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Ontwerpordonnanties houdende de 
begrotingen voor 2023 van de 
Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie 
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 begrotingen 2023.  

Het Rekenhof heeft die ontwerpordonnanties onderzocht en heeft zich daarbij meer bepaald 
gebaseerd op de bij de verantwoording gevoegde begrotingsfiches voor de diensten van het 
Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (DVC). Die 
informatie werd op 29 oktober aan het Rekenhof bezorgd. Het Rekenhof wijst er in dat 
verband op dat er voor de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen 
en Gezinsbijslag (Iriscare), VZW Bruss’help en VZW New Samusocial geen begrotingsfiches 
ter verantwoording zijn toegevoegd. 

Het Rekenhof kon voor het begrotingsonderzoek geen gebruik maken van vergelijkende 
cijfers uit de algemene rekeningen, aangezien de geconsolideerde algemene rekeningen voor 
de jaren 2019, 2020 en 2021 van de entiteit nog aan het Rekenhof dienen te worden 
overgemaakt, evenals de algemene rekeningen voor de jaren 2020 en 2021 van de vzw’s 
Bruss’help en New Samusocial. Wat de vzw Bruss’help en de vzw New Samusocial betreft, 
heeft het Rekenhof zich beperkt tot het afstemmen met de verkregen dotaties van de DVC.  

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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HOOFDSTUK 1 

Begrotingsnorm en –traject 
1.1 Europese context 

1.1.1 Herziening van het Europese begrotingskader 

In 2021 hervatte de Europese Commissie het publieke debat over het Europese 
begrotingskader, dat in februari 2020 was opgestart maar als gevolg van de gezondheidscrisis 
was opgeschort. 

Uitgaande van dit publieke debat formuleert de Europese Commissie voorstellen voor een 
nieuwe economische governance van de EU (en dus een vernieuwd stabiliteits- en groeipact). 
Die voorstellen zijn zo goed als klaar en kunnen mogelijk in de loop van november worden 
voorgesteld. Deze nieuwe maatregelen zouden al op 1 januari 2024 in werking kunnen treden, 
onmiddellijk na de desactivering van de algemene ontsnappingsclausule. 

Volgens de momenteel beschikbare informatie zou de Europese Commissie een mededeling 
aannemen waarin het beginsel van "ownership" van de begrotingstrajecten centraal staat. 
Daardoor zouden de lidstaten meer flexibiliteit krijgen bij het traject voor de afbouw van 
hun schuld; tegelijk zou er echter ook een strenger sanctiesysteem komen. 

De crisissen als gevolg van de COVID-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben de 
lidstaten immers met een grotere schuld opgezadeld. In verschillende van die lidstaten 
bedraagt de schuld intussen meer dan 100 % van het bbp. Daarom moeten die landen hun 
schuld jaarlijks met 2 % van het bbp afbouwen.1 Het realiseren van de daarvoor vereiste 
primaire begrotingsoverschotten valt echter moeilijk te rijmen met de noodzakelijke 
investeringen en uitgaven voor het relanceplan Next Generation van de EU en de Green Deal 
voor Europa. 

1.1.2 Krijtlijnen van het Europese begrotingsbeleid voor 2022 en 2023 

Gezien de gezondheidscrisis en de economische crisis activeerden de Europese instellingen 
in maart 2020 de algemene ontsnappingsclausule die vervat is in het stabiliteits- en 
groeipact. Die clausule heeft niet tot gevolg dat de Europese mechanismen voor toezicht op 
de nationale overheidsfinanciën worden opgeschort, maar biedt de lidstaten de mogelijkheid 
om tijdelijk af te wijken van het begrotingstraject dat ze normaal gezien moeten volgen. 

Door de toegenomen onzekerheid en het verhoogde risico op sombere economische 
vooruitzichten als gevolg van de oorlog in Europa, de ongekende stijgingen van de 
energieprijzen en de blijvende verstoringen van de toeleveringsketen heeft de Commissie op 
23 mei 2022 geoordeeld dat de voorwaarden voor de handhaving van de algemene 
ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact in 2023 waren vervuld. Door die 
desactivering in 2024 zullen de lidstaten opnieuw de begrotingscriteria in acht moeten 
nemen die in normale omstandigheden gelden.2 

 

1 De regel van de 1/20e bepaalt dat een lidstaat met een totale schuld hoger dan 60% van het bbp, het verschil tussen zijn 
totale schuld en deze 60%-drempel elk jaar met 1/20e moet verminderen, gemiddeld over drie jaar. 
2 Zoals hierboven is aangegeven, zou het bij de criteria kunnen gaan om die uit het hernieuwde stabiliteits- en groeipact. 
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Op verzoek van de Commissie hebben de lidstaten eind april 2022 toch hun 
stabiliteitsprogramma’s 2022-2025 ingediend zonder rekening te houden met deze mogelijke 
verlenging en deze programma’s opgesteld met inachtneming van de begrotingsbeginselen 
die van toepassing zijn in een normale economische situatie, te weten het uitwerken van een 
begrotingsstrategie die de afbouw van de overheidstekorten vooropstelt, de houdbaarheid 
van de overheidsschuld waarborgt en tegemoetkomt aan het streven naar Europese 
economische coördinatie. De Commissie heeft de lidstaten ook aangemoedigd hun beleid 
voor duurzame investeringen te versterken. 

1.1.3 Faciliteit voor Herstel en Veerkracht3 

De Faciliteit voor herstel en veerkracht (FHV) werd ingevoerd in 2021 en vormt één van de 
belangrijkste instrumenten van de Europese Unie op het vlak van investeringsbeleid. Ze is 
onderdeel van een groter pakket maatregelen, namelijk het plan Next Generation EU, 
waarvan de hoofddoelstelling erin bestaat de landen financiële middelen aan te reiken om 
de economische en sociale achteruitgang te bestrijden die volgde op de COVID-19-
gezondheidscrisis. De FHV moedigt uitgaven voor de energie- en digitale transitie aan en 
bevordert zo de weerbaarheid bij toekomstige economische crisissen. Zo vloeit minstens 37% 
van de enveloppe van het plan naar de milieutransitie en minstens 20% naar de digitale 
transitie. 

De FHV stelt in totaal 723,8 miljard euro ter beschikking van de lidstaten, waarvan 
385,8 miljard euro in de vorm van leningen en 338 miljard euro in de vorm van subsidies. Die 
middelen moeten worden gebruikt voor investeringsprojecten die beantwoorden aan 
verschillende voorwaarden op het vlak van doelstelling, uitvoering en planning. 

Het deel subsidies dat initieel aan België was toegekend bedroeg 5,9 miljard euro. 
Overeenkomstig de FHV-verordening is de maximale financiële bijdrage voor elke lidstaat 
als niet-terugbetaalbare financiële steun op 30 juni 2022 geactualiseerd op basis van de 
Eurostatgegevens over de evolutie van de groei van het werkelijk bbp in 2020 en de globale 
evolutie van het werkelijk bbp voor de periode 2020-2021. De Commissie heeft het definitieve 
bedrag voor België vastgesteld op 4.524,6 miljoen euro, een daling met 23,6% (1,4 miljard 
euro). 

In afwachting van een akkoord binnen het overlegcomité over de verdeling van het bedrag 
is in een lineaire vermindering voorzien van de enveloppen die op Belgisch niveau aan elke 
deelstaat worden toegewezen, zoals aangegeven in het ontwerpbegrotingsplan van België 
(zie punt 1.2 Ontwerp van begrotingsplan van België). Op basis hiervan heeft de Brusselse 
regering op 20 juli 2022 beslist het totaal aan Brusselse projecten uit het nationaal Plan voor 
Herstel en Veerkracht (PHV), gefinancierd door de FHV, te herleiden van 395,4 naar 
ongeveer 300 miljoen euro. 

De federale regering werkt thans in samenspraak met de deelstaatentiteiten aan een 
aangepast nationaal investeringsplan dat opnieuw aan de Europese Unie moet worden 
voorgelegd. Dit plan houdt onder meer rekening met de uitvoeringsrisico’s van de projecten, 
de inachtneming van de Europese verplichtingen en andere specifieke methodologische 
criteria. 

De staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen heeft onlangs bij de Europese 
Commissie een semestrieel verslag ingediend over de uitvoering van het Europese 

 

3 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-
facility/belgiums-recovery-and-resilience-plan_nl. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/belgiums-recovery-and-resilience-plan_nl
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/belgiums-recovery-and-resilience-plan_nl
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herstelplan, een formaliteit die een voorwaarde is voor de uitbetaling van een subsidieschijf 
van 950 miljoen euro, die vóór eind 2022 zou moeten worden vrijgegeven. 

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 15 oktober 2022 heeft België bij de Europese Commissie een ontwerpbegrotingsplan 
ingediend dat rekening houdt met de gevolgen van de noodmaatregelen die de verschillende 
overheidsniveaus hebben genomen om de COVID-19-crisis, de gevolgen van de 
overstromingen van 2021, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de stijgende 
energieprijzen het hoofd te bieden. 

1.2.1 Vorderingensaldo en structureel saldo 

Het ontwerp van begrotingsplan voorziet in 2023 in een nominaal vorderingensaldo 
van -5,8% van het bbp en in een structureel saldo van -4,9% van het bbp. Overeenkomstig 
de methodologie waarvoor de Europese Commissie opteerde in het kader van de algemene 
ontsnappingsclausule, worden de maatregelen ter bestrijding van de pandemie en ter 
ondersteuning van de economie niet geneutraliseerd bij de bepaling van het structurele 
saldo, ondanks het feit dat het om tijdelijke maatregelen gaat. Hetzelfde geldt in het ontwerp 
van het Belgisch begrotingsplan voor de maatregelen die zijn genomen als reactie op de crisis 
in Oekraïne en de stijging van de energieprijzen. De uitzonderlijke uitgaven als gevolg van 
de overstromingen in de zomer van 2021 werden daarentegen gecatalogeerd als ‘niet-
structurele uitgaven’ (“one-off”) en worden bijgevolg niet meegerekend bij de berekening 
van het structureel saldo. 

1.2.2 Schuldgraad 

De schuldgraad (brutoschuld) wordt voor de jaren 2022 en 2023 geraamd op respectievelijk 
105,3% van het bbp en 108,2% van het bbp. 

1.2.3 Flexibiliteitsclausules 

De maatregelen die België heeft genomen naar aanleiding van de pandemie, de oorlog in 
Oekraïne en de stijging van de energieprijzen vallen onder de algemene afwijkingsclausule, 
veeleer dan onder de flexibiliteitsclausule. 

De totale budgettaire impact van de bovenvermelde noodmaatregelen die in het 
begrotingsplan van België zijn opgenomen, wordt voor alle overheden samen op 11,2 miljard 
euro (2,0% van het bbp) geraamd in 2022 en op 4,8 miljard euro (0,8% van het bbp) in 2023. 

In het ontwerp van begrotingsplan 2023 wordt overigens nergens op nationaal niveau 
gevraagd de flexibiliteitsclausule in verband met structurele hervormingen of strategische 
investeringen te kunnen genieten. 

In de voorgaande jaren hebben de meeste deelstaatentiteiten evenwel opgeroepen tot een 
herziening van de flexibiliteitsclausule voor investeringen en hoewel België zich niet in de 
positie bevond om die clausule te mogen toepassen, hebben ze hun begroting opgesteld alsof 
die clausule van toepassing was. Ze hebben bij de berekening van hun vorderingensaldo uit 
eigen beweging en zonder het akkoord van de Europese Commissie de bedragen 
geneutraliseerd die bedoeld waren voor strategische investeringen. 
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1.2.4 Najaarsprognoses van de Europese Commissie 

In haar recente najaarsprognoses4 raamt de Europese Commissie het vorderingensaldo van 
België in 2023 eveneens op -5,8 % van het bbp, het structureel saldo op -5,2 % van het bbp 
(in plaats van -4,9 % in het ontwerp van begrotingsplan) en de schuldenlast op 107,9 % van 
het bbp (in plaats van 108,2 %). 

Tabel 1 – Vergelijking tussen het ontwerp van begrotingsplan van België en de najaarsprognoses van de EC 

 Ontwerp van begrotingsplan Najaarsprognoses van de EC 

2022   

Vorderingensaldo -5,2 % -5,2 % 

Structureel saldo -4,9 % -5,6 % 

Overheidsschuld 105,3 % 106,2 % 

2023   

Vorderingensaldo -5,8 % -5,8 % 

Structureel saldo -4,9 % -5,2 % 

Overheidsschuld 108,2 % 107,9 % 

Bron : Rekenhof  (in % van het BBP) 

Volgens de prognoses van de Europese Commissie zou het structureel saldo 2023 van België 
dus verbeteren met 0,4 % in vergelijking met 2022 tot -5,2 % van het bbp.  

1.3  Conformiteit van de begroting 2023 van het 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. Die 
is in nationaal recht5 omgezet door de wet van 10 april 20146 tot wijziging 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.7 

De verantwoordingsstukken die elke gemeenschap en elk gewest bij hun begrotingen 
moeten voegen, zijn daarin opgesomd. Bovendien kadert de begroting van die entiteiten 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 
voortvloeit uit het begrotingskader op middellange termijn. De algemene bepalingenwet 
detailleert welke elementen daarin moeten worden opgenomen. 

 

4 Europese Commissie, Economische najaarprognoses 2022, gepubliceerd op 11 oktober 2022. 
5 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. 
6 Wet van 10 april 2014 tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 
16 mei 2003. 
7 Hierna de ‘algemene bepalingenwet’ genoemd. 
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Wat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) betreft, detailleren de 
artikelen 10 en 20 van de OBBC daarenboven welke documenten en informatie de ontwerpen 
van begrotingsordonnanties en de algemene toelichting bij de begroting moeten omvatten. 

Het Rekenhof stelt vast dat de algemene toelichting bij de begroting 2023 de vereiste 
informatie verschaft, met uitzondering van de hierna uiteengezette hiaten. 

1.3.1 Instellingen die niet in de begrotingen zijn opgenomen 

Artikel 16/11, 2°, van de algemene bepalingenwet bepaalt dat de documenten ter informatie 
bij en ter verantwoording van de begroting alle instellingen en fondsen vermelden die niet 
in de begrotingen zijn opgenomen maar die deel uitmaken van de consolidatieperimeter 
zoals bepaald door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), 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 19 oktober 2022 publiceerde, omvatte de 
consolidatiemeter van de GGC 14 eenheden geklasseerd binnen de institutionele subsector 
van de deelstaatoverheden (S.1312): de Verenigde Vergadering, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (de diensten van het Verenigd College), drie autonome 
bestuursinstellingen (ABI) van tweede categorie (Iriscare, Bruss'Help en New Samusocial) 
alsook negen andere entiteiten (vier door de GGC erkende private kinderbijslagfondsen8 en 
vijf regionale maatschappijen van onderlinge bijstand9). Toch werden slechts de begrotingen 
(ontvangsten en uitgaven) van de drie voornoemde ABI geconsolideerd met de begroting van 
de DVC.  

Het Rekenhof stelt vast dat, in tegenstelling tot wat het al vernoemde artikel 16/11, 2° bepaalt,  
de algemene toelichting geen opsomming geeft van 9 entiteiten die nochtans tot de 
consolidatieperimeter van de GGC behoren. De begrotingen van die entiteiten zijn niet het 
voorwerp van een consolidatie voor de berekening van het ESR-vorderingensaldo en hun 
impact op dat saldo wordt niet vermeld. 

1.3.2 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 particuliere en overheidsbedrijven, voor zover het om 
economisch significante bedragen gaat. 

Noch het ontwerp van begrotingsplan, noch de begrotingsdocumenten vermelden echter de 
bedragen van de garanties die werden toegekend aan de inrichtende machten van de 
ziekenhuizen en de 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. 

 

8 Parentia Brussels, Brussels Family, Infino Brussels en Kidslife Brussels. 
9 Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Christelijke Mutualiteiten voor het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad, Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen voor het 
Brussels Gewest, Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Socialistische Mutualiteiten voor het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad, Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de onafhankelijke 
ziekenfondsen voor het gebied Brussel-Hoofdstad. 
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HOOFDSTUK 2 

Begrotings- en vorderingensaldo en 
naleving van de doelstellingen 
2.1 Traject van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie  

Het traject uit de meerjarenprojectie 2023-202610 zoals voorgesteld in de algemene 
toelichting is gebaseerd op de initiële begroting 2023 (economische vooruitzichten van 
september 2022), de meerjarenvooruitzichten van het Federaal Planbureau en de meest 
recente fiscale kerncijfers opgesteld door de FOD Financiën. Het vermeldt elk jaar de 
geraamde ontvangsten en uitgaven van de DVC, waarbij die laatste worden gedetailleerd per 
programma van de verschillende opdrachten in de begroting, alsook het 
brutobegrotingssaldo dat daaruit voortvloeit.  

De volgende tabel geeft een samenvatting ervan. 

Tabel 2 – Traject 2023 - 2026 (in duizend euro) 

Begroting van de DVC 2023 2024 2025 2026 
Ontvangsten 1.794.712 1.749.581 1.773.108 1.807.414 
Uitgaven 1.971.325 1.884.210 1.915.263 1.964.868 

Brutobegrotingssaldo  -176.613 -134.629 -142.155 -157.454 
Bron: algemene toelichting 

Vanaf 2024 zijn bij de uitgaven in die vooruitzichten niet langer kredieten opgenomen voor 
het beheer van de COVID-19-crisis, de steunmaatregelen voor Oekraïense vluchtelingen en 
de maatregelen in samenhang met de stijging van de energiekosten (in totaal -53,1 miljoen 
euro), wat ten dele de verbetering van het brutobegrotingssaldo in 2024 verklaart  
(+42 miljoen euro).  

Van 2024 tot 2026 voorzien de vooruitzichten daarentegen, in vergelijking met 2023, een 
jaarlijks aanpassingspercentage van de uitgaven van 1,7 %, overeenkomstig het gemiddelde 
van de vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de komende vijf jaar. Bovendien zijn 
bijkomende kredieten ingeschreven voor het ten laste nemen van de stijging met 2 % van de 
groeinorm ten voordele van het gezondheidsbeleid en het beleid inzake bijstand aan 
personen, die door Iriscare worden beheerd, alsook voor de herwaardering van het hulp- en 
zorgpersoneel. De uitgaven in verband met de « cocomisering »11 en het beleid inzake steun 
voor de eerstelijnszorg worden gefinancierd door bijkomende dotaties afkomstig van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

10 De kolommen in verband met de jaren 2027 en 2028 zijn opgenomen "pro memorie". 
11 Uitgaven in het kader van de beslissing van de Brusselse regering van 23 juni 2022 in verband met het versterken van de 
coherentie en de complementariteit van de materies sociale zaken en gezondheid en van de beroepsinschakeling, door de 
overdracht in 2023 en 2024 naar de GGC en het gewest van bepaalde steun en subsidies die tot dan toe ten laste werden 
genomen door de Franse en de Vlaamse Gemeenschapscommissies. 
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2.2 Begrotingssaldo van de diensten van het Verenigd College 

De ontwerpen van begroting 2023 vermelden een brutosaldo van -176,6 miljoen euro, d.i. een 
verslechtering met 139,8 miljoen euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2022. Die 
verslechtering is het gevolg van de hogere uitgavenramingen (+ 104,3 miljoen euro) en de 
lagere ontvangstenramingen (-35,5 miljoen euro). 

Tabel 3 – Begrotingssaldo 2023 (in duizend euro) 

Begrotingssaldo   

Ontwerp 
van 

initiële  
begroting 

2023 

Aange-
paste 

begroting 
2022 

Verschil 

Ontvangsten (a) 1.794.712 1.830.170 -35.458 
Uitgaven (vereffeningskredieten)  (b)  1.971.325 1.867.001 104.324 

Brutobegrotingssaldo   (c)=(a)-(b) -176.613 -36.831 -139.782 

2.3 Berekening van het vorderingensaldo 

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

De elementen van die berekening staan in het beschikkend gedeelte van de 
ontwerpordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting 2023. 

Het Verenigd College heeft de verrichtingen van de autonome bestuursinstellingen (ABI) die 
moeten worden geconsolideerd met de verrichtingen van de DVC, gegroepeerd volgens hun 
economische code. De methode van de economische hergroepering is die welke het INR zal 
toepassen bij zijn berekening ex post van het ESR-vorderingensaldo, die berust op de 
uitvoering van de begroting door de ontvangsten en de uitgaven te schrappen die in principe 
niet mogen meetellen bij de berekening van het ESR-saldo. De verrichtingen in kwestie zijn 
hoofdzakelijk interne verrichtingen van de gewestelijke entiteit, met name de subsidies 
(dotaties) van de DVC aan de geconsolideerde instellingen en de andere interne 
overdrachten. 

Tabel 4 vat de door het Verenigd College gemaakte berekening van het saldo samen. Die 
berekening berust op de saldi van de verrichtingen van de DVC, van de geconsolideerde 
instellingen en van de consolidatie van de GGC12.  

 

12 De gedetailleerde presentatie van het Verenigd College vermeldt de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen van de DVC, 
van de geconsolideerde instellingen en van de consolidatie van de GGC. 
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Tabel 4 – Vorderingensaldo 2023 (in duizend euro) 

    

Ontwerp van 
initiële  

begroting 
2023 

Aangepaste 
begroting 

2022 
Verschil 

Brutobegrotingssaldo DVC   1.557.177 1.466.955 90.222 
Brutobegrotingssaldo geconsolideerde 
instellingen   -1.733.790 -1.525.832 -207.958 

Geconsolideerd brutobegrotingssaldo   (a) -176.613 -58.877 -117.736 

Saldo codes 8 DVC   0 -15 15 

Saldo codes 8 geconsolideerde instellingen   0 -4 4 

Geconsolideerd saldo codes 8 (b) 0 -19 19 

ESR-vorderingensaldo  (c)=(a)+(b) -176.613 -58.896 -117.717 

Begrotingsverrichtingen  (d) 78.644 58.896 19.748 

ESR-vorderingensaldo  (e)= 
           -97.969                    0      -97.969 

na begrotingsverrichtingen (c)+(d) 

Andere ESR-correcties (f) 44.914 0 44.914 

ESR-vorderingensaldo na  (g)= 
-53.055 0 -53.055 

andere ESR-correcties (e)+(f) 

Verrichtingen « buiten doelstelling » (h) 53.055 0 53.055 

COVID-maatregelen  33.865 0 33.865 

Maatregelen i.v.m. Oekraïne  11.790 0 11.790 

Maatregelen i.v.m. energie   7.400 0 7.400 

ESR-vorderingensaldo  (i)= 
0 0 0 na verrichtingen « buiten doelstelling » (g)+(h) 

Bron: begrotingsordonnantie en berekeningen Rekenhof   

Het ESR-vorderingensaldo "na begrotingsverrichtingen" wordt geraamd op -98,0 miljoen 
euro, wat een verslechtering is ten belope van dat bedrag ten opzichte van de aangepaste 
begroting 2022. 

Vervolgens wordt dat saldo verder gecorrigeerd via de volgende verrichtingen: 

• ESR-correcties (+44,9 miljoen euro); 

• neutralisatie van de uitgaven beschouwd als “buiten doelstelling” (53,1 miljoen euro). 

Het door het Verenigd College gecorrigeerde ESR-vorderingensaldo wordt tot besluit 
voorgesteld in evenwicht, net zoals in de aangepaste begroting 2022. 

Het INR zal de berekening ex post uitvoeren op basis van de geconsolideerde ontvangsten 
en uitgaven.  

Binnen de grenzen van de informatie waarover het Rekenhof kon beschikken, heeft het de 
gegevens nagekeken die werden gebruikt om het vorderingensaldo van het jaar 2023 te 
berekenen. De analyse heeft voornamelijk betrekking op de correcties die zijn uitgevoerd 
tussen het voorliggende ontwerp van initiële begroting en de aanpassing van de begroting 
2022. 

2.3.1 Consolidatieperimeter 

Zoals al werd aangehaald (cf. punt 1.3 Conformiteit van de begroting 2023 van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met het Europese kader), werden slechts de 
begrotingen van drie entiteiten in de ESR-perimeter van de GGC geconsolideerd met die van 
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de DVC, te weten Iriscare en twee publiekrechtelijke vzw’s (New Samusocial en Bruss’Help), 
die alle drie ABI van tweede categorie zijn.    

Volgens de berekening van het Verenigd College bedraagt het geconsolideerde 
brutobegrotingssaldo van de GGC -176,6 miljoen euro, d.i. een verslechtering met  
117,7 miljoen euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2022. Dat is het gevolg van het 
toenemende saldo van de DVC (+90,2 miljoen euro), terwijl het brutosaldo van de 
geconsolideerde instellingen afneemt met 208,0 miljoen euro. 

Het Rekenhof stelt vast dat het bedrag van het geconsolideerde saldo gelijk is aan het bedrag 
van het begrotingssaldo van de DVC, wat betekent dat de begrotingen van de drie 
voornoemde ABI in evenwicht worden voorgesteld (nulsaldo)13. In de presentatie van het 
Verenigd College beloopt het geconsolideerde saldo van de ABI -1.733,8 miljoen euro, omdat 
de dotaties van de DVC worden uitgesloten bij de ontvangsten. In diezelfde optiek wordt het 
saldo van de DVC (1.557,2 miljoen euro) berekend door die dotaties eveneens uit te sluiten. 

2.3.2 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. 

Het saldo van de kredietverleningen en deelnemingen (KVD)14 die zijn vermeld onder 
economische code 8 in de geconsolideerde aangepaste begrotingen is gelijk aan nul (d.i. een 
positief verschil met 19 duizend euro). 

Het ESR-vorderingensaldo (c) is bijgevolg identiek aan het geconsolideerde 
brutobegrotingssaldo (-176,6 miljoen euro). 

2.3.3 Begrotingsverrichtingen (onderbenuttingen) 

Het Verenigd College heeft het bedrag van de begrotingsverrichtingen die een positieve 
impact hebben op het vorderingensaldo bepaald op 78,6 miljoen euro (-19,7 miljoen euro). 
Die correctie betreft uitsluitend het vermoede bedrag aan onderbenuttingen van 
begrotingskredieten voor alle begrotingen samen (DVC en autonome instellingen). 

Aangezien de geconsolideerde algemene rekeningen van de GGC voor de jaren 2019, 2020 en 
202115 niet zijn overgezonden, kan het Rekenhof de juistheid van die raming niet evalueren 
in het licht van de gegevens ex post van de laatste afgesloten begrotingsjaren. 

2.3.4 Andere neutraliseringen en correcties door het Verenigd College 

ESR-correcties 

In 2023 zal de facturering van de rusthuizen (RVT) maandelijks gebeuren en niet meer 
driemaandelijks. Daardoor zal de begroting van het boekjaar een facturering van 14 maanden 
dragen, in plaats van 12 maanden. Daarom werd een bedrag van 44,9 miljoen euro aan 

 

13 Cf. hoofdstuk 5 Autonome bestuursinstellingen, point 5.1 Algemeen overzicht. 
14 Kredietverleningen verminderd met de bijbehorende terugbetalingen, en deelnemingen verminderd met de 
bijbehorende vereffeningen. 
15 Enkel de (niet geconsolideerde) algemene rekeningen van de DVC werden voor die drie boekjaren aan het Rekenhof 
bezorgd en door het Rekenhof gecontroleerd. Ze vertonen onderbenuttingen van vereffeningskredieten ten belope van 
respectievelijk 31,1 miljoen euro, 27,7 miljoen euro en 99,2 miljoen euro.  
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bijkomende kredieten ingeschreven in de basisallocatie voor de Iriscare-dotatie 
(Gezondheid) van opdracht 06. Het Verenigd College neutraliseert dat bedrag door een ESR-
correctie omdat die verrichting volgens het college geen bijkomende thesauriebehoefte 
creëert en derhalve geen impact heeft op het ESR-vorderingensaldo 2023. 

Eenmalige verrichtingen (« One-off ») 

Het college neutraliseert 53,1 miljoen euro aan uitgaven die als eenmalige verrichtingen 
(« one-off ») worden bestempeld en die volgens het college geschrapt mogen worden uit de 
berekening om dat saldo te bepalen.  

Het gaat om uitgaven in samenhang met diverse crisissen, die ten laste werden genomen 
door drie provisies in opdracht 08 Bijzondere maatregelen (cf. punt 4.4.7 Opdracht 08 – 
Bijzondere maatregelen): 

• een provisie om de strijd tegen COVID-19 voort te zetten (33,9 miljoen euro); 

• een provisie om de maatregelen ten voordele van Oekraïense vluchtelingen te 
financieren (11,8 miljoen euro); 

• een provisie om het hoofd te bieden aan de stijging van de energieprijzen (7,4 miljoen 
euro). 

Met die neutraliseringen wil het Verenigd College compenseren dat in de middelenbegroting 
van de DVC niet het overeenstemmende bedrag aan ontvangsten (bijkomende dotaties) 
werd ingeschreven die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verwacht om die 
specifieke uitgaven te dekken. 

De desbetreffende kredieten, die zijn opgenomen in de vorm van een provisie, zullen 
herverdeeld moeten worden naar de specifieke basisallocaties voor de bijzondere dotaties 
aan de DVC. Die wijzigingen zullen worden verwerkt bij een volgende begrotingsaanpassing.  

Het Rekenhof wijst erop dat die neutraliserende verrichtingen in feite vooruitlopen op de 
effecten van de toekomstige begrotingsaanpassingen van het gewest en van de GGC.  

2.3.5 Conclusie 

Het ESR-vorderingensaldo, zoals het ex ante is gecorrigeerd door het Verenigd College, 
berust op twee onzekere hypotheses: 

• een verwachte onderbenutting van kredieten van naar schatting 78,6 miljoen euro voor 
de entiteit; 

• een technische correctie voor een bedrag van 44,9 miljoen euro, die het INR ex post zal 
evalueren. 

Het saldo houdt ook rekening met een neutralisatie van uitgaven ten belope van 55,1 miljoen 
euro. Die moet compenseren dat er voor die uitgaven geen overeenstemmende ontvangsten 
zijn afkomstig van het gewest. Die ontvangsten kunnen pas bij de volgende 
begrotingsaanpassing van de GGC worden ingeschreven op voorwaarde dat de aangepaste 
gewestbegroting erin voorziet die kredieten aan de GGC toe te kennen. 

Tot slot omvat de ontwerpbegroting in de consolidatieperimeter enkel de begrotingssaldi 
van de DVC en de drie autonome instellingen in plaats van de 14 eenheden die zijn 
geklasseerd in S.1312 volgens de voornoemde INR-lijst. Het Verenigd College heeft de impact 
van deze nalatigheid op zijn vorderingensaldo niet geëvalueerd.  



ONTWERPORDONNANTIES HOUDENDE DE BEGROTINGEN VOOR 2023 VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 

GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 15 

 

HOOFDSTUK 3 

Ontvangsten 
Tabel 5 – Raming van de ontvangsten (in duizend euro) 

Omschrijving artikel Realisaties 
2021 

Aanpas-
sing 2022 

Ontwerp 
initieel 
2023 

Verschil initieel en 
aanpassing 

    (1) (2) (3) (3) - (2) in % 

Opdracht 1: Algemene financiering 
   

    

Programma 
001: 
Financiering 
door GOB 

Bijzonder Fonds voor 
Maatschappelijk Welzijn 

35.723 33.461 38.354 +4.893 14,6% 

Dotatie lasten splitsing 
provincie Brabant 

337.128 125.455 195.337 +69.882 55,7% 

Dotatie akkoord non-
profit sector 

4.550 24.611 0 -24.611 -100,0% 

Dotatie om de uitgaven te 
dekken in het kader van 
COVID 19 

0 89.424 0 -89.424 -100,0% 

Dotatie ter dekking van 
de uitgaven voor hulp aan 
vluchtelingen van de 
oorlog in Oëkraïne 

0 50.000 0 -50.000 -100,0% 

 
Totaal  

377.401 322.951 233.691 -89.260 -27,6% 

Programma 
002: 
Financiering 
federaal 

Federale dotatie 
Bijzondere 
Financieringswet 

1.250.650 1.382.429 1.552.732 +170.303 12,3% 

Dotatie van de federale 
overheid (in het kader 
van COVID-19) 

- 51.700 0 -51.700 -100,0% 

Federale dotatie 
mutualiteiten 

0 4.534 0 -4.534 -100,0% 

Totaal  1.250.650 1.438.663 1.552.732 +114.069 7,9% 

Programma 
003: 
Financiering 
Franse 
Gemeenschap 

Dotatie van de Franse 
Gemeenschap  6e 
staatshervorming 

1.189 1.189 1.189 +0 0,0% 

  Totaal  1.189 1.189 1.189 +0 +0 

Opdracht 2: Specifieke financiering           

Programma 
001:   Diverse 
ontvangsten 

Tussenkomst van 
ACTIRIS met betrekking 
tot GECO-contracten 

140 17 505 +488 2870,6% 

Verkoop gebouwen 0 5.100 5.779 +679 13,3% 

Terugbetalingen door de 
privé-organismen en 
instellingen van ten 
onrechte gedane 
betalingen. 

2.216 750 750 +0 0,0% 

Terugbetalingen van 
werkingsdotaties van 
Iriscare 

0 59.702 0 -59.702 -100,0% 

Terugbetalingen van 
investeringsdotaties van 
Iriscare 

0 1.712 0 -1.712 -100,0% 

Andere 660 86 66 -20 -23,3% 

  Totaal  3.015 67.367 7.100 -60.267 -89,5% 
 Totaal  1.632.255 1.830.170 1.794.712 -35.438  -1,9% 
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In vergelijking met de aangepaste begroting 2022 verlaagt het ontwerp van initiële begroting 
2023 de ontvangstenramingen met 35,4 miljoen euro (- 1,9 %) tot 1.794,7 miljoen euro.  

Financiering door Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 

De gewestelijke dotaties zijn 89,3 miljoen euro (-27,6%) lager geraamd dan in het ontwerp 
van aanpassing 2022. 

De algemene gewestelijke dotatie op de basisallocatie ‘dotatie lasten splitsing Brabant’ 
(inclusief de dotatie ingevolge het akkoord met de non-profit sector16) stijgt met 45,3 miljoen 
euro (+30,2%) tot 195,3 miljoen euro om nieuwe initiatieven te financieren zoals het 
eerstelijns hulp- en zorgbeleid (+7,5 miljoen euro), sectorale akkoorden (+1,5 miljoen euro) 
en de versterking van de samenhang en de complementariteit van de welzijns- en 
gezondheidsaangelegenheden door bepaalde bevoegdheden, steunmaatregelen en subsidies 
naar de GGC over te hevelen (“cocomisatie”) (+11 miljoen euro). Daarnaast zijn extra 
middelen voorzien voor steun aan de OCMW’s (+10 miljoen euro) en het non-profit akkoord 
(+13,6 miljoen euro). 

In tegenstelling tot de begrotingsaanpassing 2022 zijn er in het voorliggend 
begrotingsontwerp geen gewestelijke dotaties meer ingeschreven voor het financieren van 
uitgaven in het kader van de COVID-19-pandemie (-89,4 miljoen euro) en de integratie van 
Oekraïense vluchtelingen (-50 miljoen euro). Bij de begrotingsaanpassing 2023 zouden 
hiervoor middelen worden voorzien.  

Financiering federaal (federale overdrachten) 

De ontvangstenramingen voor de dotaties stemmen overeen met wat de bijzondere 
financieringswet (BFW) bepaalt. Die ramingen houden niet alleen rekening met de toe te 
kennen middelen voor het jaar 2023, maar ook met de vermoedelijke afrekeningen voor 2022. 

Zowel de dotaties als de afrekeningen zijn berekend op basis van de macro-economische 
parameters van de economische begroting van het Federaal Planbureau van 8 september 
2022.  

Die economische begroting verwacht voor 2023 een inflatie van 6,5 % en een BBP-groei van 
0,5 %.  

Voor 2022 stelde ze die parameters voor inflatie en economische groei voorlopig vast op 9,4 
% en 2,6 %, terwijl bij de aangepaste begroting was uitgegaan van 5,5% en 3%. Het optrekken 
van de inflatieprognoses voor 2022 met bijna 4% resulteert in een belangrijke positieve 
afrekening voor dat jaar (45,3 miljoen euro).  

Na de economische begroting van 8 september 2022 werden nog meer recente parameters 
gepubliceerd. Zo gaan de geactualiseerde inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau 
van 8 november 2022 uit van een inflatie van 9,5% in 2022 (t.o.v. 9,4%) en 5,4% in 2023 (t.o.v. 
6,5%). De impact van de actualisatie op de ontvangsten wordt geraamd op -13,9 miljoen euro. 

De simulatie in onderstaande tabel geeft een overzicht van de geraamde ontvangsten op 
basis van die recentere parameters.  

 

16 Op BA 01.001.01.02.4935 zit ook de gewestelijke dotatie ingevolge het non-profit akkoord vervat, dewelke bij de 
begrotingsaanpassing 2022 nog op basisallocatie 01.001.01.03.4935 stond.  
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Tabel 6 – Vergelijking federale dotatie Bijzondere Financieringswet met simulatie op basis van parameters volgens 
verschillende nationale en internationale instellingen (in duizend euro) 

Ontvangsten federale dotatie BFW in 2023 (inclusief afrekening 2022) 
  
  

  

  Economische 
begroting FPB  

Update 
inflatie FPB 

Internationaal 
Monetair 

Fonds 

Europese 
Commissie 

 08.09.22 08.11.22 11.10.22 11.11.22 

Groei 2022 2,60% 2,60% 2,40% 2,80% 

Inflatie 2022 9,40% 9,50% 9,47% 10,40% 

Groei 2023 0,50% 0,50% 0,38% 0,20% 

Inflatie 2023 6,50% 5,40% 4,91% 6,20% 

Totaal  1.552.732 1.538.861 1.527.088 1.577.573 
Verschil t.o.v. raming 
ontwerp   -13.871 -25.644 24.841 

 

Zoals gemachtigd door de bijzondere financieringswet houdt de federale regering nog geen 
rekening met die actualiseringen. 

De diensten van het Verenigd College hebben de ontvangsten en uitgaven voor de in het 
kader van de zesde staathervorming in 2016 overgehevelde bevoegdheid voor de financiering 
van de ziekenhuisinfrastructuur (A1/A3) in het ontwerp van de aangepaste begroting netto 
aangerekend. Hoewel artikel 4, §3, van de OBBC elke compensatie tussen ontvangsten en 
uitgaven verbiedt, werden de dotatie en de behoeften voor de uitgaven van de federale 
operatoren niet apart verwerkt in het ontwerp van de begroting, wat resulteert in een 
onderschatting van zowel de ontvangsten als de uitgaven met 75,0 miljoen euro. 

In 2023 verwacht de GGC geen federale middelen meer ter financiering van de 
vaccinatiecampagne (-51,7 miljoen euro). Bij de aangepaste begroting 2022 werden federale 
middelen voor de vaccinatiecampagne 2022 ten belope van 10 miljoen euro ingeschreven. De 
onderhandelingen hierover zijn nog lopend en de kans is reëel dat de GGC deze middelen 
niet zal ontvangen. 

Het begrotingsontwerp 2023 houdt geen rekening meer met ontvangsten van de federale 
overheid voor de administratiekosten van de ziekenfondsen (-4,5 miljoen euro). De GGC 
heeft hierover nog geen akkoord met de federale overheid. 

Diverse ontvangsten 

In september 2022 heeft de GGC een bod van 5,8 miljoen euro aanvaard voor de verkoop van 
het gebouw op de Louizalaan. Tot op heden is er geen compromis getekend. Het Rekenhof 
merkt op dat, wanneer het compromis nog dit jaar zonder opschortende voorwaarden zou 
worden getekend, deze ontvangst in 2022 dient aangerekend te worden.  

Het ontwerp van de initiële begroting 2023 houdt nog geen rekening met de afrekening van 
de werkings- en investeringsdotaties 2022 aan Iriscare. Bij de aanpassing van de begroting 
2023 zal de afrekening 2022 worden geraamd. De aangepaste begroting 2022 hield rekening 
met de afrekeningen van de werkings- en investeringsdotaties 2019-2021.  
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HOOFDSTUK 4 

Uitgaven 
4.1  Algemeen overzicht 

De volgende tabel geeft per krediettype de uitgavenmachtigingen weer voor de 
ontwerpbegroting 2023 en vergelijkt ze met de uitgavenmachtigingen van de initiële en de 
aangepaste begroting 2022. 

Tabel 7 - Uitgavenkredieten 2022-2023 (in duizend euro) 

Opdr. Algemene uitgavenbegroting 

Ontwerp 
van initiële  
begroting 

2023 

Aangepaste 
begroting 

2022 

Initiële 
begroting 

2022 

Verschil 
2023 - 

aangepast 
2022 

Verschil 
2023 - 
initieel 
2022 

 Vastleggingskredieten           

01 Kabinetten en Raad 2.185 2.200 1.565 -15 620 

02 Algemene uitgaven van het bestuur 24.233 18.082 16.295 6.151 7.938 

03 Gezondheid 56.700 82.618 43.677 -25.918 13.023 

04 Bijstand aan personen 150.004 128.254 117.427 21.750 32.577 

05 Overgedragen bevoegdheden in het 
kader van de zesde staatshervorming 1.615.237 1.470.259 1.394.349 144.978 220.888 

06 ABI voor gezondheid en bijstand aan 
personen  56.389 51.107 51.107 5.282 5.282 

07 Non-profit 37.011 22.010 21.829 15.001 15.182 

08 Bijzondere maatregelen 53.055 98.422 104.000 -45.367 -50.945 

TOTAAL 1.994.814 1.872.952 1.750.249 121.862 244.565 
 Vereffeningskredieten       0 0 

01 Kabinetten en Raad 2.185 2.200 1.565 -15 620 

02 Algemene uitgaven van het bestuur 23.488 22.530 20.743 958 2.745 

03 Gezondheid 48.316 79.536 43.184 -31.220 5.132 

04 Bijstand aan personen 135.644 120.917 109.982 14.727 25.662 

05 Overgedragen bevoegdheden in het 
kader van de zesde staatshervorming 1.615.237 1.470.279 1.394.349 144.958 220.888 

06 ABI voor gezondheid en bijstand aan 
personen  56.389 51.107 51.107 5.282 5.282 

07 Non-profit 37.011 22.010 21.829 15.001 15.182 

08 Bijzondere maatregelen 53.055 98.422 104.000 -45.367 -50.945 

  1.971.325 1.867.001 1.746.759 104.324 224.566 

 

Het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2023 is vastgelegd op 1.994,8 
miljoen euro bij de vastleggingen en op 1.971,3 miljoen euro bij de vereffeningen. Ten 
opzichte van de aangepaste begroting 2022 stijgen de kredieten zowel bij de vastleggingen 
(+121,9 miljoen euro, +6,5 %) als bij de vereffeningen (+104,3 miljoen euro, +5,6 %). Die 
kredieten zijn ten opzichte van de initiële begroting 2022 met respectievelijk 244,6 miljoen 
euro (+14,0 %) en met 224,6 miljoen euro (+12,9 %) toegenomen. 

In vergelijking met die initiële begroting 2022 kan de totale toename van de kredieten inzake 
vereffeningen (kredieten B) hoofdzakelijk worden verklaard door de toepassing van een 
indexeringscoëfficient van 14,13 % op alle personeelsuitgaven en organieke subsidies. Dat 
percentage werd berekend op basis van de evolutie van de inflatievooruitzichten tussen de 
economische begroting van het Federaal Planbureau (FPB) van september 2021 (waarop de 
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initiële begroting 2022 was gebaseerd) en de economische begroting van september 2022 
(waarop de initiële begroting 2023 is gebaseerd).  

Volgens de vooruitzichten van deze laatste economische begroting zouden het indexcijfer 
van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex met respectievelijk 9,4 % en 9,1 % stijgen 
in 2022 en met 6,5 % en 7,0 % in 2023. De volgende overschrijdingen van de spilindex zijn te 
verwachten in oktober 2022, december 2022, februari 2023 en juli 2023. 

Het FPB heeft zijn vooruitzichten begin november echter herzien; daaruit blijkt dat de 
spilindex wel degelijk werd bereikt in oktober 2022 en dat de volgende overschrijdingen van 
de spilindex zich zullen voordoen in november 2022 en mei 2023. Daardoor zullen enerzijds 
de sociale uitkeringen in december 2022 en juni 2023 stijgen, en anderzijds de lonen in het 
openbaar ambt in januari en juli 2023. De spilindex zou nadien niet meer worden 
overschreden in 2023. 

Als die parameters in de loop van het begrotingsjaar worden bevestigd, zal zulks een gunstige 
impact hebben op de loon- en organieke uitgaven van de GGC. 

4.2 Analyse van het beschikkend gedeelte  

Artikel 11 van het beschikkend gedeelte machtigt het Verenigd College om af te wijken van 
het limitatieve karakter van de vastleggings- en vereffeningskredieten van drie 
basisallocaties van programma 001 van opdracht 0517. Die bepaling is strijdig met artikel 4, 3e 
lid, van de wet houdende algemene bepalingen die enkel voor vereffeningskredieten de 
mogelijkheid biedt om het limitatieve karakter van de uitgavenkredieten op te heffen.  

Artikel 19 heft opnieuw de verplichting op om de rekeningen van de autonome 
bestuursinstellingen te consolideren in de algemene rekening van de GGC in 2023, zoals door 
een vergelijkbare bepaling van de begroting 2022 ook gebeurde. 

4.3 Evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen 

Het uitstaand bedrag van de vastleggingen18 vertegenwoordigt de verplichtingen die de GGC 
is aangegaan ten opzichte van derden en die aanleiding kunnen geven tot kasuitgaven 
(vereffeningen). Dat uitstaand bedrag vormt een potentiële schuld waarvan het bedrag 
afhangt van de effectieve uitvoering van de aangegane verplichtingen.  

Het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2023 genereert een potentiële verhoging van 
het uitstaand bedrag van de vastleggingen met 23,5 miljoen euro.  

Rekening houdend met de toestand op 31 december 2021 (125,6 miljoen euro) en met de 
stijging van het uitstaand bedrag die potentieel wordt gegenereerd door de aangepaste 
begroting 2022 (+5,9 miljoen euro), zou het totaal uitstaand bedrag eind 2023, zonder de 
eventuele annuleringen en verminderingen van vastleggingen, 155 miljoen euro kunnen 
belopen indien de begrotingen 2022 en 2023 integraal worden uitgevoerd.  

 

17 Dotaties aan Iriscare voor de financiering van de opdrachten in de sectoren gezondheid, bijstand aan personen en 
gezinsbijslagen. 
18 Verschil tussen de vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten. 
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4.4 Commentaar en opmerkingen over de belangrijkste 
kredietevoluties 

De volgende commentaren betreffen de meest significante schommelingen bij de 
vastleggings- en vereffeningskredieten, in vergelijking met het ontwerp van aangepaste 
begroting 2022, tenzij anders vermeld. 

4.4.1 Opdracht 02 – Algemene uitgaven van het bestuur 

De wijziging in de vastleggings- en de vereffeningskredieten van het enige programma 001 
Bestaansmiddelen van die opdracht (+6,2 en +1,0 miljoen euro) vloeit voort uit de volgende 
elementen.  

• Een stijging van de kredieten voor de bezoldigingen, die toenemen met 5,4 miljoen euro 
(+44,7 %) en met 4,9 miljoen euro (+40,8 %). Deze kan worden verklaard door de 
aanpassing van de lonen aan de inflatie, alsook door de beslissingen van het Verenigd 
College van 22 juli 2021 tot wijziging van de organieke personeelsformatie van de 
diensten van het Verenigd College en de planning van de aanwervingen en 
indienstnemingen in 2021, 2022 en 2023, en van 7 juli 2022 om het aantal betrekkingen 
bij de DVC vast te leggen op 200 in 2023 (tegenover 155 in 2022). De kredieten houden 
onder meer eveneens rekening met de integratie van het personeel van de vzw Centrum 
voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CDCS-CMDC) in de DVC.  

• De niet-herinschrijving (-4,3 miljoen euro) van vereffeningskredieten voor de aankoop 
van gebouwen aangezien de laatste schijf voor het verwerven van het gebouw in de 
Trierstraat, in het kader van de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen 
van het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag (Famifed) in 2022 is gepland.  

4.4.2 Opdracht 03 – Gezondheid 

Programma 001 Ondersteuning van het gezondheidsbeleid 

De vastleggings- en vereffeningskredieten van dit programma belopen respectievelijk 11,4 en 
11,1 miljoen euro (-35,2 en -35,1 miljoen euro).  

Deze dalingen zijn hoofdzakelijk te verklaren door enerzijds de niet-herinschrijving in 2023 
(-36,8 miljoen euro) van de kredieten die in de aanpassing 2022 waren ingeschreven voor het 
beheer van de contact tracing, de organisatie van de vaccinatiecentra en de maatregelen voor 
de strijd tegen COVID, en anderzijds door een verhoging (+1,9 miljoen euro) van alle 
kredieten in vergelijking met de initiële begroting 2022. 

Programma 005 Investeringen 

De vastleggingskredieten op dat programma blijven stabiel (16,2 tegenover 16,3 miljoen euro 
in de aangepaste begroting 2022) en de vereffeningskredieten dalen met 5,3 miljoen euro tot 
8,1 miljoen euro.  

De schijnbare stabiliteit van de vastleggingskredieten vloeit voort uit kredieten die binnen 
dat programma in tegengestelde zin veranderen. Zo stijgen de kredieten op BA 
03.005.20.01.51.21 Subsidies voor de investeringen in de infrastructuur van de openbare 
gezondheidsinstellingen met 9,3 miljoen euro tot 9,7 miljoen euro (voor het project New 
Bracops van de ziekenhuizen Iris Zuid), terwijl de kredieten van BA 03.005.39.01.5122 
Subsidies voor de investeringen in de infrastructuren van de private gezondheidsinstellingen 
zonder winstoogmerk van 10,4 miljoen euro met -9,4 miljoen euro dalen tot 1 miljoen euro.  
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De wijziging in de vereffeningskredieten kan enerzijds worden verklaard door de niet-
herinschrijving (-7,4 miljoen euro) van het krediet dat in 2022 was ingeschreven op BA 
03.005.20.02.5121 Subsidies voor de investeringen in de infrastructuren van de openbare 
gezondheidsinstellingen in het kader van het systeem van voorfinanciering, in het kader van 
de bouw van het nieuwe ziekenhuis New Bordet, en anderzijds door de stijging naar 8,1 
miljoen euro (+2,7 miljoen euro) van de kredieten van de bovenvermelde BA 
03.005.39.01.5122 voor de voortgang van verschillende projecten, waaronder 3,1 miljoen euro 
voor de betalingen die moeten worden uitgevoerd in het kader van de bouw van het 
geïntegreerde psychiatrisch centrum (Valisana).  

Op 22 april laatstleden besliste het Verenigd College de bouwkalender 2008-2020 van de 
instellingen voor geneeskundige verzorging te verlengen tot en met 2023, op voorwaarde dat 
vóór het einde van dat boekjaar contracten worden gesloten over de laatste verbintenissen 
die werden aangegaan bij de goedkeuring van de plaatsingsdossiers of bij de 
principeakkoorden met prefinanciering. 

Programma 006 – Uitvoering van het geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan en 
ecologische transitie van de welzijns- en gezondheidsactoren 

De vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten die in dit programma zijn 
ingeschreven, stijgen met 8,5 miljoen euro tot 13,7 miljoen euro. Die verhogingen versterken 
in hoofdzaak de in een provisie19 opgenomen kredieten van 4,0 naar 12,3 miljoen euro. Die 
kredieten die worden ingeschreven in het kader van de klimaat- en milieudoelstellingen en 
voor de geïntegreerde sociale- en gezondheidsaanpak binnen het Brusselse Gewest, 
omvatten in 2023 een bedrag van 7,5 miljoen euro voor de versterking en de organisatie van 
de eerstelijnshulp en -zorg, die wordt gefinancierd door een aanvullende dotatie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

4.4.3 Opdracht 04 – Bijstand aan personen 

Programma 004 – Thuislozenzorg 

De vastleggingskredieten en vereffeningskredieten van dit programma belopen 
respectievelijk 54,8 miljoen (+6,2 miljoen euro) en 55 miljoen euro (+6,9 miljoen euro). Die 
stijgingen zijn voornamelijk te verklaren door:  

• maatregelen met betrekking tot compenserende aanwerving en de indexering van de 
subsidies die worden toegekend aan privé- en openbare verenigingen, waarvan +2,9 
miljoen euro voor de werkingssubsidie aan de vzw New Samusocial; 

• de versterking van de provisie « opvang daklozen »20 (+1,3 en +1,1 miljoen euro). Die 
provisie van 4,2 miljoen euro is bestemd voor de financiering van projecten in nieuw 
beleid, onder meer de versterking van de capaciteit van de diensten thuisbegeleiding en 
de ontwikkeling van herhuisvestingsprojecten voor dakloze personen en gezinnen. 

Programma 006 - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

De enige stijging binnen dit programma heeft betrekking op de kredieten van BA Bijzonder 
Fonds voor Maatschappelijk Welzijn21, die met 4,9 miljoen euro worden opgetrokken naar 
58,4 miljoen euro. De kredieten stijgen in vergelijking met de initiële begroting 2022 met 10 

 

19 BA 03.006.99.01.0100. 
20 BA 04.004.99.01.0100. 
21 BA 04.006.27.01.4352. 
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miljoen euro met het oog op nieuwe steun aan de Brusselse OCMW’s om tegemoet te komen 
aan de sociale behoeften als gevolg van de stijging van de energieprijzen. De kredieten 
belopen in totaal 20 miljoen euro in 2023. 

Programma 007 Investeringen 

De vastleggings- en vereffeningskredieten voor subsidies aan infrastructuren uit de sector 
van de bijstand aan personen worden opgetrokken tot respectievelijk 19,3 en 4,9 miljoen euro 
(+7,9 miljoen euro en + 0,7 miljoen euro). Wat de vastleggingen betreft, beoogt de 
bovenvermelde stijging subsidies voor de infrastructuur van de private instellingen22 
waarvoor de kredieten worden opgetrokken tot 12,2 miljoen euro (+9,3 miljoen euro), terwijl 
de subsidies voor de infrastructuur van de openbare instellingen23 dalen (-1,5 miljoen euro) 
tot 7,1 miljoen euro. Wat de vereffeningen betreft, worden de kredieten ten belope van 3,8 
miljoen euro (+0,6 miljoen euro) en 1,1 miljoen euro (+0,1 miljoen euro) verdeeld onder 
respectievelijk de openbare en de private instellingen. 

De administratie raamde de kredieten op basis van de voortgang van de diverse projecten 
teneinde de verwezenlijking mogelijk te maken van het meerjarenplan 2017-2023 voor 
investeringen in de infrastructuren die ressorteren onder het beleid voor bijstand aan 
personen, dat op  8 juni 2017 werd goedgekeurd door het Verenigd College. Het bedrag van 
de vereffeningskredieten is in overeenstemming met dat plan24.  

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

Programma 001 – Familie 

De kredieten voor de dotaties aan Iriscare voor het beheer van de materies die behoren tot 
de sectoren gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslagen, stijgen in totaal met 145 
miljoen euro tot 1.615,2 miljoen euro. Die stijging vloeit hoofdzakelijk voort uit de indexering 
van die dotaties alsook uit de inaanmerkingneming van de 2%-groeinorm ten voordele van 
het beleid inzake gezondheid en bijstand aan personen.  

De kredieten op BA Dotatie aan Iriscare (Gezondheid)25 (478,4 miljoen euro: +59,0 miljoen 
euro) omvatten zoals in de aangepaste begroting 2022 opnieuw kredieten (44,9 miljoen euro) 
voor de overgang van trimestriële facturatie naar maandelijkse facturatie in de rusthuizen. 
Deze overgang zal immers niet worden gerealiseerd in 2022 zoals aanvankelijk gepland (cf. 
punt 5.2.2 Uitgaven). Het gaat om een eenmalige verrichting (cf. punt 2.3.4 Andere door het 
Verenigd College uitgevoerde neutralisaties en correcties).  

4.4.5 Opdracht 06 – ABI voor gezondheid en welzijn 

De kredieten voor het enige programma 001 Ontwikkeling van een gewestelijk beleid voor 
Gezondheid en Welzijn van die opdracht stijgen met 5,3 miljoen euro tot 56,4 miljoen euro. 
De werkingsdotatie aan Iriscare (54,5 miljoen euro) wordt opgetrokken met 5,9 miljoen euro, 

 

22 BA 04.007.35.01.5112 Subsidies voor de investeringen in de infrastructuren van de private instellingen zonder winstoogmerk 
die vallen onder het beleid inzake bijstand aan personen. 
23 BA 04.007.28.01.6321 Subsidies voor de investeringen in de infrastructuren van de openbare instellingen die vallen onder 
het beleid inzake bijstand aan personen. 
24 Een maximale jaarenveloppe van 6,7 miljoen euro. 
25 BA 05.001.15.01.4140 
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hoofdzakelijk om de indexering van de personeelsuitgaven te dekken. De investeringsdotatie 
wordt op 1,9 miljoen euro gebracht (-0,6 miljoen euro).  

4.4.6 Opdracht 07 – Non-profit 

De kredieten van de enige basisallocatie van deze opdracht26 belopen 37 miljoen euro (+15 
miljoen euro). Deze verhoging situeert zich hoofdzakelijk in het kader van de 
tenuitvoerlegging van het akkoord 2021-2024 voor de non-profitsector van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van de Franse Gemeenschapscommissie en 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan het protocol op 23 december 2021 werd 
ondertekend. Dat akkoord voorziet voor 2023 in een globaal bedrag van 36,7 miljoen euro 
voor die drie entiteiten. De kredieten voor 2023 omvatten eveneens kredieten voor de 
uitvoering van het non-profitakkoord 2018-2019. 

4.4.7 Opdracht 08 – Bijzondere maatregelen 

Programma 001 Residuair 

De kredieten van dit programma bedragen 53,1 miljoen euro (-45,4 miljoen euro). Ze zijn als 
volgt uitgesplitst: 

• BA 08.001.99.01.0100 Provisie : 33,9 miljoen euro (-14,6 miljoen euro). Die kredieten 
dienen voor de verdere bestrijding van de COVID-19-pandemie (vaccinatie, testing en 
tracing, IT-middelen, algemene omkadering, communicatie); 

• BA 08.001.99.02.0100 Provisie om de uitgaven te dekken in het kader van de hulp aan 
vluchtelingen ingevolge de oorlog in Oekraïne : 11,8 miljoen euro (-37,7 miljoen euro); 

• BA 08.001.99.03.0100 Provisie om de energie-uitgaven te dekken: 7,4 miljoen euro (+6,9 
miljoen euro). Die kredieten zijn bestemd om de OCMW’s te ondersteunen. 

Een bepaling in de ordonnantie houdende het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 
voor 2023 bepaalt dat de kredieten van deze drie basisallocaties mogen worden verdeeld over 
de basisallocaties van alle opdrachten van de algemene uitgavenbegroting.  

Het Rekenhof brengt opnieuw in herinnering dat het gebruik van provisies geen duidelijk en 
gedetailleerd beeld geeft van de kredieten voor de implementatie van het overheidsbeleid en 
zodoende strijdig is met het beginsel van de begrotingsspecialiteit zoals bepaald in artikel 4 
van de OBBC. Teneinde dat beginsel in acht te nemen, beveelt het Rekenhof aan enkel 
gebruik te maken van provisies als de bestemming van het krediet onvoldoende duidelijk is 
op het moment dat het ontwerp van begroting wordt ingediend. 

Programma 002 Hulp aan vluchtelingen ingevolge de oorlog in Oekraïne  

De enige basisallocatie van dit programma27 wordt niet meer gestijfd met kredieten (-0,6 
miljoen euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2022) daar alle voor die hulp 
gereserveerde middelen worden gedragen door de provisie in programma 001 van die 
opdracht. 

  

 

26  BA 07.001.15.01.4140 Dotatie aan Iriscare (Non-profit). 
27 BA 08.002.34.01.3300 Werkingssubsidies voor de privédiensten in het kader van de hulp aan vluchtelingen ingevolge de 
oorlog in Oekraïne. 
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HOOFDSTUK 5 

Autonome bestuursinstellingen 
5.1 Algemeen overzicht  

Tabel 8 – Evolutie van de begrotingen van de autonome bestuursinstellingen (in duizend euro) 

Autonome bestuursinstellingen   Aangepast 
2022 

Initieel  
2023 

Verschil 

2e categorie           

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

Ontvangsten 1.580.581 1.745.699 165.118 10% 

Uitgaven 1.635.579 1.745.699 110.120 7% 

Saldo -54.998 0 54.998 -100% 

VZW New Samusocial 

Ontvangsten 30.495 37.361 6.866 23% 

Uitgaven 31.191 37.361 6.170 20% 

Saldo -696 0 696 -100% 

VZW Bruss'help 

Ontvangsten 2.393 2.450 57 2% 

Uitgaven 2.393 2.450 57 2% 

Saldo 0 0 0 - 

Geconsolideerde instellingen 

Ontvangsten 1.613.469 1.785.510 172.041 11% 

Uitgaven 1.669.163 1.785.510 116.347 7% 

Saldo -55.694 0 55.694 -100% 

Bron: de administratieve begrotingen die als bijlage bij de 
begrotingsordonnantie (aangepaste begroting 2022) en bij het ontwerp van 
begrotingsordonnantie (initiële begroting 2023) zijn gevoegd  

 

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

Het begrotingsontwerp wordt in evenwicht voorgelegd. Zowel de ontvangsten- als de 
vereffeningskredieten nemen toe met respectievelijk 165,1 miljoen euro (+ 10,5%) en 110,1 
miljoen euro (+ 6,7%) tot 1.745,7 miljoen euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2022. 

5.2.1 Ontvangsten 

De geraamde ontvangsten bestaan voor 1.708,6 miljoen euro  of 97,9 % uit de dotatie 
vanwege de Diensten van het Verenigd College. Ten opzichte van de aangepaste begroting 
2022 stijgt de dotatie met 158,8 miljoen euro (+ 10,2%) ingevolge de toename van de uitgaven 
(zie 1.2.2).  

In het kader van de “cocomisatie” houdt het begrotingsontwerp 2023 rekening met de 
subsidiëring die Iriscare overneemt van de VGC (vzw Coördinatie Home-Info) en de FGC 
(IBW Prélude en de revalidatieinstelling l'Equipe). 
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5.2.2 Uitgaven 

Tabel 9 – Evolutie van de vereffeningskredieten (in duizend euro) 

 Aangepast 
2022 

Initieel 
 2023 

Verschil 

Gezinnen  996.175 1.072.052 75.877 7,6% 

Gezondheidszorg 422.869 486.404 63.535 15,0% 

Bijstand aan personen 80.788 93.002 12.214 15,1% 

Non-profitakkoorden  22.010 37.011 15.001 68,2% 

Werking 49.785 55.340 5.555 11,2% 

Investeringen 2.538 1.890 -648 -25,5% 

Afrekening 61.414 0  -61.414 -100,0% 

TOTAAL 1.635.579 1.745.699 110.120 6,7% 

 

Gezinnen 

In het ontwerp van de initiële begroting 2023 neemt het uitgavenkrediet voor de gezinsbijslag 
toe met 74,7 miljoen euro (+7,6%) tot 1.055,7 miljoen euro. Die stijging omvat voornamelijk: 

- Een stijging van het basisbedrag met 80,6 miljoen euro als gevolg van de verdere 
overschrijdingen van de spilindex in 2023 en de evolutie van het aantal kinderen. 

- Een toename van de uitgaven met 6 miljoen euro verbonden aan nieuwkomers 
ingevolge de oorlog in Oekraïne. 

- Een besparing van 6 miljoen euro naar aanleiding van de controle op de kadastrale 
inkomens bij de toekenning van sociale toelagen. 

- Het wegvallen van de regularisaties van de Covid premies 2020 van 8 miljoen euro.  

Gezondheidszorg  

De vastleggings- en vereffeningskredieten voor forfaits rusthuizen28 stijgen met 46,1 miljoen 
euro (+13,5%) naar 389,5 miljoen euro door verwachte indexeringen. Zoals bij de aangepaste 
begroting 2022 zijn opnieuw 44,9 miljoen euro aan middelen voorzien voor de overgang van 
een trimestriële naar een maandelijkse facturatie van de RMOB’s. De aanpassing van de 
software, die nodig is voor deze overgang, kan immers niet meer gerealiseerd worden in 2022.   

Voor de revalidatieovereenkomsten met instellingen29 nemen zowel  de vastleggings- als  de 
vereffeningkredieten toe met 11,7 miljoen euro (+35%) tot 45,1 miljoen euro. Deze toename 
komt, buiten de indexatie, voornamelijk door 6,8 miljoen euro voor de overheveling van de 
instelling “l'Equipe” van de FGC naar de GGC en door 1,4 miljoen euro voor maatregelen in 
het kader van de groeinorm.  

Bijstand aan personen 

De voornaamste wijzigingen situeren zich op de basisallocaties ‘werkingssubsidies aan de 
erkende instellingen voor gehandicapte personen (privé- sector)30’ en ‘tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden (THAB)31 ’ die toenemen met respectievelijk 2,9 miljoen euro (+16%) en 

 

28 BA 03.001.31.01.3432 
29 BA 03.001.31.04.3432 
30 BA 03.001.31.16.3432 
31 BA 03.002.31.03.3432 
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4,0 miljoen euro (14,4%) tot 21,0 miljoen euro en 31,4 miljoen euro door voornamelijk de 
verwachte indexeringen.  

Voor de facultatieve subsidies blijft het bedrag in principe constant, er vindt geen indexering 
plaats. Er wordt wel rekening gehouden met de maatregelen die opgenomen zijn in de 
groeinorm van de voorbije jaren en de nieuwe groeinorm van 2023.  

Non-profitakkoorden 

De vastleggings- en vereffeningskredieten voor de uitvoering van de non-profit akkoorden32 
nemen toe met 15,0 miljoen euro (+68,7) tot 36,8 miljoen euro. Deze stijging is, buiten de 
indexatie, het gevolg van de aanpassing van de loonbarema's (IFIC). 

Werking 

De personeelskredieten33 nemen toe met 4,1 miljoen euro (+13,6%) tot 33,9 miljoen euro door 
een uitbreiding van het personeelsplan met 30 plaatsen.  

Afrekening 

Zoals vermeld in hoofdstuk 3 houdt het ontwerp van de initiële begroting 2023 nog geen 
rekening met de afrekening van de werkings- en investeringsdotaties 2022 van de DVC. Bij 
de aanpassing van de begroting 2023 zal de afrekening 2022 worden geraamd. De aangepaste 
begroting 2022 hield rekening met de afrekeningen van de werkings- en investeringsdotaties 
2019-2021 (61,4 miljoen euro). 

5.3  New Samusocial 

Het ontwerp van initiële begroting 2023 van New Samusocial wordt voorgesteld in 
evenwicht. De ontvangsten en de uitgaven belopen 37,4 miljoen euro. 

In vergelijking met de aangepaste begroting 2022 stijgen de geraamde ontvangsten globaal 
met 6,9 miljoen euro (+22,5 %). Dat is enerzijds het gevolg van de stijging van de dotaties die 
worden toegekend door de GGC (+3,3 miljoen euro), Fedasil (+3,9 miljoen euro) en het RIZIV 
(+135 duizend euro) en anderzijds van het feit dat de dotatie van Bruss’Help niet opnieuw 
werd ingeschreven in 2023 (-0,5 miljoen euro). 

De geraamde uitgaven stijgen met 6,2 miljoen euro (+19,8 %) omdat door de inflatie de 
personeelskosten toenemen (+5,5 miljoen euro), omdat de uitgaven voor aankopen van niet-
duurzame goederen en diensten toenemen (+437 duizend euro) en omdat er een provisie 
werd aangelegd voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen (+340 duizend euro). 

5.4  Bruss’Help 

De ontvangsten- en uitgavenramingen in de initiële begroting 2023 belopen 2,5 miljoen euro 
(+57 duizend euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2022, d.i. +2,4 %). De 
begroting is bijgevolg in evenwicht.  

 

32 BA 03.001.31.23.3432 
33 BA 01.001.07.01.1111, BA 01.001.07.02.1112, BA 01.001.07.03.1120, BA 01.001.07.05.1140, BA 01.001.07.06.1120 en BA 
01.001.07.10.1120 
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In de ontvangsten- en uitgavenramingen is de verhoging van de door de GGC toegekende 
dotatie (+57 duizend euro), van de personeelsuitgaven (+38 duizend euro) en van de huur 
voor vastgoed (+19 duizend euro) door de impact van de inflatie verwerkt. 
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