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27e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie

Het Rekenhof publiceert vandaag zijn 27e Boek, dat wordt voorgelegd aan het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie.
Begrotingssaldo en vorderingensaldo 2021
Het nettobegrotingssaldo, waaruit de schuldverrichtingen zijn uitgesloten, beloopt ‐1,7 miljard
euro terwijl het tekort op 2,3 miljard euro was geraamd. Het vertegenwoordigt meer dan 38% van
de totale ontvangsten (zonder de leningopbrengsten).
Volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) beloopt het vorderingensaldo
‐1.391 miljoen euro, terwijl het door de regering op ‐914 miljoen euro was geraamd. Het verschil
is enerzijds te verklaren doordat het INR een totaalbedrag van nagenoeg ‐10 miljoen euro aan
ESR‐correcties meetelt terwijl de regering van oordeel was een totaalbedrag van 968 miljoen euro
aan positieve correcties te kunnen toepassen (voornamelijk uitzonderlijke investeringsuitgaven
en uitgaven in samenhang met de gezondheidscrisis), zijnde een totale impact van iets meer dan
‐978 miljoen euro. Het verschil is anderzijds te verklaren door een groter dan voorziene
onderbenutting van kredieten waardoor het saldo met nagenoeg 500 miljoen euro verbeterde.
Directe gewestschuld en geconsolideerde brutoschuld
Op 31 december 2021 beliep de geconsolideerde brutoschuld volgens het INR 9,5 miljard euro. Ze
omvat de directe schuld (6,9 miljard euro) en de indirecte schuld (2,6 miljard euro).
De toename van de directe schuld volgens het Agentschap van de Schuld (+ 139, 5 % in de periode
2017‐2021) vloeit hoofdzakelijk voort uit de noodzaak, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
om zijn opeenvolgende begrotingstekorten te dekken. De verslechtering van die tekorten is het
gevolg van het feit dat de uitgaven structureel sterker stijgen dan de ontvangsten. In de loop van
de bovenvermelde periode zijn die uitgaven jaarlijks met gemiddeld 9,7 % gestegen tegenover de
ontvangsten die jaarlijks gemiddeld met 2,4 % stegen.
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De schuldgraad, d.i. de verhouding tussen de geconsolideerde brutoschuld en de totale
ontvangsten in ESR‐termen, beloopt 182 % voor het boekjaar 2021.
Oordeelsonthouding over de algemene rekening 2021 van de gewestelijke entiteit
Door onzekerheden over de fiscale ontvangsten en vorderingen die werden geboekt in de
rekeningen van de algemene diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onthoudt het
Rekenhof zich ervan een oordeel te formuleren over de algemene rekening 2021 van de
gewestelijke entiteit, die bestaat uit de diensten van de regering en 23 autonome
bestuursinstellingen (ABI’s). Het Rekenhof heeft de rekeningen van die instellingen overigens
gecertificeerd: het heeft zich ervan onthouden een oordeel te formuleren over één ABI (DBDMH),
het heeft een afkeurend oordeel geformuleerd over twee ABI’s (Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij en Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid), het heeft tien
rekeningen gecertificeerd met voorbehoud en negen zonder voorbehoud.
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ‐ begrotingssaldo en vorderingensaldo 2021
Het begrotingssaldo beloopt een positief bedrag van 38,4 miljoen euro. Het door het INR
berekende vorderingensaldo beloopt 111,4 miljoen euro voor een vooruitzicht in evenwicht. Het
verschil kan hoofdzakelijk worden verklaard door een bedrag van 105 miljoen euro aan door het
INR toegepaste positieve ESR‐correcties. De vereffeningskredieten bestemd voor de
maatregelen in samenhang met de gezondheidscrisis (125 miljoen euro) werden gefinancierd met
aanvullende dotaties van het gewest.
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Het Rekenhof heeft een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2021 van de
diensten van het Verenigd College (DVC) omdat het een aantal afwijkingen van materieel belang
heeft vastgesteld die een diepgaande invloed hebben op de algemene rekening van de DVC. Het
Rekenhof heeft daarenboven een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekeningen
2019 en 2020 van Iriscare. De algemene rekeningen 2020 en 2021 van de vzw Bruss’Help en van
de vzw New Samusocial en de geconsolideerde rekeningen 2019, 2020 en 2021 van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werden niet bezorgd aan het Rekenhof.
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 overheidsbeheer door nuttige en
betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de
parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale
instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het
controleert.
Dit persbericht en het 27e Boek aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde
Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn beschikbaar op
www.rekenhof.be.
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