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24e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Het Rekenhof publiceert vandaag zijn 24e Boek, dat wordt voorgelegd aan het Parlement van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Begrotingssaldo en vorderingensaldo 2018
De rekening van uitvoering van de begroting 2018 van de diensten van de regering sluit met
een nettotekort (zonder schuldverrichtingen) van ‐599,5 miljoen euro, dat volgens het
Rekenhof echter 312,7 miljoen euro te laag geschat is. Het nettotekort beloopt
bijgevolg ‐912,2 miljoen euro, en vertegenwoordigt nagenoeg 22 % van de totale netto‐
ontvangsten.
Het door het INR berekende vorderingensaldo 2018 bedraagt ‐437,3 miljoen euro, terwijl de
begrotingsraming van het gewest uitkwam op een vorderingensaldo met nulwaarde. Dat
verschil vloeit inzonderheid voort uit de inaanmerkingneming van uitzonderlijke
investeringsuitgaven en veiligheidsuitgaven die de Brusselse regering ten belope van
349 miljoen euro had geneutraliseerd bij de opmaak van de begroting. België heeft in 2018
evenwel geen formele vraag aan de Europese Commissie gericht om de flexibiliteitsclausule
te mogen gebruiken om overheidsinvesteringen te kunnen uitsluiten bij de berekening van
zijn structureel saldo.
Directe gewestschuld en geconsolideerde brutoschuld
De directe gewestschuld bedroeg eind 2018 3.364,7 miljoen euro, d.i. 406 miljoen euro meer
ten opzichte van 2017. Die schuld is in de periode 2015‐2018 met 614,3 miljoen euro gestegen,
inzonderheid wegens de extra financieringsbehoeften die met strategische investeringen
samenhangen. De geconsolideerde brutoschuld bedraagt volgens het INR 5.494,3 miljoen
euro (+584 miljoen ten opzichte van 2017). De schuldratio, d.i. de verhouding tussen die
geconsolideerde schuld en de totale ontvangsten in ESR‐termen, stijgt van 105,5 % naar
109,4 % in een jaar tijd.
Afkeurend oordeel over de algemene rekening 2018 van de gewestelijke entiteit
Het Rekenhof heeft een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2018
van de gewestelijke entiteit, die bestaat uit de diensten van de regering en 22 autonome
bestuursinstellingen (ABI). Het heeft eveneens hun rekening gecertificeerd: het Rekenhof
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heeft een oordeelonthouding geformuleerd voor 1 ABI (DBDMH), heeft één afkeurend
oordeel geformuleerd (Parkeeragentschap), heeft voor 13 rekeningen een oordeel met
voorbehoud geformuleerd en voor 7 een goedkeurend oordeel.
Jaarverslag betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de
Brusselse openbare mandatarissen
Bij de certificering 2018 van de DBHR en de ABI heeft het Rekenhof gecontroleerd of artikel
7 van de ordonnantie van 14 december 2017 werd nageleefd, dat bepaalt dat hun jaarverslag
over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare
mandatarissen moet worden gepubliceerd en als bijlage bij de algemene rekening van hun
jaarverslag moet worden meegedeeld.
Het heeft opgemerkt dat 6 ABI dat verslag niet als bijlage hebben opgenomen bij de officieel
overgezonden algemene rekening. 3 van de 16 meegedeelde verslagen waren onvolledig.
7 verslagen werden overigens niet gepubliceerd op de websites.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het openbaar bestuur door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
Het 24e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en dit persbericht staan op de website van het Rekenhof:
www.rekenhof.be.

2/2

