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VLAAMS PARLEMENT

Zitting 1996-1997
30 september 1996

ONTWERP VAN DECREET
houdende de middelenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997
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ONTWERP VAN DECREET

(in miljoen frank)
228.907,2

DE VLAAMSE REGERING,
Op voordracht van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid

Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 03.

Na beraadslaging,
Artikel 4
BESLUIT :
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en
Gezondheidsbeleid wordt gelast namens de Vlaamse regering bij het Vlaams Parlement het ontwerp
van decreet in te dienen waarvan de tekst volgt :

Voor het begrotingsjaar 1997 worden de toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten
van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op :
(in miljoen frank)
4487,9

Artikel 1
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de niet toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op :

Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 01.

(in miljoen frank)
Artikel 5
1762,5
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 01.

Voor het begrotingsjaar 1997 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap
inzake de aangelegenheid bedoeld in artikel 127
tot 129 van de Grondwet geraamd op :
(in miljoen frank)

Artikel 2

923,5

Voor het begrotingsjaar 1997 worden de niet toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheid bedoeld in artikel
127 tot 129 van de Grondwet geraamd op :

Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 02.

(in miljoen frank)
Artikel 6
311.022,1
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 02.

Voor het begrotingsjaar 1997 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39
van de Grondwet geraamd op :
(in miljoen frank)

Artikel 3

244,2

Voor het begrotingsjaar 1997 worden de niet toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet geraamd op :

Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 03.
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Artikel 7

Artikel 10

De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd het
excedent van de uitgaven op de ontvangsten van
de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, voor
de begrotingsjaren 1980 tot en met 1997 door
leningen te dekken.

De Vlaamse minister van Openbare Werken,
Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd de opbrengst
van de taksen voor nummerplaten van bootjes, plezierboten en vissersboten te innen alsook de
opbrengst van de tolgelden voor het bedienen van
kunstwerken op de bevaarbare waterwegen ten
behoeve van de pleziervaart op zon- en feestdagen
(vaarvignet).

De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en
Begroting wordt ertoe gemachtigd :
1° Rentegevende financieringsmiddelen met inbegrip van de thesauriebewijzen zoals bedoeld in de
wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen te creëren ten belope
van het bedrag van de in de eerste alinea bedoelde
machtiging.
2° Voor de in datzelfde kader eventueel aan te
gane leningen zowel in België als in het buitenland
en zowel in Belgische frank als in vreemde munt de
voorwaarden en de terugbetalingstermijnen te
bepalen of aan te passen, of in het algemeen, dienaangaande met de geldschieters beheersovereenkomsten af te sluiten.
3° Elke verrichting inzake het financieel beheer te
doen, dit met inbegrip van het hechten van de
waarborg van de Vlaamse Gemeenschap of het
Vlaams Gewest naargelang het geval aan dergelijke verrichtingen door derden, in het algemeen
belang van de Schatkist.

Artikel 11
De terugvorderbare voorschotten toegekend vóór
31.12.95 om te voorzien in de ontoereikendheid
van de bedrijfsontvangsten, aan de N.V. Zeekanaal
en Haveninrichtingen van Brussel en zijn rechtsopvolger zijn definitief verworven door de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.

Artikel 12
De Vlaamse minister bevoegd voor financiën en
begroting wordt ertoe gemachtigd door middel van
leningen de terugbetaling van de nog niet afgeloste
obligaties van leningen der directe schuld (organisatieafdeling 24, programma 40) die op de vervaldag komen, te dekken.

Artikel 8
Overeenkomstig artikel 1, § 3 van de bijzondere
wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten, wordt
aan de Vlaamse Regering machtiging verleend om
de middelen inzake de aangelegenheden bedoeld
zowel in artikel 39 als in artikel 127 tot 129 van de
Grondwet aan te wenden tot het financieren van
de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 13
In afwijking op art. 93 van het decreet van 22
december 1993 (programmadecreet 1994) wordt de
integrale opbrengst bij verkoop van onderstaande
onroerende goederen aan de algemene middelen
van de Vlaamse Gemeenschap toegewezen :
– Gent : panden Coupure
– Mol-Ruiselede : tehuizen

Artikel 9
De op 31 december 1996 bestaande directe en indirecte belastingen, in hoofdsom en opdeciemen,
worden tijdens het jaar 1997 ingevorderd volgens
de bestaande wetten, decreten, besluiten en tarieven met inbegrip van deze die slechts een tijdelijk
of voorlopig karakter hebben.

– Grimbergen : Vliegveld

Artikel 14
Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 1997.
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Brussel,

De minister-president van de Vlaamse regering,
Luc VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting
en Gezondheidsbeleid,
Wivina DEMEESTER-DE MEYER
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Legende :
Co
: Code : 01, 02 of 03
O.A. : Organisatieafdeling
PR. : Programma
ART. : Artikelnummer
H.P. : Horizontaal programma :
T = fiscale ontvangst
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INVENTARIS VAN DE VRIJSTELLINGEN,
AFTREKKEN EN VERMINDERINGEN DIE DE ONTVANGSTEN
VAN HET VLAAMSE GEWEST BEÏNVLOEDEN
INLEIDING
1. Onderhavige inventaris is gebaseerd op een nota van het Ministerie van
Financiën. Het betreft de actualisering van de lijst vervat in het Advies van de
Hoge Raad van Financiën aan de Heer Minister van Financiën, houdende een
volledige inventaris van alle vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de
ontvangsten van de Staat beïnvloeden.
Deze inventaris die werd opgenomen in de bijlage van de rijksmiddelenbegroting 1995 is de meest recente die beschikbaar is.
Wat de Gewestbelastingen betreft bevat de inventaris van de Hoge Raad van
Financiën enkel de fiscale uitgaven onder de vorm van : onroerende voorheffing,
successierechten en registratierechten.
Voor wat het Vlaamse Gewest betreft zijn eveneens de fiscale uitgaven o.v.v. vrijstellingen voor de uitbating van automatische ontspanningstoestellen eveneens
substantieel, en worden hierna ook opgenomen.
2. De Hoge Raad van Financiën omschrijft het begrip belastinguitgave als :
"Een minderontvangst wegens fiscale tegemoetkoming (tax expenditures) voortvloeiend uit een afwijking van het algemeen stelsel van een geheven belasting
ten voordele van zekere belastingplichtigen of van zekere economische, sociale,
culturele, ... activiteiten en die kan worden vervangen door een rechtstreekse
betoelaging".
De afwijkingen worden beschouwd als belastinguitgave in de mate dat het nagestreefde objectief ook via een rechtstreeks budgettaire betoelaging kan bereikt
worden.
3. In verband met de aanwijzing als belastinguitgave is het onvermijdelijk dat er
gevallen van twijfel of andere gevallen bestaan waarvoor een verschillende
beoordeling mogelijk is. Voor al deze gevallen met een verschillende beoordeling over het karakter van de belastinguitgave werd in bijgaande overzichtstabel
- die ontleend werd aan het Ministerie van Financiën - een derde kolom "twijfel"
voorzien. De in aanmerking genomen bepalingen zijn dus verdeeld over drie
kolommen naargelang, volgens de hoger vermelde definitie, zij :
– als belastinguitgave dienen te worden aangemerkt ;
– niet als dusdanig kunnen worden weerhouden ;
– twijfel doen rijzen ten aanzien van hun aard als belastinguitgave.
4. De becijfering is gebeurd volgens de methode "verlies aan ontvangsten".
Deze berekeningsmethode toont onmiddellijk hoeveel hoger de ontvangsten
zouden zijn indien deze fiscale bepalingen niet zouden bestaan. Er werd dus
geen rekening gehouden met de geïnduceerde effecten door het bestaan van de
bepaling. Met andere woorden er wordt verondersteld dat de andere elementen
van het fiscale stelsel en het gedrag van de belasting- en bijdrageplichtigen door
het bestaan van de fiscale bepaling niet gewijzigd wordt.
5. De begrotingskost van de fiscale bepalingen is berekend op basis van de
ramingen van de nationale overheid. Waar geen gegevens per gewest beschikbaar waren, werd de verdeelsleutel voor de toewijzing van de gewestelijke belasting, op de nationale cijfers toegepast.
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TOTAAL BEDRAG VAN DE GEKWANTIFICEERDE
FISCALE UITGAVEN
VLAAMSE GEWEST

BELASTINGCATEGORIE

FISCALE
UITGAVE
RAMING

Onroerende voorheffing
Successierechten
Registratierechten
Belasting op automatische ontspanningstoestellen

322 (1)
(2)
1.851,4 (2)
196,2 (3)

TOTAAL

2.370

(1) berekend op basis van de kadastrale inkomens voor het aanslagjaar 1994
(bron : dienst van de fiscale coördinatie Ministerie van Financiën)
(2) berekend op basis van de federale inventaris van de fiscale uitgaven 1995
(bron : rijksmiddelenbegroting 1996)
(3) berekend op basis van de statistieken inzake de belasting op de automatische ontspanningstoestellen (1995)
(bron : Bulletin der Belastingen)
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BEPALINGEN VAN DE FISCALE WETGEVING
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Fiscale uitgaven in
het Vlaamse Gewest
(conform de beschrijving
van de H.R.F.)
JA
NEEN
TWIJFEL

MOTIVERING

I. Onroerende voorheffing
A. VRIJSTELLING VOOR
– de onroerende goederen of delen van onroerende
goederen welke een belastingplichtige die geen winstoogmerken nastreeft zal hebben besteed voor de uitoefening van een openbare eredienst, voor onderwijsdoeleinden, voor de vestiging van hospitalen, vakantiehuizen of andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen (Art. 253, 1°, W.I.B.)

64,6

– de onroerende goederen die een vreemde staat heeft
aangewend tot de huisvesting van zijn diplomatieke of
consulaire zendingen of van culturele instellingen die
zich met geen verrichtingen van winstgevende
aard bezighouden (Art. 253, 2°, W.I.B.)

x
204,43

– de onroerende goederen die de aard van nationale
domeingoederen hebben, op zichzelf niet opbrengen
en voor een openbare dienst of voor een dienst van
algemeen nut worden gebruikt (Art. 253, 3°, W.I.B.)

x

– gedurende een periode van 5 jaar, voor de onroerende goederen die zijn gebouwd of aangeschaft door
middel van tegemoetkomingen van de Staat als
bepaald door de wetten op de economische expansie
(of waarvoor deze tegemoetkoming had kunnen worden verkregen)
Art. 8 W 17.07.59 ; Art. 6, W 30.12.70 - Ontwikkelingszone
Art. 8 W 04.08.78)

x
106,8

– gedurende de duur van de vrijstelling van ven. B. (10
jaar) voor de onroerende goederen gebruikt door de
"in de tewerkstellingszones gevestigde vennootschappen", door de "coördinatiecentra" en door de "innovatievennootschappen" in de tewerkstellingszones
In de tewerkstellingszones
Voor de coördinatiecentra
Voor de innovatievennootschappen

x
x
x

VERMINDERING
– met 25 % van de onroerende voorheffing i.v.m. het
door de belastingplichtige volledig betrokken woonhuis, wanneer het kadastraal inkomen van zijn gezamelijke in België gelegen onroerende goederen niet
meer bedraagt dan 30.000 fr. Deze vermindering wordt
voor een tijdperk van vijf jaar op 50 pct. gebracht voor
zover het gaat om een woonhuis gebouwd of aangekocht in nieuwe staat zonder het genot van een bouwof aankooppremie (Art. 257, 1°, W.I.B. 92)

82,82

Vrijstelling van P.B. leidt tot
vrijstelling van O.V.

Vrijstelling B.N.V. leidt tot vrijstelling O.V. (* is som van
rubrieken aangeduid met x)

De drie hiernaast vermelde
voorwaarden samen verantwoorden de vrijstelling

(° is de som van de 4 rubrieken
aangeduid met x)

Gevolg van de vrijstelling van
ven. B.
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Fiscale uitgaven in
het Vlaamse Gewest
(conform de beschrijving
van de H.R.F.)
JA
NEEN
TWIJFEL

MOTIVERING

– met 20 % van de onroerende voorheffing i.v.m. het
woonhuis betrokken door een groot oorlogsverminkte
of van 10 % voor het woonhuis betrokken door een
gehandicapt persoon die voor ten minste 66 pct.
getroffen is door ontoereikendheid of vermindering
van lichamelijke of geestelijke geschiktheid (Art. 257,
2°, W.I.B. 92)

0,05

Vermindering om sociale en/of
vaderlandslievende redenen

– van de onroerende voorheffing i.v.m. het onroerend
goed dat wordt betrokken door het hoofd van een
gezin met tenminste twee kinderen in leven of een
gehandicapt persoon (zie boven) : deze vermindering
bedraagt 10 % voor elk kind ten laste en 20 % voor
elk gehandicapt persoon ten laste, met inbegrip van de
echtgenoot (Art. 257, 3°, W.I.B. 92)

108,01

Vermindering om gezinsredenen

– evenredig aan de duur van de hoegrootheid van de
improduktiviteit of van het verlies van het genot van
inkomsten. (Art. 257, 4°, W.I.B. 92)

x

– van de onroerende voorheffing met betrekking tot
verhuurde sociale woningen (tarief verminderd van
1,25 pct. tot 0,8 pct. : Art. 255, tweede lid, W.I.B. 92,
zie ook Art. 60 van het Decreet van 29.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991).

24,76

TOTAAL :

322,44

Gevolg van de vrijstelling van de
P.B.

Tariefvermindering om sociale
redenen
204,43

64,6

II. Successierechten
A. TARIEVEN
– vermindering van de belasting gelijkgesteld met het
successierecht dat in het buitenland werd geheven op
de onroerende goederen gelegen buiten België (Art.
17, W.S.)

x

Bepaling ter voorkoming van de
dubbele belasting

– vrijstelling van het successierecht voor de titels
waarop werd opgeschreven in het kader van het
koninklijk besluit nr. 15 van 09.03.1982.

x

Bevordering van het risicodragend kapitaal

– tarief gedeeltelijk verlaagd in de mate waarin de
nalatenschap activa bevat, geïnvesteerd in een onderneming, waarvan de exploitatie zal worden verdergezet door de langstlevende echtgenoot of door één of
meerdere afstammelingen van de overledene (Art. 48,
W.S.)

0

Bescherming van de familiale
economische vermogens
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Fiscale uitgaven in
het Vlaamse Gewest
(conform de beschrijving
van de H.R.F.)
JA
NEEN
TWIJFEL

– abattement van 500.000 F op het aandeel verkregen
door de langstlevende echtgenoot of door elk der erfgenamen in rechte lijn. Het minderjarig kind van de
overledene geniet een bijkomend abattement van
100.000 F per "vol" jaar tot aan zijn meerderjarigheid.
In dat geval geniet de langstlevende echtgenoot een
bijkomend abattement gelijk aan de helft van de
samengevoegde bijkomende abattementen van de
gemene kinderen (Art. 54, 1°, W.S.)

0

– vrijstelling van het successierecht wanneer het door
de overledene nagelaten netto-actief 25.000 F niet
overschrijdt (Art. 54, 2°, W.S.)

x

MOTIVERING

Maatregel genomen om het wettelijk gezin te begunstigen
Inningskosten te hoog

– vrijstelling voor de legaten gedaan aan de Staat en de
openbare instellingen van de Staat (Art. 55, W.S.)

0

– vermindering van 2 % op het bedrag van het recht
geheven ten laste van de erfgenaam, begiftigde of legataris wanneer deze, op het ogenblik van het overlijden
ten minste drie wettige minderjarige kinderen in leven
heeft. De vermindering wordt berekend per minderjarig kind in leven met een maximum van 2.500 F. Indien
de erfgenaam, legataris of begiftigde de langstlevende
echtgenoot is, wordt de vermindering van de 2% verdubbeld, met een maximum van 5.000 F per kind (Art.
56, W.S.)

0

– vermindering met de helft van de rechten geheven
op de goederen die binnen het jaar na het overlijden
het voorwerp hebben uitgemaakt van meer dan een
overdracht door overlijden (Art. 57, W.S.)

0

– vermindering tot 60 % van de waarde in volle eigendom van de belastbare basis betreffende de goederen
die in naakte eigendom overgedragen worden door
overlijden wanneer deze goederen, voor de uitdoving
van het vruchtgebruik, het voorwerp waren van meer
dan één overdracht door overlijden (Art. 58, W.S.)

0

– vermindering tot 6,60 % voor legaten gedaan aan
provinciën, gemeenten en aan bepaalde Belgische
instellingen van openbaar nut (Art. 59, 1°, W.S.)

0

Onrechtstreekse hulp aan de
openbare sector

– vermindering tot 8,80 % voor legaten gedaan aan
Belgische v.z.w.'s, mutualiteitsverenigingen en internationale verenigingen met wetenschappelijk doel (Art.
59, 2°, W.S.)

0

Bepalingen van filantropische
aard

Budgettaire maatregel

Verzachting van de gecumuleerde inningen
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Fiscale uitgaven in
het Vlaamse Gewest
(conform de beschrijving
van de H.R.F.)
JA
NEEN
TWIJFEL

MOTIVERING

B. TERMIJN VAN BETALING
– mogelijkheid tot betaling door gedeeltelijke stortingen gespreid over maximaal vijf jaar wanneer :

Normale termijn : 7, 8 of 9
maanden

– de erfgoederen worden aangewend voor de uitoefening van een beroepswerkzaamheid

x

– de erfgoederen niet vatbaar zijn voor onmiddellijke
tegeldemaking zonder aanzienlijk nadeel voor de
schuldenaar van de belasting (Art. 77, W.S.)

x

– de erfgenaam, begiftigde of legataris die goederen in
naakte eigendom verkrijgt, kan de betaling van de successierechten uitstellen tot bij de uitdoving van het
vruchtgebruik. In dit geval is het te betalen bedrag
gelijk aan de verschuldigde rechten verhoogd met een
forfaitair berekende intrest (Art. 79, W.S.)

x

– indien een legaat, gedaan aan een Belgische rechtspersoon, onderworpen is aan de goedkeuring van de
overheid, kan de invordering geschorst worden tot na
het verstrijken van de termijn van 2 maanden, volgend
op de goedkeuring van de hogere overheid, zonder dat
hierdoor afbreuk kan worden gedaan aan de betaling
van de eventueel verschuldigde intrest (Art. 80 en 81,
tweede lid, W.S.)

x

C. WIJZE VAN BETALING

Regel : betaling in speciën

– betaling met effecten van de geünificeerde 4 %
schuld van de Belgische openbare schuld (Art. 83,
W.S.)

x

Aantrekkelijkheid van lening
verhogen

– betaling met effecten van de bijzondere lening 1981
(wet van 15 mei 1981)

x

Aantrekkelijkheid van lening
verhogen

– betaling door de afgifte van kunstwerken die in de
nalatenschap aanwezig zijn of aan de overledene en/of
aan zijn overlevende echtgenoot toebehoren (Art. 11
tot 16, wet van 1 augustus 1985).

x

TOTAAL

0

0

0

III. Registratierechten
– genieten een verlaagd tarief van 6 % :
– de verkopingen aan openbare immobiliënmaatschappijen (Art. 51, W.R.). Dit recht wordt teruggegeven indien de verwervende vennootschap het goed
heeft wederverkocht binnen 10 jaar na de verkrijging
(Art. 213, W.R.)

Normaal tarief : 12,5 %

30,2

Vermindering van de lasten op
de bescheiden onroerende
goederen
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– de verkopingen van onroerende landgoederen en
bescheiden woningen, wanneer het kadastraal inkomen van de eigendommen van de verwerver een bij
koninklijk besluit voorgeschreven maximum niet te
boven gaat (Art. 53 e.v., W.R.)

Fiscale uitgaven in
het Vlaamse Gewest
(conform de beschrijving
van de H.R.F.)
JA
NEEN
TWIJFEL

MOTIVERING

1.220

– tarief verminderd met 5 % ten voordele van handelaars in onroerende goederen, op voorwaarde dat de
verworven goederen worden herverkocht binnen de 10
jaar na de verkrijging (Art. 62, W.R.)
– tarief verminderd met 1,5 % voor de eigendommen
verkocht aan kopers die recht hebben op een regeringspremie (Art. 52, W.R.)
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x

Verzachting van de dubbele
aanslag

x

Recht op een bijzondere verrichting

30,5

– tarief verminderd met 1 % voor verdelingen en
overdrachten onder bezwarende titel van onverdeelde
delen en de omzetting in een rente bedoeld in artikel
745 quater en quinquies van het Burgerlijk Wetboek (Art. 109 e.v., W.R.)
– tarief nul ten voordele van :
– ruilingen van onbebouwde landeigendommen die
voldoen aan bepaalde voorwaarden (Art. 72, W.R.)

0,2

Bepaling ten gunste van de ruilverkaveling

– akten in der minne verleden ten bate van de Staat
en van een bepaald aantal openbare diensten, alsmede
van buitenlandse Staten binnen aangegeven grenzen
(Art. 161, W.R.)

256,9

Budgettaire bepaling ter voorkoming van het inschrijven van
kredieten

– gedeeltelijke teruggave van het overgangsrecht van
12,5 % (in geval van wederverkoop van het aangekochte onroerend goed) (Art. 212, W.R.)
a) binnen drie maanden : teruggave van 4/5 van het
geheven recht
b) binnen de vijf jaar : teruggave van 3/5 van het geheven recht

304,5

TOTAAL

1851,4

9,3

IV. Belasting op automatische ontspanningstoestellen
Foorreizigers genieten een verlaagd tarief van 90 %

196,2

TOTAAL

196,2

ALGEMEEN TOTAAL

2370,04

204,43

64,6
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BEPALINGEN VAN DE FISCALE WETGEVING

– de verkopingen van onroerende landgoederen en
bescheiden woningen, wanneer het kadastraal inkomen van de eigendommen van de verwerver een bij
koninklijk besluit voorgeschreven maximum niet te
boven gaat (Art. 53 e.v., W.R.)

34

Fiscale uitgaven in
het Vlaamse Gewest
(conform de beschrijving
van de H.R.F.)
JA
NEEN
TWIJFEL

1.220

– tarief verminderd met 5 % ten voordele van handelaars in onroerende goederen, op voorwaarde dat de
verworven goederen worden herverkocht binnen de 10
jaar na de verkrijging (Art. 62, W.R.)
– tarief verminderd met 1,5 % voor de eigendommen
verkocht aan kopers die recht hebben op een regeringspremie (Art. 52, W.R.)

MOTIVERING

x

Verzachting van de dubbele
aanslag

x

Recht op een bijzondere verrichting

30,5

– tarief verminderd met 1 % voor verdelingen en
overdrachten onder bezwarende titel van onverdeelde
delen en de omzetting in een rente bedoeld in artikel
745 quater en quinquies van het Burgerlijk Wetboek (Art. 109 e.v., W.R.)
– tarief nul ten voordele van :
– ruilingen van onbebouwde landeigendommen die
voldoen aan bepaalde voorwaarden (Art. 72, W.R.)

0,2

Bepaling ten gunste van de ruilverkaveling

– akten in der minne verleden ten bate van de Staat
en van een bepaald aantal openbare diensten, alsmede
van buitenlandse Staten binnen aangegeven grenzen
(Art. 161, W.R.)

256,9

Budgettaire bepaling ter voorkoming van het inschrijven van
kredieten

– gedeeltelijke teruggave van het overgangsrecht van
12,5 % (in geval van wederverkoop van het aangekochte onroerend goed) (Art. 212, W.R.)
a) binnen drie maanden : teruggave van 4/5 van het
geheven recht
b) binnen de twee jaar : teruggave van 3/5 van het geheven recht

304,5

TOTAAL

1851,4

9,3

IV. Belasting op automatische ontspanningstoestellen
Foorreizigers genieten een verlaagd tarief van 90 %

196,2

TOTAAL

196,2

ALGEMEEN TOTAAL

2370,04

204,43

64,6
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SAMENVATTING SCHULDSITUATIE VLAAMSE GEMEENSCHAP PER RUBRIEK
Stand 31 december 1993 (in 000)

A) Gedebudgetteerde schuld
I. Direkte en indirekte onderhandse leningen
Kapitaal en Intresten
Volledig ten laste
Ontl. Bedr.
I
a) Financ. v.d. Openbare Werken door de Onderg. Best.

Uitst. Schuld
II

Geen Kap. Afl.
Intr. Ged. t.l.v. Vl. Gem.
Ontl. Bedr.
III

Uitst. Schuld
IV

57.716.837

36.422.422

0

0

2.046.174

1.006.718

0

0

c) Financ. grote infrastructuurwerken in de Ziekenhuissec.

13.166.419

10.193.837

3.203.587

2.510.158

d) Financiering School- en Universiteitsgebouwen

13.608.915

10.765.473

5.636.385

4.246.355

e) Financiering Waterbeleid en Milieubeleid

12.837.351

6.930.816

0

0

f) Financiering Huisvesting

73.339.882

40.689.673

41.704.000

39.361.433

4.768.616

2.968.741

718.500

396.109

177.484.194

108.977.680

51.262.472

46.514.055

102.802.271

102.293.560

0

0

b) Tussenkomst in de schulden van Onderg. Best.

g) Financiering diverse sectoren

TOTAAL

II. Amortisatiefonds (Staatswaarborg)
TOTAAL VLAAMS AANDEEL ALESH

III. F.N.S.V. (Fonds voor de herstructurering van de Nationale Sektoren in het Vlaamse Gewest nv)
FNSV

TOTAAL I, II en III

32.769.311

32.769.311

0

0

313.055.776

244.040.551

51.262.472

46.514.055

B) Directe (Gebudgetteerde) Schuld

71.500.000

C) Overname ARDIFIN Leningen

13.269.227

ALGEMEEN TOTAAL

328.809.778
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SAMENVATTING SCHULDSITUATIE VLAAMSE GEMEENSCHAP PER RUBRIEK
Stand 31 december 1994 (in 000)

A) Gedebudgetteerde schuld
I. Direkte en indirekte onderhandse leningen
Kapitaal en Intresten
Volledig ten laste
Ontl. Bedr.
I
a) Financ. v.d. Openbare Werken door de Onderg. Best.

Geen Kap. Afl.
Intr. Ged. t.l.v. Vl. Gem.

Uitst. Schuld
II

Ontl. Bedr.
III

Uitst. Schuld
IV

46.050.242

31.321.969

0

0

2.046.174

800.054

0

0

c) Financ. grote infrastructuurwerken in de Ziekenhuissec.

13.248.444

9.916.899

3.203.587

2.403.318

d) Financiering School- en Universiteitsgebouwen

13.341.294

10.770.039

5.407.152

3.914.926

e) Financiering Waterbeleid en Milieubeleid

10.260.782

6.218.847

0

0

f) Financiering Huisvesting

63.036.058

42.006.005

60.804.546

46.516.674

5.642.333

3.569.783

674.500

287.757

153.625.327

104.603.596

70.089.785

53.122.675

113.556.801

100.536.170

0

0

b) Tussenkomst in de schulden van Onderg. Best.

g) Financiering diverse sectoren

TOTAAL

II. Amortisatiefonds (Staatswaarborg)
TOTAAL VLAAMS AANDEEL ALESH

III. F.N.S.V. (Fonds voor de herstructurering van de Nationale Sektoren in het Vlaamse Gewest nv)
FNSV

TOTAAL I, II en III

0

0

32.769.311

32.769.311

267.182.128

205.139.766

102.859.096

85.891.986

B) Directe (Gebudgetteerde) Schuld

93.500.000

C) Overname ARDIFIN Leningen

13.179.490

ALGEMEEN TOTAAL

311.819.256
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SAMENVATTING TOTALE SCHULDSITUATIE
Toestand dd. 30-06-1996
INITIELE
SCHULD

UITSTAANDE
SCHULD

99.240.000.000
30.000.000.000

99.240.000.000
30.000.000.000

129.240.000.000

129.240.000.000

Overgenomen indirekte schuld
Vast
42.580.815.257
Vlot
11.846.351.022

32.274.553.729
11.846.351.022

54.427.166.279

44.120.904.751

141.820.815.257
41.846.351.022

131.514.553.729
41.846.351.022

183.667.166.279

173.360.904.751

174.092.705.222
51.216.621.075

124.867.500.311
41.788.553.945

225.309.326.297

166.656.054.256

174.092.705.222
51.216.621.075

124.867.500.311
41.788.553.945

225.309.326.297

166.656.054.256

315.913.520.479
93.062.972.097

256.382.054.040
83.634.904.967

408.976.492.576

340.016.959.007

RELATIEF
AANDEEL

DIREKTE SCHULD
Financiering NFS
Vast
Vlot

SUBTOTAAL
Vast
Vlot

75,86 %
24,14 %

INDIREKTE SCHULD
Vast
Vlot

SUBTOTAAL
Vast
Vlot

TOTAAL
Vast
Vlot

74,93 %
25,07 %
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DETAIL SCHULDSITUATIE : DIREKTE SCHULD
Toestand op 31 december 1995
VAST
INITIEEL

VLOTTEND

UITSTAAND

INITIEEL

UITSTAAND

TOTAAL
INITIEEL

UITSTAAND

SECUNDAIR ONDERWIJS +
EX-ARDIFIN
Ex-Ardifin leningen

3.500.000.000

3.500.000.000

4.017.700.000

4.017.700.000

7.517.700.000

7.517.700.000

3.500.000.000

3.500.000.000

4.017.700.000

4.017.700.000

7.517.700.000

7.517.700.000

12.351.221.580
11.184.443.175
5.176.669.564

4.585.829.644
11.184.443.175
1.900.665.849

0
3.379.225.655
0

0
3.379.225.655
0

12.351.221.580
14.563.668.830
5.176.669.564

4.585.829.644
14.563.668.830
1.900.665.849

28.712.334.319

17.670.938.668

3.379.225.655

3.379.225.655

32.091.559.974

21.050.164.323

88.000.000.000
500.000.000

88.000.000.000
500.000.000

15.000.000.000
1.000.000.000

15.000.000.000
1.000.000.000

103.000.000.000
1.500.000.000

103.000.000.000
1.500.000.000

2.000.000.000
0
0

2.000.000.000
0
0

2.262.225.367
2.000.000.000
2.500.000.000

2.262.225.367
2.000.000.000
2.500.000.000

4.262.225.367
2.000.000.000
2.500.000.000

4.262.225.367
2.000.000.000
2.500.000.000

1.000.000.000
0

1.000.000.000
0

1.187.000.000
4.000.000.000

1.187.000.000
4.000.000.000

2.187.000.000
4.000.000.000

2.187.000.000
4.000.000.000

0
0

0
0

1.000.000.000
3.500.000.000

1.000.000.000
3.500.000.000

1.000.000.000
3.500.000.000

1.000.000.000
3.500.000.000

91.500.000.000

91.500.000.000

32.449.225.367

32.449.225.367

123.949.225.367

123.949.225.367

123.712.334.319

112.670.938.668

39.846.151.022

39.846.151.022

163.558.485.341

152.517.089.690

HUISVESTING
Bouw- & kooppremies
Herfinancieringsleningen
Saneringspremies

DIREKTE SCHULD
Financiering nfs via onderhandse dir. len
in bef.
Herfinancieringen NFS
Herfinancieringen overgenomen
indir. schuld
Herfinancieringen thesauriebewijzen
MTN-lijn bef. financiering NFS
MTN-lijn in bef. herfin. overgen.
indir. schuld
MTN-lijn in bef. herfinanciering NFS
Thesauriebewijzen herfin. overgen.
indir. schuld
Thesauriebewijzen herfinanciering NFS

TOTAAL
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DETAIL SCHULDSITUATIE : INDIREKTE SCHULD
Toestand op 31 december 1995
VAST

FINANCIERING VAN DE
OPENBARE WERKEN
Openbare gesubsidieerde werken
(k.b. 22.10.59)
Openbare slachthuizen (k.b. 22.10.59)
Saneringsleningen

VLOTTEND

INITIEEL

UITSTAAND

INITIEEL

31.267.600.715
138.073.000
2.046.174.000

20.817.833.013
68.636.996
566.790.198

0
0
0

33.451.847.715

21.453.260.207

13.341.294.236

TOTAAL

UITSTAAND

INITIEEL

UITSTAAND

0
0
0

31.267.600.715
138.073.000
2.046.174.000

20.817.833.013
68.636.996
566.790.198

0

0

33.451.847.715

21.453.260.207

10.462.244.382

0

0

13.341.294.236

10.462.244.382

13.341.294.236

10.462.244.382

0

0

13.341.294.236

10.462.244.382

1.299.148.037

938.918.883

0

0

1.299.148.037

938.918.883

1.299.148.037

938.918.883

0

0

1.299.148.037

938.918.883

188.986.826
212.839.543
1.615.210.840
40.000.000
550.000.000

165.092.263
196.968.354
746.310.246
19.800.000
453.102.146

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

188.986.826
212.839.543
1.615.210.840
40.000.000
550.000.000

165.092.263
196.968.354
746.310.246
19.800.000
453.102.146

2.607.037.209

1.158.273.009

0

0

2.607.037.209

1.581.273.009

3.600.000

3.464.518

0

0

3.600.000

3.464.518

3.600.000

3.464.518

0

0

3.600.000

3.464.518

1.339.140.000

527.207.265

0

0

1.339.140.000

527.207.265

1.339.140.000

527.207.265

0

0

1.339.140.000

527.207.265

1.187.097.000
5.424.968.948
7.764.938.396

801.284.591
4.210.990.449
5.646.129.533

0
0
0

0
0
0

1.187.097.000
5.424.968.948
7.764.938.396

801.284.591
4.210.990.449
5.646.129.533

14.377.004.344

10.658.404.573

0

0

14.377.004.344

10.658.404.573

108.952.000

67.006.353

0

0

198.952.000

67.006.353

108.952.000

67.006.353

0

0

198.952.000

67.006.353

1.659.856.040
518.093.692
1.500.000.000
13.476.827.954

368.907.742
296.354.971
1.377.605.638
8.576.426.246

0
0
0
0

0
0
0
0

1.659.856.040
518.093.692
1.500.000.000
13.476.827.954

368.907.742
296.354.971
1.377.605.638
8.576.426.246

17.154.777.686

10.619.294.597

0

0

17.154.777.686

10.619.294.597

UNIVERSITAIRE SECTOR
Academische sector

MIDDENSTANDSOPLEIDING
V.I.Z.O.

KUNST
Ballet van Vlaanderen
MUHKA
O.V.V. sociaal passief-beheerspassief
Philharmonie
V.L.O.S.

TOERISME
Toerisme (k.b. 22.10.59)

MEDIA
BRTN

BEJAARDENZORG
Bejaardenflats (k.b. 22.10.59)
Bejaardenzorg
Ziekenhuizen (k.b. 22.10.59)

GEZINSZORG
Kinderkribben (k.b. 22.10.59)

LEEFMILIEU
Industries
Overgenomen leningen
V.M.M.
Waterwerken (k.b. 22.10.59)
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VAST
INITIEEL
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VLOTTEND

UITSTAAND

INITIEEL

TOTAAL

UITSTAAND

INITIEEL

UITSTAAND

WATERVOORZIENING
V.M.W.

5.272.966.255

3.022.410.418

0

0

5.272.966.255

3.022.410.418

5.272.966.255

3.022.410.418

0

0

5.272.966.255

3.022.410.418

113.578.515.578
6.234.000.000
5.370.000.000
5.004.000.000

99.316.838.000
2.464.679.766
1.906.250.000
5.004.000.000

0
800.000.000
1.500.000.000
4.621.000.000

0
300.000.000
562.500.000
3.696.000.000

113.578.515.578
7.034.000.000
6.870.000.000
9.625.000.000

99.316.838.000
2.764.679.766
2.468.750.000
8.700.000.000

1.501.000.000

1.501.000.000

350.000.000

350.000.000

1.851.000.000

1.851.000.000

131.687.515.578

110.192.767.766

7.271.000.000

4.908.500.000

138.958.515.578

115.101.267.766

307.007.000

184.832.411

0

0

307.007.000

184.832.411

307.007.000

184.832.411

0

0

307.007.000

184.832.411

220.950.290.060

169.711.084.382

7.271.000.000

4.908.500.000

228.221.290.060

174.619.584.382

HUISVESTING
ALESH
N.L.M.
N.M.H.
V.H.M.
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij rentesubsidie

GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER
De Lijn

TOTAAL
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STAND INDIREKTE SCHULD - BIJLAGE — KAPITAALSAFLOSSING GEDEELTELIJK TEN LASTE VAN MVG
Toestand op 31 december 1995
LENING à 100 %
INITIEEL
UITSTAAND

GEDEELTE TEN LASTE VAN MVG
INITIEEL
UITSTAAND

VAST
STUDIETOELAGEN EN FINANCIERINGEN
Studietoelagen en financiering

UNIVERSITAIRE SECTOR
Sociale sector

VOLKSGEZONDHEID
V.F.B.Z. (Volksgezondheid)

ECONOMIE
Overname FNSV, consortiumkrediet

HUISVESTING
Vlaamse Woningsfonds
Woningfonds van de Bond van Kroostrijke Gezinnen

154.000.000

92.649.983

0

0

154.000.000

92.649.983

0

0

5.407.152.344

3.741.615.322

0

0

5.407.152.344

3.741.615.322

0

0

3.203.587.000

2.296.478.600

0

0

3.203.587.000

2.296.478.600

0

0

32.769.311.051

32.769.311.051

10.322.000.000

10.322.000.000

32.769.311.051

32.769.311.051

10.322.000.000

10.322.000.000

44.777.630.000
17.950.546.000

38.538.960.192
6.724.523.800

0
0

0
0

62.728.176.000

45.263.483.992

0

0

500.000.000

86.000.000

0

0

500.000.000

86.000.000

0

0

104.762.226.395

84.249.538.948

10.322.000.000

10.322.000.000

104.762.226.395

84.249.538.948

10.322.000.000

10.322.000.000

WATERWEGEN & BINNENVAART
Binnenscheepvaart
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BIJLAGE : SAMENVATTING SCHULD
INTRESTLASTEN GEDEELTELIJK TEN LASTE VAN MVG
INITIELE
SCHULD

UITSTAANDE
SCHULD

94.262.390.712
350.000.000

77.044.311.761
350.000.000

94.612.390.712

77.394.311.761

94.612.390.712

77.394.311.761

RELATIEF
AANDEEL

INDIREKTE SCHULD
Vast
Vlot

TOTAAL

,00 %
,00 %
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A. DECREETSBEPALINGEN
– De artikelen 1, 2 en 3 ramen de algemene ontvangsten (niet toegewezen ontvangsten ) van de
Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 1997. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen de gemeenschapsaangelegenheden (code 02), de gewestaangelegenheden (code 03) en de gemeenschappelijke
(code 01).
– De artikelen 4, 5 en 6 ramen de toegewezen ontvangsten voor het jaar 1997. Er wordt eveneens
een onderscheid gemaakt naar Gemeenschaps-,
Gewest- en gemeenschappelijke aangelegenheden
toe.
– Artikel 7 bevat de decretale machtiging naar de
Vlaamse Regering toe om het tekort te financieren
door middel van leningen.
– Artikel 8 machtigt de Vlaamse Regering om de
middelen bedoeld voor de aangelegenheden in
artikel 59bis en 107 quater door elkaar aan te wenden. Bedoelde decreetsbepaling is nodig omdat art.
1 § 3 van de bijzondere financieringswet deze toelating geeft aan het Vlaams Parlement. Deze
decreetsbepaling bevat zodoende een delegatie van
het Vlaams Parlement naar de Vlaamse Regering
toe om art. 1 § 3 van de B.W. van 16.01.1989 budgettair-technisch uit te voeren.
– Artikel 9 bevat de klassieke bepaling ten einde te
voldoen aan art. 111, 2de alinea van de Grondwet.
Krachtens art. 115, eerste alinea van de Belgische
Grondwet geldt de begroting slechts vóór een jaar.
De begrotingswet is op zichzelf onvoldoende om
de inning van belastingen toe te staan. Inzake fiscale ontvangsten worden buiten de goedkeuring van
het middelendecreet twee eisen gesteld, namelijk
de jaarlijkse goedkeuring van de verlenging en het
feit dat er voorafgaande fiscale wetten, decreten
enzovoort dienen te zijn, die zoals iedere organieke of gewone wet of decreet een permanent karakter hebben.
– Artikel 10 staat de bevoegde minister toe bepaalde ontvangsten te innen in het kader van de pleziervaart.
– Artikel 11 voorziet in een bepaling die de verwerving van terugvorderbare voorschotten door de
N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer
Vlaanderen regelt.

– Artikel 12 machtigt tot het herfinancieren met
nieuwe leningen van leningen die op vervaldag
komen.
– Artikel 13 kent de integrale opbrengst bij de verkoop van de bepaalde onroerende goederen toe
aan de algemene middelen van de Vlaamse
Gemeenschap.
– Tenslotte wordt in artikel 14 de inwerkingtreding
vastgesteld op 1 januari 1997
B. TABEL
TITEL I
LOPENDE EN KAPITAALONTVANGSTEN
8.INTERDEPARTEMENTALE ONTVANGSTEN
82.GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN
82.20 ALGEMENE ONTVANGSTEN M.B.T.
GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN
*Art. 49.19 - Financiering van het universitair
onderwijs voor buitenlandse studenten (art. 62 van
de bijzondere wet van 16 januari 1989).
Geraamde middelen : 362,8 miljoen frank.
De dotatie wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. (356,4 x 101,8)
*Art. 49.21 - Gedeelde belastingen
Geraamde middelen : 293.831,3 miljoen frank.
De middelen werden als volgt samengesteld :
– personenbelasting (gemeenschap) : 87.870,5
– B.T.W. : 205.960,8
Ter informatie volgt hierna een overzicht van
onderstaande gegevens :
Ter inleiding gaat een overzicht van de gebruikte
parameters in de periode 1989-1997.
Hierna volgen twee tabellen.
Tabel A : evolutie van de parameters 1997
Tabel B : raming personenbelasting en B.T.W. 1997
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PARAMETERS, gebruikt in de berekening van de TOEGEWEZEN MIDDELEN

INFLATIE
L.T. INTEREST VOET
B.N.P.-groei

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

3.11 %

3.45 %

3.21 %

2.43 %

2.75 %

2.38 %

1.47 %

1.80 %

1.80 %

8.04358 % 10.0000 % 9.05097 % 8.53019 % 7.41487 % 6.44085 % 8.55423 % 5.66713 %
-0.400 %
2.410 %
2.230 % 1.200 %

5.67 %
2.10 %

BEVOLKING
– VLAANDEREN
– WALLONIE, excl. DUITST. GEMEENS.
– DUITST. GEMEENSCHAP
– BRUSSELS GEWEST

5696051
3142709
66610
970346

5722344
3168035
66732
970501

5739736
3176654
67007
964385

5767856
3191211
67584
960324

5794857
3207739
68184
951217

5824628
3224881
68471
950339

TOTAAL

9875716

9927612

9947782

9986975

10021997

10068319

10100631 10130574 10130574

PERSONEN-BELASTING
– VLAANDEREN
– WALLONIE, excl. DUITST. GEMEENS.
– DUITST. GEMEENSCHAP
– BRUSSELS GEWEST

370935.1
183346.0
3454.1
70179.0

382546.2
186139.8
3591.7
70735.7

378248.9
180586.9
3528.5
68365.4

409697.6
192514.9
3722.4
71892.4

443145.1
206806.5
4082.3
75462.9

474843.3
220160.2
4351.9
78128.3

514279.3
238441.9
4661.6
82565.6

541218.1
249581.7
4879.4
84898.5

541218.1
249581.7
4879.4
84898.5

TOTAAL

627914.2

643013.6

630729.7

677827.3

729496.8

777483.7

839948.4

880577.7

880577.7

BEVOLKING, JONGER DAN 18 JAAR
(excl. DUITST. GEMEENSCHAP)
– VLAAMS GEWEST
– WAALS GEWEST
– BRUSSEL

1268795
729501
201805

1252814
724293
200074

1244105
722091
198581

1244003
720849
196575

1246991
724461
196349

1251875
726225
196813

1252868
726507
197160

1251803
726395
197970

1256688
730169
199009

TOTAAL

2200101

2177181

2164777

2161427

2167801

2174913

2176535

2176168

2185866

1992

1997

Incl.
bijp. '96

1989

1990

1991

30128.2
36268.7
33830.3
0.0
0.0

28097.4
34596.6
31470.9
0.0
0.0

30861.0
38636.1
35141.2
0.0
0.0

100227.3

94164.9

– 2de deel
– 3de deel
– Maaltijdcheques
– BNP-koppeling

161336.6
40993.6
0.0
0.0

SUBTOTAAL

TOTAAL

5847022
3235798
68741
949070

5866106
3243927
68961
951580

5866106
3243927
68961
951580

1993

1994

1995

1996

34174.4
42793.7
38915.4
0.0
0.0

38279.3
47291.7
42998.7
0.0
276.8

42226.8
51940.5
47216.3
352.1
542.4

46169.8
56828.8
51081.2
890.1
853.5

50424.0
61817.7
55617.9
1324.5
1338.2

54227.0
66677.9
60018.9
4076.8
1363.3

54333.4
67112.8
60410.2
3868.4
1363.3

104638.3

115883.5

128846.5

142278.2

155823.4

170522.3

186364.0

187088.0

172387.8
44845.2
0.0
0.0

177463.0
49172.4
0.0
0.0

181749.8
53579.7
0.0
0.0

187788.9
58434.2
3199.5
2842.6

193066.3
63486.7
3369.0
3092.2

196409.9
68072.1
3500.6
3392.2

200447.9
73495.4
3617.6
3655.0

205307.4
78543.3
3760.0
4956.7

205960.8
79226.2
3641.3
5003.0

202330.2

217232.9

226635.5

235329.5

252265.3

263014.1

271374.8

281215.8

292567.4

293831.3

302557.4

311397.8

331273.7

351212.9

381111.8

405292.4

427198.2

451738.1

478931.3

480919.4

GEWEST-Middelen
– 1ste deel
– 2de deel
– 3de deel
– 4de deel
– spec. landbouwbevoegdheden
SUBTOTAAL

GEMEENSCHAP-MIDDELEN
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TABEL A
EVOLUTIE VAN DE PARAMETERS
M.B.T. DE BEPALING VAN
DE MIDDELEN VAN
DE GEMEENSCHAPPEN EN
GEWESTEN VOOR HET JAAR 1997
De raming van het toegewezen gedeelte van de
P.B. en de B.T.W. is gesteund op de hierna volgende parameters :

Zie tevens algemene toelichting m.b.t. het algemeen economisch kader.

TABEL B
RAMING PERSONENBELASTING EN B.T.W.
Art.

Vl. Gem.
Initieel 97

1) Inflatie : 1,8 %
M.b.t. de algemene economische context wordt
verwezen naar de Memorie van Toelichting.
2) Intrestvoet : 5,67 %
3) Bevolking jonger dan 18 jaar :
Voor het jaar 1997 wordt uitgegaan van 1.256.688
inwoners jonger dan 18 jaar (idem als federale
overheid).
Cijfergegevens afkomstig van de federale overheid :
Nederlandstalig
Franstalig
Brussel

1.256.688
730.169
199.009

Totaal

2.185.866

4) Bevolking :
Als parameter werd weerhouden :
Duitstalig
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
Totaal

68.961
5.866.106
3.243.927
951.580
10.130.574

5) Personenbelasting
De fiscale capaciteit voor het jaar 1997 werd als
volgt vastgesteld :
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Duitstalig
Brussels Gewest

541.218,1 miljoen fr.
249.581,7 miljoen fr.
4.679,4 miljoen fr.
84.898,5 miljoen fr.

Totaal

880.577,7 miljoen fr.

6) Groei B.N.P.
Bij de schatting van het BNP wordt uitgegaan van
een reële groei van 2,1 %.

Pers. bel. 13-21 1ste deel
Pers. bel. 22-27 2de deel
Pers. bel. 28-32 3de deel
Pers. bel. 32 bis 4de deel
Landbouw 35 bis Bijk. mid.

incl. bijpassing
1996

54.227,0
66.677,9
60.018,9
4.076,8
1.363,3

54.333,4
67.112,8
60.410,2
3.868,4
1.363,3

Totaal Gewest

186.364,0

187.086,0

B.T.W. 38-41 1ste deel
Pers. bel. 42-46 2de deel
W.O. 45 bis Suppl. P.B.
45 ter (o.a. Maaltijdsch.)

205.307,4
78.543,3
4.956,7
3.760,0

205.960,8
79.226,2
5.003,0
3.641,3

Totaal Gemeenschap

292.567,4

293.831,3

Totaal Gemeenschap
en Gewest

478.931,3

480.919,4

De federale overheid dient nog een bedrag door te
storten van 1988,1 Miljoen fr. voor het jaar 1996
(voornamelijk omdat de inflatie berekend was aan
1,47 %)
* Art.49.26. - Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van art. 73 § 2 van de bijzondere wet van 16
januari 1989...
Geraamde middelen : 32,3 miljoen frank
Het vast bedrag dat gedurende 10 jaar (vanaf 1989)
wordt overgemaakt aan de Vlaamse Gemeenschap
beloopt 32,3 miljoen frank. Er bestaat een betwisting rond dit bedrag.
* Art. 49.29 - Kijk- en Luistergeld ...
Geraamde middelen : 15.914,1 miljoen frank.

83. GEWESTAANGELEGENHEDEN
83.30 ALGEMENE ONTVANGSTEN M.B.T.
GEWESTAANGELEGENHEDEN
* Art. 49.01.03 - Gewestelijke belastingen
Geraamde middelen : 18.279,0 miljoen frank.

49
* voor het K&L-geld werden cijfergegevens bekomen : deze houden rekening met een ontvangst van
15.914,1 mld. Fr.
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Zie tevens verantwoording bij art. 49.01

1. DEPARTEMENT COÖRDINATIE
Artikel

1997
raming

49.01 Spelen en Weddeschappen

10. DEPARTEMENT COÖRDINATIE
(ALGEMEEN)

941,4

49.01 Automatische ontspanningstoestellen

1189,4

49.01 Onroerende voorheffing

3836,7

49.01 Openingsbelasting

351,6

49.01 Registratierecht

11.960.0

69.01 Successierecht

13.188,9

TOTAAL

31.467,9

* Art. 49.18 - Ontvangsten voortvloeiend uit art. 35
van de bijzondere wet van 16 januari 1989 (tewerkstellingsprogramma's)......
Geraamde middelen : 6800,0 miljoen frank.
* Art. 49.20 - Solidariteitsmechanisme (pro memorie)...
Geraamde middelen : pro memorie
Er wordt geen toepassing van het solidariteitsmechanisme voorzien in het voordeel van de Vlaamse
Gemeenschap in 1997.
* Art. 49.22 - Samengevoegde belastingen
Geraamde middelen : 187.088,0 miljoen frank.
Op basis van de meest recente berekeningsparameters is het bedrag als volgt samengesteld :Vl.
Gem.

10.10 DIVERSE INTRADEPARTEMENTALE ONTVANGSTEN
* Art 12.01 - Terugstorting van geldvoorschotten
andere dan op bestaansmiddelen.
Geraamde middelen : 3,0 miljoen frank.
In het algemeen werd voor de niet-fiscale ontvangsten uitgegaan van enerzijds de voorstellen en
anderzijds de realisaties 1995 bij bepaling van het
bedrag 1997.
M.b.t. het departement Coördinatie werd tevens
het bedrag uitgesplitst naar het departement
W.I.M. toe.
* Art 16.01 - Verkoop publicaties, drukwerken, enz.
Geraamde middelen : 3,5 miljoen frank
Verkoop van diverse publicaties (Vlaamse codex,
Vrind rapport, administratieve gids, video's, jaarbeeld, persoverzicht enz.)
* Art 06.01 - Diverse opbrengsten
Geraamde middelen : pro memorie
* Art 06.02 - Ontvangsten departementaal fonds
vervreemding en beheer onroerende goederen
Geraamde geaffecteerde middelen : pro memorie

2. DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN
EN FINANCIEN
20. DEPARTEMENT A.Z.F. (ALGEMEEN)

Vl. Gem.
Initieel 97

– art. 10 en 12 (1ste gedeelte)
- art. 19 (2de gedeelte)
- art. 25 (3de gedeelte)
- art. 32 bis (4de deel)
- art. 35 bis
Totaal :

incl. bijpassing
1996

54.227,0
66.677,9
60.018,9
4.076,8
1.363,3

54.333,4
67.112,8
60.410,2
3.868,4
1.363,3

186.364,0

187.066,0

* Art. 69.01 - Successierechten en recht van overgang bij overlijden.....
Geraamde middelen : 13.188,9 miljoen frank.

20.10 DIVERSE INTRADEPARTEMENTALE ONTVANGSTEN
* Art. 12.01 - Terugstorting van geldvoorschotten
andere dan op bestaansmiddelen .........
Geraamde middelen : 5,0 miljoen.
* Art. 16.01 - Verkoop van publicaties, drukwerken,
enz....
Geraamde middelen : pro memorie
* Art. 06.01 - Diverse andere opbrengsten.......
Geraamde middelen : 5,0 miljoen frank.
* Art. 06.02 - Ontvangsten departementaal fonds
vervreemding onroerende goederen
Geraamde geaffecteerde middelen : pro memorie
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24. ADMINISTRATIE BUDGETTERING,
ACCOUNTING EN FINANCIEEL
MANAGEMENT
24.10 ALGEMENE FINANCIELE LOGISTIEK
* Art. 26.01 - Allerhande terugvorderingen
Geraamde middelen : pro memorie
* Art. 76.01 - Opbrengst van de verkoop van onroerende goederen ... (art. 93 decreet 22.12.1993)
(50 %)
Geraamde middelen : 300,0 Miljoen frank
Desaffectatie van verkoop :
– Gent : panden Coupure
– Mol-Ruiselede : tehuizen
– Grimbergen : Vliegveld
* Art. 76.03 - Opbrengst uit beheer en vervreemding
van het Cargovilproject
Geraamde geaffecteerde middelen : pro memorie
* Art. 86.01 - Liquidatie van deelnemingen.
Geraamde geaffecteerde middelen : 4000,0 Miljoen
frank.
Verkoop deelneming GIMV. Middelen worden
aangewend voor éénmalige investeringen en/of
deelnemingen. Zie programmadecreet 1997.
* Art. 89.01 - Terugstorting renteloze voorschotten.
Geraamde middelen : pro memorie
* Art. 98.01- Storting uit reservefonds V.H.M.
geraamde middelen : 403,0 miljoen frank.

24.30 WAARBORG
* Art. 38.02. - Bijdragen in verband met de verleende waarborg (art. 13, decreet 15.12.93)
Geraamde middelen : 80,0 miljoen frank.
Het betreft de dossiers waarbij waarborg wordt
gevraagd. De bijdragen die in dit verband geïnd
worden, zijn gebaseerd op het decreet van 15
december 1993.
* Art. 06.17. - Ontvangsten in het kader van de
waarborgstelling m.b.t. de huisvesting....
Geraamde geaffecteerde middelen : 13,0 miljoen
frank.

Verwachte creditintresten n.a.v. tussentijdse positieve saldi op rekening-courant van de Vlaamse
Gemeenschap.
De betere inschatting van de kasstromen en de
betere timing in de opname van LT - leningen leiden tot lagere tijdelijke overschotten. Het gemiddeld maandresultaat wordt geschat op 22,0 Miljoen
fr.

24.50 INTENDANCEDIENSTEN
* Art. 16.09 - Ontvangsten intendancediensten .........
Geraamde toegewezen ontvangst : 70,0 miljoen
frank.

24.80 INDIRECTE SCHULD
* Art. 21.09 - Door de V.H.M. verschuldigd aandeel
in intrestlasten van leningen aangegaan door de
V.H.M.
Geraamde middelen : 204,9 Miljoen frank.
De terugbetalingen situeren zich in het kader van
de intrest - en aflossingsverschillen over de leningen met gewestwaarborg, aangegaan door de
N.L.M. en haar rechtsopvolger V.H.M., ter financiering van investeringsprogramma's van na
1.1.1986 die verschuldigd zijn in toepassing van art.
41 van de huisvestingscode.
* Art. 26.01 - Terugbetaling van intresten van de
indirecte schuld
Geraamde middelen : 5,0 miljoen frank

3. DEPARTEMENT ONDERWIJS
30. DEPARTEMENT ONDERWIJS
(ALGEMEEN)
30.10. DIVERSE INTRADEPARTEMENTALE ONTVANGSTEN
* Art. 12.01 - Terugstorting van geldvoorschotten,
andere dan op bestaansmiddelen .....
Geraamde middelen : 55,0 miljoen frank.
* Art. 16.01 - Verkoop van publicaties, drukwerken
enz.....
Geraamde ontvangst : 3,1 miljoen frank.
Verkoop van diverse publicaties aan het publiek.

24.40 RECHTSTREEKSE SCHULD
* Art. 26.03 - Intresten in het kader van een
autonoom kasbeheer.....
Geraamde middelen : 265,0 miljoen frank.

* Art. 06.01 - Diverse andere ontvangsten .........
Geraamde ontvangst : 25,7 miljoen frank.
* Art. 06.02 - Ontvangsten departementaal fonds
vervreemding onroerende goederen
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Geraamde geaffecteerde middelen : 3,0 Miljoen
frank
Verkoop van grond en schoolgebouw te Putte verwachte opbrengst komt voor 50 % ten goede
aan het departementaal fonds.

33. ADMINISTRATIE HOGER ONDERWIJS
EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
33.20. UNIVERSITAIR ONDERWIJS

a) Reglementaire basis :
art. 2 van het K.B. nr. 468 d.d. 9.10.1986 tot wijziging van sommige wetsbepalingen inzake leerlingenvervoer.
b) Berekening :
raming van de inkomsten t.t.z. van de bijdragen
van de niet-rechthebbende leerlingen en van de
remgelden van de rechthebbende secundaire leerlingen die gebruik maken van ± 1.170 ophaaldiensten leerlingenvervoer.

* Art. 46.01 - Gebruikvergoeding te betalen door
U.Z. Gent ...........
Geraamde ontvangst : 397,9 miljoen frank

Berekening :

Inschrijving conform principe bruto-begroting.

– de ontvangsten van het boekjaar 1996 worden
niet hoger ingeschat dan 30,0 miljoen frank omdat,
vanaf 01/09/1996, 15 zonale ritten voor leerlingen
van het gewoon onderwijs geschrapt worden.

34. ADMINISTRATIE
PERMANENTE VORMING
34.10. DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
* Art. 06.01 - Diverse Ontvangsten
Geraamd bedrag : 300,9 miljoen frank

– ontvangsten boekjaar 1995 = 30,0 miljoen frank

– voor de ontvangsten van het boekjaar 1997 wordt
de financiële weerslag van de afgeschafte zonale
ritten geraamd op - 5 miljoen frank, wat neerkomt
op een geraamde ontvangst van 25,0 miljoen frank.

Uitgangspunten voor de berekening van de verwachte ontvangsten 1997

35.40 ALGEMEEN ONDERWIJS
EN VORMING

1. de reglementering tot vaststelling van het
inschrijvingsgeld in het deeltijds Kunstonderwijs,
geregeld door het besluit van de Vlaamse regering
dd. 7 juli 1993, blijft voor het schooljaar 1996-1997
ongewijzigd.

* Art. 16.04 – Entreegelden, inschrijvingsgelden en
schoolgelden
– diverse opbrengsten der inrichtingen
en diensten
Geraamde middelen : 55,0 miljoen frank

2. de afdeling deeltijds Kunstonderwijs verwacht
dat het leerlingenaantal voor het schooljaar 1996 1997 zich zal stabiliseren.

Het betreft hier voornamelijk de inschrijvingsgelden van examens, homologatierechten, ontvangsten van de juridische dienst m.b.t. arbeidsongevallen en terugbetalingen aan het centraal bestuur.

35. ADMINISTRATIE ONDERSTEUNING
35.10 STUDIETOELAGEN EN
-FINANCIERING
* Art. 34.01 - Terugbetaling van toelagen, ........
Geraamde middelen : 5,0 miljoen frank
– het betreft de terugbetaling van ten onrechte of
teveel betaalde toelagen.

35.30 LEERLINGENVERVOER
* Art. 16.05 - Ontvangsten voortvloeiend uit het vervoer van leerlingen....
Geraamde geaffecteerde middelen : 25,0 miljoen
frank

De ontvangsten zijn verminderd t.g.v. de
afschaffing van de bijdrage voor het bekomen van
een blanco diploma en getuigschrift en het bekomen van een uittreksel van het notuleboek.
* Art. 06.10 - Ontvangsten in het kader van de
navorming ...
Geraamde geaffecteerde middelen : 2,4 miljoen
frank
Inkomsten gebaseerd op B.V.E. van 13 september
1989 (art. 12 § 3) en art. 77 § 1 van het decreet
betreffende het onderwijs van 5 juli 1989.
Terugbetaling door de ARGO en de VZW's voor
het gesubsidieerd onderwijs van niet aangewende
middelen i.v.m. door de erkenningscommissie
goedgekeurde projecten (BVE 13.09.1989, art. 12 §
3)
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35.50 AANWENDING VAN
TERUGGEVORDERDE
WEDDEN EN WEDDETOELAGEN

41. ADMINISTRATIE GEZIN EN
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

* Art. 11.02 - Terugbetaling van wedden en weddetoelagen
Geraamde geaffecteerde middelen : 879,4 miljoen
frank

41.10 ALGEMEEN WELZIJNSBELEID

Toegewezen ontvangst in uitvoering van het
decreet van 21.12.1990.

39 DIENSTEN VAN DE
SECRETARIS-GENERAAL

* Art. 12.21 - Inkomsten fonds "Centrum voor
Bevolkings- en Gezinsstudies"
Geraamde geaffecteerde middelen : 0,2 miljoen
frank
Het C.G.B.S. verwacht in 1997 enkel ontvangsten
uit de verkoop van publicaties, het voorziet geen
ontvangsten uit onderzoek voor derden.

45. ADMINISTRATIE CULTUUR
39.20 DIVERSE ONTVANGSTEN
* Art. 12.90 - Ontvangsten tijdschrift "Klasse"
Geraamde toegewezen ontvangst : 4,5 miljoen
frank
Inkomsten in uitvoering van het programmadecreet 1995. Betreft verkoop van publicaties.

4. DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR

45.50 ALGEMEEN CULTUURBELEID.
* Art. 06.12 - Diverse opbrengsten (Fonds voor de
Kunsten)
Geraamde geaffecteerde middelen : 5,0 miljoen
frank

5. DEPARTEMENT ECONOMISCHE ZAKEN,
WERKGELEGENHEID, BINNENLANDSE
AANGELEGENHEDEN EN LANDBOUW

40. DEPARTEMENT W.V.C. (ALGEMEEN)
50. DEPARTEMENT E.W.B.L. (ALGEMEEN)
40.10 DIVERSE INTRADEPARTEMENTALE ONTVANGSTEN
* Art. 12.01 - Terugstorting van geldvoorschotten,
andere dan op bestaansmiddelen.
Geraamde middelen : 20,0 miljoen frank.
* Art. 16.01 - Verkoop van publicaties, drukwerken
enz.....
Geraamde middelen : 7,0 miljoen frank.
O.a. VLACC abonnementen, abonnementen Vademecum Volksontwikkeling, affiches Openbaar
Bibliotheek, publicaties VLACC.
* Art. 06.01 - Diverse andere ontvangsten..........
Geraamde middelen : 4,0 miljoen frank.
O.a. inschrijvingsgelden examens, terugvordering
verplegingskosten, taks op bokswedstrijden
enz.........
* Art. 34.01 - Terugbetaling van toelagen .............
Geraamde middelen : 8,0 miljoen frank.
Het betreft de terugbetaling van toelagen verleend
binnen de sector W.V.C.
* Art. 06.02 - Ontvangsten departementaal fonds
vervreemding onroerende goederen geraamde geaffecteerde middelen : 4,0 miljoen frank

50.10 DIVERSE INTRADEPARTEMENTALE ONTVANGSTEN
* Art. 12.01 - Terugstorting van geldvoorschotten,
andere dan op bestaansmiddelen, ...................
Geraamde middelen : 9,0 miljoen frank.
* Art. 16.01 - Verkoop van publicaties, drukwerken
enz...
Geraamde middelen : 0,9 miljoen frank.
* Art. 06.01 - Diverse andere ontvangsten .............
Geraamde middelen : 10,0 miljoen frank.
* Art. 06.02 - Ontvangsten departementaal fonds
vervreemding onroerende goederen
Geraamde geaffecteerde middelen : 6,5 miljoen
frank
A. Wettelijke, decretale basis voor de ontvangst.
De inkomsten omvatten cijnsrechten op industrieterreinen gelegen in het researchpark van Zellik.
Deze ontvangsten hebben een contractuele basis.
De erfpachtovereenkomsten werden voor een
periode van 27 jaar afgesloten met mogelijkheid
tot verlenging mits akkoord van beide partijen, de
erfpachtgever, het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, en de erfpachtnemer.
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De cijnsrechten fluctueren in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen. Berekeningsbasis is
het indexcijfer van de maand december van het
voorgaande jaar. De bedragen worden dus elk jaar
verhoogd.
B. Berekening inkomsten.
Op basis van de inkomsten gerealiseerd tijdens het
eerste kwartaal van 1996 werd een raming voor
1997 vooropgesteld :
1.461.898 x 4 = 5.847.592,- voor 1996 aan erfpachten. Uit historische gegevens blijken de erfpachten
per jaar gemiddeld 11 % te stijgen wat voor 1997
een geraamd bedrag oplevert van 6.490.827,-.

51. ADMINISTRATIE ECONOMIE
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* Art. 89.05 - Dividend L.R.M.
Geraamde middelen : pro memorie

51.40 BUITENLANDSE HANDEL EN
EXPORTBEVORDERING
* Art. 30.01 - Terugvordering van leningen verleend
ter bevordering van de export.
Geraamde middelen : 5,0 miljoen frank
* Art. 46.01 - Terugbetaling door de V.D.B.H. in uitvoering van art. 93 van het decreet van 25.06.1992.
Geraamde middelen : pro memorie
* Art 81.01 - Terugvordering van leningen verleend
ter bevordering van de export.
Geraamde middelen : 8,0 miljoen frank
Terugbetaling in 5 jaarlijkse schijven van 20 %.

51.10 ALGEMEEN ECONOMISCH BELEID
* Art. 01.01 - Inkomsten naar aanleiding van de
vereffening van het I.W.O.N.L.
Geraamde middelen : pro memorie
* Art. 01.02 - Storting door de P.M.V. van middelen
ontvangen vóór 1.1.1996 voor rekening van het
Vlaams Gewest.
Geraamde middelen : 110,0 miljoen frank.
* Art. 26.03 - Inkomsten t.g.v. opdrachten van de
P.M.V. uitgevoerd in naam en voor rekening van het
Vlaams Gewest.
Geraamde toegewezen middelen : 50,0 miljoen fr.
Ingevolge een opmerking van het Rekenhof dienen de lopende ontvangsten en uitgaven verricht
door de G.I.M.V. - rollend fonds - 3e opdracht te
gebeuren via de geaffecteerde ontvangsten en uitgaven. De geschatte geraamde inkomsten belopen
50,0 mio B. fr. en worden gekoppeld aan het variabel krediet van programma 51.1, b.a. 12.90.
* Art. 39.01 - E.F.R.O.-tussenkomsten.....
Geraamde middelen : pro memorie
* Art. 39.05 - Terugbetaling door de E.U. van beëindigingspremies voor de vaartuigen die onttrokken
worden aan de zeevisserijactiviteiten ....
Geraamde middelen : pro memorie
* Art. 89.03 - Dividend G.I.M.V.
Geraamde middelen : 550,0 miljoen frank.
berekening : 9 % vergoeding op kapitaal GIMV
* Art. 89.04 - Terugstorting van renteloze voorschotten toegestaan in het kader van het economisch
overheidsinitiatief
Geraamde middelen : 11,2 miljoen frank

51.80 HERAANWENDING VAN ACTIVA
* Art. 86.04 - Terugbetaling van activa
geraamde middelen : pro memorie

53. ADMINISTRATIE BINNENLANDSE
AANGELEGENHEDEN
53.20 SOCIAAL IMPULSFONDS
* Art. 36.90 - Heffingen leegstand en verkrotting
(decreet 22.12.1995)
Geraamde toegewezen ontvangsten : 350,0 Miljoen
frank
Inschrijving van een budgettair fonds in uitvoering
van het programmadecreet 1997.

54. ADMINISTRATIE LANDBOUW
54.10 LANDBOUW
* Art. 39.90 - E.O.G.F.L.-tussenkomsten
Geraamde geaffecteerde middelen : 24,9 miljoen
fr.
Decretale basis : programmadecreet '94.
Het betreft EOGFL - ontvangsten ingevolge de
deelname door de E.U. aan landbouwscholingskosten. De ontvangsten zijn gekoppeld aan de B.A.
34.90, O.A. 54, P.R. 10 en omvatten teruggestorte
kosten ten bedrage van :
– 25 % van de kosten van de vormingsactiviteiten
in het kader van de verordening (E.E.G.) nr.
797/85 en volgende ;
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– 50 % van de kosten van de vormingsactiviteiten
in het kader van de verordening (E.E.G.) nr.
2078/92.

6. DEPARTEMENT LEEFMILIEU
EN INFRASTRUCTUUR
60. ADMINISTRATIE ALGEMENE
ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

b) Op grond van de reeds gerealiseerde en nog te
verwachten ontvangsten is er geen aanleiding om
de raming van de ontvangsten 1996 aan te passen.
Aangezien er sinds 1993 geen voorschotten op
vastgelegde subsidies voor ruilverkavelingswerken
werden betaald, kunnen de ontvangsten in 1997
geraamd worden op 30 miljoen frank.
c) De ontvangsten zijn niet geïndexeerd. Het
betreft geen heffingen.

60.10 DIVERSE INTRADEPARTEMENTALE ONTVANGSTEN

* Art. 39.06 - E.O.G.F.L. en E.F.R.O. inkomsten in
het kader van de ruilverkaveling en de landinrichting
Geraamde toegewezen ontvangsten : 2,0 miljoen fr.

* Art. 12.01 - Terugstorting van geldvoorschotten
andere dan op bestaansmiddelen...
Geraamde middelen : 40,0 miljoen frank.

a) Decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpass ing van de
begroting 1995, art. 17.

* Art. 16.01 - Verkoop van publicaties, drukwerken,
enz....
Geraamde middelen : 10,0 miljoen frank.

b) De geraamde ontvangsten 1996 en 1997 hebben
betrekking op het 5B-project "Hageland". Het
betreft de laatste schijven van de bijdrage van het
EOGFL voor deze werken uitgevoerd door het
ruilverkavelingscomité Melkwezer.

* Art. 06.01 - Diverse andere ontvangsten....
Geraamde middelen : 40,0 miljoen frank.
* Art. 06.02 - Ontvangsten departementaal fonds
vervreemding en beheer onroerende goederen
Geraamde geaffecteerde middelen : pro memorie
* Art. 06.50 - Ontvangsten uit roerend vermogen
Geraamde middelen : 20,0 miljoen frank.

61. ADMINISTRATIE MILIEU-, NATUUR-,
LAND- EN WATERBEHEER
61.30 BOS EN GROEN
* Art. 28.03 - Visserijverloven
Geraamde toegewezen ontvangst : 35,0 miljoen fr.
Basis : decreet 21 december 1990

61.40 LANDINRICHTING EN BODEM
* Art. 36.09 - Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van de wetten en decreten op de ruilverkaveling en de landinrichting
Geraamde toegewezen ontvangsten : 30,0 miljoen
fr.
a) Decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de
begroting 1995, art. 17.

c) De ontvangsten zijn niet geïndexeerd. Het
betreft geen heffingen.

61.50 WATERHUISHOUDING
* Art. 38.08 - Inkomsten in het kader van de Waterhuishouding, de polders en de wateringen
Geraamde toegewezen ontvangsten : 3,0 miljoen fr.
Decreet van 7/11/95 houdende aanpassing van de
middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1995, art. 23 § 2 : oprichting van het fonds voor de waterhuishouding.
De ontvangsten worden geraamd op basis van de
ontvangsten gedurende voorgaande jaren
1994 : 4,1
1995 : 2,1
1996 : 3 (raming)
1997 : 3 (raming)
De bedragen zijn samengesteld uit opbrengsten
van de verkoop van gronden of andere goederen of
de verhuur via concessies, uit geïnde boeten, e.a.
Deze opbrengsten zijn in de meeste gevallen occasioneel. Ze worden niet beïnvloed door indexaanpassingen. Er worden geen vaste heffingen uitgevoerd.
* Art. 39.07 - E.O.G.F.L. en E.F.R.O. inkomsten in
het kader van de Waterhuishouding
Geraamde toegewezen ontvangsten : 5,0 miljoen fr.
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Decreet van 7/11/95 houdende aanpassing van de
middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1995, art. 23 § 2 : oprichting van het fonds voor de waterhuishouding.
De ontvangsten worden geraamd op basis van de
lopende dossiers waarvoor EG subsidies zijn toegekend :
– EOGFL : 5 b-project Hageland voor het wachtbekken op de Velpe te Kersbeek - Miskom.
Raming ontvangsten 1996 : 5 miljoen fr ; 1997 nihil.
– EOGFL : 5 b-project Hageland voor de renovatie
van de Kleine Gete te Zoutleeuw.
Raming ontvangsten 1996 : 10 miljoen fr ; 1997 : 5
miljoen fr.
– EFRO : Interreg - Euroregio Maas - Rijn voor de
bouw van verdeelwerken op de Bosbeek-Witbeek
en de Aabeek - Itterbeek en voor waterbeheersingswerken in de vallei van de Voer te Voeren.
Raming ontvangsten 1996 : 5 miljoen fr ; 1997 :
nihil.
Totaal geraamde ontvangsten 1996 : 20 miljoen fr.

Stuk 14 (1996-1997) – Nr. 1

62. ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE
ORDENING, HUISVESTING, EN
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
62.10 RUIMTELIJKE ORDENING EN
STEDEBOUW
* Art. 16.11 - Inkomsten in het kader van de planschade....
Geraamde geaffecteerde ontvangsten : 52,0 miljoen frank.
– Verkoop van publicaties, documenten, sommen
gestort bij toepassing van de wet van
29.03.1962,inkomsten uit bouwovertredingen
(dwangsommen)
– Basis decreet van 21.12.1990
62.20 MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
* Art. 16.12 - Diverse opbrengsten in de sector
Monumenten en Landschappen.
Geraamde geaffecteerde ontvangsten : 6,0 miljoen
frank.
– Basis : decreet van 21.12.1990

Totaal geraamde ontvangsten 1997 : 5 miljoen fr.
De ontvangsten worden alleen beïnvloed door de
vordering van de uitvoering van de goedgekeurde
projecten. Ze zijn niet onderhevig aan indexaanpassingen.
* Art. 06.19 - Inkomsten in het kader van de grondwaterwinning (schadefonds)
Geraamde toegewezen ontvangsten : 0,2 miljoen fr.
Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en ontwerpdecreet ter aanpassing van dit decreet.
Volgens de in voorbereiding zijnde aanpassing van
het decreet inzake grondwater wordt er een nieuwe heffing ingesteld voor grondwateronttrekkingen. Gelet op de voorziene datum van inwerkingtreding van deze aanpassing zullen de eerste nieuwe inkomsten niet voor eind 1997 kunnen gerealiseerd worden. Er wordt wel reeds een inkomst van
0,2 miljoen fr. geraamd voor 1997 afkomstig van
het innen van boeten overeenkomstig afdeling 7
art. 28 septies decies.

Aan het Fonds Monumenten en Landschappen
worden toegewezen alle ontvangsten voortkomend
uit de verkoop van publikaties of uit allerhande
initiatieven van de Afdeling Monumenten en
Landschappen.
62.40 HUISVESTING
* Art. 53.01 - Terugbetaling van premies uit de huisvestingssector .....................
Geraamde geaffecteerde ontvangsten : 55,0 miljoen frank.Basis : decreet 21.12.1990 en 25.06.1992
64. ADMINISTRATIE WATERWEGEN
EN ZEEWEZEN
64.10 WATERWEGEN EN BINNENVAART
* Art. 06.50 - Terugbetaling van door het Gewest
gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door derden aan waterwegen.....
Geraamde middelen : 15,0 miljoen frank.
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64.20 HAVENS, LOODSWEZEN EN
ZEESCHEEPVAART
* Art. 06.50 - Terugbetaling van door het Gewest
gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door derden aan havens.
Geraamde middelen : 13,9 miljoen frank.
* Art. 16.08 - Loods- en sleepgelden .............
Geraamde middelen : 2.334,5 miljoen frank.
Raming van ontvangst op basis van de meest actuele gegevens.
* Art. 16.09 - L.O.A. ............
Geraamde middelen : pro memorie
Er wordt nog geen LOA geheven.
* Art. 16.10 - V.T.S. ............
Geraamde middelen : 58,0 miljoen frank
* Art. 59.02 - Participatie door Nederland in de
kostprijs voor de studie en bouw van de voorzieningen inzake de inrichting van een uitgebreide walradarketen .............
Geraamde middelen : 32,0 miljoen frank.
Inkomsten in uitvoering van de overeenkomst met
Nederland m.b.t. de inrichting van een walradarketen.
De inkomsten worden geraamd op 14% van de
door het Vlaams Gewest gedragen kosten op het
grondgebied van Nederland voor de exploitatie
van de Schelderadarketen.

64.40 ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR EN
SCHEEPVAARTBELEID

* Art. 06.01 - Diverse andere ontvangsten
Geraamde middelen : pro memorie
* Art. 06.02 - Ontvangsten departementaal fonds
vervreemding en beheer van onroerende goederen
Geraamde toegewezen ontvangsten : pro memorie

71. ADMINISTRATIE WETENSCHAPPEN
EN INNOVATIE
71.10 ALGEMEEN WETENSCHAPSBELEID
* Art. 06.90 - Allerhande inkomsten m.b.t. het
wetenschapsbeleid......
Geraamde middelen : 8,5 miljoen frank
De samenstelling van deze ontvangst bestaat uit :
– overeenkomst met de Europese commissie, via
IWT, i.v.m. het Vlaams Innovatie Adviescentrum
en m.b.t. het EUROMAP-project : 4,0 Mio. Bf.
– samenwerkingsakkoord tussen de federale regering, de gemeenschappen en de gewesten m.b.t. het
opmaken en instandhouden van de nationale
inventaris van het wetenschappelijk potentieel : 4,5
Mio. Bf.

9. COLLEGE VAN
SECRETARISSEN-GENERAAL
99. COLLEGE VAN
SECRETARISSEN-GENERAAL
99.10 INTERDEPARTEMENTALE
BESTAANSMIDDELEN

* Art. 16.06 - Verkoop van studies door het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout ..............
Geraamde geaffecteerde middelen : 6,0 miljoen
frank.

* Art. 06.01 - Diverse andere ontvangsten m.b.t.
bestaansmiddelen ......
Geraamde middelen : 10,0 miljoen frank.

Verkoop van studies door het Waterbouwkundig
Laboratorium te Borgerhout.

* Art. 11.01 - Terugbetaling van wedden ..............
Geraamde middelen : 110,0 miljoen frank.

7. DEPARTEMENT WETENSCHAP,
INNOVATIE EN MEDIA
70. DEPARTEMENT W.I.M. (ALGEMEEN)
* Art. 12.01 - Terugbetaling van geldvoorschotten
andere dan op bestaansmiddelen
Geraamde middelen : 1,0 miljoen frank
* Art. 16.01 - Verkoop van publicaties, drukwerken
enz.
Geraamde middelen : 1,3 miljoen frank

Het betreft de terugbetaling van ten onrechte uitgekeerde wedden of de terugbetaling van gedetacheerde personeelsleden.
Terugvordering van wedden van bij de federale of
bij andere gewest- of gemeenschapsregeringen
gedetachteerd personeel : 42.000.000frank
Terugvordering van ten onrechte of foutief uitbetaalde salarissen voor personeel van de Vlaamse
Gemeenschap : 68.000.000 frank
* Art. 11.03 - Terugbetaling van GEKO-premies
Geraamde middelen : 67,1 miljoen frank
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maximale ontvangst voor de 277 GECO's waarvoor reeds een premie door deVDAB betaald
wordt : 203.112 x 277 = 56.262.024 fr.
maximale ontvangst van 16 GECO's voor het
I.N.B. : 16 x 679.776 = 10.876.416 fr.
* Art. 11.04 - Terugbetaling wedden D.A.B. Luchthaven Antwerpen en Oostende
Geraamde middelen : 220,3 miljoen frank
Inschrijving van een apart artikel in uitvoering van
de Beslissing van de Vlaamse Regering van
14.07.93 ref. VR/93/14.07/DOC0504
* Art. 12.01 - Storting aan de schatkist van niet aangewende sommen door de rekenplichtigen ............
Geraamde middelen : 55,0 miljoen frank.
Het betreft hier de terugstortingen door de rekenplichtigen gedaan van de hen verstrekte voorschotten op de bestaansmiddelen ingeschreven onder
programma 10 van de organisatieafdeling 99.
* Art. 16.01 - Verkoop van publicaties, drukwerken
enz... aangekocht op bestaansmiddelen ....
Geraamde middelen : 0,5 miljoen frank.
* Art. 76.04 - Opbrengst uit vervreemding en beheer
van administratieve gebouwen en hun aanhorigheden
Geraamde geaffecteerde middelen : 15,0 miljoen
frank
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* Art. 77.01 - Opbrengst van de verkoop van andere
vermogensgoederen .................
Geraamde middelen : 3,0 miljoen frank.
Het betreft de verkoop van meubilair en andere
vermogensgoederen. (o.a. wagens). (Betaald op de
bestaansmiddelen ingeschreven onder programma
99.10)

TITEL III - OPBRENGST VAN LENINGEN
24. ADMINISTRATIE BUDGETTERING,
ACCOUNTING EN FINANCIEEL
MANAGEMENT
24.20 LENINGEN
* Art. 96.01 - Opbrengst van leningen (in Belgische
franken)
geraamde middelen : 25,2 miljard frank
waarvan : 13,5 miljard = herfinancieringen
11,7 miljard = N.F.S.

