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Voorwoord 

Op grond van artikel 29 van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die 
van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OBBC) bezorgt het Rekenhof 
aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn 
bevindingen en commentaar die voortvloeien uit het onderzoek van de ontwerpordonnanties 
houdende de aanpassing van de begrotingen 2018 en houdende de begrotingen 2019. 

Het Rekenhof heeft die ontwerpen en de algemene toelichting bij de begroting 2019 onderzocht en 
heeft zich daarbij meer bepaald gebaseerd op de bij de verantwoording gevoegde begrotingsfiches 
van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
(DVC) en van de Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag 
(Iriscare). 

In dit verslag is ook de informatie verwerkt die de overheid en de ministeriële kabinetten 
meedeelden naar aanleiding van vragen die hen werden gesteld. 
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Eerste deel: ontwerpordonnanties houdende aanpassing 
van de begrotingen voor het jaar 2018 

1. OVEREENSTEMMING VAN DE AANGEPASTE BEGROTING 2018 MET 
DE BEGROTINGSDOELSTELLINGEN 

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

In overeenstemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 20131 formuleerde de 
Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid van de Hoge Raad van Financiën (hierna HRF 
genoemd) in maart 2018 haar aanbevelingen betreffende de begrotingsdoelstelling voor de 
gezamenlijke overheid en de verdeling ervan over de verschillende overheidsniveaus binnen de 
context van de bijwerking van het stabiliteitsprogramma2. Voor dat advies heeft de HRF gebruik 
gemaakt van de economische vooruitzichten 2018-2023 van het Federaal Planbureau3. 

Op 27 april 2018 keurde de federale ministerraad het meerjarenstabiliteitsprogramma voor de 
periode 2018-2021 goed, waarin het begrotingstraject voor die periode wordt vastgelegd. Het 
programma werd eind april aan de Europese autoriteiten bezorgd. 

Het overlegcomité4 heeft ingestemd met het traject van het stabiliteitsprogramma 2018-2021, dat 
tegen 2020 een structureel evenwicht beoogt voor alle bestuursniveaus, zonder de individuele 
doelstellingen van die bestuursniveaus voor de jaren 2018 en volgende formeel goed te keuren. 

Artikel 2, § 4, 2e lid, van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 bepaalt evenwel het 
volgende: “In het raam van de actualisering van het Stabiliteitsprogramma worden de jaarlijkse 
begrotingsdoelstellingen van de gezamenlijke overheid, bepaald in structurele termen […], verdeeld in 
nominale en structurele termen onder de diverse geledingen van de […] overheid, op basis van een 
advies van de […] Hoge Raad van Financiën”. 

De Europese Commissie5 stelde daaromtrent dat de goedkeuring door het overlegcomité van een 
doelstelling die een structureel evenwicht beoogt te bereiken in 20206 een stap vooruit is, maar dat 
de jaardoelstellingen voor elk bestuursniveau niet formeel werden goedgekeurd. Daarom beveelt 
ze aan het al vernoemde samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 volledig ten uitvoer te 
brengen. 

 

1 Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies 

betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en 

Monetaire Unie. 

2 Advies Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2018-2021, Hoge Raad van Financiën, Afdeling 

Financieringsbehoeften van de Overheid, maart 2018. 

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

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

 stemt het overlegcomité in met het traject van het stabiliteitsprogramma 2018-2021 dat de 

middellangetermijndoelstelling – MTO (uitgedrukt in termen van structureel saldo) in 2020 beoogt te bereiken voor alle 

bestuursniveaus. De MTO is vastgelegd op 0 % van het bbp; 

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

evenwicht in 2020. 

5 Aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2018 van België en met een advies van de Raad over het 

stabiliteitsprogramma 2018 van België, COM(2018) 401 final, Europese Commissie, 23 mei 2018. 

6 D.w.z. een structureel evenwicht voor elk bestuursniveau. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0401
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In haar advies van juli 20187, benadrukte ook de Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid 
van de HRF andermaal dat de verschillende regeringen binnen het overlegcomité tot een akkoord 
moeten komen, zowel over het globale traject als over de expliciete verdeling over de 
bestuursniveaus. 

1.2. Traject van het stabiliteitsprogramma 2018-2021 

Het traject van het stabiliteitsprogramma 2018-2021 beoogt een structureel evenwicht te bereiken 
in 2020 door het structurele tekort met 0,05 % van het bbp te verminderen tussen 2018 en 2019, en 
tussen 2019 en 2020. Bovendien bepaalt het programma dat het schuldcriterium vanaf 2018 in acht 
zou moeten worden genomen. 

De volgende tabel schetst het traject dat in het stabiliteitsprogramma is vervat, in termen van 
vorderingensaldi en structurele saldi. 

Tabel 1 – Structurele saldi en vorderingensaldi van de gezamenlijke overheid 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Vorderingensaldo - gezamenlijke overheid - 1,03 - 0,98 - 0,69 0,05 0,07 

Entiteit I - 1,08 - 0,50 - 0,64 0,03 0,05 

Entiteit II 0,05 - 0,48 - 0,05 0,02 0,02 

Structureel saldo  gezamenlijke overheid - 0,86 - 0,80 - 0,61 0,00 0,00 

Entiteit I - 0,85 - 0,69 - 0,56 0,00 0,00 

Entiteit II 0,00 - 0,11 - 0,05 0,00 0,00 

Bron: stabiliteitsprogramma van België 2018-2021, blz. 13 (in percentage van het bbp) 

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

1.2.1. Inroeping van de flexibiliteitsclausule 

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

1.2.2. Traject van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

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

 

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

juli 2018. 

8 Dat zijn de zogeheten one-shotmaatregelen. 

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

10 Die strategische investeringsuitgaven worden gedragen door de verschillende bestuursniveaus. 
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Tabel 2 – Traject van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Structureel saldo 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Vorderingensaldo 0,0043 0,0002 - 0,0003 0,0004 0,0004 

Bron: Advies Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2018-2021, Hoge Raad van 
Financiën, Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid, maart 2018, blz. 73  
 (in percentage van het bbp) 

Op basis van een nationaal bbp dat op 453.330,1 miljoen euro11 wordt geraamd, zou de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor 2018 een positief vorderingensaldo van 
0,9 miljoen euro moeten kunnen voorleggen. 

In het raam van het meerderheidsakkoord 2014-2019 verbond het Verenigd College zich ertoe 
jaarlijks een begroting in evenwicht voor te leggen. Dat evenwicht wordt in voorliggend ontwerp 
van aanpassing enkel bereikt door een positieve correctie van het vorderingensaldo op grond van 
‘begrotingsverrichtingen’. 

 

11 De HRF hanteerde dat cijfer om zijn advies van maart 2018 op te stellen. 
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2. BEGROTINGS- EN VORDERINGENSALDI 

De begrotingsdocumenten vermelden geen berekening van het begrotings- en van het 
vorderingensaldo. Bij de opmaak van de aangepaste begroting 2018 besliste het Verenigd College 
evenwel een begroting in evenwicht in ESR-termen voor te leggen12. 

Het Rekenhof heeft hieromtrent inlichtingen ingewonnen, aan de hand waarvan het de volgende 
tabel heeft kunnen opstellen. 

Tabel 3 – Berekening van het vorderingensaldo 

2018  Initiële begroting 
Ontwerp van  

aangepaste begroting 
Wijziging 

Ontvangsten  1.292.426 1.319.345 26.919 

Uitgaven (vereffeningskredieten)  1.329.473 1.365.752 36.279 

Brutobegrotingssaldo (1) - 37.047 - 46.407 - 9.360 

Begrotingsverrichtingen (2) 37.047 46.407 9.360 

ESR-vorderingensaldo (3) = (1) - (2) 0 0 0 

 (in duizend euro) 

De ramingen in de ontwerpen van aanpassing 2018 resulteren in een brutosaldo van - 46,4 miljoen 
euro, wat 9,4 miljoen euro slechter is dan bij de initiële begroting. Dit is toe te schrijven aan een 
stijging van de geraamde uitgaven (+ 36,3 miljoen euro), die hoger is dan de geraamde ontvangsten 
(+ 26,9 miljoen euro). 

Overeenkomstig de ESR-methodologie worden op het begrotingssaldo verschillende correcties 
toegepast om te komen tot het vorderingensaldo van de entiteit. 

Het Verenigd College heeft het bedrag aan correcties voor de begrotingsverrichtingen met 
9,4 miljoen euro opgetrokken tot 46,4 miljoen euro. 

Het bedrag van die correctie bestaat uit de volgende elementen: 

 32,7 miljoen euro die verband houdt met de bevoegdheid voor de financiering van 
ziekenhuisinfrastructuur en medico-technische diensten van ziekenhuizen, bestaande uit: 

 8,4 miljoen euro voor het neutraliseren van het negatieve saldo tussen de middelen die de 
GGC krijgt voor deze bevoegdheid13 en de middelen die de federale overheid hiervoor 
inhoudt op de federale dotatie14; 

 24,3 miljoen euro dat de impact op het vorderingensaldo van de door de ziekenhuizen 
uitgevoerde investeringen corrigeert in ESR-termen15; 

 

12 Beslissing van 19 juli 2018. 

13 Toegekend op grond van artikel 47/9, §§ 1 tot 3, van de bijzondere financieringswet. 

14 Met toepassing van artikel 47/9, § 4, van de BFW, cf. punt 3 Ontvangsten. 

15 Het INR integreert het oude financieringssysteem voor ziekenhuizen in een alternatieve financiering. Omdat 

investeringsbijdragen ESR-matig volledig worden aangerekend in het jaar waarop ze voor het eerst worden toegekend, hebben 

inhoudingen op de dotatie die de federale overheid in de daaropvolgende jaren doet voor de terugbetalingen van leningaflossingen 

geen impact meer op het vorderingensaldo. 
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 13,7 miljoen euro voor onderbenuttingen van kredieten. Deze raming is lager dan het bedrag 
aan onderbenuttingen dat blijkt uit de voorlopige documenten betreffende de uitvoering van 
de begroting 201716, te weten 37,2 miljoen euro. 

Na de correctie voor begrotingsverrichtingen is het ESR-vorderingensaldo nul. 

Het Rekenhof stelt vast dat het door het Verenigd College vooropgestelde evenwicht in ESR-termen 
voor 2018 berust op een anticipatie van de ESR-correcties die het INR in voorkomend geval zal 
uitvoeren om het vorderingensaldo ex post van 2018 op te maken17. 

 

16 Het Verenigd College heeft de algemene rekening van zijn diensten voor het jaar 2017 nog niet goedgekeurd. Die rekening werd 

dan ook nog niet ter certificering voorgelegd aan het Rekenhof. 

17 Bij de berekening van de vorderingensaldi 2016 en 2017 van de GGC heeft het INR respectievelijk 18,1 en 2,3 miljoen euro ESR-

correcties uitgevoerd op het begrotingssaldo van de diensten van het Verenigd College. 
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3. ONTVANGSTEN 

Tabel 4 – Raming van de ontvangsten 

Omschrijving artikel 
Realisaties  

2017 

Initieel  

2018 

Ontwerp  

aanpassing  

2018 

Verschil  

aanpassing  

en initieel 
  (1) (2) (3) (3) - (2) 

Opdracht 1: Algemene financiering 
    

 

Programma 001: 

Financiering door 

GOB 

Bijzonder Fonds voor 

Maatschappelijk Welzijn 

25.431 28.941 28.941 0 0,0% 

Dotatie lasten splitsing 

provincie Brabant 

45.110 51.205 65.937 + 14.732 + 28,8% 

Dotatie akkoord non-profit 

sector 

7.285 7.432 7.432 0 0,0% 

Programma 002: 

Financiering 

federaal 

Dotatie Bijzondere 

Financieringswet 

1.197.233 1.203.350 1.213.932 + 10.582 + 0,9% 

Riziv eHealth 119 119 119 0 0,0% 

Programma 003: 

Financiering Franse 

Gemeenschap 

Dotatie 

6e Staatshervorming 

1.189 1.152 1.152 0 0,0% 

Opdracht 2: Specifieke financiering      

Programma 001: 

Diverse 

ontvangsten 

Huurgelden vzw’s Bicohuis 74 77 77 0 0,0% 

Creditinteresten en 

meerwaarden 

120 100 100 0 0,0% 

Verkoop gebouwen 389 0 0 0 0,0% 

Andere 1.210 50 1.655 + 1.605 + 3.210,0% 
 

Totaal 1.278.161 1.292.426 1.319.345 + 26.919 + 2,1% 

 (in duizend euro) 

In vergelijking met de initiële begroting verhoogt het ontwerp de ontvangstenramingen met 
26,9 miljoen euro (+ 2,1 %) tot 1.319,3 miljoen euro. Die globale stijging is vooral een gevolg van de 
verhoogde raming van de Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de lasten voortkomend 
uit de splitsing van de provincie Brabant (+ 14,7 miljoen euro) en van de federale dotatie 
(+ 10,6 miljoen euro). Die ramingen stemmen overeen met de federale en gewestelijke gegevens. 

Wat die verhoging van de gewestelijke dotatie betreft, stelt de algemene toelichting bij de 
ontwerpen van de gewestbegroting dat aan de GGC een bijkomende dotatie wordt toegekend om 
tegemoet te komen aan haar extra behoeften. 

Voor de aangepaste raming van de federale dotatie, die rekening houdt met de definitieve 
afrekening voor 2017, is uitgegaan van de parameters van de economische begroting van het 
Federaal Planbureau van 9 februari 2018. Die ging uit van een economische groei van 1,8 % en een 
inflatie van 1,7 %. Dat is een bijstelling van respectievelijk + 0,1 % en + 0,5 % ten opzichte van de 
parameters toegepast bij de opmaak van de initiële begroting. 

In overeenstemming met het universaliteitsbeginsel wordt de federale dotatie bruto weergegeven. 
In praktijk stort de federale overheid minder door omdat de federale de uitgaven die ze nog doet 
in naam en voor rekening van de GGC (via de zogenaamde federale operatoren Famifed, RIZIV en 
RVA) inhoudt. De GGC verwerkt die federale inhoudingen via de uitgavenbegroting. 

Voor de in 2016 overgehevelde bevoegdheid voor de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur 
en medisch-technische diensten wordt evenwel van bovenvermeld beginsel afgeweken en wordt in 
navolging van de FOD Financiën uitgegaan van een netto-weergave. Hierbij wordt rekening 
gehouden met een negatief bedrag van 6,5 miljoen euro, omdat de geraamde ontvangsten voor die 
nieuwe bevoegdheid lager zijn dan de geraamde inhoudingen18. 

 

18 Die ontvangsten zijn geraamd op 56.883.953 euro, de inhoudingen op 63.346.000 euro. 
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Zoals het Rekenhof al vermeldde in zijn vorige begrotingsverslagen is de GGC van oordeel dat dit 
laatste eigenlijk niet kan, en heeft ze de problematiek voorgelegd op het Overlegcomité. In 
afwachting van een definitieve regeling besliste de GGC haar middelenbegroting in 
overeenstemming te brengen met de federale ramingen en het negatieve effect te neutraliseren 
door een positieve ESR-correctie toe te passen. Voor die correctie werd echter verkeerdelijk 
rekening gehouden met een bedrag van 8,4 miljoen euro. 
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4. UITGAVEN 

4.1. Algemeen overzicht 

Het voorliggende ontwerp verhoogt de vastleggingskredieten met 59,7 miljoen euro (+ 4,5 %) en de 
vereffeningskredieten met 37,3 miljoen euro (+ 2,8 %) tot respectievelijk 1.390,9 en 1.366,8 miljoen 
euro. 

Tabel 5 – Uitgavenkredieten in het ontwerp van aangepaste begroting 2018 

Op 

dracht 
Algemene uitgavenbegroting 

Initiële 

begroting 

Ontwerp 

van 

aangepaste 

begroting 

Wijziging 

 Vastleggingskredieten         

01 Kabinetten en Raad 1.472 1.472 0 0,0% 

02 Algemene uitgaven van het bestuur 11.978 32.155 20.177 168,5% 

03 Gezondheid 36.362 39.109 2.747 7,6% 

04 Bijstand aan personen 112.649 119.474 6.825 6,1% 

05 
Bevoegdheden overgedragen in het kader van 
de Zesde Staatshervorming 

1.155.662 1.184.922 29.260 2,5% 

06 ABI voor gezondheid en welzijn 8.014 8.748 734 9,2% 

07 Non-profit 5.000 5.000 0 0,0% 

 TOTAAL 1.331.137 1.390.880 59.743 4,5% 

 Vereffeningskredieten         

01 Kabinetten en Raad 1.472 1.472 0 0,0% 

02 Algemene uitgaven van het bestuur 11.978 11.999 21 0,2% 

03 Gezondheid 51.596 51.862 266 0,5% 

04 Bijstand aan personen 95.757 102.300 6.543 6,8% 

05 
Bevoegdheden overgedragen in het kader van 

de Zesde Staatshervorming 
1.155.656 1.185.451 29.795 2,6% 

06 ABI voor gezondheid en welzijn 8.014 8.703 689 8,6% 

07 Non-profit 5.000 5.000 0 0,0% 

 TOTAAL 1.329.473 1.366.787 37.314 2,8% 

 (in duizend euro) 

4.2. Analyse van het beschikkend gedeelte 

In artikel 2 stemmen de bedragen van de aangepaste uitgavenkredieten niet overeen met de 
bedragen in de bijgevoegde verantwoordingstabel19. 

Tabel 6 – Aangepaste uitgavenkredieten 

2018 Artikel 2 Verantwoordingstabel Verschil 

Vastleggingskredieten 1.389.730 1.390.880 1.150 

Vereffeningskredieten 1.365.752 1.366.787 1.035 

 (in duizend euro) 

4.3. Evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen 

Op 31 december 2017 beliep het uitstaand bedrag van de vastleggingen 92,8 miljoen euro, wat 
10,6 miljoen euro minder is dan het uitstaand bedrag op 31 december 2016. Hiervan had 54,6 miljoen 

 

19 Cf. het ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2018, Parl. St., B-132/1 – 2018/2019, 

blz. 44. 
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euro betrekking op de investeringen in de gezondheidssector20 en 12,5 miljoen euro op de 
investeringen in de sector inzake bijstand aan personen. 

De initiële uitgavenbegroting voor het jaar 2018 genereerde een potentieel bijkomend uitstaand 
bedrag van 1,7 miljoen euro; het voorliggend ontwerp van aanpassing brengt dat terug tot 
24,1 miljoen euro. 

De integrale uitvoering van de begroting 2018, zonder de eventuele annuleringen en 
verminderingen van vastleggingen zou het globale uitstaand bedrag in theorie op 116,9 miljoen euro 
kunnen brengen op 31 december 2018. 

4.4. Commentaar over de belangrijkste kredietevoluties 

4.4.1. Opdracht 02 – Algemene uitgaven van het bestuur 

Het Rekenhof wijst op een nieuwe basisallocatie21 Verwerving van gebouwen binnen de 
overheidssector waaraan een vastleggingskrediet van 20,1 miljoen euro gekoppeld is. Volgens de 
verantwoordingen is dit krediet bestemd voor de aankoop van een gebouw in de Trierstraat om er 
de diensten van het Verenigd College en van Iriscare in onder te brengen. De vereffening zal 
gebeuren in vier schijven vanaf 201922. 

4.4.2. Opdracht 03 – Gezondheid 

De toename van de vastleggingskredieten wordt voornamelijk verklaard door de verhoging van de 
kredieten bij programma 005 Investeringen (+ 2,5 miljoen euro). Er worden 4,5 miljoen euro 
kredieten toegekend aan de gezondheidsinstellingen binnen de privésector (waarvoor geen krediet 
was opgenomen in de initiële begroting), terwijl de kredieten voor de gezondheidsinstellingen 
binnen de overheidssector globaal met 2 miljoen euro verlagen. 

In programma 002 Preventie omvat een nieuwe basisallocatie23 0,4 miljoen euro vastleggings- en 
vereffeningskredieten voor de gedeeltelijke terugbetaling aan de Franse Gemeenschap van de in 
het raam van de 6e staatshervorming toegekende dotatie voor de vaccinatiekosten. Krachtens het 
akkoord met de Franse Gemeenschap dekt de dotatie immers slechts de daadwerkelijk door de GGC 
gedragen vaccinatiekosten en moet het saldo in voorkomend geval worden terugbetaald. 

4.4.3. Opdracht 04 – Bijstand aan personen 

De kredietverhogingen betreffen voornamelijk programma 004 Thuislozenzorg, waar de 
vastleggings- en vereffeningskredieten voor de Werkingssubsidie aan privé-verenigingen die een 
nachtasiel en een dringende opvang aanbieden24 respectievelijk stijgen van 10,8 tot 18,1 miljoen euro 
(+ 7,3 miljoen euro) en van 10,7 tot 17,5 miljoen euro (+ 6,8 miljoen euro). 

Bij de vastleggingen houden die toenames verband met de tenlasteneming van de opvang van 
transmigranten (+ 3,6 miljoen euro), met de financiering via de vzw Samusocial van een 
3e opvangcentrum voor dakloze gezinnen (+ 2,6 miljoen euro) en met de verhoging van de kosten 
voor de twee beschikbare sites voor dringende opvang (+ 1,1 miljoen euro). 

4.4.4. Opdracht 05 – Bevoegdheden overgedragen in het kader van de Zesde 
Staatshervorming 

De kredietverhogingen zijn verdeeld over verschillende programma’s. 

 

20 Waarvan 33,9 miljoen euro ten laste van de kredieten ‘prefinanciering’. 

21 BA 02.001.11.03.7131. 

22 Cf. het 2e deel, punt 4.4.1 Opdracht 02 – Algemene uitgaven van het bestuur. 

23 BA 03.002.31.02.4524. 

24 BA 04.004.34.01.3300. 
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Programma 001 – Familie 

De kredieten voor de eigenlijke gezinsbijslagen zijn vastgelegd op 795,5 miljoen euro, i.e. 
21,1 miljoen euro meer ten opzichte van de initiële begroting. Rekening houdend met de 
werkingskosten van Famifed (27,1 miljoen euro) stemt het totaalbedrag van de kredieten 
(822,6 miljoen euro) overeen met de ramingen van Famifed, de federale technische operator. 

Programma 002 – Gezondheidszorg – Bijstand aan personen 

De vastleggings- en vereffeningskredieten stijgen respectievelijk met 4 en 5,1 miljoen euro tot 356,8 
en 357,9 miljoen euro. In 2018 wordt een aanzienlijk deel van de voor dit programma geplande 
uitgaven (321,8 miljoen euro) nog beheerd door het RIZIV. Volgens de verantwoordingen werden 
de kredieten aangepast aan de bijgewerkte uitgavenramingen van deze federale technische 
operator. De aan het Rekenhof bezorgde voorafbeelding van de uitgaven van het RIZIV raamt die 
uitgaven op 320 miljoen euro. 

Programma 005 (nieuw) – Financiering van de werkings- en investeringskosten van de 
instellingen 

Er werden 5,5 miljoen euro vastleggings- en 4,9 miljoen euro vereffeningskredieten voorzien voor 
investeringssubsidies aan de vzw’s Regionale Maatschappijen van Onderlinge Bijstand (RMOB’s) 
en aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Die subsidies voor 
investeringskosten inzake IT-toepassingen zijn bestemd voor de rol die ze zullen spelen binnen het 
Brusselse betalingsnetwerk dat in 2019 zal worden ingevoerd. De kredietbedragen zijn gebaseerd 
op de ramingen van de verzekeringsinstellingen. 

Het Rekenhof is van oordeel dat die kredieten veeleer hadden moeten worden opgenomen in de 
uitgavenbegroting van 2019 dan in die van 2018. Het stelt overigens vast dat in een bijzondere 
federale dotatie is voorzien ten belope van 4,5 miljoen euro voor de financiering van die subsidies 
binnen de ontvangstenbegroting 2019. 

4.4.5. Opdracht 06 – ABI voor gezondheid en welzijn 

De vastleggings- en vereffeningskredieten voor de operationalisering van Iriscare verhogen met 
0,7 miljoen euro. Die toenames betreffen personeelskosten en kosten voor leveringen van goederen 
en diverse diensten. 
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Tweede deel: ontwerpordonnanties houdende de 
begrotingen voor het jaar 2019 

1. NALEVING VAN DE VEREISTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HETT 
BEGROTINGSKADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR HET JAAR 2019 

1.1. Ontwerp van begrotingsplan van België en onderzoek door de 
Europese Commissie 

Sinds het twopack op 30 mei 2013 in werking trad, is België net als de andere lidstaten van de 
eurozone onderworpen aan een versterkt budgettair toezicht van de Europese Commissie. De 
wetgeving legt de verplichting op om het ontwerp van begrotingsplan voor het komende jaar vóór 
15 oktober aan de Commissie te bezorgen. Die moet vóór 30 november een oordeel formuleren over 
de inhoud van het plan en kan in voorkomend geval vragen het ontwerp te vervolledigen of te 
amenderen. 

Vorderingensaldo en structureel saldo 

De Belgische regering heeft midden oktober 2018 aan de Europese Commissie een ontwerp van 
begrotingsplan voorgelegd dat in detail de geplande maatregelen bespreekt om in 2019 te komen 
tot een nominaal vorderingensaldo van - 1,0 % van het bbp en een structureel saldo van - 0,8 % van 
het bbp. 

Die begrotingsdoelstellingen van de gezamenlijke overheid wijken af van de waarden die het 
stabiliteitsprogramma naar voren schuift. Het structureel saldo 2019 wordt op - 0,8 % van het bbp 
vastgelegd (in plaats van - 0,6 %) terwijl de structurele verbetering tussen 2018 en 2019 gehandhaafd 
blijft op 0,2 % van het bbp. 

Tabel 7 – Vergelijking ontwerp van begrotingsplan / stabiliteitsprogramma (in % van het bbp) 

 2018 2019 

Structureel saldo   

Stabiliteitsprogramma - 0,8 - 0,6 

Ontwerp van begrotingsplan - 1,0 - 0,8 

Verschil - 0,2 - 0,2 

Vorderingensaldo   

Stabiliteitsprogramma - 1,0 - 0,7 

Ontwerp van begrotingsplan - 1,1 - 1,0 

Verschil - 0,1 - 0,3 

Bron: Ontwerp van begrotingsplan van België, blz. 62 (oktober 2018). 

Schuldgraad 

De schuldgraad (brutoschuld) wordt voor 2018 en 2019 geraamd op respectievelijk 101,9 % van het 
bbp en 100,2 % van het bbp, d.i. 0,7 % en 0,8 % meer dan de waarden in het stabiliteitsprogramma. 

Flexibiliteitsclausule 

Tot op heden heeft de Europese Commissie bij haar evaluatie van de begrotingsrealisaties van 
België bevestigd dat de uitzonderlijke uitgaven in verband met de migratiecrisis en de strijd tegen 
het terrorisme kunnen voldoen aan de flexibiliteitsclausule waarin de Europese regelgeving 
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voorziet, en bijgevolg een verschil ten opzichte van de door de Europese Unie vastgelegde 
doelstelling kunnen verantwoorden. 

In zijn ontwerp van begrotingsplan 2019 verzoekt België net als voor het ontwerp van 2018 om een 
versoepeling van de flexibiliteitsclausule waardoor in het raam van de Belgische 
begrotingsinspanning verschillende zogenoemde strategische investeringsuitgaven zouden kunnen 
worden geneutraliseerd25. Ook heeft België gevraagd vanaf 2018 gebruik te mogen maken van de 
flexibiliteitsclausule met betrekking tot de structurele hervormingen26, waardoor het tijdelijk zou 
kunnen afwijken van zijn traject27. 

In haar brief van 19 oktober 2018 over het ontwerp van begrotingsplan 2019 merkte de Europese 
Commissie op dat België een structurele verbetering van 0,2 % van het bbp had gepland, die afweek 
van de vereiste structurele verbetering van 0,6 %. Ook had ze benadrukt dat de toename van de 
netto primaire uitgaven28 die blijkt uit het ontwerp van begrotingsplan 2019 van België 2,2 % 
beloopt, wat 0,6 % meer is dan de vereiste maximumgroei van de uitgaven (1,6 %). Tot slot wees ze 
erop dat de daling van de schuldgraad ontoereikend was. Bijgevolg benadrukte ze het risico op een 
aanzienlijke afwijking van de aanbevolen begrotingsdoelstellingen voor 2019 en voor de jaren 2018 
en 2019 samen. De Commissie heeft België dus verzocht om bijkomende uitleg over de geplande 
begrotingsinspanningen teneinde in overeenstemming te zijn met het preventieve luik van het 
Stabiliteits- en groeipact. Daarnaast heeft ze akte genomen van het verzoek tot toepassing van de 
flexibiliteitsclausule en heeft ze aangegeven dat ze een volledige evaluatie zou opmaken op basis 
van de naleving van de criteria voor inaanmerkingneming met het oog op een beslissing van de 
Raad inzake de mogelijkheid om een beroep te doen op de desbetreffende clausule. 

België heeft op 22 oktober geantwoord en zijn argumenten aangevoerd, meer bepaald de 
verbeteringen die de voorbije jaren reeds werden gerealiseerd inzake de beperking van het 
begrotingstekort en van de schuldgraad evenals de geïmplementeerde hervormingen. 

De beslissing van de Europese Commissie wordt verwacht in de loop van november. 

Najaarsprognoses van de Europese Commissie 

In haar pas verschenen najaarsprognoses29 (cf. de tabel hieronder) raamt de Europese Commissie 
het vorderingensaldo van België voor 2019 op - 1,1 % van het bbp (in plaats van - 1,0 % in het ontwerp 
van begrotingsplan), het structurele saldo op - 1,3 % van het bbp (in plaats van - 0,8 %) en de 
schuldgraad op 99,8 % van het bbp (in plaats van 100,2 %). 

 

25 Die strategische investeringsuitgaven worden gedragen door de verschillende overheidsniveaus. 

26 De structurele hervormingen die worden beoogd voor de toepassing van deze flexibiliteit betreffen de taxshift, de hervorming 

van de vennootschapsbelasting, de hervorming van de arbeidsmarkt, de pensioenhervorming of de hervorming van het openbaar 

ambt. 

27 De Belgische autoriteiten onderbouwen deze vraag door te benadrukken dat de door België uitgevoerde hervormingen 

beantwoorden aan de criteria, te weten: de desbetreffende hervormingen moeten een te verifiëren positieve impact hebben op de 

houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn, ze moeten aanzienlijk zijn en volledig worden geïmplementeerd. 

28 Volgens de Europese Commissie mogen de netto primaire uitgaven in principe slechts toenemen ten belope van de potentiële 

economische groei. Voor de staten die hun MTO nog niet hebben gehaald, beperkt ze die groei teneinde de vereiste structurele 

verbetering te bekomen. Voor België bedraagt de maximale groei van de netto primaire uitgaven 1,6 % in 2018 (Assessment of the 

2017 stability programme for Belgium, 23 mei 2017, blz. 16). 

29 European Economic Forecast – Autumn 2018 – Institutional paper 089, gepubliceerd op 9 november 2018. 
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Tabel 8 – Vergelijking tussen het ontwerp van begrotingsplan van België en de najaarsprognoses van de EU 

 Ontwerp van  

begrotingsplan 

Geraamde  

verbetering 

Najaars 

prognoses EU 

Geraamde  

verbetering 

2018 

Vorderingensaldo - 1,1 - 0,2 - 1,0 - 0,1 

Structureel saldo - 1,0 0,2 - 1,3 0,1 

Rijksschuld 101,9 1,5 101,4 2,0 

2019 

Vorderingensaldo - 1,0 0,1 - 1,1 - 0,1 

Structureel saldo - 0,8 0,2 - 1,3 0,0 

Rijksschuld 100,2 - 1,7 99,8 - 1,6 

Bron : Rekenhof 

Volgens de najaarsprognoses van de Europese Commissie zou het structurele saldo 2019 van België 
- 1,3 % van het bbp blijven (tegenover een structurele verbetering van 0,1 % van het bbp tussen 2017 
en 201830). 

1.2. Conformiteit van de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie met het Europese kader 

In het raam van het sixpack bepaalt richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 de regels 
voor de eigenschappen die de begrotingskaders van de lidstaten moeten vertonen om te garanderen 
dat ze hun verplichting inzake buitensporige overheidstekorten nakomen. De richtlijn werd in 
nationaal recht31 omgezet door de wet van 10 april 201432 die de wet houdende de algemene 
bepalingen wijzigt. 

De verantwoordingsstukken die elke gemeenschap en elk gewest bij hun begrotingen moeten 
voegen, zijn daarin opgesomd. Bovendien « schrijft de begroting van die entiteiten zich in in een 
begrotingskader op middellange termijn dat de legislatuur beslaat en een minimale periode van drie 
jaar ». Het moet worden « aangevuld met een meerjarenprogrammatie die uit het begrotingskader 
op middellange termijn voortvloeit ». De wet houdende de algemene bepalingen detailleert welke 
elementen daarin moeten worden opgenomen. 

Het Rekenhof stelt vast dat de begrotingsdocumenten niet volledig zijn opgesteld in 
overeenstemming met de voorschriften van de wet houdende algemene bepalingen. 

Meerjarenbegrotingsprogramma 

De algemene toelichting bij de ontvangsten- en uitgavenbegroting voor begrotingsjaar 2019 bevat 
geen meerjarenverwachting. 

 

30 Volgens de Europese Commissie bekomen dankzij afrondingen. 

31 Het voornaamste doel van die richtlijn bestaat erin lidstaten ertoe te verplichten te beschikken over een alomvattend systeem 

voor overheidsboekhouding, hun begrotingsprogrammatie te baseren op realistische en actuele macro-economische prognoses, 

te beschikken over cijfermatige begrotingsregels, een meerjarenbegrotingsvisie te ontwikkelen, te zorgen voor 

begrotingscoördinatie tussen de subsectoren, de budgettaire verantwoordelijkheden te verdelen onder de subsectoren, informatie 

over alle instellingen en fondsen, over de fiscale uitgaven, over de voorwaardelijke verplichtingen en de waarborgen te publiceren 

en in aanmerking te nemen. 

32 Wet van 10 april 2014 tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 16 mei 

2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de 

boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. 
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Voorwaardelijke verplichtingen 

Artikel 16/14 van de wet houdende algemene bepalingen bepaalt dat « elke gemeenschap en elk 
gewest relevante informatie publiceert over voorwaardelijke verplichtingen met mogelijk grote 
gevolgen voor de begroting, zoals onder meer overheidsgaranties, oninbare leningen en uit de 
exploitatie van overheidsbedrijven voortvloeiende verplichtingen, en informatie over participaties in 
kapitaal van particulieren en overheidsbedrijven, voor zover het om economisch significante bedragen 
gaat ». 

Noch het ontwerp van begrotingsplan, noch de begrotingsdocumenten vermelden de bedragen van 
de garanties die werden toegekend aan de inrichtende machten van de ziekenhuizen en rusthuizen 
voor de terugbetaling van de leningen die werden aangegaan voor de financiering van het niet-
gesubsidieerde deel van het totale te subsidiëren bedrag van de werkzaamheden. 

Wat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, vermelden de artikelen 10, 20 en 21 
van de OBBC welke documenten in de begroting moeten worden opgenomen. Op grond van die 
bepalingen moet de algemene toelichting inzonderheid de volgende documenten omvatten: « de 
analyse en de synthese van de begroting, een economisch verslag, een financieel verslag dat 
inzonderheid een verslag over de gewestelijke schuld en de thesaurie van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie inhoudt, een verslag over het gebruik van de kredieten die het mogelijk 
hebben gemaakt politieke krijtlijnen te financieren, de raming van de ontvangstenbedragen die tijdens 
het jaar zullen worden geïnd en die voortvloeien uit de op de begroting aangerekende vastgestelde 
rechten, en de raming per programma van de betalingen tijdens het jaar, die voortvloeien uit de op de 
vereffeningskredieten aangerekende vastgestelde rechten ». 

Het Rekenhof stelt vast dat de algemene toelichting bij de begroting 2019, met uitzondering van de 
analyse en de synthese van de begroting, geen van de bovenbedoelde documenten bevat. 
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2. BEGROTINGS- EN VORDERINGENSALDI EN NALEVING VAN DE 
DOELSTELLINGEN 

2.1. Traject van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

De HRF had voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een structureel saldo van 0,0 % 
van het bbp en een vorderingensaldo van - 0,0003 % van het bbp als doelstelling aanbevolen voor 
2019. 

Op basis van een nationaal bbp van naar schatting 468.348,3 miljoen euro33 zou de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie haar vorderingensaldo voor 2019 moeten beperken 
tot een tekort van 1,4 miljoen euro. 

In het raam van het meerderheidsakkoord 2014-2019 verbond het Verenigd College zich ertoe 
jaarlijks een begroting in evenwicht voor te leggen. 

2.2. Begrotingssaldi van de diensten van het Verenigd College 

De begrotingsontwerpen voor 2019 leveren een brutosaldo van - 59,8 miljoen euro op, wat 
13,4 miljoen euro slechter is in vergelijking met het ontwerp van aangepaste begroting 2018. De 
uitgaven stijgen immers sterker dan de ontvangsten (+ 52,0 miljoen euro of + 3,8 %, tegenover 
+ 38,7 miljoen euro of + 2,9 %). 

Tabel 9 – Begrotingssaldo 

  
Ontwerp initieel 

2019 
Ontwerp aanpassing 

2018 
Verschil 

Ontvangsten (a) 1.358.004 1.319.345 38.659 

Uitgaven (vereffeningskredieten) (b) 1.417.798 1.365.752 52.046 

Brutobegrotingssaldo (c) = (a) - (b) - 59.794 - 46.407 - 13.387 

 (in duizend euro) 

2.3. Berekening van het vorderingensaldo 

Overeenkomstig de ESR-methodologie worden op het begrotingssaldo van de voorliggende 
ontwerpbegrotingen verschillende correcties toegepast om te komen tot het vorderingensaldo van 
de entiteit. 

De elementen van die berekening staan in het beschikkend gedeelte van het ontwerp van 
uitgavenbegroting. De onderstaande tabel herneemt grotendeels de voorstelling van het college. 

 

33 Cijfer dat de HRF gebruikte om zijn advies van maart 2018 op te stellen. 



ONTWERPORDONNANTIES HOUDENDE DE AANPASSING VAN DE BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2018  

EN DE BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2019 VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 20 

Tabel 10 – Vorderingensaldo 

  

Ontwerp van 

initiële 

begroting 2019 

Ontwerp van 

aangepaste 

begroting 2018 

Verschil 

Brutobegrotingssaldo DVC  - 59.794 - 46.407 - 13.387 

Brutobegrotingssaldo Iriscare  0 0 0 

Geconsolideerd brutobegrotingssaldo (a) - 59.794 - 46.407 - 13.387 

Saldo codes 8 DVC  - 85 0 - 85 

Saldo codes 8 Iriscare  1 0 1 

Geconsolideerd saldo codes 8 (b) - 84 0 - 84 

Geconsolideerd ESR-vorderingensaldo (c) = (a) + (b) - 59.878 - 46.407 - 13.471 

Begrotingsverrichtingen (d) 59.878 46.407 13.471 

ESR-vorderingensaldo  
na begrotingsverrichtingen 

(e) = (c) + (d) 0 0 0 

 (in duizend euro) 

Het Verenigd College legt een ESR-vorderingensaldo (e) in evenwicht voor. 

Het Rekenhof heeft binnen de grenzen van de informatie waarover het kon beschikken, de gegevens 
geverifieerd die in aanmerking werden genomen voor de berekening van het vorderingensaldo, en 
heeft hoofdzakelijk de correcties geanalyseerd die tussen de initiële begroting en de aangepaste 
begroting 2018 werden uitgevoerd. 

2.3.1. Consolidatieperimeter 

Volgens de lijst die de Nationale Bank op 19 oktober 2018 publiceerde, omvat de 
consolidatieperimeter van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 3 binnen sector S.1312 
geklasseerde eenheden: de Verenigde Vergadering, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (met andere woorden de diensten van het Verenigd College) en Iriscare. 

Teneinde de begroting, de boekhouding en de controle van Iriscare te regelen, diende de regering 
een ontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de OBBC in34. Naar analogie met de Brusselse 
gewestelijke wetgeving35, voert dat ontwerp de notie van autonome bestuursinstelling (ABI) in, en 
breidt het toepassingsgebied van de OBBC daarnaar uit. 

Anticiperend op de goedkeuring van dit ontwerp van ordonnantie, behandelt het ontwerp van 
initiële begroting 2019 Iriscare als een autonome bestuursinstelling van 2e categorie36. 

Voor Iriscare wordt een begroting in evenwicht voorgelegd in de samenvattende tabel van de 
geconsolideerde ontvangsten- en uitgavenbegroting van de bicommunautaire entiteit, die is 
opgenomen aan het eind van het beschikkend gedeelte van de begrotingsordonnantie. In de bij de 
ontwerpen van begrotingsordonnanties gevoegde begroting blijkt echter uit de 
verantwoordingstabellen betreffende de ontvangsten en de uitgaven een begrotingssaldo van 
– 132,4 miljoen euro. De analyse van die verschillen wordt uiteengezet in punt 5.2 Bicommunautaire 
Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag (Iriscare). 

 

34 Ontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van 

toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, Parl. St., B-130/1 – 2018/2019. 

35 Organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van 

23 februari 2006 (OOBBC). 

36 Iriscare beantwoordt aan de criteria van een ABI zoals die worden gedefinieerd in artikel 2 van het ontwerp van ordonnantie : 

Iriscare is geklasseerd onder de subsector van de administraties van de deelstaten (S.1312), sinds de publicatie van de lijst van het 

INR in april 2018, hangt af van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, werd opgericht bij ordonnantie en heeft 

rechtspersoonlijkheid. 
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2.3.2. ESR-correcties 

Het college heeft een correctie van – 84 duizend euro uitgevoerd die overeenstemt met het totale 
saldo van de codes 8 (kredietverleningen verminderd met de terugbetalingen ervan en 
deelnemingen verminderd met de vereffeningen ervan) van de diensten van het Verenigd College 
en van Iriscare. 

Het ESR-vorderingensaldo (c) bedraagt, rekening houdend met die ESR-correcties, - 59,9 miljoen 
euro, d.i. een verslechtering met 13,5 miljoen euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2018. 

2.3.3. Begrotingsverrichtingen 

Het college heeft het bedrag van de begrotingsverrichtingen met 13,5 miljoen euro opgetrokken tot 
59,9 miljoen euro in het ontwerp van initiële begroting 2019. 

Volgens de algemene toelichting omvatten die correcties de volgende elementen: 

 28,4 miljoen euro voor onderbenutting van kredieten; 

 een positieve correctie van 31,4 miljoen euro in verband met de ziekenhuisinfrastructuur37. 

Na de toepassing van de correctie voor begrotingsverrichtingen wordt het ESR-
vorderingensaldo (e) geraamd op een nulsaldo. 

Tot slot stelt het Rekenhof vast dat het evenwicht in de begrotingen in ESR-termen dat het Verenigd 
College voorlegt voor het jaar 2019 berust op een anticipatie op nog te bevestigen ESR-correcties. 

 

37 Deze correctie is gelijkaardig aan die in 2018 en omvat dus twee delen: 6,8 miljoen euro (zie punt 3 Ontvangsten), en 24,6 miljoen 

euro. Hiervoor geldt dezelfde commentaar die is weergegeven in het deel over de aanpassing (in punt 2 Begrotings- en 

vorderingensaldi). 
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3. ONTVANGSTEN 

Tabel 11 – Raming van de ontvangsten 

Omschrijving artikel 

Initiële  

begroting  

2018 

Ontwerp  

aanpassing  

2018 

Initieel  

2019 

Verschil t.o.v.  

ontwerp  

aanpassing 2018 
  (1) (2) (3) (3) - (2) 

Opdracht 1: Algemene financiering 
     

Programma 001: 

Financiering door 

GOB 

Bijzonder Fonds voor 

Maatschappelijk Welzijn 

28.941 28.941 29.520 + 579 + 2,0% 

Dotatie lasten splitsing 

provincie Brabant 

51.205 65.937 65.452 - 485 - 0,7% 

Dotatie akkoord non-profit 

sector 

7.432 7.432 7.432 0 0,0% 

Programma 002: 

Financiering federaal 

Dotatie Bijzondere 

Financieringswet 

1.203.350 1.213.932 1.244.383 + 30.451 + 2,5% 

Riziv eHealth 119 119 119 0 0,0% 

Dotatie mutualiteiten 
  

4.534 + 4.534 ∞ 

Programma 003: 
Financiering Franse 

Gemeenschap 

Dotatie 6e Staatshervorming 1.152 1.152 1.152 0 0,0% 

Opdracht 2: Specifieke financiering      

Programma 001: 

Diverse ontvangsten 

Huurgelden vzw’s Bicohuis 77 77 77 0 0,0% 

Creditinteresten en 

meerwaarden 

100 100 100 0 0,0% 

Verkoop gebouwen 0 0 5.100 + 5.100 
 

Andere 50 1.655 135 - 1.520 - 91,8% 
 

Totaal 1.292.426 1.319.345 1.358.004 + 38.659 + 2,9% 

 (in duizend euro) 

In vergelijking met het ontwerp van aanpassing 2018 nemen de geraamde ontvangsten met 
38,7 miljoen euro toe tot 1.358,0 miljoen euro (+ 2,9 %). 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel vloeit die stijging vooral voort uit de evolutie van de federale 
dotatie die de GGC krijgt in uitvoering van de bijzondere financieringswet (BFW)38. Die dotatie 
omvat zowel de dotatie die werd toegekend vóór de zesde staatshervorming als de middelen voor 
de nieuw overgedragen bevoegdheden op het vlak van gezinsbijslagen, ouderenzorg, 
gezondheidszorg en hulp aan personen, en de ziekenhuisinfrastructuur. Zoals bepaald in de BFW, 
bestaan de voor 2019 toegekende middelen uit het initiële bedrag voor 2019 en de vermoedelijke 
afrekening voor 2018. De macro-economische parameters voor de vaststelling van die bedragen 2018 
zijn die van de economische begroting van het Federaal Planbureau van 6 september 2018. Die gaat 
voor 2019 uit van een inflatie van 1,9 % en een BBP-groei van 1,5 %39. Iets meer dan 22,2 miljoen 
euro van de stijging van de federale dotatie is toe te schrijven aan de hogere ramingen voor de 
toegekende middelen met betrekking tot de gezinsbijslagen40. 

Die raming in het ontwerp stemt overeen met de federale gegevens. 

Zoals voor 2018 wordt de dotatie voor de ziekenhuisinfrastructuur netto weergegeven. De 
58,8 miljoen euro geraamde ontvangsten voor deze bevoegdheid zijn verrekend met de 65,7 miljoen 
euro geraamde uitgaven, wat resulteert in een negatief bedrag van 6,9 miljoen euro. 

 

38 Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. 

39 Voor 2018 gaat die economische begroting voorlopig uit van een inflatie van 2,0 % en een BBP-groei van 1,5 % (bij de aanpassing 

waren die voorlopig vastgesteld op respectievelijk 1,7 % en 1,8 %). 

40 Het deel van de federale dotatie met betrekking tot de gezinsbijslagen wordt, naast indexering en aanpassing aan 25 % van de 

economische groei, ook aangepast aan de evolutie van het aantal inwoners 0 tem 18 jaar. Bij de aanpassing 2018 was uitgegaan 

van 2.282.350 jongeren, voor de initiële begroting 2019 is dit 2.292.829 (+ 0,5 %). 
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Zoals bij de aanpassing heeft het Verenigd College een positieve correctie toegepast om dit bedrag 
te neutraliseren. Voor die correctie werd rekening gehouden met een iets lager bedrag van 
6,8 miljoen euro. 

Wat de andere ontvangsten betreft, hebben de 5,1 miljoen euro geraamde ontvangsten betrekking 
op de geplande verkoop van de gebouwen aan de Louizalaan. Verder wordt rekening gehouden met 
4,5 miljoen euro ontvangsten van een nieuwe dotatie voor de administratiekosten van de 
ziekenfondsen. Over de toekenning van die dotatie wordt momenteel nog onderhandeld binnen de 
Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. 
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4. UITGAVEN 

4.1. Algemeen overzicht 

De tabel hieronder geeft per krediettype en per opdracht de uitgavenmachtigingen weer voor de 
ontwerpbegroting 2019 en vergelijkt ze met de die van de aangepaste begroting 2018. 

Tabel 12 – Uitgavenkredieten van de ontwerpbegroting 2019 

Op 

dracht 
Algemene uitgavenbegroting 

Ontwerp 

initiële 

begroting 

2019 

Ontwerp 

van 

aanpassing 

2018 

Wijziging 

 Vastleggingskredieten         

01 Kabinetten en Raad 1.500 1.472 28 1,9% 

02 Algemene uitgaven van het bestuur 34.304 32.155 2.149 6,7% 

03 Gezondheid 38.557 39.109 - 552 - 1,4% 

04 Bijstand aan personen 73.480 119.474 - 45.994 - 38,5% 

05 
Bevoegdheden overgedragen in het kader van 

de Zesde Staatshervorming 
1.245.041 1.184.922 60.119 5,1% 

06 ABI voor gezondheid en welzijn 20.616 8.748 11.868 135,7% 

07 Non-profit 5.000 5.000 0 0,0% 

 TOTAAL 1.418.498 1.390.880 27.618 2,0% 

 Vereffeningskredieten         

01 Kabinetten en Raad 1.500 1.472 28 1,9% 

02 Algemene uitgaven van het bestuur 21.258 11.999 9.259 77,2% 

03 Gezondheid 53.742 51.862 1.880 3,6% 

04 Bijstand aan personen 71.479 102.300 - 30.821 - 30,1% 

05 
Bevoegdheden overgedragen in het kader van 

de Zesde Staatshervorming 
1.244.245 1.185.451 58.794 5,0% 

06 ABI voor gezondheid en welzijn 20.574 8.703 11.871 136,4% 

07 Non-profit 5.000 5.000 0 0,0% 

 TOTAAL 1.417.798 1.366.787 51.011 3,7% 

 (in duizend euro) 

Het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2019 verhoogt de vastleggingskredieten met 
27,6 miljoen euro (+ 2,0 %) en de vereffeningskredieten met 51,0 miljoen euro (+ 3,7 %). 

4.2. Analyse van het beschikkend gedeelte 

Artikel 3 omvat een foute verwijzing naar de bepaling waarvan wordt afgeweken: artikel 15 van de 
wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof is opgeheven sinds 1 januari 2013. De 
correcte verwijzing is artikel 67, § 7, van de OBBC die het voor beheerders van voorschotten 
mogelijk maakt kleine uitgaven te doen. 

Artikel 11 wijkt af van artikel 28 van de OBBC door nieuwe herverdelingen van uitgavenkredieten 
toe te staan tussen programma’s van de opdrachten 02 en 06 enerzijds en vanuit het programma 
001 van opdracht 07 naar de opdrachten 03, 04 en 05 anderzijds. Bijgevolg spreekt de Verenigde 
Vergadering zich enkel op dwingende wijze uit over de som van de uitgavenkredieten van de 
opdrachten 02 en 06, wat de wettelijke specialiteit van de begrotingsprogramma’s hypothekeert 
(artikel 8 van de OBBC). 

Artikel 12 machtigt het Verenigd College om komaf te maken met de limitatieve aard van de 
vastleggings- en vereffeningskredieten van drie basisallocaties van programma 001 van opdracht 05. 
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Die bepaling is strijdig met artikel 4, 3e lid, van de wet van 16 mei 200341, volgens hetwelk de 
limitatieve aard van uitgavenkredieten enkel kan worden opgeheven voor vereffeningen. 

4.3. Evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen 

In 2019 vertegenwoordigt het verschil tussen de vastleggings- en de vereffeningskredieten een 
potentiële daling van het uitstaand bedrag van de vastleggingen met 0,7 miljoen euro. Rekening 
houdend met het uitstaand bedrag dat er was op 31 december 2017, namelijk 92,8 miljoen euro, en 
met het uitstaand bedrag dat potentieel gegenereerd wordt door de aangepaste begroting 2018 
(24,1 miljoen euro), zou het totale uitstaand bedrag eind 2019 in theorie nagenoeg 117,6 miljoen euro 
kunnen belopen als de begrotingen 2018 en 2019 volledig uitgevoerd worden. 

4.4. Commentaar over de belangrijkste kredietevoluties 

De belangrijkste evoluties, voornamelijk ten opzichte van het ontwerp van aangepaste begroting 
2018, worden weergegeven en becommentarieerd in de volgende opdrachten en programma’s. 

4.4.1. Opdracht 02 – Algemene uitgaven van het bestuur 

De vastleggings- en vereffeningskredieten stijgen met respectievelijk 2,1 en 9,3 miljoen euro, 
voornamelijk door de hogere uitgaven voor bezoldigingen (+ 2,0 miljoen euro of + 26,3 %) en door 
het inschrijven van een vereffeningskrediet van 7,1 miljoen euro in het raam van de aankoop van 
een gebouw in de Trierstraat. 

De stijging van de bezoldigingskredieten houdt verband met de loonindexering van oktober 2018, 
met de weddeschaalverhogingen, en met de aanwervingen in 2018 werden en in 2019 zullen worden 
gedaan (in elk jaar 20 nieuwe medewerkers) in het raam van de uitoefening van de bevoegdheden 
die voortvloeien uit de zesde staatshervorming. 

Voor de aankoop van het gebouw in de Trierstraat 70 zijn 20,1 miljoen euro aan 
vastleggingskredieten en 7,1 miljoen euro aan vereffeningskredieten voorzien onder de noemer 
Verwerving van gebouwen binnen de overheidssector42. Het vastleggingskrediet was al ingeschreven 
in de aangepaste begroting 2018 maar werd opnieuw opgenomen voor het geval dat de verrichting 
niet zou doorgaan in 2018. 

Een uitgave voor aankoop van vastgoed moet worden vereffend op het moment van de 
eigendomsoverdracht (overdracht van de voordelen en de risico’s). Als die overdracht niet gespreid 
wordt over verschillende jaren, moeten de vereffeningskredieten gelijk zijn aan het volledige bedrag 
van de investering. 

4.4.2. Opdracht 03 – Gezondheid 

De kredietwijzigingen houden voornamelijk verband met een daling van de kredieten van het 
programma Investeringen (- 8,0 miljoen euro bij de vastleggingen en - 5,5 miljoen euro bij de 
vereffeningen). Die daling wordt deels gecompenseerd door een stijging van de kredieten van de 
andere vier programma’s. Die stijging is voornamelijk het resultaat van de overheveling van de 
kredieten van verschillende basisallocaties van programma 002 Gezondheidszorg van 
opdracht 05 – Bevoegdheden overgedragen in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het Rekenhof heeft ter informatie een stand van zaken opgesteld van de investeringskredieten van 
de gezondheidssector en de manier waarop die werden benut in de periode 2017 tot 2019. 

 

41 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. 

42 BA 02.001.11.03.7131. 
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Tabel 13 – Investeringskredieten – Gezonheidssector 

Prog. 03.005 Investeringen 

2017 2018 2019 

Kredieten Benutting 
Aangepaste 

kredieten 

Benutting  

op 12/11 

Initiële  

kredieten 

Deel vastleggingen        

BA 03.005.20.01.5121 5.508 127 2 % 4.545 2.045 45 % 1.000 

BA 03.005.39.01.5122 9.233 8.291 90 % 11.180 9.486 85 % 17.000 

Totaal zonder prefinanciering 14.741 8.418 57 % 15.725 11.531 73 % 18.000 

BA 03.005.20.02.5121 0   9.262 0 0 % 0 

BA 03.005.39.02.5122 9.233 8.291 90 % 955 955 100 % 0 

Totaal prefinanciering 9.233 8.291 90 % 10.217 955 9 % 0 

Totaal vastleggingen 23.974 16.709 70 % 25.942 12.486 48 % 18.000 

Deel vereffeningen        

BA 03.005.20.01.5121 11.266 4.470 39 % 7.500 1.948 26 % 1.500 

BA 03.005.39.01.5122 8.209 3.737 46 % 11.180 5.953 53 % 14.300 

Totaal zonder prefinanciering 19.475 8.207 85 % 18.680 7.902 42 % 15.800 

BA 03.005.20.02.5121 10.000 2.407 24 % 15.000 1.373 9 % 14.000 

BA 03.005.39.02.5122 25.085 12.927 52 % 5.000 2.442 49 % 3.400 

Totaal prefinanciering 35.085 15.335 44 % 20.000 3.815 19 % 17.400 

Totaal vereffeningen 54.560 23.542 43 % 38.680 11.716 30 % 33.200 

 (in duizend euro) 

In vergelijking met de benutting van de kredieten in 201743, zowel bij de vastleggingen als bij de 
vereffeningen, lijken de kredieten waarin werd voorzien voor 2019 (18 miljoen euro aan 
vastleggingen en 33,2 miljoen euro aan vereffeningen) toereikend, ondanks de verminderingen die 
werden doorgevoerd ten opzichte van de twee voorgaande begrotingen. 

4.4.3. Opdracht 04 – Bijstand aan personen 

De kredietverminderingen zijn te verklaren door de volgende elementen. 

 De kredieten van programma 002 Beleid ten voordele van de gezinnen en de bejaarden 
(respectievelijk - 8,4 en - 7,5 miljoen euro) en de kredieten van programma 005 Beleid ten 
voordele van de gehandicapte personen (- 19,9 en - 18,8 miljoen euro)44 werden naar de begroting 
van Iriscare overgeheveld omdat Iriscare een deel van het beheer van de overgedragen 
bevoegdheden overneemt. 

 De vastleggingskredieten (- 11,5 miljoen euro) en de vereffeningskredieten (- 1,0 miljoen euro) 
die in programma 007 Investeringen zijn ingeschreven voor subsidies aan infrastructuren die 
bijstand bieden aan personen, dalen tot respectievelijk 12,5 en 5,7 miljoen euro. 

Het Rekenhof stelt vast dat het bedrag van de vastleggingskredieten niet overeenstemt met het 
bedrag dat voor 2019 is opgenomen in het meerjarenplan 2017-2023 betreffende investeringen 
in infrastructuur voor het beleid inzake bijstand aan personen, dat op 8 juni 2017 werd 
goedgekeurd door het Verenigd College (27,1 miljoen euro). Het bedrag van de 
vereffeningskredieten strookt wel met dat in het plan45. 

 

43 Op basis van voorlopige gegevens, die nog niet door het Rekenhof zijn gecontroleerd. 

44 In die twee programma’s heeft men enkel de vereffeningskredieten behouden die nodig zijn om de saldi van de in 2018 

toegekende subsidies te betalen. 

45 Een maximale jaarenveloppe van 6,7 miljoen euro. 
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 De kredieten van programma 004 Thuislozenzorg (- 6,6 en - 4,8 miljoen euro) dalen door de 
vermindering van de kredieten voor werkingssubsidies aan privéverenigingen die een nachtasiel 
en een dringende opvang aanbieden46, die respectievelijk 10,8 en 11,9 miljoen euro belopen. 

De vastleggingskredieten zijn opnieuw op het niveau van de initiële begrotingen 2017 en 2018 
gebracht. Ze betreffen voornamelijk subsidies aan de vzw Samusocial voor nachtopvang 
(4 miljoen euro), voor noodopvang in de winter, met inbegrip van de opvangplaatsen van de 
vzw Burgerplatform (3,3 miljoen euro), en voor permanente gezinsopvang (2,0 miljoen euro). 
Twee vzw’s die structurele opvang aanbieden, ontvangen in totaal ook nagenoeg 1,3 miljoen 
euro aan subsidies, net als de Stichting Prins Laurent voor het project inzake mobiele 
huisvesting. 

De vereffeningskredieten stijgen met 1,2 miljoen euro in vergelijking met de initiële begroting 
2018, meer bepaald om de saldi te dekken van de bijkomende subsidies die werden toegekend 
in de aangepaste begroting 2018. 

4.4.4. Opdracht 05 – Bevoegdheden overgedragen in het kader van de Zesde 
Staatshervorming 

De evolutie van de kredieten is globaal als volgt te verklaren. 

Programma 001 – Familie 

De vastleggings- en de vereffeningskredieten stijgen met respectievelijk 421,9 en 419,6 miljoen euro 
in vergelijking met de aangepaste begroting 2018. Die stijgingen zijn in essentie het gevolg van het 
feit dat een groot deel van de middelen die voordien waren ingeschreven in programma 
002 Gezondheidszorg - Bijstand aan personen van diezelfde opdracht, naar programma 001 werden 
overgeheveld. De kredieten voor die bevoegdheden, die in 2018 grotendeels door het RIZIV werden 
beheerd, worden in 2019 aan Iriscare toegewezen via twee dotaties die in totaal 401,5 miljoen euro 
aan vastleggingen en 399,4 miljoen euro aan vereffeningen omvatten. De dotaties omvatten 
eveneens de kredieten voor subsidies aan bejaarden en gehandicapten, die voordien waren 
ingeschreven in opdracht 04. 

De ramingen van de gezinsbijslagen beloopt overigens 815,1 miljoen euro, en komen overeen met 
raming van Famifed (814,2 miljoen euro). Rekening houdend met de werkingskosten (27,7 miljoen 
euro) stijgen die kredieten met 20,2 miljoen euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2018. 

Programma 002 – Gezondheidszorg – Bijstand aan personen 

Zoals al vermeld, zijn de verminderingen van de vastleggings- en de vereffeningskredieten 
(respectievelijk - 356,2 en - 356,8 miljoen euro) het resultaat van hun overheveling naar 
programma 001. De kredieten die werden behouden (0,6 en 1,3 miljoen euro) zijn bedoeld voor de 
vastlegging en de vereffening van subsidies die in dat programma werden behouden, en voor de 
vereffening van het uitstaand bedrag van de overgehevelde subsidies. 

4.4.5. Opdracht 06 – ABI voor gezondheid en welzijn 

Zowel de vastleggings- als de vereffeningskredieten stijgen met 11,9 miljoen euro tot 20,6 miljoen 
euro. Alle kredieten die voordien bedoeld waren voor het operationeel maken van Iriscare, werden 
geschrapt en vervangen door twee dotaties (één werkings- en één investeringsdotatie). De vermelde 
stijging houdt ten belope van 10 miljoen euro verband met de ontwikkeling van de IT-applicaties 
die nodig zijn voor de werking en het beheer van Iriscare. De rest is voorbehouden voor de 
uitvoering van het personeelsplan en voor andere werkingskosten. 

 

46 BA 04.004.34.01.3300. 
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5. AUTONOME BESTUURSINSTELLINGEN 

5.1. Algemeen overzicht 

De consolidatie van de verantwoordingstabellen bij de begrotingsontwerpen leidt tot een saldo van 
- 192,3 miljoen euro (in plaats van - 59,9 miljoen euro in het beschikkend gedeelte van de 
ordonnantie houdende de uitgavenbegroting), en tot een ESR-vorderingensaldo van - 192,2 miljoen 
euro (in plaats van - 59,8 miljoen euro). 

Die saldi houden immers rekening met 132,4 miljoen euro uitgaven (voorschotten aan 
verzekeringsinstellingen)47, die het Verenigd College beschouwt als interne verrichtingen. Het 
heeft ze dan ook geneutraliseerd bij zijn berekening van het vorderingensaldo. 

5.2. Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en 
gezinsbijslag (Iriscare) 

De eerste begroting van Iriscare voorziet in 560,3 miljoen euro vastleggings-en 558,1 miljoen euro 
vereffeningskredieten. Aangezien de ontvangsten worden geraamd op 425,8 miljoen euro 
ontvangsten, resulteert dit in een negatief saldo van 132,4 miljoen euro. 

De ontvangsten bestaan voor 99,9 % uit de dotatie vanwege de diensten van het Verenigd College. 

Het ontwerp van uitgavenbegroting herneemt een aantal basisallocaties die vóór 2019 waren 
voorzien in de begroting van de diensten van het Verenigd College. Er werd geen concordantietabel 
tussen de basisallocaties van beide begrotingen toegevoegd, die toelaat alle variaties in kaart te 
brengen. 

De wijzigingen in vergelijking met die overeenstemmende basisallocaties in het ontwerp van 
aanpassing 2018 van die diensten van het Verenigd College betreffen onder meer: 

 de forfaits voor de rusthuizen48, waar zowel de vastleggings- als de vereffeningskredieten met 
2,0 miljoen euro toenemen tot 268,6 miljoen euro; 

 de financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen49, waar zowel de vastleggings- als de 
vereffeningskredieten met 3,8 miljoen euro toenemen tot 13,5 miljoen euro. Hierbij werd 
rekening gehouden met de creatie van een aantal nieuwe bedden; 

 de revalidatieovereenkomsten met instellingen50, waar de vastleggings- en 
vereffeningskredieten respectievelijk met 1,9 en 1,8 miljoen euro stijgen tot 31,1 miljoen euro; 

 de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)51, waar zowel de vastleggings- als de 
vereffeningskredieten met 1,2 miljoen euro toenemen tot 30,4 miljoen euro. De FOD Sociale 
Zekerheid zal ook in 2019 nog instaan voor het beheer en de betaling. Hiervoor wordt een nieuw 
protocol afgesloten voor 2019 en 2020. 

 

47 BA’s 03.003.34.01.0310 en 03.003.42.01.0310. Bij de toekenning van het voorschot wordt nog geen onderscheid gemaakt volgens 

de eigenlijke uitgavencategorie. Dat gebeurt pas op het ogenblik dat de verzekeringsmaatschappijen hun verantwoordingen 

indienen. Op dat ogenblik worden de uitgaven op de juiste basisallocatie geboekt en worden de voorschotten van die maand in 

min gezet. 

48 BA 03.001.31.01.3432. 

49 BA 03.001.31.03.3432. 

50 BA 03.001.31.04.3432. 

51 BA 03.002.31.03.3432. 



 

 

 

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