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1 INLEIDING  

We moeten er geen doekjes om winden: 2021 wordt geen normaal begrotingsjaar. Covid-19 heeft diepe 
wonden geslagen. In onze gezondheid, in ons samenleven, in onze economie – en ook in onze begroting. 
In 2020 waren onze inspanningen erop gericht om mensen en bedrijven zo goed mogelijk door de crisis 
te loodsen. We zorgden voor economische hulp waar nodig en tastten daarvoor diep in onze buidel. 
Tegelijkertijd kwamen onze ontvangsten onder druk te staan. De optelsom is eenvoudig: de Vlaamse 
begroting kleurde bloedrood.   

Het komende begrotingsjaar is het alle hens aan dek om het vertrouwen in onze economie te herstellen 
en de fundamenten te leggen om terug te keren naar een gezond financieel beleid. Dat is nog steeds de 
beste garantie voor onze welvaart op lange termijn. Die ambitie en Vlaamse traditie laten we niet los.  

Vlaanderen heeft alles in huis om die ambitie waar te maken. We zijn gekend om onze veerkracht en 
vechtlust. We rechten onze rug en zullen door onze Vlaamse veerkracht zelfs sterker uit deze crisis komen. 
Corona heeft de Vlaming ook weerbaarder gemaakt.  

 

Investeren: eenmalige uitgaven 

Het is die veerkracht die we met de Vlaamse regering willen ondersteunen. 2021 wordt het jaar van de 
heropleving. Dit is hét moment om te investeren en zo onze welvaart veilig te stellen voor de toekomst. 
Met eenmalige uitgaven zorgen we voor zuurstof en vertrouwen. Deze eenmalige investeringen maken 
dat Vlaanderen hoger kan springen. Als Vlaams minister van Begroting neem ik de coördinatie van het 
relancebudget op mij.  

 

Hervormen: minder regeltjes en elke euro omdraaien 

Maar een relance is niet alleen centen uitgeven. Investeren alleen zal niet volstaan. Als we onze economie 
duurzaam willen herlanceren zijn er ook hervormingen nodig. Het is uitdrukkelijk onze bedoeling om de 
Vlaamse kwalen aan te pakken, grondig en met open vizier. Elke crisis moet aangegrepen worden als een 
opportuniteit om hervormingen door te voeren en processen te vereenvoudigen. En dat doen we ook: we 
grijpen het momentum aan om de werking van de Vlaamse overheid onder de loep te nemen en te 
verbeteren.  

We gaan voluit voor minder regeltjes en meer efficiëntie. Deze oefening wordt voorbereid tegen de 
begrotingsopmaak van 2022. We starten met een grondige heroverweging: we gaan na welke uitgave 
verantwoord is en of elke uitgave doelmatig wordt besteed. 
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Voor de lange termijn bouwen we enkele instrumenten in die de begroting meer beleidssturend moet 
maken. Het subsidieregister wordt in een eerste fase begin volgend jaar uitgerold. Aansluitend op de 
heroverweging starten we jaarlijks enkele spending reviews op. En vanaf de begrotingsopmaak 2022 
wordt een uitgavennorm opgenomen die zorgt voor een anticyclisch begrotingsbeleid.  

Het relanceplan moet een springplank zijn. Niet alleen overwinnen we de tegenslag die we doormaakten. 
We grijpen ook in om die Vlaamse kwalen weg te werken. Zo komen we samen sterker uit de crisis. Wie 
daarvan nog niet overtuigd was, leerde door de crisis het belang van een gezond financieel beleid. Als 
overheid moeten we op elk moment klaar staan om een crisis te lijf te gaan. Mensen en ondernemingen 
moeten op ons kunnen rekenen.   
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2 CREATIE EN AANWENDING VAN DE NETTO-BELEIDSRUIMTE 

De tabel netto-beleidsruimte geeft aan over welke beleidsruimte de Vlaamse Regering beschikt bij 
ongewijzigd beleid en ook hoe die netto-beleidsruimte is ingevuld.  
 

 2BA 2020 BO 2021 
Saldo t.o.v. evenwichtsdoelstelling 1BA 2020 (1) -4.403.016 -4.403.016 
 Uitgaven buiten begrotingsdoelstelling (2) 101.680 101.680 
 Vorderingensaldo 1BA 2020 (3=1+2) -4.504.696 -4.504.696 
 Evolutie ongewijzigd beleid (4=a-b+c+d) -1.672.327 3.118.199 

Ontvangsten (a) -1.672.327 1.274.525 
Uitgaven (b) 0 -1.954.158 
ESR-correcties (c) 0 -16.118 
Onderbenutting (d) 0 -94.366 

 Vorderingensaldo 2BA '20/BO '21 bij ongewijzigd beleid (5=3+4) -6.177.023 -1.386.497 
 Correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (6) 101.680 146.086 
 Netto-beleidsruimte (7=5+6) -6.075.343 -1.240.411 
 Uitbreiding netto-beleidsruimte (8) 0 549.639 
 Extra aanwending (9) 0 1.666.070 
Saldo t.o.v. evenwichtsdoelstelling 1BA 2020 (10=7+8-9) -6.075.343 -2.356.841 
 Vorderingensaldo BO 2021 (11=10-6) -6.177.023 -2.502.927 

Tabel 2-1: Netto-beleidsruimte (in duizend euro) 

Tabel 2-1 geeft aan hoe het saldo ten opzichte van de evenwichtsdoelstelling geëvolueerd is van de eerste 
begrotingsaanpassing 2020 (-4,4 miljard euro) naar de tweede begrotingsaanpassing 2020 (-6,1 miljard 
euro) en vervolgens begrotingsopmaak 2021 (-2.4 miljard euro). 
 
Zoals gecommuniceerd bij de eerste begrotingsaanpassing, waren de gevolgen van de coronacrisis nog 
niet verwerkt in de ramingen van de opcentiemen en het toegewezen gedeelte van de BTW en de 
personenbelasting (PB), de gehanteerde macro-economische parameters waren namelijk die van 
economische begroting van februari 2020.  
 
Op vraag van de regio’s werden de doorstortingen bijgesteld. Voor de federale doorstortingen van de 
dotaties in 2020 wordt nu de economische begroting van juni 2020 gebruikt. Dit betekent dat de 
toegewezen gedeeltes van de BTW en PB in totaal 2,1 miljard euro lager zijn, dan in vergelijking met de 
eerste begrotingsaanpassing. Het effect van de coronacrisis op de bruto-opcentiemen laat zich pas in 2021 
voelen. De economische neergang heeft immers een impact op de inkomens van 2020 en bijgevolg op de 
personenbelasting en de opcentiemen van het aanslagjaar 2021. Naar aanleiding van de tweede 
begrotingsaanpassing 2020 worden de gewestbelastingen op 6,2 miljard euro geraamd, 443,1 miljoen euro 
meer dan bij de eerste begrotingsaanpassing 2020. 
 
Om na te gaan over welke beleidsruimte de Vlaamse Regering naar aanleiding van de begrotingsopmaak 
2021 beschikt, moet men eerst de impact van het ongewijzigd beleid berekenen. 
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Bij ongewijzigd beleid stijgen de ontvangsten met 1,3 miljard euro, waarbij de impact van crisis op de 
bruto-opcentiemen verwerkt is. De uitgaven bij constant beleid dalen met 2,0 miljard euro, wat een 
positieve impact heeft op het vorderingensaldo en dus de beleidsruimte. De aanpassing van de ESR-
correcties hebben een negatieve impact van 16,1 miljoen euro. De onbenuttingshypothese daalt met 94,4 
miljoen euro.  
 
Dit geeft als resultaat een vorderingentekort van 1,4 miljard euro bij ongewijzigd beleid. Dit resultaat moet 
echter worden gecorrigeerd voor 146,1 miljoen euro voor de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding. 
De netto-beleidsruimte waarover de Vlaamse Regering beschikt komt dus uit op -1,2 miljard euro bij 
ongewijzigd beleid.  
 
De netto-beleidsruimte wordt uitgebreid door de genomen maatregelen om de beschikbare beleidsruimte 
te vergroten. Bij de begrotingsopmaak 2021 worden maatregelen getroffen die enerzijds aanleiding geven 
tot een verhoging van de ontvangsten met 136,4 miljoen euro en anderzijds tot een daling van de uitgaven 
met 413,3 miljoen euro. 
 

 
Beleids-

kredieten 
Vereffenings-

kredieten 
Uitbreiding netto-beleidsruimte 549.639 549.639 
Ontvangsten    

Fiscaliteit - hervormingen 88.009 88.009 
Punctuele maatregelen 48.376 48.376 

Uitgaven    
Fiscaliteit - hervormingen -120.276 -120.276 
Milderen groeipaden -126.389 -126.389 
Efficiëntie en kerntaken -21.285 -21.285 
Punctuele maatregelen -142.304 -142.304 
Andere -3.000 -3.000 

Tabel 2-2: Uitbreiding netto-beleidsruimte (in duizend euro) 

 
De Vlaamse Regering voorziet ook nieuw beleid in 2021: in totaal gaat het om een extra aanwending van 
1,775 miljard euro beleids- en 1,666 miljard euro vereffeningskredieten. Dit omvat enerzijds 725 miljoen euro 
beleidskredieten en 635 miljoen euro nieuwe vereffeningskredieten voor de verdere uitvoering van het 
Regeerakkoord, maar anderzijds ook extra middelen voor nieuw beleid. 
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Extra aanwending (nieuw beleid) 
Beleids- 

kredieten 
Vereffenings- 

kredieten 

Ontvangsten Regeerakkoord 341.000 341.000 
Uitgaven Regeerakkoord 384.357 294.357 

Warm Vlaanderen 100.211 100.211 
Excelleren 107.576 107.576 
Extra investeringen 100.000 10.000 
Lokale besturen 47.520 47.520 
Mobiliteit en openbare werken 11.800 11.800 
Omgeving 6.750 6.750 
Andere  10.500 10.500 

Beheersing Coronacrisis (provisie) 300.000 300.000 
Sociaal Akkoord Welzijn (provisie) 286.000 286.000 
Beleidsimpulsen Onderwijs (provisie) 250.000 250.000 
Klimaatfonds 73.649 73.649 
Nieuw beleid (incl. IT-uitgaven) 140.349 121.064 

Nieuw beleid 1.775.355 1.666.070 
    

Plan Vlaamse Veerkracht (provisie) 4.300.000 4.300.000 
 

Tabel 2-3: Overzicht nieuw beleid (in duizend euro) 
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3 DE MIDDELENBEGROTING 

3.1 TOTALE MIDDELEN  

Tabel 3-1 geeft in grote rubrieken een overzicht van de ESR-gecorrigeerde middelen voor de 
begrotingsjaren 2020 en 2021. Voor beide begrotingsjaren gaat het om begrote cijfers. De cijfers in deze 
tabel zijn niet-afgeronde bedragen. Ten opzichte van de bedragen in Tabel 2-1 kunnen er daardoor 
afrondingsverschillen voorkomen. 
 
De raming van de bruto aanvullende belasting op de personenbelasting (opcentiemen) is net zoals bij de 
vorige begrotingsrondes gebaseerd op de HRF-methode en vertrekt van de basisgegevens inzake bruto-
opcentiemen en fiscale uitgaven voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2021 die door de FOD Financiën op 
24 september 2020 ter beschikking werden gesteld van de gewesten en gemeenschappen. De raming van 
de FOD Financiën van de bruto-opcentiemen voor de aanslagjaren 2020 en 2021 is gebaseerd op de 
kohieren van het aanslagjaar 2019, en de regionale opdeling daarvan. De gewone aanslagtermijn met 
betrekking tot het aanslagjaar 2019 is immers per 30 juni 2020 verstreken waardoor de realisatiecijfers 
van het laatstbedoelde aanslagjaar beschikbaar zijn. 
 

  1BA 2020 2BA 2020 2BA - 1BA BO 2021 BO - 1BA 
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.817.845 7.817.845 0 7.733.612 -84.232 
Gewestmiddelen BFW 2.516.194 2.313.110 -203.083 2.572.147 55.954 
Gemeenschapsmiddelen BFW 23.593.791 21.682.688 -1.911.103 24.155.172 561.381 
Specifieke dotaties BFW 99.399 98.192 -1.208 100.657 1.258 
Gewestelijke belastingen 5.726.289 6.169.355 443.066 6.614.278 887.989 
Eigen niet-fiscale, toegewezen 
ontvangsten 

583.405 583.405 0 578.323 -5.082 

Eigen niet-fiscale, niet toegewezen 
ontvangsten 

264.950 264.950 0 321.355 56.405 

Lotto gelden 30.225 30.225 0 30.370 145 
Instellingen consolidatiekring 4.131.134 4.131.134 0 4.068.227 -62.907 
TOTAAL 44.763.232 43.090.904 -1.672.329 46.174.142 1.410.910 

Tabel 3-1: Grote rubrieken van de ESR-gecorrigeerde middelen bij constant beleid (in duizend euro) 

Voor het begrotingsjaar 2021 worden de ESR-gecorrigeerde ontvangsten op 46,2 miljard euro geraamd. 
Dat is 1,4 miljard euro of 3,2% meer dan bij de eerste begrotingsaanpassing 2020. De toename van de 
ontvangsten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de gewestbelastingen. Bij de eerste 
begrotingsaanpassing 2020 werden de gewestbelastingen met 1,028 miljard euro naar beneden herzien, 
waarvan 716,5 miljoen euro gerelateerd aan de coronacrisis. In 2021 wordt er voor de gewestbelastingen 
een toename van 888,0 miljoen euro verwacht. De dotaties uit de bijzondere financieringswet nemen met 
618,6 miljoen euro toe. De coronacrisis is wel nog voelbaar bij de bruto-opcentiemen, zij het eerder beperkt. 
Hier wordt een daling van 84,2 miljoen euro verwacht. De bruto-opcentiemen van het begrotingsjaar 2021 
zijn immers gelinkt aan het inkomstenjaar 2020. Er wordt verwacht dat de coronacrisis een (beperkte) 
negatieve impact zal hebben op de inkomensvorming in 2020, en bijgevolg op de bruto-opcentiemen van 
het aanslagjaar 2021. 
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Figuur 3-1 toont voor het begrotingsjaar 2021 het relatieve aandeel van de inkomsten ten opzichte van de 
totale middelen. Uit deze figuur blijkt dat de Vlaamse opcentiemen 17% vertegenwoordigen van de 
Vlaamse (ESR-gecorrigeerde) ontvangsten. Het belang van de gewestbelastingen bedraagt 14%. 
 

 
Figuur 3-1: Grote rubrieken van de ESR-gecorrigeerde middelen, BO 2021 

 

3.2 OPCENTIEMEN EN TOEGEWEZEN GEDEELTE VAN DE BTW EN DE PB 

Tabel 3-2 toont een overzicht van de belangrijkste parameters die bij de begrotingsaanpassingen 2020 en 
de begrotingsopmaak 2021 gebruikt worden om de opcentiemen en het toegewezen gedeelte van de BTW 
en de PB te ramen. Het betreft de parameters van de Economische Begrotingen van respectievelijk 6 
februari 2020 (eerste begrotingsaanpassing), 5 juni 2020 (tweede begrotingsaanpassing) en 10 september 
2020 (begrotingsopmaak), en van de mededeling door de FOD Financiën van respectievelijk 17 maart 2020, 
2 juli 2020 en 24 september 2020. 
 

17%

58%

14%

9%

 Bruto aanvullende belasting op de PB  Gewest- en Gemeenschapsmiddelen BFW

 Specifieke dotaties BFW  Gewestelijke belastingen

 Niet-fiscale, toegewezen ontvangsten  Niet-fiscale, niet-toegewezen ontvangsten

 Lotto gelden  Instellingen consolidatiekring
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 1BA 2020 
(EB 2/2020) 

2BA 2020 
(EB 6/2020) 

BO 2021 
(EB 9/2020) 

2019 
definitief 

2020 
aangepast 

2019 
definitief 

2020 
aangepast 

2020 
vermoedelijk 

2021 
initieel 

BBP 1,4% 1,4% 1,4% -10,6% -7,4% 6,5% 
CPI 1,44% 1,1% 1,44% 0,8% 0,8% 1,4% 

Tabel 3-2: Belangrijkste parameters 

Aangaande de opcentiemen voor het begrotingsjaar 2021 werd reeds gesteld dat de raming gebaseerd is 
op de HRF-methode en vertrekt van cijfers voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2021 die door de FOD 
Financiën per 24 september 2020 ter beschikking werden gesteld. 
 
Op basis van de supra vermelde parameters en impact van federale maatregelen worden de bruto-
opcentiemen bij de begrotingsopmaak 2021 op 7,7 miljard euro geraamd. De HRF-methode, die concreet 
neerkomt op de raming van de voorschotten voor het aanslagjaar 2021 en de raming van de afrekeningen 
in 2021 over de voorgaande aanslagjaren, houdt ook impliciet rekening met een inningspercentage. Bij de 
begrotingsopmaak 2021 wordt er uitgegaan van een inningspercentage van 99,67%, dat gebaseerd is op 
de verwachte realisaties met betrekking tot het aanslagjaar 2017. 
 
Vanaf AJ 2021 worden er geen opstappen meer voorzien inzake Tax Shift. 
 

  1BA 2020 2BA 2020 
2BA 2020 
- 1BA 2020 

BO 2021 
BO 2021 

- 1BA 2020 
BO 2021 - 
2BA 2020 

Voorschotten 7.719.120 7.719.120 0 7.657.178 -61.942 -61.942 
Afrekeningen vorige 
aanslagjaren 

98.725 98.725 0 76.434 -22.291 -22.291 

Bruto opcentiemen 7.817.845 7.817.845 0 7.733.612 -84.232 -84.232 

Tabel 3-3: Bruto-opcentiemen (in duizend euro) 

Verder toont Tabel 3-4 dat bij de begrotingsopmaak 2021 de overige toegewezen dotaties op 26,7 miljard 
euro geraamd worden, inclusief een verwachte positieve afrekening over het begrotingsjaar 2020 van 
558,4 miljoen euro. 
 
In totaal worden de middelen uit de bijzondere financieringswet in 2021 op 34,5 miljard euro geraamd 
(bruto-opcentiemen en toegewezen dotaties), inclusief de afrekening over het begrotingsjaar 2020. Ten 
opzichte van de eerste begrotingsaanpassing 2020 nemen de bedoelde middelen met 533,1 miljoen euro 
toe. 
 
De voorliggende raming van de toegewezen dotaties sluit tevens volledig aan bij de ramingen die door 
de FOD Financiën gecommuniceerd werden voor de begrotingsopmaak 2021. 
 

  1BA 2020 2BA 2020 
2BA 2020 
- 1BA 2020 

BO 2021 
BO 2021 

- 1BA 2020 
BO 2021 - 
2BA 2020 

Gewest: dotaties voor 
diverse bevoegdheden 

2.974.766 2.771.683 -203.083 3.024.423 49.657 252.740 
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  1BA 2020 2BA 2020 
2BA 2020 
- 1BA 2020 

BO 2021 
BO 2021 

- 1BA 2020 
BO 2021 - 
2BA 2020 

Gewest: 
overgangsmechanisme 

-321.557 -321.557 0 -321.557 0 0 

Gemeenschap: BTW dotatie 10.033.182 8.930.046 -1.103.137 9.901.617 -131.565 971.572 
Gemeenschap: PB dotatie 5.622.182 5.238.363 -383.819 5.718.082 95.901 479.720 
Gemeenschap: dotaties 
voor diverse bevoegdheden 

7.790.945 7.366.798 -424.148 7.879.521 88.576 512.724 

Gemeenschap: 
overgangsmechanisme 

152.795 152.795 0 152.795 0 0 

Gew & Gem: 
responsabiliseringsbijdrage 
pensioenen 

-131.054 -131.054 0 -185.989 -54.935 -54.935 

Subtotaal 26.121.260 24.007.074 -2.114.187 26.168.893 47.633 2.161.820 
Gew & Gem: afrekening 
over het jaar t-1 

-11.275 -11.275 0 558.426 569.701 569.701 

Totale middelen Gew & 
Gem 

26.109.985 23.995.799 -2.114.187 26.727.320 617.335 2.731.521 

Tabel 3-4: Gewest- en gemeenschapsdotaties (in duizend euro) 

3.3 SPECIFIEKE DOTATIES VANWEGE DE FEDERALE OVERHEID 

Tabel 3-5 toont de geraamde middelen met betrekking tot de (overige) specifieke dotaties vanwege de 
federale overheid. De bijkomende toelagen die de gemeenschappen vanaf 2015 ontvangen voor de 
bijkomende bevoegdheden die hen door de zesde staatshervorming worden toegekend (gezinsbijslag, 
ouderenzorg, gezondheidszorg, ziekenhuisinfrastructuur (vanaf 2016), justitiehuizen en interuniversitaire 
attractiepolen (vanaf 2018), zijn begrepen in de gemeenschapsmiddelen van Tabel 3-4. 

Bij de begrotingsopmaak 2021 worden de specifieke dotaties op 100,7 miljoen euro geraamd. Ten opzichte 
van de eerste begrotingsaanpassing 2020 neemt de raming met 1,3 miljoen euro toe. 

  1BA 2020 2BA 2020 
2BA 2020 
- 1BA 2020 

BO 2021 
BO 2021 

- 1BA 2020 
BO 2021 - 
2BA 2020 

Buitenlandse studenten 40.222 40.103 -119 40.664 442 561 
Overname gewestbelastingen 
(VB, BIV) 

16.146 16.098 -48 16.323 177 225 

Overname gewestbelastingen 
(ERF, REG) 

26.244 26.166 -78 26.533 288 366 

Dotatie Nationale Plantentuin 7.757 6.819 -938 7.627 -130 808 
Compensatie dode hand 1.024 1.024 0 1.024 0 0 
Overname spelen en 
weddenschappen, aut 
ontspanningstoestellen en 
openingsbelasting 

8.152 8.128 -24 8.242 90 114 

Subtotaal 99.545 98.338 -1.208 100.413 868 2.075 
Afrekening over het jaar t-1 -146 -146 0 244 390 390 
Totaal specifieke dotaties 99.399 98.192 -1.208 100.657 1.258 2.466 

Tabel 3-5: Specifieke dotaties (in duizend euro) 
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3.4 GEWESTELIJKE BELASTINGEN 

Naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2021 worden de gewestbelastingen op 6,6 miljard euro 
geraamd, 888,0 miljoen euro meer dan bij de eerste begrotingsaanpassing 2020. Tabel 3-6 toont een 
overzicht van de begrotingsposten en de verschillende bedragen. De getoonde bedragen zijn ESR-
ontvangsten. 
 
De ontvangsten uit de belasting op spelen en weddenschappen worden voor begrotingsjaar 2021 geraamd 
op 56,0 miljoen euro. Voor de raming wordt vertrokken van de ontvangsten aanslagjaar 2019. Die 
ontvangsten nemen toe met 4,7% per jaar, de helft van de gemiddelde groei over de periode 2015 – 2019. 
De ontvangsten uit de belasting op automatische ontspanningstoestellen worden geraamd op 22,1 miljoen 
euro. Voor de raming wordt vertrokken van de ontvangsten van aanslagjaar 2019 die geïndexeerd 
worden. Daarnaast worden de ontvangsten negatief gecorrigeerd omwille van de coronacrisis. De 
verwachting is dat de coronacrisis een negatieve impact zal hebben op het aantal geplaatste toestellen. 
Er wordt een correctie van -3% toegepast. 
 
De ontvangsten uit het verkooprecht worden geraamd op 2.268,5 miljoen euro. Die raming vertrekt van 
het aantal akten van 2018 verhoogd met 2,5%. Dat komt overeen met het aantal akten dat mocht worden 
verwacht in 2019, zonder het afschaffen van de woonbonus. Daarnaast wordt rekening gehouden met 
een daling van de verkoopprijzen met 2% ten opzichte van het prijsniveau 2019. 
De ontvangsten uit het verdeelrecht worden geraamd op 76,1 miljoen euro. 
 
De ontvangsten uit het recht op hypotheekvestiging worden geraamd op 167,5 miljoen euro. De raming 
vertrekt van het aantal akten 2018. Dat aantal wordt verhoogd met 2,5% naar analogie met het 
verkooprecht. Het gemiddelde recht wordt constant gehouden op het niveau van 2020. 
 
De raming van de ontvangsten uit de schenkbelasting bedraagt 365,7 miljoen euro. De raming vertrekt 
van het aantal akten 2019. Het gemiddelde recht wordt constant gehouden op het niveau 2020. Verder 
wordt rekening gehouden met een meeropbrengst van 12 miljoen euro, ingevolge het verlengen van de 
verdachte periode van 3 naar 4 jaar in de erfbelasting. 
 
De ontvangsten uit erfbelasting worden geraamd op 1.444,2 miljoen euro, exclusief de ontvangsten uit de 
fiscale regularisatie. Die raming houdt rekening met 75 miljoen euro extra ontvangsten vanaf 2021 omwille 
van de afschaffing van het duolegaat De ontvangsten uit fiscale regularisatie worden geraamd op 7,5 
miljoen euro. Het betreft de verwachte ontvangsten uit dossiers ingediend in 2020, het laatste jaar van 
de fiscale regularisatie, die pas in begrotingsjaar 2021 zullen resulteren in een regularisatieheffing. 
 
De ontvangsten uit de onroerende voorheffing worden geraamd op 281,9 miljoen euro. De raming houdt 
rekening met de jaarlijkse indexering en de groei van het KI met 0,4%. Daarnaast komt vanaf 2021 het 
effect van het afschaffen van het belastingkrediet voor ondernemingen op kruissnelheid. Het op 
kruissnelheid komen van die maatregel resulteert in 5,6 miljoen euro extra ontvangsten ten opzichte van 
2020. 
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De ontvangsten uit de jaarlijkse verkeersbelasting worden geraamd op 1.101,7 miljoen euro. De raming 
houdt rekening met de jaarlijkse indexatie en een negatief effect van de vergroening van het wagenpark 
van -1,5%. De omvang van het wagenpark wordt verondersteld constant te blijven op het niveau 2019. 
 
De raming van de ontvangsten uit de belasting op inverkeerstelling wordt geraamd op 306,5 miljoen euro. 
De raming houdt rekening met een toename van de gemiddelde ontvangst van +3% (CO2 uitstoot daalt 
minder snel dan jaarlijkse verhoging van de CO2-correctie in de formule van de BIV). Het aantal 
inschrijvingen wordt verondersteld 3% lager te liggen dan in 2019. 
 
De ontvangsten uit de kilometerheffing worden geraamd op 516,3 miljoen euro. De ontvangsten houden 
rekening met de jaarlijkse indexering en een negatief vergroeningseffect van -1%. In 2020 wordt een daling 
verwacht van het aantal aangerekende kilometers met 3,8% ten opzichte van 2019. Voor 2021 wordt 
rekening gehouden met een toename van het aantal aangerekende kilometers met 3,4% ten opzichte van 
2020. De verhoging van de tarieven medio 2020 heeft in 2021 een volledig jaar uitwerking. 
 

  1BA 2020 2BA 2020 
2BA 2020 - 
1BA2020 

BO 2021 
BO 2021 - 
1BA2020 

Onroerende voorheffing 272.281 272.837 556 281.945 9.664 
Belasting op de spelen en weddenschappen 38.892 48.687 9.795 56.030 17.138 
Belasting op de automatische 
ontspanningstoestellen 

17.030 17.030 0 22.134 5.104 

Verkooprecht en verdeelrecht 1.734.856 2.108.273 373.417 2.344.679 609.823 
Recht op hypotheekvestiging 126.669 140.555 13.886 167.544 40.875 
Verkeersbelasting op de autovoertuigen 1.112.596 1.102.967 -9.629 1.101.705 -10.891 
Belasting op de inverkeersstelling 240.005 275.622 35.617 306.487 66.482 
Schenkbelasting 336.487 342.116 5.629 365.708 29.221 
Erfbelastingen excl regularisatie 1.357.742 1.373.814 16.072 1.444.209 86.467 
Erfbelastingen regularisatie 25.000 15.000 -10.000 7.500 -17.500 
Kilometerheffing 464.731 472.454 7.723 516.337 51.606 
Totaal 5.726.289 6.169.355 443.066 6.614.278 887.989 

Tabel 3-6: Gewestelijke belastingen (in duizend euro) 

3.5 TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN 

Aan een begrotingsfonds toegewezen of geaffecteerde ontvangsten - die niet als opbrengsten uit 
kredietverleningen of deelnemingen kunnen bestempeld worden - zijn ontvangsten die voorbehouden 
worden voor het dekken van bepaalde, duidelijk omschreven uitgaven. De raming van de toegewezen 
ontvangsten voor het begrotingsjaar 2021 bedraagt 578,3 miljoen euro. Ten opzichte van de eerste 
begrotingsaanpassing 2020 houdt deze raming een lichte daling in van 5,1 miljoen euro. 
 
De evolutie van de toegewezen ontvangsten in 2021 wordt in belangrijke mate verklaard door de evolutie 
van de ontvangsten van het Fonds Waarborgregeling, het Energiefonds, het Klimaatfonds en het 
Verkeersveiligheidsfonds. 
 
Andere belangrijke toegewezen ontvangsten in de middelenbegroting zijn: 
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- de terugbetaling van salarissen en salaristoelagen in de onderwijssector; 
- de inkomsten in het kader van het medisch-sociaal beleid. 

3.6 ANDERE ONTVANGSTEN (INCLUSIEF LOTTO-MIDDELEN) 

De andere ontvangsten zijn niet-fiscale, niet-toegewezen ontvangsten die niet kunnen worden bestempeld 
als enerzijds opbrengsten uit kredietverleningen of deelnemingen, of anderzijds dotaties van instellingen 
die tot de consolidatieperimeter behoren. 
 
De raming van de andere ontvangsten (exclusief Lotto-middelen) voor het begrotingsjaar 2021 bedraagt 
321,4 miljoen euro. Ten opzichte van de eerste begrotingsaanpassing 2020 houdt deze raming een toename 
in van 56,4 miljoen euro. Deze evolutie wordt verklaard door de verwachte inkomsten uit de 
spectrumveiling (19,5 miljoen euro). Bovendien worden de ontvangsten in het kader van het bouwdossier 
Sluis Terneuzen op 63,4 miljoen euro geraamd (o.a. compensatie door Nederland van de geprefinancierde 
BTW, bijdrage van het Havenbedrijf Gent in de bouwkosten), een toename met 34,7 miljoen euro ten 
opzichte van de eerste begrotingsaanpassing 2020. 
 
In deze middelencategorie dient ook te worden vermeld dat in 2021 geen Ethias-dividend verwacht wordt. 
Ook bij de eerste begrotingsaanpassing 2020 werd er van uitgegaan dat er geen Ethias-dividend zal 
uitgekeerd worden (in principe 32,6 miljoen euro). 
 
De raming van de Lotto-middelen voor 2021 bedraagt 30,4 miljoen euro, een positieve bijstelling van 0,2 
miljoen euro ten opzichte van de eerste begrotingsaanpassing 2020. 

3.7 TE CONSOLIDEREN INSTELLINGEN 

De ESR-ontvangsten van de te consolideren instellingen dalen in vergelijking met de begrotingsaanpassing 
2020 met 62,9 miljoen euro. Instellingen met aanzienlijke bedragen aan eigen ontvangsten worden in 
bijlage 1: Tabel netto-beleidsruimte vermeld. 
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4 DE UITGAVENBEGROTING 

4.1 BELEIDS- EN VEREFFENINGSKREDIETEN 

Figuur 4-1 geeft de evolutie weer van de totale beleids- en vereffeningskredieten bij de begrotingsopmaak 
2021 ten opzichte van de eerste begrotingsaanpassing 2020. In de begroting 2020 werden er eenmalig 
extra kredieten voorzien omwille van aangepaste aanrekeningsregels (cf. EUROSTAT en INR) die ESR-matig 
geneutraliseerd worden (overflow). Deze kredieten zijn niet opgenomen in de geconsolideerde beleids- en 
vereffeningskredieten van de eerste begrotingsaanpassing 2020. 
 
Figuur 4-1 toont aan dat bij de begrotingsaanpassing 2020 en de begrotingsopmaak 2021 de 
beleidskredieten respectievelijk 216,7 miljoen euro hoger en 96,2 miljoen euro lager liggen dan de 
vereffeningskredieten. Het verschil tussen de beleids- en vereffeningskredieten is bij begrotingsopmaak 
2021 met 312,9 miljoen euro afgenomen ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2020. Voorts blijkt dat 
de beleids- en vereffeningskredieten bij BO 2021 met respectievelijk 2,7 miljard euro en 2,4 miljard euro 
zijn gedaald in vergelijking met de eerste begrotingsaanpassing 2020. 
 

4.2 BELEIDS- EN VEREFFENINGSKREDIETEN PER BELEIDSDOMEIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabellen 4.1 en 4.2 geven samen met figuur 4.2 de verdeling weer van de beleids- en vereffeningskredieten 
per beleidsdomein voor de begrotingsopmaak 2021. 
 

Figuur 4-1: De globale evolutie van de beleids- en vereffeningskredieten (in duizend euro) 
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Figuur 4-2: Beleids- en vereffeningskredieten per beleidsdomein, excl. nieuw beleid (in miljoen euro) 

Beleidsdomein 1BA 2020 BO 2021 Delta % 

Hogere Entiteiten 134.593 137.150 2.557 1,9% 

Financiën en Begroting 5.355.726 2.076.368 -3.279.358 -61,2% 

Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.794.280 1.934.879 140.599 7,8% 

Onderwijs en Vorming 14.563.883 14.859.547 295.664 2,0% 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.856.488 13.091.085 234.597 1,8% 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.259.422 1.281.689 22.267 1,8% 

Werk en Sociale Economie 3.663.259 3.573.527 -89.732 -2,4% 

Landbouw en Visserij 224.455 204.503 -19.952 -8,9% 

Mobiliteit en Openbare Werken 4.254.001 4.145.822 -108.179 -2,5% 

Omgeving 2.089.972 2.093.023 3.051 0,1% 

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken 
en Justitie1 

4.549.895 4.658.112 108.217 2,4% 

TOTAAL 50.745.974 48.055.705 -2.690.269 -59,61% 

Tabel 4-1: Beleidskredieten per beleidsdomein, excl nieuw beleid (in duizend euro) 

 
1 Beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur en Internationaal Vlaanderen worden vanaf 1/01/2021 gefuseerd tot Kanselarij, bestuur, buitenlandse 
zaken en justitie. De cijfergegevens voor BA 2020 geven het geconsolideerd totaal weer. 
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Beleidsdomein 1BA 2020 BO 2021 Delta % 

Hogere Entiteiten 134.593 137.150 2.557 1,9% 

Financiën en Begroting 5.372.170 2.137.370 -3.234.800 -60,2% 

Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.733.628 1.904.222 170.594 9,8% 

Onderwijs en Vorming 14.574.914 14.859.388 284.474 2,0% 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.814.825 13.052.273 237.448 1,9% 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.273.944 1.294.199 20.255 1,6% 

Werk en Sociale Economie 3.654.616 3.560.475 -94.141 -2,6% 

Landbouw en Visserij 210.745 194.223 -16.522 -7,8% 

Mobiliteit en Openbare Werken 4.130.124 4.257.971 127.847 3,1% 

Omgeving 2.063.048 2.092.044 28.996 1,4% 

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken 
en Justitie1 4.566.698 4.662.669 95.971 2,1% 

TOTAAL 50.529.305 48.151.894 -2.377.321 -46,89% 

Tabel 4-2: Vereffeningskredieten per beleidsdomein, excl. nieuw beleid (in duizend euro) 
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5 HET VORDERINGENSALDO 

  1BA 2020 2BA 2020 BO 2021 

Geconsolideerde ESR-ontvangsten (1)  44.763.232 43.090.905 46.037.757 

Geconsolideerde ESR-uitgaven (2)  50.529.305 50.529.305 48.575.147 

Begrotingsmaatregelen (3)   549.639 

Nieuwe beleidsimpulsen (4)   1.666.070 

Geconsolideerd  ESR-saldo (5=1-2+3-4)  -5.766.073 -7.438.400 -3.653.821 

Onderbenutting (6)  1.251.070 1.251.070 1.156.704 

Geconsolideerd ESR-saldo na onderbenutting (7=5+6)  -4.515.003 -6.187.330 -2.497.117 

ESR-correcties (8)  10.307 10.307 -5.811 

Vorderingensaldo (9=7+8)  -4.504.696 -6.177.023 -2.502.928 

Correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (10)  101.680 101.680 146.086 

Saldo t.o.v. evenwichtsdoelstelling (11=9+10)  -4.403.016 -6.075.343 -2.356.842 

Tabel 5-1: Het vorderingensaldo (in duizend euro) 

Op basis van de evolutie van de middelen en uitgaven, besproken in voorgaande hoofdstukken, wordt 
het vorderingensaldo berekend. Dat gebeurt in volgende stappen: 

- In eerste instantie worden de geconsolideerde ESR-ontvangsten afgezet ten opzichte van de 
geconsolideerde ESR-uitgaven; 

- Vervolgens worden de genomen begrotingsmaatregelen (549,6 miljoen euro) in rekening gebracht; 
- Daarna worden de nieuwe beleidsimpulsen (1,666 miljard euro) verrekend. Dit geeft het 

geconsolideerde ESR-saldo; 
- Het geconsolideerde ESR-saldo wordt vervolgens aangepast voor onderbenutting (1,2 miljard euro 

in 2021), om zo tot het geconsolideerde ESR-saldo na onderbenutting te komen; 
- Hierop worden nog ESR-correcties toegepast. De belangrijkste zijn hier de correctie voor FWO (+2,7 

miljoen euro) en de correctie voor de BTW op opgeleverde scholen DBFM Scholen van Morgen (-
8,5 miljoen euro); 

- Tot slot worden de ESR-uitgaven die buiten de begrotingsdoelstelling worden gehouden 
afgezonderd.  

Voor de uitgaven voor de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding wordt er bij de begrotingsopmaak 
2021 146,1 miljoen euro buiten de begrotingsdoelstelling gehouden. Dat resulteert in een gecorrigeerd 
vorderingensaldo van -2,357 miljard euro voor de begrotingsopmaak 2021.   
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6 BIJLAGE 1: TABEL NETTO-BELEIDSRUIMTE 

Programma/ 
instelling   

Beleids- 
kredieten 

Vereffenings
-kredieten 

  Saldo t.o.v. evenwichtsdoelstelling 1BA2020 (1)   -4.403.016 

  Uitgaven buiten begrotingsdoelstelling (2)   101.680 

  Vorderingensaldo 1BA2020 (3=1-2)   -4.504.696 

        

  
Evolutie ontvangsten ongewijzigd beleid, incl. impact corona 
(4)   1.274.525 

  Ontvangsten MVG (4.1)   1.337.432 

  BFW opcentiemen   -84.233 

  Gewestmiddelen BFW   56.588 

  Gemeenschapsmiddelen BFW   562.150 

  Gewestelijke belastingen   887.989 

  Sluis Terneuzen (zie ook uitgavenzijde)   63.370 

  Overige ontvangsten MVG   -148.432 

  Ontvangsten instellingen (4.2)   -62.907 

  De Werkvennootschap   28.070 

  
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
(VDAB)   22.422 

  DBFM Scholen van Morgen   10.887 

  Vlaamse Interuniversitaire Raad   -31.243 

  De Vlaamse Waterweg   -20.072 

  DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF)   -17.628 

  Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel   -17.105 

  Vlaamse Landmaatschappij   -10.275 

  De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)   -10.102 

  Overige   -17.861 

        

  Evolutie uitgaven ongewijzigd beleid, incl. impact corona (5) -2.213.725 -1.954.158 

  Index (5.1) 237.170 203.589 

  
Indexatie lonen binnen systeem van loonprovisie (op 
kruissnelheid brengen overschrijding spilindex februari 2020)  399.153 399.153 

  
Indexatie lonen en werkingsmiddelen buiten provisie aan 1,3% 
GZI 37.521 34.495 

  Indexprovisie (overschrijding spilindex augustus 2021) -245.196 -245.196 

  ABEX-index VWF & VMSW (FS3 & BSL) 30.555 0 

  Overige index (hoofdzakelijk lonen) 15.137 15.137 

        

  
Actualisatie beleids- en vereffeningskredieten (5.2) (exclusief 
ruiters) --2.450.895 --2.157.747 

X Provisie coronacrisis -2.750.000 -2.750.000 
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Programma/ 
instelling   

Beleids- 
kredieten 

Vereffenings
-kredieten 

X Evolutie eigen ontvangsten instellingen -64.012 -64.012 

X Terugdraai aanwending klimaatmiddelen 2020 -48.401 -85.714 

X Aanwending middelen klimaatfonds MVG (toegewezen in 
2020 of vroeger) 14.507 46.563 

X Aanwending middelen klimaatfonds instellingen (toegewezen 
in 2020 of vroeger) 35.392 52.282 

  Aanwending middelen klimaatfonds (VAK 2021) 52.454 5.000 

CE Rente uitgaven incl. impact corona 34.898 34.898 

CB Provisie actieplan energie-efficiëntie - actualisatie 
vereffeningskalender 0 -7.134 

CB Terugdraai eenmalige impuls BA2020 - aankoop van 
hernieuwbare energiestatistieken -50.000 -25.000 

CB Terugdraai eenmalige impuls BA2020 - nieuwe sluis Zeebrugge -42.000 -21.000 

CD Fiscale uitgaven (woon) -64.026 -64.026 

CD Fiscale uitgaven (dienstencheques) 1.288 1.288 
Vlaams Fonds voor 
de Lastendelging (Landbouw)rampenfonds -73.948 -57.958 

CD KM-heffing 9.087 9.087 

EC Nettoverliesfinanciering 3.970 3.970 

EC Nettoverliesfinanciering impact corona 2.049 2.049 
Fonds voor 
Flankerend 
Economisch en 
Innovatiebeleid 

Vlaamse cofinanciering EFRO-projecten, bevordering 
ondernemerschap, win win lening 22.358 27.504 

FWO Fluctuerende vastlegging Onderzoeksinfrastructuur en 
vereffeningskalender 103.829 38.136 

FG Onderwijsinfrastructuur - aanpassing capaciteitsmiddelen -17.173 0 

Universiteiten en 
Hogescholen Klikmechanisme Hoger Onderwijs 2021 9.916 9.916 

Universiteiten en 
Hogescholen Groeivoet graduaten 15.139 15.139 

Agentschap voor 
Infrastructuur in het 
Onderwijs 

Vereffeningskalender AGIOn 0 14.043 

FF Financieringssysteem VWO 36.168 36.168 
Agentschap voor 
Infrastructuur in het 
Onderwijs 

Vereffeningskalender AGIOn (investeringen) 0 36.296 

FD, FF, FG Loonmodel 89.484 89.484 

FD Nabevallingsverlof onderwijzend personeel 9.325 9.325 

FD Extra capaciteit buitengewoon basisonderwijs 14.000 14.000 
Vlaams 
Infrastructuurfonds 
voor 

A1-A3 Ziekenhuisfinanciering -72.725 -72.725 
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Programma/ 
instelling   

Beleids- 
kredieten 

Vereffenings
-kredieten 

Persoonsgebonden 
Aangelegenheden 
Vlaams 
Infrastructuurfonds 
voor 
Persoonsgebonden 
Aangelegenheden 

Alternatieve financiering - kapitaalgedeelte gebruikstoelagen -4.323 -4.323 

Vlaams 
Infrastructuurfonds 
voor 
Persoonsgebonden 
Aangelegenheden 

Instandhoudingsforfait ziekenhuizen 12.717 12.717 

Vlaams 
Infrastructuurfonds 
voor 
Persoonsgebonden 
Aangelegenheden 

Vereffeningskalender VIPA   10.225 

Opgroeien Regie Pleegzorg 9.789 9.789 

Opgroeien Regie Groeipakket 138.610 138.610 

GH Groeipad gezinszorg 6.328 6.328 

GH Eindeloopbaan 5.000 5.000 
Vlaamse Sociale 
Bescherming (VSB) ZZZ 13.029 13.029 

Vlaamse Sociale 
Bescherming (VSB) Zorgzwaarte 9.000 9.000 

Vlaamse Sociale 
Bescherming (VSB) Zorgpremies - toename premies -7.211 -7.211 

Vlaamse Sociale 
Bescherming (VSB) 

Zorgpremies - administratieve geldboetes en achterstallige 
premies 10.534 10.534 

KD Terugdraai eenmalige impuls BA2020 - landbouwramp 2019 -20.700 -20.700 

MI Sluis Terneuzen (zie ook ontvangsten MVG) -120.069 -120.069 

Lantis Vereffeningskalender Lantis 0 13.785 
De Vlaamse 
Waterweg Pensioenvoorzieningen  8.050 8.050 

De Vlaamse 
Waterweg Vereffeningskalender DVW 0 25.607 

Vlaamse 
Vervoermaatschappij 
De Lijn 

Pensioenfonds De Lijn 7.000 7.000 

Vlaamse 
Vervoermaatschappij 
De Lijn 

Vereffeningskalender De Lijn 0 27.941 

MF Vereffeningskalender DAB VIF (ex-FFEU) 0 12.015 

MF Vereffeningskalender extra investeringsimpuls 2020 0 12.000 
De 
Werkvennootschap Vereffeningskalender projecten 0 86.335 

QC Terugdraai eenmalige impuls BA2020 - internationale 
klimaatfinanciering -7.050 -7.050 
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Programma/ 
instelling   

Beleids- 
kredieten 

Vereffenings
-kredieten 

QC Terugdraai eenmalige impuls BA2020 - asbestverwijdering -6.500 -2.000 

QE Vereffeningskalender Vlaams Energieagentschap 0 -10.727 

QE Subsidies pv-panelen 32.399 32.399 

VLM Terugdraai eenmalig VAK Landinrichtingsplannen 2020 -16.779 0 

QD Provisie wonen 7.000 7.000 

SK Bouwprojecten (renovatie Martelaarssite) 22.244 3.281 

SM Groeinorm 3,5% financiering lokale besturen 103.136 103.136 

SH Vlaams Randfonds -20.000 0 

  Overige 95.322 162.973 

        

  ESR-correcties (6)   -16.118 

  ESR-correcties perimeter en aanrekeningstijdstip     

  Correctie FWO   -18.521 

  Correctie Vlaams Parlement en parlementaire inst.   -1.901 

  Correcties op basis van rapport Rekenhof   13.200 

  ESR-correcties verstrengd Europees begrotingstoezicht (13)     

  BTW op opgeleverde scholen DBFM Scholen van Morgen   -7.429 

  Viapass   -1.467 

        

  Onderbenutting (7)   -94.366 

  Onderbenutting Hogescholen en Universiteiten   0 

  Onderbenutting overige   -94.366 

        

  Vorderingensaldo bij ongewijzigd beleid (8=3+4-5+6+7)   -1.386.497 

        

        

        

  Uitbreiding netto-beleidsruimte (9) 549.639 549.639 

  Ontvangsten (9.1)     

  Fiscaliteit - hervormingen 88.009 88.009 

  Punctuele maatregelen 48.376 48.376 

  Uitgaven (9.2)     

  Fiscaliteit - hervormingen -120.276 -120.276 

  Milderen groeipaden -126.389 -126.389 

  Efficiëntie en kerntaken -21.285 -21.285 

  Punctuele maatregelen -142.304 -142.304 

  Andere -3.000 -3.000 
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Programma/ 
instelling   

Beleids- 
kredieten 

Vereffenings
-kredieten 

  Beleidsruimte na maatregelen (10=8+9)   -836.858 

        

  
Invulling netto-beleidsruimte/extra aanwending (nieuw 
beleid) (11) -1.775.355  -1.666.070  

  Ontvangsten (11.1)     

  Fiscaliteit (RA) 341.000  341.000  

  Uitgaven (11.2)     

  Warm Vlaanderen (RA)  100.211 100.211  

  Excelleren (RA)  107.576 107.576  

  Extra investeringen (RA)  100.000 10.000  

  Lokale besturen (RA)  47.520 47.520  

  Mobiliteit en openbare werken (RA)  11.800 11.800  

  Omgeving (RA)  6.750 6.750  

  Andere (RA)  10.500 10.500  

  Beheersing Coronacrisis (provisie) 300.000 300.000 

 Sociaal Akkoord Welzijn (provisie) 286.000  286.000  

 Beleidsimpulsen Onderwijs (provisie) 250.000  250.000  

 Klimaatfonds 73.649  73.649  

 Nieuw beleid (incl. IT-uitgaven) 140.349  121.064  

    

 Vorderingensaldo (12=10-11) 
 

-.2.502.928 

 Buiten normering Oosterweel (o.b.v. sluitend 
terugverdienmodel) 

 
146.086 

 
   

 Saldo t.o.v. evenwichtsdoelstelling BO2021   -2.356.842 

    

 Plan Vlaamse Veerkracht 4.300.000 4.300.000 

 

.
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