmiddellijke indiening van een begrotingsaanpassing om de nodige 
kredieten te openen, te voorkomen. Door de toepassing van artikel 26, § 2, van de OOBBC 
op te schorten, brengt het besluit het drempelbedrag waaronder de regering is vrijgesteld 
van de onmiddellijke indiening van een specifieke ontwerpordonnantie houdende de 
aanpassing van de begroting, van 5 miljoen euro op 200 miljoen euro, d.i. op het door de 
begrotingsberaadslaging van 9 april vastgelegde bedrag. 

Nadien keurde de Brusselse regering nog drie andere begrotingsberaadslagingen goed: nr. 2 
en nr. 3, van 28 mei 2020, en nr. 4 van 18 juni 2020. Allemaal voorzien ze in de verhoging van 
de voornoemde provisie met respectievelijk 200, 33,7 en 30 miljoen euro, zowel bij de C- als 
bij de B-kredieten, teneinde het totaalbedrag van de provisie op 463,7 miljoen euro te 
brengen voor beide krediettypes. 

Begrotingsberaadslaging nr. 2020/05 

Teneinde de dringende financiering van de relancemaatregelen die het gewest tijdens deze 
pandemie neemt, mogelijk te maken, heeft de regering op 7 juli 2020 een vijfde 
begrotingsberaadslaging goedgekeurd die is bedoeld om de bovenbedoelde provisie op te 
trekken met 120 miljoen euro bij de B-kredieten en met 180 miljoen euro bij de C-kredieten, 
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om ze uiteindelijk op respectievelijk 583,7 en 643,7 miljoen euro te brengen. Rekening 
houdend met het feit dat de bijzondere machten verstreken op 19 juni 2020 werd deze 
beraadslaging genomen in overeenstemming met artikel 26 van de OOBBC. Bijgevolg heeft 
de regering dezelfde dag een ad-hocontwerpordonnantie voorgelegd aan het Brusselse 
parlement, die was bedoeld om de nodige kredieten te openen en die werd goedgekeurd op  
17 juli 2020. 

De artikelen 4 en 5 van het beschikkende gedeelte van het ontwerp van ordonnantie 
houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2020 keurt die 
beraadslagingen goed, die werden opgenomen in de begrotingstabellen, en bevestigt het 
voornoemde bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/011. 
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HOOFDSTUK 1 

Begrotingsnorm en –traject 
1.1 Europese context 

In haar oordeel van 20 november 2019 over het ontwerpbegrotingsplan van België voor het 
jaar 2020 benadrukte de Europese Commissie de volgende elementen op basis van de 
geplande evaluatie van de resultaten van België. 

 België loopt het risico de bepalingen van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) niet na te 
leven: de Commissie bemerkt een aanzienlijke afwijking van het minimale 
aanpassingstraject naar de middellangetermijndoelstelling. Bovendien zal België zich 
mogelijks niet kunnen conformeren aan de schuldreductiebenchmark in 2019 en 2020. 

 België heeft slechts beperkte vooruitgang geboekt ten opzichte van de structurele 
aanbevelingen van de Raad in het raam van het Europees semester 20191. 

Rekening houdend met de ernstige economische neergang die wordt verwacht na de 
COVID-19-pandemie heeft de Commissie op 20 maart 2020 een mededeling goedgekeurd, 
die op 23 maart 2020 werd ondersteund door de Raad, over de activering van de algemene 
ontsnappingsclausule van het Stabiliteits- en Groeipact2. Ook heeft de Commissie 
uiteengezet dat de algemene ontsnappingsclausule de SGP-procedures niet opschort. 
Integendeel, de activering ervan zal de Commissie en de Raad de mogelijkheid bieden de 
nodige maatregelen te treffen inzake de coördinatie van het beleid in het raam van het SGP 
en tegelijkertijd af te wijken van de budgettaire vereisten die normaliter van toepassing zijn, 
teneinde het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van de pandemie. 

Bijgevolg zal de evaluatie van de naleving van de Europese regels geen rekening houden met 
de impact van de gerichte begrotingsmaatregelen die bedoeld zijn om de economische 
gevolgen van de pandemie tegen te gaan. Zo kunnen de gerichte gezondheidsuitgaven en 
steunmaatregelen ten voordele van ondernemingen en werknemers in aanmerking worden 
genomen op voorwaarde dat ze tijdelijk zijn en verband houden met de uitbraak van de 
pandemie. Daarnaast zouden de vereiste begrotingsaanpassingen van de lidstaten kunnen 
worden geherdefinieerd bij negatieve groei of in het geval van een sterke daling van de 
economische activiteit. De toepassing van de algemene ontsnappingsclausule mag de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën echter niet in gevaar brengen. 

Teneinde zoveel mogelijk baat te hebben bij de flexibiliteit die gekoppeld is aan de 
implementering van de algemene ontsnappingsclausule, moet het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest alle maatregelen kunnen identificeren die werden genomen als reactie op de 
pandemie, evenals de bijbehorende uitgaven. 

 

1 Vertaling van het oordeel van de Commissie door het Rekenhof. 

2 Wanneer een ongewone gebeurtenis die buiten de macht van de betrokken lidstaat valt een aanzienlijk effect heeft op 

de financiële positie van de overheid, of in geval van een ernstige economische neergang die de eurozone of de EU als 

geheel beïnvloedt, kan de lidstaten worden toegestaan tijdelijk af te wijken van het aanpassingstraject ter verwezenlijking 

van de budgettaire middellangetermijndoelstelling, op voorwaarde dat de houdbaarheid van de begroting op middellange 

termijn daardoor niet in gevaar komt. 
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1.2 Begrotingsdoelstellingen en –traject voor België en voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

In zijn advies van 27 april 2020 herinnerde de Hoge Raad van Financiën (HRF) eraan dat de 
initiële begrotingspositie van België, die vóór het uitbreken van de gezondheidscrisis werd 
geraamd op een tekort van nagenoeg 3% van het bbp voor de jaren 2020-2023 en op een 
schuldgraad van 102,5% van het bbp in 20233, zeker niet optimaal was en dat de houdbaarheid 
van de overheidsfinanciën een heel belangrijk aandachtspunt moest blijven tijdens en nog 
meer na de crisis. Bij ongewijzigd beleid en met een restimpact van de crisis op middellange 
termijn schatte de HRF dat er inspanningen zullen moeten worden geleverd om een 
begrotingsontsporing te voorkomen, maar dat de omvang van die inspanningen pas ten 
vroegste begin 2021 zullen kunnen worden geraamd. Tot slot zullen de overheidsfinanciën 
op Belgisch niveau op gecoördineerde wijze moeten worden beheerd. 

Het stabiliteitsprogramma van België 2020 werd op 30 april 2020 bezorgd aan de Europese 
Commissie. Het werd vooraf voorgelegd aan het overlegcomité, dat er akte van nam. In dit 
programma raamde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de budgettaire impact bij de 
uitgaven van de maatregelen die werden genomen als antwoord op de crisis op 289,4 miljoen 
euro, en preciseerde het dat die raming kon evolueren. 

Op 20 mei 2020 stelde de Commissie haar aanbevelingen voor België op. Ze werden op 20 
juli goedgekeurd door de Raad. De aanbevelingen betreffen de jaren 2020 en 2021. 

Voor zover België de bepalingen inzake schuld in 2019 en de tekortdrempel van 3% van het 
bbp in 2020 niet naleeft, valt het land momenteel onder het preventieve luik van het 
Stabiliteits- en Groeipact en is het onderworpen aan de bepalingen inzake schuld. 

Met inachtneming van de algemene ontsnappingsclausule beval de Raad België aan 
maatregelen te nemen om de pandemie op doeltreffende wijze te bestrijden, de economie te 
stimuleren en de relance die erop zal volgen te ondersteunen. Indien de economische 
omstandigheden dat toelaten, zal België een begrotingsbeleid moeten voeren dat erop 
gericht is te komen tot een toestand van budgettaire behoedzaamheid op middellange 
termijn en de houdbaarheid van de schuld te waarborgen. 

 

3 Federaal Planbureau, Economische vooruitzichten 2020-2025, 20 maart 2020. 
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HOOFDSTUK 2 

Begrotings- en vorderingensaldo 
2.1 Begrotingssaldi van de diensten van de regering 

De ontwerpen van aanpassing 2020 resulteren in een brutosaldo van -722,0 miljoen euro, wat 
een verslechtering is met 94,3 miljoen euro in vergelijking met de initiële begroting. Dat is 
toe te schrijven aan een stijging van de geraamde ontvangsten (+577,1 miljoen euro) en van 
de geraamde uitgaven (+671,4 miljoen euro). 

Tabel 1 – Begrotingssaldi 2020 

2020 

Initiële 

begroting 

(1) 

Begrotings-

beraad-

slagingen 

nrs. 1 tot 5 

(2) 

Verschil 

aanpassing 

(3) 

Ontwerp 

van 
aangepaste 

begroting 

(4)=(1)+ 

(2)+(3) 

Totaal 
verschil 

(5)= 

(4)-(1) 

Ontvangsten 5.450.893 - 577.139 6.028.032 577.139 

Uitgaven (vereffeningen) 6.078.640 583.700 87.701 6.750.041 671.401 

Brutobegrotingssaldo  

(1) 
-627.747 -583.700 489.438 -722.009 -94.262 

Opbrengsten van  

leningen* (2) 
706.000 - 842.000 1.548.000 842.000 

Aflossingen van de  

gewestschuld* (3) 
206.223 - -81 206.142 -81 

Nettobegrotingssaldo  

(4)=(1)-(2)+(3) 
-1.127.524 -583.700 -352.663 -2.063.887 -936.343 

* Zonder de leningopbrengsten en zonder de aflossingen van het Fonds voor het beheer van de 
gewestschuld waarvan de identieke bedragen (133,5 miljoen euro) elkaar opheffen. (in duizend euro) 

De stijging van de ontvangstenramingen resulteert uit een stijging van de geraamde 
leningopbrengsten (+842,0 miljoen euro), en een daling (-264,9 miljoen euro) van de gewone 
ontvangsten (zonder de leningen). De totale impact van de ontvangstendaling die 
samenhangt met de COVID-19-crisis wordt door de regering op 286 miljoen euro geraamd. 

De stijging van de uitgavenkredieten omvat het gecumuleerde bedrag van de vijf 
begrotingsberaadslagingen (583,7 miljoen euro). De totale impact, op de aangepaste 
kredieten, van de maatregelen in verband met de gezondheidscrisis en het relanceplan 
beloopt 620,1 miljoen euro (cf. punt 4.1 Algemeen overzicht van hoofdstuk 4 Uitgaven). 

Als de opbrengsten uit leningen en de aflossingen van de schuld buiten beschouwing worden 
gelaten bij respectievelijk de ontvangsten en de uitgaven, beloopt het nettobegrotingssaldo 
-2.063,9 miljoen euro, wat een verslechtering is met 936,3 miljoen euro in vergelijking met 
de initiële begroting. 

2.2 Berekening van het vorderingensaldo 

2.2.1 Methodologie 

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. 
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De elementen van die berekening staan op het einde van het beschikkend gedeelte van het 
ontwerp houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2020. 

Het Rekenhof stelt vast dat de tabellen die op het einde van dat beschikkend gedeelte zijn 
opgenomen en die de totale ontvangsten en uitgaven van de DBHR en van de autonome 
bestuursinstellingen samenvatten, net zoals in de initiële begroting geen melding maken van 
bepaalde ontvangsten en uitgaven waarvan wordt aangenomen dat ze geen rol spelen in de 
berekening van het ESR-saldo. In tegenstelling tot de initiële begroting vermelden ze 
bovendien enkel de totalen van de begrotingsverrichtingen en van de begrotingssaldi en de 
vorderingensaldi van alle geconsolideerde instellingen; de samenvattende tabellen met de 
begrotingssaldi en de saldi in ESR-termen van elke instelling zijn er niet meer in opgenomen. 

In plaats van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen van de DBHR en die van de 
geconsolideerde instellingen bij elkaar op te tellen om zo tot het geconsolideerde totale 
begrotingssaldo te komen, heeft de regering de betrokken verrichtingen verzameld op basis 
van hun economische code (economische hergroepering). Die methode, die door het INR 
wordt toegepast bij de berekening ex post van het vorderingensaldo op basis van de effectieve 
realisaties, vraagt dat de interne verrichtingen binnen de gewestelijke entiteit worden 
geëlimineerd, en dan vooral de subsidies (dotaties) van de DBHR aan de geconsolideerde 
instellingen en vice versa. 

Artikel 2 van het beschikkend gedeelte van het ontwerp van begrotingsordonnantie bevestigt 
die werkwijze door te preciseren dat de geconsolideerde ontvangsten- en 
uitgavenbegrotingen van de gewestelijke entiteit, berekend volgens de methodologie van het 
Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), is goedgekeurd. 

In zijn verslag over de analyse van de ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de 
begrotingen voor 2019 en de begrotingen voor 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
was het Rekenhof van oordeel dat, vermits de tabellen op het einde van het beschikkend 
gedeelte deel uitmaken van de tekst van de begrotingsordonnantie, ze ook de normen voor 
de opmaak en de inhoud van begrotingen in acht dienen te nemen, en het Rekenhof bracht 
die normen in herinnering. Het Rekenhof had de regering daarom aanbevolen in de 
begrotingsordonnantie de samenvattende tabellen op te nemen die de exacte totalen van de 
administratieve begrotingen vermelden die als bijlage fungeerden bij het ontwerp van 
begrotingsordonnantie, en om de berekeningen van het ESR-saldo op te nemen in de 
algemene toelichting. Er is geen gevolg gegeven aan die aanbeveling. 
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2.2.2 Vorderingensaldo 

Tabel 2 – Vorderingensaldo 2020 – berekening door de regering 

2020  Initiële 

begroting 

Ontwerp van 
aangepaste 

begroting 

Verschil 

Brutobegrotingssaldo DBHR  2.208.985 2.089.497 -119.488 

Brutobegrotingssaldo geconsolideerde  

instellingen 
 -2.510.470 -2.660.424 -149.954 

Geconsolideerd brutobegrotingssaldo (a) -301.485 -570.927 -269.442 

Saldo codes 9 DBHR  -499.777 -1.341.858 -842.081 

Saldo codes 9 geconsolideerde instellingen  -166.357 -135.247 31.110 

Saldo codes 9 consolidatieperimeter (b) -666.134 -1.477.105 -810.971 

Geconsolideerd nettobegrotingssaldo (c)=(a)+(b) -967.619 -2.048.032 -1.080.413 

Saldo codes 8 DBHR  5.669 22.313 16.644 

Saldo codes 8 geconsolideerde instellingen  221.950 228.810 6.860 

Geconsolideerd saldo codes 8 (d) 227.619 251.123 23.504 

Geconsolideerd ESR-vorderingensaldo (e)=(c)+(d) -740.000 -1.796.909 -1.056.909 

Begrotingsverrichtingen  

(onderbenuttingen kredieten) 
(f) 240.000 240.000 0 

ESR-vorderingensaldo  

na begrotingsverrichtingen 
(g)=(e)+(f) -500.000 -1.556.909 -1.056.909 

Verrichtingen “buiten doelstelling” (h) 500.000 919.291 419.291 

Flexibiliteitsclausule COVID-19 (9)  - 443.200 443.200 

Neutralisering strategische  

investeringsuitgaven 
 500.000 476.091 -23.909 

ESR-vorderingensaldo  

na verr. “buiten doelstelling” 
(i)=(g)+(h) 0 -637.618 -637.618 

Andere ESR-correcties (j) - 120.021 120.021 

Door de regering gecorrigeerd  

ESR-vorderingensaldo 
(k)=(i)+(j) 0 -517.597 -517.597 

 (in duizend euro) 

Het aangepast vorderingensaldo voor het jaar 2020, vanuit ESR-optiek, zoals opgesteld door 
de Brusselse regering, beloopt -517,6 miljoen euro terwijl het in de initiële begroting in 
evenwicht was voorgesteld. 

Dat vorderingensaldo wordt bekomen door op het geconsolideerde ESR-vorderingensaldo 
van -1.796,9 miljoen euro 240 miljoen euro correcties (begrotingsverrichtingen) toe te 
passen, de 919,3 miljoen euro aan uitgaven die als “buiten doelstelling” worden beschouwd 
te neutraliseren, en 120,0 miljoen euro andere ESR-correcties uit te voeren, wat neerkomt op 
een totaal van 1.279,3 miljoen euro. De berekening ex post, op basis van de uitvoering van de 
begroting 2020, zal worden uitgevoerd door het INR. 

Volgens de Brusselse regering zou haar raming van het vorderingensaldo 2020, 
namelijk -517,6 miljoen euro, bijgevolg met 94,1 miljoen euro verbeteren in vergelijking met 
het saldo van -611,7 miljoen euro4 dat het INR opstelde voor het boekjaar 2020 op basis van 
de uitvoering van de geconsolideerde begroting van de gewestelijke entiteit. 

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 

 

4 Volgens de definitieve notificatie van oktober 2020. 
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begroting en de voorliggende aanpassing. Voor het overige verwijst het Rekenhof naar de 
commentaar die werd geformuleerd in het raam van de voorgaande begrotingsanalyses. 

2.2.3 Consolidatieperimeter 

Volgens de lijst die het INR op 20 oktober 2020 publiceerde, omvatte de 
consolidatieperimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64 eenheden in sector S.1312. 
Hiervan werden echter enkel de begrotingssaldi van 26 autonome bestuursinstellingen (ABI) 
geconsolideerd met die van de diensten van de regering. De Brusselse regering heeft immers 
beslist af te wijken van het toepassingsgebied van de OOBBC5, dat alle eenheden omvat die 
deel uitmaken van de ESR-consolidatieperimeter (S.1312). 

Volgens de berekening van de regering beloopt het geconsolideerde 
brutobegrotingssaldo -570,9 miljoen euro, wat een verslechtering betekent met 
269,4 miljoen euro die deels samenhangt met de verslechtering van het saldo van de DBHR 
(-119,5 miljoen euro) en van het saldo van de geconsolideerde instellingen (-149,9 miljoen 
euro). 

2.2.4 Geconsolideerd ESR-vorderingensaldo 

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

De code 9-verrichtingen6 van de geconsolideerde aangepaste begrotingen sluiten met een 
ESR-correctie van -1.477,1 miljoen euro, wat neerkomt op een verschil van -811 miljoen euro 
met de initiële begrotingen. Dat verschil vloeit voornamelijk voort uit het verschil bij het 
saldo van de verrichtingen code 9 die zijn ingeschreven in de begrotingen van de DBHR 
(-842,1 miljoen euro), wat verband houdt met de stijging van de geraamde leningopbrengst. 

De code 8-verrichtingen7 van de geconsolideerde aangepaste begrotingen sluiten met een 
positieve ESR-correctie van 251,1 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging met 23,5 miljoen 
euro. 

De optelling van de geconsolideerde saldi van de verrichtingen codes 8 en 9 bij het 
geconsolideerde brutobegrotingssaldo levert in totaal een ESR-vorderingensaldo op 
van -1.796,9 miljoen euro, wat een verslechtering is met 1.056,9 miljoen euro in vergelijking 
met de initiële begroting. 

Het Rekenhof wijst erop dat de berekening die het uitvoerde op basis van de optelling van 
de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen van de begrotingen van de DBHR en van de ABI 
(administratieve tabellen) een ESR-vorderingensaldo oplevert van -1.833,8 miljoen euro, wat 
neerkomt op een verschil van -36,9 miljoen euro met de berekening volgens de door de 
regering gehanteerde consolidatiemethodologie. Volgens het Rekenhof valt dat verschil niet 
te verantwoorden, want het geconsolideerde saldo moet op eenzelfde bedrag uitkomen, 
ongeacht de werkwijze. Het kan voortkomen uit discordanties ontvangsten/uitgaven tussen 

 

5 Artikel 109 van de ordonnantie van 17 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020. 

6 Aflossingen van de schuld verminderd met de leningopbrengsten. 

7 Kredietverleningen verminderd met de bijbehorende terugbetalingen en deelnemingen verminderd met de bijbehorende 

vereffeningen. 
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geconsolideerde entiteiten of excedentaire eliminaties. Bij het afsluiten van dit verslag had 
het Rekenhof geen verdere gegevens om dat verschil te verklaren. 

2.2.5 Begrotingsverrichtingen (onderbenuttingen) 

De regering heeft het bedrag van de begrotingsverrichtingen (die een positieve impact 
hebben op het vorderingensaldo) behouden op 240 miljoen euro. Die correctie bestaat 
uitsluitend uit het vermoede bedrag aan onderbenuttingen van begrotingskredieten voor alle 
begrotingen samen. 

De onderbenuttingen die in 2019 zijn vastgesteld, belopen 222 miljoen euro in het raam van 
de uitvoering van de begrotingen. Het Rekenhof herinnert er evenwel aan dat het in zijn 
25e Boek8 benadrukte dat vastgestelde rechten betreffende het boekjaar 2019 die naar het 
volgende boekjaar werden overgedragen, niet werden aangerekend als begrotingsuitgaven 
(88,2 miljoen euro). 

2.2.6 Verrichtingen “buiten doelstelling” 

De regering heeft uit eigen beweging een totaalbedrag van 919,3 miljoen euro geneutraliseerd 
bij de berekening van het ESR-vorderingensaldo na begrotingsverrichtingen. De regering 
beschouwt die correcties als verrichtingen “buiten doelstelling”, wat betekent dat ze mogen 
worden geweerd uit de berekening om het vorderingensaldo te bepalen. Ze bestaan uit de 
volgende elementen. 

2.2.6.1 Neutralisatie van sommige investeringsuitgaven 

De regering heeft de uitgaven voor strategische en grootschalige investeringen waarvan ze 
vindt dat ze kunnen worden geneutraliseerd door een beroep te doen op de 
flexibiliteitsclausule voor investeringen, verminderd van 500 miljoen euro (initiële begroting 
2020) tot 476,1 miljoen euro, namelijk: 

 de investeringen inzake mobiliteit, openbare werken en openbaar vervoer: 436,6 miljoen 
euro; 

 de investeringen inzake veiligheid: 39,3 miljoen euro9. 

Het Rekenhof herinnert eraan dat België in de huidige stand van de Europese regelgeving 
niet in aanmerking komt voor die flexibiliteitsclausule. 

2.2.6.2 Algemene afwijkingsclausule (flexibiliteit “COVID”) 

Het bedrag dat de regering neutraliseerde door de algemene afwijkingsclausule in het 
stabiliteits- en groeipact10 te activeren, is bepaald op 443,2 miljoen euro11. Overeenkomstig 
die clausule moet het gaan om niet-recurrente steunmaatregelen. Het bedrag omvat een 
voorziening van 20 miljoen euro voor eventuele bijkomende steunmaatregelen, gelet op de 
felle heropflakkering van COVID-19 en de nieuwe lockdown. De regering besliste echter om 
de kredieten voor de relancemaatregelen ten bate van diverse sectoren er niet in op te 
nemen, noch rekening te houden met een deel van de impact van de ontvangstendaling als 

 

8 Cf. het 25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, blz. 11. Beschikbaar op de website 

www.rekenhof.be. 

9 D.i. een totaal van 475,9 miljoen euro, volgens de lijst die aan het Rekenhof werd bezorgd. 

10  Cf. punt 1.1 Europese context. 

11 Het Rekenhof beschikte over de nodige gegevens om de strikte overeenstemming vast te stellen tussen de uitgaven die 

door de regering werden geneutraliseerd op grond van de COVID-flexibiliteitsclausule, en de uitgaven die in het ontwerp 

van aangepaste begroting 2020 zijn vermeld. 

http://www.rekenhof.be/
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gevolg van de crisis, die op meer dan 460 miljoen euro wordt geraamd voor alle 
geconsolideerde instellingen van de gewestelijke entiteit samen. 

Het overzicht van de maatregelen zal worden voorgelegd aan de Europese Commissie, die 
zal beoordelen of ze beantwoorden aan de voorwaarden voor de toepassing van de algemene 
afwijkingsclausule. 

2.2.6.3 Andere ESR-correcties 

Er werd een bedrag van 120,0 miljoen euro aan andere ESR-correcties toegepast, dat als volgt 
is samengesteld. 

 Verkoop van het CCN-gebouw (66,5 miljoen euro) 

In de begroting van het jaar 2019 was een ontvangstenraming ten belope van dat bedrag 
opgenomen in verband met de opbrengst van de verkoop van het CCN-gebouw. Zoals het 
Rekenhof uiteenzette in zijn 25e Boek van opmerkingen12, werd de boeking van die 
verrichting uitgesteld tot 1 november 2020, d.i. tot de datum van ingenottreding door de 
koper en van volledige overdracht van de aan het goed verbonden risico’s aan die koper. 

Het Rekenhof is van oordeel dat de raming van die in 2020 verwachte ontvangst opnieuw 
ingeschreven had moeten worden in het ontwerp van aanpassing van de 
middelenbegroting 2020, op grond van de begrotingsprincipes inzake universaliteit en 
waarachtigheid. 

 Afrekening van voorgaande jaren (2017, 2018 et 2019) van de City Tax (32,6 miljoen euro) 

Deze correctie is bedoeld om een uitgave te neutraliseren die bij opdracht 10 is 
ingeschreven onder de basisallocatie 10.005.27.05.4321 Werkingsdotatie aan de gemeenten 
om ze te betrekken bij de economische ontwikkeling. Het gaat om de middelen die het 
gewest moest storten aan gemeenten waarvoor te weinig gemeentelijke opcentiemen op 
de hotelbelasting (City-taks) waren geïnd om aan het minimumbedrag (historische 
drempel) te komen dat het gewest hen had gegarandeerd. 

Volgens de regering heeft die uitgave, die samenhangt met de afrekeningen inzake 
opcentiemen voor de jaren 2017 tot 2019, geen impact op het vorderingensaldo 2020 
omdat ze geen vastgesteld recht vormt van het boekjaar 2020. 

Het is aan het INR om de finale impact van die verrichting op het ESR-vorderingensaldo 
van de entiteit te bepalen. 

 Een bedrag van 20,9 miljoen euro, dat het begrotingsoverschot in ESR-termen 
vertegenwoordigt dat voor het jaar 2020 wordt verwacht door de Stichting Kanal 

Het INR heeft die private stichting opgenomen in zijn lijst van publieke eenheden die 
volgens het INR onder het gezag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen. De 
stichting behoort thans echter niet tot de consolidatieperimeter van het Gewest, die is 
bepaald in het beschikkend gedeelte van de begrotingsordonnanties. De regering loopt 
met andere woorden vooruit op een correctie die het INR zou kunnen aanbrengen in het 

 

12 Cf. het 25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, blz. 31. Beschikbaar op de website 

www.rekenhof.be. 

http://www.rekenhof.be/
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vorderingensaldo 2020 van het Gewest, rekening houdend met het ESR-vorderingensaldo 
van die eenheid, bij de opmaak van de nationale rekeningen. 

2.2.7 Conclusie 

Het ESR-vorderingensaldo, zoals het ex ante is berekend door de regering, berust op: 

 een voor kritiek vatbare hypothese 

 het neutraliseren van 476,1 miljoen euro aan strategische investeringen. België komt 
momenteel nog altijd niet in aanmerking voor het toepassen van die 
flexibiliteitsclausule; 

 een aantal onzekere hypotheses: 

 een verondersteld bedrag van 240 miljoen euro aan onderbenuttingen van 
kredieten; 

 de activering van de algemene afwijkingsclausule en de daaruit voortvloeiende 
neutralisering van 443,2 miljoen euro voor uitzonderlijke steunmaatregelen in het 
kader van de gezondheidscrisis, waarover in fine de Europese Commissie zal 
oordelen; 

 een aantal ESR-correcties voor een bedrag van 120,0 miljoen euro, die ex post te 
bevestigen zijn door het INR; 

 een bijdrage van 71,7 miljoen euro van het saldo van de begrotingsfondsen13. 

 

13 Cf. punt 6 Begrotingsfondsen, tweede deel. 
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HOOFDSTUK 3 

Ontvangsten 
3.1 Algemeen overzicht 

Tabel 3 – Aanpassing van de middelenbegroting Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) 

 

 (in duizend euro) 

De tabel vergelijkt de ramingen in het ontwerp van aanpassing met de initiële begroting 
2020. 

Middelenbegroting Uitvoering 

2019

Initiële 

begroting 

2020

Ontwerp 

Aanpassing 

2020

Verschil Verschil 

in %

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

Bijzondere Financieringswet (Pr. 060) 1.998.726 1.994.429 1.925.927 -68.502 -3,4% 44,7%

Gewestelijke belastingen (Pr. 010) 1.282.876 1.459.474 1.369.931 -89.543 -6,1% 31,8%

Agglomeratiebevoegdheden (Pr. 080) 135.140 371.711 325.385 -46.326 -12,5% 7,6%

Uitrusting en verplaatsingen (Pr. 260) 153.075 156.074 146.113 -9.961 -6,4% 3,4%

Dode handen (Pr. 070) 105.176 104.343 116.480 12.137 11,6% 2,7%

Gewestbelastingen (Pr. 020) 103.771 106.398 100.276 -6.122 -5,8% 2,3%

Financiële ontvangsten (Pr. 090) 4.699 81.450 81.470 20 0,0% 1,9%

Diverse ontvangsten (Pr. 110) 55.970 55.641 58.581 2.940 5,3% 1,4%

Sociale huisvesting (Pr.310) 28.588 30.967 34.480 3.513 11,3% 0,8%

Energie (Pr. 240) 30.061 29.969 29.449 -520 -1,7% 0,7%

Klimaat (Pr. 333) 27.502 33.837 27.395 -6.442 -19,0% 0,6%

Ontvangsten verkeersveiligheid (Pr. 261) 24.480 27.358 22.596 -4.762 -17,4% 0,5%

Hulp aan ondernemingen (Pr. 200) 11.821 14.740 14.700 -40 -0,3% 0,3%

Openbaar ambt (Pr. 150) 13.487 10.265 10.308 43 0,4% 0,2%

Voormalige provinciebelastingen (Pr. 030) 6.932 7.208 7.208 0 0,0% 0,2%

Stortingen Brusselse instellingen (Pr. 100) 22.160 0 6.654 6.654 - 0,2%

Bescherming van het leefmilieu (Pr. 330) 4.212 3.975 6.179 2.204 55,4% 0,1%

Gewestelijk vastgoedbeheer (Pr. 170) 2.874 62.396 4.942 -57.454 -92,1% 0,1%

Stedenbouw en grondbeheer (Pr. 280) 7.068 3.300 4.466 1.166 35,3% 0,1%

Groene ruimten (Pr. 340) 3.864 4.042 3.626 -416 -10,3% 0,1%

Ontvangsten Fonds afvalstoffen (Pr. 331) 3.169 3.190 3.190 0 0,0% 0,1%

Boetes, uitzonderlijke ontvangsten fiscaliteit (Pr. 021) 3.822 5.000 2.000 -3.000 -60,0% 0,0%

Dienstencheques (Pr. 254) 1.942 1.100 1.579 479 43,5% 0,0%

Internationale/Europese financiering huisvestingproj. (Pr. 301) 2.500 1.500 0 -1.500 -100,0% 0,0%

Andere ontvangsten 6.007 3.000 3.571 571 19,0% 0,1%

Ontvangsten zonder Fonds Beheer schuldverrichtingen en 

leningopbrengsten > 1 jaar
4.039.921 4.571.367 4.306.506 -264.861 -5,8% 100,0%

Fonds schuldbeheersverrichtingen 21.554 173.526 173.526 0 0,0%

BA 01.090.06.02.2610 (Renteontvangsten) 21.554 40.000 40.000 0 0,0%

BA 01.090.06.01.9610 (Leningopbrengsten > 1 jaar) 0 133.526 133.526 0 0,0%

Leningopbrengsten > 1 jaar 1.113.500 706.000 1.548.000 842.000 119,3%

BA 01.090.03.05.9610 699.500 456.000 1.098.000 642.000 140,8%

BA 01.090.03.07.9610 414.000 250.000 450.000 200.000 80,0%

TOTAAL 5.174.975 5.450.893 6.028.032 577.139 10,6%

Ontwerp 

aanpassing 

2020  

Aandeel 

programma
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Het ontwerp verhoogt de totale ontvangstenramingen met 577,1 miljoen euro tot 
6.028,0 miljoen euro, door de toename met 842,0 miljoen14 van de leningopbrengsten die 
nodig waren door de COVID-19-crisis. Die leidde niet alleen tot extra uitgaven, maar had ook 
een negatieve invloed op de gewone ontvangsten15. 

In vergelijking met de initiële begroting dalen de ramingen voor die gewone ontvangsten 
globaal met 264,9 miljoen euro tot 4.306,5 miljoen euro (-5,8%). Die daling is het resultaat 
van 294,6 miljoen euro verlaagde en 29,7 miljoen euro verhoogde ramingen op het niveau 
van de programma’s. De ramingen in het ontwerp zijn opgemaakt voor er sprake was van de 
nieuwe lockdown. Zoals hierna zal blijken heeft die maar een zeer beperkte impact op die 
ontvangsten. 

Verminderingen 

De negatieve economische groei die de COVID-19-crisis veroorzaakte, leidde onder meer tot 
een vermindering van de federale dotatiebedragen in programma 060 Bijzondere 
Financieringswet (-68,5 miljoen euro; zie punt 3.2) en van de federale mobiliteitsdotatie in 
programma 260 Uitrusting en verplaatsingen (-10,0 miljoen euro)16. 

Wat de fiscale ontvangsten betreft, was er nog geen impact van de crisis voor de gewestelijke 
personenbelasting van programma 060 (zie ook punt 3.2). Die is immers gebaseerd op de 
inkomsten van 2019. Voor de ontvangsten van programma 010 Gewestelijke belastingen 
(-89,5 miljoen euro) is die impact moeilijk in te schatten (zie punt 3.3). 

Voor de fiscale ontvangsten in programma 020 Gewestbelastingen is die invloed duidelijker. 
Volgens Brussel Fiscaliteit had de crisis onder meer een impact op zijn organisatie, waardoor 
er enige vertraging was in de verzending van de aanslagen van de belasting ten laste van 
eigenaars van bebouwde eigendommen (-5,0 miljoen euro). In dat programma waren er ook 
verlaagde ramingen voor de kilometerheffing (-0,5 miljoen euro) en werden de ontvangsten 
van de hotelbelasting geschrapt (-0,6 miljoen euro). 

Door de crisis worden ook minder ontvangsten verwacht van LEZ-boetes (programma 021 
Boetes, uitzonderlijke ontvangsten Fiscaliteit; -3,0 miljoen euro) en van de geregionaliseerde 
verkeersboetes (programma 261 Ontvangsten verkeersveiligheid; -4,8 miljoen euro). Door de 
verminderde vraag was er ook een impact op de prijs van de Europese emissierechten 
(programma 333 Klimaat; -6,4 miljoen euro). 

Volgens de algemene toelichting bij de begrotingsontwerpen is ook de daling in 
programma 170 Gewestelijk vastgoedbeheer (-57,5 miljoen euro) te wijten aan de COVID-19-
crisis, omdat hierdoor bijna geen gewestelijke eigendommen konden worden verkocht. 
Hierbij wordt opgemerkt dat maar 5,6 miljoen euro van die bij de initiële begroting geplande 
verkopen wordt doorgeschoven naar 2021. Het Rekenhof merkt ook op dat met de 
66,5 miljoen euro ontvangsten uit de verkoop van het CCN-gebouw enkel rekening wordt 
gehouden bij de correcties op het vorderingensaldo, maar dat voor die al gerealiseerde 
verkoop geen ontvangsten in het ontwerp zelf werden opgenomen. 

 

14 Dat bedrag houdt geen rekening met de 133,5 miljoen euro leningopbrengsten op BA 01.09.06.01.9610 

Leningopbrengsten (ontvangsten toe te wijzen aan de uitgaven gedaan in het kader van schuldbeheersverrichtingen) dat elk 

jaar zowel in de middelen- als in de uitgavenbegroting opgenomen in het kader van het beheer van de gewestschuld. 

Bedoeling is om de regering toe te laten snel te kunnen laten inspelen op eventuele wijzigingen op de geld- en 

kapitaalmarkt. Tot nu toe is er nog nooit gebruik van gemaakt. 

15 Ontvangsten zonder de leningopbrengsten en de ontvangsten op het fonds voor het beheer van de gewestschuld. 

16 De mobiliteitsdotatie wordt sinds 2016 geïndexeerd en aangepast aan 50% van de BBP-groei. 
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Het ontwerp verlaagt verder de ontvangsten van programma 080 Agglomeratiebevoegdheden 
(-46,3 miljoen euro), waarvan het overgrote deel bestaat uit agglomeratie-opcentiemen op 
de onroerende voorheffing. Die verlaagde raming vloeit voort uit het bijstellen van raming 
van die belasting (zie punt 3.3). 

Stijgingen 

Tegenover al die dalingen staat een beperkt aantal stijgingen. De belangrijkste betreft het 
programma 070 Dode Handen (+12,1 miljoen euro), waar de dotatie verhoogt door de 
herevaluaties en regularisaties van een aantal percelen door de federale 
patrimoniumdiensten17. De 6,7 miljoen euro in programma 100 Stortingen Brusselse 
instellingen betreft de terugbetaling van niet gebruikte dotaties door de GIMB. Die middelen 
werden al ontvangen. 

Taalpremies 

In programma 150 Openbaar ambt zijn 2,7 miljoen euro aan federale overdrachten voor de 
taalpremies voorzien. Volgens de federale administratie zouden er in 2020 echter geen 
overdrachten zijn door een vertraging in de behandeling van de dossiers. 

3.2 Bijzondere financieringswet: toegekend deel van de 
personenbelasting (programma 060) 

Het ontwerp herraamt de ontvangsten van programma 060 op 1.925,9 miljoen euro, wat 
neerkomt op een daling met 68,5 miljoen euro in vergelijking met de initiële begroting. Zoals 
blijkt uit de tabel, is dit het resultaat van een verhoogde raming voor de gewestelijke 
personenbelasting (PB) en een verlaging van de geraamde middelen uit de dotaties. 

 

 

 

17 De dode hand is een compensatie voor het derven van belastinginkomsten ten gevolge van de vrijstelling van onroerende 

voorheffing voor een aantal overheidsgebouwen. De regularisaties hadden onder meer betrekking op de nieuwe 

hoofdzetel van de NAVO. 
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Tabel 4 – Raming ontvangsten van programma 060 

 

 (in duizend euro) 

Dotaties 

Alle dotaties in het ontwerp stemmen overeen met de ramingen die de FOD Financiën in 
september ter beschikking stelde. Die dotaties, die naast de aangepaste bedragen voor het 
jaar zelf ook de definitieve afrekeningen voor het voorgaande jaar bevatten, worden normaal 
gezien berekend op basis van de parameters die het Federaal Planbureau in februari 
publiceert (economische begroting). Om rekening te kunnen houden met de impact van 
COVOD-19-crisis werden ze dit jaar echter uitzonderlijk berekend op basis van de 
economische begroting van juni18. Die ging voor 2020 uit van een negatieve economische 
groei van -10,6% en een inflatie van 0,8% (bij de initiële begroting was uitgegaan van een 
groei van 1,1% en een inflatie van 1,4%). 

De in de tabel vermelde aangepaste dotatiebedragen zullen dit jaar niet meer wijzigen. De 
nieuwe lockdown heeft m.a.w. geen impact op de bedragen die nog dit jaar zullen worden 
doorgestort. Die impact is er uiteraard wel bij de afrekening in 2021 (zie deel initiële 
begroting 2021). 

Gewestelijke PB 

Zoals hiervoor al vermeld is er voor de gewestelijke PB (opcentiemen op de PB) nog geen 
impact omdat het aanslag- en begrotingsjaar 2020 immers betrekking heeft op de inkomens 
van 2019. De raming in het ontwerp is in lijn met de federale raming. 

 

18 Economische begroting van 5 juni 2020. 

Omschrijving basisallocatie

Uitvoering 

2019

Initiële 

begroting 

2020

Ontwerp 

aanpassing 

2020

Verschil Verschil 

in %

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

Gewestelijke PB 855.117 836.726 846.763 10.037 1,2%

Dotaties

Voorafnames op federale PB 492.658 500.973 473.441 -27.532 -5,5%

Mechanisme nationale solidariteit 393.185 396.665 351.838 -44.827 -11,3%

Artikel 46bis BWBI 41.503 42.318 37.371 -4.947 -11,7%

Overdracht pendelaars 44.000 44.000 44.000 0 0,0%

Overdracht internationale  ambtenaren 172.263 173.747 172.514 -1.233 -0,7%

Totaal dotaties 1.143.609 1.157.703 1.079.164 -78.539 -6,8%

Totaal programma 060 1.998.726 1.994.429 1.925.927 -68.502 -3,4%
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3.3 Gewestelijke belastingen (programma 010) 

Tabel 5 – Raming van de gewestelijke belastingen 

 

 (in duizend euro) 

De meeste gewestelijke belastingen worden nog geïnd door de FOD Financiën, die ze 
vervolgens doorstort aan het gewest. Het gewest nam tot nu toe enkel het beheer over van 
de onroerende voorheffing (sinds 2018), de verkeersbelasting en de belasting op 
inverkeerstelling (beide in 2020). 

Het ontwerp raamt de totale ontvangsten uit de belastingen op 1.369,9 miljoen euro. Dat is 
89,5 miljoen euro (-6,1%) minder dan initieel begroot. In vergelijking met 2019 komt dit neer 
op een stijging met 87,1 miljoen (6,8%). 

Gewestelijke belastingen geïnd door de FOD Financiën 

De dalingen ten opzichte van de initiële begroting situeren zich vooral bij de 
successierechten (-121,7 miljoen euro) en de schenkingsrechten (-11,4 miljoen euro). Volgens 
de toelichting bij de ontwerpen is deze daling deels te verklaren door de verlenging van de 
aangifte- en betaaltermijnen die aan de nabestaanden werd verleend omwille van de 
COVID-19-crisis. Het Rekenhof herinnert er aan dat het in zijn vorige begrotingsverslag had 
gewezen op het feit dat de geraamde ontvangsten voor de gewestelijke belastingen hoger 
waren dan wat op basis van de toenmalige realisaties kon worden verwacht en dat ze ook 
hoger waren dan de federale ramingen. Die hogere ramingen hadden vooral betrekking op 
die successie- en schenkingsrechten. 

Voor de registratierechten werden zowel de ramingen voor de registratierechten op de 
verkopen als op die van de vestiging van een hypotheek opgetrokken. Beide stijgingen 
vloeien voort uit de uitzonderlijk hoge ontvangsten die werden gerealiseerd bij verkoop van 
de Financietoren in het begin van het jaar. 

Voor de gewestelijke belastingen die nog via de federale belastingdiensten worden geïnd, ligt 
de gewestelijke raming globaal 80,9 miljoen euro (6,7%) onder de raming die de FOD 

Realisaties 

2019

Initieel 

2020

Ontwerp 

aanpassing 

2020

Verschil 

t.o.v. 

realisaties 

2019

Verschil 

t.o.v. 

initieel 

2020

Verschil 

t.o.v. 

initieel 

2020

in %

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

Registratierechten verkoop onroerende  

goederen

543.782 586.298 619.500 75.718 33.202 5,7%

Registratierechten vestiging hypotheek 28.210 30.473 41.323 13.113 10.850 35,6%

Registratierechten verdelingen 6.365 6.547 6.547 182 0 0,0%

Schenkingsrechten 59.520 80.700 69.300 9.780 -11.400 -14,1%

Successierechten 393.741 484.000 362.333 -31.408 -121.667 -25,1%

Onroerende voorheffing 23.631 30.000 25.317 1.686 -4.683 -15,6%

Verkeersbelasting 129.176 138.185 150.000 20.824 11.815 8,6%

Belasting inverkeerstelling 59.164 63.221 63.221 4.057 0 0,0%

Eurovignet -11 0 0 11 0

Belasting spelen en weddenschappen 27.409 29.396 22.325 -5.084 -7.071 -24,1%

Belasting automatische 

ontspanningstoestellen

10.336 10.634 10.045 -291 -589 -5,5%

Openingsbelasting slijterijen gegiste dranken 21 20 20 -1 0 0,0%

Regularisatie gewestelijke belastingen 

(buiten successierechten) en niet 

uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen 

1.532 0 0 -1.532 0

Totaal 1.282.876 1.459.474 1.369.931 87.055 -89.543 -6,1%



ONTWERPORDONNANTIES HOUDENDE DE AANPASSING VAN DE BEGROTINGEN 2020  
EN HOUDENDE DE BEGROTINGEN 2021 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

REKENHOF, NOVEMBER 2020 / 22 

 

Financiën in september communiceerde19. Voor die belastingen was eind oktober overigens 
al 84,3% van het in het ontwerp van aanpassing voorziene bedrag gerealiseerd. 

De impact van de nieuwe lockdown op die gewestelijke belastingen is eerder beperkt, 
behalve misschien voor de spelen en weddenschappen. De middelen die de FOD Financiën 
dit jaar nog zal doorstorten betreffen immers meestal transacties of verrichtingen die al enige 
tijd geleden hebben plaatsgehad. 

Gewestelijke belastingen geïnd door Brussel Fiscaliteit 

De geraamde ontvangsten uit de onroerende voorheffing verminderen met 4,7 miljoen euro 
tot 25,3 miljoen euro. Volgens de verantwoording gebeurde die herraming op basis van de 
uitvoering 2019. De realisatie in dat jaar was 23,6 miljoen euro (in periode 2017-2019 was er 
een gemiddelde ontvangst van 24,6 miljoen). De raming van de onroerende voorheffing is 
uiteraard belangrijk voor de gewestbegroting omdat de agglomeratie hier opcentiemen op 
heft, en die vervolgens doorstort naar het gewest. De verlaagde raming met 4,7 miljoen euro 
van de onroerende voorheffing leidde aldus tot de in punt 3.1 aangehaalde vermindering van 
de overdracht van de agglomeratie met 46,3 miljoen euro. 

De verhoogde ramingen voor de verkeersbelastingen en de belasting op inverkeerstelling 
houden rekening met een overdracht van 2019 (met het oog op de overdracht van het beheer 
aan Brussel Fiscaliteit stopte de FOD Financiën al in oktober 2019 met inkohieren). 

 

19 Enkel voor de belasting op de spelen en weddenschappen was de raming hoger. 
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HOOFDSTUK 4 

Uitgaven 
4.1 Algemeen overzicht 

Het voorliggende ontwerp van aanpassing verhoogt de vastleggingskredieten met 
706,7 miljoen euro (+11,6%) en de vereffeningskredieten met 671,4 miljoen euro (+11,0%). 
Gelet op de vijf begrotingsberaadslagingen20 met betrekking tot totaalbedragen van 
643,7 miljoen euro bij de vastleggingen en van 583,7 miljoen euro bij de vereffeningen, 
belopen de aangepaste kredieten zowel bij de vastleggingen als bij de vereffeningen 
6,8 miljard euro. 

De volgende tabel geeft die ramingen in detail weer volgens krediettype. 

Tabel 6 – Uitgavenkredieten in het ontwerp van aangepaste begroting 2020 

Algemene uitgavenbegroting 

Initiële 

begroting 
2020 

Beraadsl. 

nrs. 1 
tot 5 

en over-

drachten 

(2) 

Verschil 

aanp. 
(3) 

Ontwerp 

aangepaste 

begroting 
(4)= 

(1)+(2)+(3) 

Totaal 
verschil 

(5)= 

(4)-(1) 

% 

Vastleggingskredieten (C) 5.734.880 643.700 84.298 6.462.878 727.998 12,7% 

Met de begrotingsfondsen  

verbonden  
vastleggingskredieten (F) 

336.036 - -21.344 314.692 -21.344 -6,4% 

Totale vastleggingskredieten 6.070.916 643.700 62.954 6.777.570 706.654 11,6% 

Vereffeningskredieten (B) 5.759.606 583.700 114.671 6.457.977 698.371 12,1% 

Met de begrotingsfondsen  

verbonden  

vereffeningskredieten (E) 

319.034 - -26.970 292.064 -26.970 -8,5% 

Totale vereffeningskredieten 6.078.640 583.700 87.701 6.750.041 671.401 11,0% 

 (in duizend euro) 

Het Rekenhof heeft een tabel opgesteld (cf. bijlage 1) waarin de evolutie van de kredieten in 
detail is weergegeven per opdracht. 

De algemene toelichting bij de ontvangsten- en de uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 
2021 (deel VIII De budgettaire wijzigingen op niveau van uitgaven ten gevolge van de genomen 
ondersteuning- en herlanceringsmaatregelen in het kader van de COVID-19-crisis) overloopt 
de specifieke wijzigingen bij de uitgavenkredieten die werden doorgevoerd ingevolge de vijf 
begrotingsberaadslagingen. 

De volgende tabel21 vat die begrotingsberaadslagingen en de herverdelingen samen en 
onderscheidt de bedragen die aan de twee types van maatregelen werden toegewezen. 

 

20 Cf. Inleiding. 

21 Op basis van de synthesetabel van de beraadslagingen en herverdelingen in de algemene toelichting. 
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Tabel 7 – Synthese van de beraadslagingen en herverdelingen in het raam van de COVID-19-crisis 

 

Beraadsl. 

steun-

maatr. 

COVID 
(1)  

Beraadsl. 

relance-

maatr. 

COVID 
(2) 

Totaal 
beraadsl. 

(3)= 

(1)+(2) 

Herverd. 

steun-

maatr. 

COVID 
(4) 

Herverd. 

relance-

maatr. 

COVID 
(5) 

Totaal 
herverd. 

(6)= 

(4)+(5) 

Totaal 
saldo 

(7)= 

(3)+(6) 

Aan-
pas-

sing 

(8) 

Aangep. 
kredieten 

(9)= 

(7)+(8) 

BA 
06.001.99.01.0100          

Kredieten B 430.000 120.000 550.000 -426.058 -99.183 -525.241 24.759 20.000 44.759 

Kredieten C 430.000 180.000 610.000 -430.130 -99.849 -529.979 80.021 20.000 100.021 

BA 

06.001.99.02.0100   0    0  0 

Kredieten B 33.700  33.700 -33.700  -33.700 0 0 0 

Kredieten C 33.700  33.700 -33.700  -33.700 0 0 0 

Totaal kredieten B 463.700 120.000 583.700 -459.758 -99.183 -558.941 24.759 20.000 44.759 

Totaal kredieten C 463.700 180.000 643.700 -463.830 -99.849 -563.679 80.021 20.000 100.021 

 (in duizend euro) 

De kredieten die via de begrotingsberaadslagingen werden ingeschreven op de twee 
provisionele basisallocaties, werden herverdeeld naar specifieke basisallocaties voor de 
steun- en relancemaatregelen. De uitgevoerde herverdelingen belopen in totaal 
558,9 miljoen euro bij de vereffeningen (kredieten B) en 563,7 miljoen euro bij de 
vastleggingen (kredieten C). De beschikbare saldi op de provisionele basisallocaties belopen 
bijgevolg 24,8 miljoen euro bij de vereffeningen en 80,0 miljoen euro bij de vastleggingen. 
Ze worden bij de aanpassing elk met 20 miljoen euro verhoogd, wat de aangepaste bedragen 
op respectievelijk 44,8 miljoen euro en 100,0 miljoen euro brengt. 

De volgende tabel toont de totale kredieten die in de aangepaste begroting van de DBHR zijn 
ingeschreven voor de COVID-maatregelen, alsook de totaalbedragen van die maatregelen 
voor de gewestelijke entiteit , zoals die vermeld zijn in de tabel die is opgenomen in deel VIII 
van de algemene toelichting. 

Tabel 8 – Synthese van de “COVID-kredieten” in de aangepaste begroting 2020 

Kredieten COVID-maatregelen  Kredieten C Kredieten B 

Herverdeelde steunmaatregelen  463.830 459.758 

Herverdeelde relancemaatregelen  99.849 99.183 

Totaal herverdeelde maatregelen op voorziening (1) 563.679 558.941 

Kredieten “herkapitalisatie finance.brussels”  

ingeschreven in de aangepaste begroting 
(2) 95.600 16.400 

Kredieten ingeschreven in de provisionele BA COVID  

in de aangepaste begroting 
(3) 100.021 44.759 

Totaal aangepaste kredieten COVID-maatregelen  

(begroting DBHR) 

(4)= 

(1)+(2)+(3) 
759.300 620.100 

Andere kredieten gewestelijke entiteit (5) 15.000 15.000 

Aankoop- en renovatiestrategie van woningen  

(begroting BGHM) 
 15.000 15.000 

Totale COVID-kredieten gewestelijke entiteit 
(6)= 

(4)+(5) 
774.300 635.100 

Bedrag dat niet is vermeld in de algemene toelichting  

(kredieten provisionele BA) 
(7) 100.021 44.759 

Andere maatregel die in de algemene toelichting is vermeld (8) 2.941 2.941 

Totaal “COVID-maatregelen” – algemene toelichting 
(9)= 

(6)-(7)+(8) 
677.220 593.282 

 (in duizend euro) 

Naast de bedragen voor steun- en relancemaatregelen die werden herverdeeld vanuit de 
kredieten in de provisionele BA’s, voorziet het ontwerp van aanpassing bij wijze van 
relancemaatregel ook in vastleggingskredieten (95,6 miljoen euro) en in 
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vereffeningskredieten (16,4 miljoen euro) voor de herkapitalisatie van finance.brussels. In de 
aangepaste begroting van de DBHR zijn in totaal 759,3 miljoen euro aan 
vastleggingskredieten en 620,1 miljoen euro aan vereffeningskredieten ingeschreven voor de 
steun- en relancemaatregelen. 

Bovenop die bedragen voorziet de begroting van de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij (BGHM) in 15 miljoen euro aan vastleggings- en 
vereffeningskredieten voor de uitbouw van een aankoop- en renovatiestrategie van 
woningen, wat de totale kredieten voor COVID-maatregelen in 2020 op 774,3 miljoen euro 
brengt bij de vastleggingen en op 635,1 miljoen euro bij de vereffeningen. De bedragen die 
daartoe zijn voorgesteld in de algemene toelichting, omvatten echter niet de provisionele 
kredieten, te weten: 100 miljoen euro bij de vastleggingen en 44,8 miljoen euro bij de 
vereffeningen, wat de vermelde bedragen van 677,2 miljoen euro aan vastleggingen en 
593,3 miljoen euro aan vereffeningen verklaart22. 

Het Rekenhof stelt vast dat de uitgaven die in het raam van de gezondheidscrisis worden 
gedaan voor steunmaatregelen volgens de algemene toelichting gefinancierd zullen worden 
door een bedrag van naar schatting 500 miljoen euro te lenen. De relancemaatregelen, 
daarentegen, zullen nagenoeg volledig worden verzekerd door middel van 
kredietcompensaties binnen de begroting, ten belope van 79 miljoen euro23. 

4.2 Evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen 

Op 31 december 2019 beliep het uitstaand bedrag van de vastleggingen van de DBHR 
3.186,4 miljoen euro, wat 634,6 miljoen euro minder is dan het uitstaand bedrag op 
31 december 2018. 

Die daling vloeit enerzijds voort uit het feit dat de vereffeningsbedragen voor uitgaven in 
2019 140,3 miljoen euro hoger lagen dan die van de vastleggingen en anderzijds uit de 
annulering van vastleggingsvisums die in voorgaande jaren waren genomen ten belope van 
494,6 miljoen euro. In 2019 heeft de administratie het uitstaande bedrag immers grondig 
opgeschoond met het oog op de migratie van het programma SAP Joy naar het nieuwe 
gewestelijke platform SAP4/Hana op 1 januari 2020. 

Ondanks die aanzienlijke vermindering wijst het Rekenhof erop dat het tijdens zijn controle 
en certificering van de algemene rekening 2019 van de DBHR vaststelde dat het uitstaand 
bedrag op 31 december 2019 overschat was ten belope van een geïdentificeerd bedrag van 
19,4 miljoen euro24. 

De initiële uitgavenbegroting voor 2020 genereerde een vermindering van het potentieel25 
uitstaand bedrag met 7,7 miljoen euro; het voorliggend ontwerp van aanpassing genereert 
een potentiële groei van het uitstaand bedrag met 27,5 miljoen euro. 

 

22 Een nog niet herverdeelde relancemaatregel is al opgenomen in de totaalbedragen. 

23 Volgens de principebeslissing die de regering op 18 september 2020 nam in verband met de opmaak van de aangepaste 

begroting 2020. 

24 Voor meer informatie over de evolutie van het uitstaand bedrag aan vastleggingen in 2019, zie punt 1.6.4 Uitstaand 

bedrag van de vastleggingen van hoofdstuk I Resultaten van de begrotingsuitvoering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

voor 2019 van het 25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde 

Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, blz. 39-40. 

25 Verschil tussen de vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten. 
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De volledige uitvoering van de begroting 2020, zonder de eventuele annuleringen en 
verminderingen van vastleggingen, zou het globale uitstaand bedrag in theorie op 
3.213,8 miljoen euro kunnen brengen op 31 december 2020. 

4.3 Commentaar en opmerkingen over de belangrijkste 
kredietevoluties 

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

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

Programma 005 – Be Connected 

De vastleggings- en vereffeningskredieten dalen met respectievelijk 2 en 5,3 miljoen euro. 

Die dalingen vloeien globaal voort uit de vermindering van de kredieten voor de algemene 
kosten en voor de aankoop van ander materiaal ten belope van -7,6 en -10,8 miljoen euro in 
totaal, en uit de inschrijving van 5,5 miljoen euro aan kredieten in drie nieuwe basisallocaties, 
waarvan de belangrijkste (3,8 miljoen euro) bedoeld is voor een investeringsdotatie aan het 
CIBG voor de IT-infrastructuur Be connected. 

Het Rekenhof wijst erop dat noch de algemene toelichting, noch de begrotingstabel 
verantwoordingen omvatten voor die kredietaanpassingen. Bovendien omvatten de 
begrotingsfiches geen enkel voorstel van de administratie aangaande de spreiding van de 
behoeften voor de diverse kosten en investeringen in materiaal in het raam van de verhuizing 
naar het nieuw gewestelijk administratief centrum in de Iris Tower. 

Bovendien is het Rekenhof van oordeel dat het passender was geweest om de kredieten voor 
de nieuwe dotatie aan het CIBG op te nemen in programma 004 – Exploitatie en ontwikkeling 
van de informatica binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) van opdracht 07 – 
Het beheer inzake informatie- en communicatietechnologie (ICT), waar de kredieten in 
samenhang met de vervanging van het materiaal en de IT-infrastructuur bijkomend dalen 
(-4,7 miljoen euro bij de vastleggingen en -3,7 miljoen euro bij de vereffeningen). 

4.3.2 Opdracht 06 – Financieel en budgettair beheer en controle 

4.3.2.1 Programma 001 – Ondersteuning van het algemeen beleid 

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden met 123,0 en 67,8 miljoen euro 
opgetrokken. De stijgingen situeren zich in de volgende basisallocaties. 

 BA 06.001.99.01.0100 Provisioneel krediet ter dekking van diverse uitgaven. Deze BA werd 
via de begrotingsberaadslaging gestijfd met 610 en 550 miljoen euro bij de vastleggingen 
en bij de vereffeningen. Na herverdeling naar de begrotingsposten voor de steun- en 
relancemaatregelen in het raam van de gezondheidscrisis, beloopt het saldo van de nog 
niet herverdeelde kredieten 80 en 27,8 miljoen euro. In het raam van deze aanpassing 
komt daar nog een voorziening van 20 miljoen euro bij. In vergelijking met de initieel 
goedgekeurde kredieten belopen de stijgingen bijgevolg 100 en 47,8 miljoen euro. 

 BA 06.001.99.03.0100 Provisie voor het sectoraal akkoord betreffende het personeel van de 
lokale besturen en van de publieke rust- en ziekenhuizen. Op die nieuwe BA is eenzelfde 
bedrag aan vastleggingskredieten en aan vereffeningskredieten ingeschreven, namelijk 
23 miljoen euro. Ze zijn bedoeld om de lonen van het openbaar ambt op te waarderen in 
de voormelde sectoren (respectievelijk 15 en 8 miljoen euro), in het raam van de 
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principebeslissing die de Brusselse regering nam op 22 oktober laatsleden. In afwachting 
van het moment waarop er met de sociale partners een akkoord zal worden gesloten 
voor 2020-2024, werden de kredieten nog niet ingeschreven op de meer specifieke 
basisallocaties van opdracht 10. 

4.3.2.2 Programma 002 – Uitvoering van het beleid inzake overheidsschuld 

De vastleggings- en vereffeningskredieten stijgen met een identiek bedrag, namelijk 
6,3 miljoen euro, tot 354,8 miljoen euro. 

De stijging situeert zich bij de kredieten in verband met de kosten voor de uitgifte van 
leningen26 (+4,0 miljoen euro), die op 6 miljoen euro worden gebracht, en bij de kredieten 
met betrekking tot de debetinteresten (+3,6 miljoen euro), die op 6,6 miljoen euro worden 
gebracht. De kredieten met betrekking tot de interesten van de langetermijnschuld dalen 
met 1,3 miljoen euro tot 135,9 miljoen euro. 

De algemene toelichting preciseert dat de operationele fees worden verhoogd in verhouding 
met de groeiende uitstaande schuld. 

Volgens de inlichtingen in de begrotingsfiches houdt de verhoging van de geraamde 
intrestlasten ten belope van 4,6 miljoen euro verband met de afsluiting van 
debiteurenrekeningen. De ramingen met betrekking tot de eigenlijke interesten dalen met 
1 miljoen euro. 

Tot slot preciseert de algemene toelichting dat de intrestlasten van de schuld weliswaar 
globaal op het niveau van de initiële bedragen konden worden behouden, maar dat is dankzij 
het goede financiële beheer van het Agentschap van de Schuld, dankzij de laag gebleven 
rentevoeten en door het feit dat de impact van de kosten voor de consolidatie van in 2020 
gesloten leningen zich pas vanaf 2021 zal laten voelen. 

Het Rekenhof stipt niettemin aan dat, in vergelijking met de bedragen die in 2019 werden 
vereffend als intrestlasten (inclusief fees), namelijk 115 miljoen euro27, de aangepaste 
begroting 2020 voor diezelfde lasten (zonder de buitengewone verrichting van 4,6 miljoen 
euro, waarvan hiervoor sprake) voorziet in 143,9 miljoen euro aan kredieten, wat neerkomt 
op een stijging met 25,0%. 

Wat de variabele kredieten voor de intrestlasten in het raam van schuldbeheerverrichtingen 
betreft (ingeschreven bij het Fonds voor het beheer van de gewestschuld) stelt het Rekenhof 
vast dat de vermindering van de vereffeningskredieten met 21,2 miljoen euro die kredieten 
op 11,1 miljoen euro brengt, terwijl de overeenstemmende toegewezen ontvangsten 
behouden blijven op 40 miljoen euro. Die ongelijkheid op het niveau van de geplande 
verrichtingen van een begrotingsfonds leidt ertoe dat het begrotingssaldo en het 
vorderingensaldo ex ante kunstmatig worden verfraaid28. 

4.3.3 Opdracht 08 – Grondregiebeleid 

Programma 002 - Openbaar vastgoedbeheer 

De kredietstijgingen (+6,5 miljoen euro bij de vastleggingen en +13,5 miljoen euro bij de 
vereffeningen) zijn voornamelijk toe te schrijven aan de BA Alle taksen of retributies 
verschuldigd aan de GOB of de entiteiten die deel uitmaken van de consolidatieperimeter (+13,9 

 

26 De agreement fees. 

27 Zonder de intrestlasten opgenomen bij het Fonds voor het beheer van de schuld. 

28 Cf. punt 6 Begrotingsfondsen (Deel 2). 
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en +7,3 miljoen euro). Ze zijn bedoeld om de achterstand inzake de gewestelijke onroerende 
voorheffing in te lopen, waarvoor Brussel Fiscaliteit de aanslagbiljetten voor verschillende 
jaren in één keer heeft verstuurd. 

4.3.4 Opdracht 10 – Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen 

4.3.4.1 Programma 005 – Financiering van specifieke projecten van de gemeenten 

De kredieten stijgen bij de vastleggingen met 50,5 tot 118,8 miljoen euro en bij de 
vereffeningen met 59,8 tot 118,7 miljoen euro. De voornaamste stijgingen doen zich voor in 
de volgende basisallocaties. 

 BA 10.005.27.05.4321 Werkingsdotatie aan de gemeenten om ze te betrekken bij de 
economische ontwikkeling: aan de gemeenten worden bijkomende middelen toegekend 
ten belope van 32,6 miljoen euro wegens de omzetting in een subsidie van een deel van 
de City tax voor de jaren 2017, 2018 en 2019. 

Ingevolge de schrapping van de gemeentelijke hotelbelasting heeft het gewest met de 
gemeenten afgesproken te zullen toetreden tot het gewestelijke systeem waarbij de 
gemeenten opcentiemen heffen op één enkele uniforme gewestbelasting (de City tax). 
Het gewest heeft zich ertoe verbonden om vanaf 2017 aan de gemeenten minstens het 
bedrag te storten dat ze voordien via hun eigen regelgeving realiseerden. De DBHR 
betalen die door de gemeente berekende “historische drempel” in de vorm van 
voorschotten (het gaat om 26,8 miljoen euro per jaar voor alle gemeenten samen). Indien 
de geïnde opcentiemen bij een gemeente hoger liggen dan de historische drempel (d.w.z. 
hoger dan de voorschotten die de gemeente heeft ontvangen), mag de gemeente zich 
het verschil toe-eigenen. Als de opcentiemen lager liggen, behoudt de gemeente 
daarentegen de volledige voorschotten. In dat geval moeten de DBHR het verschil 
aanrekenen als subsidie. De in de aangepaste begroting ingeschreven 
vastleggingskredieten en vereffeningskredieten van 32,6 miljoen euro regulariseren de 
aan de gemeenten verschuldigde sommen in het raam van de afrekeningen inzake 
opcentiemen die zijn opgesteld voor de jaren 2017 tot 201929. 

 BA 10.005.27.21.4321 Bijzondere werkingssubsidies aan de gemeenten in het kader van de 
gezondheidscrisis COVID-19 (50% City tax): een bedrag van 26,8 miljoen euro aan 
kredieten, overeenstemmend met de voormelde aan de gemeenten gegarandeerde 
historische drempel, is ingeschreven in een nieuwe basisallocatie om de effecten van de 
belastingopschorting in de loop van 2020 te compenseren (en niet van één semester 
(50%), zoals het opschrift van deze basisallocatie doet uitschijnen). 

 BA 10.005.28.04.6321 Investeringssubsidies in het kader van de informatisering van de 
plaatselijke besturen: de vastleggingskredieten (9 miljoen euro) en de 
vereffeningskredieten (1 miljoen euro) zijn geschrapt omdat deze uitgave in de initiële 
begroting 2021 werd ingeschreven in programma 001 van deze opdracht. 

4.3.4.2 Programma 007 – Veiligheid 

De kredietstijgingen (+ 23,4 miljoen euro bij de vastleggingen en + 18,4 miljoen euro bij de 
vereffeningen) zijn als volgt te verklaren. 

De bijkomende vastleggingskredieten zijn ten belope van 10 miljoen euro terechtgekomen 
in de BA Werkingssubsidie aan Brussel Preventie en Veiligheid, om de aankoop van stoffen 
mondmaskers en beschermingsmaterieel voor de Brusselse bevolking en de gewestelijke 

 

29 Ter herinnering: die uitgave werd geneutraliseerd bij de berekening van het vorderingensaldo. 
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administraties te financieren, en voor 13,1 miljoen euro in de BA Investeringsdotatie aan 
Brussel Preventie en Veiligheid, voor de financiering van strategische investeringen. 

In termen van vereffeningen is het krediet van 10 miljoen euro voor de aankoop van 
mondmaskers en beschermingsmateriaal verdeeld over de BA Werkingssubsidie (5,3 miljoen 
euro) en de BA Investeringsdotatie (4,7 miljoen euro). Die laatste wordt overigens met 8,4 
miljoen euro opgetrokken, in functie van de behoeften, om het bedrag van de 
vastleggingskredieten te evenaren. 

4.3.5 Opdracht 12 – Ondersteuning van economie en landbouw 

De vastleggings- en vereffeningskredieten werden met 359,9 en met 276,3 miljoen euro 
opgetrokken. De verhogingen resulteren ten belope van 264,5 en 260,9 miljoen euro uit de 
middelen die via de begrotingsberaadslagingen werden toegewezen, na herverdelingen, en 
ze resulteren ten belope van 95,4 en 15,4 miljoen euro uit de voorliggende aanpassing. 

Dit zijn de twee voornaamste programma’s waarin die bijkomende middelen zijn terug te 
vinden: 

4.3.5.1 Programma 011 - Ondersteuning van de door de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) ontplooide activiteiten 

De kredietstijgingen (+139,0 en +49,7 miljoen euro bij de vastleggingen en bij de 
vereffeningen, waarvan +43,4 en +49,7 miljoen euro afkomstig van de 
begrotingsberaadslagingen die de aanpassing voorafgingen), situeren zich voornamelijk in 
de volgende basisallocaties. 

 BA 12.011.21.01.0310 Verlening van een terugbetaalbaar krediet aan de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij Brussel (GIMB/finance.brussels) in het kader van de 
gedelegeerde opdracht aan de GIMB tot verlening van kredieten aan bepaalde bedrijven uit 
de horecasector of die deze bevoorraden ingevolge de gezondheidscrisis COVID-19: op deze 
nieuwe basisallocatie zijn 41,5 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 31,5 miljoen 
euro aan vereffeningskredieten ingeschreven ter ondersteuning van de horeca, via 
finance.brussels, ingevolge de gezondheidscrisis. 

 BA 12.011.22.01.8141 Deelneming in het kapitaal van het niet geconsolideerde gedeelte van 
finance.brussels (GIMB) of van een van haar filialen in het kader van het beleid van 
kredietverleningen aan bedrijven: op deze nieuwe basisallocatie zijn 105,6 miljoen euro 
aan vastleggingskredieten en 26,4 miljoen euro aan vereffeningskredieten ingeschreven. 
Ze zijn bedoeld voor de tenuitvoerlegging van de beslissing van de Brusselse regering 
van 30 april 2020 om finance.brussels te herkapitaliseren ten belope van 160 miljoen euro, 
waarvan 105,6 miljoen euro ten laste is van het BHG en 52,8 miljoen euro ten laste van 
andere investeerders, en voor de storting van een eerste schijf van 26,4 miljoen euro in 
september 2020. Het is de bedoeling om de deelneming van private actoren bijkomend 
met 10 miljoen euro te verhogen tegen 2024, zodat de totale kapitalen van 
finance.brussels voor 66,67% in handen zullen zijn van het Gewest en voor 33,33% in 
handen van private actoren. 

 Het bedrag van 10 miljoen euro aan kredieten dat in de initiële begroting was 
ingeschreven op BA 12.011.18.01.85612.011 Deelneming in het kapitaal van finance.brussels 
(GIMB) of van een van haar filialen in het kader van het beleid van kredietverleningen aan 
bedrijven wordt overigens geschrapt. Het ontwerp van aangepaste begroting vermeldt de 
niet-geconsolideerde gedeelten en de gedelegeerde opdrachten van de maatschappij 
voortaan immers in aparte basisallocaties. 
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4.3.5.2 Programma 021 – Steun in het kader van de ordonnanties van 3 mei 2018 -
economische ontwikkeling / bouwplaatsen op openbare weg - unieke 
premies aan Brusselse KMO’s getroffen door de maatregelen tegen de 
verspreiding van Covid-19 

De kredietstijgingen (+218,5 en +218,2 miljoen euro bij de vastleggingen en bij de 
vereffeningen, waarvan +218,6 en +218,4 miljoen euro afkomstig van de 
begrotingsberaadslagingen) worden voornamelijk gedragen door zes nieuwe basisallocaties 
die worden gestijfd via kredietherverdelingen, ingevolge de begrotingsberaadslagingen. De 
op die basisallocaties ingeschreven kredieten (in totaal 212,2 en 212,0 miljoen euro) zijn 
bedoeld voor de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 
door steun toe te kennen aan de ondernemingen en aan diverse sectoren die door de crisis 
werden getroffen30. 

De vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten die zijn ingeschreven in 
BA 12.021.39.01.5112 Investeringssteun aan privéondernemingen in het kader van de 
ordonnantie van 3 mei 2018 werden opgetrokken via kredietoverdrachten vóór de aanpassing, 
ten belope van eenzelfde bedrag van 6,5 miljoen euro, tot 13,5 en 10 miljoen euro. 

4.3.5.3 Programma 022 – Maatregelen voor het verstrekken van leningen voor 
commerciële huur in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 

Dit nieuwe programma, dat werd ingevoegd in het raam van de gezondheidscrisis, omvat 
4,1 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 3,1 miljoen euro aan vereffeningskredieten. Ze 
zijn bedoeld om leningen voor commerciële huur toe te kennen aan private ondernemingen 
(2 miljoen euro), aan zelfstandigen (1 miljoen euro) en voor beheerkosten. 

4.3.6 Opdracht 15 – Promotie van de energiedoeltreffendheid en regulering van de 
energiemarkten 

De kredietstijgingen (+8,4 miljoen euro, zowel bij de vastleggingen als bij de vereffeningen) 
is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de kredieten van programma 009 
Uitgaven van het REG-beleid en werking van de regulator Brugel die door het Fonds voor het 
Energiebeleid en door het Klimaatfonds gefinancierd worden (+8,2 miljoen euro), voor de 
versterking van het budget voor investeringspremies aan particulieren om een rationeel 
energieverbruik aan te moedigen31 (+8,0 miljoen euro), in het raam van de steun aan de 
bouwsector ingevolge de COVID-19-crisis. 

4.3.7 Opdracht 16 – Ondersteuning en bemiddeling bij arbeidsaanbod en -vraag 

4.3.7.1 Programma 009 – Dienstencheques 

De vastleggings- en de vereffeningskredieten stijgen met 3,6 en 1,8 miljoen euro. Ze vloeien 
voort uit de inschrijving van kredieten (7,7 miljoen euro) in de nieuwe BA 
Exploitatiesubsidies aan de privéondernemingen die de dienstencheques uitgeven in het kader 
van de gezondheidscrisis COVID-19, en uit een vermindering van de kredieten voor de 
Exploitatiesubsidie aan de privéonderneming die de dienstencheques uitgeeft- 6de 
Staatshervorming (-5,9 en -4,2 miljoen euro). 

4.3.7.2 Programma 016 – Steun aan de culturele en creatieve sector 

Dit nieuwe programma omvat vastleggingskredieten en vereffeningskredieten ten belope 
van 1,9 miljoen euro, ingeschreven in de enige BA Steun tot vergoeding van de 

 

30 Meer bepaald in het raam van de bijzondere machten of in toepassing van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende 

de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen. 

31 BA 15 15.009.32.01.5310. 
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privéverenigingen actief in de culturele en creatieve sector getroffen door de dringende 
maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken. 

4.3.8 Opdracht 18 – Uitbouw en beheer van het openbaar vervoernetwerk 

4.3.8.1 Programma 002 – Ontwikkeling en beheer van de infrastructuur van het 
openbaar vervoer evenals het aanbrengen van kunstwerken 

De vastleggings- en de vereffeningskredieten dalen met 3,0 en met 1,9 miljoen euro. 

De daling met 3 miljoen euro bij de vastleggingen is te verklaren door de schrapping van het 
krediet voor de kapitaalsoverdracht aan de MIVB ter financiering van de uitgaven van de MIVB 
voor investeringswerken met betrekking tot de bouwwerken en uitrusting van het openbaar 
vervoer, omdat de planning van de verbintenissen werd aangepast ingevolge de impact van 
de gezondheidscrisis. 

De initiële vastleggingskredieten (11 miljoen euro) voor de investeringswerken ter verbetering 
van de commerciële snelheid van het bovengronds tram- en busnet zijn integraal overgeheveld 
naar de BA Kapitaalsoverdracht aan de MIVB ter financiering van de uitgaven van de MIVB 
voor investeringswerken ter verbetering van de commerciële snelheid van het bovengronds 
tram- en busnet (AVANTI), terwijl de vereffeningskredieten (6 miljoen euro) maar ten belope 
van 3,2 miljoen euro worden overgeheveld. 

4.3.8.2 Programma 003 – Beleid van partnership met de Maatschappij voor het 
Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) 

De vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten ondergaan een identieke daling 
(-74,3 miljoen euro) die zich voornamelijk situeert bij de bijzondere dotatie aan de MIVB voor 
de grote investeringen in het openbaar vervoer die niet gedekt worden door Beliris 
(-64,1 miljoen euro), bij de investeringsdotatie aan de MIVB (-4 miljoen euro) en bij de dotatie 
voor de evolutie van het aanbod aan de MIVB (-5,6 miljoen euro). 

De kredietdalingen worden verantwoord door de vertraging van de tenuitvoerlegging van de 
werken en de actualisering van de vereffeningskalender, wegens de impact van de 
gezondheidscrisis. 

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

Programma 002 – Ontwikkeling en beheer van de infrastructuur van het wegvervoer, 
evenals het aanbrengen van kunstwerken 

De vastleggings- en de vereffeningskredieten worden met 9,7 en met 33,8 miljoen euro 
opgetrokken. 

Er is voorzien in kredieten voor bijkomende vastleggingen (+3,3 miljoen euro) bij allerhande 
uitgaven verbonden aan de organisatie van activiteiten met het oog op de valorisatie, 
sensibilisering en promotie in verband met openbare werken, alsook voor het onderhoud van 
wegen, viaducten, bruggen en tunnels (+3,7 miljoen euro) en bij de uitgaven voor 
investeringswerken inzake wegen en bouwwerken van de weg (+2,5 miljoen euro). 

Bovendien stelt het Rekenhof vast dat een deel van de provisie voor de dringende en 
onvoorziene renovaties in de tunnels (-11 miljoen euro) is overgeheveld naar de kredieten voor 
investeringsuitgaven voor de grote en totale renovatie van de tunnels. 

In termen van vereffeningen situeren de stijgingen zich voornamelijk bij de kredieten voor 
de investeringsuitgaven voor de grote en totale renovatie van de tunnels (+37 miljoen euro), 
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meer in het bijzonder voor de renovatie van de Leopold II-tunnel, en bij de kredieten voor 
de uitgaven voor het normaal onderhoud van de wegen en hun omgeving (+11 miljoen euro), 
met het oog op de vereffening van het uitstaand bedrag van de voorgaande jaren en om 
gerichte inrichtingen mogelijk te maken, in het raam van de gezondheidscrisis. De kredieten 
voor de investeringsuitgaven met het oog op de verbetering van de veiligheid in de wegtunnels 
en bijkomende uitgaven voor investeringen voor bruggen en viaducten en die voor de uitgaven 
voor investeringswerken inzake wegen, zijn gedaald met 10 en 4,9 miljoen euro wegens de 
vertraging van de werven in samenhang met de gezondheidscrisis. 

4.3.10 Opdracht 24 – Afvalophaling en –verwerking 

Programma 002 – Financiering van de gewestelijke instelling belast met de 
afvalophaling en verwerking 

De vermindering met 6 miljoen euro van de vastleggings- en vereffeningskredieten in dit 
programma is voornamelijk het gevolg van deze aanpassingen: 

 een vermindering (-13,9 miljoen euro) van de kredieten voor de werkingsdotatie aan Net 
Brussel (GAN) die volgens de algemene toelichting verband houdt met verschillende 
vertragingen op werven en in bestellingen ingevolge de COVID-crisis; 

 de inschrijving van een krediet van 6 miljoen euro voor kapitaaloverdracht aan het GAN 
voor de deelneming in de NV Brussel-Energie met het oog op de terugkoop van de 
aandelen van de nv. 

4.3.11 Opdracht 25 – Huisvesting en woonomgeving 

Ten opzichte van de initiële begroting 2020 stijgen de vastleggings- en vereffeningskredieten 
voor opdracht 25 met respectievelijk 22,8 miljoen euro (+5,7%) en 12,8 miljoen euro (+2,5%). 

De vastleggings- en vereffeningskredieten van programma 008 Beleid ten gunste van de 
minstbedeelden zijn via een herverdeling toegenomen met 17,3 miljoen euro als gevolg van 
de steunpremie ten belope van 214,68 euro voor huurders met een bescheiden inkomen die 
een inkomensverlies lijden als gevolg van de coronacrisis. Hiermee kan een premie worden 
toegekend aan 80.000 begunstigden. Eind oktober 2020 zijn 18.788 dossiers behandeld. 

De belangrijkste wijzigingen van de vastleggings- en vereffeningskredieten doen zich voor in 
de programma’s 005 Ondersteuning van de instellingen belast met de uitvoering van het sociale 
huisvestingsbeleid en 008 Beleid ten gunste van de minstbedeelden. 

In programma 005 stijgen de vastleggingskredieten met 7,8 miljoen euro en nemen de 
vereffeningskredieten af met 1,6 miljoen euro. De daling van de vereffeningskredieten is het 
gevolg van de afname met 10,2 miljoen euro voor de investeringssubsidies aan de BGHM in 
het kader van de verschillende investeringsprogramma’s. De ingeschreven 
investeringssubsidies stemmen overeen met de geraamde uitgaven van de BGHM. 
Daartegenover staat de stijging van de vastleggings- en de vereffeningskredieten van de 
inkomensoverdrachten voor projecten in het kader van de sociale cohesie (+2,9 miljoen euro) 
en van de inkomensoverdrachten voor de solidariteitstussenkomst in de tekorten van de 
OVM (+4,0 miljoen euro vastleggingskredieten en +5,0 miljoen euro vereffeningskredieten). 
De budgetten inzake de inkomensoverdrachten voor projecten in het kader van de sociale 
cohesie worden overgedragen van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) naar de 
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). 

De daling in programma 008 van de vastleggings- en vereffeningskredieten met 
respectievelijk 2,7 miljoen euro en 2,3 miljoen euro is voornamelijk het gevolg van de afname 
van de inkomensoverdracht aan particulieren in het kader van omkaderde en algemene 
huurtoelage (-2,6 miljoen euro). 
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4.3.12 Opdracht 30 – Financiering van de Gemeenschapscommissies 

De kredieten voor de dotaties aan de gemeenschapscommissies worden in vergelijking met 
de initiële begroting versterkt met 247,4 miljoen euro waarvan 172,4 miljoen euro middels de 
begrotingsberaadslagingen en 75 miljoen euro via de voorliggende aanpassing. 

Die verhogingen zijn integraal toe te schrijven aan de bijkomende bijzondere dotaties om de 
uitzonderlijke kosten te dekken die de instellingen oplopen in de strijd tegen COVID-19, te 
weten 24,4 miljoen euro voor de Franse Gemeenschapscommissie, 6,1 miljoen euro voor de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie en 216,9 miljoen euro voor de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie. 

Aan de gewone dotaties werd overigens niet geraakt omdat de coëfficiënt van de gemiddelde 
loonevolutie bij de diensten van de regering niet wijzigde, en die dotaties zijn daarop 
afgestemd. 

4.3.13 Opdracht 31 – Fiscaliteit 

Ten opzichte van de initiële begroting 2020 stijgen de vereffeningskredieten met 24,5 miljoen 
euro tot een bedrag van 118 miljoen euro en de vastleggingskredieten met 20,2 miljoen tot 
een bedrag van 124,9 miljoen euro. 

Deze stijging kan voornamelijk worden verklaard door een verhoging met 13,4 miljoen van 
de annulering van vastgestelde rechten en terugbetaling van onterecht geïnde belastingen, 
voornamelijk bij de verkeersbelasting en de onroerende voorheffing en een verhoging van de 
investeringen met 6,1 miljoen in nieuwe projecten zoals Apollo New en de Corona Premie. 

4.3.14 Opdracht 33 – Stedenbouw en erfgoed 

Programma 004 – Beleid inzake wijkrevitalisering en stadsvernieuwing 

De vastleggings- en de vereffeningskredieten worden respectievelijk verminderd met 
75,1 miljoen euro en opgetrokken met 3,5 miljoen euro. 

De dalingen van de vastleggingskredieten in de volgende basisallocaties werden doorgevoerd 
omdat het noodzakelijk bleek de vastlegging van bepaalde uitgaven te verschuiven naar 2021, 
terwijl ze initieel gepland waren in het 4e kwartaal van 2020, aangezien een aantal 
reglementaire termijnen werden opgeschort door bijzonderemachtenbesluiten: 

 Investeringssubsidies aan de gemeenten voor de wijkcontracten: de kredieten werden 
geschrapt (-42,4 miljoen euro); 

 Werkingssubsidies aan gemeenten voor het stedelijk beleid - Ontwikkeling van wijken – 
As 2 (-33 miljoen euro). De kredieten evolueren van 53 naar 20 miljoen euro wat de 
goedkeuring betreft van de basisdossiers van de meerjarenprogramma’s van het stedelijk 
beleid 2021-2025; 

 Investeringssubsidies aan de gemeenten voor de stadsvernieuwingscontracten 
(-7,5 miljoen euro). 

Een nieuwe basisallocatie, Aankoop van terreinen bij de privésector in het kader van de 
stedelijke herwaardering en in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, wordt overigens 
gestijfd met 4 miljoen euro voor de twee types van kredieten. 
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HOOFDSTUK 5 

Autonome bestuursinstellingen 
5.1 Algemeen overzicht 

Tabel 9 – Evolutie van de begrotingen van de autonome bestuursinstellingen 

Autonome 
bestuursinstelling 

 
Initiële 

begroting 
Aangepaste 
begroting 

Verschil 

1e categorie      

Centrum voor informatica 
voor het Brusselse Gewest 
(CIBG) 

Ontvangsten 61.524 67.539 6.015 10% 

Uitgaven 61.524 67.084 5.560 9% 

Saldo 0 455 455 ― 

Brusselse Hoofdstedelijke 

Dienst voor Brandweer en 
Dringende Medische Hulp 
(DBDMH) 

Ontvangsten 140.093 141.393 1.300 1% 

Uitgaven 134.287 135.254 967 1% 

Saldo 5.806 6.139 333 6% 

Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringsfonds van 

de Gemeentelijke 
Thesaurieën (BGHFGT) 

Ontvangsten 1.609.114 1.601.737 -7.377 -0,5% 

Uitgaven 1.609.114 1.600.689 -8.425 -1% 

Saldo 0 1.048 1.048 ― 

Leefmilieu Brussel (LB) Ontvangsten 171.934 175.165 3.231 2% 

Uitgaven 171.934 174.210 2.276 1% 

Saldo 0 955 955 ― 

Net Brussel, Gewestelijk 

Agentschap voor Netheid 
(GAN) 

Ontvangsten 290.998 252.435 -38.563 -13% 

Uitgaven 299.950 264.561 -35.389 -12% 

Saldo -8.952 -12.126 -3.174 35% 

Innoviris (Brussels 
Instituut voor onderzoek 
en innovatie) 

Ontvangsten 53.400 53.902 502 1% 

Uitgaven 53.400 55.377 1.977 4% 

Saldo 0 -1.475 -1.475 ― 

Fonds voor de financiering 
van het waterbeleid (FFW) 

Ontvangsten 0 0 0 ― 

Uitgaven 0 0 0 ― 

Saldo 0 0 0 ― 

Brussels Planningsbureau 
(perspective.brussels/BPB) 

Ontvangsten 30.264 31.764 1.500 5% 

Uitgaven 30.264 31.714 1.450 5% 

Saldo 0 50 50 ― 

Brussel Preventie en 
Veiligheid (BPV) 

Ontvangsten 128.696 147.250 18.554 14% 

Uitgaven 128.696 147.250 18.554 14% 

Saldo 0 0 0 0% 

2e categorie      

Actiris Ontvangsten 706.326 702.917 -3.409 -0,5% 

Uitgaven 706.326 702.917 -3.409 -0,5% 

Saldo 0 0 0 ― 

Economische en Sociale 

Raad voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
(ESRBHG) 

Ontvangsten 3.459 3.601 142 4% 

Uitgaven 3.459 3.601 142 4% 

Saldo 0 0 0 ― 

Ontvangsten 1.804 2.812 1.008 56% 
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Autonome 
bestuursinstelling 

 
Initiële 

begroting 
Aangepaste 
begroting 

Verschil 

Brussels Waarborgfonds 
(BWF) 

Uitgaven 1.712 2.812 1.100 64% 

Saldo 92 0 -92 -100% 

Maatschappij voor het 
Intercommunaal Vervoer 
te Brussel (MIVB) 

Ontvangsten 1.319.793 1.140.861 -178.932 -14% 

Uitgaven 1.277.313 1.218.418 -58.895 -5% 

Saldo 42.480 -77.557 -120.037 -283% 

Brussel Gas Elektriciteit 
(Brugel) 

Ontvangsten 5.342 5.132 -210 -4% 

Uitgaven 5.342 5.132 -210 -4% 

Saldo 0 0 0 ― 

Iristeam Ontvangsten 48.910 48.913 3 0% 

Uitgaven 48.910 48.913 3 0% 

Saldo 0 0 0 ― 

Brussels Hoofdstedelijk 

Parkeeragentschap 
(parking.brussels) 

Ontvangsten 62.357 56.884 -5.473 -9% 

Uitgaven 57.359 56.393 -966 -2% 

Saldo 4.998 491 -4.507 -90% 

Haven van Brussel Ontvangsten 31.451 31.100 -351 -1% 

Uitgaven 31.651 31.100 -551 -2% 

Saldo -200 0 200 -100% 

Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij 
(BGHM) 

Ontvangsten 362.770 327.279 -35.491 -10% 

Uitgaven 434.627 376.103 -58.524 -13% 

Saldo -71.857 -48.824 23.033 -32% 

Woningfonds van het 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (WFBG) 

Ontvangsten 336.976 293.747 -43.229 -13% 

Uitgaven 326.632 312.945 -13.687 -4% 

Saldo 10.344 -19.198 -29.542 -286% 

Brusoc Ontvangsten 11.164 13.037 1.873 17% 

Uitgaven 9.445 12.697 3.252 34% 

Saldo 1.719 340 -1.379 -80% 

visit.brussels Ontvangsten 28.357 26.132 -2.225 -8% 

Uitgaven 28.357 34.182 5.825 21% 

Saldo 0 -8.050 -8.050 ― 

Brussel Ontmanteling 
(BDBO) 

Ontvangsten 360 360 0 ― 

Uitgaven 360 360 0 ― 

Saldo 0 0 0 ― 

Brussels Agentschap voor 

de Ondersteuning van het 
Bedrijfsleven (BAOB) 

Ontvangsten 39.884 40.605 721 2% 

Uitgaven 42.200 42.546 346 1% 

Saldo -2.316 -1.941 375 -16% 

Maatschappij voor 
Stedelijke Inrichting (MSI) 

Ontvangsten 3.700 4.847 1.147 31% 

Uitgaven 3.700 4.847 1.147 31% 

Saldo 0 0 0 0% 

Gewestelijke 

Investeringsmaatschappij 
voor Brussel (GIMB) 

Ontvangsten ― 28.950 ― ― 

Uitgaven ― 28.660 ― ― 

Saldo ― 290 ― ― 

Geconsolideerde 
instellingen 

Ontvangsten 5.444.976 5.198.362 -246.614 -5% 

Uitgaven 5.462.862 5.357.765 -105.097 -2% 
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Autonome 
bestuursinstelling 

 
Initiële 

begroting 
Aangepaste 
begroting 

Verschil 

Saldo -17.886 -159.693 -141.807 793% 

Bron: de administratieve begrotingen die als bijlage bij de begrotingsordonnantie (initiële begroting 
2020) en bij het ontwerp van begrotingsordonnantie (aangepaste begroting 2020) zijn gevoegd 
 (in duizend euro) 

Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste opmerkingen. 

5.2 Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 
Gemeentelijke Thesaurieën (BGHFGT) 

Het ontwerp van de begrotingsaanpassing 2020 wordt voor de eerste keer niet in evenwicht 
voorgelegd. De ontvangsten (1.602 miljoen euro) dalen met 7,4 miljoen euro en de 
vereffeningskredieten (1.601 miljoen euro) nemen af met 8,4 miljoen euro ten opzichte van 
de initiële begroting 2020. Het overschot van het ontwerp van aangepaste begroting 2020 
bedraagt bijgevolg 1 miljoen euro. 

Het Rekenhof heeft een aantal afwijkingen vastgesteld bij de interne stromen. De dotatie van 
de GOB voor opdrachten 1 en 5, die ingeschreven staat als ontvangst bij de BGHFGT32, is 
1 miljoen euro hoger dan de dotatie die de GOB heeft ingeschreven in haar begroting33. De 
werkingsdotatie die het BGHFGT heeft voorzien als ontvangst34 is niet opgenomen in de 
uitgaven van de GOB onder opdracht 10. 

De daling van de vereffeningskredieten met 8,4 miljoen euro ten opzichte van de initiële 
begroting 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 6,7 miljoen euro aan voorziene 
leningen binnen opdrachten 1 en 5 niet werden gerealiseerd. 

5.3 Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) 

Het ontwerp van aanpassing vermindert de ontvangsten (252,4 miljoen euro) met 
38,6 miljoen euro en de vereffeningskredieten (264,6 miljoen euro) met 35,4 miljoen euro. 
Het tekort neemt bijgevolg met 3,2 miljoen euro toe en bedraagt -12,1 miljoen euro35. 

5.3.1 Ontvangsten 

Werkingstoelage 

De werkingstoelage van het GAN (157,2 miljoen euro), initieel vastgelegd op 171,3 miljoen 
euro, wordt met 14,1 miljoen euro verminderd. 

Overeenkomstig het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Brussel van 4 mei 2018, 
waarin het Gewest ertoe wordt veroordeeld de betaling van de toelage aan het GAN te 
schorsen ten belope van 20%, zal het GAN zijn analytische boekhouding aan de Europese 
Commissie bezorgen om aan te tonen dat zijn commerciële activiteit winstgevend is. De 
regering zou de schorsing van de betaling van de toelage dus met terugwerkende kracht 
ongedaan moeten maken op 1 januari 2020. Om het GAN te doen deelnemen aan de 

 

32 BA 01.001.01.02.6612. 

33 BA 10.008.16.01.6142. 

34 BA 03.01.01.01.4610. 

35 Ondanks die verslechtering van het begrotingsresultaat verwacht het GAN geen thesaurieproblemen aan het eind van 

het jaar. 
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gewestelijke besparingsinspanningen, worden zijn toelage en zijn uitgavenkredieten B met 
14,1 miljoen euro verminderd. 

Andere toelagen 

In BA 02.001.04.12.6612 is een nieuwe kapitaaltoelage van 7,2 miljoen euro ingeschreven voor 
de financiering van de terugkoop, door het GAN, van de Suez-aandelen in BE. 

De ontvangsten uit compensaties voor de Geco-premies en COVID-19 (BA 02.001.04.11.4610) 
stijgen bovendien met 0,8 miljoen euro om de vervangingsaanwervingen te dekken die 
gebeurden in het raam van afwezigheden als gevolg van de gezondheidscrisis. 

Eigen ontvangsten 

De implementatie (waarvan akte werd genomen in de initiële begroting 2020) van een 
nieuwe exploitatiewijze van de verbrandingsinstallatie door de (sub)dochteronderneming 
van het GAN, Brussel Energie (BE), die structureel werd hervormd om er geen private partner 
meer bij te betrekken, werd niet geconcretiseerd in 2020 door een geschil over de prijs 
waartegen het GAN de Suez-aandelen in de onderneming terugkocht. 

De exploitatieovereenkomst voor de verbrandingsinstallatie (verbrandingsfabriek, installatie 
voor de verwerking van dampen en DENOX-installatie), die werd gesloten voor de duur van 
de overgangsperiode van 3 september 2019 tot 31 december 2019 omdat de oude 
overeenkomsten in september 2019 verstreken, werd bijgevolg verlengd in 2020. 

Dat komt in het voorliggend ontwerp van begrotingsaanpassing naar voren door de 
terugkeer naar een structuur en naar begrotingsramingen die aanleunen bij die van de 
aangepaste begroting 2019, zowel op het niveau van de ontvangsten als op het niveau van de 
uitgaven. 

Zo stijgen de ramingen van de ontvangsten uit de verkoop van stoom (BA 02.004.03.11.1611)36 
en de ontvangstenramingen met betrekking tot de door ondernemingen betaalde bijdragen 
voor stortingen in de verbrandingsinstallatie (BA 02.004.03.13.1611) met 1 en 12,8 miljoen euro 
ten opzichte van de initiële begroting 2020. Daarnaast worden de ontvangstenramingen in 
de BA’s 02.004.03.46.1611 Verkoop van gesorteerd PMD, 02.004.03.47.1611 Verkoop van papier 
en 02.004.03.45.1611 Huur fabriek geannuleerd (wat neerkomt op verminderingen met 2,1, 5,8 
en 26,5 miljoen euro). 

Andere elementen hebben betrekking op de geraamde eigen ontvangsten van het GAN: 

 net als bij de aanpassingen van de begroting 2018 en 2019, worden de ontvangsten uit de 
verkoop van zakken (BA 02.004.03.42.1612) geannuleerd (-7,8 miljoen euro) omdat de 
opstart van de aankoopcentrale is verschoven naar 2021; 

 de ontvangsten uit deelnemingen in verbonden ondernemingen (BA 02.004.03.38.2820) 
worden eveneens geannuleerd (-1 miljoen euro). Het GAN voorziet immers niet in enige 
verdeling van dividenden uit hoofde van zijn dochterondernemingen in 2020; 

 de ontvangstenramingen met betrekking tot de ophaling van niet-huishoudelijk en 
industrieel afval37 (17,5 miljoen euro) en met betrekking tot de bijdragen die 

 

36 Die bedragen 1,2 miljoen euro en komen lang niet aan het bedrag van 4,1 miljoen euro aan ontvangsten uit de verkoop 

van stoom, dat was ingeschreven in de rekening van uitvoering van de begroting 2019. De prijs van de verkoop van stoom 

daalt immers sterk als gevolg van de duik die de Belpex-index heeft genomen. De turbines die worden gebruikt om de 

stoom te valoriseren, zijn bovendien minder beschikbaar waardoor het volume aan verkochte stoom afneemt. 

37 BA 02.004.03.09.1611. 
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overheidsentiteiten betalen voor stortingen in de verbrandingsinstallatie38 (1,3 miljoen 
euro) worden met 3,5 miljoen euro en 1,3 miljoen euro verminderd wegens de 
gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende faillissementen. 

5.4 Actiris 

Het ontwerp van aangepaste begroting 2020 blijft net als de initiële begroting in evenwicht. 
De ontvangsten en de uitgavenkredieten dalen met 3,4 miljoen euro (-0,5%) in vergelijking 
met de initiële begroting en belopen 702,9 miljoen euro. 

5.4.1 Ontvangsten 

Het Rekenhof stelt een herinschrijving vast van de ontvangst uit de verkoop van de Kazerne-
site die eigendom was van de entiteit (1,6 miljoen euro). Het Rekenhof stelt vast dat het 
gebouw en de parkings in november 2019 al openbaar werden verkocht39. Die ontvangst werd 
in 2019 al aangerekend bij de vaststelling van de rechten. Deze ontvangst kan bijgevolg niet 
worden uitgevoerd en kan het weergegeven begrotingsevenwicht compromitteren. 

5.4.2 Uitgaven 

5.4.2.1 Opdracht 23 – Relanceplan – COVID-19 (+9 miljoen euro) 

Nieuwe opdracht die de kredieten voor het relanceplan moet ontvangen. De nieuwe 
initiatieven hebben meer bepaald betrekking op: 

 de steunpremies voor intermitterende werknemers uit de cultuursector (+5 miljoen 
euro). De uitvoeringsgraad was 30% in september 2020 en stemt overeen met de eerste 
reeks toekenningen. Een tweede reeks is gepland vóór eind 2020; 

 de bijkomende bestellingen van opleidingen en de aanwerving van 50 VTE door de 
partners van Actiris (+1,8 miljoen euro); 

 de terbeschikkingstelling van het Reboundfonds voor de begeleiding van werknemers 
die het slachtoffer werden van een faillissement (+900 duizend euro); 

 de versterking van de capaciteit van Actiris via de aanwerving en reallocatie van 60 VTE 
(+700 duizend euro); 

 de subsidie voor het referentiecentrum Horeca (+600 duizend euro). 

5.5 Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel 
(MIVB) 

In vergelijking met de initiële begroting vermindert de aangepaste begroting de 
ontvangstenramingen tot 1.140,9 miljoen euro (-178,9 miljoen euro) en de 
vereffeningskredieten tot 1.218,4 miljoen euro (-58,9 miljoen euro). Het begrotingsresultaat 
komt bijgevolg neer op een tekort van 77,6 miljoen euro, d.i. een verslechtering met 
120 miljoen euro ten opzichte van de initiële begroting. Het ESR-vorderingensaldo beloopt 
overigens -69,5 miljoen euro, overeenkomstig de regeringsbeslissing van 22 oktober 2020. 

 

38 BA 02.004.03.12.1620. 

39 Zie ook het 25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde 

Vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, blz. 114-115. Beschikbaar op www.rekenhof.be. 

http://www.rekenhof.be/
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5.5.1 Ontvangsten 

Ontvangsten uit dotatie 

De gewestelijke dotaties voor de klassieke investeringen zijn vastgelegd op 97,6 miljoen euro, 
d.i. een daling met 4 miljoen euro. De uitgaven in verband met de grote uitzonderlijke 
investeringsprojecten belopen 211,1 miljoen euro, d.i. een vermindering met 64,1 miljoen 
euro. 

De gewestelijke dotatie voor de ontwikkeling van het vervoeraanbod wordt teruggeschroefd 
naar 31,6 miljoen euro (-5,6 miljoen euro) wegens vertragingen bij de verwezenlijking van 
verschillende maatregelen als gevolg van de pandemie. 

De gewestelijke tegemoetkomingen in de investeringen van de MIVB op basis van de 
vastleggingsvisums (14,2 miljoen) stijgen daarentegen met 4,2 miljoen euro wegens de 
intensivering van de geplande werken. 

Eigen ontvangsten 

De verkeersontvangsten (BA 05.001.03.01.1612) dalen met 101,7 miljoen euro tot 139,5 miljoen 
euro. Deze raming houdt rekening met de sterke daling van het aantal reizigers op het net 
ingevolge COVID-19 en gaat uit van de hypothese dat de verkoop geleidelijk aan terug zal 
aantrekken tot 70 % van het niveau van 2019 in december 2020, een hypothese die weinig 
realistisch lijkt in het licht van de tweede lockdown. 

5.5.2 Uitgaven 

Het Rekenhof stelt vast dat de totale vereffeningskredieten met betrekking tot de 
investeringsprogramma’s40 een veertigtal miljoen euro lager liggen dan de geraamde 
uitgaven in het meerjareninvesteringsplan (MIP)41 voor het jaar 2020, dat deel uitmaakt van 
het contract van openbare dienst (COD). 

5.6 Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 

Ten opzichte van de initiële begroting 2020 nemen de vastleggingskredieten af met 
58,9 miljoen euro (-13%) tot 396,5 miljoen euro en kennen de vereffeningskredieten een 
afname met 58,5 miljoen euro (-13%) tot 376,1 miljoen euro. De ontvangsten nemen af met 
35,5 miljoen euro (-10%) tot 327,3 miljoen euro. Hierdoor heeft de BGHM een 
begrotingstekort van 48,8 miljoen euro en een negatief vorderingensaldo van 13,2 miljoen 
euro. 

5.7 Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WFBG) 

Ten opzichte van de initiële begroting 2020 nemen de vastleggingskredieten af met 
63,6 miljoen euro (-16%) tot 333,2 miljoen euro en kennen de vereffeningskredieten een 
daling van 13,7 miljoen euro (-4%) tot 312,9 miljoen euro. De ontvangsten nemen af met 
43,2 miljoen euro (-13%) tot 293,7 miljoen euro. Hierdoor heeft het WFBHG een 
begrotingstekort van 19,2 miljoen euro en een negatief vorderingensaldo van 11,2 miljoen 
euro. 

 

40 Programma’s 003 tot 007 van opdracht 01 Basisprestaties verbonden met het openbaar dienstenaanbod, ongeacht de 

economische aard van de uitgaven. 

41 Geactualiseerd in juli 2020. 
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5.8 Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels) 

De aangepaste begroting vertoont een tekort van 0,5 miljoen euro. Ze voorziet: 

 in totaal 56,9 miljoen euro aan ontvangstenramingen, wat neerkomt op een daling met 
5,5 miljoen euro (-9%) in vergelijking met de initiële begroting; 

 in totaal 56,4 miljoen euro aan vereffeningskredieten, wat neerkomt op een daling met 
1 miljoen euro (-2%); 

 in totaal 74,9 miljoen euro aan vastleggingskredieten, wat neerkomt op een daling met 
21,4 miljoen euro (-22%). 

5.8.1 Ontvangsten 

De ontvangstenbegroting daalt met 5,5 miljoen euro in vergelijking met de initiële begroting. 

De ontvangsten van het Parkeeragentschap dalen met 8,2 miljoen euro. Die daling wordt 
deels gecompenseerd door een stijging van de dotatie met 3 miljoen euro. Die aanpassingen 
houden verband met het feit dat de controles op de weg gedurende twee maanden 
opgeschort werden ingevolge de maatregelen die de overheid had genomen in het raam van 
de COVID-19-crisis. 

5.8.2 Uitgaven 

De voornaamste wijzigingen bij de vereffeningskredieten vloeien voort uit: 

 de stijging van de erelonen van gerechtsdeurwaarders (+1,7 miljoen euro); 

 de stijging van de kosten bestemd voor de leasing van scan-cars, in het bijzonder in 
Schaarbeek42 (+2,9 miljoen euro); 

 de exploitatiekosten die gepaard gaan met de vervanging van oude parkeerautomaten 
door nieuwe, in leasing (-1,2 miljoen euro); 

 de daling van de overdracht van parkeerontvangsten aan de gemeenten, rekening 
houdend met de effecten van de twee maanden durende opschorting van de controles 
op de weg (-4,4 miljoen euro). 

De grootste daling bij de vastleggingskredieten hangt samen met de niet-realisatie van P+R 
parkings43 (-21 miljoen euro). 

5.9 visit.brussels 

De ontvangsten (26,1 miljoen euro) dalen met 2,2 miljoen euro en de vereffeningskredieten 
(34,2 miljoen euro) stijgen met 5,8 miljoen euro ten opzichte van het ontwerp van de initiële 
begroting 2020. Het tekort van het ontwerp van de aangepaste begroting 2020 bedraagt 
bijgevolg 8,1 miljoen euro. 

Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de dotatie voor het relanceplan in het kader van 
Covid-19 niet is opgenomen in de ontvangsten. De GOB heeft deze dotatie aan visit.brussels 
voorzien in de uitgaven van opdracht 29. Het relanceplan voorziet een budget van 10 miljoen 
euro waarvan 2 miljoen te herverdelen en 8 miljoen extra toe te kennen. De voornaamste 
uitgaven binnen dit plan zijn een steunfonds voor congressen en evenementen (2 miljoen 

 

42 De gemeente Schaarbeek is op 1 januari 2020 toegetreden tot parking.brussels. 

43 Park & Ride: parkings in de buitenrand van Brussel. De parkingprojecten Kraainem en Esplanade werden niet opgestart 

in 2020. 
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euro), een marketingcampagne (1,9 miljoen euro), een fonds voor de uitrusting van 
evenementen (1,5 miljoen euro) en een korting op Brussels Card (1,5 miljoen euro). 
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TWEEDE DEEL 

Ontwerpordonnanties houdende de 
begrotingen voor 2021 
 

HOOFDSTUK 1 

Norm en begrotingstraject 
1.1 Europese context 

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

De lidstaten moeten herstel- en veerkrachtplannen opstellen in het raam van hun nationale 
hervormingsprogramma’s. Het voorgestelde Europese budget beloopt 560 miljard euro en 
omvat mogelijkheden tot subsidiëring ten belope van 310 miljard euro (waarvan 5,1 miljard 
voor België) en mogelijkheden voor leningen ten belope van 250 miljard euro. 

1.2 Ontwerp van begrotingsplan van België 

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

Op 30 oktober 202044 heeft België aan de Europese Commissie een ontwerp van 
begrotingsplan bezorgd met daarin de maatregelen waarin de verschillende beleidsniveaus 
voorzien om de COVID-19-crisis te bestrijden. 

 

44 België had een voorlopig ontwerp van begrotingsplan voorgelegd op 15 oktober. Het plan van 30 oktober is de definitieve 

versie. 
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De federale regering zal in het raam van het RRF-instrument een herstel- en veerkrachtplan 
uittekenen in samenspraak met de gewesten, de gemeenschappen en de plaatselijke 
overheden. 

1.2.1 Vorderingensaldo en structureel saldo 

Het ontwerp van begrotingsplan voorziet in 2021 een nominaal vorderingensaldo te bereiken 
dat ‐6,9% van het bbp bedraagt en een structureel saldo dat ‐5,6% van het bbp bedraagt, 
rekening houdend met de impact van de maatregelen ter bestrijding van de 
gezondheidscrisis. 

1.2.2 Schuldgraad 

De schuldgraad (brutoschuld) wordt voor de jaren 2020 en 2021 geraamd op respectievelijk 
116,5% van het bbp en 114,4% van het bbp. 

1.2.3 Flexibiliteitsclausules 

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

De budgettaire impact van de maatregelen in verband met COVID-19 die in het 
stabiliteitsprogramma zijn opgenomen, wordt voor alle overheden samen op 17,5 miljard 
euro (3,9% van het bbp) geraamd in 2020 en op 3,2 miljard euro (0,7% van het bbp) in 2021. 

In het ontwerp van begrotingsplan 2021 wordt overigens nergens op nationaal niveau 
gevraagd de flexibiliteitsclausule in verband met structurele hervormingen of strategische 
investeringen te kunnen genieten. 

De voorbije jaren hebben de meeste deelstaatentiteiten echter opgeroepen tot een 
herziening van de flexibiliteitsclausule voor investeringen en hebben ze een begroting 
opgesteld alsof die clausule van toepassing was. Ze hebben derhalve uit eigen beweging de 
bedragen voor strategische investeringen geneutraliseerd bij de berekening van hun 
vorderingensaldo. 

België bevindt zich nu nochtans niet in een situatie die toelaat de flexibiliteitsclausule in te 
roepen voor investeringen. 

1.2.4 Najaarsprognoses van de Europese Commissie 

In haar recente najaarsprognoses45 raamt de Europese Commissie het vorderingensaldo van 
België voor 2021 op -7,1% van het bbp (in plaats van 6,9% zoals in het ontwerp van 
begrotingsplan) en raamt ze het structurele saldo op -4,6% van het bbp (in plaats van -5,6%) 
en de schuldgraad op 117,8% van het bbp (in plaats van 114,4%). 

 

45 European Economic Forecast – Autumn 2020 – Institutional paper 136, gepubliceerd op 5 november 2020. 
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Tabel 10 – Vergelijking tussen het ontwerp van begrotingsplan van België en de najaarsprognoses van de EU 

 
Ontwerp van 
begrotings-

plan 

Geraamde 
verbetering 

Najaars-
prognoses 

EU 

Geraamde 
verbetering 

2020     

Vorderingensaldo -10,7 -9,0 -11,2 -9,5 

Structureel saldo -6,4 -4,5 -6,8 -4,7 

Rijksschuld 116,5 15,0 117,7 18,2 

2021     

Vorderingensaldo -6,9 3,8 -7,1 4,1 

Structureel saldo -5,6 0,8 -4,6 2,2 

Rijksschuld 114,4 -2,1 117,8 0,1 

Bron: Rekenhof 

Volgens de prognoses van de Europese Commissie zou het structurele saldo 2021 van België 
dus met 2,2% verbeteren en uitkomen op -4,6% van het bbp. 

1.3 Conformiteit van de begroting 2020 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. Die 
richtlijn werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 10 april 2014 tot wijziging van de 
algemenebepalingenwet waarin de verantwoordingsstukken zijn opgesomd die bij de 
begroting van elke gemeenschap en elk gewest moeten worden gevoegd. De begroting van 
die entiteiten moet zich overigens inschrijven in een begrotingskader voor de middellange 
termijn dat de regeerperiode dekt en minimaal een periode van drie jaar bestrijkt. Ze moet 
ook worden aangevuld met een meerjarenprogramma dat voortvloeit uit het 
begrotingskader op middellange termijn, waarvan de nadere regels gepreciseerd zijn in de 
algemenebepalingenwet. 

Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, vermelden de artikelen 11 en 21 van de 
OOBBC welke documenten elk jaar in de algemene toelichting moeten worden opgenomen, 
namelijk: 

 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 de in de 
oriënteringsnota's gedefinieerde politieke krijtlijnen te financieren; 

 wat de ontvangsten betreft, de raming van de bedragen die tijdens het jaar geïnd zullen 
worden en die voortvloeien uit de op de begroting aangerekende vastgestelde rechten; 

 wat de uitgaven betreft, de ramingen, per programma, van de betalingen tijdens het 
begrotingsjaar die voortvloeien uit de op de vereffeningskredieten aangerekende 
vastgestelde rechten. 

Het Rekenhof wijst erop dat de algemene toelichting een meerjarig begrotingsprogramma 
voorstelt voor de periode 2021-2024. Die prognose, die gebaseerd is op het initiële ESR-saldo 
2020, vermeldt de verwachte verschillen qua ontvangsten en uitgaven van de gewestelijke 
entiteit, om te komen tot de resultaten in ESR-termen. Dat traject is opgenomen in punt 2.1 
Traject van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het volgende hoofdstuk. 
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Het Rekenhof stelt overigens vast dat de begrotingsdocumenten niet volledig zijn opgesteld 
in overeenstemming met de voorschriften van de algemenebepalingenwet en de 
hiernavolgende tekortkomingen vertonen. 

1.3.1 Instellingen die niet in de begrotingen zijn opgenomen 

Artikel 16/11, 2°, van de desbetreffende 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 20 oktober 2020 publiceerde, omvatte de 
consolidatieperimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64 eenheden geklasseerd in 
sector S.1312. Hiervan werden echter enkel de begrotingssaldi van 25 autonome instellingen 
geconsolideerd met het begrotingssaldo van de diensten van de regering. De Brusselse 
regering heeft immers beslist af te wijken van het toepassingsgebied van de OOBBC46, dat 
alle eenheden omvat die deel uitmaken van de ESR-consolidatieperimeter (S.1312). 

1.3.2 Inventaris van de fiscale uitgaven 

Artikel 16/11, 3º, van de algemenebepalingenwet 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 algemene 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. 

In de algemene toelichting is daarover echter geen informatie terug te vinden. 

1.3.3 Voorwaardelijke verplichtingen 

Artikel 16/14 van de algemenebepalingenwet 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 2020 en 2021 voorwaardelijke 
verplichtingen (waarborgen)47 ten belope van respectievelijk 3,0 en 3,2 miljard euro. 

 

46 Artikel 115 van de ontwerpordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting 2021 bepaalt: “In afwijking van 

artikel 2, 2º, van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de 

begroting, de boekhouding en de controle, bevat de gewestelijke entiteit de geconsolideerde instellingen opgenomen in de 

geconsolideerde begroting van ontvangsten en uitgaven van de gewestelijke entiteit bepaald in artikel 2, 4de lid, van deze 

ordonnantie [ontwerp van ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

voor het begrotingsjaar 2020]”. 

47 Zonder de financiële sector. 
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HOOFDSTUK 2 

Begrotings- en vorderingensaldo en 
naleving van de doelstellingen 
2.1 Traject van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het traject uit de meerjarenprojectie zoals voorgesteld in de algemene toelichting is 
gebaseerd op de economische begroting van september 2020, de meerjarenvooruitzichten 
van het Planbureau van 23 juni 2020 en de door de FOD Financiën opgestelde fiscale 
kencijfers van juli 2020. Het gaat ervan uit dat er in 2024 terug een structureel evenwicht zal 
zijn. 

Tabel 11 – Traject 2021-2024 

 2021 2022 2023 2024 

ESR-vorderingensaldo van het gewest (1) -1.933,9 -1.317,2 -1.213,7 -869,8 

Correcties (2) 1.038,6 823,6 854,5 875,9 

Onderbenutting 240,0 220,0 210,0 240,0 

Neutralisering van strategische investeringen 
op initiatief van de regering 

513,6 506,6 519,5 492,9 

Europese faciliteit voor herstel en veerkracht 135,0 97,0 125,0 143,0 

COVID-19-crisismaatregelen 150,0    

Gecorrigeerd ESR-vorderingensaldo 
(3)=(1)+(2) 

-895,3 -493,6 -359,2 6,1 

 (in miljoen euro) 

De regering corrigeert elk jaar het ESR-vorderingensaldo op eigen initiatief door de uitgaven 
in verband met strategische investeringen te neutraliseren48. Bovenop dat bedrag komt het 
jaarlijks bedrag van de vermoedelijke kredietonderbenuttingen. Vervolgens worden de in het 
raam van het relanceplan voorziene uitgaven eveneens geneutraliseerd. Tot slot wordt enkel 
voor het jaar 2021 eveneens een provisie van 150 miljoen euro voor dringende 
steunmaatregelen in het raam van de COVID-19-crisis geneutraliseerd. 

2.2 Begrotingssaldi van de diensten van de regering 

De begrotingsontwerpen voor 2021 leveren een brutosaldo van -1.712,3 miljoen euro op, wat 
een verslechtering is met 990,3 miljoen euro in vergelijking met het ontwerp van aangepaste 
begroting 2020. Deze verslechtering vloeit voort uit een daling van de ontvangsten 
(-782,5 miljoen euro of -13,0%), gekoppeld aan een stijging van de uitgaven (+207,8 miljoen 
euro of +3,1%). 

Als de opbrengsten uit leningen en de aflossingen van de schuld respectievelijk bij de 
ontvangsten en de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten, beloopt het 
nettobegrotingssaldo -2.212,1 miljoen euro, wat een verslechtering is met 148,2 miljoen euro 
in vergelijking met het ontwerp van aangepaste begroting 2020. 

 

48 476 miljoen euro in 2020. 
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Tabel 12 – Begrotingssaldi 2020-2021 

  

Ontwerp van 
initiële 

begroting 
2021 

Ontwerp van 
aangepaste 
begroting 

2020 

Verschil 

Ontvangsten  5.245.538 6.028.032 -782.494 

Uitgaven (vereffeningen)  6.957.829 6.750.041 207.788 

Brutobegrotingssaldo (1) -1.712.291 -722.009 -990.282 

Leningopbrengsten* (2) 670.542 1.548.000 -877.458 

Aflossingen van de schuld* (3) 170.723 206.142 -35.419 

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

-2.212.110 -2.063.867 -148.243 

* Zonder de leningopbrengsten en zonder 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 

2.3.1 Methodologie 

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 op het einde van het beschikkend gedeelte van de 
ontwerpordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2021. 

Het Rekenhof herinnert eraan dat begrotingen vooruitziende en machtigende documenten 
zijn. De opmaak en de inhoud ervan zijn onderworpen aan specifieke wettelijke en 
reglementaire normen, zoals de wet van 16 mei 200349 en de OOBBC50. Tot die normen 
behoren onder meer het beginsel van de universaliteit van de begroting51 en de definitie van 
een begrotingsverrichting52. 

In plaats van de totale ontvangsten en de totale uitgaven te vermelden zoals die naar voren 
komen uit de administratieve begrotingen die als bijlage bij het ontwerp van 
begrotingsordonnantie zijn gevoegd, zijn uit voormelde gegevens voor de berekening echter 
bepaalde ontvangsten en uitgaven weggelaten waarvan men aanneemt dat ze niet meetellen 
bij de berekening van het ESR-saldo. 

Die werkwijze is weliswaar geschikt voor informatieve en verantwoordende 
begrotingsdocumenten, maar niet voor de eigenlijke tekst van de begrotingsordonnanties. 
Die moet, zonder optellingen en aftrekkingen, de exacte bedragen van de geraamde 
ontvangsten en van de gemachtigde uitgaven vermelden. Bovendien maakt die werkwijze 
het moeilijker om de individuele begrotingen te analyseren en te begrijpen. 

 

49 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. 

50 Organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de 

boekhouding en de controle. 

51 Artikel 50, § 1, 3e lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en 

de gewesten: “Alle ontvangsten en uitgaven worden ingeschreven in de begroting en de rekeningen.” 

52 Artikel 5, 1e lid, van de OOBBC: “De begroting voorziet in en machtigt alle verrichtingen met een financiële afwikkeling, die 

voor eigen rekening tot stand worden gebracht met derden.” 
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Het Rekenhof beveelt de regering bijgevolg opnieuw aan om in de begrotingsordonnantie 
samenvattende tabellen op te nemen die de exacte totalen van de administratieve 
begrotingen vermelden en om de berekeningen van het ESR-saldo op te nemen in de 
algemene toelichting. 

2.3.2 Vorderingensaldo 

Tabel 13 – Vorderingensaldo 2021 – berekening van de regering 

  

Ontwerp 

van initiële 

begroting 
2021 

Ontwerp 

van 

aangepaste 

begroting 

2020 

Verschil 

  (1) (2) 
(3)= 

(2)-(1) 

Brutobegrotingssaldo DBHR  1.422.554 2.089.497 -666.943 

Brutobegrotingssaldo geconsolideerde 

instellingen 
 -3.056.929 -2.660.424 -396.505 

Geconsolideerd 

brutobegrotingssaldo 
(a) -1.634.375 -570.927 -1.063.448 

Saldo codes 9 DBHR  -499.819 -1.341.858 842.039 

Saldo codes 9 geconsolideerde 

instellingen 
 -91.717 -135.247 43.530 

Geconsolideerd saldo codes 9 (b) -591.536 -1.477.105 885.569 

Geconsolideerd 

nettobegrotingssaldo 
(c)=(a)+(b) -2.225.911 -2.048.032 -177.879 

Saldo codes 8 DBHR  43.990 22.313 21.677 

Saldo codes 8 geconsolideerde 
instellingen 

 248.071 228.810 19.261 

Geconsolideerd saldo codes 8 (d) 292.061 251.123 40.938 

Geconsolideerd  

ESR-vorderingensaldo 
(e)=(c)+(d) -1.933.850 -1.796.909 -136.941 

Begrotingsverrichtingen 

(onderbenutting kredieten) 
(f) 240.000 240.000 0 

ESR-vorderingensaldo 

na begrotingsverrichtingen 
(g)= (e)+(f) -1.693.850 -1.556.909 -136.941 

Verrichtingen “buiten 

doelstelling” 
(h) 798.600 919.291 -120.691 

Flexibiliteitsclausule COVID (9) (i) 150.000 443.200 -293.200 

Faciliteit voor herstel en veerkracht (j) 135.000 - 135.000 

Neutralisatie strategische 

investeringsuitgaven 
(k) 513.600 476.091 37.509 

ESR-vorderingensaldo na 

verrichtingen “buiten 

doelstelling” 

(i)=(g)+(h) -895.250 -637.618 -257.632 

Andere ESR-correcties (l) - 120.021 -120.021 

Door de regering gecorrigeerd 

ESR-vorderingensaldo 

(m)= 

(h)+(i)+(j)+(k) 
-895.250 -517.597 -377.653 

 (in duizend euro) 

Het vorderingensaldo volgens de ESR-optiek zoals opgesteld door de Brusselse regering 
beloopt -895,3 miljoen euro voor het jaar 2021, d.i. een verslechtering met 377,7 miljoen euro 
in vergelijking met het ontwerp van aangepaste begroting 2020. 

Dat vorderingensaldo wordt bekomen vertrekkend van een geconsolideerd ESR-
vorderingensaldo van -1.933,9 miljoen euro, dat enerzijds wordt gecorrigeerd door 
onderbenuttingen van kredieten (begrotingsverrichtingen) ten belope van 240 miljoen euro, 
en anderzijds door de neutralisering van uitgaven die als “buiten doelstelling” worden 
beschouwd ten belope van 798,6 miljoen euro, d.i. een totaalbedrag van 1.038,6 miljoen euro. 

De berekening ex post op basis van de uitvoering van de begroting 2021 zal gebeuren door 
het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 
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De hiernavolgende commentaren hebben hoofdzakelijk betrekking op de correcties die zijn 
uitgevoerd tussen het ontwerp van initiële begroting 2021 en het ontwerp van aangepaste 
begroting 2020. 

2.3.3 Consolidatieperimeter 

De consolidatieperimeter van het gewest omvat 64 eenheden die zijn geklasseerd in sector 
S.1312. In 2021 worden hiervan echter slechts de begrotingssaldi van 25 autonome 
bestuursinstellingen (ABI) geconsolideerd met dat van de diensten van de regering. De 
Brusselse regering heeft immers beslist af te wijken van het toepassingsgebied van de 
OOBBC53, dat alle eenheden omvat die deel uitmaken van de ESR-consolidatieperimeter 
(S.1312). 

Volgens de berekening van de regering beloopt het geconsolideerde 
brutobegrotingssaldo -1.634,4 miljoen euro, d.i. een verslechtering met 1.063,4 miljoen euro 
in vergelijking met het ontwerp van aangepaste begroting 2020. Die verslechtering hangt 
gedeeltelijk samen met die van het saldo van de DBHR (-666,9 miljoen euro) en van het saldo 
van de geconsolideerde instellingen (-396,5 miljoen euro). 

2.3.4 Geconsolideerd ESR-vorderingensaldo 

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

De code 9-verrichtingen54 van de geconsolideerde begrotingen 2021 sluiten met een ESR-
correctie van -591,4 miljoen euro, wat neerkomt op een positief verschil van 885,6 miljoen 
euro met het ontwerp van aangepaste begroting 2020. Dat verschil hangt voornamelijk 
samen met het saldo van de verrichtingen code 9 van de DBHR, dat met 842,1 miljoen euro 
stijgt als gevolg van de vermindering van de geraamde leningopbrengsten (-877,4 miljoen 
euro) gekoppeld aan een daling van de aflossingen (-35,4 miljoen euro). 

De code 8-verrichtingen55 van de geconsolideerde begrotingen 2021 sluiten met een positieve 
ESR-correctie van 292,1 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging met 40,9 miljoen euro. 

De optelling van de geconsolideerde saldi van de verrichtingen codes 8 en 9 bij het 
geconsolideerde brutobegrotingssaldo levert een ESR-vorderingensaldo op van in 
totaal -1.933,9 miljoen euro, wat een verslechtering is met 136,9 miljoen euro in vergelijking 
met het ontwerp van aangepaste begroting 2020. 

Het Rekenhof wijst erop dat de berekening die het uitvoerde op basis van de optelling van 
de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen van de begrotingen van de DBHR en van de ABI 
(administratieve tabellen) een ESR-vorderingensaldo oplevert van -1.955,3 miljoen euro, wat 
neerkomt op een verschil van -21,4 miljoen euro met de berekening volgens de door de 
regering gehanteerde consolidatiemethodologie. Volgens het Rekenhof valt dat verschil niet 
te verantwoorden, want het geconsolideerde saldo moet op eenzelfde bedrag uitkomen, 
ongeacht de gehanteerde methodologie. Het kan voortkomen uit discordanties 
ontvangsten/uitgaven tussen geconsolideerde entiteiten of excedentaire eliminaties. Bij het 

 

53 Artikel 115 van het ontwerp van ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest voor het begrotingsjaar 2021. 

54 Aflossingen van de schuld verminderd met de leningopbrengsten. 

55 Kredietverleningen verminderd met de bijbehorende terugbetalingen en deelnemingen verminderd met de 

bijbehorende vereffeningen. 
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afsluiten van dit verslag had het Rekenhof geen verdere gegevens om dat verschil te 
verklaren. 

2.3.5 Begrotingsverrichtingen (onderbenuttingen) 

De regering heeft voorzien in een bedrag aan onderbenuttingen van kredieten van 
240 miljoen euro (alle begrotingen samen), hetzelfde bedrag dat ook werd geraamd in de 
berekening van het saldo van de begroting 2020. 

Het Rekenhof verwijst naar de overwegingen die het in het eerste deel van dit verslag 
formuleerde over die correctie (punt 2.2.5 Begrotingsverrichtingen). 

2.3.6 Verrichtingen “buiten doelstelling” 

De regering heeft uit eigen beweging een totaalbedrag van 798,6 miljoen euro 
geneutraliseerd bij de berekening van het ESR-vorderingensaldo na begrotingsverrichtingen. 
De regering beschouwt die correcties als verrichtingen “buiten doelstelling”, wat betekent 
dat ze mogen worden geweerd uit de berekening om het vorderingensaldo te bepalen. Ze 
bestaan uit de volgende elementen. 

2.3.6.1 Neutralisatie van sommige investeringsuitgaven 

De regering heeft het bedrag aan uitgaven voor strategische en grootschalige investeringen 
die volgens haar kunnen worden geneutraliseerd op basis van de flexibiliteitsclausule voor 
investeringen, vastgelegd op 513,6 miljoen euro, namelijk: 

 de investeringen inzake mobiliteit, openbare werken en openbaar vervoer: 493,3 miljoen 
euro; 

 de investeringen inzake veiligheid: 20,3 miljoen euro. 

Het Rekenhof herinnert eraan dat België in de huidige stand van de Europese regelgeving 
niet in aanmerking komt voor die flexibiliteitsclausule. 

2.3.6.2 Algemene afwijkingsclausule (flexibiliteit “COVID”) 

Het bedrag dat de regering neutraliseerde door de algemene afwijkingsclausule56 te 
activeren, is bepaald op 150 miljoen euro. Het stemt overeen met het krediet ingeschreven 
op de basisallocatie Provisioneel krediet bestemd voor het dekken van uitgaven in verband met 
COVID-19 in opdracht 06, waarvan het bedrag in de loop van het boekjaar zal worden 
uitgesplitst naar specifieke basisallocaties met betrekking tot de verschillende 
steunmaatregelen. De lijst met maatregelen waarvan de regering oordeelt dat ze 
beantwoorden aan de voorwaarden voor de toepassing van de algemene afwijkingsclausule 
zal aan de Europese Commissie worden voorgelegd. 

2.3.6.3 Faciliteit voor herstel en veerkracht (“Faciliteit”) 

De regering heeft rekening gehouden met een correctie van 135 miljoen euro57 waarin de 
uitgaven in verband met de relance opgenomen zijn. 

 

56  Cf. punt 1.1 Europese context, eerste deel. 

57 Het Rekenhof beschikte niet over de nodige gegevens om de strikte overeenstemming te kunnen vaststellen tussen de 

uitgaven die de regering neutraliseerde met toepassing van “de Faciliteit” en de uitgaven vermeld in het ontwerp van 

initiële begroting 2021. 
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De algemene toelichting preciseert dat de regering de Europese financiering van de Faciliteit 
maximaal zal benutten (cf. punt 1.1 Europese context, hoofdstuk 1) en dat zij een gedetailleerd 
plan zal uitwerken dat aan de Europese Commissie zal worden voorgelegd. 

2.3.7 Conclusie 

Het begrotingsevenwicht 2021, zoals het ex ante is berekend door de regering, berust op: 

 een voor kritiek vatbare hypothese: 

 Het neutraliseren van 513,6 miljoen euro aan strategische investeringen. België komt 
momenteel nog altijd niet in aanmerking voor het toepassen van die 
flexibiliteitsclausule; 

 Een aantal onzekere hypotheses: 

 een verondersteld bedrag van 240 miljoen euro aan onderbenuttingen van 
kredieten; 

 de activering van de algemene afwijkingsclausule en de daaruit voortvloeiende 
neutralisatie van 150 miljoen euro uitgaven in het kader van COVID-19 waarover in 
fine de Europese Commissie zal oordelen; 

 de activering van de “Faciliteit clausule” voor de relancemaatregelen met daaraan 
gekoppeld de neutralisatie van 135 miljoen euro waarover in fine de Europese 
Commissie zal oordelen; 

 een bijdrage van 33,4 miljoen euro van het saldo van de begrotingsfondsen58. 

 

58 Cf. punt 6 Begrotingsfondsen. 
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HOOFDSTUK 3 

Schuld 
Deel III van de algemene toelichting bevat een financieel verslag, dat inzonderheid een 
verslag over de gewestschuld en de gewestelijke thesaurie bevat59. 

3.1 Geconsolideerde schuld 

Dit verslag vermeldt met name het uitstaand bedrag van de geconsolideerde schuld volgens 
de ESR 2010-norm voor de jaren 2018 en 2019, alsook een voorspelling voor 2020. Dat 
uitstaand bedrag is uitgesplitst over de tot de ESR-consolidatieperimeter van het gewest 
behorende instellingen60. 

De volgende tabel geeft het uitstaand bedrag weer, evenals het bedrag van de 
geconsolideerde brutoschuld zoals dat blijkt uit de door het Instituut voor de Nationale 
Rekeningen gepubliceerde gegevens. 

Tabel 14 – Geconsolideerde schuld volgens de ESR 2010-norm op 31 december 

 2020* 2019 2018 

Variatie 

2018-

2019 

Variatie 

2019- 

2020 

Directe gewestelijke schuld 5.406.305 4.291.766 3.364.687 927.079 1.114.539 

– Directe schuld (op lange termijn) 4.869.000 3.577.000 2.656.250 920.750 1.292.000 

– Vlottende schuld (op korte termijn) 537.305 714.766 708.437 6.329 -177.461 

Andere geconsolideerde gewestelijke 

schulden 
2.383.178 2.241.559 2.177.869 63.690 141.620 

Geconsolideerde brutoschuld 

Maastricht 
7.789.483 6.533.324 5.542.556 990.768 1.256.159 

Creditsaldi van de instellingen die tot de 

consolidatieperimeter behoren 
-375.228 -368.361 -353.905 -14.456 -6.867 

Totale schuld volgens ESR 2010 7.414.255 6.164.963 5.188.651 976.312 1.249.292 

Geconsolideerde brutoschuld volgens 
het INR** 

- 6.405.488 5.491.483 914.005 - 

Verschil INR – algemene toelichting - 240.525 302.832 -62.308 - 

* Prognose (in duizend euro) 
** Het INR houdt meer specifiek geen rekening met de creditsaldi van de instellingen. 

De geconsolideerde brutoschuld volgens het ESR 2010 wordt geraamd op 7,4 miljard euro op 
31 december 2020, oftewel een stijging met +42,9% (2,2 miljard euro), ten opzichte van het 
uitstaand bedrag van 31 december 2019. 

 

59 Overeenkomstig artikel 21, 3º, van de OOBBC. 

60 Hetgeen een analyse vormt van de impact ervan op de overheidsschuld, waarin artikel 16/11, 2°, van de voornoemde wet 

van 16 mei 2003 voorziet. 
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3.2 Directe schuld 

De directe schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt door de regering op 
31 december 2020 geraamd op 5,4 miljard euro61, d.i. een stijging met +60,8% (2 miljard euro) 
op twee dienstjaren tijd. 

Zoals het Rekenhof aanhaalde in zijn 25e Boek62, bestaat er een verband tussen de toename 
van de directe schuld en de gecumuleerde begrotingstekorten. Aangezien het 
nettobegrotingssaldo reeds een tekort van 2,1 miljard euro vertoont (op basis van de 
ontwerpen van aangepaste begroting 2020 van de DBHR), lijkt de verwachte toename van de 
schuld in 2020 (+1,1 miljard euro) bijgevolg onderschat. 

In tegenstelling tot de meerjarenprognose 2019-2024 die wordt vermeld in de algemene 
toelichting van de begrotingen 2020, bevat de nieuwe meerjarenprognose 2020-2024 van de 
algemene toelichting van de begrotingen 2021 geen enkele raming van de op 31 december van 
elk boekjaar verwachte bedragen van de directe schuld. Bovendien bedroeg de verwachte 
directe schuld voor het jaar 2021 in de prognose 2019-2024 van vorig jaar slechts 4.887 miljoen 
euro, een bedrag dat zal worden overschreden vanaf boekjaar 2020. 

Voor het jaar 2020 worden de verwachte financieringsbehoeften63 geraamd op 1,5 miljard 
euro, waaronder een bedrag van 0,5 miljard euro voor de rechtstreekse impact van de 
COVID-19-crisis. 

Tabel 15 – Raming van de financieringsbehoeften voor het jaar 2020 

Raming van de financieringsbehoeften voor het jaar 2020 

Aflossingen van leningen die aflopen in 2020 206,0 

Consolidatie afsluiting 2019 300,0 

COVID-maatregelen  500,0 

Strategische investeringen 500,0 

Geraamde financieringsbehoeften voor 2020 1.506,0 

Bron : algemene toelichting                                (in miljoen euro) 

Medio juni 2020 had het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds effectief een bedrag van 
1,5 miljard euro aan leningen opgehaald. 

De interestlasten voor de langetermijnschuld voor het jaar 2021 worden geraamd op 
163,2 miljoen euro, d.i. een toename met 20% (+27,2 miljoen euro) ten opzichte van de 
aangepaste begroting 2020. De algemene toelichting verklaart die stijging hoofdzakelijk door 
de met de COVID-19-crisis verband houdende wijziging van het consolidatietraject. 

De gemiddelde kost van de directe schuld zal wellicht 2,35% bedragen in 2020, tegenover 
2,43% in 201964. 

 

61 Het financiële verslag van de algemene toelichting preciseert dat het eind 2020 verwachte bedrag van de schuld een 

voorspelling is op basis van het ESR-begrotingstraject waartoe de regering besliste, van de waarschijnlijke uitvoering van 

de codes 8, van de bedragen van de strategische investeringen en van enigerlei andere impact. 

62 Cf. 25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering 

van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, blz. 21. Beschikbaar op www.rekenhof.be. 

63 Bedragen van de geconsolideerde langetermijnleningen. 

64 Zonder de kosten voor de terugbetaling van vooruitbetaalde interesten in verband met de swap-verrichtingen. 

http://www.rekenhof.be/
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3.3 Gewaarborgde schuld 

Het financiële verslag vermeldt ook het uitstaande bedrag van de gewaarborgde schuld op 
31 december 2019, namelijk 3.050,3 miljoen euro, en het omvat een tabel die de link maakt 
tussen het bedrag van de waarborgen die worden verleend in het beschikkend gedeelte van 
de ordonnantie houdende de initiële uitgavenbegroting 2020, de vermoedelijke benutting 
ervan in 2020 en de behoeften voor het jaar 2021. 
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HOOFDSTUK 4 

Ontvangsten 
4.1 Algemeen overzicht 

Tabel 16 – Raming van de ontvangsten Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) 

 

 (in duizend euro) 

Voor 2021 wordt uitgegaan van een totaal aan ontvangsten (inclusief leningen) van 
5.245,5 miljoen euro, wat in vergelijking met het ontwerp van aanpassing 2020 neerkomt op 
een daling met 782,5 miljoen euro (-13,0%). Die daling heeft alles te maken met de leningen, 
die met 877,5 miljoen euro afnemen tot 670,5 miljoen euro65. 

 

65 Zoals al vermeld in het deel over de aanpassing wordt voor die raming van de opbrengsten uit leningen geen rekening 

gehouden met de 133,5 miljoen euro die is opgenomen op BA 01.09.06.01.9610 Leningopbrengsten (ontvangsten toe te 

wijzen aan de uitgaven gedaan in het kader van schuldbeheersverrichtingen). Zie punt 3.1 Algemeen overzicht in het deel over 

de aanpassing. 

Middelenbegroting

Uitvoering 

2019

Initiële 

begroting 

2020

Ontwerp 

Aanpassing 

2020

Ontwerp 

initieel 2021

Verschil 

ontwerpen 

aanpassing 

2020/Initieel 

2021

Verschil 

in %

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

Bijzondere Financieringswet (Pr. 060) 1.998.726 1.994.429 1.925.927 2.046.358 120.431 6,3% 46,5%

Gewestelijke belastingen (Pr. 010) 1.282.876 1.459.474 1.369.931 1.378.867 8.936 0,7% 31,3%

Agglomeratiebevoegdheden (Pr. 080) 135.140 371.711 325.385 258.124 -67.261 -20,7% 5,9%

Uitrusting en verplaatsingen (Pr. 260) 153.075 156.074 146.113 158.222 12.109 8,3% 3,6%

Dode handen (Pr. 070) 105.176 104.343 116.480 118.810 2.330 2,0% 2,7%

Gewestbelastingen (Pr. 020) 103.771 106.398 100.276 112.900 12.624 12,6% 2,6%

Financiële ontvangsten (Pr. 090) 4.699 81.450 81.470 80.750 -720 -0,9% 1,8%

Diverse ontvangsten (Pr. 110) 55.970 55.641 58.581 56.130 -2.451 -4,2% 1,3%

Sociale huisvesting (Pr.310) 28.588 30.967 34.480 31.940 -2.540 -7,4% 0,7%

Energie (Pr. 240) 30.061 29.969 29.449 29.601 152 0,5% 0,7%

Ontvangsten verkeersveiligheid (Pr. 261) 24.480 27.358 22.596 25.084 2.488 11,0% 0,6%

Klimaat (Pr. 333) 27.502 33.837 27.395 19.952 -7.443 -27,2% 0,5%

Hulp aan ondernemingen (Pr. 200) 11.821 14.740 14.700 16.740 2.040 13,9% 0,4%

Openbaar ambt (Pr. 150) 13.487 10.265 10.308 10.300 -8 -0,1% 0,2%

Gewestelijk vastgoedbeheer (Pr. 170) 2.874 62.396 4.942 8.585 3.643 73,7% 0,2%

Gedelegeerde opdracht aan GIMB (Pr. 204) 0 0 0 8.300 8.300 - 0,2%

Voormalige provinciebelastingen (Pr. 030) 6.932 7.208 7.208 7.209 1 0,0% 0,2%

Steun voor de commerciële huur (Pr. 205) 0 0 0 6.700 6.700 - 0,2%

Boetes, uitzonderlijke ontvangsten fiscaliteit (Pr. 021) 3.822 5.000 2.000 5.137 3.137 156,9% 0,1%

Bescherming van het leefmilieu (Pr. 330) 4.212 3.975 6.179 4.105 -2.074 -33,6% 0,1%

Groene ruimten (Pr. 340) 3.864 4.042 3.626 4.018 392 10,8% 0,1%

Ontvangsten Fonds afvalstoffen (Pr. 331) 3.169 3.190 3.190 3.364 174 5,5% 0,1%

Stedenbouw en grondbeheer (Pr. 280) 7.068 3.300 4.466 3.300 -1.166 -26,1% 0,1%

Internationale/Europese financiering projecten mobiliteit (Pr 263) 0 0 60 2.347 2.287 3811,7% 0,1%

Dienstencheques (Pr. 254) 1.942 1.100 1.579 1.100 -479 -30,3% 0,0%

Stortingen Brusselse instellingen (Pr. 100) 22.160 0 6.654 0 -6.654 -100,0% 0,0%

Internationale/Europese financiering huisvestingproj. (Pr. 301) 2.500 1.500 0 0 0 - 0,0%

Andere ontvangsten 6.007 3.000 3.511 3.569 58 1,7% 0,1%

Ontvangsten zonder Fonds Beheer schuldverrichtingen en 

leningopbrengsten > 1 jaar
4.039.921 4.571.367 4.306.506 4.401.512 95.006 2,2% 100,0%

Fonds schuldbeheersverrichtingen 21.554 173.526 173.526 173.526 0 0,0%

BA 01.090.06.02.2610 (Renteontvangsten) 21.554 40.000 40.000 40.000 0 0,0%

BA 01.090.06.01.9610 (Leningopbrengsten > 1 jaar) 0 133.526 133.526 133.526 0 0,0%

Leningopbrengsten > 1 jaar 1.113.500 706.000 1.548.000 670.500 -877.500 -56,7%

BA 01.090.03.05.9610 699.500 456.000 1.098.000 270.500 -827.500 -75,4%

BA 01.090.03.07.9610 414.000 250.000 450.000 400.000 -50.000 -11,1%

TOTAAL 5.174.975 5.450.893 6.028.032 5.245.538 -782.494 -13,0%

Ontwerp 

Initieel 

2021  

Aandeel 

programma
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Zonder de ontvangsten uit die leningen verhogen de ramingen met 95,0 miljoen euro 
(+2,2%). 

Stijgingen 

De belangrijkste stijging in vergelijking met het ontwerp van aanpassing 2020 betreft 
programma 060 Bijzondere Financieringswet (+120,4 miljoen euro). Die toename vloeit voort 
uit de veel gunstigere parameterwaarden inzake indexering en economische groei die voor 
de berekening van de dotaties werden gebruikt in vergelijking met 2020. Het gebruik van die 
gunstigere parameters ligt ook aan de basis van de toename van de federale 
mobiliteitsdotatie in programma 260 Uitrusting en verplaatsingen (+12,1 miljoen euro). 

Zoals hierna zal blijken, zijn die parameterwaarden echter achterhaald, omdat ze geen 
rekening houden met de verslechtering van de COVID-19-crisis en met de tweede lockdown 
(zie volgend punt). 

Het ontwerp verhoogt verder de ramingen voor de programma’s 010 Gewestelijke belastingen 
(+8,9 miljoen euro, zie punt 4.3) en 20 Gewestbelastingen (+12,6 miljoen euro). Voor die 
laatste wordt rekening gehouden met een overdracht van een aantal dossiers inzake de 
belasting ten laste van eigenaars van bebouwde eigendommen. Zoals vermeld in het deel 
over het aanpassingsblad was er door de gezondheidscrisis een vertraging bij het verzenden 
van de aanslagen voor 2020. 

De 8,3 miljoen euro (code 8) ontvangsten van het nieuwe programma 204 Gedelegeerde 
opdracht aan GIMB betreft het eerste deel van de terugbetaling van het krediet dat aan die 
instelling werd verleend. De 6,7 miljoen euro geraamde ontvangsten in het eveneens nieuwe 
programma 205 Steun voor de commerciële huur betreft de interesten en terugbetalingen van 
de in het kader van de gezondheidscrisis toegekende leningen voor die huur. 

Verminderingen 

De lagere ontvangstenraming voor programma 080 Agglomeratiebevoegdheden 
(-67,3 miljoen euro) vloeit voort uit het feit dat een deel van de agglomeratieontvangsten van 
2019 naar 2020 waren doorgeschoven. 

Gezien de onzekere toestand door de gezondheidscrisis en de Brexit worden 
voorzichtigheidshalve minder middelen voorzien voor de ontvangsten uit Europese 
emissierechten in programma 333 Klimaat (-7,4 miljoen euro). 

De verklaring voor de daling in programma 100 Stortingen Brusselse instellingen (-6,7 miljoen 
euro) ligt in het feit dat in 2020 uitzonderlijke ontvangsten werden gerealiseerd uit de 
terugbetaling van 6,7 miljoen euro niet aangewende dotaties door de GIMB. 
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4.2 Bijzondere financieringswet (BFW), toegekend gedeelte van de 
personenbelasting (programma 060) 

De 2.046,4 miljoen euro geraamde ontvangsten van programma 060 maken 46,5% van de 
totale ontvangsten uit (exclusief de leningopbrengsten). 

Tabel 17 – Raming ontvangsten van programma 060 

 

 (in duizend euro) 

Dotaties 

De geraamde ontvangsten uit de dotaties stemmen overeen met wat in de BFW is bepaald. 
Die ramingen houden naast het toe te kennen bedrag voor 2021 ook rekening met de 
vermoedelijke afrekening voor 2020. 

Zowel de dotaties voor het jaar zelf als die afrekeningen zijn berekend op basis van de macro-
economische parameters van de economische begroting van het Federaal Planbureau van 10 
september 2020. 

Die economische begroting gaat voor 2021 voorlopig uit van een inflatie van 1,4% en een BBP-
groei van 6,5%, en stelde die parameters voor 2020 voorlopig vast op 0,8% en -7,4% (in 
vergelijking met de aanpassing schat ze de economische groei voor 2020 minder negatief in, 
toen was immers uitgegaan van -10,6%). 

Zoals hierboven al vermeld, zijn die parameters van die economische begroting achterhaald. 
Bij de opmaak werd immers nog geen rekening gehouden met de verslechtering van de 
COVID-19-crisis noch met een tweede lockdown. 

Op 5 november 2020 publiceerde de Europese Commissie zijn Economische 
najaarsprognoses. Hoewel ook die nog geen rekening houden met een tweede lockdown, 
gaan ze in vergelijking met de economische begroting van september uit van een minder 
gunstige economische groei voor 2021 (+4,1% i.p.v. +6,5%) en 2020 (-8,4% i.p.v. -7,4%). 
Daarnaast wordt ook een lagere index voor 2020 vooropgesteld (0,4% i.p.v. 0,8%). 

Op basis van de parameters van de Europese Commissie zouden de ontvangsten uit de 
dotaties in programma 060 in 2021 37,8 miljoen euro minder bedragen. 

Omschrijving basisallocatie

Uitvoering 

2019

Initiële 

begroting 

2020

Ontwerp 

aanpassing 

2020

Ontwerp 

Initieel 2021

Verschil Verschil 

in %

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

Gewestelijke PB 855.117 836.726 846.764 866.328 19.564 2,3%

Dotaties

Voorafnames op federale PB 492.658 500.973 473.441 516.139 42.698 9,0%

Mechanisme nationale solidariteit 393.185 396.665 351.838 401.520 49.682 14,1%

Artikel 46bis BWBI 41.503 42.318 37.371 43.168 5.797 15,5%

Overdracht pendelaars 44.000 44.000 44.000 44.000 0 0,0%

Overdracht internationale  ambtenaren 172.263 173.747 172.514 175.203 2.689 1,6%

Totaal dotaties 1.143.609 1.157.703 1.079.164 1.180.030 100.866 9,3%

Totaal programma 060 1.998.726 1.994.429 1.925.928 2.046.358 120.430 6,3%
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Gewestelijke PB 

Voor de gewestelijke personenbelasting heeft het gewest de ramingen overgenomen die de 
FOD Financiën in september ter beschikking heeft gesteld. Volgens die ramingen neemt de 
gewestelijke PB ondanks de COVID-19-crisis met 19,6 miljoen toe tot 866,3 miljoen euro. 

De door de FOD Financiën doorgestorte middelen zijn gelijk aan het verschil tussen de 
gewestelijke opcentiemen en de fiscale uitgaven zoals vrijstellingen, aftrekken en 
verminderingen. Voor de raming van die beide componenten is de FOD vertrokken van de 
realisaties bij het afsluiten van het aanslagjaar 2019, en paste hierop een groeivoet toe op 
basis van macro-economische modellen. De parameters die in deze modellen worden 
gebruikt, zijn deze die door het Federaal Planbureau worden berekend. 

Voor de opcentiemen is de groeivoet onder meer gebaseerd op de reële groei van het totale 
inkomen van de particulieren. Bij de opmaak van de raming werd er van uitgegaan dat door 
de diverse steunmaatregelen de gezondheidscrisis slechts een beperkte impact zou hebben 
op de inkomensvorming van 2020 (basis voor het aanslagjaar 2021). 

De FOD Financiën heeft voor zijn raming rekening gehouden met de coronamaatregelen 
waarvan de budgettaire impact op dat moment gekend of berekend kon worden, en heeft 
zijn gegevens geüpdatet op basis van voormelde economische begroting van 10 september 
2020. Zoals al aangegeven houdt die nog geen rekening met een tweede lockdown. 

Voor de raming van de ontvangsten uit de gewestelijke PB moet ook rekening worden 
gehouden met de evolutie van de fiscale uitgaven: onder meer door het schrappen van de 
woonbonus nemen die de laatste drie jaren gemiddeld af met 8,9 miljoen euro.  

4.3 Gewestelijke belastingen (programma 010) 

Met een geraamde ontvangst van 1.378,9 miljoen euro zijn de gewestelijke belastingen goed 
voor 31,3% van de totale geraamde ontvangsten (exclusief leningsopbrengsten) in 
voorliggend ontwerp. 

De onderstaande tabel vergelijkt de geraamde ontvangsten 2021 met de realisaties in 2019 en 
met het ontwerp van aanpassing 2020. 
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Tabel 18 – Raming van de gewestelijke belastingen 

 

 (in duizend euro) 

In vergelijking met het ontwerp van aanpassing 2020 wordt uitgegaan van een stijging van 
de ontvangsten uit de gewestelijke belastingen met 97,5 miljoen euro (+0,7%). 

Zoals al vermeld in het deel over het ontwerp van aanpassing 2020, worden de gewestelijke 
belastingen geïnd en doorgestort door de FOD Financiën, met uitzondering van de 
onroerende voorheffing, de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling. Daar staat 
het gewest zelf in voor het beheer. 

Gewestelijke belastingen geïnd door de FOD Financiën 

Voor de door de FOD Financiën geïnde belastingen neemt het ontwerp de federale ramingen 
over, met uitzondering van de belasting op spelen en weddenschappen. Rekening houdend 
met de COVID-19-crisis, is de gewestelijke raming voor die laatste belasting 2,8 miljoen euro 
lager. Omdat het ontwerp ook geen rekening houdt met boetes en interesten is de 
gewestelijke raming in totaal 11,7 miljoen lager (1,0%) dan de laatste federale raming. 

Gewestelijke belastingen geïnd door Brussel Fiscaliteit 

Voor de onroerende voorheffing wordt een verhoging van 2% toegepast op het aangepaste 
bedrag voor 2020 rekening houdend met een indexatie en een stijging van het woonpark. De 
verlaging voor de belasting op inverkeerstelling houdt verband met de in het deel over de 
aanpassing vermelde overdracht van 2019 naar 2020, en met het inschrijven van minder 
krachtige wagens. De raming voor de verkeersbelasting houdt rekening met een hoger 
inningspercentage door een meer effectieve controle. 

Realisaties 

2019

Ontwerp 

aanpassing 

2020

Ontwerp 

Initieel 2021

Verschil 

t.o.v. 

realisaties 

2019

Verschil 

t.o.v. 

ontwerp 

aanpassing 

2020

Verschil 

t.o.v. 

ontwerp 

aanpassing 

2020

in %

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

Registratierechten verkoop onroerende  

goederen

543.782 619.500 577.268 33.486 -42.232 -6,8%

Registratierechten vestiging hypotheek 28.210 41.323 38.119 9.909 -3.204 -7,8%

Registratierechten verdelingen 6.365 6.547 6.410 45 -137 -2,1%

Schenkingsrechten 59.520 69.300 68.954 9.434 -346 -0,5%

Successierechten 393.741 362.333 414.114 20.373 51.781 14,3%

Onroerende voorheffing 23.631 25.317 25.824 2.193 507 2,0%

Verkeersbelasting 129.176 150.000 151.911 22.735 1.911 1,3%

Belasting inverkeerstelling 59.164 63.221 59.183 19 -4.038 -6,4%

Eurovignet -11 0 0 11 0

Belasting spelen en weddenschappen 27.409 22.325 26.452 -957 4.127 18,5%

Belasting automatische 

ontspanningstoestellen

10.336 10.045 10.612 276 567 5,6%

Openingsbelasting slijterijen gegiste 

dranken

21 20 20 -1 0 0,0%

Regularisatie gewestelijke belastingen 

(buiten successierechten) en niet 

uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen 

1.532 0 0 0 0 0,0%

Totaal 1.282.876 1.369.931 1.378.867 97.523 8.936 0,7%
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HOOFDSTUK 5 

Uitgaven 
5.1 Algemeen overzicht 

De tabel hieronder geeft per krediettype de uitgavenmachtigingen weer voor de 
ontwerpbegroting 2021 en vergelijkt ze met die van de aangepaste begroting 2020. 

Tabel 19 - Uitgavenkredieten van de ontwerpbegroting 2020 

Algemene uitgavenbegroting 

Ontwerp van 
initiële 

begroting 
2021 

Ontwerp van 
aangepaste 
begroting 

2020 

Verschil 

Vastleggingskredieten (c) 6.547.394* 6.462.878 84.516 

Met de begrotingsfondsen verbonden 
vastleggingskredieten (f) 

343.197 314.692 28.505 

Totaal vastleggingskredieten 6.890.591 6.777.570 113.021 

Vereffeningskredieten (b) 6.629.704* 6.457.977 171.727 

Met de begrotingsfondsen verbonden 
vereffeningskredieten (e) 

328.125 292.064 36.061 

Totaal vereffeningskredieten 6.957.829 6.750.041 207.788 

*Met inbegrip van een COVID-19-voorziening van 150 miljoen euro 
(BA 06.001.99.01.0100) 

(in duizend euro) 

Het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2021 verhoogt de vastleggingskredieten met 
113,0 miljoen euro (+1,7%) en de vereffeningskredieten met 207,8 miljoen euro (+3,1%). 

Het Rekenhof heeft een tabel opgesteld (cf. bijlage 2) die de evolutie van de kredieten per 
opdracht in detail weergeeft. 

5.2 Evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen 

Het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2021 genereert een daling van het 
uitstaand bedrag van de vastleggingen66 met 67,2 miljoen euro. Rekening houdend met het 
uitstaand bedrag dat er was op 31 december 2019, namelijk 3.186,4 miljoen euro, en met de 
stijging van het uitstaand bedrag dat potentieel gegenereerd wordt door de aangepaste 
begroting 2020 (27,5 miljoen euro), zou het totale uitstaand bedrag eind 2021 in theorie 
(zonder de eventuele annuleringen en verminderingen van vastleggingen) nagenoeg 
3.146,7 miljoen euro kunnen belopen als de begrotingen 2020 en 2021 volledig uitgevoerd 
worden. 

Het Rekenhof herinnert er echter aan dat het in zijn 25e Boek de aandacht heeft gevestigd op 
de overschatting van het uitstaand bedrag ten belope van een geïdentificeerd bedrag van 
19,4 miljoen euro zoals het heeft aangestipt in zijn certificeringsverslag over de algemene 
rekening 2019. 

 

66 Verschil tussen de vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten. 
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5.3 Belangrijkste commentaren 

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

5.3.1.1 Programma 002 – Specifieke initiatieven 

De vastleggings- en vereffeningskredieten dalen met 8,3 en 6 miljoen euro. De kredieten voor 
subsidies aan verenigingen, die wegens de gezondheidscrisis op 9,9 en 9,7 miljoen euro 
werden gebracht in de aangepaste begroting 2020, worden immers verminderd naar 
3,9 miljoen euro (-6,0 en -5,8 miljoen euro). 

De vastleggingskredieten op BA Grondaankoop in het kader van het project Mediapark 
(30,3 miljoen euro: -1,0 miljoen euro) zijn bestemd voor de voortzetting van de gefaseerde 
overdracht van de gronden die het gewest in 2017 heeft aangekocht. 

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 Rekenhof is van oordeel 
dat die werkwijze de facto leidt tot een onderschatting van het uitstaand bedrag van de 
vastleggingen voor die basisallocatie, waarop 70,4 miljoen euro was ingeschreven op 
31 december 2019. 

5.3.1.2 Programma 003 – Strategie 2025 

De kredieten (14,1 miljoen euro) stijgen met 2,9 miljoen euro. Ze omvatten een enveloppe 
van 2 miljoen euro (+2,0 miljoen euro) ter ondersteuning van de gemeenschappelijke acties 
die de regering opzet in het kader van de Strategie 203067, en een tweede enveloppe van 
12,1 miljoen euro (+0,9 miljoen euro) ter ondersteuning van de omkadering van de nieuwe 
plaatsen in kinderopvangstructuren en om de reeds bestaande plaatsen te bestendigen, zoals 
bepaald in het Plan Cigogne. 

Het Rekenhof stelt opnieuw vast dat die laatste kredieten, net als in de voorgaande initiële 
begrotingen, opnieuw werden ingeschreven, terwijl ze systematisch bedoeld zijn om te 
worden overgeheveld naar programma 006 Ondersteuning van Actiris voor de uitvoering van 
haar opdracht tot plaatsing en wedertewerkstelling van werkzoekenden van opdracht 16, zodat 
Actiris Geco-posten kan financieren voor de betrokken structuren. 

5.3.2 Opdracht 06 – Financieel en budgettair beheer en controle 

5.3.2.1 Programma 001 – Ondersteuning van het algemeen beleid 

De vastleggings- en de vereffeningskredieten stijgen tot 162 miljoen euro (+107,2 en 
+162,4 miljoen euro). 

Die stijgingen hebben vooral betrekking op de provisionele kredieten die zijn ingeschreven 
op de volgende basisallocaties: 

 BA 06.001.99.01.0100 Provisioneel krediet voor het dekken van allerhande uitgaven: 
150 miljoen euro (+50,0 en +105,2 miljoen euro). Het gaat om de uitgavenramingen in 

 

67 De middelen van de gemeenschappelijke acties van de regering in het raam van Strategie 2030 belopen in totaal 

10 miljoen euro, verdeeld over de opdrachten 3, 12, 14, 16 en 23.  
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samenhang met de COVID-19-crisis. Die kredieten worden net zoals in de begroting 
2020 overgeheveld naar specifieke allocaties. 

Er wordt aan herinnerd dat deze uitgave wordt geneutraliseerd bij de berekening van 
het vorderingensaldo68. 

 BA 06.001.99.02.0100 Provisioneel krediet bestemd voor het dekken van allerhande 
uitgaven: 41,2 miljoen euro. 

Het Rekenhof merkt op dat die provisie volgens de verantwoordingstabel is 
voorbehouden voor uitgaven in verband met personeelskosten. Het is enerzijds van 
oordeel dat die verantwoording ontoereikend is in verband met de aard van de beoogde 
extra uitgaven, gelet op het feit dat de kredieten voor personeelsuitgaven op hetzelfde 
niveau worden behouden als in de begroting 2020 bij opdracht 04, en anderzijds dat de 
inschrijving van een dergelijk krediet in strijd is met het beginsel van de 
begrotingsspecialiteit69. 

 BA 06.001.99.03.0100 Provisie voor het sectoraal akkoord betreffende het personeel van 
de lokale besturen en van de publieke rust- en ziekenhuizen: 39 miljoen euro (+16 miljoen 
euro). Met toepassing van de beslissing van de Brusselse regering van 22 oktober in 
verband met de herwaardering van de lonen voor het personeel van de bovenvermelde 
sectoren, omvat die provisie volgens de algemene toelichting een bedrag van 
22,5 miljoen euro voor het personeel van de plaatselijke besturen, en volgens het 
ontwerp van protocolakkoord een bedrag van 9 miljoen euro voor het personeel van de 
ziekenhuizen. In afwachting van de finalisering van dat akkoord werden de kredieten 
nog niet ingeschreven op meer specifieke basisallocaties bij opdracht 10. 

5.3.2.2 Programma 002 – Uitvoering van het beleid inzake overheidsschuld 

De kredieten dalen met 11,5 miljoen euro tot 343,4 miljoen euro. 

Deze daling vloeit voort uit de lagere ramingen inzake aflossingen van de geconsolideerde 
langetermijnschuld (-35,5 miljoen euro), die uitkomen op 170,5 miljoen euro, en uit een 
stijging van de intresten van de directe langetermijnschuld (+27,2 miljoen euro), die op 
163,2 miljoen euro worden geraamd, en een daling van de debetintresten (-3,6 miljoen euro), 
die terug uitkomen op het bedrag van de initiële begroting 2020 (3,0 miljoen euro). 

De stijging van de raming inzake intresten van de langetermijnschuld wordt hoofdzakelijk 
geëvalueerd op basis van het extra volume aan nieuwe langetermijnleningen die in 2020 
werden aangegaan (impact van de COVID-19-crisis), evenals van het volume van de in 202170 
nog te sluiten verrichtingen, met inbegrip van de prefinanciering van 2022 ten belope van 
400 miljoen euro. 

5.3.3 Opdracht 12 – Ondersteuning van economie en landbouw 

Programma 021 – Steun in het kader van de ordonnanties van 3 mei 2018 – 
economische ontwikkeling/bouwplaatsen op openbare weg – unieke premies aan 
Brusselse KMO’s getroffen door de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 

De kredietverminderingen (-204,9 en -199,5 miljoen euro) vloeien hoofdzakelijk voort uit de 
schrapping van alle kredieten die waren toegekend aan vijf van de zes nieuwe basisallocaties 

 

68 Cf. punt 2.3 Berekening van het vorderingensaldo. 

69 Opgelegd door artikel 4, § 7, van de OOBBC. 

70 Waaronder een forfaitair bedrag van 500 miljoen euro voor de grootschalige strategische investeringen. 
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die werden opgericht bij de aanpassing 2020 voor de toekenning van dringende steun aan 
bedrijven en sectoren die door de gezondheidscrisis getroffen waren. In opdracht 06 is 
voorzien is in een provisie van 150 miljoen euro om de uitgaven in verband met de COVID-
19-crisis te dekken. 

De werkings- en investeringssteun aan privébedrijven in het raam van de ordonnantie van 
3 mei 2018 wordt overigens met 7,9 en 10,2 miljoen euro opgetrokken in vergelijking met de 
aangepaste begroting. 

5.3.4 Opdracht 31 – Fiscaliteit 

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2020 stijgen de vereffeningskredieten met 
79,9 miljoen euro tot 197,9 miljoen euro. De vastleggingskredieten nemen toe met 
80,6 miljoen tot 205,5 miljoen euro. In het kader van de uitvoering van een tolheffing in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 93 miljoen euro ingeschreven onder de algemene 
werkingskosten. Tenslotte stelde het Rekenhof vast dat voor de teruggave van belastingen 
ten bedrage van 11,5 miljoen euro, een verkeerde basisallocatie is gebruikt71. 

 

 

71 De teruggave van belastingen werd ten onrechte aangerekend op BA 31.002.72.01.1211 bij de deurwaarderskosten in 

plaats van op BA 31.002.72.03.3690 – diverse belastingen. 
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Bijlage 1 

Algemene uitgavenbegroting 2020* 
Initiële begroting 

Beraadslagingen nr. 1 
tot 5 en 

herverdelingen** 

Verschil aanpassing Aangepaste begroting Totaal verschil Verschil % 

C B C B C B C B C B C B 

O01 Financiering van het parlement van het gewest 48.245 48.245 0 0 0 0 48.245 48.245 0 0 0,0% 0,0% 

O02 Financiering van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering 

26.181 26.181 1.070 1.070 0 0 27.251 27.251 1.070 1.070 4,1% 4,1% 

O03 Gemeenschappelijke initiatieven van de 

Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
116.110 135.936 3.661 -1.630 -177 -4.573 119.594 129.733 3.484 -6.203 3,0% -4,6% 

O04 Beheer van de human resources en de 
materiële middelen van de GOB evenals de 

administratieve vereenvoudiging op gewestvlak 

156.186 156.122 -383 -383 170 170 155.973 155.909 -213 -213 -0,1% -0,1% 

O05 Ontwikkeling van een gelijkekansenbeleid 2.145 2.145 300 300 0 0 2.445 2.445 300 300 14,0% 14,0% 

O06 Financieel en budgettair beheer en controle 351.976 351.976 80.001 24.739 53.654 53.654 485.631 430.369 133.655 78.393 38,0% 22,3% 

O07 Beheer inzake informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) 

80.294 76.689 1.118 1.118 -5.086 -4.043 76.326 73.764 -3.968 -2.925 -4,9% -3,8% 

O08 Grondregie: algemeen beleid 43.602 38.177 2.873 2.377 8.235 10.510 54.710 51.064 11.108 12.887 25,5% 33,8% 

O09 Brandbestrijding en Dringende Medische 

Hulpverlening 
108.894 108.894 1.008 1.008 0 0 109.902 109.902 1.008 1.008 0,9% 0,9% 

O10 Ondersteuning en begeleiding van de 
plaatselijke besturen 

708.832 709.052 52.975 48.290 16.743 30.109 778.550 787.451 69.718 78.399 9,8% 11,1% 

O11 Financiering van de erediensten en de 

lekenmoraal 
6.606 5.545 0 0 -107 -176 6.499 5.369 -107 -176 -1,6% -3,2% 

O12 Ondersteuning van economie en landbouw 106.724 102.370 264.451 260.888 95.439 15.438 466.614 378.696 359.890 276.326 337,2% 269,9% 

O13 Promotie van de buitenlandse handel, het 
aantrekken van buitenlandse investeringen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 

internationalisering van de ondernemingen 

23.927 22.927 708 708 -1.003 -1.028 23.632 22.607 -295 -320 -1,2% -1,4% 

O14 Ondersteuning van het wetenschappelijk 
onderzoek 

64.990 66.305 -900 -937 -2.110 -1.996 61.980 63.372 -3.010 -2.933 -4,6% -4,4% 

O15 Promotie van de energiedoeltreffendheid en 

regulering van de energiemarkten 
12.620 13.198 8.350 8.350 0 0 20.970 21.548 8.350 8.350 66,2% 63,3% 

O16 Ondersteuning en bemiddeling bij 

arbeidsaanbod en -vraag 
929.353 930.217 19.633 19.633 

-

29.893 
-28.891 919.093 920.959 -10.260 -9.258 -1,1% -1,0% 

O17 Ontwikkeling en promotie van het 

mobiliteitsbeleid 
50.896 28.306 -3.665 1.590 2.535 1.358 49.766 31.254 -1.130 2.948 -2,2% 10,4% 

O18 Uitbouw en beheer van het openbaar 

vervoernetwerk 
1.015.115 1.008.185 -3.000 -8.349 

-

74.263 
-67.774 937.852 932.062 -77.263 -76.123 -7,6% -7,6% 

O19 Bouw, beheer en onderhoud van de 
gewestwegen, wegeninfrastructuur en -uitrusting 

206.172 222.233 15.142 8.497 -2.399 26.255 218.915 256.985 12.743 34.752 6,2% 15,6% 

O20 Ontwikkeling van het bezoldigd 

personenvervoer, met uitsluiting van het openbaar 

vervoer 

3.240 3.264 0 0 -592 -1.252 2.648 2.012 -592 -1.252 -18,3% -38,4% 

O21 Ontwikkeling van het kanaal, de haven, de 

voorhaven en de aanhorigheden met het oog op een 

betere, duurzame stedelijke mobiliteit door een 

multimodale aanpak en de economische 
ontwikkeling als generator van werkgelegenheid 

17.592 17.433 0 0 -1.817 -1.692 15.775 15.741 -1.817 -1.692 -10,3% -9,7% 

O22 Beleid inzake waterproductie en 

watervoorziening, technische reglementering inzake 

de kwaliteit van het drinkwater, de zuivering van het 
afvalwater en de riolering 

70.294 61.814 0 0 -2.570 3.050 67.724 64.864 -2.570 3.050 -3,7% 4,9% 
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Algemene uitgavenbegroting 2020* 
Initiële begroting 

Beraadslagingen nr. 1 

tot 5 en 

herverdelingen** 

Verschil aanpassing Aangepaste begroting Totaal verschil Verschil % 

C B C B C B C B C B C B 

O23 Milieubescherming, Natuurbehoud en 
Dierenwelzijn 

122.080 122.062 2.674 1.674 2.150 2.150 126.904 125.886 4.824 3.824 4,0% 3,1% 

O24 Afvalophaling en -verwerking 186.540 186.560 800 800 -6.757 -6.757 180.583 180.603 -5.957 -5.957 -3,2% -3,2% 

O25 Huisvesting en woonomgeving 400.719 502.219 17.304 17.304 5.531 -4.521 423.554 515.002 22.835 12.783 5,7% 2,5% 

O27 Stadsbeleid 0 0 35 35 0 0 35 35 35 35 - - 

O28 Statistieken, analyses en planificatie 29.831 29.831 463 463 1.032 1.032 31.326 31.326 1.495 1.495 5,0% 5,0% 

O29 Toerisme, externe betrekkingen en promotie 
van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

39.015 39.425 9.830 9.830 1.747 1.676 50.592 50.931 11.577 11.506 29,7% 29,2% 

O30 Financiering van de Gemeenschapscommissies 456.099 456.099 172.361 172.361 75.000 75.000 703.460 703.460 247.361 247.361 54,2% 54,2% 

O31 Fiscaliteit 104.651 93.525 6.381 6.381 13.850 18.100 124.882 118.006 20.231 24.481 19,3% 26,2% 

O32 Brussel openbaar ambt 10.403 10.403 0 0 151 151 10.554 10.554 151 151 1,5% 1,5% 

O33 Stedenbouw en Erfgoed 235.548 184.268 -9.490 7.583 
-

65.165 
-1.279 160.893 190.572 -74.655 6.304 -31,7% 3,4% 

Totale uitgaven 5.734.880 5.759.606 643.700 583.700 84.298 114.671 6.462.878 6.457.977 727.998 698.371 12,7% 12,1% 

* Zonder variabele kredieten E en F 

**Herverdelingen van kredieten zonder beraadslagingen 
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Bijlage 2 

 Initiële begroting 2021 Aangepaste begroting 2020 Verschil Verschil % 

C B C B C B C B 

O01 Financiering van het parlement van het gewest 50.500 50.500 48.245 48.245 2.255 2.255 4,7% 4,7% 

O02 Financiering van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 26.240 26.240 27.251 27.251 -1.011 -1.011 -3,7% -3,7% 

O03 Gemeenschappelijke initiatieven van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.223 95.525 119.594 129.733 -56.371 -34.208 -47,1% -26,4% 

O04 Beheer van de human resources en de materiële middelen van de GOB evenals de 

administratieve vereenvoudiging op gewestvlak 
155.260 155.196 155.973 155.909 -713 -713 -0,5% -0,5% 

O05 Ontwikkeling van een gelijkekansenbeleid 3.345 3.345 2.445 2.445 900 900 36,8% 36,8% 

O06 Financieel en budgettair beheer en controle 576.849 576.849 485.631 430.369 91.218 146.480 18,8% 34,0% 

O07 Beheer inzake informatie- en communicatietechnologie (ICT) 88.626 85.021 76.326 73.764 12.300 11.257 16,1% 15,3% 

O08 Grondregie: algemeen beleid 55.139 56.094 54.710 51.064 429 5.030 0,8% 9,9% 

O09 Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening 114.295 114.295 109.902 109.902 4.393 4.393 4,0% 4,0% 

O10 Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen 777.603 767.606 778.550 787.451 -947 -19.845 -0,1% -2,5% 

O11 Financiering van de erediensten en de lekenmoraal 6.881 6.881 6.499 5.369 382 1.512 5,9% 28,2% 

O12 Ondersteuning van economie en landbouw 146.998 169.764 466.614 378.696 -319.616 -208.932 -68,5% -55,2% 

O13 Promotie van de buitenlandse handel, het aantrekken van buitenlandse investeringen in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en internationalisering van de ondernemingen 
25.427 24.427 23.632 22.607 1.795 1.820 7,6% 8,1% 

O14 Ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek 67.280 68.445 61.980 63.372 5.300 5.073 8,6% 8,0% 

O15 Promotie van de energiedoeltreffendheid en regulering van de energiemarkten 27.330 27.502 20.970 21.548 6.360 5.954 30,3% 27,6% 

O16 Ondersteuning en bemiddeling bij arbeidsaanbod en -vraag 1.016.052 1.004.574 919.093 920.959 96.959 83.615 10,5% 9,1% 

O17 Ontwikkeling en promotie van het mobiliteitsbeleid 60.800 42.096 49.766 31.254 11.034 10.842 22,2% 34,7% 

O18 Uitbouw en beheer van het openbaar vervoernetwerk 1.080.533 1.072.203 937.852 932.062 142.681 140.141 15,2% 15,0% 

O19 Bouw, beheer en onderhoud van de gewestwegen, wegeninfrastructuur en -uitrusting 235.434 282.982 218.915 256.985 16.519 25.997 7,5% 10,1% 

O20 Ontwikkeling van het bezoldigd personenvervoer, met uitsluiting van het openbaar 

vervoer 
3.240 3.597 2.648 2.012 592 1.585 22,4% 78,8% 

O21 Ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden met het oog 

op een betere, duurzame stedelijke mobiliteit door een multimodale aanpak en de economische 
ontwikkeling als generator van werkgelegenheid 

20.090 19.931 15.775 15.741 4.315 4.190 27,4% 26,6% 

O22 Beleid inzake waterproductie en watervoorziening, technische reglementering inzake de 

kwaliteit van het drinkwater, de zuivering van het afvalwater en de riolering 
78.184 69.704 67.724 64.864 10.460 4.840 15,4% 7,5% 

O23 Milieubescherming, Natuurbehoud en Dierenwelzijn 158.372 159.372 126.904 125.886 31.468 33.486 24,8% 26,6% 

O24 Afvalophaling en -verwerking 186.340 186.360 180.583 180.603 5.757 5.757 3,2% 3,2% 

O25 Huisvesting en woonomgeving 451.787 573.726 423.554 515.002 28.233 58.724 6,7% 11,4% 

O27 Stadsbeleid 35 35 35 35 0 0 0,0% 0,0% 

O28 Statistieken, analyses en planificatie 34.670 34.670 31.326 31.326 3.344 3.344 10,7% 10,7% 
O29 Toerisme, externe betrekkingen en promotie van het imago van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 
48.335 48.552 50.592 50.931 -2.257 -2.379 -4,5% -4,7% 

O30 Financiering van de Gemeenschapscommissies 507.339 507.339 703.460 703.460 -196.121 -196.121 -27,9% -27,9% 

O31 Fiscaliteit 205.489 197.920 124.882 118.006 80.607 79.914 64,5% 67,7% 

O32 Brussel openbaar ambt 11.590 10.776 10.554 10.554 1.036 222 9,8% 2,1% 

O33 Stedenbouw en Erfgoed 264.108 188.177 160.893 190.572 103.215 -2.395 64,2% -1,3% 

Totale uitgaven 6.547.394 6.629.704 6.462.878 6.457.977 84.516 171.727 1,3% 2,7% 

* * Zonder variabele kredieten E en F 
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HOOFDSTUK 6 

Begrotingsfondsen 
Artikel 41 van de ontwerpordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting 2020 
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 2020 als bijlage opgenomen. 

Voor de fondsen zijn de in de algemene uitgavenbegroting ingeschreven variabele kredieten 
beperkt door het bedrag van de toegewezen ontvangsten die werkelijk werden geïnd in de 
loop van het jaar, in voorkomend geval vermeerderd met het overgedragen reële saldo van 
het voorgaande boekjaar72 (het resultaat van het verschil tussen het bedrag van de geïnde 
ontvangsten en dat van de vastgestelde uitgaven). Indien de aan de begrotingsfondsen 
toegewezen vastgestelde ontvangsten meer bedragen dan de vastgestelde uitgaven, trekken 
die begrotingssaldi (die verschillen van de reële saldi ex ante) het overgedragen saldo van de 
begrotingsfondsen op aan het einde van het boekjaar en worden ze geïntegreerd om het 
globale begrotingssaldo van de entiteit te berekenen. De raming bedraagt +33,4 miljoen euro 
in 2021 tegenover +71,7 miljoen euro in 2020, en heeft aldus een positieve invloed op het door 
de regering voorgestelde evenwicht ex ante voor beide boekjaren73. Indien hun ontvangsten- 
en uitgavenramingen evenveel bedragen, zouden de begrotingsfondsen geen enkele invloed 
hebben op de saldi ex ante. 

Het Rekenhof heeft op basis van de bedragen van de toegewezen ontvangsten (code DRF) 
en de variabele kredieten (codes F74 en E75) die zijn opgenomen in de begrotingstabellen bij 
de ontwerpen van middelen- en uitgavenbegroting, de volgende tabel opgesteld die de 
voorzienbare globale impact van de begrotingsfondsen (BF) op de nettobegrotingssaldi en 
de vorderingensaldi ex ante van de jaren 2020 en 2021 toont. 

 

72 Saldo berekend op basis van de geïnde ontvangsten.  

73 Cf. punt 2.3 Berekening van het vorderingensaldo. 

74 Variabele vastleggingskredieten. 

75 Variabele vereffeningskredieten. 
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Tabel 20 – Impact van de begrotingsfondsen (BF) op het vorderingensaldo 

  

Ontwerpen 

van initiële 

begroting 

2021 

Ontwerpen 

van 
aangepaste 

begroting 

2020 

Variatie 

Toegewezen ontvangsten –  

zonder leningopbrengsten 
(1) 253.174 254.727 -1.553 

Variabele kredieten (vereffeningen) –  

zonder aflossingen 
(2) 194.599 158.538 36.061 

Variabele kredieten (vastleggingen) (3) 209.671 181.166 28.505 

Nettosaldo van het jaar (BF) (4)=(1)-(2) 58.575 96.189 -37.614 

Saldo codes 8 (5) -25.167 -24.450 -717 

Nettosaldo van het jaar (BF) -  

zonder codes 8 
(6)=(4)-(5) 33.408 71.739 -38.331 

 (in duizend euro) 
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HOOFDSTUK 7 

Autonome bestuursinstellingen 
7.1 Algemeen overzicht 

Tabel 21 – Evolutie van de begrotingen van de autonome bestuursinstellingen 

Autonome 
bestuursinstelling 

 
Aangepast 

2020 
Initieel 
2021 

Verschil 

1e categorie      

Centrum voor informatica 
voor het Brusselse Gewest 
(CIBG) 

Ontvangsten 67.539 72.806 5.267 8% 

Uitgaven 67.084 72.806 5.722 9% 

Saldo 455 0 -455 -100% 

Brusselse Hoofdstedelijke 

Dienst voor Brandweer en 
Dringende Medische Hulp 
(DBDMH) 

Ontvangsten 141.393 147.419 6.026 4% 

Uitgaven 135.254 141.613 6.359 5% 

Saldo 6.139 5.806 -333 -5% 

Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringsfonds van de 

Gemeentelijke Thesaurieën 
(BGHFGT) 

Ontvangsten 1.601.737 1.611.469 9.732 1% 

Uitgaven 1.600.689 1.611.469 10.780 1% 

Saldo 1.048 0 -1.048 -100% 

Leefmilieu Brussel (LB) Ontvangsten 175.165 210.001 34.836 20% 

Uitgaven 174.210 209.237 35.027 20% 

Saldo 955 764 -191 -20% 

Net Brussel, Gewestelijk 

Agentschap voor Netheid 
(GAN) 

Ontvangsten 252.435 268.848 16.413 7% 

Uitgaven 264.561 281.300 16.739 6% 

Saldo -12.126 -12.452 -326 3% 

Innoviris (Brussels Instituut 
voor onderzoek en innovatie) 

Ontvangsten 53.902 57.794 3.892 7% 

Uitgaven 55.377 57.200 1.823 3% 

Saldo -1.475 594 2.069 -140% 

Fonds voor de financiering 
van het waterbeleid (FFW) 

Ontvangsten 0 0 0 ― 

Uitgaven 0 0 0 ― 

Saldo 0 0 0 ― 

Brussels Planningsbureau 
(perspective.brussels/BPB) 

Ontvangsten 31.764 35.803 4.039 13% 

Uitgaven 31.714 35.833 4.119 13% 

Saldo 50 -30 -80 -160% 

Brussel Preventie en 
Veiligheid (BPV) 

Ontvangsten 147.250 127.246 -20.004 -14% 

Uitgaven 147.250 127.244 -20.006 -14% 

Saldo 0 2 2 ― 

2e categorie      

Actiris Ontvangsten 702.917 772.944 70.027 10% 

Uitgaven 702.917 772.944 70.027 10% 

Saldo 0 0 0 ― 

Economische en Sociale Raad 

voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
(ESRBHG) 

Ontvangsten 3.601 3.818 217 6% 

Uitgaven 3.601 3.919 318 9% 

Saldo 0 -101 -101 ― 

Ontvangsten 2.812 4.304 1.492 53% 
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Autonome 
bestuursinstelling 

 
Aangepast 

2020 
Initieel 
2021 

Verschil 

Brussels Waarborgfonds 
(BWF) 

Uitgaven 2.812 4.212 1.400 50% 

Saldo 0 92 92 ― 

Maatschappij voor het 
Intercommunaal Vervoer te 
Brussel (MIVB) 

Ontvangsten 1.140.861 1.289.741 148.880 13% 

Uitgaven 1.218.418 1.340.818 122.400 10% 

Saldo -77.557 -51.077 26.480 -34% 

Brussel Gas Elektriciteit 
(Brugel) 

Ontvangsten 5.132 5.551 419 8% 

Uitgaven 5.132 5.551 419 8% 

Saldo 0 0 0 ― 

Iristeam Ontvangsten 48.913 51.655 2.742 6% 

Uitgaven 48.913 51.816 2.903 6% 

Saldo 0 -161 -161 ― 

Brussels Hoofdstedelijk 

Parkeeragentschap 
(parking.brussels) 

Ontvangsten 56.884 83.258 26.374 46% 

Uitgaven 56.393 78.259 21.866 39% 

Saldo 491 4.999 4.508 918% 

Haven van Brussel Ontvangsten 31.100 33.207 2.107 7% 

Uitgaven 31.100 33.407 2.307 7% 

Saldo 0 -200 -200 ― 

Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij 
(BGHM) 

Ontvangsten 327.279 306.296 -20.983 -6% 

Uitgaven 376.103 456.326 80.223 21% 

Saldo -48.824 -150.030 -101.206 207% 

Woningfonds van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 
(WFBG) 

Ontvangsten 293.747 358.298 64.551 22% 

Uitgaven 312.945 367.404 54.459 17% 

Saldo -19.198 -9.106 10.092 -53% 

Brusoc Ontvangsten 13.037 11.354 -1.683 -13% 

Uitgaven 12.697 9.625 -3.072 -24% 

Saldo 340 1.729 1.389 409% 

visit.brussels Ontvangsten 26.132 28.903 2.771 11% 

Uitgaven 34.182 28.903 -5.279 -15% 

Saldo -8.050 0 8.050 -100% 

Brussel Ontmanteling (BDBO) Ontvangsten 360 360 0 ― 

Uitgaven 360 360 0 ― 

Saldo 0 0 0 ― 

Brussels Agentschap voor de 

Ondersteuning van het 
Bedrijfsleven (BAOB) 

Ontvangsten 40.605 41.904 1.299 3% 

Uitgaven 42.546 44.099 1.553 4% 

Saldo -1.941 -2.195 -254 13% 

Maatschappij voor Stedelijke 
Inrichting (MSI) 

Ontvangsten 4.847 4.053 -794 -16% 

Uitgaven 4.847 4.053 -794 -16% 

Saldo 0 0 0 ― 

Gewestelijke 

Investeringsmaatschappij 
voor Brussel (GIMB) 

Ontvangsten 28.950 15.110 -13.840 -48% 

Uitgaven 28.660 14.108 -14.552 -51% 

Saldo 290 1.002 712 246% 

Geconsolideerde 
instellingen 

Ontvangsten 5.198.362 5.542.142 343.780 7% 

Uitgaven 5.357.765 5.752.506 394.741 7% 

Saldo -159.693 -211.366 -51.673 32% 
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Bron: de administratieve begrotingen die als bijlage bij de ontwerpen van begrotingsordonnantie zijn 
gevoegd (in duizend euro) 

In de voorgaande tabel heeft het Rekenhof de totale ontvangsten en de totale uitgaven 
vermeld zoals die naar voren komen uit de administratieve begrotingen van de autonome 
bestuursinstellingen. 

7.2 Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 
Gemeentelijke Thesaurieën (BGHFGT) 

Het begrotingsontwerp wordt voorgelegd in evenwicht. De ontvangsten en de 
vereffeningskredieten stijgen met respectievelijk 9,7 miljoen euro en 10,8 miljoen euro, wat 
een lichte stijging van +0,6% betekent ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2020. De 
cijfers bevatten volgens het BGHGFT echter een aantal materiële fouten die nog dienen 
rechtgezet te worden. 

Zoals voorgaande jaren merkt het Rekenhof op dat de ontvangsten van opdracht 05 ten 
onrechte worden voorzien in opdracht 01. De regel van de begrotingsspecialiteit vraagt 
evenwel dat ontvangsten en andere uitgaven van éénzelfde opdracht onder aparte daarvoor 
voorziene basisallocaties van die opdracht worden gebracht. 

Daarnaast is er voor de dotatie van 30,9 miljoen euro aan het BGHFGT geen 
overeenstemming tussen het BGHFGT en de GOB op het niveau van de gebruikte 
economische code. De GOB schrijft deze dotatie in als een kapitaalsoverdracht (code 61.42) 
en het BGHFGT als een inkomensoverdracht (code 46.10). 

Tevens dient opgemerkt te worden dat rentestromen in verband met swaps niet langer 
beschouwd worden als renten (economische groepen 21 of 26) maar onder de economische 
codes 81.70 (uitgaven) of 86.70 (ontvangsten) dienen te worden voorzien. 

7.3 Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) 

De ontvangsten (268,8 miljoen euro) stijgen met 16,4 miljoen euro en de 
vereffeningskredieten (281,3 miljoen euro) stijgen met 16,7 miljoen euro in vergelijking met 
het ontwerp van aanpassing 2020. Het tekort van het ontwerp van initiële begroting 2021 
beloopt derhalve -12,5 miljoen euro. 

 

 

 

 

 



ONTWERPORDONNANTIES HOUDENDE DE AANPASSING VAN DE BEGROTINGEN 2020  
EN HOUDENDE DE BEGROTINGEN 2021 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

REKENHOF, NOVEMBER 2020 / 72 

 

7.3.1 Ontvangsten 

De werkingstoelage van het GAN stijgt met 13,9 miljoen euro in vergelijking met het ontwerp 
van aangepaste begroting en bedraagt 171,1 miljoen euro76. 

7.3.2 Uitgaven 

Het ontwerp van initiële begroting 2021 behoudt dezelfde exploitatiewijze voor de 
verbrandingsinstallatie als in de aangepaste begroting 2020. Sommige BA’s voor uitgaven 
werden echter samengevoegd, wat zich vertaalt door de volgende voornaamste 
kredietstijgingen en -dalingen77 in vergelijking met de aangepaste begroting 2020: 

 verbrandingskosten (BA 02.001.08.12.1211): +27,8 miljoen euro; 

 uitgaven voor prestaties, werken en diverse diensten door derden (BA 02.001.08.08.1211): 
-10,6 miljoen euro; 

 uitgaven voor onderhoud en herstelling van de verbrandingsinstallatie 
(BA 02.001.08.15.1211): -8,8 miljoen euro; 

 uitgaven voor de rookwasbehandeling (BA 02.001.08.03.1211): -5,6 miljoen euro; 

 uitgaven met betrekking tot DENOX (BA 02.001.08.04.1211): -1,7 miljoen euro. 

Een belangrijke kredietdaling (-2,9 miljoen euro) betreft de annuleringen van vastgestelde 
rechten van vorige jaren (BA 02.003.55.01.1611), die worden geraamd op 0,8 miljoen euro. 
Gezien de huidige economische context en de gevolgen ervan in termen van faillissementen, 
lijken die kredieten ruimschoots onderschat. In een normaal jaar raamt het GAN zijn 
behoeften inzake vereffeningskredieten ter zake namelijk op 2 miljoen euro. 

De kredieten met betrekking tot de bezoldigingen van het statutair en niet-statutair 
personeel (BA 01.001.07.01.1111 en BA 01.001.07.02.1111) en met betrekking tot de sociale 
bijdragen (BA 01.001.07.05.1120) blijven quasi behouden op het niveau van de kredieten van 
het ontwerp van aangepaste begroting 2020 (+0,4 miljoen euro). Die ramingen houden geen 
rekening met de loonindexeringen noch met de geldelijke anciënniteit. De enige stijgingen 
waarmee rekening is gehouden, betreffen de aanwervingen waartoe de regering besliste in 
haar nota over het bestuur van het GAN78. 

7.4 Actiris 

De initiële begroting 2021 wordt in evenwicht voorgesteld. De vastleggingskredieten, de 
vereffeningskredieten en de ontvangsten belopen 772,9 miljoen euro, wat neerkomt op een 
stijging met 70 miljoen euro (+10%) in vergelijking met de aangepaste begroting 2020. 

7.4.1 Uitgaven 

7.4.1.1 Opdracht 7 – Tewerkstelling van werkzoekenden door middel van 
gesubsidieerde arbeidsplaatsen – Geco’s 

Het Rekenhof merkt op dat de stijging van de uitgaven om rekening te houden met de 
indexering en de anciënniteit van de Geco-arbeidsplaatsen verhoogde premies niet volledig 
in de begroting werd ingeschreven terwijl ze in hoofde van de instelling verplicht is. Het niet-

 

76 Dat bedrag is nagenoeg identiek aan de werkingstoelage van de initiële begroting 2020 (171,3 miljoen euro). Er wordt 

geen inhouding van 20% meer op toegepast sinds het GAN zijn analytische begroting aan de Europese Commissie 

bezorgde om aan te tonen dat zijn commerciële activiteit winstgevend is. 

77 Waarvan het totaal +1,1 miljoen euro beloopt. 

78 In de loop van het boekjaar 2021 zal een begrotingscontrole worden uitgevoerd om de benodigde middelen over te 

dragen van opdracht 6 naar opdracht 24 van de uitgavenbegroting van de GOB. 
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begrote bedrag zou volgens de ramingen van Actiris, in een voorzichtige vooruitblik naar de 
bezettingsgraad van de posten, 9 miljoen euro belopen voor de vastleggingen en voor de 
vereffeningen. 

7.4.1.2 Opdracht 18 – Zesde staatshervorming 

Het Rekenhof stelt vast dat de bedragen die werden begroot voor verminderde sociale 
bijdragen ten gunste van ondernemingen, niet overeenstemmen met de bedragen waarin 
Actiris voorzag op basis van de laatste ramingen van de RSZ. Het niet-begrote bedrag zou 
volgens de ramingen van Actiris 7,5 miljoen euro belopen voor de vastleggingen en voor de 
vereffeningen. 

7.4.1.3 Opdracht 23 – Relanceplan – COVID-19 (+43 miljoen euro, +476%) 

Het relanceplan omvat de volgende maatregelen: 

 de tenuitvoerlegging van de nieuwe Phoenix-premie (+30 miljoen euro). Volgens het 
voorontwerp van BBHR is de Phoenix-premie een maandelijkse premie met drie 
varianten naargelang de beoogde doelgroep en gespreid over een periode van 
6 maanden. De werknemer moet zijn aangeworven tussen 1 januari 2020 en 31 december 
2021 en uiterlijk op 31 maart 2022 in dienst treden; 

 bijkomende bestellingen van opleidingen (+2,7 miljoen euro), de aanwerving van 50 VTE 
door de partners van Actiris op jaarbasis (+2,8 miljoen euro); 

 bijkomende kredieten om de 100 Geco-posten verhoogde premies te dekken in de sociale 
sector en in de gezondheidssector (+4,6 miljoen euro); 

 de benodigde kredieten om de versterking van de capaciteit van Actiris te dekken 
(60 bijkomende VTE) op jaarbasis (+3,5 miljoen euro); 

 de begeleiding van werknemers in geval van faillissement, meer bepaald via 
outplacement (+2,6 miljoen euro); 

 de financiering van bijkomende posten “Artikel 60” (+2 miljoen euro); 

 de stopzetting van de specifieke steunpremie voor werknemers uit de cultuursector die 
opdook bij de aanpassing 2020. Ze werd deels geïntegreerd in de nieuwe Phoenix-premie 
(-5 miljoen euro). 

De meeste van die maatregelen, meer in het bijzonder de Phoenix-premie, werden begroot 
op jaarbasis. De introductie ervan en de volledige ontplooiing hangen echter af van wanneer 
we uit de gezondheidscrisis geraken en van hoeveel tijd de implementering zal vergen. Er 
zou zich dus een aanzienlijke onderbenutting kunnen voordoen bij de uitvoering van deze 
opdracht. 

7.5 Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel 
(MIVB) 

Ten opzichte van de aangepaste begroting 2020 trekt de initiële begroting 2021 de 
ontvangstenramingen op naar 1.289,7 miljoen euro (+148,9 miljoen euro) en de 
vereffeningskredieten naar 1.340,8 miljoen euro (+122,4 miljoen euro). Het begrotingstekort 
van het dienstjaar beloopt bijgevolg 51,1 miljoen euro. Het ESR-vorderingensaldo wordt 
overigens geraamd op -46,7 miljoen euro, overeenkomstig de regeringsbeslissing van 
22 oktober 2020. 
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7.5.1 Uitgaven 

7.5.1.1 Vereffeningskredieten 

Personeelskosten 

De personeelsuitgaven79 stijgen globaal met 27,7 miljoen euro in vergelijking met de 
aangepaste begroting 2020, en belopen nu 668,6 miljoen euro. 

Deze stijging is toe te schrijven aan het bepalen op jaarbasis van de kosten van het in 2020 
aangeworven personeel en aan het wegwerken van de achterstand bij de aanwervingen. Ze 
houdt echter geen rekening met de loonindexering, die de MIVB op 3,3 miljoen euro raamt, 
om de door de regering opgelegde doelstelling inzake nettosaldo te halen. 

De MIVB is overigens verplicht de aanvullende stijving van haar groepsverzekering 
(7,8 miljoen euro) (die noodzakelijk geworden is door haar onvoldoende rendement) naar 
later uit te stellen. 

Er is tot slot in geen enkel bedrag voorzien voor een eventueel interprofessioneel akkoord in 
2021. 

Algemene werkingskosten 

De algemene werkingskosten80 (199 miljoen euro) dalen globaal met 27,2 miljoen euro. Die 
daling kan hoofdzakelijk worden verklaard door het niet in aanmerking nemen van de (door 
de MIVB op 18,6 miljoen euro geraamde) extra uitgaven als gevolg van COVID81, om de door 
de regering opgelegde doelstelling inzake nettosaldo te halen. 

Investeringsuitgaven 

Het Rekenhof stelt vast dat de totale vereffeningskredieten in verband met de 
investeringsprogramma’s82 een honderdtal miljoen euro lager liggen dan de uitgaven die in 
het meerjareninvesteringsprogramma83 voor 2021 zijn ingeschreven. Dat plan zal moeten 
worden aangepast op basis van het door de regering vastgelegd meerjarenbegrotingstraject. 

7.6 Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 

Het Rekenhof stelt vast dat voor de verrichtingen met de OVM (openbare 
vastgoedmaatschappijen) nog steeds gebruik wordt gemaakt van basisallocaties met een 
verkeerde economische code (51.11 en 81.11) omwille van het beschikbare encours op deze 
basisallocaties. Evenwel worden nog steeds vastleggingskredieten ingeschreven op deze 
basisallocaties. De administratie deelt mee dat voor de begroting 2022 een hervorming van 
de begrotingsstructuur is voorzien. De aanpassing van de basisallocaties met de correcte 
economische code zal dan worden opgenomen. 

In het kader van de investeringsprogramma’s (Huisvestingsplan en Alliantie Wonen) worden 
ook voorschotten toegekend aan gemeenten. De ontvangsten (terugbetalingen) die hierop 
betrekking hebben ten bedrage van 430.000 euro, werden opgenomen onder de 

 

79 Codes 11.xx. 

80 Codes 12.11 en 12.21. 

81 Waarvoor in een gewestelijke provisie voorzien is, net zoals voor de indexering van de lonen. 

82 Programma’s 003 tot 007 van opdracht 01 Basisprestaties verbonden met het openbaar dienstenaanbod, ongeacht de 

economische aard van de uitgaven. 

83 Geactualiseerd in juli 2019. 
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basisallocatie van de OVM. De uitsplitsing naar de basisallocatie met de correcte 
economische code zal gebeuren bij de begrotingsaanpassing. 

Een krediet van 750.000 euro is ten onrechte ingeschreven op de investeringssubsidies 
quadri bis voor de OVM op de eigen middelen van de BHGM84. De investeringssubsidies 
quadri bis zijn reeds volledig aangewend. De administratie deelt mee dat dit zal worden 
gecorrigeerd bij de begrotingsaanpassing. 

 

 

84 BA 03.002.20.01.5111. 
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