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De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting onderzocht op 6, 13, 20 en
27 november en 4 december 2012 het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 (Parl.St. Vl.Parl. 201213, nr. 14/1) en het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 15/1).
Wegens de nauwe band tussen de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting
werd één verslag betreffende de twee ontwerpen van decreet opgesteld.
Daarnaast werden ook de volgende twee beleidsbrieven behandeld in commissie:
– beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid. Beleidsprioriteiten 2012-2013, ingediend door
de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13,
nr. 1754/1);
– beleidsbrief Financiën en Begroting. Beleidsprioriteiten 2012-2013, ingediend door de
heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1775/1).
Daarnaast werd ook de meerjarenraming 2013-2018 (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 21/1)
behandeld in commissie.
I. VOORAF
1.

Werkwijze in de commissie

Het voorliggende ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 werd behandeld overeenkomstig
artikel 59 van het Reglement van het Vlaams Parlement. De voorzitter van het Vlaams
Parlement verwees de algemene uitgavenbegroting 2013 naar de respectieve bevoegde
commissies die, na indicatieve stemming, bij de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting schriftelijk verslag uitbrachten over de hun voor onderzoek toegewezen
decretale bepalingen en gedeelten van afdeling I (begrotingskredieten), afdeling III (diensten met afzonderlijk beheer) en afdeling V (Vlaamse openbare instellingen van categorie
A en extern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid) van de krediettabel. Te dien einde werden zowel de decreetsartikelen als de decreettabel opgesplitst (zie
bijlage 1 bij dit verslag).
Zowel in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting als in de verschillende inhoudelijk bevoegde commissies konden amendementen worden ingediend.
Onder de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting ressorteerden ook
een aantal specifieke aangelegenheden waarover dan ook geen andere commissie een
advies uitbracht. In de inhoudelijk bevoegde commissies hadden alle stemmingen een
indicatieve waarde. De definitieve stemmingen en uiteraard ook de eindstemming over
het gehele ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 vielen onder de bevoegdheid van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.
De hiernavolgende inhoudelijk bevoegde commissies brachten schriftelijk verslag uit bij
de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over de algemene uitgavenbegroting 2013:
– Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering
en Toerisme;
– Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand;
– Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale
Samenwerking;
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– Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
– Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie;
– Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid;
– Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed;
– Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken;
– Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen;
– Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid;
– Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie.
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting nam op haar laatste vergadering van 4 december 2012 akte van deze verslagen. De verslagen zijn terug te vinden in
Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 15/3-A tot 15/3-K.
Enkel de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting onderzocht het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 2013. De behandeling gebeurde gelijktijdig met de behandeling van het
ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting 2013.
In dezelfde tijdspanne onderzocht de commissie tevens het ontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1752/1).
Over dit ontwerp wordt afzonderlijk verslag uitgebracht in Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr.
1752/3.
II. TOELICHTING DOOR DE HEER PHILIPPE MUYTERS, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN
SPORT BIJ DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET
BEGROTINGSJAAR 2012 OP DINSDAG 6 NOVEMBER 2012
De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport gebruikte bij zijn toelichting op 6 november 2012 een PowerPointpresentatie, die in bijlage 2 is opgenomen.
1.

Inleiding (slide 2)

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport licht toe dat er momenteel een zwakke economische groei is waardoor
de inkomsten beperkt zijn. Door een constant beleid is er op zich al een aanzienlijke stijging van uitgaven, onder meer door inflatie, decretale afspraken om het Gemeentefonds te
laten stijgen, het decretale effect van de leerlingenaantallen enzovoort. Deze feiten hebben
ertoe geleid dat de Vlaamse Regering een combinatie van structurele besparingen, een
aantal eenmalige maatregelen en een aantal keuzes betreffende het beleid heeft gemaakt.
2.

Nieuwe groeiparameters (slide 3)

Voor de groeiparameters van 2012-2013, zoals die in de economische begroting op 14
september 2012 zijn voorgesteld, ging men er midden september van uit dat de groei voor
2012 zou eindigen op -0,1 procent en dat voor 2013 de groei zou stijgen tot 0,7 procent.
Het Federaal Planbureau schatte de inflatie en de gezondheidsindex op 4 september 2012
op respectievelijk 2,9 procent en 2,7 procent voor 2012 en 1,8 procent en 1,9 procent voor
2013.
De groeiramingen schommelen sterk. In juni 2011 werd de groei nog geschat op 2,3 procent, bij de begrotingsopmaak 2012 in september 2011 werd die geschat op 1,6 procent.
Bij de begrotingsaanpassing in februari 2012 bedroeg de groeiraming 0,1 procent. Dit
bleef zo in mei 2012. In juni dacht men dat het 0,5 procent zou zijn en in september 2012
bedroeg het –0,1 procent. Voor 2013 ziet men hetzelfde. In mei 2012 was de raming 1,4
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procent, in juni 2012 bij de begrotingsopmaak dacht men dat het 1,3 procent was en in
september 2012 ten slotte bedroeg de raming 0,7 procent. Gelet op deze schommelingen
is het aangewezen zich op een groeiraming vast te klikken en later, op basis van nieuwe
cijfers, een aanpassing door te voeren.
3.

Brutobeleidsruimte (slides 5 en 6)

Bij de brutobeleidsruimte bij constant beleid ziet men dat de samengevoegde en gedeelde
belastingen, inclusief de specifieke dotaties, goed zijn voor 441 miljoen euro. Dit gaat over
423 miljoen euro samengevoegde en gedeelde belastingen en acht specifieke dotaties.
De eigen gewestbelastingen zijn goed voor 125,777 miljoen euro. De andere ontvangsten
zijn gedaald. De instellingen die tot de consolidatieperimeter behoren, zijn goed voor een
positief resultaat van 8,3 miljoen euro. Bij de voorstelling bij de septemberverklaring was
dit cijfer verschillend en bedroeg het -27,3 miljoen euro. Dit verschil is gebaseerd op de
definitief ingediende begrotingen van de instellingen.
De inkomsten vloeien voort uit de inkomsten van de instellingen die erbij gekomen zijn,
5,1 miljoen euro van de NV Diestsepoort, 16,6 miljoen euro van de VRT-pensioenfondsen
en 4,49 miljoen euro van het Egalisatiefonds. Dit zijn bedragen van inkomsten waar tegenover dezelfde bedragen aan uitgaven staan.
De totale uitgaven bedragen 572 miljoen euro. De onderbenutting bedraagt 33 miljoen
euro. Dit zijn cijfers ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2012. Het verwachte
overschot bedraagt nu 12,612 miljoen euro.
4.

Overzicht ontvangsten (slide 6)

Bij de ontvangsten op basis van de economische begroting van 14 september 2012, worden de gewestelijke belastingen geschat op 5,187 miljard euro. Dit is ongeveer 19 procent
van de eigen inkomsten. De samengevoegde en gedeelde belastingen worden geschat op
19,276 miljard euro. Dit is grosso modo 71 procent van de eigen inkomsten. De specifieke
dotaties bedragen 899 miljoen euro. Naast de twee posten van de niet-fiscale toegewezen
ontvangsten, is er ook nog de belangrijke post van de instellingen van 1,351 miljard euro.
De vijf grootste instellingen zijn De Lijn met 229 miljoen euro, de VRT met 182 miljoen
euro, Kind en Gezin met 156 miljoen euro, het Minafonds met 129 miljoen euro en de
VDAB met 103,8 miljoen euro inkomsten.
5.

Parameters Bijzondere Financieringswet (slide 7)

Indien de groeiparameters van 1,8 procent en 0,7 procent, met 0,1 procent wijzigen, dan
heeft dit voor 2013 op de samengevoegde en gedeelde belastingen een effect van 20,144
miljoen euro. Een aantal van de eigen inkomsten zijn daarenboven ook groeigevoelig. De
totaliteit van deze nieuwe parameters heeft tussen juni en september een effect gehad van
160 miljoen euro minderontvangsten. De groei was wat lager en de inflatie wat hoger. Er
waren gelukkig een aantal meevallers op het gebied van de fiscale capaciteit. Deze is gestegen van 63,03 naar 63,1 procent. Een meevaller was er ook bij de minachttienjarigen, de
denataliteitscoëfficiënt is gestegen van 104,15 naar 104,74 procent.
6.

Samengevoegde en gedeelde belastingen (slide 8)

Bij de samengevoegde en gedeelde belastingen bedraagt het deel van de personenbelasting
zonder Lambermont, 9,2 miljard euro. Er is daar ook de negatieve term van 2,9 miljard
euro die bij Lambermont werd afgesproken, omdat men een aantal bijkomende gewestbelastingen heeft verkregen. Er zijn ook extra middelen van 80,612 miljoen euro op basis
van de personenbelastingen, voor de bevoegdheden Landbouw en Visserij, gemeenten
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en provincies, buitenlandse handel en een deel van het wetenschappelijke onderzoek. In
totaal ontvangt het gewest vanuit de samengevoegde belastingen 6,322 miljard euro.
Voor de gemeenschap bedraagt de personenbelasting 4,2 miljard euro, de btw bedraagt
7,349 miljard euro en de extra btw-inkomsten ingevolge Lambermont bedragen 1,4 miljard euro. Dit geeft samen 12,9 miljard euro. Voor de vermoedelijke afrekening van 2012
is er in 2013 vermoedelijk een negatieve afrekening, omdat de groei lager is dan geschat
bij de tweede begrotingsaanpassing. De groei zou immers -0,1 procent, zijn, terwijl men
bij de begrotingscontrole nog uitging van +0,1 procent. Eigenlijk is dit een begroting in
evenwicht. Ook in 2010 had men een negatieve afrekening over het jaar 2009.
7.

Specifieke federale dotaties (slide 9)

De specifieke federale dotaties bedragen 8,8 miljoen euro meer dan bij de begrotingsaanpassing 2012. De federale dotaties bedragen 899 miljoen euro. Het gaat over de tewerkstellingsprogramma’s, de buitenlandse studenten, de dotatie ter compensatie van het kijk- en
luistergeld en de overname van de verkeersbelastingen.
8.

Gewestbelastingen (slide 10)

De minister wijst erop dat er bij de gewestbelastingen een fout is geslopen in de algemene
toelichting. Bij de registratierechten is het juiste bedrag 1,952434 miljard euro. De totaliteit van de belastingen bedraagt 5,187 miljard euro.
9.

Onderbenutting (slide 11)

De onderbenutting wordt zoals in het verleden geschat op basis van het laatst gekende
onderbenuttingspercentage. Dat is het percentage van 2011, het bedroeg 1,41 procent. Dat
percentage wordt toegepast op de betaalkredieten van 2013, zonder het nieuwe beleid van
2012 mee te nemen. Dit geeft een bedrag van 386 miljoen euro. Voor het nieuwe beleid van
2012 is er 200 miljoen euro. Er is uitgegaan van een onderbenutting van 20 procent in 2012
en 10 procent in 2013. Als er een besparing komt, dan gaat men ook van een onderbenuttingsuitholling uit. Dit is een negatieve term. Voor de besparing van 2013 gaat men uit
van een wegname van de onderbenutting van 25 procent, zijnde 15,280 miljoen euro. Er is
ook nog een verrekening voor de besparingen van 2012. Tot slot is men voor nieuw beleid
in 2013 uitgegaan van een onderbenutting van 10 procent in plaats van de klassieke 20
procent, omdat er zeer weinig ruimte was voor nieuw beleid. Dit is 4,5 miljoen euro. Het
totaal van de onderbenutting bedraagt in 2013 353,775 miljoen euro. De onderbenutting
is ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2012 33 miljoen euro hoger.
10. Creatie bijkomende beleidsruimte (slide 12)
Om bijkomende beleidsruimte te creëren heeft de regering een vermindering met 164 miljoen euro van de betaalkredieten voorzien. Voor de loonkredieten heeft men in een besparing van ongeveer 1 procent van de loonkredieten voorzien. Dat is 100 miljoen euro. In de
septemberverklaring werd afgesproken dat daarover sociaal overleg zou worden opgestart.
De werkingskosten worden op het niveau van 2012 gehouden. Dit is een extra besparing
van 61 miljoen euro. Er is ook een nulgroei voor het Provinciefonds of een besparing van
3 miljoen euro. Samen geeft dit een besparing van 164 miljoen euro. Er zijn ook een aantal
buffers, namelijk de financiële reserves van de drinkwatermaatschappijen. Het teveel aan
betaalkredieten uit het verleden wordt nu teruggenomen. Dit is een eenmalige maatregel
van 80 miljoen euro. Er is een nieuwe inschatting gemaakt van de rentebuffer krachtens
artikel 54 van de Bijzondere Financieringswet. Deze valt 14 miljoen euro gunstiger uit. De
conjunctuur- en betaalincidentiebuffers van 2012 worden niet behouden. Als de conjunctuur zou tegenvallen, zullen bij de begrotingsaanpassing de nodige maatregelen getroffen
worden.
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11. Brutobeleidsruimte (slide 13) – Aanwending brutobeleidsruimte (slide 15)
De totale brutobeleidsruimte bedraagt 915 miljoen euro.
Bij de indexatie van de lonen gaat men uit van een indexsprong in november 2012. Die
telt dus volledig voor 2013. Een tweede effect is er op de vakantiegelden in 2013 door
de indexsprong die men voor januari 2014 voorziet. Het vakantiegeld wordt berekend in
maart 2014, maar moet worden aangerekend op 2013. Dit geeft een aanwending van de
beleidsruimte voor 241 miljoen euro.
In januari 2012 is er een indexsprong geweest, die inging in maart 2012. Die heeft in 2012
tien maanden effect gehad. In 2013 heeft die dus twaalf maanden effect. Er is bovendien
een gezondheidsindex van 1,9 procent op loon en werking buiten de indexprovisie die men
moet voorzien. Dat gaat over 127 miljoen euro. Alleen door inflatie is er dus een aanwending van betaalkredieten van 368 miljoen euro.
Er zijn daarnaast allerhande kostendrijvers in de beleids- en betaalkredieten van 374 miljoen euro. Dit verschilt met de septemberverklaring. De nv Diestsepoort, de VRT-pensioenfondsen en het Egalisatiefonds geven hier extra uitgaven voor 26 miljoen euro. Ook
25 miljoen euro van BAM zijn verschoven van de kostendrijvers naar de nieuwe post van
geconsolideerde instellingen. In totaal verschuift er 51 miljoen euro.
De vermindering van 6 procent ambtenaren tegen 2014 wordt nu bijgeschreven bij het
reeds beslist beleid en niet bij de kostendrijvers. Dit verklaart het verschil met het bedrag
in de septemberverklaring.
Bij het reeds beslist beleid zit ook voor 117 miljoen euro voor het Vlaamse intersectorale
akkoord in de social profit, de cao in de kunstensector en van de Vlaamse ambtenaren.
Ook het Gemeentefonds, het Zorgfonds en de integratie voor het hoger onderwijs zit hier
in.
Voor het voortzetten van reeds beslist beleid is het belangrijk de werkpremies te vermelden
die stijgen met 26 miljoen euro. Het decreet Kinderopvang wordt opgestart voor 4 miljoen
euro en voor het wegwerken van de wachtlijsten voor personen met een handicap is er 10
miljoen euro voorzien.
Er is voorzien in een beleidsimpuls van 45 miljoen euro. Er wordt 20 miljoen euro extra
voorzien voor onderzoek en ontwikkeling. Voor het nieuwe budget van onderzoek en ontwikkeling moet de 12,5 miljoen euro voor de integratie voor het hoger onderwijs bijgeteld
worden. Er is dus een extra budget van 32,5 miljoen euro voor onderzoek en ontwikkeling.
Er is 15 miljoen euro voorzien in betaalkredieten en 30 miljoen euro in beleidskredieten
voor de capaciteitsnood in de scholenbouw. Voor nieuwe engagementen in het investeringsbeleid is 10 miljoen euro ingeschreven.
Bij de betaalkredieten zijn de belangrijkste bedragen 50 miljoen euro voor De Lijn en
extra geld voor het Hermesfonds. Er zijn ook een aantal negatieve posten waardoor het
saldo uitkomt op 49,311 miljoen euro.
De brutobeleidsruimte werd dus aangewend voor 915,716 miljoen euro.
12. Vorderingensaldo (slide 16)
Bij de algemene toelichting (op bladzijde 57 en 59) is er bij de rente-uitgave voor de instellingen plus zes miljoen euro ingeschreven, terwijl het min moet zijn. De rente-uitgaven zijn
daardoor afgenomen met 175,981 miljoen euro. De gecorrigeerde ontvangsten zijn 27,291
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miljard euro. De gecorrigeerde primaire uitgaven zijn 27,467 miljard euro. Het gecorrigeerd primair saldo, bedraagt dus 177,735 miljoen euro. De onderbenutting bedraagt
353 miljoen euro. Als de rente-uitgaven afgetrokken worden van het gecorrigeerd primair
saldo blijft er 1,754 miljoen euro over. Dit is dus een begroting in evenwicht.
13. Kapitaalparticipaties (slide 17)
De voorziene kapitaalparticipaties zijn 100 miljoen aan ESR 8-investeringen. Dat is 20
miljoen euro voor IMEC, 10 miljoen euro voor start-ups van kennisinstellingen en projecten van de Vlaamse universiteiten, 5 miljoen euro voor de Erfgoedkluis en 65 miljoen
euro voor Via-Invest. Dit moet het mogelijk maken om voor 750 miljoen euro aan nieuwe
projecten toe te vertrouwen aan Via-Invest.
III. TOELICHTING DOOR DE HEER PHILIPPE MUYTERS, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN
SPORT BIJ DE BELEIDSBRIEF FINANCIEN EN BEGROTING. BELEIDSPRIORITEITEN 2012-2013 OP DINSDAG 6 NOVEMBER 2012
De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport gebruikte een PowerPointpresentatie bij zijn toelichting van de beleidsbrief Financiën en Begroting. Beleidsprioriteiten 2012-2013 (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr.
1775/1). De slides van deze presentatie zijn terug te vinden in bijlage 3 van dit verslag.
1.

Inleiding – Strategische doelstellingen beleidsbrief

De minister licht toe dat de beleidsbrief op dezelfde drie strategische doelstellingen is
opgebouwd als vorig jaar.
De eerste strategische doelstelling is slagkrachtige Vlaamse openbare financiën, de tweede
strategische doelstelling is een klantvriendelijke overheid en de derde strategische doelstelling is een vereenvoudigd Vlaams fiscaal beleid met aandacht voor een goed ondernemingsklimaat.
Deze strategische doelstellingen zijn opnieuw in operationele doelstellingen vertaald.
2.

Strategische doelstelling 1 – Slagkrachtige Vlaamse openbare financiën

De eerste strategische doelstelling werd opgesplitst in drie operationele doelstellingen. De
eerste is een transparant, efficiënt en duurzaam budgettair en financieel beleid. Het tweede
is de ondersteuning van de beleidsvoorbereidende capaciteit met het oog op een proactief,
onderbouwd, financieel en fiscaal beleid en het derde is een actief schuldbeheer en risicomanagement.
Die drie operationele doelstellingen vallen uit elkaar in verschillende beleidsinitiatieven.
2.1.

Eerste operationele doelstelling

In 2011-2012 heeft men voor de eerste operationele doelstelling belangrijke stappen kunnen zetten. Eén van die stappen was de goedkeuring van het Rekendecreet. Dit decreet is
de basis voor een verbeterde begrotings- en boekhoudrapportering. Er werden een aantal uitvoeringsbesluiten genomen, onder meer over de single audit. Dit najaar zal er een
nieuw uitvoeringsbesluit inzake de subsidiëring worden genomen. De pps-constructies en
de ESR-rapportering van de lokale besturen worden van nabij gevolgd.
Het actieprogramma 2012-2013 voorziet dat de middelenbegroting op artikelniveau zal
worden opgesteld, dat de invulling van de functies van afgevaardigde of gemachtigde van
Financiën of regeringscommissaris wordt geactualiseerd, dat er aandacht wordt besteed
aan de implementatie van de Europese ontwikkeling van het begrotingstoezicht, dat er zal
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worden gewerkt aan een nieuwe begrotingstool en dat er voor de Dienst Vastgoedakten
gewerkt zal worden aan een nieuwe piste in de procedure voor de minnelijke onteigening.
De nieuwe begrotingstool zal bestaan uit twee luiken: een webtoepassing voor de begrotingsopmaak en een webtoepassing voor het goedkeuringsproces.
De piste voor de Dienst Vastgoedakten bevat een all in-formule waarbij de Vlaamse Landmaatschappij de eigendommen zal schatten en de onderhandelingen zal voeren met de
eigenaars. Er komt een parallelle piste voor de opstart voor de pool van de landmetersexperten, die voor de onderhandelingen en schattingen kunnen worden ingezet. De decretale
basis daarvoor is onlangs goedgekeurd. De voorbereiding, de ondertekening en de nazorg
van de authentieke akten zal de taak zijn van de Dienst Vastgoedakten.
2.2.

Tweede operationele doelstelling

Voor de tweede operationele doelstelling wou men in 2011-2012 de beleidsvoorbereidende
capaciteit van het Departement Financiën en Begroting verhogen door het uitwerken
van een globaal datamodel. De ontwikkeling gebeurt gefaseerd. De eerste mijlpaal is het
opzetten van een datawarehouse met relevante gegevens voor de studie van de gewestbelastingen.
Er is een nieuw Steunpunt fiscaliteit en begroting aangesteld. Dit Steunpunt zal Vlaanderen onder meer helpen bij de voorbereiding van de staatshervorming en de overname van
de successie- en registratierechten in 2015.
Het actieprogramma 2012-2013 voorziet in het uitbouwen van een datawarehouse. Met
behulp van een microsimulatiemodel zal men werken aan budgetprojecties op halflange
termijn. Het is belangrijk dat dit beschikbaar is vanaf 2014, het ogenblik dat de staatshervorming duidelijk vorm gaat krijgen. Er wordt gewerkt aan een macrosimulatiemodel
voor de raming van de eigen middelen van de Vlaamse overheid na de hervorming van de
Bijzondere Financieringswet. De exploitatie van het simulatiemodel VLADYMO wordt
door het Centrum voor Economische Studiën van de KU Leuven eind 2012 overgedragen
aan de Vlaamse administratie.
Een tweede belangrijk punt is de voorbereiding van de staatshervorming. Er zal worden
gesleuteld aan de Bijzondere Financieringswet. Een aantal fiscale voordelen zullen worden
overgeheveld, zoals de dienstencheques, de woonbonus en de energiebesparende uitgaven.
De voorbereiding zal gebeuren door een projectgroep.
Men wil ook werk maken van het bundelen van fiscaal-juridische adviezen. Veel beleidsdomeinen worden geconfronteerd met fiscaal-juridische vraagstukken. Regelmatig wordt
er extern advies ingewonnen of een externe studie uitgevoerd. Door een nieuwe webapplicatie zullen die adviezen gebundeld worden zodat entiteiten er een beroep op kunnen
doen.
2.3.

Derde operationele doelstelling

Voor de derde operationele doelstelling werd in 2012 een nieuw kader geïntroduceerd voor
het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD). Einde 2011 was ook duidelijk dat de
KBC geen deel van de lening zou terugbetalen. Bij de aanbesteding van het nieuwe kassierscontract werd daarom gevraagd de vereiste kredietlijn te verhogen van twee naar drie
miljard euro. Er werd met succes 750 miljoen euro opgehaald. Er werd ook een vervroegde
opzegging gedaan van polissen voor de pooling van de verzekeringen. Dit leidde tot een
daling van de kostprijs met 700.000 euro, niettegenstaande een uitbreiding van de waarborgen.
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Het actieprogramma 2012-2013 voorziet, op basis van opmerkingen van de Vlaamse
ombudsman, in het verder sleutelen aan de procedures en de werking van het VFLD.
Daarnaast gaat men in 2013 een aantal herfinancieringen moeten uitvoeren. Alles hangt
daar samen met de terugbetalingen in 2013 door KBC. Er wordt gestreefd naar een goede
afstemming van de verplichtingen op korte en lange termijn met de vorderingen op korte
en lange termijn.
Als derde punt is voorzien in een heraanbesteding van de verzekeringsmakelaar. Een aantal betrokken agentschappen zal meewerken aan het bestek voor die makelaarsfunctie en
de evaluatie ervan.
3.

Strategische doelstelling 2 – Klantvriendelijke overheid

De tweede strategische doelstelling omvat één operationele doelstelling, met name een
efficiënte en effectieve inning en invordering van de belastingen in eigen beheer. In 2011
en 2012 heeft de Vlaamse Belastingdienst een projectwerkgroep opgericht die zich bezig
houdt met de voorbereiding van de overname van de successie- en de registratierechten.
Dit is een enorm werk. De risico’s moeten maximaal worden afgedekt als men in 2013 de
opzeg formeel gaat betekenen.
Er zijn ook enkele aanpassingen gebeurd aan het Vlaams Fiscaal Platvorm. Het belastingportaal werd vernieuwd.
Intern werden er een aantal optimalisaties doorgevoerd. Er wordt één rekeningnummer gebruikt voor de inning van alle belastingen, de verkrottingsbelasting uitgezonderd,
omdat laatste nog met een ander ICT-systeem werkt.
Ten slotte werd het startschot voor een Vlaamse fiscale codex gegeven.
Het actieprogramma 2012-2013 omvat de verderzetting van de vernieuwing van het VFP.
Bedrijven zullen de kans krijgen om de gegevens van de aanslagbiljetten digitaal te ontvangen en te verwerken in de eigen systemen. Burgers en bedrijven zullen ervoor kunnen kiezen de aanslagbiljetten digitaal te ontvangen. De 1700-infolijn wordt bijgestuurd
om sneller gegevens te kunnen opvragen. De elektronische communicatie met de Dienst
Inschrijvingen van Voertuigen zal worden uitgebreid, zodat de dossierverwerkers hun dossiers efficiënter kunnen afhandelen.
Bij de internationale invorderingsbijstand zal VLABEL haar rol opnemen in het kader
van de Europese richtlijn betreffende de invorderingsbijstand. In- en uitgaande verzoeken
zullen hoofdzakelijk via elektronische weg gaan. VLABEL zal de lokale overheden daarbij bijstaan.
Het is de bedoeling om de eerste ontwerpen van decreet betreffende de Vlaamse fiscale
codex in 2013 in het parlement in te dienen. De codex zal zich richten op de codificatie
van de procedureregeling, maar ook de materiële fiscale gewestbepalingen zullen erin worden opgenomen. Er zal in fases worden gewerkt.
De projectgroep zal verder werken aan de overname van de eigen inning van de successieen registratierechten. Het overleg met de federale overheid zal worden opgevoerd, teneinde
tijdig de nodige afspraken te kunnen maken over de procedures en de overdracht van
personeel. De minister heeft de projectgroep de opdracht gegeven zoveel mogelijk werk te
maken van de digitalisering van de procedure.
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Strategische doelstelling 3 – Probaat vereenvoudigd Vlaams fiscaal beleid met aandacht
voor een goed ondernemingsklimaat

De derde strategische doelstelling omvat als enige operationele doelstelling een doelgericht
fiscaal beleid.
In 2011-2012 waren er drie belangrijke punten. Er werd een studie gedaan naar de impact
van de lokale fiscaliteit op het ondernemingsklimaat. Daaruit blijkt dat de lokale fiscaliteit slechts een beperkte impact heeft op de productie, innovatie en tewerkstelling. De
lokale belastingen kunnen wel aanleiding geven tot administratieve lasten; met name de
belastingen op drijfkracht en reclame brengen veel administratieve lasten met zich mee.
Met de VVSG zal worden bekeken wat er kan gebeuren.
Er is een onderzoek verricht naar de huiskortingen. Hierdoor zijn er een aantal alternatieven in kaart gebracht. Het is nog te vroeg voor omzetting in regelgeving. Het wordt verder
onderzocht.
Ten derde werd in 2012 de groene BIV geïntroduceerd. Bij de slimme kilometerheffing
wordt de Voorlopige Architectuurnota voor de Kilometerheffing en het Wegenvignet
getoetst met de belanghebbenden en aan de markt.
Het actieprogramma 2012-2013 voorziet in de verbetering van de vermindering van de
onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouwwoningen. Men wil het aanknopingspunt verschuiven van de datum van de aanvraag van het E-peil naar de datum van de
bouwaanvraag. Zo weet de bouwheer van bij de aanvang van de bouwwerken welk E-peil
hij moet halen om in aanmerking te komen voor een vermindering. Het E-peil wordt verstrengd. De tegemoetkomingen worden versneld en het percentage ervan wordt verhoogd.
Een hoger E-peil veronderstelt immers een hogere investering.
De definitieve Architectuurnota voor de Kilometerheffing en het Wegenvignet zal worden opgesteld op basis van de resultaten van de marktbevraging en de consultatie van de
belanghebbenden. Na goedkeuring van de nota door al de gewesten zal er worden gestart
met de aanbesteding en de uittekening van het wettelijke en decretale kader.
Ook het onderzoek naar de vergroening van de verkeersbelasting wordt voortgezet in het
intergewestelijke forum.
Ten slotte is er de uitdoving van de onroerende voorheffing op materieel en outillage.
Dat verloopt trager dan gepland. De uitdoving was voorzien tegen 2020. Dit zal in 2013
worden geëvalueerd. Eventueel zullen er maatregelen worden voorgesteld om de afbouw
te bespoedigen.
IV. TOELICHTING BIJ HET VERSLAG VAN HET REKENHOF VAN HET
ONDERZOEK VAN DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013 OP DINSDAG 13 NOVEMBER 2012
1.

Vooraf

Namens het Rekenhof brachten de heer Jan Debucquoy, raadsheer, en de heer Geert
Robbe, eerste auditeur, op 13 november 2012 verslag uit van het onderzoek van het Rekenhof van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting 2013 en de uitgavenbegroting 2013 (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 16/1). Bij de toelichting werd gebruikgemaakt
van een PowerPointpresentatie, die terug te vinden is in bijlage 4 van dit verslag.
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2.

Inleiding

De heer Jan Debucquoy licht eerst de macrobudgettaire aspecten van de begroting 2013
toe. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op een viertal aandachtspunten voor de uitgaven. Het Rekenhof heeft voor de begroting 2013 veel minder vragen en opmerkingen wat
betreft de uitgavenkredieten. Er is dus duidelijk een verbetering merkbaar. Het Rekenhof heeft ook geen bemerkingen op de ramingen van de ontvangsten. Vervolgens wordt
dieper ingegaan op de kwaliteit van de begrotingsdocumenten in het licht van de evolutie van een inputbegroting naar een prestatiebegroting, die er moet komen conform het
nieuwe Rekendecreet. Het Rekenhof heeft in afspraak met het Uitgebreid Bureau van
het Vlaams Parlement beloofd om die evolutie te evalueren en tussentijds te rapporteren
aan het Vlaams Parlement met aanbevelingen over hoe de informatievoorziening aan het
parlement optimaal kan verlopen.
3.
3.1.

Macrobudgettaire aspecten
Algemeen

Wat betreft de macrobudgettaire bedenkingen, besteedt de heer Debucquoy eerst aandacht aan de positieve kanten van deze voorgelegde begroting. De minister heeft gezegd
dat de Vlaamse Regering diverse maatregelen heeft genomen voor het creëren van extra
brutobeleidsruimte, wat een mooi eufemisme voor besparingen is. Het Rekenhof bekijkt
of die maatregelen eenmalig of structureel zijn. Vervolgens kijkt het Rekenhof hoe het zit
met de provisies voor de budgettaire risico’s voor de begroting 2013. Het Rekenhof gaat
ook dieper in op de consolidatieperimeter. Dat is belangrijk voor de berekening van het
vorderingensaldo. Dat is een geconsolideerd saldo, wat betekent dat alle Vlaamse openbare instellingen mee moeten worden geconsolideerd.
Voor de berekening van het vorderingensaldo moet de consolidatieperimeter juist afgemeten zijn. Zoals elk jaar is er ook aandacht voor de ESR 8-verrichtingen, namelijk participaties en de terugbetalingen van KBC in het bijzonder. Dat zijn verrichtingen die niet
meetellen voor de berekening van het vorderingensaldo, maar die wel een invloed hebben op de schuldevolutie. Tot slot bekijkt het Rekenhof het meerjarenperspectief van de
begroting 2013.
3.2.

Positieve elementen (slide 5)

De heer Debucquoy vindt het heel positief dat de Vlaamse Regering streeft naar een
begrotingsevenwicht in 2013. Dat men dat evenwicht effectief zal realiseren eind 2013, is
een zeer goede prestatie, gelet op de cijfers voor de bbp-groei, namelijk 0,7 procent voor
2013 en -0,1 procent in 2012. In het licht van deze conjunctuur zou het een goede zaak zijn
mocht men erin slagen een begrotingsevenwicht te realiseren in 2013. Ook bij de gebruikte
parameters bij deze begroting heeft het Rekenhof geen bemerkingen. Dat is conform de
raming van het Planbureau en het matcht perfect met de allerlaatste raming van de Europese Commissie. De ontvangsten zijn voorzichtig geraamd voor 2013.
3.3.

Eenmalige versus structurele maatregelen? (slide 6)

De heer Debucquoy staat kort stil bij het eenmalige of het structurele karakter van de
maatregelen die de Vlaamse Regering heeft genomen om haar beleidsruimte te verruimen. Het parlement moet weten welke maatregelen alleen maar effect hebben in 2013, dus
eenmalig zijn, en welke maatregelen een recurrent effect hebben. Eenmalige maatregelen
hebben voor de heer Debucquoy zeker geen pejoratieve betekenis, er zijn goede eenmalige
maatregelen en ook minder goede.
De creatie van bijkomende beleidsruimte wordt begroot op 294 miljoen euro. De heer
Debucquoy pikt er de twee grootste bedragen uit. De besparing op de toelage drinkwaV L A A M S P A R LEMENT
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termaatschappijen, goed voor 80 miljoen euro, bestaat ten eerste uit een afroming van in
het verleden opgebouwde saldi, wat volgens de spreker een goede eenmalige maatregel is.
Daarnaast is er een uitgavenvermindering van 30 miljoen euro, die omschreven wordt als
‘bijstelling subsidiëringsritme’. Het is voor het Rekenhof niet duidelijk wat dat precies
inhoudt, en of het een eenmalige of structurele maatregel is. Een vraag om meer toelichting is onbeantwoord gebleven.
Een tweede grote brok van die 294 miljoen euro wordt gevormd door de besparing op de
loonkredieten van de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap, ten bedrage van 100 miljoen euro. Dat is nog in onderhandeling, er is dus nog geen concrete toewijzing. Ook hier
is het voor het Rekenhof moeilijk in te schatten of het een eenmalige of een structurele
maatregel betreft.
De heer Debucquoy stelt dat voor er de start van het begrotingsjaar 2013 meer duidelijkheid moet komen over het karakter van die besparingen.
3.4.

Provisies (slides 7 – 9)

Het Rekenhof stelt vast dat voor 2013 de conjunctuurprovisie en de provisie voor betaalincidenten geannuleerd worden. Bij het wegvallen van de provisie voor betaalincidenten
worden geen bemerkingen gemaakt. De heer Debucquoy uit wel zijn bezorgdheid over de
annulering van de conjunctuurprovisie. Provisies mogen enkel geannuleerd worden als de
risico’s ook wegvallen. Gelet op het onzekere economische klimaat, is dat dus geen verstandige optie. Eind 2013 moet er een begrotingsevenwicht bereikt worden. Als er geen
provisie wordt ingeschreven voor het risico van verdere groeivertraging, vergt dat continue
monitoring en desgevallend bijsturing door de minister van Begroting.
De in de begroting 2013 ingeschreven provisie voor de responsabiliseringsbijdrage van de
ambtenarenpensioenen is volgens de heer Debucquoy een goede zaak, in afwachting van
een overeenkomst met de Federale Regering. Er is echter geen provisie voor de andere
gevolgen van de staatshervorming.
3.5.

Consolidatieperimeter (slide 10)

De klassieke extern en intern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s en IVA’s) zijn correct geconsolideerd met de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. De tweede, kleinere
categorie van openbare instellingen betreft instellingen die buiten het kader van het decreet Beter Bestuurlijk Beleid vallen. Daarvan blijkt slechts een deel geconsolideerd bij
de berekening van de raming van het vorderingensaldo voor 2013: van de 67 instellingen
hebben er 20 een begroting ingediend, waarvan er slechts 11 geconsolideerd zijn en 9 niet
geconsolideerd. Van die 9 kan men perfect het effect op het vorderingensaldo berekenen,
omdat de begrotingen toegevoegd zijn bij deze begroting. Berekend volgens de methode
van de administratie Financiën en Begroting, zou het gaan over een negatief effect op het
vorderingensaldo van 23,3 miljoen euro.
De heer Debucquoy wijst er voorts op dat de 67 instellingen die buiten het kader van het
decreet Beter Bestuurlijk Beleid vallen maar binnen de consolidatie van de overheid, zoals
gedefinieerd door Eurostat, jaarlijks moeten worden opgesomd in een lijst. Die opsomming, terug te vinden in artikel 139 bij de uitgavenbegroting, is onvolledig. Zo vallen
onder meer de nv Vlaamse Havens en het GO! er niet onder. Uit de toelichting bij artikel
139 blijkt bovendien dat de begroting van Gigarant, die ook valt onder de consolidatie
van de overheid, zou ingediend zijn, maar het Rekenhof heeft deze begroting nog niet
gezien.
3.6.

ESR 8-verrichtingen (slides 11 en 12)

Voor wat betreft de ESR 8-verrichtingen wordt in 1,7 miljard euro terugbetalingen voorzien van de KBC. Minister Muyters heeft gezegd dat hij die terugbetaling gedeeltelijk
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zal gebruiken voor de financiering van de ESR 8-verrichtingen en gedeeltelijk voor het
terugbetalen van de schuld. Niettemin worden er nog bijkomende leningsopbrengsten
ingeschreven voor 1,3 miljard euro. Dat getuigt volgens de heer Debucquoy van voorzichtigheid. Het is beter de leningsmachtiging voldoende hoog in te schrijven. Het is immers
nog niet helemaal zeker dat KBC zal betalen. De heer Debucquoy stelt vast dat men het
wel heeft over leningsopbrengsten, terwijl de intrestuitgaven voor een bijkomende lening,
indien KBC niet zou terugbetalen, niet zijn begroot.
De heer Eric Van Rompuy, voorzitter vraagt wat precies wordt bedoeld met leningsopbrengsten. De heer Jan Debucquoy wijst erop dat het Vlaams Parlement machtiging moet
geven voor leningen omdat leningen ook een invloed uitoefenen op de volgende begrotingsjaren. Met betrekking tot de middelenbegroting is in het begin van de decreetsbepaling een machtiging opgenomen voor welk bedrag de Vlaamse Regering mag lenen. Er is
een bedrag van 1,3 miljard euro ingeschreven. Aangezien er voor 2013 een begrotingsevenwicht is, zou er in principe niet moeten worden geleend. Bij de berekening van het begrotingssaldo zijn er ook ESR 8-verrichtingen die niet meetellen voor het vorderingensaldo
maar die wel een kasuitgave veroorzaken. Dat moet dus worden gefinancierd, ofwel met
leningen ofwel met terugbetalingen van de KBC, die ook niet meetellen bij het berekenen
van het vorderingensaldo. De heer Debucquoy zegt dat het Rekenhof altijd een voldoende
hoge leningsmachtiging bepleit. Indien KBC niet zou terugbetalen en er zou geen leningsmachtiging ingeschreven worden, ontstaat er een probleem. Er kan altijd geleend worden
mits machtiging van het parlement.
De heer Dirk Van Mechelen stelt dat de machtiging voor twee zaken dient: voor de nieuwe
participaties die met leningen worden gefinancierd maar die ESR 8-neutraal zijn, en voor
de leningen die vervallen en die moeten afgelost worden en waarvoor een nieuwe financiering wordt aangegaan – tenzij het manna van de KBC binnenvalt.
De heer Jan Debucquoy wijst erop dat er langs de kant van de uitgaven ook ESR 8-verrichtingen zijn. Voor 2013 is een nieuw krediet van 100 miljoen euro ingeschreven. Dit
wordt summier toegelicht voor 35 miljoen euro. De uiteenzetting van minister Muyters
heeft duidelijk gemaakt dat de resterende 65 miljoen euro zou dienen voor Via-Invest.
Voor het Rekenhof is het niet duidelijk hoe die 65 miljoen euro zich verhoudt tot de financiering door Via-Invest van bijkomende projecten voor 750 miljoen euro. Volgens de heer
Debucquoy is een summiere toelichting een risico: hoe minder toelichting, hoe groter het
risico dat deze participatie wordt geherkwalificeerd en wel zou meetellen voor het berekenen van het vorderingensaldo. Eurostat bekeek vroeger altijd ex post of iets een ESR
8-verrichting was. Maar tegenwoordig vindt deze beoordeling van de begroting of de
inspanning van de lidstaten ook al ex ante plaats. Om dit risico te vermijden, bepleit het
Rekenhof dat de kredieten voor ESR 8-verrichtingen voldoende worden toegelicht. Het
Rekenhof merkt ook dat de betalingskalender voor 2013 250 miljoen euro bedraagt. Die
betaling moet gefinancierd worden zoals de heer Van Mechelen zegt: ofwel met leningen
ofwel met KBC-middelen.
3.7.

Meerjarenperspectief (slides 13 en 14)

De meerjarenraming wordt een van de komende weken verwacht. Het Rekendecreet stelt
dat de algemene toelichting de jaarlijkse begroting moet plaatsen in een meerjarenperspectief, met een situering ten opzichte van een meerjarenraming. Dit is in deze algemene
toelichting niet gebeurd, stelt de heer Debucquoy vast. Nochtans zijn er de komende jaren
heel wat budgettaire uitdagingen.
Om te beginnen is er de doelstelling van een nulschuld tegen 2020. Er moet een duidelijk
pad worden uitgetekend om die schuld tot nul te herleiden, of dat nu tegen 2020, 2021
of 2022 is. De heer Debucquoy merkt op dat men van die datum ook geen fetisj hoeft te
maken, maar er moet een duidelijk pad zijn voor een dalende lijn.
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Een andere budgettaire uitdaging zijn de beschikbaarheidsvergoedingen in het kader van
de alternatieve financiering. De Vlaamse Regering heeft zwaar ingezet op de alternatieve
financiering van investeringen. De jongste nota van de minister-president voor het parlement over de publiek-private samenwerking (Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 52) raamt die
beschikbaarheidsvergoedingen op kruissnelheid, na 2015, op 663 miljoen euro per jaar.
Die moeten dus telkens worden gefinancierd.
Daarbovenop zijn er natuurlijk de budgettaire gevolgen van de nieuwe stappen in de
staatshervorming. Elke stap die Vlaanderen zet naar autonomie, behelst ook een zekere
overheveling van de schuld. Mochten alle bevoegdheden volledig worden overgeheveld
naar de regio’s, dan zou ook de schuld moeten worden overgeheveld. Bij elke stap in de
staatshervorming is er dus sprake van een budgettaire inspanning die mee wordt overgeheveld. Dat is onvermijdelijk, aldus de heer Debucquoy.
4.

Aandachtspunten uitgaven (slide 15)

De heer Debucquoy geeft ook een aantal aandachtspunten met betrekking tot de uitgaven. Zo wordt de dotatie voor 2013 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging verminderd met 10 miljoen euro, terwijl het potentieel van de te betalen schadevergoedingen in
alle dossiers die bij de rechtbanken aanhangig zijn, voor 2013 stijgt, van 882 miljoen euro
naar 1250 miljoen euro. Die vermindering verbaast het Rekenhof enigszins.
De toelichting is enigszins onduidelijk over de bijkomende projecten die Via-Invest zou
financieren. Via-Invest heeft al een machtiging van 1,2 miljard euro voor de financiering
van de vijftien missing links. Volgens de nota van de minister-president komt dit op kruissnelheid, dus na 2015, neer op een effect van 160 miljoen euro per jaar aan beschikbaarheidsvergoedingen. Die machtiging van 1,2 miljard euro zou nu opgetrokken worden met
een bijkomend bedrag van 750 miljoen euro. Het Rekenhof weet niet waarvoor. Is dat
voor wegenprojecten, voor waterwerken?
Naar aanleiding van de derde voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen
heeft het Rekenhof gemerkt dat er momenteel in de begroting een machtiging van 30
miljoen euro is ingeschreven in het kader van de tramprojecten Brabo I en Brabo II. De
Vlaamse Regering wordt gemachtigd om voor 35 jaar verbintenissen aan te gaan die resulteren in een totaal van beschikbaarheidsvergoedingen van maximaal 30 miljoen euro per
jaar. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat men voor Brabo I komt aan een beschikbaarheidsvergoeding van jaarlijks 14,4 miljoen euro. Ondertussen is er de beslissing van de
Vlaamse Regering over Brabo II. Daar loopt de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding op
kruissnelheid, dus pas na 2015, 2016, op tot 24,5 miljoen euro. Er is dus sprake van een
tekort van 8,7 miljoen euro. Het Rekenhof stelt voor dat die machtiging met dat bedrag
zou worden verhoogd, via een amendement: anders kan de Vlaamse Regering geen verbintenissen aangaan voor Brabo II.
5.

Kwaliteit begrotingsdocumenten (slides 16 tot 18)

De heer Geert Robbe stelt dat de auditeurs van het Rekenhof bij hun onderzoek van de
begroting 2013 zijn geconfronteerd met enkele belangrijke wijzigingen aan de kwaliteit
van de begrotingsdocumenten. Minder goed is volgens het Rekenhof dat er geen informatie meer wordt gegeven over de basisallocaties. Het zijn nu de zogenaamde begrotingsartikelen die het laagste indelingsniveau van de uitgavenkredieten vormen. Bij de begroting
2012 gaf men ter informatie nog de verdere opdeling volgens de basisallocaties (beschikbaar op de website van het Vlaams Parlement), maar met de begroting 2013 is die dus
volledig weggevallen. Dat betekent dat het Rekenhof nog uitsluitend is aangewezen op
de programmatoelichtingen als het gaat over de samenstelling van de begrotingsartikelen.
Die toelichtingen worden echter met vertraging ingediend, en bovendien zijn de toelichV L A A M S P A R LEMENT
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tingen niet altijd even nauwgezet als het gaat over informatie over de samenstelling van de
begrotingsartikelen. Soms worden de samenstellende elementen van begrotingsartikelen
onvolledig opgesomd. Soms is er wel een volledige opsomming, maar worden de bedragen
niet altijd meegegeven. Dat kan overigens ook leiden tot onduidelijkheid over de reikwijdte van sommige decreetsbepalingen, want ook daar wordt elke verwijzing naar een
basisallocatie vermeden.
Nu kent het Rekenhof het argument van het Departement Financiën en Begroting, en
wellicht is dat ook het argument van de minister: we zijn op weg naar een prestatiebegroting, naar een outputbegroting, waarbij de klemtoon wordt gelegd op de doelstellingen en
minder op de middelen. Het is dan ook de bedoeling om begrotingsartikelen aan doelstellingen te koppelen en de focus te verleggen naar prestaties. Op zich staat het Rekenhof
uiteraard achter die evolutie naar een prestatiebegroting. Die afbouw van inputinformatie
is echter blijkbaar reeds ingezet. Het Rekenhof wijst er echter op dat men weliswaar evolueert naar die prestatiebegroting, maar dat die zeker nog niet is bereikt. In die zin is de
afbouw nu van de inputbegroting toch enigszins voorbarig.
Ook in een prestatiebegroting blijft voldoende duidelijke informatie over de inzet van de
middelen en de instrumenten belangrijk. Dat is onder meer nodig om een oordeel te kunnen vellen over de zuinigste en meest efficiënte wijze waarop het doel wordt bereikt.
Vervolgens toont de heer Robbe welke stappen in 2010 in de richting van een prestatiebegroting zijn gezet.
In de uitgavenbegroting worden de begrotingsartikelen met een code Z, dit zijn de uitgaven die niet aan een doelstelling zijn gekoppeld, verder afgebouwd. Het Rekenhof vindt
dit een goede zaak.
Daarnaast stelt het Rekenhof vast dat in de uitgavenbegroting de interne stromen nog
een belangrijk gedeelte van de middelen vertegenwoordigen. De begrotingsartikelen over
die interne stromen zijn nog niet doelstellingsgericht. De doelstellingen die met deze middelen worden bereikt, moeten blijken uit de begrotingen van de begunstigde instellingen.
Aangezien 6 miljard euro van het totaalbedrag van 7 miljard euro betrekking heeft op de
Vlaamse rechtspersonen, is dit zeer belangrijk. In 2012 is aangekondigd dat de begroting
van die rechtspersonen ook tot een meer op prestaties gerichte begroting zou worden hervormd. Dit is evenwel nog niet tot stand gebracht.
Verder merkt de heer Robbe op dat ook de middelenbegroting nu in functie van begrotingsartikelen wordt ingedeeld. Het is blijkbaar de bedoeling de ontvangsten aan doelstellingen te koppelen. De koppeling van doelstellingen aan ontvangsten is echter minder
evident dan een koppeling aan uitgaven.
Wat de toegewezen ontvangsten betreft, is er geen probleem. Dit is echter slechts een
kleine minderheid van de middelenbegroting. Wat de algemene ontvangsten betreft, moet
rekening worden gehouden met het niet-affectatiebeginsel dat in artikel 10, §3, van het
Rekendecreet staat. Volgens de heer Robbe zal er op dat vlak in de toekomst nog enige
bijsturing moeten komen. Het niet-affectatiebeginsel zal minstens in het licht van een prestatiebegroting beter moeten worden geduid.
Een andere stap in de richting van een prestatiebegroting is terug te vinden in de nieuwe
instructies voor de programmatoelichtingen. Er wordt gevraagd in het eerste deel van de
toelichtingen aan te duiden op welke wijze de huidige programma- en artikelenstructuur
aan de beleids- en beheersdocumenten zijn gekoppeld. Dat staat in de beleidsbrief Financiën en Begroting (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1775/1).
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Verder wordt gevraagd in het vierde deel te beschrijven hoe de begrotingsartikelen een
bijdrage tot de gerelateerde doelstellingen leveren. Dit omvat de stand van zaken van de
prestatie-indicatoren.
Aangezien de programmatoelichtingen vrij laat zijn ingediend, heeft het Rekenhof geen
grondige analyse kunnen maken. De algemene vaststelling luidt dat de koppeling aan de
beleids- en beheersdocumenten meestal slechts gedeeltelijk is gerealiseerd. De prestatieinformatie met betrekking tot de meeste beleidsdomeinen is nog beperkt. Er is op dat vlak
zeker nog ruimte voor verbetering.
De aangekondigde herdefiniëring van de programmastructuur van de ministeries van
de Vlaamse Gemeenschap, een punt waar het Rekenhof reeds lang op aandringt, en het
project betreffende de vernieuwing van het financieel instrumentarium van de Vlaamse
rechtspersonen zijn in dit verband belangrijke initiatieven. Het Rekenhof beveelt aan
beide initiatieven op elkaar af te stemmen en, indien mogelijk, gelijktijdig te implementeren. Op die manier zou de continuïteit van de begrotingsrapportering worden gegarandeerd. Het Rekenhof is de voorbije jaren immers met een regelmatige aanpassing van de
begrotingsstructuur geconfronteerd. Dat is minder ideaal voor vergelijkingen.
Tot slot legt de heer Robbe de klemtoon op het feit dat de evolutie in de richting van een
prestatiebegroting niet gepaard mag gaan met een afbouw van de inputinformatie over de
ingezette middelen.
V. BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN HET REKENHOF OP DINSDAG 13
NOVEMBER 2012
1.
1.1.

Tussenkomst van de heer Dirk Van Mechelen
Besparingen – Indexsprong

De heer Dirk Van Mechelen heeft een vraag over de opmerking van het Rekenhof over de
besparingen ten bedrage van 164,4 miljoen euro. Het Rekenhof heeft opgemerkt dat er
nog geen duidelijkheid over het bedrag van 100 miljoen euro bestaat. Die besparing is nu
al verrekend als een kredietvermindering op de indexprovisie. Ze is, met andere woorden,
de facto als een indexsprong geconcipieerd. Indien deze besparing op de techniek van een
indexsprong is geïnspireerd, neemt de heer Van Mechelen aan dat de inschrijving als een
kredietvermindering van de indexprovisie terecht is. Indien de besparing een andere vorm
zou aannemen, vraagt hij zich af of dit op deze manier mag worden ingeschreven.
In het verlengde hiervan stelt de heer Van Mechelen de minister een tweede vraag. Indien
de federale overheid binnenkort zou besluiten tot een indexsprong over te gaan, zou dit
voor de Vlaamse overheid al gauw een besparing van meer dan 200 miljoen euro aan
loonkredieten betekenen. De heer Van Mechelen vraagt zich af of de Vlaamse overheid
het (bovenvermelde) bedrag van 100 miljoen euro dan op de provisie van 200 miljoen euro
mag verrekenen. Lijkt het, gezien de opmerkingen van het Rekenhof over de schuldevolutie, niet aangewezen de besparingen die ten gevolge van de indexsprong zouden worden
gerealiseerd, integraal voor schuldafbouw te gebruiken? De heer Van Mechelen verwijst in
verband met deze vraag naar de budgettaire orthodoxie en naar de aanbevelingen in het
verslag van het Rekenhof.
1.2.

Herkwalificatie van participaties

Verder merkt de spreker op dat het Rekenhof meer dan ooit op het risico van de herkwalificatie van de participaties wijst. Er is te weinig toelichting om een en ander te kunnen
beoordelen. Zijn er indicaties dat een herkwalificatie tot de mogelijkheden behoort en, zo
ja, wat is de inschatting van het risico?
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1.3.

Provisies

Het Rekenhof stelt wel heel duidelijk dat de provisies weg zijn. Het heeft de moeite gedaan
om alles eens op te lijsten. Als minister van Begroting heeft de heer van Mechelen ooit een
conjunctuurprovisie ingeschreven van 1 procent van de opbrengst van de samengevoegde
en gedeelde middelen. Met het huidige bedrag van 19,9 miljard euro aan middelen zou er
dus een provisie van 200 miljoen euro moeten worden ingeschreven. De huidige Vlaamse
Regering heeft daarop al geopperd dat ze niet met een conjunctuurprovisie werkt, maar
met alle(rlei) mogelijke andere provisies, zoals de rentebuffer van 14 miljoen euro, kleine
provisies ter waarde van 16 miljoen euro, een provisie betaalincidenten van 20 miljoen
euro en een provisie Rekendecreet van 60 miljoen euro. Al die provisies samen benaderen het bedrag van 200 miljoen euro. Nu wijst het Rekenhof er onomwonden op dat de
Vlaamse overheid in deze woelige economische tijden de conjunctuurprovisie schrapt, terwijl het risico nog wel bestaat. Ten opzichte van het risico staat dus geen indekking meer.
De vooropgestelde economische groei van 0,7 procent strookt met de onder meer door de
Europese Commissie vooropgestelde parameters. De heer Van Mechelen heeft er begrip
voor dat de parameters om de haverklap veranderen – dat is er sinds 2008 niet gemakkelijker op geworden. Maar dat ontslaat de Vlaamse overheid er niet van om te werken
met structurele provisies. Integendeel, ze moet ervoor zorgen dat Vlaanderen niet in een
stop-and-gobeleid terechtkomt. De heer Van Mechelen wil graag weten of zijn lezing van
het verslag van het Rekenhof klopt dat er geen provisie meer is, maar wel nog een risico.
1.4.

Opmerkingen met betrekking tot bepaalde specifieke posten

Verder heeft het Rekenhof de vinger op de wonde gelegd van een paar specifieke kredieten. Ook de heer Van Mechelen heeft vragen bij de regeling met betrekking tot Via-Invest.
Tegenover 750 miljoen euro potentiële uitgave staat een bijna symbolisch bedrag. Dan is
er ook nog de vreemde evolutie bij het Vlaams Fonds voor de Lastendelging. Het Rekenhof zegt heel duidelijk dat de risico’s waar we aan blootgesteld zijn, namelijk de schadedossiers, gestegen zijn van 882 miljoen naar 1,250 miljard euro. Dat is bijna 400 miljoen
euro extra. Bij een stijging van het risico met 50 procent dalen de kredieten met 10 miljoen
euro.
1.5.

Meerjarenperspectief

Tot slot citeert de heer Van Mechelen het Rekenhof: “Het gebrek aan meerjarenperspectief geeft de indruk dat de jaarbegroting niet uitgaat van een meerjarenraming, zoals het
Rekendecreet dat wil, maar dat de wisselwerking tussen jaarbegroting en meerjarenraming
hoofdzakelijk in één richting gaat, namelijk de aanpassing van de meerjarenraming aan de
keuzes van de jaarbegroting.”. De spreker is de commissievoorzitter, een absoluut voorstander van meerjarenbegrotingen, nog altijd dankbaar voor diens legendarische spreuk
‘het kompas van de Vlaamse begroting’. De meerjarenbegroting geeft immers het licht in
de tunnel. Nu suggereert het Rekenhof dat er eigenlijk geen meerjarenbegroting is omdat
men eerst een begroting maakt en dan de meerjarenraming aanpast aan de gemaakte
begroting. De heer Van Mechelen vraagt in dat verband wat duiding van het Rekenhof en
nadien ook een reactie van de minister.
2.
2.1.

Tussenkomst van de heer Lode Vereeck
Kwaliteit van de begrotingsdocumenten

De heer Lode Vereeck sluit zich aan bij de opmerking van het Rekenhof dat de begroting
moeilijk leesbaar is. Zelfs met de programmatoelichtingen is het vaak moeilijk de uitgavenbegroting correct te interpreteren en in kaart te brengen.
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Het Rekenhof doet een aantal zeer waardevolle suggesties. De heer Vereeck roept de
minister op daar ernstig werk van te maken. De begroting is immers toch het belangrijkste
beleidsdocument. Het Rekenhof wijst op het voorlopig ontbreken van de meerjarenraming. Wanneer plant de minister de indiening van de geactualiseerde meerjarenraming?
2.2.

Provisies

Vorig jaar was er een conjunctuurbuffer van 40 miljoen euro begroot. Dat vond het
Rekenhof toen te weinig. De bijzondere situatie van vorig jaar is natuurlijk gekend. Na de
eerste begrotingscontrole was al een deel van die buffer gebruikt en bleef er nog 16 miljoen
euro over. Opnieuw heeft het Rekenhof toen gezegd dat het bedrag van 16 miljoen euro
in de buffer te beperkt was. De huidige voorliggende begroting is opgemaakt vanuit een
verwachting van een groei van 0,7 procent. Daar is volgens de heer Vereeck niet veel kritiek op gekomen. Er is onzekerheid, maar er is een minder grote discrepantie dan werd
verwacht begin 2012. Het Rekenhof wijst opnieuw op het ontbreken van een conjunctuurprovisie en noemt dit onvoorzichtig. Bij de vorige begroting kon het heel stellig zeggen
dat 40 miljoen euro te beperkt was. Het Rekenhof geeft een overzicht in een tabel op slide
8 van zijn PowerPointpresentatie (zie bijlage 4), maar het blijft erg op de vlakte. De tabel
moet aantonen dat de groeivoorspellingen er regelmatig naast zitten. Het Rekenhof kon
vorig jaar bij de vorige begroting, zowel bij de opmaak als bij de controle zeggen dat de
provisie, de conjunctuurbuffer, te beperkt was. De heer Vereeck vraagt of de vertegenwoordigers van het Rekenhof nu, gezien de economische context, de grootteorde kunnen
aangeven die volgens hen nodig is om een ‘voorzichtige’ conjunctuurbuffer te hebben. Het
parlement heeft een aantal schattingen voor alternatieve groeiverwachtingen gezien. De
heer Vereeck neemt aan dat het Rekenhof een voorzet kan geven van wat het beschouwt
als een minimale ‘voorzichtige’ conjunctuurbuffer.
De heer Vereeck wil het ook hebben over de andere buffers. Er zijn in totaal voor 130
miljoen euro aan buffers aangewend, waaronder de 16 miljoen euro die er nog stond van
de conjunctuurbuffer, maar twee buffers worden volledig geschrapt: de rentebuffer voor
14 miljoen euro en de buffer betaalincidenten. De minister stelde in zijn verslag en in zijn
mondelinge toelichting bij de begroting dat dit maar verantwoord is als ook het risico is
weggevallen waarvoor ze zijn bedoeld. De heer Vereeck vraagt hoe het Rekenhof dan de
risico’s met betrekking tot de rentebuffer en de betaalbuffer evalueert. Hij wil ook weten
of het Rekenhof het schrappen van deze buffers voorzichtig acht of niet.
Specifiek met betrekking tot de betaalbuffer brengt de heer Vereeck in herinnering dat als
gevolg van de betaaltekorten in 2010, bij de begrotingscontrole 2011 in een buffer van 50
miljoen euro werd voorzien en dat die voor 30 miljoen euro werd aangewend. Ook bij de
begrotingsopmaak in 2012 werd voorzien in een buffer van 50 miljoen euro voor betaalproblemen en die werd verlaagd tot 20 miljoen euro bij de eerste begrotingscontrole in
2012. De begroting 2013 voorziet in geen enkele buffer voor betaalproblemen. De spreker
vraagt een duidelijkere evaluatie en wil van de minister vernemen of hij dit voorzichtig of
onverantwoord vindt. Hij wil weten hoe ze er verder mee om moeten gaan.
De betaalkredieten sluiten ten dele aan bij de vraag met betrekking tot de buffer voor
betaalincidenties. Het Rekenhof gaf in het verleden meermaals waarschuwingen voor
dreigende tekorten aan betaalkredieten, onder meer bij het IWT en bij AGIOn. In het
Rekenhofrapport van dit jaar staan geen opmerkingen in die richting. De heer Vereeck
vraagt wat het standpunt van het Rekenhof is op basis van de begrotingsopmaak 2013,
hoe het Rekenhof de toereikendheid van de betaalkredieten inschat op basis van de begrotingsopmaak 2013, of er dit jaar geen enkele kritiek of opmerking is, of alles perfect werd
ingeschat en of de oppositie de kritiek ook moet laten vallen. De heer Vereeck vindt dit
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een beetje vreemd omdat het in het verleden aanleiding gaf tot heel wat strijd in het parlement.
2.3.

Financiële reserves van de drinkwatermaatschappijen

De spreker heeft ook een vraag over het inzetten van de financiële reserves van de drinkwatermaatschappijen. Naast de schrapping van buffers voor de rente en de conjunctuur en
de betaalbuffer, wordt nu ook voor 80 miljoen euro ingeteerd op de reserves van de drinkwatermaatschappijen. Het Rekenhof noemt dit terecht een eenmalige maatregel. De heer
Vereeck wil weten hoe het Rekenhof de impact inschat van deze intering op de financiële
positie van de drinkwatermaatschappijen, of het Rekenhof ook nadelige effecten ziet. Het
betreft een afroming van in het verleden afgebouwde saldi. De heer Vereeck vraagt wat het
doel van de opbouw van die buffer was: was de buffer gewoon te wijten aan een oversubsidiëring in het verleden en pakt de Vlaamse Regering het geld met recht en reden terug, of
stond die 80 miljoen euro er om bepaalde risico’s in te dekken?
De situatie van Aquafin is goed gekend bij het Rekenhof, want in de vorige rapporten
werd die altijd kritisch op tafel gelegd. Er was forse kritiek op de verkoop in 2010, 2011 en
2012 van de gronden van de VMM aan Aquafin. De kritiek is terecht, want de Vlaamse
belastingbetaler betaalt voor de tweede keer voor gronden die hij al had, en hij doet dat
bovendien aan een dubbele prijs, want ze leveren de regering in de begroting van de afgelopen drie jaar uiteindelijk 300 miljoen euro op, maar ze zullen de Vlaamse belastingbetaler de komende twintig jaar 600 miljoen euro kosten.
Op basis van de gegevens die het parlement van minister Schauvliege zelf kreeg, zou het
in 2013 om 31 miljoen euro extra dotatie gaan. Aquafin heeft die middelen niet, maar is
die gaan lenen, vandaar de 600 miljoen euro. De factuur wordt doorgeschoven naar de
drinkwatermaatschappijen. Gedeeld door twintig komt dit uit op ongeveer 31 miljoen
euro voor 2013. De drinkwatermaatschappijen hebben twee opties: aanrekenen aan de
klanten of een verhoogde dotatie van de Vlaamse overheid. Volgens de afbetalingstabellen
van minister Schauvliege gaat het om 31 miljoen euro. Bij de begrotingsopmaak wordt er
80 miljoen euro ingeteerd op de financiële reserves van de drinkwatermaatschappijen. Dat
is dus een eenmalige transactie. De heer Vereeck vraagt of het Rekenhof zijn stelling en
analyse deelt dat op die manier in 2013 de kost van de verkoop van de VMM-gronden aan
Aquafin eigenlijk wordt betaald door de drinkwatermaatschappijen zelf via hun reserves.
Dat zou er dus op neerkomen dat de kost van de eenmalige maatregel wordt gedragen
door een nieuwe eenmalige maatregel.
2.4.

Usurperende bevoegdheden en staatshervorming

In verband met de usurperende bevoegdheden en staatshervorming citeert de heer Vereeck
het Rekenhof als volgt: “Op andere uitgaven in het kader van de staatshervorming, waaronder de zogenaamde usurperende bevoegdheden, anticipeert de begroting 2013 nog
niet.”. Daarvoor stelt het Rekenhof terecht dat er wel rekening wordt gehouden met de
verhoogde responsabiliseringsbijdrage. De heer Vereeck herinnert het Rekenhof eraan
dat de commissie vorig jaar ook de vraag heeft gesteld of het onvoorzichtig was dat de
Vlaamse Regering geen rekening hield met de usurperende bevoegdheden. Het Rekenhof
antwoordde daarop dat “het onvoorzichtig was te stellen dat dit onvoorzichtig was”. De
Hoge Raad van Financiën ging er namelijk van uit dat de usurperende bevoegdheden pas
in 2013 zouden overkomen. In die zin viel er in 2012 nog geen budgettaire impact te verwachten en was het misschien een terechte repliek van het Rekenhof.
Nu is er bij de begrotingsopmaak 2013 nog altijd geen zicht op de budgettaire impact
voor Vlaanderen en nog steeds geen duidelijkheid over hoeveel extra uitgaven dit voor
Vlaanderen precies zal betekenen. In elk geval lijkt de federale overheid van plan om die
300 miljoen euro voor usurperende bevoegdheden te schrappen. Dat kwam al aan bod op
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7 november 2012 in de plenaire vergadering, toen ook werd meegedeeld dat daarover sinds
begin juni geen overleg meer is gepleegd. Wel vrij zeker is dat de extra uitgaven er in 2013
zullen komen. Hiervoor is niets gereserveerd in 2013. De SERV noemde dit al ‘struisvogelpolitiek’. De heer Vereeck herhaalt zijn vraag van vorig jaar: vindt het Rekenhof nog
steeds dat de Vlaamse Regering een voldoende voorzichtige al dan niet onvoorzichtige,
houding aanneemt? Vindt het Rekenhof, als adviseur van het parlement, dat er een provisie moet worden aangelegd? Het bedrag is niet precies gekend, maar het is wel geweten dat
de bevoegdheden in 2013 overkomen.
Bijkomend zal de staatshervorming de komende jaren een niet te verwaarlozen impact
hebben, aangezien de bevoegdheden zullen worden overgeheveld met een partiële financiering, bovenop de verhoogde responsabiliseringsbijdrage en de usurperende bevoegdheden. De SERV, zijnde de strategische adviesraad van de regering, gaf aan dat de begroting
hierop moet worden voorbereid en dat provisies moeten worden aangelegd, zodat de kostprijs gespreid kan worden in de tijd. De heer Vereeck vraagt het Rekenhof naar de visie
met betrekking tot de staatshervorming. Moeten al in 2013 provisies worden aangelegd
of vindt het Rekenhof het onvoorzichtig om daarover al uitspraken te doen, aangezien ze
waarschijnlijk in 2014 overkomen?
2.5.

Schuldafbouw

In verband met de schuldafbouw wijst de heer Vereeck op een belangrijke passage uit het
verslag van het Rekenhof op pagina 7 en 8: “In zijn verslag over de begroting 2012 heeft
het Rekenhof berekend dat (men) – gelet op de doelstelling van de huidige regering om
geen begrotingsoverschotten te boeken – de volgende legislatuur, rekening gehouden met
de terugbetalingen door KBC, nog minstens 2 miljard euro aan begrotingsoverschotten
in ESR-termen zal moeten realiseren om de doelstelling van nulschuld in 2020 te halen.”.
Over die 2 miljard euro heeft de heer Van Rompuy volgens de heer Vereeck ooit gezegd
dat “als we dat niet halen in de volgende legislatuur, we een bende knoeiers zijn in de commissie Financiën.”. De heer Vereeck vermoedt dat de heer Van Rompuy geen rekening
hield met de zinnen die het Rekenhof er nog aan toevoegt: “Toch gaat de Vlaamse Regering (intussen) verder met de financiering van participaties door middel van leningen (…).
Daartegenover zal de volgende legislatuur worden geconfronteerd met beperkingen van
de beleidsruimte die voortvloeien uit de cumulatie van betaalverplichtingen in het kader
van diverse alternatief gefinancierde investeringsprojecten. Bovendien moet de komende
jaren rekening worden gehouden met de budgettaire impact van de staatshervorming.”.
Dat speelt zich vooral af in de periode 2014-2019. Dit jaar is eropnieuw 100 miljoen euro
voor participaties, wat de schuld verder doet oplopen.
De heer Vereeck stelt daarover enkele vragen. Het Rekenhof lijkt het opnieuw opnemen
van een vastleggingskrediet van 100 miljoen euro voor participaties in strijd te vinden
met de doelstelling tot schuldafbouw. “Toch gaat de Vlaamse Regering verder.”. De heer
Vereeck stelt dat hij de uitspraken van het Rekenhof zo interpreteert. Klopt de interpretatie dat het Rekenhof dat zeer onvoorzichtig vindt?
Ten tweede vraagt de heer Vereeck hoe het Rekenhof het nog steeds oplopende bedrag
aan schuld voor toch risicovolle participaties evalueert. Deze legislatuur is dat al meer
dan 1 miljard euro. Deelt het Rekenhof de bezorgdheid dat dit een risicovolle praktijk is,
aangezien het bij heel wat van die participaties gaat om risicokapitaalverstrekking? Denk
maar aan Vinnof, ARK-imedes, TINA, het Vlaams Energiebedrijf enzovoort.
Verder, alhoewel het verslag van het Rekenhof het niet letterlijk stelt, valt tussen de lijnen
volgens de heer Vereeck te lezen dat de doelstelling van Pact 2020 moet worden opgegeven. Enerzijds wordt verwezen naar de oplopende schuld, anderzijds naar de budgettaire context voor de komende jaren, zoals de grote kosten voor de staatshervorming en
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de oplopende impact van de alternatieve financiering. De heer Vereeck wil weten of zijn
interpretatie klopt. Acht het Rekenhof een schuldenvrij Vlaanderen tegen 2020 nog haalbaar? Van de 100 miljoen euro aan participaties is 35 miljoen euro toegelicht. Waar gaan
die andere 65 miljoen euro naar toe?
2.6.

Gewaarborgde schuld

Het Rekenhof waarschuwt voor de risico’s met betrekking tot de beheersbaarheid van de
gewaarborgde schuld, die eind 2011 10,8 miljard euro bedroeg en eind 2014 13,4 miljard
euro zal zijn. Vooral in het rekeningenboek over 2011 waarschuwt het Rekenhof opnieuw
voor de toenemende risico’s inzake waarborgverstrekking. De heer Vereeck vraagt hoe
het Rekenhof staat tegenover een onderdeel van het aangekondigde bankenplan, waarbij
onder andere bedrijfsobligaties zullen worden gewaarborgd via Gigarant.
2.7.

Consolidatie

In zijn verslag merkt het Rekenhof op dat een aantal instellingen niet geconsolideerd werden. Als dat wel zou zijn gebeurd – wat dan ook correct zou zijn omdat ze eigenlijk wel
moeten worden geconsolideerd –, dan zou het vorderingensaldo met 23,3 miljoen euro
verminderen. Er zijn ook een aantal instellingen niet opgenomen. De heer Vereeck vraagt
zich af hoe hij dat moet interpreteren. Zegt het Rekenhof dat deze begroting boekhoudkundig niet correct werd opgesteld?
3.
3.1.

Tussenkomst van de heer Erik Tack
Herkwalificatie – ESR 8-verrichtingen

De heer Erik Tack vraagt of het Rekenhof meer duiding kan geven bij de opmerking dat
een aantal ESR 8-verrichtingen onvoldoende werden toegelicht en (daardoor) het risico
lopen om geherkwalificeerd te worden.
3.2.

Vlaams Fonds voor de Lastendelging

De dossiers van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging zijn opgelopen tot 1,25 miljard
euro, maar de minister vermindert de dotatie met 10 miljoen euro. De heer Tack vraagt
zich af hoe dit te rijmen valt.
3.3.

Economische parameters – Buffers

Het Rekenhof heeft een overzicht gegeven van de economische parameters bij het opstellen van de initiële begroting en van de uiteindelijke evolutie van die parameters. Over de
laatste acht jaar is de groei vier jaar lang duidelijk verminderd en vier jaar lang duidelijk
vermeerderd ten opzichte van de initiële uitgangspunten. Het gemiddelde over die twee
periodes van vier jaar geeft aan dat de vermindering van die groei gemiddeld acht procent
is en de toename van de groei 0,8 procent. Toch zijn die buffers eigenlijk weg. Als men
naar het verleden kijkt, moeten die groeicijfers eerder naar beneden worden herzien dan
naar boven. Als ze naar beneden moeten worden herzien, dan is de vermindering meestal
groter dan de verbetering van de groei. De heer Tack vraagt zich af waarom er dan toch
niet meer in een conjunctuurbuffer wordt voorzien.
3.4.

Meerjarenperspectief

De heer Tack wil verder weten waarom de meerjarenraming er niet is of nog niet is. Hij
vraagt aan de minister wat hij vindt van de uitspraak van het Rekenhof dat het de indruk
heeft dat die meerjarenraming eerder wordt opgesteld in functie van de actuele begroting
dan omgekeerd.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4
3.5.

31

Schuldafbouw

De minister heeft een paar weken geleden al gezegd dat de Vlaamse Regering zich niet
meer vastpint op een schuldenvrij Vlaanderen tegen 2020. Toch gaat het Rekenhof er nog
steeds van uit dat dat de doelstelling zou zijn. Dat die moeilijker en moeilijker te bereiken
is tegen 2020, is een evidentie voor de heer Tack. In de commissie wordt al drie jaar lang
gezegd dat de schuld in reële termen elk jaar toeneemt en dat de verwachting van die
schuld ook toeneemt door het nemen van participaties, financieel ondersteund door leningen. Als de minister niet meer vasthoudt aan een schuldenvrij Vlaanderen tegen 2020, is
er dan een andere prognose en doelstelling tegen 2020? De minister is daar niet dieper op
ingegaan. De heer Tack wil weten welke schuld er nog toelaatbaar is tegen 2020, wat het
groeipad van afbouw van schuld dan wel zal zijn en of er wel een afbouw van schuld zal
zijn. Hij vraagt ook wat het Rekenhof daarvan vindt en of de minister geen ‘schuldpad’
zou moeten opnemen voor 2020-2030 of voor wanneer dan ook.
3.6.

Usurperende bevoegdheden – Staatshervorming

De heer Tack heeft de indruk dat iedereen de usurperende bevoegdheden kwijt wil omdat
ze natuurlijk geld kosten. De Federale Regering wil ze kwijt en de Vlaamse Regering staat
niet te springen om ze over te nemen. Hoe zal de minister dit probleem aanpakken en
waar zal hij de middelen vinden om de usurperende bevoegdheden over te nemen? Vindt
het Rekenhof het goed dat er hiervoor geen middelen worden opzijgezet?
3.7.

Consolidatie

De heer Tack vraagt zich af of het wel kan dat er instellingen niet worden opgenomen in
de begroting. Als hij het bedrag leest dat er tegenover staat en hoe dat het vorderingensaldo zou beïnvloeden, dan vraagt hij zich af hoe realistisch en correct de voorgelegde
begroting wel is.
4.
4.1.

Tussenkomst van de heer Sas van Rouveroij
Onderbenutting

De heer Sas van Rouveroij stelt dat de onderbenutting een belangrijk onderdeel is van de
begroting: ze is een dankbaar instrument voor de regering om beleidsruimte te creëren.
Het gaat over 353 miljoen euro, waarvan 33 miljoen euro extra beleidsruimte.
De heer van Rouveroij heeft begrepen dat de berekening van de minister uiteenvalt in vijf
deelelementen. Het eerste deelelement is het onderbenuttingspercentage dat effectief is
gerealiseerd op de kredieten 2011. Dat gaat over 1,41 procent van de vastgelegde kredieten 2011 die niet werden benut. Men past dit toe op alle geraamde betaalkredieten 2013,
maar met uitzondering van nieuw beleid, en zo komt men op het bedrag van in totaal 386
miljoen euro.
De spreker merkt op dat men klaarblijkelijk uitgaat van hetzelfde onderbenuttingpercentage als in 2011. Een logica kan daarin worden onderkend. Die schatting valt te begrijpen.
Hij wil weten of het Rekenhof het daar (explicitis verbis) mee eens is. Voor hetzelfde geld
kun je zeggen dat die vrij lineaire redenering ten overstaan van 2011 wankel is. Hij wil
horen of het Rekenhof het eerste element van de onderbenutting, de inschatting en het
percentage ondersteunt. Zo neen, welke bedenkingen heeft het Rekenhof daarover?
Het tweede deelelement zijn de betaalkredieten van het nieuw beleid. Daar past men
opnieuw een onderbenuttingspercentage van 10 procent toe. 10 procent op 200 miljoen
euro is 20 miljoen euro. De heer van Rouveroij neemt dat mee met de 10 procent op de
bijkomende beleidsimpulsen omdat hij denkt dat dat dezelfde korf is in de redenering die
hij wil opbouwen. 10 procent op 45 miljoen euro geeft 4,5 miljoen euro. Hij vraagt zich af
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waarom het onderbenuttingspercentage van nieuw beleid in 2012 en 2013, dus 10 procent,
bijna 10 keer hoger ligt dan het percentage dat wordt gehanteerd op de rest van de kredieten. Hij vraagt zich af waarom er überhaupt rekening wordt gehouden met onderbenutting ten gevolge van nieuw beleid dat amper uit 2012 stamt.
Men neemt twee verminderingen weer af. Gebaseerd op de besparingen van 2012 en 2013
voert men verminderingen door. Door deze uit te voeren besparingen zal er minder onderbenutting zijn, want bij minder budget is het bedrag dat niet wordt uitgegeven, automatisch lager. De heer van Rouveroij vindt dat een logische redenering.
Dan krijgt men twee verminderingen op de onderbenutting, zijnde 40 procent op besparingen die tijdens de tweede begrotingsaanpassing 2012 zijn gedaan – dat gaat over 41,7
miljoen euro of 40 procent op 104,2 miljoen euro –, en anderzijds 25 procent toegepast op
de besparingen als gevolg van de nulgroei op de werkingsmiddelen 2013. 25 procent op 61
miljoen euro is 15,3 miljoen euro.
Die onderbenuttingspercentages worden nergens toegelicht. Hoe komt men daarbij? Hij
vraagt aan het Rekenhof of het enige logica ontwaart in de aanwending van de diverse
onderdelen van deze onderbenutting. Zo ja, welke? Is het niet wat willekeurig? Heeft het
Rekenhof niet het gevoel dat het hier en daar toch wat nattevingerwerk is, of wat willekeurig?
In zijn advies zegt het Rekenhof dat het onderbenuttingspercentage van de uitgaven 10
procent hoger wordt geraamd dan bij de begrotingsaanpassing 2012. Dan volgt op pagina
9 een belangrijke bijzin: “(…) hoewel de geraamde betaalkredieten maar met 2,3 procent
zijn toegenomen.”. De heer van Rouveroij vraagt zich af in hoeverre die percentages te
rechtvaardigen en voldoende onderbouwd zijn.
4.2.

Besparing van 1 procent op de loonkredieten: structureel of eenmalig?

Voorts heeft het commissielid een vraag over de 1 procent besparing op de lonen. Het
Rekenhof twijfelt of die maatregel structureel of eenmalig is. De spreker kan die twijfel
begrijpen, maar hij heeft gehoord van de minister dat het de bedoeling is dat ze structureel
zal zijn. Waarom stelt het Rekenhof die vraag: omdat er geen meerjarenplanning meer
is? Het antwoord is een simpele ja of neen. Mocht er een meerjarenplanning zijn, dan
zou men daaruit kunnen afleiden of de maatregel al dan niet structureel is. De heer van
Rouveroij zou graag een bevestiging krijgen van zijn redenering dat een meerjarenplanning essentieel is om de structurele wijzigingen waartoe deze regering zich zou moeten
verplichten, te ontdekken en vast te stellen.
4.3.

Raming van de registratierechten en successierechten

Het Rekenhof spreekt van een voorzichtige raming van de registratierechten en van een
optimistische schatting van de successierechten. Beide zouden elkaar ongeveer compenseren. Is het een onredelijk vermoeden dat de voorzichtige raming van de registratierechten
een gevolg is van de miserietaks en de wijziging van de decreetgeving ter zake? Open Vld
betreurt die taks nog altijd ten zeerste en vindt dat nog altijd schandelijk. Is die voorzichtige raming van de registratierechten daaraan te wijten?
Er is sprake van een optimistische schatting. Voor de heer van Rouveroij is het woord
‘optimistisch’ een hermetische omschrijving. Hij wil graag dat het gekwantificeerd wordt.
Hoe optimistisch is dat? Het zijn communicerende vaten, waarschijnlijk zit daarin de
logica die de regering hieromtrent voert.
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Tussenkomst van de heer Filip Watteeuw
Gebrek aan meerjarenraming en meerjarenperspectief

De heer Filip Watteeuw kaart aan dat er geen meerjarenraming meer is. Het is interessant
dat het Rekenhof erop wijst dat dit tot problemen kan leiden in de volgende legislatuur.
De 2 miljard euro gecumuleerde begrotingsoverschotten moeten worden gerealiseerd als
Vlaanderen tot een nulschuld wil komen. Dan wijst men op de impact van de beschikbaarheidsvergoedingen, die zijn op kruissnelheid op 663 miljoen euro per jaar geraamd.
De heer Watteeuw heeft berekend dat de volgende Vlaamse Regering aan de bestaande
beschikbaarheidsvergoedingen meer dan 2 miljard euro meer zal betalen dan deze regering. Dat is twee keer 2 miljard euro.
5.2.

Staatshervorming

De vraag naar de gevolgen van de nieuwe staatshervorming is terecht. De heer Watteeuw
vraagt zich of hij er mag van uitgaan dat dit betekent dat verdere pps-verbintenissen in de
toekomst eigenlijk uitgesloten zijn. Hij wil graag een antwoord van de minister en van het
Rekenhof. Dat is belangrijk voor enkele grote pps-projecten.
5.3.

Kapitalisatie van de luchthavenontwikkelingsmaatschappijen

Er wordt gesteld dat de kapitalisatie van de luchthavenontwikkelingsmaatschappijen
(LOM’s) zou moeten gebeuren in 2013. In zijn rapport meldt het Rekenhof dat er geen
kredieten zijn ingeschreven voor de overheidsparticipatie in de LOM’s. Wat betekent dit
voor de kapitalisatie van de LOM’s? Verschuift die naar 2014? De heer Watteeuw meent
begrepen te hebben dat dat evenmin gepland is. Wat zal er dan gebeuren?
5.4.

Veiling van emissierechten – Minafonds

Het Rekenhof vraagt zich af of de veiling van de emissierechten en het krediet dat in het
Minafonds staat, eigenlijk wel zal volstaan. De heer Watteeuw wil weten welke impact dat
kan hebben op de begroting.
6.
6.1.

Tussenkomst van de heer Eric Van Rompuy
Via-Invest

De heer Eric Van Rompuy stelt zich vragen bij de onduidelijkheid inzake Via-Invest. Als
kapitaalparticipatie is Via-Invest geboekt voor 65 miljoen euro. In de toelichting van de
minister staat 100 miljoen euro ESR 8-investeringen, waarvan 20 miljoen euro voor het
Interuniversity Microelectronics Centre (Imec), 10 miljoen euro voor het Spin-Off FinancieringsInstrument (SOFI), 5 miljoen euro voor de Vlaamse Erfgoedkluis en 65 miljoen
euro voor Via-Invest. Volgens het Rekenhof bestaat er onduidelijkheid over 750 miljoen
euro nieuwe projecten. Is er een verband met die 65 miljoen euro? De heer Van Rompuy
kan dit niet goed duiden.
6.2.

Geconsolideerde impliciete schuld

Er wordt niets gezegd over de geconsolideerde impliciete schuld. Die was in 2011 gedaald
met 412 miljoen euro. Dat is veel meer dan de verwachte daling van de impliciete schuld
met 101 miljoen euro bij de begrotingscontrole 2011. Er is dus een abnormale ontwikkeling van die impliciete schuld. De heer Van Rompuy vraagt zich af hoe die verschuivingen
te verklaren zijn. Hij vraagt zich ook af hoe het komt dat die impliciete schuld zo volatiel
is. Als de impliciete schuld stijgt, zegt de oppositie dat de regering onvoorzichtig is, aldus
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de heer Van Rompuy. Hij vraagt zich af of dit wijst op een betere begrotingsraming van
beleids- en betaalkredieten.
6.3.

Schuldafbouw

Volgens de heer Van Rompuy moet men 2 miljard euro aankunnen om in 2020 schuldenvrij te zijn. De minister heeft uitgelegd dat dit pad echter zwaarder zal zijn dan verwacht
door de crisis. De vraag is of het Rekenhof daar zicht op heeft.
De heer Van Rompuy wijst op andere problemen zoals pps, beschikbaarheidsvergoedingen, de staatshervorming, de lagere economische groei. De groei zal niet automatisch 2
procent zijn. 2 miljard euro is volgens de heer Van Rompuy het minimumoverschot dat
men zou moeten creëren om in 2020 schuldenvrij te zijn.
Tot slot moet alles in perspectief worden bekeken, aldus de heer Van Rompuy. Het verschil tussen 0,7 procent en 0,3 procent is 0,4 procent. Het gaat dan over 80 miljoen euro
op een begroting van 27 miljard euro. De onderbenutting varieert van 4,7 procent in 2007
tot 4,9 procent in 2008, 1,9 procent in 2009, 1,8 procent in 2010, 1,6 procent in 2011. Voor
2013 is de verwachte onderbenutting 353,8 miljoen euro. We evolueren volgens de heer
Van Rompuy naar een lagere economische groei. Hij vindt dat alles in perspectief moet
worden bekeken. Er worden te snel conclusies getrokken alsof de Vlaamse Regering slecht
of onvoorzichtig zou begroten. Het gaat over 100 miljoen euro op een budget van 27 miljard euro.
7.
7.1.

Antwoorden van het Rekenhof
Algemeen

De heer Jan Debucquoy vindt de kritische opmerkingen van de commissieleden belangrijk
voor de werking van het Rekenhof. Op die manier denkt het Rekenhof na over elke stellingname die het in rapporten inneemt. Hoewel het Rekenhof de lat telkens iets hoger legt,
moet het perspectief toch realistisch en haalbaar zijn.
7.2.

Begrotingsevenwicht

Het is een goede zaak dat in 2013 wordt gestreefd naar een begrotingsevenwicht. Het zou
volgens de heer Debucquoy een straffe presentatie zijn dit te realiseren, gelet op de lage
economische groeicijfers van 2011, 2012 en 2013. De prijs wordt aan de streep uitgedeeld,
dus eind 2013. Er zijn heel wat risico’s die moeten beheerst worden om dat te bereiken.
Hij heeft het dan onder meer over het risico van een onzeker economisch klimaat die niet
meer gedekt worden door een conjunctuurprovisie.
Wat betreft de berekening van het vorderingensaldo, dus een evenwicht, zijn er ook wat
risico’s volgens de heer Debucquoy, omdat men in de berekening van het vorderingensaldo
geen rekening houdt met alle ontvangsten en uitgaven van al die instellingen die onder
de consolidatieperimeter vallen. Alle grote instellingen worden inderdaad mee geconsolideerd. Het gaat over kleine instellingen. Die instellingen waarvan het Rekenhof een
zicht heeft op de begroting maar die nog niet zijn meegerekend om allerlei redenen, zoals
tijdsgebrek, hebben een effect van 23 miljoen euro. Er zijn ook nog heel wat instellingen
waarvan het Rekenhof de begrotingscijfers niet kent. Dat zijn voornamelijk hogescholen
en universiteiten.
Het derde risico voor het bereiken van een begrotingsevenwicht in 2013 is de raming
voor het Vlaams Fonds voor de Lastendelging. De bezorgdheid van het Rekenhof heeft
voornamelijk betrekking op later: quid na 1 januari 2014? Het Rekenhof mist een meerjarenperspectief met een duidelijk budgettair kader voor hoe de Vlaamse Regering de
komende jaren om zal gaan met de budgettaire gevolgen van de staatshervorming, met
de doelstelling van een schuldafbouw tegen 2020 en het jaarlijks stijgende bedrag aan
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beschikbaarheidsvergoedingen die boven op de recurrente uitgaven en ontvangsten zullen
komen. Daar mist het Rekenhof een perspectief, en het vindt het spijtig dat er nog altijd
geen structurele begrotingsnorm is. Een begrotingsnorm laat toe om meer perspectief te
bieden. Men kan dan bijvoorbeeld zeggen dat vanaf een economische groei vanaf 2,2
procent, de bijkomende beleidsruimte gebruikt worden voor dat of dat. Een dergelijk algemeen kader voor de komende jaren ontbreekt.
7.3.

Besparing van 1 procent op de loonkredieten

In verband met de 1 procent besparingen staat in de begrotingsdocumenten dat men nog
niet weet waar men zal besparen. De Vlaamse Regering neemt ze wel voorlopig mee in de
begrotingsdocumenten en heeft ze voorlopig afgetrokken van de indexprovisie. Concluderen dat het feit dat men dat daar inschrijft, zou betekenen dat er een indexsprong zou
komen, vindt de heer Debucqoy vergezocht of voorbarig. Hij heeft dat niet op die manier
gelezen. Hij weet ook niet hoe de discussie over de indexsprong op federaal niveau verloopt. Zal een indexsprong gelden voor alle werknemers en alle ambtenaren van het land?
Dat zou het de Vlaamse Regering gemakkelijk maken, dan geraken ze gauw aan 100 miljoen euro. Maar als het alleen maar voor ambtenaren zou gelden, is het alleen maar een
besparingsoefening. Gebruikt men de index in het kader van de verbetering van de concurrentiepositie? Dat zijn twee gescheiden doelstellingen. Voor de heer Debucquoy is dat
een grote onduidelijkheid. Hij ziet dus geen probleem in het feit dat het voorlopig wordt
aangerekend op die indexprovisie. Het moet sowieso duidelijk in de begroting staan, er
moet duidelijkheid komen voor het einde van dit jaar en bij de eerste begrotingscontrole
moet duidelijk worden gespecificeerd van welke uitgavenposten die 100 miljoen euro moet
worden verminderd. Dan heeft men zekerheid dat die besparing gerealiseerd zal worden
omdat men nooit meer kan uitgeven dan de ingeschreven kredieten. Die zekerheid heeft
men niet als de 100 miljoen euro besparing voorlopig is ingeschreven in de indexprovisie.
7.4.

Herkwalificatie ESR 8-verrichtingen

Met betrekking tot het risico dat het Rekenhof heeft vermeld in verband met de ESR
8-verrichtingen, merkt het Rekenhof op dat Eurostat steeds strenger die verrichtingen
bekijkt. In alle Europese landen wordt dit heel kritisch bekeken. Als er een risico is, pleit
het Rekenhof voor risicobeheersing. Dit risico kan beheerst worden mits voldoende toelichting dat het voldoet aan de economische kenmerken van een ESR 8-verrichting. Het
Rekenhof heeft nog geen indicatie van mogelijke risico’s, ook omdat er te weinig toelichting is in de begroting. Men kan dat dus niet beoordelen wegens een gebrek aan bijkomende informatie, maar dat risico is er. Er zijn genoeg voorbeelden in het verleden van
instellingen die van classificatie veranderen. Het meest bekende voorbeeld is de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.
7.5.

Provisies

Het bedrag dat zou moeten ingeschreven worden voor de conjunctuurprovisie, is volgens
de heer Debucquoy vooreerst een politieke afweging. Volgens de filosofie van het Rekenhof betekent voorzichtig begrotingsbeleid dat men pas geld uitgeeft waarvan men zeker
weet dat het in de kas zit. Als men in de uitgavenramingen voorziet dat de nieuwe uitgaven
zullen worden gefinancierd omdat de ontvangsten zullen groeien door de groei van het
bbp en de inflatie, maar men niet zeker is dat die ontvangsten gerealiseerd zullen zijn, dan
moet men heel voorzichtig zijn om dit bijkomend ‘voorspeld’ geld al ex ante uit te geven.
Het is immers heel moeilijk om beslist beleid terug te schroeven. Daarom houdt men
in sommige andere landen pas bij een begrotingscontrole rekening met de bijkomende
beleidsruimte ten gevolge van de groei van de middelen. Dan heeft men een realistisch
beeld en weet men dat men het geld in kas heeft, dat dan kan worden aangevend voor
nieuw beleid. Maar het is een politieke afweging of dat beslist wordt bij de initiële begrotingsopmaak in oktober of bij de begrotingscontrole in maart.
Het laatste rapport van de Hoge Raad van Financiën stelt uitdrukkelijk dat de Vlaamse
Gemeenschap haar doelstellingen heeft bereikt. Ondanks het terugschroeven van de conV L A A M S P A R LEMENT
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junctuurprovisie in 2012 zullen de doelstellingen wellicht ook dit jaar gehaald worden. Het
niet inschrijven van die provisie vergt dat het risico op een andere manier beheerst wordt.
Dat kan door continue monitoring en tijdige bijsturing van de begroting.
In antwoord op de vraag naar de conjunctuurprovisie verwijst de heer Debucquoy naar
de opmerking van minister Muyters dat een verschil van 0,1 procent groei overeenkomt
met 20 miljoen euro. De tabel met de verschillen tussen de ramingen en de uiteindelijk
gerealiseerde groei van het bbp van de voorbije jaren, toont dat men er soms dichtbij zit,
maar dat er andere jaren ook sterke verschillen kunnen zijn, in beide richtingen. Idealiter
zou het conjunctuurrisico ingedekt zijn met een provisie die een bbp-groeiverschil van 0,5
procent zou indekken. Als er geen provisie wordt ingeschreven, moet het risico op een
andere manier beheerst worden. Als de economische groei hoog is en er is een sterke groei
van middelen, is het veel gemakkelijker om een provisie in te schrijven, maar zelfs als de
economische groei laag wordt ingeschat, blijft het risico bestaan.
Met betrekking tot de rentebuffer, stelt de heer Debucquoy dat het Rekenhof bij het
opmaken van het begrotingsverslag 2013 het minder als een risico beschouwt gelet op het
huidige renteklimaat. Het ziet er niet naar uit dat de rente de komende maanden sterk zal
stijgen, gezien ook het beleid van de Europese Centrale Bank om de rente laag te houden
omwille van de slechte economische conjunctuur.
Met betrekking tot de betaalbuffer, stelt de heer Debucquoy dat de meeste betaalproblemen in het verleden konden worden gedetecteerd door het Rekenhof. Een twintigtal auditeurs van het Rekenhof vlooien dit per beleidsdomein op een heel korte termijn grondig
uit. Zij controleren de rekeningen van de openbare instellingen, ook van het Agentschap
voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, en zien voor 2012 geen problemen wat
betreft de achterstand in betalingen. De hoeveelheid niet-betaalde facturen is niet sterk
gestegen. Het risico op betaalincidenten is dus afgenomen. Het risico is, aldus de heer
Debucquoy, ook afgenomen door de toenemende flexibiliteit waarin het nieuwe Rekendecreet voorziet. Men kan veel gemakkelijker betalingskredieten switchen. Indien er
betaalincidenten zouden worden waargenomen, zal het Rekenhof niet nalaten het Vlaams
Parlement daarvan op de hoogte te brengen, zoals ook in het verleden systematisch is
gebeurd.
7.6.

Drinkwatermaatschappijen

De heer Debucquoy geeft aan dat de invloed van het afromen van de reserves voor de
toelagen van de drinkwatermaatschappijen vermoedelijk de liquiditeitspositie van die
watermaatschappijen niet in gevaar brengt mede door de sterke stijging van de waterfactuur de laatste jaren. Omdat de watermaatschappijen beschikken over een monopolie (en
dus gemakkelijker hun prijzen kunnen opleggen aan de markt), maakt de heer Debucquoy zich geen zorgen dat de watermaatschappijen door de maatregelen van de Vlaamse
Regering plots in de problemen zouden komen. Hij kan echter niet meteen zeggen wat
het precieze effect zal zijn. Het Rekenhof zal dit opvolgen. Er valt trouwens maar één
watermaatschappij onder de bevoegdheid van het Rekenhof. Op de andere, die intercommunales zijn, heeft het Rekenhof geen zicht.
Er is opnieuw een opbrengst voorzien door de verkoop van gronden, stelt de heer Debucquoy
vast. Maar omdat deze opmerking in het verleden al drie keer werd gemaakt, werd hij
deze keer niet meer herhaald. Maar hij blijft wel pertinent. Het bedrag is wel veel kleiner
dan werd ingeschreven voor 2012 of 2011.
7.7.

Via-Invest

Het is voor het Rekenhof niet duidelijk hoe het zit met de financiering van projecten voor
750 miljoen euro, en wat de verhouding is tot de inbreng van 65 miljoen euro kapitaal in
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Via-Invest. In het ene geval gaat het duidelijk over kapitaalinbreng. Als men investeringen
start, moet men immers over prefinanciering en startkapitaal beschikken. Het bedrag van
750 miljoen euro staat voor het totaal van de verbintenissen. De heer Debucquoy herhaalt
zijn opmerking dat het juiste verband ontbreekt in de begroting: hoe is die 65 miljoen euro
berekend in verhouding tot de financiering van 750 miljoen euro?
7.8.

Meerjarenraming – Meerjarenperspectief

Het meest gezonde is een wisselwerking tussen de meerjarenraming en de jaarlijkse begroting, maar tot nu toe stelt men een veeleer eenzijdige relatie vast: eerst wordt een jaarlijkse begroting opgesteld, en in functie daarvan dan een meerjarenraming. Het is voor
het Rekenhof onduidelijk hoe de jaarlijkse begroting past in de meerjarenraming van de
Vlaamse Regering. De nieuwigheid van het nieuwe Rekendecreet is net dat men meer aandacht heeft voor een meerjarenperspectief en verder kijkt dan de neus lang is, dus ook
naar de budgettaire gevolgen voor de komende jaren.
Dat is ook de basis van de aanbeveling van het Rekenhof inzake waarborgen en pps: men
moet meten wat de precieze gevolgen zijn voor de volgende jaren, zodat het parlement
perfect weet wat de budgettaire gevolgen zijn. Wat dat betreft, is er de laatste jaren vooruitgang geboekt. Van de pps’en die nu reeds zijn aangegaan, weet men bijvoorbeeld wat
het effect is op het toekomstige beleid. Er is dus meer transparantie dan vroeger.
7.9.

Usurperende bevoegdheden – Staatshervorming

Het is voor het Rekenhof nog altijd zeer onduidelijk hoe de usurperende bevoegdheden
politiek zullen worden gearbitreerd tussen het federale niveau, de gewesten en de gemeenschappen, en vanaf welk jaar daarmee rekening zal moeten worden gehouden. De discussie over de bereidheid om de usurperende bevoegdheden over te nemen, is nog bezig. Het
Rekenhof komt daarin ook niet tussen. Het kan dan ook niet beoordelen of het al dan
niet voorzichtig is dat daarvoor in 2013 geen provisies werden ingeschreven. Maar het
komt eraan en men zal in het meerjarenperspectief rekening moeten houden met de gevolgen van de staatshervorming. De nu voorliggende documenten verschaffen daarover geen
duidelijk zicht, aldus nog de heer Debucquoy.
7.10.

Schuldafbouw

Met betrekking tot de doelstellingen inzake schuldafbouw van het Pact 2020 stelt het
Rekenhof heel duidelijk dat er een pad moet worden uitgetekend. Maar het Rekenhof
ligt er minder wakker van of de schuld tegen 2020 dan wel tegen 2022 zal zijn afgebouwd.
Men moet immers ook rekening houden met de periode waarin Pact 2020 tot stand is
gekomen. De heer Debucquoy schetst kort de historiek. Een maand nadat de Vlaamse
minister van Begroting heel trots had gemeld dat de schuld volledig was afbetaald, moest
de Vlaamse Regering door toedoen van de financiële crisis al haar spaarpotjes en het
Toekomstfonds leegmaken, en lenen en dus opnieuw aan schuldopbouw doen. Er was dan
bovendien een negatieve economische groei van -2,7 procent in 2009. Dat had een enorm
negatief effect op de Vlaamse begroting. De schuldopbouw door het financieringstekort
bedroeg 2 miljard euro. De tussenkomst voor de banken zal kunnen worden terugbetaald
met de terugbetaling van KBC. De komende jaren moeten er voor 2 miljard euro kasoverschotten worden geboekt om die schuld te kunnen terugbetalen. Het Pact 2020 kon echter
geen rekening houden met de nieuwe elementen die er ondertussen bij zijn gekomen: de
effecten van de nieuwe evolutie van de staatshervorming en de gevolgen van de heel sterke
negatieve groei van -2,7 procent in 2009. Een deel van de verantwoordelijkheid berust bij
de Vlaamse Regering omdat ze in die periode blijvend pps-projecten heeft opgestart en
de stock aan beschikbaarheidsvergoedingen sterk heeft doen stijgen. De heer Debucquoy
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besluit dat er sowieso een duidelijk pad moet komen voor de schuldafbouw. Hij pleit niet
voor fetisjisme maar voor een realistisch en haalbaar pad.
7.11.

Gewaarborgde schuld

In het verslag van het Rekenhof staat niets over de gewaarborgde schuld, aangezien dat in
een andere publicatie van het Rekenhof wordt toegelicht. Hij verwijst naar het Rekeningenboek van het Rekenhof, waar (in het nieuwe, recent ingediende rekeningenboek, Parl.
St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 36/1) er inderdaad een informatief artikel met aanbevelingen over
de evolutie van de gewaarborgde schuld is.
7.12.

Vorderingensaldo

Met betrekking tot de vraag naar de juistheid van de cijfers van het vorderingensaldo,
haalt de heer Debucquoy de consolidatieperimeter aan. Het gaat niet over de grote, maar
over de kleine instellingen. Men moet inderdaad trachten dat zo correct mogelijk te berekenen, ex ante. De integratie van die inkomsten en uitgaven kan zowel een positief als een
negatief effect hebben op het vorderingensaldo.
7.13.

Onderbenutting

De heer Geert Robbe stelt dat terecht is opgemerkt dat er in het verslag van het Rekenhof
kritiek staat wat de onderbenutting betreft. Ten opzichte van 2012 is het percentage van
de onderbenutting verhoogd met 10 procent, maar de betaalkredieten zijn slechts met 2,3
procent verhoogd. Het Rekenhof heeft daar vragen bij. Die kritiek wordt niet verder uitgewerkt in het verslag, maar het Rekenhof heeft dat al in voorgaande verslagen gedaan.
Het Rekenhof blijft bij die kritiek. Als men de onderbenutting voor het begrotingsjaar
berekent op basis van een bepaald referentiejaar, dan moet men natuurlijk ook rekening
houden met de budgettaire positie van de beide jaren. Bevond de begroting zich in beide
jaren in een comfortabele positie, dan kan men zich daar inderdaad op baseren. Hetzelfde
geldt als de beide jaren minder comfortabel waren. Is echter het ene jaar comfortabel wat
de middelen betreft, en het andere minder comfortabel, dan is er toch wel een probleem.
Hier wordt 2011 als vertrekbasis genomen. Dat lijkt de heer Robbe een relatief comfortabel jaar te zijn geweest, terwijl 2013 wellicht minder comfortabel zal zijn. Het gebruik van
het percentage van 2011 is in dat geval dus misschien minder raadzaam, maar dat wordt
opgelost door bepaalde verminderingen van die onderbenutting te verrekenen in verband
met besparingen. De heer Robbe stelt dat de toekomst zal uitwijzen of dat voldoende is
geweest.
Ook heeft het Rekenhof vragen bij bepaalde percentages die zijn gebruikt. Zo vraagt het
zich af of bijvoorbeeld een onderbenutting van 20 procent op nieuw beleid niet wat veel
is. Het Rekenhof heeft dan ook aan de administratie gevraagd waarop die zich baseert
daarvoor, maar een heel duidelijk antwoord heeft het niet gekregen, aldus de heer Robbe.
Nog een element dat in vorige begrotingsverslagen werd aangehaald, is de impact van het
Rekendecreet. Dat decreet laat toe dat men gemakkelijker kredieten kan switchen, via
herverdeling. Ook wordt de goedkeuring van begrotingskredieten op een hoger niveau
gebracht. Dat laat het maximaliseren van de kredietbenutting toe. Het Rekendecreet is
vanaf 2012 van toepassing. In 2011 was dat nog niet zo. Dat kan ook een moeilijkheid
zijn.
Al die kritiekpunten gelden ook in dit geval, aldus de heer Robbe.
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7.1.4. Besparing van 1 procent op de loonkredieten
Wat de besparing van 1 procent op de lonen betreft, stelt de heer Jan Debucquoy dat de
toelichting zelf heel weinig informatie geeft over hoe dat zal worden ingevuld. Voor het
Rekenhof is het dus inderdaad heel moeilijk om in te schatten of dit een structurele besparing is of niet. De minister zou hebben gezegd dat dit structureel is, maar het Rekenhof
kan dat niet toetsen aan de hand van de begrotingsdocumenten. Het Rekenhof wil dat
er de komende weken meer duidelijkheid komt, zodat dit kan worden ingeschat voor de
volgende jaren.
Op de vraag van de heer Sas van Rouveroij of dan het meerjarendocument hét document
is dat het Rekenhof nodig heeft om daarover een oordeel te vellen, antwoordt de heer Jan
Debucquoy dat het kan worden getoetst aan de hand van de soort maatregelen die werden
genomen. Dan weet het Rekenhof of dit structureel blijft of niet. Het andere element ter
toetsing is inderdaad de meerjarenraming. Men moet dat effect inderdaad kunnen zien in
die raming. Misschien stijgt dat effect van 100 miljoen euro de komende jaren, of daalt
het, naargelang de soort maatregelen. Er zijn inderdaad twee mogelijke manieren om dit
te toetsen: vandaar het belang van een meerjarenraming. Zo kan men alles in een meerjarenperspectief zien.
7.15.

Inkomsten uit registratie- en successierechten

Met betrekking tot de vraag over de inkomsten uit de registratie- en successierechten,
is de algemene filosofie dat het beter is de ontvangsten voorzichtig in te schatten dan te
optimistisch. Men moet op voorhand immers zeker zijn dat het geld dat men zal (gaan)
uitgeven, kan worden betaald. Dezelfde redenering geldt voor de conjunctuurprovisie. Het
is beter de ontvangsten voorzichtig in te schatten. Komt er in de loop van het jaar meer
binnen, dan is dat des te beter. Komt er minder binnen, dan is het heel moeilijk om reeds
beslist beleid terug te schroeven. De heer Debucquoy merkt op dat het Rekenhof tijdens
beoordelingen eerst naar de realisaties kijkt. De recentste realisaties worden opgevraagd.
Het Rekenhof gaat na of de verhouding tussen de stijging en de realisaties realistisch
is. Daarnaast wordt nagegaan welke onderliggende methodologie is gebruikt om tot de
raming te komen. De studiedienst en de Vlaamse administratie moeten altijd dezelfde
methodologie gebruiken. Dit moet altijd op dezelfde wijze correct worden berekend.
Indien de methodologie steeds zou worden aangepast naargelang het beter uitkomt, zou
het Rekenhof hier zeker kritiek op hebben. Er is ook een derde oefening. Wat de gewestbelastingen betreft, zorgt de Vlaamse administratie voor een eigen raming. Dit staat los
van de oefening van de federale overheid. De federale overheid int het geld. Aangezien
dit geld moet worden doorgestort, moet de federale overheid voor de eigen begrotingsdocumenten ook inschatten hoe de gewestbelastingen evolueren. Het Rekenhof vergelijkt
beide ramingen. Indien de registratierechten volgens de Vlaamse raming minder zullen
opbrengen dan in de federale raming staat vermeld, is de Vlaamse overheid voorzichtiger
dan de federale overheid. Indien blijkt dat in de Vlaamse raming van de successierechten
hogere cijfers staan dan in de raming van de federale overheid, is de Vlaamse raming optimistischer.
De heer Debucquoy weet niet of de mate waarin de raming van de Vlaamse Regering
meer of minder optimistisch is, verband houdt met de miserietaks. Het aandeel van de
miserietaks vormt slechts een klein gedeelte van de registratierechten. Er worden bij de
ramingen geen sporen van gevonden.
7.16.

Alternatieve financiering

Wat betreft de alternatieve financiering, merkt de heer Debucquoy in de eerste plaats op
dat het aandeel nog steeds groeit. Indien er een groei is, moet ook het effect op de begroV L A A M S P A R LEMENT
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ting van de volgende jaren gekend zijn. Dit wordt momenteel perfect gemeten. De vraag
of het hier al dan niet een goede evolutie betreft, is een politieke afweging. Het Rekenhof
heeft steeds verklaard dat een pps op zich geen slecht instrument is. Er moet echter telkens
op voorhand een kosten-batenanalyse worden uitgevoerd. Een pps is geen middel om geld
uit te geven dat er niet is. De factuur komt immers altijd bij de belastingbetaler terecht.
De heer Debucquoy merkt op dat in het buitenland en bij de lokale besturen heel wat
goede voorbeelden van pps-constructies te vinden zijn. De baten liggen dan hoger dan de
kosten. Helaas zijn er ook slechte voorbeelden.
7.17.

LOM’s

Volgens de heer Geert Robbe was in 2010 al in kredieten voor de LOM’s voorzien. Blijkbaar heeft het project toen vertraging opgelopen. De kredieten zijn sindsdien overgedragen. In de beleidsbrief van de Vlaamse minister van Mobiliteit staat dat het effectief de
bedoeling is de participaties in 2013 te realiseren. Het vastleggingskrediet is door middel
van een begrotingsruiter naar 2013 overgedragen. Dat is met het vereffeningskrediet echter niet gebeurd. De voorliggende budgettaire situatie houdt in dat in verband met die
participaties engagementen kunnen worden aangegaan. In de huidige stand van zaken kan
echter niet worden vereffend.
7.18.

Veiling van emissierechten

Vervolgens gaat de heer Jan Debucquoy in op de veiling van emissierechten. In 2011 heeft
het Rekenhof een auditverslag over de aankoop van emissierechten opgesteld. Volgens
het Kyotoprotocol moet ook Vlaanderen een inspanning leveren. De algemene conclusie
van het rapport luidt dat voor de aankoop van emissierechten heel wat budgettaire kanalen worden ingezet. Dit is volgens het Rekenhof allesbehalve transparant. De Vlaamse
overheid schakelt onder meer het Energiefonds, de Participatiemaatschappij Vlaanderen
(PMV) en de dienst met afzonderlijk beheer Minafonds (DAB Minafonds) in. In 2012 zijn
nog meer instellingen opgericht die zich met de aankoop van emissierechten bezighouden.
Er waren er drie en er zijn daar nog het Vlaams Klimaatfonds en de DAB Veiling Emissierechten bij gekomen. Volgens de heer Debucquoy is dit een allesbehalve transparant
kluwen. Een fonds koopt aan, een ander fonds prefinanciert, een derde fonds financiert
en dan worden de middelen doorgestort. In 2012 is voor het eerst het Vlaams Fonds voor
de Lastendelging (VFLD) voor een prefinanciering ingeschakeld. Volgens het Rekenhof
blijft het weinig transparant en moet er in dit verband meer duiding komen. Het Rekenhof merkt bovendien op dat het Vlaams Klimaatfonds en de DAB Veiling Emissierechten
geen begroting hebben ingediend. De kern van de opmerkingen van het Rekenhof is dat
het onduidelijk is hoe dit allemaal zal worden gefinancierd.
7.19.

Via-Invest

Met betrekking tot de dienst met afzonderlijk beheer Via-Invest en het verband tussen
de bedragen 750 miljoen euro en 65 miljoen euro, heeft het Rekenhof opgemerkt dat de
begrotingsdocumenten hierover onvoldoende duiding bevatten.
7.20.

Geconsolideerde impliciete schuld

De heer Geert Robbe heeft niet direct opmerkingen over de berekeningen van de impliciete
schuld van 2013. Hij merkt wel op dat de Vlaamse overheid een aantal elementen niet
meeneemt in de impliciete schuld, waaronder de engaementen inzake pps en alternatieve
financiering. Volgens hem zijn die cijfers relatief, ook al spreekt men over een daling van
de impliciete schuld op basis van berekeningen van de Vlaamse overheid, omdat de betaalverplichtingen in het kader van pps en alternatieve financiering niet zijn meegerekend.
Mocht men dat wel doen, dan zou men zeker tot een ander resultaat komen.
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Op de vraag van de heer Eric Van Rompuy naar de evolutie van de stijging van de ppsschuld, antwoordt de heer Geert Robbe dat het Rekenhof regelmatig heeft gevraagd om
deze cijfers aan de begroting toe te voegen. De rapportering is ondertussen immers al ruim
een jaar oud. Gelet op de budgettaire impact zou het volgens hem interessant zijn om al
deze elementen mee te nemen bij een begrotingsbespreking.
Volgens de heer Eric Van Rompuy zijn deze cijfers beschikbaar vanaf januari en bedragen ze ongeveer 250 miljoen euro. Op kruissnelheid spreekt men van 600 miljoen euro.
De heer Geert Robbe stelt dat deze cijfers duidelijk maken dat de impliciete schuld relatief is. De heer Eric Van Rompuy merkt op dat het om een gecumuleerd bedrag van 2
miljard euro gaat. De heer Filip Watteeuw stelt dat er perfect kan worden uitgerekend
wat deze Vlaamse Regering besteedt aan beschikbaarheidsvergoedingen. De volgende
Vlaamse Regering zal sowieso moeten betalen, en dat is 2 miljard euro meer. De heer Eric
Van Rompuy wijst erop dat dit bedrag over meerdere jaren gespreid wordt. De heer Filip
Watteeuw stelt dat er heel wat werk is verzet om beleidsruimte te creëren, en wijst op het
feit dat 2 miljard euro extra in een legislatuur een zware belasting is, ook al gaat het over
2020. De heer Watteeuw vraagt zich af wat de mogelijke beleidsruimte van de volgende
Vlaamse Regering is. Volgens de heer Eric Van Rompuy kan dit nog later besproken worden met de minister.
8.
8.1.

Replieken van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
Algemeen

Minister Philippe Muyters bedankt het Rekenhof voor de antwoorden. De minister
bedankt de heer Watteeuw voor zijn erkenning van het feit dat de regering straffe inspanningen doet. Hij is het eens met de heer Debucquoy dat het halen van een begrotingsevenwicht eind 2013 een straffe prestatie zou zijn. Dat zou een belangrijk voorbeeld stellen.
8.2.

Kwaliteit van de begrotingsdocumenten – Indiening van de begroting(sdocumenten)

Bij de verschillende opmerkingen die in het rapport van het Rekenhof voorkomen, gaat
minister Muyters in op de opmerking over het al dan niet laattijdig voorleggen. Het
samenwerkingsprotocol dat op 21 december 2007 tussen het Vlaams Parlement en de
Vlaamse Regering is gesloten en dat gewijzigd is op 9 juni 2010 bepaalt dat alle begrotingsdocumenten moeten worden voorgelegd aan het parlement tegen 31 oktober, op
voldoende exemplaren, in de vastgestelde huisstijl. De begroting is overgemaakt op 19
oktober, en de memorie van toelichting de daaropvolgende week.
De aanpassing van het Rekendecreet was goedgekeurd door het parlement, en daarin
wordt duidelijk gemaakt wat moet worden ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk
bij de initiële begroting op 21 oktober van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar.
Hij verwijst naar het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting, het ontwerp
van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting, en het algemene luik van de memorie van toelichting, of de algemene toelichting. De toelichtingen bij de programma’s worden uiterlijk op 28 oktober van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar ingediend
bij het Vlaams Parlement. De minister zegt dat hij de nodige stukken heeft ingediend op
de momenten dat het Vlaams Parlement het vraagt, en volgens de decreten die door het
parlement zijn goedgekeurd.
8.3.

Basisallocatie – Begrotingsartikel

De begrotingstabel met de basisallocaties is niet langer beschikbaar. In 2012 werd de
begrotingstabel aangevuld met een listing van achterliggende basisallocaties (en op de
website van het Vlaams Parlement ter beschikking gesteld). Dat kan vanaf 2013 niet meer.
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De toevoeging van de listing van de basisallocaties in 2012 gebeurde bij wijze van overgang. Het is ook niet altijd even nuttig meer. De minister wil de koppeling maken tussen
de begrote middelen en de aard van de uitgaven, en daarom wordt op het niveau van
begrotingsartikelen gewerkt. Het invullen is niet langer nuttig omdat met het Rekendecreet nogal gemakkelijk binnen één begrotingsartikel tussen de vroegere basisallocaties
kan worden geschoven.
De minister geeft direct toe – maar hij wou dat het anders was – dat de informatie over
de in te zetten middelen per begrotingsartikel heel belangrijk is, dat de koppeling tussen
de doelstelling, de instrumenten en de input van middelen essentieel is en dat er nog een
weg af te leggen is. Het Rekendecreet wijzigt de manier van werken fundamenteel, en daar
moet iedereen in groeien. Dat is al voor een deel gebeurd, maar er is nog een weg af te
leggen.
8.4.

Prestatiebegroting

De minister is het ook eens met het Rekenhof wanneer het zegt dat men nog verder naar
een prestatiebegroting moet groeien en hij wil graag het engagement aangaan om het jaar
na jaar te verbeteren
8.5.

Meerjarenraming

De minister stelt dat dit ook voor de meerjarenramingen geldt: volgens het Rekendecreet
moet de meerjarenraming ingediend worden binnen de maand nadat het ontwerp van
middelendecreet en het ontwerp van uitgavendecreet zijn ingediend, dus eind november.
Een meerjarenraming gaat uit van een gelijkblijvend beleid, dus van ceteris paribus: er
wordt een inschatting gemaakt op groei, op inflatie. Dit is al jarenlang de filosofie van
een meerjarenraming. Hij stelt duidelijk dat het niet de begroting van de volgende drie
jaar is die nu ter goedkeuring aan het parlement zal worden voorgelegd: het gaat om een
technisch document van de minister van Begroting die weergeeft hoe de zaken evolueren.
De minister wijst erop dat ze wegens Europese elementen, ‘two-pack’ en andere, de datum
voor de planning van de meerjarenraming wellicht samen opnieuw zullen moeten bekijken. De raming zal wellicht op een ander moment moeten worden ingediend dan wat het
parlement in het Rekendecreet heeft goedgekeurd, met name één maand na het indienen
van de ontwerpen van uitgaven- en middelenbegroting. De meerjarenraming staat op de
agenda van de Vlaamse Regering van komende vrijdag 16 november. Als ze wordt goedgekeurd, dient de minister ze vrijdag ook bij het parlement in.
8.6.

Besparing van 1 procent op de loonkredieten

In verband met de besparingsmaatregel (van 1 procent) op de loonkredieten, bevestigt
minister Muyters dat hij inzake de 1 procent waarover wordt gediscussieerd met de vakbonden, uitgaat van een recurrente besparing, ceteris paribus. De maatregelen zijn nog
niet bekend, want het overleg is nog bezig. Ze zullen later worden ingediend na het overleg
met de vakbonden.
8.7.

Onduidelijkheid over bijstelling van het subsidiëringsritme

Met betrekking tot de opmerking van het Rekenhof, over de onduidelijkheid van de uitgavenvermindering van 30 miljoen euro wegens bijstelling van het subsidiëringsritme, deelt
de minister mee dat het een eenmalige maatregel en geen recurrente is. Het betreft de verwachting van een aantal betalingen die in 2012 nog zullen gebeuren waardoor er in 2013
een vermindering is.
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Provisies

Het al dan niet inzetten van buffers is een belangrijk element. De minister is blij met de
reactie van het Rekenhof over de rentebuffer dat de herraming realistisch is en dat voor
de betaalincidenten het risico serieus is weggenomen. Dat is logisch, volgens de minister,
omdat de betaalkredieten een paar jaar na elkaar hoger zijn dan de beleidskredieten. De
betaalincidenties worden zo weggewerkt.
Met betrekking tot de conjunctuurbuffer, is de minister het met het Rekenhof eens dat
het een politieke inschatting is van wat wel of niet wordt gedaan. De Vlaamse Regering
vond het bij een negatieve groei in 2012 en 0,7 procent groei in 2013 nodig om te bekijken
waar er nog ruimte zou kunnen zijn. Er werd in 45 miljoen euro extra investeringsruimte
voorzien. Als die niet zou worden gebruikt, wordt de economie voor een stuk gefnuikt. De
regering wil de investeringen die nodig zijn, maar die ook voor een gedeelte conjunctuuropbouw kunnen zorgen, in geen geval schrappen.
8.9.

Onderbenutting

De minister meent dat er in elk geval nog een soort buffer is. Hij is ervan overtuigd dat de
onderbenutting conservatief werd ingeschat. Hij wijst de heer van Rouveroij erop dat de
commissievoorzitter heeft gezegd wat de echte onderbenutting is geweest in 2011, namelijk 1,63 procent. De Vlaamse Regering corrigeert die en neemt een percentage van 1,41
en haalt de zaken die niet automatisch meegaan, er al af. De start is 1,41 procent en dan
wordt er nog eens gecorrigeerd. Als er wordt bespaard, wordt op zoek gegaan naar middelen die nog niet werden gebruikt: die worden afgetrokken, maar op basis van een realistische inschatting.
Aan de andere kant is er nieuw beleid. Tot nu toe werd bij nieuw beleid het eerste jaar
altijd 20 procent onderbenutting toegepast en het tweede jaar 10 procent. Omdat er dit
jaar slechts in heel weinig nieuw beleid wordt voorzien, wil de Vlaamse Regering dit jaar
geen risico nemen. Bijgevolg wordt geen 20 procent genomen. Bij het bedrag dat echt het
meeste nodig was, de 45 miljoen euro, wordt ineens slechts 10 procent onderbenutting
gedaan. Het kan bijvoorbeeld dat voor de capaciteit van de scholen, de facturen er nog
niet zijn, dat er later wordt betaald en dat er dus ergens een onderbenutting is. Dat is de
filosofie erachter, die niet nieuw is. Het is mogelijk dat niet iedereen het eens is met de
redenering, maar dezelfde redenering werd wel consequent jaar in, jaar uit toegepast. In
2009 werd ze nog niet toegepast. In 2010 en 2011 geeft ze vrij correcte resultaten. Met de
correcties, de mogelijke inschatting van ruim beleid en minder beleid, wordt de inschatting
meegenomen.
De minister meent dat hij op een juiste manier bezig is. Zonder twijfel werd de onderbenutting conservatief ingeschat. De betaalkredieten zijn sterker dan de beleidskredieten,
dat is belangrijk bij buffers. En de afspraak werd gemaakt om, zoals altijd, een budgetcontrole te doen. De heer Debucquoy wees erop dat als het risico anders wordt ingeschat, het
ook op een andere manier moet worden meegenomen.
Minister Muyters stelt dat hij bij de budgetcontrole uiteraard opnieuw de onderbenutting
zal inschatten. De Vlaamse Regering heeft ook afgesproken dat, als ze die onderbenutting
zou veranderen, ze wel in het oog moet houden dat ze geen buffer heeft. Dat moet een
communicerend vat zijn: als daaraan iets verandert, moet er oog zijn voor de buffers.
8.10.

Inkomsten uit successie- en registratierechten

Minister Muyters verwijst naar het antwoord van de heer Debucquoy op een vraag naar
de federale inschatting van de eigen gewestbelastingen. Op kasbasis zijn die 49 miljoen
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euro hoger ingeschat en op ESR-ontvangsten zijn die 72,787 miljoen euro hoger ingeschat
dan in de Vlaamse begroting. De heer Debucquoy heeft uitgelegd wat hij optimistisch of
pessimistisch noemt, of voorzichtig ingeschat en minder voorzichtig. Op basis van die
beoordelingen stelt minister Muyters dat de federale inschattingen voor de ontvangsten
tot 72,787 miljoen euro hoger liggen dan de Vlaamse inschattingen. Hij vindt het een
voorzichtige aanpak, die nog wat ruimte of mogelijkheden laat, als er iets tegenvalt.
8.11.

Staatshervorming – Usurperende bevoegdheden

Minister Muyters verwacht dat niemand het hem kwalijk neemt dat hij in 2013 geen betalingen over de staatshervorming heeft. Hij hoort dat het ten vroegste iets is voor 2014. De
commissie mag niet verwachten dat dat er in zal staan voor de raming 2014-2015, want het
is ceteris paribus, onder gelijke omstandigheden. Vandaag kan hij niet inschatten wanneer
wat overkomt. De minister zegt dat hij uiteraard zijn best doet, met onder meer de voorbereiding van het groenboek. Het departement is een microsimulatiemodel aan het maken.
Minister Muyters verwijst in verband met de usurperende bevoegdheden naar de visie van
de minister-president, die wordt gedragen door heel de regering. De engagementen die de
federale overheid is aangegaan voor meer dan één jaar, moet de federale overheid honoreren. Voor al de rest is het aan de federale overheid om te beslissen of zij een bepaald
bedrag wel of niet uitgeeft. Als de Vlaamse Regering van oordeel is dat er op dat moment
betalingen moeten gebeuren binnen de Vlaamse overheid – quod non –, dan wordt desgevallend gekeken waar die worden gecompenseerd. Als een Vlaamse bevoegdheid x waarop
nog federaal geld staat, wordt geschrapt, zal de Vlaamse Regering beoordelen, ten eerste,
of ze bevoegdheid x zelf zal betalen en, ten tweede, als ze die betaalt, waar ze die kan en
moet compenseren. Dat is de filosofie in de Vlaamse Regering.
8.12.

Consolidatie

In verband met de consolidatieperimeter wil minister Muyters niets weerleggen van wat
het Rekenhof naar voren brengt. Er horen 76 instellingen bij de consolidatieperimeter. De
grote elf zaten er in het verleden al bij en zitten er nog in. Negen instellingen hebben voor
de eerste keer een begroting ingediend. Hij bevestigt dat hij intussen van Gigarant ook een
begroting heeft gekregen. Die zal hij indienen ter gelegenheid van de amendementen van
de Vlaamse Regering ten gevolge van de opmerkingen van het Rekenhof. Voor de nieuwe
begrotingen die voor de eerste keer in de consolidatieperimeter zijn meegegeven, is het wel
nodig om het budgettaire effect van de consolidatie eens te kunnen toetsen aan de uitvoeringscijfers in ESR-termen voor een afgerond jaar. Die gegevens zijn er nog niet. Dat wil
minister Muyters eerst doen, om ze de volgende jaren ten volle mee te nemen.
De universiteiten en hogescholen maken het gros uit van de overige entiteiten, bevestigt
minister Muyters. Het IVA Centrale Accounting werkt samen met het Agentschap voor
Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen om de implementatie te regelen, zodat die begrotingen beschikbaar zijn voor de begrotingscontrole 2013. Dat is een
evolutieproces, stelt minister Muyters, maar hij gaat ervan uit dat hij die begroting bij de
begrotingscontrole ter beschikking heeft.
Wat de PMV Re Vinci betreft, stelt minister Muyters dat de nv Diestsepoort, die de aanleiding was van het probleem van de consolidatieperimeter, wordt weggehaald bij de PMV,
maar dat het niet de bedoeling is om de nv PMV re Vinci te consolideren.
8.13.

ESR 8-verrichtingen

Het volgende punt zijn de verrichtingen buiten de begrotingsnorm, de ESR 8-verrichtingen. Minister Muyters wil nog eens duidelijk zeggen dat de Vlaamse Regering op een
bepaald moment beslist dat, als er goede projecten zijn, kapitaalparticipaties kunnen worden genomen op bepaalde vlakken. Dat geldt ook voor de 65 miljoen euro voor ViaV L A A M S P A R LEMENT
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Invest, IMEC en dergelijke. Die projecten zijn vandaag nog niet geconcretiseerd, zodat
nog niet kan worden beoordeeld of die onder ESR 8 vallen en dus als ESR-neutraal kunnen worden beschouwd.
Geval per geval zal voor elk voorstel door het departement en door de minister worden
gekeken of het voldoet aan de ESR 8-specificaties, bijvoorbeeld of het voorstel van kapitaalparticipatie voldoende rendement heeft. Ook alle andere elementen worden bekeken.
8.14.

Via-Invest

Voor Via-Invest gaat men uit van een kapitaal dat het mogelijk maakt om een leningscapaciteit te hebben, die projecten kan realiseren. Het gaat over kapitaalparticipaties, maar
de minister kan die nog niet specificeren. Ze zullen worden ingediend en dan wordt geval
per geval bekeken of ze voldoen aan de voorwaarden.
8.15.

Schuld – Zeroschuldnorm – Pact 2020

Minister Muyters zegt dat Vlaanderen de schuld vorig jaar nominaal had kunnen verminderen, als men niet op het laatste moment de leningen van de Gemeentelijke Holding had
overgenomen door de vereffening van het bedrijf.
Verder wil hij het nog even hebben over de zeroschuldnorm. Op het ogenblik dat de sociale partners het Pact 2020 met de toenmalige Vlaamse Regering afsloten, was de filosofie
dat er ieder jaar, tot 2020, een groeipercentage van 2 procent of meer zou zijn of minstens
gemiddeld 2 procent zou zijn. Intussen is er een economische crisis. Minister Muyters zegt
dat participaties waar iets tegenover staat nog altijd verkocht kunnen worden tegen 2020.
Als er een rendement tegenover staat, dan hebben de kapitaalparticipaties een waarde en
kan men ze verkopen. De opbrengst kan men gebruiken om de schuld af te bouwen.
8.16.

Alternatieve financiering – pps

De minister verwijst met betrekking tot alternatieve financiering en pps-constructies naar
het jaarlijkse overzicht van minister-president Peeters. Er zijn uiteraard projecten bij die in
het verleden zijn beslist, maar ook projecten die men nu wil opstarten.
8.17.

VFLD – Waarborgen

Minister Muyters denkt dat er een misvatting is over het Vlaams Fonds voor de Lastendelging. Hij zegt dat men dezelfde methodiek heeft gebruikt als in het verleden. Die methodiek is dat men het realisatiepercentage van vorig jaar – 13 procent – op het gros van de
zaken toepast. Voor de grote en middelgrote dossiers wordt een inschatting gemaakt. De
grote dossiers en een aantal middelgrote worden een per een bekeken. In de toelichting
staat: “In de laatste oplijsting door de onafhankelijke derden wordt de kans tot uitbetaling in 2013 voor enkele heel grote dossiers klein geacht. Omwille hiervan wordt de
impact ervan neerwaarts voorzien. Bij de begrotingscontrole zal uiteraard, zoals altijd,
een herevaluatie gebeuren.”. Zoals elk jaar bij de budgetcontrole, wordt dus voor het gros
een algemeen percentage genomen en worden de grote zaken geval per geval bekeken. Er
wordt een inschatting gemaakt: is er een uitspraak, wat is de kans op succes enzovoort.
Het is dus niet zo dat er voor de grote projecten niets is uitgewerkt. Het is wel zo dat die
geval per geval worden bekeken. Dat heeft ertoe geleid dat de inschatting 10 miljoen euro
lager is dan gepland.
8.18.

Politieke keuzes

Minister Muyters besluit dat er inderdaad een aantal politieke keuzes zijn gemaakt. Een
regering moet dat doen. De Vlaamse Regering heeft ervoor gekozen om geen reserve voor
de usurperende bevoegdheden aan te leggen, om geen crisisbuffer aan te leggen. Maar
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er komt uiteraard een budgetcontrole en een monitoring. Minister Muyters denkt dat er
door de voorzichtige ramingen toch nog ruimte is.
VI. ALGEMENE BESPREKING VAN DE BEGROTING VOOR BEGROTINGSJAAR
2013 OP DINSDAG 20 NOVEMBER 2012
1.
1.1.

Tussenkomst van de heer Sas van Rouveroij
Rekenhof

De heer Sas van Rouveroij heeft bedenkingen bij de uitspraken van Vlaams minister-president Peeters na de presentatie van het Rekenhof vorige dinsdag over de begroting 2013.
Hij citeert de krantentitel ‘Vlaamse Regering maakt gehakt van rapport Rekenhof over
begroting’ in De Morgen van 14 november. De heer van Rouveroij veronderstelt dat die
krantenkop waarschijnlijk niet letterlijk de woorden van minister-president Peeters weergeeft, maar dan toch wel de indruk die de journalist zich op basis van het gesprek heeft
gevormd. Hij vermoedt dat in de subtitel de woorden “Waar zijn die mensen mee bezig?”
van de minister-president wel letterlijk zullen zijn geciteerd. Volgens de subtitel is “Minister-president Kris Peeters (is) hoegenaamd niet onder de indruk van het laatste rapport
van het Rekenhof. Daarin velt de budgettaire waakhond een opvallend scherp oordeel
over de Vlaamse begroting.”.
De heer van Rouveroij hoopt dat minister Muyters de vrijheid heeft om de taak van het
Rekenhof te verdedigen. Het Rekenhof is immers een instelling die ten dienste staat van
het parlement om de begrotingswerkzaamheden te ondersteunen. Het Rekenhof staat ook
ten dienste van de hele Vlaamse samenleving, want de begroting geeft de cheque – geen
blanco cheque – aan de uitvoerende macht, de regering, om uitgaven te doen. Daarom
vindt de heer van Rouveroij de vraag “Waar zijn die mensen mee bezig?” bijzonder provocerend en neerbuigend. De minister-president moet beter dan wie ook weten hoe belangrijk het Rekenhof is als instelling.
De heer van Rouveroij leest verderop in het geciteerde artikel: “Door geen overschotten
te boeken, is Vlaanderen niet voorbereid op de zesde staatshervorming, kan het geen economische schokken aan en bouwt het zijn schulden te traag af, staat er in het vernietigend
rapport van het Rekenhof. Waar zijn die mensen mee bezig?, vraagt Peeters zich af. Dit
rapport heeft theoretisch wel zijn waarde, maar de realiteit is anders.”.
De minister-president vraagt waar die mensen (van het Rekenhof) mee bezig zijn. De heer
van Rouveroij vindt dat een smalende opmerking ten opzichte van een zeer eerbiedwaardige en belangrijke instelling. Het antwoord op zijn vraag is: ze zijn met de realiteit bezig,
en niet met een politiek spelletje. Dat houdt in: Vlaanderen is niet voorbereid op de zesde
staatshervorming, niet voorbereid op een economische schok, want alle buffers zijn weggenomen, en evenmin voorbereid op een schuldpositie van nul in 2020, want de schulden
worden vandaag niet geprovisioneerd of minstens niet afgelost a rato van een overschot
van 0,2 procent op elke begroting tussen nu en 2020.
De heer van Rouveroij wou op deze manier de verdediging van het Rekenhof voeren. Niet
dat het dat zelf niet kan, maar het is kwetsbaar. Het is aan het parlement om deze instelling de eer te verschaffen die haar toekomt. Open Vld zal blijven vechten voor dat respect.
1.2.

Welke realiteit?

Ten aanzien van de opmerking van de minister-president dat de realiteit anders is, vraagt
de heer van Rouveroij zich af over welke realiteit het dan gaat. Er komt inderdaad een
zesde staatshervorming, hopelijk in 2014. Alhoewel de details en de financiële contouren
ervan nog niet helemaal gekend zijn, staat het wel vast dat er een staatshervorming komt,
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en ook dat de financiële mogelijkheden die horen bij de over te dragen bevoegdheden niet
volmaakt zullen zijn. De vraag om zich daarop voor te bereiden, is dan ook geen onredelijke vraag. De heer van Rouveroij zegt dat zijn partij die vraag al jaren stelt, net zoals ook
de SERV en het Rekenhof.
Volgens de heer van Rouveroij wordt uitgegaan van een groei van 0,7 procent, op basis
van de economische begroting en de daaruit volgende parameters, waaraan ook minister
Muyters zich houdt. Die 0,7 procent staat echter onder druk. Het commissielid vraagt of
het dan zo onbehoorlijk is dat het Rekenhof als budgettaire waakhond hier vaststelt dat
alle buffers die erin zaten, en die al beperkt werden bevonden, eruit zijn gehaald. Daardoor zal minister Muyters bij de geringste economische schok met de billen bloot staan.
In verband met het te traag afbouwen van de schulden, heeft de Vlaamse Regering een
traject uitgezet om Vlaanderen tegen 2020 schuldenvrij te maken. Gezien de economische
crisis wordt nu gesteld dat een schuldenvrij Vlaanderen niet de prioriteit moet zijn. De
Vlaamse Regering lijkt nu eerder een relancebeleid te ondersteunen waardoor dat schuldenvrije Vlaanderen op de tweede plaats komt. De heer van Rouveroij wil dat debat te
gepasten tijde voeren met de minister. Alleszins brengt niet alleen het Rekenhof, maar ook
de SERV, deze realiteit te berde en stellen ze vast dat de schuldafbouw die nodig is om de
doelstelling van 2020 – die de regering zelf heeft geformuleerd – te halen, niet geschiedt.
2.

Tussenkomst van de heer Dirk de Kort

De heer Dirk de Kort sluit zich aan bij de stelling dat het Rekenhof een instrument is van
het Vlaams Parlement. Hij begrijpt dat het Rekenhof vragen stelt en onderzoek doet, en
een reactie vraagt van de minister-president die wordt opgenomen in het rapport.
Is het echter nieuw dat het Rekenhof nog voor de bespreking in de commissie Financiën
en Begroting al een persbericht ter zake verstuurt? De heer de Kort vindt dat vreemd. Hij
zou het normaal vinden dat er eerst een gedachtewisseling plaatsvindt in de commissie en
dat het Rekenhof dan pas een persbericht verstuurt. Misschien maakt iemand anders het
rapport over aan de pers. Heeft het Rekenhof daar weet van?
3.

Antwoord van de heer Jan Debucquoy, raadsheer, namens het Rekenhof

De heer Jan Debucquoy, raadsheer, antwoordt namens het Rekenhof dat er inzake begrotingsrapporten nog nooit persberichten werden verstuurd door het Rekenhof. De parlementsvoorzitter heeft altijd gezegd dat het rapport vanaf het moment dat het wordt
overgemaakt aan het parlement, publiek is en dan kan elk parlementslid ermee doen wat
het wil. Het Rekenhof heeft geen enkel initiatief genomen naar de pers. Het stuurt geen
persberichten.
Voor andere rapporten is er een duidelijke procedure afgesproken. Er kan een persbericht
worden verstuurd een week nadat het rapport is opgestuurd naar het parlement. Een persbericht heeft tot doel een genuanceerd beeld te geven van de audits. Dat is een probleem.
Al twintig jaar lang krijgt elk rapport dat het Rekenhof uitbrengt een heel negatieve titel
in de kranten. Journalisten zeggen zelf dat ze die titel niet zelf kiezen, maar dat de eindredacteur dat doet om commerciële redenen. Dat geldt voor alle andere rapporten: van het
IMF tot de OESO. Een genuanceerde weergave – ook in de kwaliteitspers – is blijkbaar
niet mogelijk.
4.
4.1.

Tussenkomst van de heer Matthias Diependaele
Rekenhof

De heer Matthias Diependaele sluit zich bij de heer van Rouveroij aan: politici moeten niet
smalend doen over een instelling zoals het Rekenhof, die neutraal en onafhankelijk moet
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zijn, ze moeten die rapporten kunnen aanvaarden zoals ze zijn. Zoals de heer Debucquoy
zegt, en dat stoort de heer Diependaele ook, bieden de media één bepaalde interpretatie
van een rapport. Dat is niet altijd het volledige verhaal. Het maakt wellicht deel uit van
het politieke spel. Dat is de wisselwerking tussen politiek en journalistiek. Het Rekenhof
staat daar volledig buiten.
4.2.

Staatshervorming

De heer Diependaele hoopt dat de staatshervorming een realiteit is. De heer van Rouveroij
hoopt op 2014, maar voor 2013 is het nog geen realiteit. Er is geen enkele zekerheid wat
en hoeveel er zal overkomen. De Franstalige pers spreekt over 2015. Het heeft specifiek
te maken met de aanleg van buffers voor die staatshervorming. Er zal nog moeten blijken
wat die realiteit inhoudt.
4.3.

Buffers

De heer Diependaele begrijpt dat men spaargeld aan de kant moet leggen voor de opvang
van de economische schokken. Dat kan nog altijd gebeuren, daar is geen zekerheid over.
Als liberaal moet de heer van Rouveroij de afweging maken tussen de zekerheid en veiligheid van een buffer voor een eventuele schok en dat geld niet kunnen gebruiken. Dat is de
consequentie. Daartegenover staat dat dat geld nu wel zal worden gebruikt met de ambitie
van deze regering om een investeringsregering te zijn.
Daarbij aansluitend is het natuurlijk wel zo dat, als volgend jaar die economische schokken zich voordoen, er een begrotingscontrole zal gebeuren. Vorig jaar is dat trouwens ook
gebeurd.
De heer Diependaele benadrukt dat een begroting in evenwicht altijd primordiaal is
geweest voor deze regering. Hij steunt de regering volledig in haar keuze om absoluut
voorzichtig te blijven. Er zijn trouwens heel wat buffers ingebouwd op verschillende
beleidsdomeinen; minister Muyters heeft de vorige week duidelijk een overzicht gegeven
op welke domeinen de inschattingen heel voorzichtig zijn. Het begrotingsverslag van het
Rekenhof heeft ook bevestigd dat het voorzichtige inschattingen zijn. Er is dus een zekere
veiligheidsmarge ingebouwd in de verschillende onderdelen van de begroting, ook al zit er
geen aparte conjunctuurbuffer in.
De heer Diependaele wijst dan op de afweging die nu moet worden gemaakt: het geld aan
de kant zetten of investeren. Hij steunt de regering om nu te investeren, maar wijst er wel
op dat de regering de komende maanden voorzichtig moet blijven. Zodra er signalen zijn
dat er eventueel moet worden bijgestuurd, moet de bereidheid er zijn om ook daadwerkelijk bij te sturen, ook al zal dat geen eenvoudige opdracht zijn.
5.

Tussenkomst van de heer Koen Van den Heuvel

De heer Koen Van den Heuvel geeft aan dat het rapport van het Rekenhof een aantal
lezenswaardige punten bevat, maar al gaat het niet echt om nieuwe zaken. Het was al
geweten dat er geen conjunctuurbuffers zijn. Al op 24 september 2012 bij de septemberverklaring heeft de minister-president immers gezegd dat er geen buffers zijn voor de toekomstige staatshervorming. Die zal er ook zeker niet voor 2013 zijn. Dat is dus niets nieuws.
Ook het feit dat de schuld in 2013 niet wordt afgebouwd, met uitzondering voor het KBCdossier, is evenmin nieuwe informatie. De heer Van den Heuvel stelt bijgevolg dat hij in
het rapport van het Rekenhof, met alle respect voor de leden ervan, weinig nieuws heeft
gelezen. Hij begrijpt dan ook niet zo goed waarom er vorige week zoveel tumult over werd
gemaakt.
De heer Van den Heuvel vraagt aan de oppositie of zij over een alternatief beschikt. Wat
is het alternatief van Groen, in deze economische moeilijke tijden, waar iedereen aan de
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overheid vraagt om op te letten, en waar ook de mensen van het IMF er de nadruk op leggen om de kleine scheutjes van economische relance toch zeker niet te vernietigen?
De heer Van den Heuvel beklemtoont dat Vlaanderen een begroting in evenwicht heeft,
als een van de weinige regio’s of landen in Europa. Of die begroting ook structureel en
duurzaam in evenwicht is voor de volgende jaren met het huidige pakket maatregelen,
daar kan over gediscussieerd worden, maar de scheutjes van de economische relance moet
men absoluut koesteren. Het is dus heel belangrijk dat deze begroting in evenwicht is.
De heer Van den Heuvel vraagt de oppositie waar zij op wil inzetten om extra buffers te
creëren zonder economische investeringen te verminderen. Volgens hem hoort hij van de
oppositie geen alternatief.
De spreker beklemtoont dat de merites van deze regering zeker niet mogen worden ontkend. Daarnaast zijn er ook nog de inspanningen die op federaal niveau gebeuren: op
twee jaar tijd 17 miljard euro besparingen. Dat is meer dan in Nederland. Men moet dus
ophouden met daar misprijzend over te doen, aldus de heer Van den Heuvel.
6. Tussenkomst van de heer Dirk Van Mechelen
6.1.

Rekenhof

De heer Dirk Van Mechelen roept de uitvoerende macht op om zich te hoeden voor uitspraken als: “Waar zijn die mensen mee bezig?”. Hij kan uit ervaring getuigen dat de rapporten van het Rekenhof met gretigheid gelezen worden. Het doet soms de wenkbrauwen
fronsen, omdat de lofzang niet is wat wij er soms van verwachten. De heer Van Mechelen
citeert minister-president Peeters: “Dit rapport heeft theoretisch wel zijn waarde, maar de
realiteit is anders.”. Deze begroting heeft theoretisch wel haar waarde, maar het rapport
van het Rekenhof is de realiteit, aldus de heer Van Mechelen.
De heer Van Mechelen stelt dat het zijn taak is om de vingerwijzingen van het Rekenhof
te vertalen in zijn betogen in het parlement. De spreker verwacht een fatsoenlijke repliek
van de regering. Hij verwacht ook excuses van de regering aan de mensen van het Rekenhof, die voor het parlement optreden als begrotingswaakhond.
6.2.

Is de begroting wel in evenwicht?

De heer Van Mechelen waarschuwt al drie jaar voor een gevaarlijk beleid van schuldopbouw, participaties en afbouw van buffers. Hij juicht een begroting in evenwicht toe, maar
vraagt zich af of deze begroting wel in evenwicht is. Hij verwijst naar de opmerking van
het Rekenhof rond structurele of eenmalige maatregelen. Er is een besparing op de loonkredieten van 100 miljoen euro; het antwoord van de minister luidde dat de besparingsmaatregel van 1 procent recurrent is. Volgens wat de heer Van Mechelen vernomen heeft,
is dat nochtans niet het geval.
6.3.

Buffers

Buffers zijn er om te kunnen ingrijpen als het misloopt; het is altijd goed iets achter de
hand te hebben. De prognoses van de meest respectabele instellingen gaan uit van een
parameter van 0,7 procent. Het zou zijns inziens verstandig zijn geweest om 0,5 procent
in te schrijven, dat een pure conjunctuurbuffer van 100 miljoen euro zou geven. Dat was
ook exact het antwoord van het Rekenhof. Bij de begrotingscontrole zal blijken wie gelijk
heeft, aldus de heer Van Mechelen.
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6.4.

Herkwalificatie

De heer Van Mechelen vraagt of er problemen zijn met de al of niet herkwalificatie van de
participatie van 200 miljoen euro in het Vlaams Energiebedrijf. De minister heeft gezegd
dat er pas geparticipeerd wordt als er absolute zekerheid is dat er niet geherkwalificeerd
wordt. De heer Van Mechelen vraagt zich af of de regering dat kan handhaven. Zo niet,
volgt er een oplawaai van potentieel 200 miljoen euro, alleen al in dit dossier.
7.
7.1.

Tussenkomst van de heer Filip Watteeuw
Rekenhof

De heer Filip Watteeuw sluit zich aan bij de opmerking van de heer Van Mechelen dat
excuses op hun plaats zouden zijn. De Vlaamse Regering zou het best wat terughoudend
zijn in haar commentaren op het rapport van het Rekenhof en de mensen die het rapport
opmaken.
De uitspraak van de heer Diependaele dat de pers een bepaald beeld creëert van de begroting, noemt de heer Watteeuw hypocriet. De regering poogt immers precies hetzelfde te
doen. De regering pakte bij de septemberverklaring triomfantelijk uit met begrotingscijfers die werden verstrekt aan de pers, maar niet aan de parlementsleden. Op dat moment
creëerde de regering een beeld van de begroting waar de parlementsleden niet op konden
reageren, omdat ze de cijfers niet hadden.
Als het Rekenhof zijn rapport publiek heeft gemaakt, is dat consulteerbaar. Het is dan
ook normaal dat de pers daar iets mee doet. De heer Watteeuw noemt het ongepast dat de
regering daar waardeoordelen over geeft.
7.2.

Buffers

Het moet hem van het hart dat wanneer er vragen worden gesteld en er onduidelijkheden
opdoemen over de buffers die worden opgesoupeerd en over de moeilijke jaren die wachten, steevast door de regering wordt geantwoord dat dat allemaal zal worden opgevangen
in de begrotingscontrole. Hij vraagt zich af wat de parlementsleden hier zitten te doen,
want op elke vraag en elke moeilijkheid die naar voren wordt geschoven, is dat het standaardantwoord. Minister Philippe Muyters repliceert dat de techniek van het voorzien van
oplossingen door de begroting indien nodig bij te sturen door middel van en naar aanleiding van de begrotingscontrole lukt en dat de begroting in evenwicht is.
7.3.

Volgende Vlaamse Regering dreigt te verstikken

De heer Filip Watteeuw meent dat de huidige regering op een verstikkende manier bezig
is voor de volgende Vlaamse Regering. De volgende regering zal 2 miljard euro meer dreigen te betalen voor de pps-constructies. Er is een staatshervorming op komst. Wat zal de
volgende Vlaamse Regering doen? Het commissielid noemt het begrotingsevenwicht zeer
relatief. Men moet daar dan ook niet triomfalistisch over doen.
8.

Tussenkomst van de heer Erik Tack

De heer Erik Tack is zeer geschrokken over de inhoud van het krantenartikel. Hij volgt
deze commissie al jaren en heeft de verslagen van het Rekenhof met heel veel aandacht
gelezen. Hij kan daaruit alleen maar besluiten dat het Rekenhof met een grote zorgvuldigheid en bezorgdheid vanuit een volstrekt neutrale positie, de begrotingscijfers probeert te
interpreteren en probeert te wijzen op een aantal mogelijke onvolmaaktheden, tekortkomingen of bedreigingen. Het lijkt hem bijzonder eigenaardig dat de minister-president
deze uitspraken doet. Dat wijst volgens hem op een zeer groot misprijzen. Het geeft de
indruk dat de regering wil zeggen dat het Rekenhof eigenlijk zijn werk niet meer moet
doen en dat het de regering tegenwerkt. Men zou bijna kunnen denken dat de ministerV L A A M S P A R LEMENT
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president en de voltallige regering helemaal niet zo zeker zijn van hun begroting in evenwicht, maar met heel veel zorgen opgescheept zitten en liever geen pottenkijkers hebben en
mensen die commentaar leveren op die zogezegd schitterende begrotingscijfers. Hij vindt
het dan ook totaal ongepast dat dergelijke uitspraken door de Vlaamse Regering worden
gedaan.
9.

Tussenkomst van mevrouw Griet Smaers

Mevrouw Griet Smaers merkt op dat heel wat betogen aan de minister-president persoonlijk zijn gericht. Zij stelt voor dat de minister-president op woensdag 21 november 2012 in
commissie zijn persoonlijke reactie geeft bij de bedoeling en de inhoud van het krantenartikel. De minister-president heeft volgens mevrouw Smaers alleen willen schetsen dat deze
regering in moeilijke omstandigheden doet wat ze moet doen, namelijk een begroting in
evenwicht afleveren. Dat is de teneur van het artikel.
10. Repliek van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
10.1.

Rekenhof

Minister Philippe Muyters is er zeker van dat de minister-president helemaal geen kritiek heeft gegeven op het Rekenhof, maar wel op de manier hoe een krantenartikel wordt
gemaakt. In de berichtgeving over het begrotingsverslag van het Rekenhof wordt iets
helemaal anders geschetst dan wat hij hier vorige week heeft gehoord. Het rapport van
het Rekenhof en de berichtgeving dienaangaande in de kranten zijn twee verschillende
dingen. De minister verwijst naar wat de heer Debucquoy vorige week in commissie heeft
gezegd: dat een begroting in evenwicht realiseren, een straffe prestatie is. Het Rekenhof
geeft in zijn verslag een aantal risico’s aan. De heer Debucquoy heeft gezegd dat de keuzes
die gemaakt zijn, politieke keuzes zijn. Als er geen buffer is voor conjunctuur, kunnen
de risico’s ook anders worden opgelost, bijvoorbeeld door een continue monitoring en
bijsturing van die begroting (door middel van een begrotingscontrole), volgens de heer
Debucquoy op 13 november 2012 in commissie.
Minister Muyters weet zeker dat wat de minister-president heeft gezegd, niet gebaseerd is
op wat er in de commissie is gezegd, namelijk de juiste weergave van het rapport van het
Rekenhof, maar op de interpretatie, al dan niet geïnsinueerd door bepaalde mensen. Hij
is het helemaal eens met wat het Rekenhof naar voren brengt. De regering heeft politieke
keuzes gemaakt, en dat is ook haar rol. Die keuzes gaan in een bepaalde richting, en de
minister staat achter die keuzes.
Nu spitst men zich toe op een reactie van de minister-president op een krantenartikel.
Dinsdag 13 november stond in de kranten te lezen wat het Rekenhof zou hebben gezegd
over de begroting. De minister wijst op het antwoord van de heer Debucquoy, dat dit niet
was op basis van een persbericht van het Rekenhof. Hij veronderstelt dat de journalisten
al evenmin contact hebben gehad met het Rekenhof. Minister Muyters heeft naar aanleiding van die berichtgeving in de kranten voortdurend de vraag gekregen om erop te
reageren, maar hij heeft zijn reactie voorbehouden voor het parlement, omdat hij dan ten
minste de kans had om eerst het Rekenhof te horen. Uit respect voor dit parlement wou
hij eerst een antwoord geven aan het parlement, en niet aan de krant. De minister denkt
dat de heer Debucquoy en de leden van het Rekenhof ook wel wat geschrokken zijn door
wat er in de kranten staat. Er is toch wel een verschil tussen wat zij volgens de kranten in
hun rapport schrijven en wat ze in hun toelichting van het begrotingsrapport in commissie
hebben gezegd, stelt de minister, tenzij hij dat totaal verkeerd aanvoelt.
10.2.

Beleidsruimte

Er is inderdaad geen rekening gehouden met de staatshervorming. Als er in 2013 een
staatshervorming komt die Vlaanderen armer maakt, dan moet er in geld worden voorV L A A M S P A R LEMENT
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zien. De minister weet niet of de staatshervorming er in 2014 zal komen. Ten behoeve van
de heer Watteeuw verwijst hij naar de meerjarenraming. Daaruit blijkt dat bij een gelijk
blijvend beleid, zonder staatshervorming, de volgende Vlaamse Regering vanaf 2015
nieuwe beleidsruimte heeft. Ondanks de vergoedingen voor pps, de afbouw van de rente
van de KBC en alle engagementen die deze regering op zich heeft genomen, is er nieuwe
beleidsruimte, of ruimte voor schuldafbouw, of ruimte om overschotten te boeken, naargelang wat de volgende Vlaamse Regering zal kiezen. Die ruimte zal in 2018 1,6 miljard
euro bedragen, zij het binnen de door het Planbureau geschetste parameters. De minister
wijst erop dat die parameters er ook nu zijn en er telkens zijn. Nu doen uitschijnen dat hij
de beleidsruimte van de volgende Vlaamse Regering aan het inpalmen is, is zwaar erover.
Als dat gebeurt, dan is dat misschien door de volgende staatshervorming. De minister
wijst de heer Watteeuw erop dat Groen bij die staatshervorming betrokken is en ervoor
kan zorgen dat die volgende staatshervorming Vlaanderen niet armer maakt. Hij gaat
daar alleszins van uit, tenzij hij dat verkeerd heeft begrepen. De minister stelt dat er in het
Vlinderakkoord staat dat er bij de start van de volgende staatshervorming geen verarming
is van om het even welk gewest of gemeenschap. Hij gaat er dus van uit dat er geen verarming zal zijn.
De minister stelt dat de meerjarenraming aangeeft dat Vlaanderen eigenlijk een luxueuze
positie aan het opbouwen is, die deze Vlaamse Regering niet had. Vanaf 2015 is er een
overschot, dat nieuw kan worden ingevuld.
De minister wijst erop dat het Rekenhof met betrekking tot de economische schokken
heeft gesteld dat er alternatieven zijn, namelijk degelijk monitoren en durven in te grijpen indien dat nodig is. Hij is het eens met de basisuitspraak van de heer Debucquoy, die
heeft verklaard dat het toch wel een prestatie is om in een crisis een begroting in evenwicht te hebben. Gisteren hoorde de minister op de radio Brussels minister Vanhengel,
waarvoor hij heel veel respect heeft, met heel veel plezier aankondigen dat hij slechts 132
miljoen euro te kort heeft op een begroting van 3,5 miljard euro. Omgerekend betekent
dit dat minister Muyters een tekort van meer dan 1 miljard euro zou mogen voorleggen.
De minister is het er helemaal mee eens dat, als deze begroting in evenwicht is, dat ook
zo is dankzij de vorige Vlaamse regeringen, maar zelfs in crisistijd presteert de Vlaamse
Regering dit evenwicht.
10.3.

Herkwalificatie

Minister Muyters stelt dat de heer Van Mechelen volledig gelijk heeft als het gaat over de
ESR 8-verrichtingen. De minister stelt dat hij op elk moment zal blijven nakijken of iets
een ESR 8-verrichting is of niet. Zijn er indicaties dat er een herkwalificatie zou zijn, dan
zal de minister, waar hij kan, ingrijpen om ervoor te zorgen dat die ESR 8-kwalificatie niet
wordt herzien. Dat is immers de basisfilosofie van de kapitaalparticipatie.
10.4.

Besparing van 1 procent op loonkredieten

Op de vraag van de heer van Rouveroij of uit de meerjarenraming zou blijken of de 1 procentmaatregel recurrent is, antwoordt de minister bevestigend. De heer Sas van Rouveroij
werpt op dat de minister dan zeker niet tevreden is met het voorstel van de vakbonden.
Minister Philippe Muyters stelt een zeer constructief gesprek te hebben gehad met de vakbonden. Hij daagt andere overheden uit om een dergelijk constructief gesprek te hebben.
De regering is in dialoog met de vakbonden. Dat betekent niet dat er al iets is afgesproken.
Op de opmerkingen van de heren Sas van Rouveroij en Filip Watteeuw, repliceert minister
Philippe Muyters dat er een gesprek tussen regering en vakbonden gaande is, waarbij de
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vakbonden zeer constructief mee oplossingen zoeken. De heer Sas van Rouveroij blijft
erbij dat de maatregel niet recurrent is.
Minister Philippe Muyters legt uit dat conform de aankondiging van de minister-president
in de septemberverklaring, de Vlaamse Regering in dialoog is gegaan met de vakbonden.
De Vlaamse Regering heeft de vakbonden gevraagd samen te werken om die besparing
van 1 procent of 100 miljoen euro te realiseren. De minister is zeer blij dat de vakbonden
hierover mee willen nadenken. De minister-president heeft hierover ook op die manier
gecommuniceerd. De minister-president heeft tevens verklaard dat in de loop van deze
week hierover verder van gedachten moet worden gewisseld. Op het einde van de week
moet duidelijk worden of hierover een akkoord kan worden bereikt.
Minister Muyters wijst erop dat de gesprekspartners altijd proberen of het een of het
ander niet anders kan. Hij heeft nog nooit onderhandelingen gevoerd waarbij de vakbonden verder willen gaan dan wordt gevraagd. Het komt er altijd op neer dat iedereen wat
moet geven en nemen. Hij gaat ervan uit dat het om een recurrente besparing gaat. Hij
verwijst hiervoor naar de vraag van de heer van Rouveroij aan het Rekenhof. In de meerjarenraming staat dat dit recurrent is.
Er is nog geen akkoord met de vakbonden. De besprekingen lopen nog. Minister Muyters
neemt wel zijn hoed af voor de vakbonden. Ze willen immers in moeilijke omstandigheden samen met de Vlaamse Regering zoeken hoe 100 miljoen euro kan worden bespaard
op een manier die de mensen maximaal vrijwaart en geen pijn bezorgt. Die besparing
moet structureel zijn. De minister is blij dat hij dit gesprek kan voeren. Hij hoopt dat de
discussie in het Vlaams Parlement dit gesprek niet hypothekeert. Hij gaat er evenwel van
uit dat de vakbonden de discussie willen voortzetten.
11. Replieken
De heer Eric Van Rompuy, voorzitter, merkt op dat mevrouw Meuleman in haar communiqué in feite precies het omgekeerde heeft verklaard van wat de heer van Rouveroij in zijn
communiqué stelt. Volgens de heer van Rouveroij gaat het om een zuiver boekhoudkundige zaak en is er sprake van totaal amateurisme en volgens mevrouw Meuleman zullen de
maatregelen de mensen in het onderwijs pijn doen.
De heer Sas van Rouveroij repliceert dat de maatregelen de mensen in het onderwijs op
zich geen pijn zullen doen en dat zijn partij daar op zich ook niet voor pleit.
De heer van Rouveroij stelt dat de reactie van de minister-president op het rapport van
het Rekenhof in de pers is verschenen op woensdag 14 november, dus na de toelichting
van het Rekenhof in de commissievergadering van 13 november 2012. Het gaat niet om
de wijze waarop de pers over het rapport van het Rekenhof heeft bericht. De vraag of die
verwoordingen te positief of te negatief waren, doet niet ter zake: het gaat de heer van
Rouveroij enkel om de reactie van de minister-president. Het gaat niet om de titel, maar
om het citaat: “Waar zijn die mensen mee bezig?”. Wat tussen aanhalingstekens verschijnt,
is niet altijd een letterlijk citaat. In dit geval vermoedt de heer van Rouveroij echter dat het
echt om een citaat gaat. Het ligt immers voor de hand. Hij hoort het de minister-president
zo zeggen. Volgens de heer van Rouveroij zou een journalist dat niet uit zijn duim zuigen. Een journalist die een dergelijke provocerende vraag niet letterlijk heeft gehoord of
minstens bijna heeft gehoord en toch als citaat weergeeft, is niet goed bezig. De heer van
Rouveroij gaat er daarom dan ook van uit dat de minister-president dit letterlijk heeft
gezegd of minstens voldoende duidelijk heeft aangegeven om dit citaat als juist te ervaren.
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De heer van Rouveroij wijst erop dat de minister-president op dat ogenblik niet heeft
gereageerd op een persmededeling van Groen. Die persmededeling was er allicht nog niet.
Open Vld had op dat ogenblik nog geen persmededeling verstuurd, want heeft ervoor
geopteerd eerst naar het Rekenhof te luisteren en pas daarna te reageren.
De heer van Rouveroij gaat ervan uit dat de minister-president het rapport van het Rekenhof heeft gelezen. Daarna is hij door een journalist telefonisch om een reactie gevraagd.
Hij heeft dan de vraag in het citaat gesteld. Dit is enkel een reactie op het rapport, waarvan de minister-president op dat ogenblik al kennis had kunnen nemen. Dit rapport was
nog niet op een andere wijze verspreid.
Dit is volgens de heer van Rouveroij het punt dat de verenigde oppositie en een aantal
leden van de meerderheid in dit verband willen aankaarten. Indien de minister-president
dit echt heeft gezegd over het Rekenhof, heeft hij zich onheus uitgelaten. Minister Muyters heeft de heer Debucquoy immers net nog lof toegezwaaid; hij zou de minister-president dus ook eens moeten zeggen dat het Rekenhof goed bezig is.
De heer van Rouveroij kaart het ontbreken van buffers aan, wat een belangrijk element
is in de discussie over de begroting 2013. Open Vld heeft een fundamenteel probleem met
het ontbreken van buffers in de voorgelegde begroting. Hij verwijst onder meer naar argumenten die in het verleden al herhaaldelijk zijn aangehaald. Indien de Vlaamse Regering
zich niet voorbereidt, zal ze uitgaven tot stand brengen waarvoor ze volgend jaar niet
meer over de financiering zal beschikken. Dan ontstaat een stop-and-gobeleid en dat is
precies wat de oppositie niet wil. De onderbenuttingsratio’s in al hun verschijningsvormen
zijn niet nieuw, maar wel de crisis, de nieuwe economische context. Ook de zesde staatshervorming is een nieuw gegeven.
Open Vld vraagt dat de minister zich daarop voorbereidt. Als de minister zegt dat hij
een relancebeleid zal voeren op het moment dat het alle hens aan dek is, dan zullen de
liberalen mee naar alle gepaste maatregelen zoeken om de economie opnieuw op gang te
trekken, want dat is nodig. Daarvoor moet alles worden ingezet. De nood is immers hoog.
Maar dan moet de minister kunnen aantonen dat de uitgaven die hij zich permitteert,
en waarvoor hij geen buffers aanlegt, eenmalig zijn en volgend jaar zonder meer kunnen
worden weggehaald.
De heer van Rouveroij wil van de minister graag een overzicht krijgen van eenmalige uitgaven, die hij in 2014 allemaal kan schrappen, ter financiering van de uitdagingen vanwege de crisis die zich verder doorzet of uitdiept, van de zesde staatshervorming en van
vele andere uitdagingen.
De heer Van den Heuvel richtte de vraag aan Groen en Open Vld, of er voldoende middelen zouden zijn geweest om buffers aan te leggen, indien Open Vld sinds 2009 aan de
macht was geweest in de Vlaamse Regering. In de replieken op diverse septemberverklaringen heeft Open Vld een aantal voorzetten gegeven over hoe ze zou omgaan met structurele besparingen. Het overheidsbeslag in Vlaanderen is te hoog in vergelijking met de
buurlanden en dat is al lang zo. Ook in 2009 stelde zich dat probleem. Open Vld zou ab
initio de lat voor besparing op het aantal ambtenaren hoger hebben gelegd. De minister
heeft de lat op 5 en uiteindelijk op 6 procent gelegd. Open Vld zegt dat er per jaar 1800
ambtenaren vrijwillig weggaan, hetzij op pensioen, hetzij uit eigen beweging. De vervangingsratio die de minister vandaag hanteert, is veel te klein. Als die ratio op 50 procent
zou worden gebracht, dan is dat 900 ambtenaren per jaar en in een legislatuur van 5 jaar
zijn er dat dus 4500. Op een basisperimeter inzake ambtenaren van 28.000 gaat dat in de
richting van 15 procent.
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Bij de federale overheid is de vervangingsratio 1 op 3: twee op drie ambtenaren zullen niet
worden vervangen, behoudens de veiligheidsdepartementen, politie, brandweer, justitie
enzovoort. Als de parameter van twee derden zou worden toegepast op die 1800 in Vlaanderen, dan leidt dat tot 1200 medewerkers per jaar; in een legislatuur van 5 jaar gaat het
over 6000 medewerkers. De heer van Rouveroij erkent dat de situatie verschillend is, maar
wil zeggen dat de lat veel hoger kan worden gelegd. De meerjarenraming van de minister
gaat uit van een recurrent voorstel, wat de heer van Rouveroij vergelijkt met het voorstel
van de vakorganisaties. Het commissielid wil geen kritiek geven op de vakorganisaties; het
feit dat ze meedenken, is fantastisch. Dat de minister hen uitnodigt, is goed. Alleen mag
dat niet leiden tot het verschuiven van de verantwoordelijkheid om keuzes te maken: die
ligt uiteindelijk bij de minister of bij regering en parlement.
Het is alleszins een feit dat dit niet recurrent is. Er zijn twee componenten: de eerste component is dat de vakorganisaties vaststellen dat er in 2013 voor de cao 10 miljoen euro is
gepland, en voor 2014 132 miljoen euro op begrotingsniveau – virtueel, want die begroting
is er nog niet. De vakorganisaties ontwikkelen dan een zeer interessante stelling. Vakantiegeld wordt gepland in het jaar x, maar wordt uitbetaald in het jaar x + 1. De vakorganisaties stellen dat het vakantiegeld voor 2013 wordt verminderd met 72 miljoen euro,
maar in 2013 zullen de ambtenaren dat niet voelen, want het is een provisionering voor
de uitbetaling van 2014. Dat betekent dus een besparing van 72 miljoen euro. In 2014 is
er het vakantiegeld van 2014 – hetgeen inderdaad een besparing is van 72 miljoen euro –,
maar dan zullen ze de eindejaarspremie van dat jaar verhogen met een bedrag dat gelijk
is aan de compensatie van het verlies op het niveau van het vakantiegeld. Doordat daar
een andere sociaalrechtelijke en fiscale regeling voor bestaat, ontstaat een factuur van 87
miljoen euro ter compensatie van 72 miljoen euro vakantiegeld.
Het gevolg is dat de ambtenaren er in 2014 niets van zullen merken. Er is een verschuiving
van het vakantiegeld naar de eindejaarspremie, de besparing van 72 miljoen euro blijft
gehandhaafd. Men gebruikt er wel de bedragen van de cao voor, namelijk 132 miljoen
euro. Wat doen de ambtenarenvakbonden in 2015? Ze restitueren het vakantiegeld in de
status ante quo, in de status voorafgaand aan de besparing. Ze herstellen het vakantiegeld
zoals het oorspronkelijk was – 92 procent –, en de eindejaarspremie, die intussen wel is
verhoogd met een bedrag van 87 miljoen euro, blijft verworven. De besparing in 2015 en
2016 is dus 0 miljoen euro.
De vakbonden hebben dus een voorstel gedaan dat tijdelijk een besparing geeft, maar dat
vanaf 2015 geen besparing meer inhoudt. De heer van Rouveroij vindt dat men er op een
zeer creatieve manier voor zorgt dat een cao die nog moet worden gesloten, vandaag reeds
wordt geconsolideerd. Het lijkt hem absoluut geen recurrente maatregel. Als de minister
dit goed vindt, dat moet hij het recurrente uit zijn meerjarenplanning halen omdat er
vanaf 2016 opnieuw een tekort van 82 miljoen euro is.
De heer Filip Watteeuw zegt dat de minister duidelijk stelt dat als de voorgestelde besparing niet recurrent is, dat niet is wat hij wou. Het voorstel van de vakbonden voldoet dus
niet aan de voorwaarden die de minister heeft gesteld. De heer Watteeuw veronderstelt
dus dat de minister het voorstel zal afwijzen.
De heer Van Rompuy meende een tegenstelling te ontwaren in het persbericht van Open
Vld en het persbericht van Groen. De heer van Rouveroij heeft uitgelegd waarom hij het
vooral een boekhoudkundige operatie vindt. Als men zou concluderen dat het enkel een
boekhoudkundige operatie is, die eigenlijk niet snijdt, dan is dat niet juist. Het is wel
degelijk zo dat de gelden die vrijgemaakt waren voor de cao en die belangrijk waren om
de herwaardering van het beroep van leerkracht vorm te geven, worden gebruikt voor de
compensatie ten aanzien van de besparingen in het vakantiegeld. In plaats van 132 miljoen euro voor de cao, is er in 2014 nog 35 miljoen euro over en in 2015 maar 45 miljoen
euro. Als Groen in haar persbericht zegt dat er in die twee jaren wel degelijk een besparing
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is, dan heeft dat te maken met het feit dat de middelen die er waren voor de cao en die
dienden voor de opwaardering van het beroep van leerkracht, duidelijk afnemen. En er is
wel duidelijk een probleem met leerkrachten: er is een tekort en men stapt te vroeg uit het
beroep. Daarvoor diende die 132 miljoen euro die er nu niet meer is.
De heer Matthias Diependaele zegt dat het vanzelfsprekend de plicht en de taak van de
oppositie is om oppositie te voeren. Alhoewel deze discussie zou moeten gaan over de
begroting en het begrotingsverslag van het Rekenhof, ging het eerste wat hij heeft gehoord
over de uitspraken van de minister-president. Als die uitspraken inderdaad neerbuigend
waren, dan moet dat met de minister-president worden besproken, maar het is niet echt
kritiek op de begroting van minister Muyters.
Het voorstel van de vakbonden is nog niet aangenomen, het is dus nog geen maatregel.
De waarschuwingen van de heer van Rouveroij zijn nog altijd geen kritiek op de begroting van minister Muyters. Het commentaar op de persberichten was ook geen kritiek op
de begroting. De heer Vereeck heeft zijn commentaar nog niet gegeven, maar die heeft
volgens de heer Diependaele vorige week zijn kruit al in de kranten verschoten. De heer
Diependaele heeft nog geen fundamentele kritiek op de begroting gehoord.
Wat de heer Diependaele mateloos stoort, is het pleidooi dat Open Vld en Groen – en hij
meent ook LDD – hebben gevoerd om de begrotingsteugels te vieren toen de parameters van de Nationale Bank plotseling vrij bewonderenswaardig waren, omdat volgens het
Planbureau de vooruitzichten van de Belgische instellingen positief waren, terwijl zowel
de Europese Commissie als de OESO ze naar beneden hadden bijgesteld. De strenge
(begrotings)maatregelen waarover het toen ging, moesten niet meer worden genomen
omdat er een lichtje aan het einde van de tunnel was. Een paar maanden later is het weer
omgekeerd. Toen ging het trouwens ook over de 600 miljoen euro energiesteun die volgens Open Vld moest worden opgenomen in de begroting. De heer Diependaele vindt dit
onvoorstelbaar.
De heer Sas van Rouveroij zegt dat de alternatieven voor de besparingen bij de ambtenaren herhaald worden omdat de 6 procent absoluut onvoldoende is. Zijn opmerkingen zijn
een fundamentele kritiek op de begroting.
De heer Eric Van Rompuy merkt op dat de gouverneur van de Nationale Bank van
België, de heer Coene, toch gelijk heeft gekregen nadat hij door de commissie werd
terechtgewezen: vandaag stond te lezen dat het niet 0,3 maar 0 procent is. De heer
Matthias Diependaele herinnert eraan dat de heer Coene niet werd terechtgewezen door
de commissie, maar door minister-president Peeters. De heer Eric Van Rompuy zegt dat
de heer Diependaele zelfs heeft gepleit voor een regionalisering van de ‘forecast’ omdat
hij de Nationale Bank verweet veel te pessimistisch te zijn. De heer Matthias Diependaele
zegt dat hij uitdrukkelijk heeft gezegd dat hij niet voor een regionalisering is omdat dat
technisch niet mogelijk is. Wel wenst hij, net als minister-president Peeters, inspraak in het
vaststellen van die cijfers.
De heer Lode Vereeck wijst erop dat het oprichten van een Vlaams planbureau zijn idee
was en dat de heer Diependaele daar inderdaad geen voorstander van is. De heer Vereeck
vraagt in welke krant hij vorige week zou hebben gestaan en waarop hij zijn kruit heeft
verschoten. De heer Matthias Diependaele geeft toe dat hij niet zeker is wie dat is geweest,
maar dat er wel een vermoeden is in welke richting het gaat.
De heer Dirk Van Mechelen zegt dat het niet om een lek kan gaan omdat het rapport op
de website van het Vlaams Parlement staat en dus voor alle redacteurs beschikbaar is. De
heer Matthias Diependaele repliceert dat er een bepaalde interpretatie aan is gegeven. De
heer Dirk Van Mechelen stelt dat het hier gaat over wat minister-president Peeters over dat
rapport heeft gezegd. Een journalist mag schrijven wat hij wil schrijven, maar een minisV L A A M S P A R LEMENT
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ter-president mag over dit soort zaken niet zeggen wat hij wil zeggen. Minister Muyters
stelt dat de journalist de woorden van de minister-president heeft geïnterpreteerd zoals de
journalist het wil schrijven. De heer Dirk Van Mechelen benadrukt dat minister-president
Peeters werd geciteerd.
Met betrekking tot het al dan niet recurrente karakter van maatregelen in de begroting,
wijst minister Philippe Muyters er nog op dat in de nieuwe beleidsruimte O&O niet eenmalig is. De minister gaat ervan uit dat de heer van Rouveroij wenst dat er nog bij wordt
gevoegd. Hij veronderstelt dat de heer van Rouveroij niet vraagt om de bij hoger onderwijs voorziene bedragen van 20 miljoen euro en 12,5 miljoen euro te schrappen. Dan blijven de investeringen in capaciteit over. Minister Muyters veronderstelt dat de heer van
Rouveroij heeft gezien wat onder vorderingen, inhoudingen en kortingen en wat onder
vastleggingskredieten valt. Hij stelt dat alle andere maatregelen die deel uitmaken van de
45 miljoen euro eenmalige investeringen zijn. Of daarmee alle problemen met betrekking
tot de capaciteit zullen zijn opgelost, is iets anders.
Minister Muyters stelt vast dat de oppositie een buffer voor de staatshervorming vraagt.
Gaat de heer van Rouveroij er dan van uit dat door de zesde staatshervorming de Vlaamse
begroting wordt verarmd? Er is toch de passage in het Vlinderakkoord die zegt dat geen
enkel gewest en geen enkele gemeenschap verarmt bij de start van de zesde staatshervorming?
Verder stelt de minister vast dat de heer van Rouveroij 6 procent en 33 procent met elkaar
vergelijkt. Hij vraagt om op een correcte wijze te vergelijken. Als minister wil hij gerust
een lijst opstellen van hoeveel ambtenaren er zijn voor welke bevoegdheden en welke budgetten. Dan moet worden bekeken of hetzelfde quotum kan worden toegepast bij het op
pensioen gaan van federale en Vlaamse ambtenaren en of dat dan wel of niet moet worden opgevangen.
Minister Muyters is verheugd dat de heer van Rouveroij het ermee eens is dat het goed is
dat de vakbonden de dialoog zijn aangegaan met de Vlaamse Regering. Minister Muyters
stelt voor de afronding van die dialoog af te wachten. In de meerjarenraming staat dat het
gaat over een recurrente besparing.
De minister zal de besprekingen met de vakbonden voortzetten. Net als de heer van
Rouveroij en samen met alle partijen hoopt hij met de vakbonden die 100 miljoen euro
te kunnen vinden. Het zou iets anders zijn als de heer van Rouveroij zou zeggen dat de
geplande cao-gelden die gecommuniceerd zijn aan de vakbonden niet tellen als een besparing. Maar dat heeft de minister niet gehoord. Als ze die willen inzetten om een besparing
te realiseren met de minste pijn voor de betrokkenen, wil de minister daarnaar luisteren.
Een beslissing is er nog niet. Er staat voor 10 miljoen euro aan cao-gelden in de meerjarenraming en in de begroting 2013. Voor 2014 staat er 122 miljoen euro in surplus op de 10
miljoen euro. Als ze hun steentje willen bijdragen door die cao-gelden in te zetten voor de
besparing, is dat voor de minister een duidelijke communicatie. Hij heeft begrepen dat de
heer van Rouveroij daarmee akkoord gaat.
De heer Sas van Rouveroij merkt op dat het dan alleen om besparingen in 2013 en 2014
gaat en dat dat dus niet recurrent is. Minister Philippe Muyters ontkent dat. Het staat in
de meerjarenraming. De minister kan verder nog niets zeggen omdat de besprekingen nog
lopen.
De heer Sas van Rouveroij benadrukt dat het overleg met de vakbonden een positieve zaak
is, maar hun aanbod volstaat niet voor een recurrente besparing.
In 2013 zal de zesde staatshervorming geen directe aanleiding geven om te provisioneren.
In 2014 zal het ‘Vlaamse huis’ worden uitgebreid, verbouwd en vergroot. Er komen meer
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4

58

kamers in het huis, met name meer bevoegdheden. Andere kamers worden opnieuw ingericht. Het is dan toch niet onlogisch dat men een jaar op voorhand al geld opzijzet zoals
een burger zou doen als hij wil verbouwen.
De heer van Rouveroij hoopt dat de minister zijn woord getrouw blijft. In april heeft de
minister het Stabiliteitsprogramma ondertekend. Minister Philippe Muyters reageert dat
er geen enkel stabiliteitscontract ondertekend werd na 2010, anders zou de collega van de
heer van Rouveroij, minister Vanhengel, ook in de problemen komen.
De heer Sas van Rouveroij vraagt wat er dan in het Stabiliteitspact stond. Minister Philippe
Muyters vindt dat de heer van Rouveroij een eenzijdige voorstelling geeft. De heer Sas van
Rouveroij concludeert dat de minister niet bereid is om mee in het verhaal te stappen, wat
hij allang vermoedde. Om het traject naar het evenwicht in 2015 te vrijwaren, zullen de
verschillende entiteiten de gepaste inspanningen leveren. De minister voelt zich daar niet
door gebonden en zal geen gepaste inspanning leveren.
Minister Philippe Muyters werpt tegen dat de Vlaamse begroting al sinds 2011 in evenwicht is. Als de andere gemeenschappen en gewesten dan een evenwicht zouden behalen, en geen tekort van 3,77 procent zoals de begroting van een liberale collega voorstelt,
bereikt Vlaanderen in 2015 met gemak dat begrotingsevenwicht. Op de vraag van de heer
Sas van Rouveroij of de minister wil bijdragen aan de begroting van de andere gewesten en
gemeenschappen, antwoordt minister Philippe Muyters dat hij zich in 2014 houdt aan het
regeerakkoord; 2015 is voor de volgende Vlaamse Regering.
In 2014 komen de bevoegdheden waar CD&V, sp.a en Open Vld voor gevochten hebben,
over naar Vlaanderen. De financiering die daaraan gekoppeld zal zijn, zal hoogstwaarschijnlijk niet voldoende zijn. De bijdrage zal enkel voldoende zijn om het Stabiliteitspact
dat is afgesloten met Europa, in 2015 hard te maken. De minister stelt dat het pact eenzijdig werd afgesloten. Hij vraagt aan de heer van Rouveroij hoeveel hij moet opzijzetten
voor welke bevoegdheden en welk percentage.
De heer Sas van Rouveroij repliceert dat daarover kan worden gepraat. Nu is het nul euro:
dat is een teken dat minister Muyters niet van plan is om de zesde staatshervorming mogelijk te maken en het Stabiliteitspact in evenwicht te krijgen in 2015. Dat is een Vlaamse
portefeuille, maar ook een Belgische.
Minister Philippe Muyters stelt duidelijk dat het Stabiliteitspact door de Federale Regering eenzijdig is opgestuurd naar Europa. Hij en de minister-president waren er niet tevreden mee, want normaal is er overleg bij een stabiliteitspact. De minister wijst erop dat hij
bij het afsluiten van een contract voor 2015 nu moeilijk kan weten hoeveel hij zal moeten
bijbetalen.
De heer Koen Van den Heuvel denkt dat de waarheid ergens in het midden ligt. De heer
Sas van Rouveroij stelt dat minister Muyters bevestigend knikte bij de frase “in het midden”, en hij vraagt zich af welke afstand de minister dan wel moet overbruggen naar het
midden toe.
De heer Koen Van den Heuvel vraagt minister Muyters verdere informatie over het Vlinderakkoord. Hij is enigszins verrast door de sloganeske taal van de minister die spreekt
over een verarmd Vlaanderen. Hij stelt dat Vlaanderen niet hetzelfde is als het Vlaamse
Gewest of de Vlaamse administratie. In N-VA-kringen worden deze termen allemaal op
een hoopje gegooid, en de heer Van den Heuvel vindt dit duidelijk onterecht. De heer
Van den Heuvel beklemtoont dat hij houdt van Vlaanderen, maar dat er daarnaast ook
nog een Belgische en Europese realiteit bestaat, misschien tot spijt van de N-VA. Deze
niveaus mogen zeker niet worden vergeten, want daar worden de volgende dagen belangrijke beslissingen genomen die gevolgen hebben voor de Vlaming in de straat. Hij heeft
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veel respect voor minister Muyters, maar hij hoopt dat hij oppast met de uitdrukking
‘Vlaanderen verarmt’, en dat hij een duidelijk onderscheid blijft maken tussen de diverse
deelstaten.
Volgens de heer Van den Heuvel staat er in het Vlinderakkoord dat de nieuwe Financieringswet ervoor zorgt dat ieder gewest op gelijk niveau vertrekt, met alle sokkels en afgebouwde compensatievergoedingen. Dit gaat dan wel over de Bijzondere Financieringswet
met alle nieuwe mechanismen die daarin zitten, met de fiscale autonomie, en de afbouw
van een aantal dotaties voor gewestbevoegdheden. Volgens de spreker weet iedereen dat
de bevoegdheden niet voor het volle pond worden overgeheveld, maar niemand weet hoe
hoog de factuur zal zijn omdat over die factuur pas de volgende maanden onderhandeld
wordt.
Minister Philippe Muyters deelt mee dat in 2015 243 miljoen euro is voorzien voor nieuwe
beleidsruimte met alle engagementen van deze regering, oplopend naar 1,1 miljard euro in
2017, en 1,6 miljard euro in 2018. Als het onvoldoende is, zal er volgens de minister moeten worden bespaard in de budgetten, maar misschien moeten er ook bedragen worden
overgedragen, die op een efficiëntere manier kunnen worden gebruikt. En als het homogene bevoegdheidspakketten zijn, kan er efficiënter gewerkt worden, kan er bespaard worden, aldus de minister.
Minister Muyters gaat ervan uit dat bij het van kracht worden van de nieuwe Bijzondere
Financieringswet geen enkele regio verarmt, gewest noch gemeenschap. Als er geen sprake
is van een verarming, begrijpt de minister niet waarom Vlaanderen nu buffers zou aanleggen voor iets dat Vlaanderen zal overhouden. Er is dus nog niets geweten over bedragen,
en buffers aanleggen is iets éénmalig. De minister maakt duidelijk dat Vlaanderen dan
beschikt over een som geld die dan eenmalig kan worden gebruikt, wat ook geen oplossing
biedt.
Vlaanderen zou natuurlijk buffers kunnen aanleggen met recurrente besparingen, maar de
minister wil duidelijk maken dat Vlaanderen vandaag genoeg investeringen moet behouden.
De heer Erik Tack stelt dat hij de minister kan volgen. Hij begrijpt dat er natuurlijk een
crisis is, dat het geld niet als manna uit de lucht valt, dat er veel onzekerheid bestaat en
dat er veel onbekende factoren zijn. Er is volgens de heer Tack nog niet geweten welke
bevoegdheden zullen worden overgeheveld, met welke middelen en wanneer dit zal gebeuren. Hij heeft begrip voor de stelling van de minister dat het te vroeg is om de weerslag van
deze ontwikkelingen te vinden in de begroting, maar het is algemeen geweten dat dit alles
op Vlaanderen afkomt.
Nochtans geeft de Vlaamse Regering dikwijls de indruk dit feit naar de toekomst door
te verwijzen. De regering houdt zich blijkbaar met het nu bezig, en de minister noch de
minister-president laten in iets blijken dat ze met die toekomst bezig zijn. Hij vraagt zich
af of er denkoefeningen, modellen en prognoses gemaakt worden over mogelijke oplossingen en over de nodige middelen. Of moet de volgende Vlaamse Regering oplossingen
zoeken om bijkomende budgetten te vinden, of voor het tekort aan budgetten, als niet
wordt voorzien in de volledige middelen voor de overgedragen bevoegdheden? De heer
Tack vindt dat de Vlaamse Regering tekortschiet in de communicatie ten aanzien van het
parlement over de prognoses en de door de regering voorgenomen aanpak.
De heer Tack vindt de verontwaardiging van de minister en de minister-president over het
feit dat ze niet betrokken waren bij het Stabiliteitspact van de Federale Regering terecht.
Hij heeft echter de indruk dat de minister-president niet echt een actieve rol speelt in de
betrekkingen met de Federale Regering inzake de staatshervorming. De heer Tack vindt
dat de minister-president, als voorman van de Vlaamse Regering, daar een leidende rol in
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moet spelen, al is het maar om Vlaanderen bij deze staatshervorming voor het allerergste
te behoeden.
De heer Dirk Van Mechelen stelt dat de minister in zijn repliek de kroon wat heeft ontbloot, door te zeggen dat het Stabiliteitspact eenzijdig is opgelegd, en dat hij daar niet aan
meedoet.
De spreker wenst ook de uitspraken van de minister over het verleden te corrigeren. De
overschotten die de vorige regeringen boekten, werden systematisch gebruikt om schuld af
te bouwen: van 6 miljard euro schuld in 1999 naar 0 euro in 2008. Vandaag staat de teller
weer op 6,6 miljard euro. Dat heeft twee redenen: het geld dat voor KBC werd geleend en
de economische recessie in de periode 2008-2009.
De heer Van Mechelen blijft bij zijn stelling dat, als KBC zijn 3,5 miljard euro terugbetaalt, plus de onderhandelde bonus van 1,75 miljard euro, men in staat zou moeten zijn
om op het einde van de legislatuur weer schuldenvrij te zijn in Vlaanderen.
De spreker herinnert de minister eraan dat destijds de conjunctuurbuffers die men niet
nodig had, gebruikt werden voor schuldafbouw of voor reservering in het Toekomstfonds,
waardoor de regering toen geld op tafel heeft kunnen leggen voor de redding van Ethias
en in mindere mate van Dexia. Daardoor is de toenmalige Vlaamse Regering geen geld
moeten gaan lenen. Dat gaat opnieuw over 1 miljard euro dat Vlaanderen vandaag aan
extra schuld zou hebben gehad. Dat noemt de heer Van Mechelen vooruitziend beleid.
De heer Van Mechelen merkt op dat de minister in zijn parameters rekening houdt met
een groei van 1,6 procent in 2014, 1,7 in 2015, 1,9 in 2016, 2,10 in 2017 en 1,6 in 2018.
De spreker hoopt dat die cijfers zullen kloppen of zelfs nog hoger zullen blijken te liggen,
maar de voorbije jaren is iedereen op dat vlak wel wat wijzer geworden. Hij vraagt zich af
of Europa niet in een soort Japanse economische situatie terecht zal komen, waarbij men
veeleer tussen 0 en 1 procent zal zitten dan rond 2 procent. De heer Van Mechelen wil concreet van de minister horen wat de brutobeleidsmarge zou zijn als er vanaf 2014 elk jaar
op een groei van 1 procent zou worden gerekend.
Hoe verhoudt de meerjarenraming zich met het stabiliteitsprogramma? Wat betekent het
als men morgen een voorzichtig scenario van 1 procent groei neemt? Niemand kan het
weten. Men moet bijna een vork creëren van een recurrente groei tussen 1 en 2 procent.
De waarheid ligt hopelijk in het midden. Zo heeft men tenminste een zicht op wat de reële
mogelijkheden zijn als alles constant blijft, zonder een euro meer uitgaven veroorzaakt
door impulsen die werden gegeven.
De uitspraak van de minister dat het stabiliteitsprogramma zonder hen zal zijn, fascineerde de heer Van Mechelen. Hierop wil hij graag vandaag een repliek, anders stelt hij de
vraag morgen aan de minister-president.
De heer Lode Vereeck meent dat men ervan moet uitgaan dat wanneer de bevoegdheden
overkomen van het federale niveau, dit slechts met partiële middelen zal zijn. Het advies
van de Hoge Raad van Financiën was dat in 2015 alle entiteiten een evenwicht hadden,
na de staatshervorming en na de overdracht van de usurperende bevoegdheden. Men weet
dat dat met partiële middelen zal gebeuren. Dat betekent volgens de heer Vereeck een
belangrijke besparing langs Vlaamse zijde. Men zal in Vlaanderen de oefening moeten
maken die men op het federale niveau niet durft te maken, namelijk: waar gaan we snijden?

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4

61

De heer Vereeck heeft de minister in verband met de meerjarenraming horen zeggen dat
de cijfers en de marge die naar voren worden gebracht, de buffers zijn die de minister
min of meer in het achterhoofd houdt wanneer hij toch bepaalde besparingen zou moeten doen in de overdracht van federale bevoegdheden. De minister voorziet voor 2015
opnieuw in een vrije beleidsruimte van 240 miljoen euro, maar dat is bij constant beleid.
Dat houdt geen rekening met de zesde staatshervorming. Hij vraagt of de minister er dus
van uitgaat dat de buffers die hij in de meerjarenraming uitrolt, impliciet de buffers zijn
voor de besparingen die de minister eventueel niet wenst door te voeren. Dat betekent dat
de minister geen nieuw Vlaams beleid zal kunnen voeren.
In de prognose die de minister uitrolt tot 2018, zit op het einde nog een schuld van 3,2
miljard euro. De heer Vereeck is er altijd van uitgegaan dat in de volgende legislatuur die
2 miljard euro gemakkelijk zal worden gevonden om die schuld af te bouwen. Tegen 2018
staat in de meerjarenraming een totale schuld van 3,2 miljard euro netto, na de terugbetaling van de KBC. Indien men tegen 2020 nog aan schuldafbouw wil doen – voor het
Rekenhof is de datum minder belangrijk, maar wel dat er een traject komt –, indien er nog
maar een beperkt traject zal worden uitgerold en indien men ook nog maar enigszins rekening houdt met de overdracht van bevoegdheden met partiële middelen, dan kan er volgens de heer Vereeck volgende legislatuur geen nieuw eigen beleid meer worden gevoerd.
De groeiprognose lijkt hem overigens wat optimistisch.
De heer Eric Van Rompuy wijst op het jongste advies van de Hoge Raad van Financiën,
dat zegt dat alle overheden in België tegen 2015 een begroting in evenwicht moeten hebben. In tegenstelling met haar vroegere adviezen zegt de raad dat de deelstaten niet langer
verplicht zijn om tegen 2015 overschotten te boeken, maar dat ten belope van 1 procent
van het bbp een deel van de saneringsinspanning wordt gelegd bij gemeenschappen en
gewesten door in het kader van de nieuwe staatshervorming een bepaald percentage van
de middelen hiervoor over te hevelen. Is dat 60, 70 of 80 procent? Dat weten we niet.
De heer Van Rompuy zegt dat de minister vrij is om te zeggen dat de Bijzondere Financieringswet Vlaanderen verarmt. Minister Philippe Muyters antwoordt hierop dat hij ervan
uitgaat dat dat niet het geval zal zijn.
De heer Eric Van Rompuy citeert uit een studie van het Vlaams Instituut voor Economie
en Samenleving van juli 2012: “Toch tekenen zich qua dynamiek van de financieringsmiddelen van Gemeenschappen en Gewesten voor de komende periode 2012-2030 een aantal tendenzen af. Volgens de referentiesimulatie evolueren de middelen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen meer dan welvaartsvast, m.a.w. zij genieten van een
toename die groter is dan de inflatie plus reële groei. Voor de Franse Gemeenschap vallen
de middelen juist welvaartsvast uit, maar voor het Waals Gewest stijgen zij minder snel
dan het BBP. Deze resultaten zijn in belangrijke mate afhankelijk van de gehanteerde elasticiteiten van de personenbelasting. Gegeven een potentieel risico voor de Gewestfinanciën in de (verdere) toekomst lijkt het aangewezen dit af te dekken. Een mogelijk verder
te exploreren piste binnen de huidige logica van de NBFW (Nieuwe Bijzondere Financieringswet) is daartoe de groei van de middelen voor de nieuwe arbeidsmarktbevoegdheid
bijkomend te koppelen aan de elasticiteitsevolutie.”.
Over de Nieuwe Bijzondere Financieringswet zegt VIVES vervolgens: “Dit doet echter
niets af aan de vorige vaststelling dat de Vlaamse middelen meer welvaartsvast blijven
evolueren (…).”. Deze studie gaat niet uit van de hypothese dat, als de bevoegdheden
worden overgedragen, dit gebeurt met een bepaald percentage. De studie geeft aan welke
resultaten bepaalde hypothesen opleveren, gezien de dynamiek van de Bijzondere Financieringswet zoals die nu voorligt. De heer Eric Van Rompuy stelt dat het niet zo is dat die
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Financieringswet Vlaanderen automatisch verarmt, zoals de heer Diependaele soms ook
beweert. Als men natuurlijk wil dat de Belgische overheden tegen 2015 een evenwicht hebben, wat toch de ambitie moet zijn, dan zullen de deelstaten echter ook een deel van de
inspanningen moeten leveren. Anders zal men er nooit geraken, tenzij men van mening is
dat, als er 18 miljard euro naar de deelstaten gaat, heel de inspanning moet gebeuren door
wat nog federaal blijft.
De heer Van Rompuy wijst erop dat de VIVES-studie heel duidelijk is: als men de rijksschuld en de sociale zekerheid buiten beschouwing laat, dan ziet men dat de federale uitgaven nog de helft zullen zijn van wat de deelstaten zullen doen. Dan gebeurt 30 procent
door de deelstaten, 15 procent door de federale overheid en 8 à 9 procent door de lokale
besturen. Nu wordt geponeerd dat bij de volledige overdracht van bevoegdheden de saneringsinspanning integraal federaal moet gebeuren. Men kan daar lacherig over doen,
maar de federale overheid heeft sinds begin 2012 in totaal 17 miljard euro bespaard. Dat is
bijna de volledige Vlaamse begroting. Het Vlaams Parlement moet beseffen dat de wereld
iets groter is en ook oog hebben voor de inspanningen die in België moeten gebeuren,
zoals er ook Europees inspanningen moeten gebeuren. De voorzitter stelt dat sommigen
in de commissie zich blind staren op een aantal uit hun context gelichte cijfers, terwijl de
VIVES-studie heel duidelijk zegt wat het traject is. De saneringsinspanning tegen 2015
zal moeten gebeuren op een manier die correct is en die Vlaanderen op zich niet verarmt,
maar die zal moeten bijdragen tot een evenwicht van de Entiteit België. De Vlaamse belastingbetaler betaalt immers niet alleen aan Vlaanderen belastingen. Hij moet helaas nog
heel veel aan de Belgische staat betalen. Hij heeft er ook alle belang bij dat die rekeningen
kloppen. Deze commissie moet de zaken wat ruimer durven te bekijken. De heer Sas van
Rouveroij verklaart dat hij het op dat punt roerend eens is met de heer Van Rompuy.
Minister Philippe Muyters stelt dat zijn vraag is en blijft of hij een verarming moet veronderstellen. Hij heeft begrepen dat het Stabiliteitspact verwacht dat Entiteit II in 2014 een
evenwicht heeft: het pact stelt uitdrukkelijk dat elke gemeenschap en elk gewest in 2014
een evenwicht moet bereiken. Hij wijst erop dat Vlaanderen dat evenwicht zal hebben. In
maart heeft hij in de plenaire vergadering aan federaal minister Vanackere gevraagd of
dit betekent dat de andere elementen van Entiteit II dan andere voorzieningen moeten
treffen met betrekking tot hun begroting dan nu. Het antwoord was ja. De reactie van de
collega’s van Wallonië en Brussel was dat ze dat niet hadden voorzien.
De minister wijst er verder op dat een afname van de groei met 0,1 procent overeenkomt
met 20,144 miljoen euro. Het Planbureau maakt ook een schatting van de groei in de
toekomst tot en met 2018. De Vlaamse Regering werkt met de groeicijfers van het Planbureau uit de economische begroting. Hij veronderstelt dat de heer Van Mechelen dat
destijds ook deed. Als die cijfers niet juist zijn, dan is dat zo.
De Vlaamse Regering heeft geen planning gemaakt voor 2015, 2016, 2017 en 2018. Wel
heeft de regering op basis van dergelijke cijfers een regeerakkoord gemaakt. Als de groei
meevalt, dan is het soms wat meer. Valt de groei tegen, dan is het soms wat minder. Als hij
alles optelt wat de regering in deze regeerperiode qua nieuwe beleidsruimte heeft gehad,
dan denkt hij dat het cijfer niet wordt gehaald. Dat zijn de risico’s van het vak. Vandaag
zijn er genoeg maatschappelijke noden die moeten worden gelenigd: er is onderzoek en
ontwikkeling, er is de capaciteit van scholen enzovoort. De regering had voorzien dat er
350 miljoen euro nieuwe beleidsruimte zou zijn voor 2013. Daarvan wordt 45 miljoen euro
ingevuld, want de rest is er niet, en dan moet er nog worden bespaard. Er is de 100 miljoen
euro van de 1-procentmaatregel, de werkingskosten worden bevroren op het niveau van
2012 enzovoort. Men moet ook in dat geval immers de tering naar de nering zetten.
Minister Muyters vindt dat de Vlaamse Regering dit ook doet. Dit is een verdienste van de
Vlaamse Regering. Indien de volgende Vlaamse Regering zou vaststellen dat de groeicijV L A A M S P A R LEMENT
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fers te hoog zijn geschat, zal ze de tering naar de nering moeten zetten. Volgens de minister beweert de heer Watteeuw al maandenlang dat de werking van de volgende Vlaamse
Regering hierdoor wordt gehypothekeerd, hetgeen strikt genomen niet juist is.
De minister wijst erop dat niemand precies weet wat de zesde staatshervorming met zich
zal meebrengen. Ondertussen doet de Vlaamse Regering echter al het een en ander. Er
is onder meer een groenboek verschenen. Het departement maakt een micro- en een
macromodel. Het is de bedoeling om, zodra wat meer gegevens over de staatshervorming
beschikbaar zijn, een zo sterk mogelijke prognose op te stellen. De impact van de staatshervorming is echter nog niet duidelijk.
De vraag om reserves op te bouwen, lijkt de minister een verkeerd signaal aan het adres
van de economie. Hij wil geen discussie voeren over vorige regeringen en over eventuele
kastekorten. Wat is gebeurd, is gebeurd. De Vlaamse Regering moet roeien met de riemen
die ze heeft.
De minister herhaalt dat iedereen nog zal zien wat het uiteindelijk zal worden. Hij wil niet
telkens opnieuw moeten ingrijpen. Het zou misschien allemaal op een andere manier kunnen. De Vlaamse Regering grijpt echter in om de begroting elke keer conform het Vlaamse
regeerakkoord naar een evenwicht te tillen. Dat zal ook in 2013 gebeuren.
Volgens de minister heeft de Vlaamse Regering nu de juiste beslissing genomen. Hij wijst
erop dat de Vlaamse Regering zich conservatief opstelt. Hij vergelijkt in dit verband de
federale inschatting en de Vlaamse inschatting van de gewestbelastingen. Hij verwijst
tevens naar de conservatieve schatting van de onderbenutting. Hij vraagt zich af waarom
daarbovenop nog buffers moeten worden aangelegd.
Tot slot gaat minister Muyters nog even in op de vraag waarom tot de begrotingscontrole
wordt gewacht. Hij wil wachten en kijken wanneer alle middelen kunnen worden ingezet.
Volgens hem gebeurt dit op een verstandige manier. Het gaat hier om politieke beslissingen, maar hij zit dan ook in een regering.
Voor de heer Dirk Van Mechelen is het belangrijk om twee debatten niet te vermengen. De
Hoge Raad van Financiën heeft in maart 2012 verklaard dat een inspanning van minstens
9,6 miljard euro moet worden geleverd. Er is geopperd dat Entiteit I 65 procent ten laste
zou nemen en dat Entiteit II, de gewesten, de gemeenschappen en de steden en gemeenten,
een inspanning van 35 procent zouden leveren. Nadien is het debat een andere richting
uitgegaan en is gezegd dat Entiteit I een inspanning van 8 miljard euro zal leveren en dat
Entiteit II een inspanning van 1,6 miljard euro zal leveren. Hierdoor zouden de inspanningen van de entiteiten in het licht van het Stabiliteitspact tot respectievelijk 83 procent en 17 procent worden aangepast. De heer Van Mechelen vraagt zich op welke wijze
de Vlaamse overheid op die potentiële inspanning van 17 procent anticipeert. Indien de
Vlaamse Regering dit als een nuloperatie beschouwt en de begroting als een begroting in
evenwicht beschouwt, lijkt dit de heer Van Mechelen in tegenspraak met alle aanbevelingen van de Hoge Raad van Financiën.
Wat de meerjarenraming betreft, zou de heer Van Mechelen graag van het departement
enkele cijfergegevens ontvangen. Hij beseft ondertussen dat een groei met 0,1 procent 20
miljoen euro inhoudt. De vraag is enkel of dit op de evolutie van de uitgaven en de ontvangsten voor 2014 moet worden losgelaten. In dat geval zou het cumulatief tot in 2018
moeten worden doorgerekend. De heer Van Mechelen weet niet of de minister vindt dat
het Vlaams Parlement dit al dan niet moet doen.
Dit betekent dat de economische groei in de meerjarenraming constant op 1 procent of
constant op 2 procent moet worden gezet. Uiteindelijk zou dit voor het vorderingensaldo
een nieuwe tabel opleveren.
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Minister Philippe Muyters merkt op dat iedereen een heleboel op allerlei parameters gebaseerde scenario’s naar voren kan schuiven. Hij werkt op basis van de parameters die door
het Planbureau naar voren zijn geschoven. De sensitiviteit is in de langetermijnberekening opgenomen. Dat biedt volgens de minister voldoende zicht op de orde van grootte.
De heer Dirk Van Mechelen vraagt of dit inhoudt dat de Vlaamse Regering weigert de
gevraagde tabel op te stellen.
De heer Eric Van Rompuy merkt op dat een meerjarenraming steeds vanuit bepaalde
hypothesen vertrekt. Het Vlaams Parlement kan het met die hypothesen al dan niet eens
zijn. Het betreft hier geen beleidsdocument dat het Vlaams Parlement moet goedkeuren.
De meerjarenraming gaat tegenwoordig trouwens verder dan vroeger. Nu wordt zelfs de
vrije beleidsruimte tot in 2018 geschat. Vroeger was een meerjarenraming vooral een prognose van ontvangsten en uitgaven. De details in verband met de vrije beleidsruimte werden eigenlijk nooit naar voren gebracht en dan zeker niet voor een periode van twee of
drie jaar.
De spreker vindt dat de heer Van Mechelen de minister gerust mag vragen alles in een
model onder te brengen. Er zitten, naast de economische parameters, evenwel ook heel
wat politieke parameters tussen. Die discussie kan tijdens de volgende vergadering worden
gevoerd. De heer Sas van Rouveroij betwist dat er politieke parameters deel van uitmaken.
De heer Eric Van Rompuy repliceert dat veel begrippen voor interpretatie vatbaar zijn.
Wat is bijvoorbeeld constant beleid?
Minister Philippe Muyters wijst erop dat dit de grootteorde is van de ontvangsten. Als de
groei met 0,1 procent vermindert, dan verminderen de ontvangsten met 20 miljoen euro.
Hoeveel het effect is van de fiscale capaciteit, wordt duidelijk beschreven. Dat is eigenlijk
veel groter: als de fiscale capaciteit verandert, dan is er 22 miljoen euro verschil per 0,1
procent. Zo kan men doorgaan: als de fiscale capaciteit van Vlaanderen en de groei zouden dalen en de denataliteit minder zou stijgen dan gepland, wat zou er dan gebeuren?
Het gaat hier om een raming op basis van de cijfers van het Planbureau. De minister zal
uitzoeken of het voor het Departement Financiën en Begroting veel werk is om diverse
prognoses te maken. De minister stelt dat de vraag wel moet komen van de commissie of
van de regering.
De heer Dirk Van Mechelen sluit zich aan bij de kritiek van het Rekenhof dat de begroting
2013 is geëxtrapoleerd om op die basis een meerjarenraming te creëren. Het Rekenhof
zegt dat de Vlaamse Regering moet proberen scenario’s uit te tekenen voor een meerjarenraming. Dan moet ze binnen de begroting proberen te anticiperen op wat er mogelijk kan
gebeuren. Over de meerjarenraming moet niet worden gestemd, want dat is een technisch
document. Het Departement Financiën en Begroting zou zowel een raming op basis van
1 procent als op basis van 2 procent groei moeten maken, vindt de heer Van Mechelen.
Hij vraagt naar de twee opties, een minimalistische en een maximalistische. Op die manier
zal voor het parlement duidelijk worden of bij een groei van 1 procent de beleidsruimte
minimalistisch tot onbestaande is, terwijl er bij een groei van 2 procent mogelijk een vork
is. Zijn vraag sluit dus perfect aan bij de stelling van het Rekenhof over de opmaak van de
meerjarenraming.
De spreker verwijst voorts naar het nieuwe Gemeentedecreet: wie morgen burgemeester of
schepen van Financiën wordt, weet wat hem te wachten staat. Voor het einde van het jaar
volgend op het begin van een nieuwe legislatuur – lees: voor eind 2013 – zullen de steden
en gemeenten een meerjarenraming moeten maken voor 2014-2018, waarin ze alle mogelijk strategische opties die ze nemen, moeten omrekenen in een financieel plan. Vlaanderen daarentegen beperkt zich tot een mathematische lijst, op een moment dat het voelt dat
Europa in een maalstroom zit waarvan niemand weet of men daar in een, twee of vijf jaar
uitgeraakt. De minister-president kan dan wel schieten op de gouverneur van de Nationale Bank, maar de heer Van Mechelen weet wel wie intussen 100 procent gelijk heeft
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gekregen, zowel op het vlak van de economische groei als inzake de herfinanciering van de
Dexiaholding om de meubelen te redden. De spreker vraagt dus een puur mechanische, en
geen politieke berekening. Als blijkt dat dat te veel gevraagd is, neemt hij daar akte van.
Minister Philippe Muyters repliceert dat hij de meerjarenraming heeft ingediend conform de bepalingen van het Rekendecreet, zoals het parlement dat heeft goedgekeurd. De
berekening is trouwens eenvoudig: op 20 miljoen euro wordt cumulatief verder gerekend.
Waarom dan nog bijkomende berekeningen vragen?
De heer Sas van Rouveroij citeert artikel 14 van het Rekendecreet: “De memorie van toelichting plaatst de jaarlijkse begroting in een meerjarig perspectief door ze te situeren ten
opzichte van de meerjarenraming.”. Dat is hier niet het geval, het is net andersom. De
verwijzing van de heer Van Mechelen naar de steden en gemeenten is dan ook meer dan
terecht. Maar zo ver moet men het zelfs niet zoeken. In artikel 36, §1, van het Rekendecreet staat: “De Vlaamse rechtspersonen maken een meerjarenraming op volgens de regels
die bepaald worden door de Vlaamse Regering.”. En dan komt het: “De meerjarenraming
vertaalt de genomen beleidsopties in een meerjarig budgettair perspectief.”. Dat is veel
actiever dan wat minister Muyters voorstelt, aldus de heer van Rouveroij.
Minister Philippe Muyters betwist dat. Volgens hem is het exact wat de regering heeft
gedaan. Van wat de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement heeft beslist, wordt de
consequentie doorgerekend voor de toekomst. Hij veronderstelt dat de heer van Rouveroij
het niet heeft over de overheveling van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming of de consequenties daarvan, daarover is immers nog niets beslist. Maar de regering volgt wel perfect de bepalingen van het Rekendecreet. In de meerjarenraming staat
bijvoorbeeld dat er rekening mee wordt gehouden dat KBC terugbetaalt en dat daardoor
de rente vermindert. De beslissing van de Vlaamse Regering om het Gemeentefonds met
3,5 procent per jaar te verhogen, is er eveneens in verrekend. En ook het effect van indexsprongen – ten gevolge van de inflatie – op de begroting is berekend. De meerjarenraming
is dus een vrij gedetailleerd document. Als de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement
in de toekomst geen beslissingen meer nemen die budgettaire effecten hebben, dan is dit,
met de parameters die door het Planbureau naar voren worden gebracht, allicht de begroting voor de toekomst. Dat zal zich nooit waarmaken, maar dat was in het verleden ook
niet het geval. De parameters verschillen en de sensitiviteitsanalyse toont aan hoe gevoelig
de parameters zijn. Een regering maakt bovendien keuzes en verandert beleid dat vandaag
wordt gevoerd. Er komt ook een staatshervorming en bepaalde dingen worden dan voortgezet of stopgezet. Maar wat de heer van Rouveroij daarnet heeft voorgelezen, is in de
meerjarenraming gebeurd.
De heer Sas van Rouveroij repliceert dat zijn kritiek op de meerjarenplanning als een louter cijfermatige extrapolatie van 2013, dezelfde is als die van het Rekenhof. Hij citeert:
“Het gebrek aan meerjarenperspectief geeft de indruk dat de jaarbegroting niet uitgaat
van een meerjarenraming zoals het Rekendecreet dat wil, maar dat de wisselwerking tussen jaarbegroting en meerjarenraming hoofdzakelijk in één richting gaat, namelijk de
aanpassing van de meerjarenraming aan de keuzes van de jaarbegroting.”. De meerjarenraming genereert dus geen bijkomend inzicht in politieke opties die kunnen veranderen
doorheen de tijd.
Minister Philippe Muyters zegt dat dit een goede zaak is, omdat men anders nu al de politieke opties van de volgende regering moet vastleggen. Hij zegt dat in de vorige Vlaamse
Regering de meerjarenraming – toen (nog) meerjarenbegroting genoemd – ook een mededeling van de Vlaamse Regering was.
De heer Matthias Diependaele maakt de vergelijking met de gemeenten en zegt dat het bij
de gemeenten een opdracht is binnen één legislatuur, binnen één zelfde politieke samen-
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stelling. De vraag die de oppositie stelt gaat wel degelijk over andere politieke opties, en
die voor na 2014 zijn nog niet gekend. Dat is het verschil met de gemeenten.
De heer Dirk Van Mechelen herhaalt het nog eens voor zij die het niet kunnen of willen begrijpen. De minister zegt aan de heer Watteeuw dat er tot 2018 een beleidsruimte
van 1,6 miljard euro is. Volgens de meerjarenraming is dat juist. De heer Van Mechelen
vraagt om een lineaire parameter van 1 procent toe te passen en dan na te gaan over welk
bedrag er dan nog wordt gepraat. Volgens hem zegt ook het Rekenhof hetzelfde: binnen welke bandbreedte moet er beleid worden gevoerd en worden er reserves geboekt?
Als het moderne Vlaanderen niet inziet dat dit de manier van werken is, dan wenst de
heer Van Mechelen dat Vlaanderen veel succes. Minister Muyters zegt dat in de tabel op
pagina 7 van de meerjarenraming alle informatie over de parameters staat die de heer Van
Mechelen vraagt.
De heer Matthias Diependaele stelt dat de minister toegezegd heeft om dat te doen. Hij
zegt dat de heer van Rouveroij gezegd heeft dat de huidige meerjarenraming niet in overeenstemming is met het Rekendecreet. Dat is een andere opmerking dan wat de heer Van
Mechelen heeft gezegd. De heer Dirk Van Mechelen werpt op dat hij het Rekenhof heeft
geciteerd, waarop minister Philippe Muyters repliceert dat het Rekenhof die opmerking
heeft gemaakt voor het de meerjarenraming had gezien.
De heer Eric Van Rompuy stelt dat de meerjarenbegroting tot nog niet zo lang geleden veel
beperkter was, wat door de heer Dirk Van Mechelen wordt tegengesproken. De heer Eric
Van Rompuy merkt op dat men er, wat het beleid betrof, weinig uit kon opmaken. Bij de
start van de regering in 2004 heeft men geprobeerd om prognoses van de beleidsruimte
te maken. Tussen 2000 en 2004 was die vier of vijf keer hoger dan de heer Van Mechelen
oorspronkelijk had gezegd. In 2004-2005 is de prognose in elkaar gestort door de bankencrisis. Men moet het allemaal in zijn context bekijken.
De heer Sas van Rouveroij zegt dat hij de meerjarenraming aandachtig heeft gelezen. Hij
zegt dat er een ontwerp van decreet voor het Plattelandsfonds klaarligt. De bedoeling is
om de plattelandsgemeenten te helpen. Er is een probleem met de financiering van het
fonds, maar er is een duidelijke politieke wil om het decreet tot stand te brengen. De heer
van Rouveroij zegt dat hij nergens iets vindt over de financiering van dat Plattelandsfonds.
Hij zegt dat het opties zijn die het parlement neemt, maar waarvoor niet in financiering
wordt voorzien. Hij vindt dat geen manier van werken.
Minister Philippe Muyters zegt dat hij ervan uitgaat dat de heer van Rouveroij tussen
nu en 2018 nog initiatieven zal nemen. De minister stelt dat dit de neerlegging van een
begroting is, op een bepaald moment en met de beslissingen die genomen zijn. Het is een
meerjarenraming. Minister Muyters vraagt of de heer van Rouveroij misschien kan zeggen welke beslissingen hij zal nemen in 2015, mocht hij bij de nieuwe regeringsonderhandelingen betrokken zijn, zodat minister Muyters die ook nog kan ramen.
De heer Sas van Rouveroij zegt dat minister Muyters een Plattelandsfonds creëert zonder
financiering en zelfs zonder erin te voorzien in de meerjarenraming. De spreker zegt dat
het absoluut waar is wat de heer Van Mechelen zegt, namelijk dat dit niet kan in de strategische meerjarenplanning van steden en gemeenten. Minister Philippe Muyters vraagt zich
af wat er dan gebeurt als bijvoorbeeld het fonds niet wordt goedgekeurd omdat er geen
meerderheid voor is. De heer Sas van Rouveroij zegt dat het toch maar om een raming
gaat, waarop minister Philippe Muyters zegt dat het om een raming van beslist beleid gaat
en niet van voorspeld beleid. De heer Sas van Rouveroij zegt dat een meerjarenplanning
nog altijd een raming is. De heer Eric Van Rompuy, voorzitter, suggereert de heer Van
Mechelen een schriftelijk geformuleerde vraag in te dienen over het meerjarenplan en de
hypotheses in verband daarmee. Dan zal die vraag worden voorgelegd aan de adminis-

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4

67

tratie. Hij wijst erop dat een meerjarenraming niet moet worden goedgekeurd; het is maar
een voorspelling.
Minister Philippe Muyters vindt het belangrijk te weten welke beleidsbeslissingen het parlement nog denkt te zullen nemen. Hoeveel is er bijvoorbeeld nodig voor het Gemeentefonds, voor 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?
De heer Dirk Van Mechelen stelt dat zijn vraag even eenvoudig als duidelijk is. Hij wil één
variant op de meerjarenbegroting, één parameter. Het gaat om een puur wiskundige oefening, zonder enige bijbedoeling. Het gaat niet over het al dan niet besliste groeipad voor
O&O. De vraag gaat uit van alles wat vandaag beslist is en mechanisch wordt voortgezet.
De heer Van Mechelen gebruikt de vergelijking met een vliegtuig: hoeveel moet het vliegtuig dat op automatische piloot in de lucht hangt, worden bijgetankt bij 1 procent economische groei en bij 2 procent economische groei om niet naar beneden te vallen? Wat
gebeurt er dan lineair in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018? Die economische groei is belangrijk voor zowel de samengevoegde als voor de gedeelde belastingen en de opbrengst van
de gewestbelastingen. Minister Philippe Muyters merkt op dat groeicijfers ook vasthangen
aan fiscale capaciteit en aan andere aspecten. Er moet niet worden uitgegaan van één
parameter, die dan anders wordt ingeschat. De minister zegt uit te gaan van een totaalpakket zoals het door het Planbureau wordt voorgesteld. Het Planbureau kan worden
gevraagd wat het effect op de inflatie zou zijn van 1 procent en van 2 procent groei. Met
een grotere groei is er misschien een andere inflatie dan voorzien.
Minister Muyters heeft in de meerjarenraming de sensitiviteitsanalyse gegeven, parameter
per parameter. Dat is cumulatief. Als er in 2013 20 miljoen euro minder voorhanden is
omdat er 0,1 procent minder groei is, vertrekt de begroting het jaar erna met 20 miljoen
euro minder. Dat heeft een cumulatief effect. Als de groei opnieuw lager is, moet dat erbij
worden opgeteld. De parameters, aldus nog minister Muyters, hangen aan elkaar vast.
Volgens de heer Matthias Diependaele is het punt over de elasticiteit in de VIVES-studie
cruciaal. Hij herinnert zich dat de grote discussie ging over de inschatting van die elasticiteit. De voorzitter van CD&V, Wouter Beke, haalde toen, aldus de heer Diependaele,
heel hard uit naar de studiedienst van de N-VA. Maar twee maanden later bevestigde de
Nationale Bank de N-VA-cijfers.
De heer Diependaele wil de inspanning van het federale niveau niet onderschatten. Ook
de N-VA wist dat die inspanning zeer groot zou zijn. Maar er zijn twee grote verschillen. Het eerste verschil is structureel. De nodige hervormingen werden niet of te weinig
doorgevoerd in de voorliggende federale begroting. Het tweede verschil betreft de verhouding tussen belastingen en besparingen. De heer Diependaele haalt mevrouw Gwendolyn
Rutten aan, die het heeft over een ‘pestbelastingsregering’. Zij hanteert twee maten en
twee gewichten, aldus de heer Diependaele. Die verhouding ligt op het Vlaamse niveau
helemaal anders: de Vlaamse begroting is in evenwicht, Vlaanderen maakt wel structurele
keuzes en doet hervormingen.
De heer Dirk Van Mechelen repliceert dat de heer Diependaele de verdeeltaks vergeet. De
heer Matthias Diependaele geeft toe dat dit op het Vlaamse niveau de enige belastingverhoging is. Maar hij zegt tot de heer Van Mechelen dat de liberalen vorig jaar heel krachtig
reageerden toen de inning van de successierechten met één maand zou worden verkort,
terwijl hij vandaag minister Vanhengel met dezelfde truc zag uitpakken voor de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering.
De heer Lode Vereeck wijst erop dat de kritiek van de oppositie op het versneld innen van
de successierechten te maken had met het feit dat het een eenmalige maatregel is. Als de
regering met deze begroting zo weinig nieuw beleid kan voeren, dan is dat bijvoorbeeld
omdat van de totaliteit van de eenmalige maatregelen vorig jaar – ongeveer 460 miljoen
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euro – er 150 miljoen euro onmiddellijk al invreet op de brutobeleidsmarge omdat deze
maatregelen echt wegvallen. Nu krijgt men een 600 miljoen euro extra inkomsten. Daarvan is meteen al een vierde weggemaaid omdat het geen structurele maar eenmalige maatregelen zijn. Dat was de kritiek van de oppositie, niet de techniek op zich. De heer Vereeck
besluit dat de Vlaamse Regering de problemen voor zich uitschuift.
De heer Eric Van Rompuy merkt op dat de heer Diependaele wel heel tevreden zal zijn dat
in 2015 alle overheden samen een nultekort zullen hebben. We zijn vertrokken met een
totaaltekort van 7 procent van het bnp. In minder dan vier jaar tijd wordt dat naar nul
gebracht. Men moet respect hebben voor alle entiteiten. De federale overheid gaat nu naar
2,15 procent en moet nog een grote inspanning leveren. Men kan misschien lacherig doen
over de Brusselse inspanningen, maar Brussels minister Vanhengel heeft het begrotingstekort in Brussel gehalveerd. Dat is een inspanning. De Brusselse inkomstenbelastingen zakken ieder jaar. Men heeft daar moeten herfinancieren. Ook het Waalse Gewest doet zijn
best. De voorzitter verwijst naar een analyse van Waals minister-president Demotte. Ze
doen veel inspanningen, onvoldoende, dat klopt, maar laat ons stoppen met dat pochen.
Wij doen ons best en het resultaat is schitterend. Een begrotingsevenwicht in twee jaar tijd
is fantastisch.
De heer Van Rompuy hoopt dat België in de komende jaren evolueert naar een federatie
met volwassen deelstaten met ruime bevoegdheden en fiscale autonomie waar iedereen
bijdraagt om het geheel gezond te maken. In 2015 zal de N-VA blij zijn dat de nv België
een begroting in evenwicht heeft. Dan zal de N-VA misschien mee kunnen besturen – wat
ze nu geweigerd heeft.
De heer Matthias Diependaele erkent de inspanningen van het Waalse Gewest maar niet
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Wie weigert hervormingen door te voeren,
heeft geen excuses.
Minister Philippe Muyters vindt dat we ons niet moeten vergelijken met andere overheden,
maar hij aanvaardt geen kritiek van partijen die op andere niveaus de doelstelling niet
realiseren.
Mevrouw Griet Smaers heeft technische vragen aan de minister. In de begroting staat een
bedrag ingeschreven voor kapitaalparticipaties voor Via-Invest. In 2013 zou Via-Invest
voor 750 miljoen euro extra investeringen kunnen doen. In het rapport van het Rekenhof
zijn daar opmerkingen over gemaakt. In welke mate kan dat bedrag worden verantwoord?
Enerzijds wordt de kapitaalparticipatie ingeschreven – terecht, denkt mevrouw Smaers
–; anderzijds gaat er 750 miljoen euro naar Via-Invest. Heeft de minister al zicht op de
manier waarop de investeringen zullen plaatsvinden? Via-Invest heeft al heel wat pps- en
DBFM-projecten lopen. Zullen het dezelfde formules zijn? Wat wordt beoogd? Op welke
basis is het bedrag van 750 miljoen euro geraamd?
Minister Philippe Muyters antwoordt dat hij in die 100 miljoen euro ESR 8-kapitaalparticipaties heeft voorzien. 65 miljoen euro was bedoeld voor Via-Invest. Dat verhoogt het
kapitaal van Via-Invest, dus kan men de leningen op basis van dat kapitaal verhogen. De
schatting is dat het rond de 750 miljoen euro is. Het gaat dus om een hefboom. De eigenlijke uitwerking is altijd wat moeilijker. Dat is ook met beleidsbrieven het geval: de beslissingen die daarin worden genomen, worden nadien verder ingevuld. In dit geval beslist
onder meer minister Crevits over de nodige projecten die worden gepland of op de agenda
staan. Vanuit de bestaande wachtlijsten kan zij zeker al een antwoord geven op de vraag
van mevrouw Smaers. Minister Muyters bevestigt dat het bedrag van 750 miljoen euro
louter tot stand komt op basis van leningcapaciteit, en niet op basis van al vroeger uitgetekende formules, zoals pps.
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VII. BESPREKING VAN DE BELEIDSBRIEF FINANCIEN EN BEGROTING OP
DINSDAG 20 NOVEMBER 2012
1.

Tussenkomst van mevrouw Griet Smaers

Mevrouw Griet Smaers is verheugd dat er verder is gewerkt met de Dienst Vastgoedakten
en met de mogelijkheden daarvan. De minister is van plan om in 2013 een all-in formule
Dienst Vastgoedakten te creëren, waarin ook dienstverlening aan lokale besturen is begrepen. Die uitbreiding is in het verleden al een aantal keer aan bod gekomen in de commissie.
De beleidsbrief heeft het ook over proefprojecten voor de aanleg van fietspaden. Mevrouw Smaers neemt aan dat die duidelijk moeten maken wat de samenwerking met de
Vlaamse Landmaatschappij en de pooling van landmeters en/of experten concreet kan
opleveren. Ze vindt de keuze van de proefprojecten goed omdat de grootste problematiek
van onteigening in Vlaanderen vaak voorkomt bij de aanleg van fietspaden. Volgens haar
liggen daar ook vaak de dringendste noden van lokale besturen, in samenwerking met de
Vlaamse overheid. Ze heeft wel vragen naar de timing: wordt enkel de start van de projecten in 2013 beoogd of moeten ze ook al resultaten kunnen opleveren?
Verder wil de minister volgens de beleidsbrief een actualisatie maken van de functieinvulling van de afgevaardigden van Financiën. De minister verwijst daarmee onder meer
naar de functies van regeringscommissarissen. Zeker in navolging van de besprekingen en
hoorzittingen van de commissie over de Gemeentelijke Holding, waar ook een waarnemer van de Vlaamse Regering verklaringen is komen afleggen, is de actualisatie van hun
taakinhoud een goed voornemen voor 2013, aldus mevrouw Smaers. De spreker verwijst
daarbij bijkomend naar de vraag die enkele jaren geleden ter sprake is gekomen tijdens
hoorzittingen over BAM en rapportages over het Masterplan 2020, om vanuit de Vlaamse
overheid een algemeen overzicht te krijgen van alle functies van regeringscommissarissen
en afgevaardigden. Er zou een databank moeten worden opgemaakt om duidelijkheid te
verschaffen over de taakinhoud en de honorering van deze functies en de departementen
of kabinetten waar ze van uitgaan. Mevrouw Smaers meent te begrijpen dat de beoogde
actualisatie alleen het beleidsdomein van minister Muyters aanbelangt. Minister Philippe
Muyters bevestigt dat. Mevrouw Griet Smaers vindt een databank voor de totaliteit van
de Vlaamse overheid het meest nuttig. Misschien moet die vraag gesteld worden aan de
minister-president in het kader van het algemeen regeringsbeleid.
Mevrouw Smaers vindt het ook goed dat er, net als 2012, andermaal heel wat efficiëntiewinst wordt nagestreefd. Een goed recent voorbeeld daarvan is de pooling van verzekeringscontracten en de aanstelling van algemene makelaars. Het commissielid verwacht
ook een serieuze efficiëntiewinst door de digitalisering van aanslagbiljetten, elektronische
facturaties binnen de overheid en het versnellen van betalingscycli. Ze vraagt om in 2013
daar alles op af te stemmen, om dat zeker tegen eind 2013, begin 2014 operationeel te
krijgen.
Er worden ook heel wat initiatieven voor procesverbeteringen in de beleidsbrief vermeld, onder meer middels het Vlaams Fiscaal Platform (VFP). Er wordt ook verder werk
gemaakt van een uniek rekeningnummer voor de belastingplichtige en van de Vlaamse
fiscale codex. Het verheugt mevrouw Smaers dat minister Muyters in zijn beleidsbrief
stelt dat alle Vlaamse belastingen eigenlijk in die codex zouden moeten worden vermeld.
Ze begrijpt dat de minister om pragmatische redenen de keuze maakt om nu te starten
met diegene die onder zijn beleidsdomein vallen maar de deur openhoudt voor alle andere
domeinen en zijn collega-ministers vraagt om daar mee input voor te leveren, met het oog
op een eengemaakte fiscale codex in de toekomst.
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Mevrouw Smaers stelt vast dat de beleidsbrief niet vermeldt dat er in 2013 verdere stappen worden gezet voor de vergroening van de jaarlijkse verkeersbelasting. Ze blijft op dat
punt wat op haar honger zitten.
De beleidsnota en de vorige beleidsbrieven bevatten heel wat ambities rond de huiskorting. Mevrouw Smaers leest in de beleidsbrief 2013 echter dat nog maar eens een nieuw
onderzoek wordt gevraagd met betrekking tot die huiskorting. Ze vraagt zich af wat het
opzet daarvan is en tegen wanneer de resultaten van de nieuwe studie worden verwacht.
De spreker zou graag zien dat de huiskorting het komende jaar gerealiseerd wordt, maar
gezien die nieuwe studie vermoedt ze dat het niet meer voor 2013 zal zijn.
Mevrouw Smaers verwijst tot slot naar het meerjarenplan van het Steunpunt Fiscaliteit en
Begroting. Daarin staat te lezen dat ze in 2013-2014 ook een onderzoek agenderen onder
leiding van professor Axel Haelterman over de successierechten, een vergelijkende studie
in internationaal perspectief. Mevrouw Smaers vraagt meer informatie over de opdrachtverlening, over wat allemaal onderzocht zal worden en met welk doel die onderzoeksopdracht zou zijn gegeven. In 2010 is een resolutie goedgekeurd betreffende de oprichting
van een studiecommissie Gewestbelastingen, maar het kader van het onderzoek dat nu in
de meerjarenplanning van het Steunpunt staat, is mevrouw Smaers volledig vreemd.
2.

Tussenkomst van de heer Sas van Rouveroij

De heer Sas van Rouveroij drukt zijn enthousiasme uit voor het initiatief van de uitvoering
van de eerste fase van het globaal datamodel.
Er staat onder meer te lezen dat de exploitatie van het macrosimulatiemodel Vladymo, dat
in 1999 in gebruik is genomen en werd ontwikkeld aan het Centrum voor Economische
Studiën, eind 2012 wordt overgedragen aan de administratie. De heer van Rouveroij concludeert daaruit dat het gaat om een overdracht van het centrum naar de administratie,
en dat het model actief zal worden gebruikt door de administratie voor middellange- en
langetermijnberekeningen, hetgeen door minister Philippe Muyters wordt bevestigd.
De heer Sas van Rouveroij verwijst voorts naar de studie die is gevoerd naar de impact van
de lokale fiscaliteit op het lokale ondernemersklimaat, en die bevestigt wat de VVSG zelf
al had vastgesteld binnen haar eigen structuur, namelijk dat die impact vrij beperkt is. De
heer van Rouveroij wil van de minister weten welke conclusies hij uit de studie trekt en
welke gevolgen hij eraan zal geven.
3.

Repliek van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport

Minister Philippe Muyters wijst erop dat hij in een beleidsbrief wordt gevraagd intenties
weer te geven waardoor hij nog niet alle details kent. De juiste timing in verband met de
Dienst Vastgoedakten, kent hij niet. Hij wil dit experiment uitvoeren, maar weet niet of
dat al dan niet kan worden afgerond. Dat moet nog verder worden bekeken. Ook het
Steunpunt/onderzoek van professor Haelterman moet nog worden afgerond en er moeten
nog afspraken over worden gemaakt. Het is de intentie dat te doen, maar de minister kan
daaromtrent nog geen details geven.
De minister wijst erop dat de regering heel wat regeringscommissarissen en andere vertegenwoordigers heeft. Het is volgens hem nuttig een actualisatie te doen van de rapportering van de mensen die voor Begroting en Financiën zetelen. Wat wordt van hen
verwacht? Wat moeten ze doen? Wat niet? Wat kan en wat kan niet? Werken ze mee aan
het beleid of controleren zij? Er moet verfijning, duidelijkheid en actualisatie komen. Dat
is niet bedoeld voor de andere beleidsdomeinen, maar voor het beleidsdomein Financiën
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en Begroting. Het heeft niet alleen te maken met Algemeen Beleid, er kan ook een regeringsafgevaardigde zijn vanuit Werk, Cultuur of Sport. Hij is het ermee eens dat dit aan
de minister-president moet worden voorgelegd.
De minister is blij met de steun aan de pooling van de contracten, de digitalisering en dergelijke meer. De pooling heeft bewezen dat daar winst kan worden gemaakt. De minister
gaat akkoord met het accent dat werd gelegd bij de procesverbeteringen. Voor de vergroening van de verkeersbelastingen werkt de minister samen met de andere gemeenschappen.
Er ligt nu een architectuurnota voor waar een marktbevraging over moet gebeuren en een
belangenconsultatie over moet worden gedaan. Na goedkeuring van de definitieve architectuurnota door de drie gewesten zal worden gestart met het aanbestedingsproces en het
uittekenen van een wettelijk en decretaal kader. De snelheid in dit proces hangt af van hoe
een draagvlak kan worden gecreëerd, welke de reacties zijn van de belangenverenigingen
en dergelijke meer.
In verband met de huiskorting meldt de minister dat er een aantal alternatieven in kaart
zijn gebracht. Minister Van den Bossche laat nog verdere studies uitvoeren vanuit haar
beleidsdomein Wonen. Het zou volgens minister Muyters weinig zinvol zijn dat hij voort
zou werken zonder daarmee rekening te houden. Het is echter niet eenvoudig. De huidige regeling van het kadastraal inkomen bijvoorbeeld is in sommige gevallen zinvol en
in andere minder. Door wat kun je dat dan vervangen? Op het eerste gezicht lijkt het vanzelfsprekend dat je rekening houdt met de kostprijs van een woning, maar er zijn meerdere
aspecten. Als je bijvoorbeeld promotie voor een stad wil maken, op welke manier schakel
je dat dan al of niet in? Houd je al dan niet rekening met de grootte van een gezin? De
minister verwijst naar minister Van den Bossche voor de details die zij verder aan het
onderzoeken is om dit te kunnen realiseren.
Wat betreft de lokale fiscaliteit meent hij dat het geen probleem is om de studie van Ernst
& Young over te maken. Zo staat in de studie dat de meeste van die gemeentelijke belastingen een relatief klein effect hebben op de economische activiteiten en dat de grootste
hinderpaal de administratieve rompslomp is. Twee gemeentelijke belastingen hebben bij
uitstek een effect ten aanzien van administratieve rompslomp, namelijk die op reclame en
op drijfkracht. De minister wil samen met de VVSG bekijken hoe daar op een of andere
manier een mouw aan te passen is.
VIII. BESPREKING VAN HET BEGROTINGSPROGRAMMA ALGEMEEN REGERINGSBELEID EN DE BELEIDSBRIEF ALGEMEEN REGERINGSBELEID.
BELEIDSPRIORITEITEN 2012-2013 DOOR DE HEER KRIS PEETERS,
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS
MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN
PLATTELANDSBELEID OP WOENSDAG 21 NOVEMBER 2012
1.
1.1.

Toelichting door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

1.1.1. Vlaanderen in Actie (ViA)
De Vlaamse Regering monitort samen met de administratie de uitvoering van het Vlaamse
regeerakkoord en het werkprogramma Vlaanderen in Actie. Ook dit jaar geeft dit een
positief beeld: 92 procent van de sleutelprojecten liggen op schema of werden volledig
afgerond. Bovendien leert de meting van de indicatoren van het Pact 2020, dat Vlaanderen
voor een vijfde van de indicatoren de streefnorm of de gewenste benchmarkpositie (top 5
van de Europese regio’s tegen 2020) al behaalde. Dit zijn mooie resultaten voor het reguliere ViA-beleid.
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De minister-president wijst erop dat er echter meer nodig is, wil Vlaanderen de streefcijfers
halen. De opeenvolgende crises vragen op bepaalde terreinen meer fundamentele veranderingen, duurzame systeeminnovaties. Vorig jaar koos de Vlaamse Regering, op aangeven
van de Raad van Wijzen, om dertien transversale thema’s te selecteren als de grote maatschappelijke uitdagingen waar Vlaanderen met de ViA-partners vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid samen aan zal werken. Een stand van zaken van deze dertien transities
werd vorige vrijdag aan de Raad van Wijzen gepresenteerd.
De dertien transversale thema’s sporen op verschillende vlakken samen met de zeven
vlaggenschipinitiatieven van de Europese Commissie. Anderzijds ook passen enkele
transversale thema’s eerder binnen de Europese strategie voor duurzame ontwikkeling:
Vlaanderen bewijst hiermee dat het – onafhankelijk van de totstandkoming van de EU
2020-strategie – dezelfde bevindingen maakt als de Europese Commissie.
Doordat zowel het werkprogramma als de ViA-transities goed aansluiten bij de doelstellingen van de EU 2020-strategie, krijgt Vlaanderen in Actie meer en meer belangstelling
uit het buitenland. Duidelijk en ad rem communiceren blijft dan ook van het grootste
belang, ook en vooral naar het binnenlandse publiek. Daarom verschijnt er voor het einde
van 2012 een nieuwe versie van de ViA-website, die rond de dertien thema’s helder informeert over de lopende samenwerkingsverbanden en concrete projecten die op stapel staan
of gerealiseerd zijn.
1.1.2. Meer efficiëntie en effectiviteit in de dienstverlening
De minister-president volgt samen met de andere leden van de Vlaamse Regering via
regelmatig overleg met het College van Ambtenaren-Generaal, de uitvoering van het
Meerjarenprogramma voor een Slagkrachtige Overheid op. De resultaten hiervan worden
meer zichtbaar en voelbaar. De streefnorm van maximaal 10 procent managementondersteunende functies zit op de goede weg; er werden belangrijke stappen gezet naar ICT-
rationalisatie, en de weg naar een modern HR-beleid werd concreet op de sporen gezet. In
2013 zal verder ingezet worden op het meet- en communiceerbaar maken van de efficiëntiewinsten en de effectiviteit van de werking van de Vlaamse overheid.
Op administratief niveau dient duidelijk nog meer werk gemaakt van een geïntegreerde
beleidsdomeinoverstijgende aanpak. Volgend jaar zal een nieuwe peiling gedaan worden
over de mate waarin de beginselen van het charter inzake politiek-ambtelijke samenwerking doorwerken in de praktijk.
De implementatie van de zesde staatshervorming wordt grondig voorbereid: de administratie bereidt in samenspraak met het politieke niveau tegen het voorjaar 2013 een ontwerp van groenboek voor, met een geïntegreerde beleidsimpactanalyse.
1.1.3. Duurzame ontwikkeling
Op basis van de in 2011 geactualiseerde Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO) worden in 2013 de reeds opgezette transitieprocessen inzake materialenbeleid
en duurzaam wonen en bouwen verder ondersteund, naast recent opgestarte initiatieven
zoals deze rond landbouw en voeding.
Op het vlak van duurzaam wonen en bouwen werd op verschillende terreinen concrete
vooruitgang geboekt, mede door de samenwerking met alle actoren en het breed maatschappelijk draagvlak. De Vlaamse overheid ondersteunt de ontwikkeling van een objectief meetinstrument/maatstaf om de duurzaamheid van bouwprojecten te vergelijken, en
werkt actief mee om deze materie op Belgisch niveau eenduidig te behandelen. Ook aan
ondersteuning van en kennisdeling rond duurzaamheid op wijkniveau wordt gewerkt.
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De Vlaamse overheid nam dit jaar actief deel aan het voorbereidingsproces en aan de
Wereldconferentie Duurzame Ontwikkeling (Rio+20). Vanaf dit najaar zal de administratie ook nauw de implementatie en concretisering van de conclusies opgenomen in de
slottekst van Rio+20 opvolgen.
Om de doelstelling ‘100 procent duurzame overheidsopdrachten tegen 2020’ te bereiken
is, verder bouwend op het eerste Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 20092011, een nieuw actieplan 2012-2014 opgemaakt, dat zorgt voor de nodige verruiming en
doorwerking. Dat actieplan zal in de komende weken voorwerp van goedkeuring door de
Vlaamse Regering uitmaken.
1.1.4. Geografische informatie
Er worden ook verdere stappen gezet om de Geografische Data-Infrastructuur verder
volop uit te bouwen. De resultaten hiervan zullen voor allerlei sectoren een belangrijke
meerwaarde betekenen. Zo zullen de wegbeheerders in 2013 ondersteund worden door
een digitaal middenschalig wegenbestand (MRB-wegen); architecten zullen bij de digitale
bouwaanvraag gebouwen eenduidig kunnen intekenen op het GRB; met het onderzoek
naar een Vlaams gebouwenregister wordt in 2013 een volgende stap gezet op weg naar
een gedigitaliseerd inlichtingenformulier rond vastgoed; door het Vlaams adressenregister
(CRAB) kosteloos aan te bieden, kan ook de private markt eigen meerwaardeproducten realiseren; het platform waarop kabel- en leidinginformatie op een gestandaardiseerde
wijze wordt uitgewisseld, zal verder bijdragen aan het voorkomen van graafschade; de
bouw van een nieuw geoportaal moet ook deze informatie voor de burger en de professionele gebruiker nog inzichtelijker maken; het aanbieden van GIS-stageplaatsen moet bij
studenten interesse opwekken voor de geo-ICT-sector.
1.1.5. Publiek-private samenwerking
In de beleidsnota 2009-2013 werden mede op basis van de aanbevelingen van het Rekenhof en een benchmarkstudie die toen liep bij het Kenniscentrum PPS drie strategische thema’s naar voren geschoven voor deze legislatuur. Ten eerste het (verder) operationaliseren
van meerwaarde bij en uit pps; het inzetten op project- en contractmanagement, evenals
de inbreiding van de knowhow van de publieke sector en ten slotte de monitoring van ppsprojecten. Voor meer informatie over de projecten van alternatieve financiering en pps verwijst de minister-president naar de jaarlijkse rapportering inzake alternatieve financiering
van de Vlaamse Regering. De minister-president brengt hierbij reeds onder de aandacht
dat deze rapportering verder is verfijnd en uitgebreid naar budgettaire aanrekening toe.
1.1.6. Geïnformeerd beleid in beslissende tijden
Om verantwoorde beleidskeuzen te kunnen maken, zal de minister-president zich in 2013
verder baseren op onderzoeksresultaten en monitoringrapporten. Hierbij zal de Studiedienst van de Vlaamse Regering twee studies realiseren. De thema’s zullen handelen over
de leefbaarheid en duurzaamheid van centrumsteden en over gezinstransities. Tegen eind
volgend jaar zal eveneens de derde editie van de Sociale Staat van Vlaanderen verschijnen.
In 2013 wordt verder toekomstgericht nagedacht over de evolutie van de economische
situatie en demografie op middellange termijn. Hiervoor is men mede afhankelijk van de
beschikbaarheid van recente data. De modellen om deze projecties te maken, zijn beschikbaar. In 2013 zal de haalbaarheid onderzocht worden van sociaal-economische kortetermijnprojecties op basis van conjunctuurgegevens.
Op het gebied van monitoring komt er, zoals ieder jaar, een nieuwe editie van VRIND die
opgebouwd wordt rond de ViA-doorbraken. De focus zal dit jaar liggen op gezinsindicatoren. Tevens komt er een nieuwe update van de Pact 2020-indicatoren.
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Om over de nodige regionale data te beschikken, investeert Vlaanderen jaarlijks in primaire gegevensverzameling op basis van enquêtes. In 2013 zal de survey over waarden,
houdingen en gedragingen in Vlaanderen onder meer een vragenset bevatten over milieu,
mediagebruik enzovoort.
Voor het eerst zal in samenwerking met de Waalse studiedienst (IWEPS) een internationale survey (International Social Survey) worden georganiseerd, die zal handelen over
‘familie en genderrollen’ en ‘nationale identiteit’. In het kader van het Meerjarenplan
voor een Slagkrachtige Overheid zal in het najaar een tweede meting plaatsvinden over de
tevredenheid van de Vlamingen over de werking van de Vlaamse administratie.
In het vooruitzicht van een betere structurele samenwerking tussen de gewesten en de
federale overheid, zal een model van samenwerking worden uitgewerkt met het Nationaal
Instituut voor de Statistiek en met het Instituut voor Nationale Rekeningen. Dit is ook zo
afgesproken binnen het kader van de staatshervorming. De bedoeling is dat alle actoren
evenwaardig zijn en dat ieder met behoud van zijn autonome werking krachten bundelt
om gemeenschappelijke doelen te realiseren. Voor Vlaanderen is het belangrijk snel over
accurate data te kunnen beschikken, niet alleen om te voldoen aan de Europese verplichtingen maar ook om het eigen beleid goed te kunnen onderbouwen.
1.1.7. Overheidscommunicatie
In 2013 zal de Vlaamse overheid verder concrete projecten uitvoeren, gericht op geïntegreerde en toegankelijke communicatie. Dit omvat onder meer: het voortdurend verbeteren van de multikanaaldienstverlening en de toegankelijkheid van de Vlaamse Infolijn, de
verdere uitbouw van een databank met informatie over de overheidsdienstverlening over
alle bestuursniveaus heen, een betere intranetkoepel voor het Vlaamse overheidspersoneel
en beter communiceren met mensen in armoede.
Voor het merkbeleid Vlaanderen wordt ingezet op samenwerking, internationale communicatie en persbeleid. Momenteel wordt in het kader van opgestarte overheidsopdrachten onderzocht hoe efficiënter kan worden gewerkt op het op vlak van media-aankoop,
het bouwen van websites en crisiscommunicatie. Binnenkort wordt ook een eerste set van
indicatoren om de kwaliteit van het Vlaamse communicatiebeleid in een veelheid van haar
aspecten in kaart te brengen, geëvalueerd.
1.1.8. Kazerne Dossin
In opdracht en met middelen van de Vlaamse overheid werd in Mechelen op de site
Kazerne Dossin een ambitieus en spraakmakend Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten gerealiseerd. Het project wil de bezoeker
confronteren met de gruwel van toen en hem vanuit dit historisch perspectief aanzetten
tot reflectie over beschaving, samenleven, vooroordelen en racisme.
Om dit belangrijke project zo snel mogelijk aan het grote publiek te kunnen openstellen,
werd gekozen voor een gefaseerde opening. Op 4 september 2012 werden het Memoriaal
op het gelijkvloers en in de kelder van de gerenoveerde voorbouw van de Kazerne en het
museumplein officieel geopend. Maandag 26 november 2012 zal dan de opening van het
nieuwe museum plaatsvinden, en zal het geheel van Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum
en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten operationeel zijn.
Op die manier komt een einde aan een project waartoe de Vlaamse Regering meer dan
10 jaar geleden het initiatief nam. Met een totale projectkost van zowat 23,3 miljoen euro
– waarvan 70 procent bouwkosten, 19 procent voorbereiding/studie en 11 procent inhoudelijke invulling – is het gerealiseerd binnen de maximaal voorziene budgettaire ruimte
van 25 miljoen euro.
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Begroting 2013 – Begrotingsprogramma Algemeen Regeringsbeleid

1.2.1. Inleidende toelichting bij de begroting 2013, bevoegdheden binnen het beleidsdomein
Diensten Algemeen Regeringsbeleid
Buiten de generieke elementen zoals de indexverhogingen, de generieke opgelegde besparingen, de technische aanpassingen in het kader van een correcte begrotingscodering en
de verdeling van de kredieten vanuit Jobpunt Vlaanderen, zijn de wijzigingen voor het
beleidsdomein DAR beperkt.
De minister-president overloopt per programma de voornaamste wijzigingen.
1.2.2. Programma AA Apparaatkredieten
In het dotatieartikel aan de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen wordt een verhoging voorgesteld van 74.000 euro in het kader van de verhoogde bijdrage aan de Pool der
Parastatalen.
Bij de werkingsmiddelen voor het Departement DAR wordt de eenmalige overheveling bij
de tweede begrotingscontrole 2012 van 44.000 euro naar de informaticakredieten van de
kabinetten teruggezet.
Voor deze drie beleidsprogramma’s AD Duurzame Ontwikkeling, AE Publiek-Private
Samenwerking en AF Geografische Informatie zijn er geen inhoudelijke wijzigingen met
een budgettaire impact.
1.2.3. Programma AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn
Voor de kredieten van de afdeling Communicatie zijn er ook enkele wijzigingen. De werkingssubsidie van vzw Kamelego wordt vanaf 2013 overgeheveld naar het begrotingsprogramma HC Cultuur en de werkingssubsidie voor vzw Toerisme Voerstreek wordt vanaf
2013 overgeheveld naar het begrotingsprogramma DG Toerisme. Beide voormelde aanpassingen moeten een coherent overheidsbeleid bevorderen.
Voor de bouw van de Kazerne Dossin wordt het beschikbare vereffeningskrediet verlaagd
met 11.088.000 euro naar 870.000 euro. Dit restant blijft beschikbaar om de vereffening
van bepaalde verrekeningen of andere onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen
in 2013.
1.2.4. Programma AN Studiedienst van de Vlaamse Regering
De vermindering in vastleggingskredieten ten overstaan van 2012 heeft in hoofdzaak te
maken met het feit dat in 2013 geen vastlegging moet gebeuren voor de uitbesteding van
het veldwerk van de face-to-face-enquête over waarden, houdingen en gedragingen (de
vastlegging voor 2013 gebeurde in 2012) en in 2013 geen nieuwe studieopdrachten worden
uitbesteed aan externe onderzoekscentra.
De lichte toename van de vereffeningskredieten heeft vooral te maken met de uitbetaling
van het uitbesteed onderzoek (vastlegging in 2012) in het kader van de Sociale Staat van
Vlaanderen, die in december 2013 wordt gepubliceerd.
1.2.5. DAB Interne Audit
Op 7 september 2012 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer DAB IAVA. Deze
beslissing kende haar decretale basis in het decreet houdende tweede aanpassing van
de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
2012 van 13 juli 2012. De vergoedingen die DAB IAVA aanrekent voor de uitvoering van
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4

76

bepaalde auditopdrachten worden gebruikt om de auditcapaciteit van IAVA uit te breiden
en zo een hogere risicoafdekking van de Vlaamse administratie te realiseren.
De ontvangsten worden geraamd op 500.000 euro, de uitgaven op 250.000 euro aan lonen
en 250.000 euro aan werking.
1.2.6. Bemerking van het Rekenhof – Repliek van de minister-president
Het Rekenhof formuleerde een specifieke opmerking aangaande de toelage aan het AGIV.
Er was een verschil van 333.000 euro tussen het bedrag vermeld in de beleidsbrief DAR
2012-2013 en het bedrag opgenomen in de algemene uitgavenbegroting en de ontvangstenbegroting van AGIV. In de beleidsbrief werd nog geen rekening gehouden met de som van
de personeelsbesparingen (334.000 euro) en de verdeling van de kredieten vanuit Jobpunt
Vlaanderen (1000 euro).
2.
2.1.

Algemene bespreking
Tussenkomst van de heer Dirk Van Mechelen

2.1.1. Persartikel over begrotingsverslag van het Rekenhof
De heer Dirk Van Mechelen komt terug op de commotie die is ontstaan over de verklaringen van de minister-president in de pers over het rapport van het Rekenhof, met name zijn
woorden “Waar zijn die mensen mee bezig?”.
2.1.2. Vlaanderen in Actie
De heer Van Mechelen raadt de voorgelegde beleidsbrief graag aan als lectuur voor elk
parlementslid. Het doet hem plezier te vernemen dat de Vlaamse Regering goed bezig is
met de uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord en het werkprogramma Vlaanderen in
Actie. Over ViA en het Vlaamse regeerakkoord leert de beleidsbrief dat 92 percent van de
sleutelprojecten afgerond zijn of op schema zitten. Kan Vlaanderen echter eindelijk de
knik in het economisch beleid maken en aan de Europese recessie ontsnappen? Het industrieel apparaat moet ook nodig geheroriënteerd worden. Dat is volgens het commissielid
de fundamentele uitdaging voor de Vlaamse Regering in de volgende jaren: Vlaanderen op
het juiste spoor zetten, faillissementen en sluitingen voorkomen en de Vlaming perspectieven bieden. ViA zal volgens de heer Van Mechelen niet volstaan om dat te bereiken.
2.1.3. Stabiliteitspact
De beleidsbrief ‘Vlaanderen in Actie in uitvoering, de Europa 2020-strategie’ geeft aan dat
de Vlaamse Regering absoluut de Europese strategie onderschrijft. In april van elk jaar
moeten de lidstaten de nationale hervormingsprogramma’s samen met de stabiliteitsconvergentieprogramma’s bij de Europese Commissie indienen. Er zijn vragen gerezen bij het
feit of Vlaanderen al dan niet het Stabiliteitspact onderschrijft dat de Federale Regering
heeft ingediend. Is Vlaanderen bereid die doelstellingen mee te realiseren? Een begroting
in evenwicht zit vervat in dat engagement en dat is niet vanzelfsprekend in economisch
zware tijden. Het Rekenhof stelde dat alleen dat al lof verdient. Vraag blijft hoe Vlaanderen de taakstelling van de Hoge Raad voor Financiën voor Entiteit 2, gemeenschappen
en gewesten, vorm zal geven. Zijn er parameters genoemd, bijvoorbeeld over de verdeling
van inspanningen tussen Entiteit 1 en 2? Klopt het dat Vlaanderen op ramkoers zit met de
Federale Regering met betrekking tot het ingediende stabiliteitspact?
Nogal wat maatregelen van het Vlaamse hervormingsprogramma zouden opgenomen
worden in het hervormingsprogramma van België. Kan de minister-president daarbij wat
meer duidelijkheid verstrekken? Waar onderscheidt Vlaanderen zich met kritische succesfactoren?
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2.1.4. Staatshervorming
In het kader van de zesde staatshervorming zijn 82 fiches opgemaakt door de Vlaamse administratie. Ze gaan de impact na op de concrete bevoegdheidsopdrachten, op personeel,
middelen, opdrachten, activiteiten en processen. Bij de meerjarenraming wordt echter nog
op geen enkele manier rekening gehouden met die zesde staatshervorming. Enerzijds kan
de heer Van Mechelen dat begrijpen, omwille van de nog grote onduidelijkheid. Is het echter niet mogelijk om al werkafspraken te maken over hoe die implementatie budgettair zal
worden opgevolgd en hoe dat in de meerjarenplanning zal worden ingebed?
2.1.5. Alternatieve financiering
Bij de publiek-private samenwerking verwijst de heer Van Mechelen naar de door de
minister-president aangehaalde meerwaardescan als een nieuw, gestandaardiseerd instrument.
Naast ViA en pps mist het lid het begrip BAM in de beleidsbrief. Hoe ver staat het daarmee? De aannemingssector zit in het slop, stelt het lid. Na de verkiezingen vallen gemeentelijke investeringen de facto terug. Het moment lijkt hem dan ook ideaal om de atypische
of acyclische investeren op gang te brengen vanuit de Vlaamse overheid. De heer Van
Mechelen noemt het een Vlaamse traditie. Heeft de minister-president enige indicatie wanneer Europa zijn kaarten op tafel zal leggen over het voor mobiliteit en vooral werkgelegenheid zo cruciale pps-project?
In het kader van pps is er altijd sprake van DBFM. De heer Van Mechelen heeft aan de
hand van een project rond de bouw van een sporthal zelf de oefening gemaakt met een
pure pps via DBFM. Dat is quasi onbetaalbaar gebleken. Voor de pps-sporthal werd meegedaan met de Vlaamse overheid via een bijzonder complex, tijdrovend en duur proces.
Uiteindelijk is er beslist om naar een Design-Build-formule over te stappen. Met de prijzen in handen, rijzen ernstige vragen bij de DBFM-formule, stelt het lid. Die kwestie wil
hij bij de volgende rapportering over de alternatieve financiering opnemen om na te gaan
of er in het kader van de monitoring geen andere weg mogelijk is.
Van de vier grote uitdagingen in het kader van de meerwaarde bij pps, interesseert de heer
Van Mechelen vooral de steeds moeilijkere financiering van projecten als gevolg van de
economische crisis. Hij neemt aan dat er met het oog op het bankenplan ook afspraken
worden gemaakt in dat verband met de financiële instellingen. Bovendien herinnert hij de
minister-president aan het concept van wat de volkslening wordt genoemd: de middelen
halen bij het brede publiek. In het kader van ViA wordt een machtiging verleend voor 750
miljoen euro aan openbare werken. Hoe kan dat stroken met die problematische financiering van belangrijke projecten? Zijn er creatieve formules in het vooruitzicht?
2.1.6. Overheidscommunicatie
Onder de noemer ‘efficiëntie in de overheidscommunicatie’ verwijst het lid naar de jaarverslagen van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie. Uit het laatste jaarverslag is gebleken dat er meer communicatie nodig is over het uitgevoerde beleid en niet
over het aangekondigde beleid. Die kritiek richtte zich volgens hem vooral op ministers
Smet en Van den Bossche. Ook het feit dat 11 van 29 overheidsprojecten laattijdig werden
aangemeld, roept vragen op.
De beleidsbrief heeft het over samenwerking met een mediabureau voor planning en aankoop van mediaruimte. De heer Van Mechelen meent dat het idee niet nieuw is. Gaat het
om een privébureau dat via een soort van openbare aanbesteding wordt aangesteld en dus
door de DAR wordt opgestart?
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2.1.7. ICT

In de marge van de beleidsbrief komt de heer Van Mechelen terug op het overleg met de
vakbonden over de besparing ten belope van 100 miljoen euro binnen de loonkredieten.
De vakbonden kwamen met het voorstel van insourcing van het ICT-gebeuren in Vlaanderen. Ligt dat nog op tafel, wil het lid weten met het oog op de monstrueuze aanbestedingen die dat met zich meebrengt.
2.2.

Tussenkomst van mevrouw Griet Smaers

2.2.1. Planning en statistiek
Mevrouw Griet Smaers is blij met de analyse- en meetinstrumenten in de beleidsbrief.
VRIND en Pact 2020-metingen blijken veel gebruikt, ook buiten de Vlaamse overheid, en
zeer degelijk. Het verheugt haar dat de overheid er verder in wil investeren.
Voorts wil mevrouw Smaers vernemen wat moet verstaan worden onder gezinstransities?
2.2.2. Vlaanderen in Actie
ViA en de dertien transversale thema’s worden door CD&V ondersteund. Volgens het lid
moeten alle parlementsleden en de Vlaamse overheid dat project uitdragen. Lokaal en in
de regio’s wil ze ViA nog altijd graag zien doorleven. Zo zouden RESOC en de lokale,
regionale initiatieven en streekontwikkeling meer ingezet moeten worden in het kader van
de vlaggenschepen van ViA. Een gebrek aan enthousiasme voor ViA wijt het commissielid
aan het feit dat er vooral beweging is op het niveau van de Vlaamse overheid en de sociale
partners, maar te weinig op lokaal niveau. Ze acht het ogenblik geschikt om dat opnieuw
onder de aandacht te brengen, met de nieuwe bestuursperiode op gemeentelijk niveau.
2.2.3. Geografische informatie
Mevrouw Smaers meent dat GIPOD, de website www.wegenwerken.be en andere digitale
informatie-initiatieven met betrekking tot wegenwerken en openbare werken, nog meer
kans van slagen hebben als alle opdrachtgevers van openbare werken hun informatie
daarin zouden inbrengen. Dat gebeurt vooralsnog op vrijwillige basis. De lokale overheden blijken dat doorgaans te doen, maar de nutsbedrijven vaak niet. Het GIPOD moet
operationeel worden in 2013. Minister Crevits liet horen dat men in eerste instantie wil
zien hoe het werkt met input op vrijwillige basis. Mevrouw Smaers blijft ervan overtuigd
dat decretale verankering nuttig zou zijn.
2.2.4. Alternatieve financiering
Via ViA-invest zou voor 750 miljoen euro aan bijkomende investeringsprojecten kunnen worden besteed. Hoe ziet men de invulling van de financiële vehikels? Worden het
opnieuw DBFM-formules of andere pps-structuren? Minister Muyters liet weten dat alles
zou afhangen van het soort project dat erin terechtkomt. Mevrouw Smaers volgt de heer
Van Mechelen in zijn stelling dat de kostprijs doorslaggevend moet zijn bij de keuze van
de formule.
2.2.5. Overheidscommunicatie
Ook mevrouw Smaers refereert aan de expertencommissie die inzake overheidscommunicatie een hele reeks aanbevelingen heeft geformuleerd. Ernstig pijnpunt luidde dat met
de aanbevelingen vooralsnog geen of onvoldoende rekening is gehouden en dat een coherente, eenvormige communicatie met alle instellingen van de Vlaamse overheid nog ontbreekt. Hoe wil men dat veranderen?
2.2.6. Regeringscommissarissen
In de beleidsbrief Financiën en Begroting van minister Muyters staat dat er in 2013 voor
de afgevaardigden van Financiën en Begroting en de regeringscommissarissen vanuit het
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Departement Financiën en Begroting een actualisatie zal gebeuren van de functie-invulling. Er zou meer informatie verzameld worden en bijgehouden worden welke regeringscommissarissen en afgevaardigden van Financiën overal werken. Ook de verwachtingen
ten aanzien van die mensen zouden duidelijker beschreven worden. Minister Muyters
antwoordde bevestigend op haar vraag of het dan alleen regeringscommissarissen en
afgevaardigden van Financiën en Begroting betrof. Is het echter niet nuttig om hetzelfde
te doen voor alle regeringscommissarissen en afgevaardigden? Zo zou volgens mevrouw
Smaers ook duidelijk worden wat inzake rapportering van hen mag worden verwacht.
2.3.

Tussenkomst van de heer Christian Verougstraete

2.3.1. Vlaanderen in Actie
De heer Christian Verougstraete wil graag weten welke problemen er nog gerezen zijn
inzake ViA en welke aanpassingen in dat verband nog moeten gebeuren om de doelstellingen tijdig te halen.
2.3.2. Betere overheidscommunicatie
De doorsneeburger is niet snel genoeg op de hoogte van de stand van zaken. Een betere
communicatie is nodig, stelt het lid.
2.3.3. Staatshervorming
Op de zesde staatshervorming moet men terdege voorbereid zijn, waarschuwt de heer
Verougstraete, al weet hij dat het niet mogelijk is om de budgettaire implicaties volledig
correct in te schatten als niet alle informatie voorhanden is.
2.3.4. Duurzame ontwikkeling
In het kader van duurzaam wonen en bouwen wil de minister-president een beroep doen
op provincies en gemeenten. Dat staat dicht bij de burger. Er is ook sprake van een brochure ter zake: is die al opgesteld of gepubliceerd?
2.3.5. KLIP
Met betrekking tot de problematiek van het KLIP zou al heel wat vooruitgang geboekt
zijn. Wanneer is het systeem volledig operationeel?
2.4.

Tussenkomst van de heer Matthias Diependaele

2.4.1. Staatshervorming
De heer Matthias Diependaele begrijpt niet goed hoe men, zoals de heer Van Mechelen
stelde, een zicht moet krijgen op de financiering van de zesde staatshervorming vanuit de
informatie die de fiches bieden.
2.4.2. Planbureau – Nationale Bank
Het commissielid herinnert aan de recente vraag om meer inspraak van Vlaanderen bij
de opmaak van de prognoses van het Planbureau en de Nationale Bank. Zijn in die zin al
initiatieven genomen?
2.5.

Tussenkomst van de heer Bart Van Malderen

2.5.1. Staatshervorming
De heer Bart Van Malderen sluit zich aan bij de stelling dat regering en parlement zich
terdege moeten voorbereiden op het debat over de zesde staatshervorming. Het gaat hem
dan niet alleen om budget, maar ook om wat er met de over te hevelen bevoegdheden zal
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gebeuren, de architectuur. Men moet klaar zijn voor een fundamenteel debat zodra het
groenboek af is.
2.5.2. Conjunctuurprojecties
De conjunctuurprojecties die de minister-president op korte termijn wil realiseren, zijn
belangrijk als instrument. Enerzijds is er het effect dat men daarmee antwoorden wil bieden zonder de juiste context te kunnen inschatten en anderzijds het effect van beleid zeer
moeilijk te kunnen meten. Wat is de kritische succesfactor om dat door te voeren? Wanneer denkt de minister-president die conjunctuurprojecties te kunnen maken?
2.5.3. Statistiek
In de voorgelegde beleidsbrief staat een omschrijving van wat gezinstransities inhouden
en wat het voorwerp van onderzoek is in de studies. Voorlopig worden stedenbeleid en
de gezinstransities naar voren geschoven. Welke strategie volgt men om de onderzoeksthema’s vast te leggen? Kan de minister-president dat toelichten?
2.5.4. Overheidscommunicatie
Het project om de websites van de Vlaamse overheid te stroomlijnen vindt de spreker
aanbevelenswaardig. Er zou een aanbod worden aangereikt. Hoe wil men ervoor zorgen
dat mensen daarop ook ingaan? De heer Van Malderen heeft eerder immers al vragen
gesteld bij de povere respons en de kostprijs ervan. Hij refereert in dat verband ook aan
het jaarverslag van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie, dat wijst op de
grote verschillen tussen de agentschappen inzake de manier waarop ze omgaan met overheidscommunicatie. Voor internetcommunicatie verwacht hij hetzelfde. Vlaanderen moet
dan ook inzetten op schaalgrootte en efficiëntiewinst, meent het commissielid, maar net
zo goed op het doen instappen op het aanbod.
Verder wijst de heer Van Malderen erop uit het rapport van de expertencommissie helemaal niet op te maken dat twee ministers specifiek geviseerd zouden zijn.
2.6.

Repliek van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid

2.6.1. Rekenhof
Minister-president Kris Peeters wil uitdrukkelijk stellen dat het Rekenhof een eerbiedwaardige instelling is waarop voor heel wat zaken een beroep wordt gedaan. Hij wijst erop
dat er nog een grote verschilmarge zit tussen wat het Rekenhof heeft aangeleverd, dus het
begrotingsverslag van het Rekenhof, en dat wat in de kranten gepubliceerd is. Een van de
kranten heeft contact opgenomen met de minister-president. Hij heeft duidelijk gemaakt
dat naast het advies van het Rekenhof ook het advies van de SERV met een aantal voorstellen komt, zoals het aanleggen van financiële buffers en provisies voor de staatshervorming en dergelijke. De minister-president heeft laten weten zich daarin te kunnen vinden,
maar dat die aanbevelingen niet aan de orde zijn in de barre economische situatie waar
men voor staat. De begroting moet niet alleen in evenwicht zijn. Het is volgens de minister-president essentieel dat ook de beperkte economische groei niet gefnuikt wordt, maar
veeleer aangemoedigd. Hij heeft daarover ook met de SERV van gedachten gewisseld.
2.6.2. Vlaanderen in Actie
De economische recessie is een feit, weet ook de minister-president. Met betrekking tot
zowel het nieuw industrieel beleid als ViA zoekt hij naar mogelijkheden tot versnelling.
Hij houdt daarbij de situatie in Limburg in het achterhoofd, waar allicht in 2014 10.000
mensen op zoek gaan naar werk. Men is daar evenwel intensief mee bezig.
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Inzake Vlaanderen in Actie is een hele weg afgelegd. De minister-president is het ermee
eens dat men voor dat zo ambitieuze en belangrijke plan de mensen meer warm moet
maken. Een meer gerichte communicatie is nodig. Zo zou men Flanders’ Care en hoe zorg
er in 2020 zal uitzien aan mensen concreet moeten kunnen verduidelijken. Ook in de internationalisering van de kmo-wereld kan men meer inzicht verschaffen. Het integrale plan
verduidelijken, is moeilijker gebleken. Inzake onderwijs zijn ook nog meer inspanningen
mogelijk.
2.6.3. Stabiliteitspact
Naar zijn mening is er geen sprake van een ramkoers met het federale niveau inzake het
Stabiliteitspact. De minister-president stelt dat men wel resoluut gaat voor de begroting
in evenwicht voor Vlaanderen. Hij stelt dat, als alle regionale overheden in 2011 hetzelfde
hadden gedaan, er al een positieve bijdrage zou zijn ten belope van 1,2 miljard euro aan
de begroting van België.
De Hoge Raad voor Financiën zou ervan uitgaan dat entiteit 2 zal bijdragen tot de sanering van de overheidsfinanciën. Het overleg om tot maximum 1 percent te komen, zou in
2013 opgestart worden. De minister-president heeft geen enkele indicatie over het juiste
tijdspad of het te verwachten resultaat. Hij wil vooral zelf doen wat nodig is. De vraag
daarbij is wat de andere entiteiten doen en of ze gelijke tred houden.
2.6.4. Staatshervorming
De minister-president heeft begrip voor de vragen over de zesde staatshervorming. De
fiches vanuit de Vlaamse administratie zijn opgemaakt. Federaal is dat nog niet rond.
Essentieel voor hem is duidelijkheid over het tijdstip waarop de zesde staatshervorming in
werking treedt en of dat in zijn geheel of in fasen gebeurt. Ook wat er zal gebeuren rond
de Bijzondere Financieringswet moet duidelijk zijn. De impact ervan is enorm. Over die
factoren moet nog federaal beslist worden.
Het groenboek is in opmaak. De minister-president is het volkomen ermee eens dat er
een grondig debat over moet volgen, zij het dat hij waarschuwt voor een voorbarige start
daarvan. Zonder al de juiste informatie kan dat tot chaos leiden, oppert hij. Alles hangt af
van de vooruitgang die federaal wordt geboekt.
Met betrekking tot het groenboek bestaat de essentie van de oefening erin de juiste discussies op het juiste moment te voeren. Er zijn dienaangaande intussen afspraken gemaakt.
Voor de kinderbijslag is er nog een federale factor. Dat moet eerst gelijkgesteld worden
en dat heeft een budgettaire impact. De vraag luidt dan of er in de budgettair moeilijke
tijden geld is om die gelijkschakeling ook door te voeren. En wanneer zal de overschakeling dan gebeuren? De minister-president wil voorkomen dat zoals met de kwestie rond de
hypothecaire aftrek, iedereen op het verkeerde been zou gezet worden. Hij wil dan ook de
grootste voorzichtigheid aan de dag leggen.
De heer Eric Van Rompuy, commissievoorzitter, onderstreept dat de commissie alvast geen
vragende partij is om het debat over de zesde staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet aan te vatten zonder dat er wetsontwerpen voorliggen.
2.6.5. Alternatieve financiering
Het Kenniscentrum PPS heeft een hele weg afgelegd, stelt minister-president Kris Peeters,
en het reikt een reeks instrumenten aan zoals de meerwaardescan, ook voor lokale besturen. De diverse formules, waaronder DBFM en DB, moeten volgens hem allemaal een
evaluatie ondergaan.
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Voor kleinere projecten zijn al stappen gezet in de richting van standaardisering. Dat
impliceert louter dat de best practices worden aangereikt met formules wat het eenvoudiger moet maken om te beoordelen welke keuze de beste is voor het vooropgestelde project.
Voor meer complexe zaken blijft het maatwerk, al kunnen er zekere afwegingen gemaakt
worden, stelt de minister-president.
In het kader van het Bankenplan zou de langetermijnfinanciering ook voor pps-projecten
een probleem vormen. De banken willen in dat verband stappen zetten. Het plan zit in een
volgende fase.
Op federaal niveau komt men opnieuw met de volkslening opzetten. Dat concept is al
verscheidene keren onderzocht. Cruciaal daarbij is het rendement of de kostprijs, stelt de
minister-president. Hij wijst erop dat de kost hoger ligt als men geld bij het publiek moet
halen dan wanneer er geleend wordt, want daar moet een rendement op gegeven worden.
Het is politiek bijzonder charmerend dat mensen bereid gevonden worden te investeren in
bepaalde projecten, maar in combinatie met wat dat de overheid dan kost, leidt dat veeleer
weg van die optie, oppert de minister-president.
De heer Dirk Van Mechelen haalt aan dat de Oosterweelverbinding, als het doorgaat, voor
de Sign-Off intussen aan een kostprijs zit van 2,3 miljard euro. Hij oppert dat dan die
duurdere formule misschien wel nodig is om het nog gefinancierd te krijgen.
Met de afronding van het Bankenplan hoopt minister-president Kris Peeters daar uit te
komen. Het debat over mogelijke financieringsopties loopt. Hij neemt nog contact op met
de Federale Regering om te horen wat men daar van plan is. Er was immers sprake van
overleg met de gewesten.
Om groei aan te moedigen, heeft de Vlaamse Regering ertoe besloten resoluut verder te
blijven investeren in een aantal belangrijke infrastructuurprojecten. Minister Crevits kan
toelichten om welke projecten het binnen de marges van de 750 miljoen euro gaat. Ook
voor een stand van zaken verwijst de minister-president naar minister Crevits.
2.6.6. Overheidscommunicatie
Communicatie is een permanent werkpunt voor minister-president Peeters, ook voor wat
het uitgevoerde beleid betreft.
Over het mediabureau zijn al vragen gesteld in het verleden. De minister-president kan
intussen zonder meer stellen dat die werkwijze goedkoper moet zijn dan de vorige, zo niet
gaat het niet door.
2.6.7. Besparing van 1 procent op loonkredieten
In de zoektocht naar een besparing ten bedrage van 1 percent van de loonmassa, moet
de problematiek van de insourcing of outsourcing toch onderscheiden worden, meent de
minister-president. De stelling luidt dat door een afname van het aantal ‘koppen’ bij de
overheid, men meer een beroep doet op outsourcing of dat er meer middelen moeten worden vrijgemaakt voor interim, overuren, en dergelijke. Het voordeel van het werken met
minder ambtenaren gaat daarbij verloren. Die stelling wil de minister-president grondig
onderzoeken. Het lijkt hem niet de kern van de zaak in het debat over de 100 miljoen euro
die moet gevonden worden.
2.6.8. GIPOD
Voor GIPOD loopt de proefperiode. De bekommernis om er iedereen verplicht bij te
betrekken, is volgens de minister-president terecht.
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2.6.9. Regeringscommissarissen
Wat de regeringscommissarissen betreft, zijn er in het verleden ook al stemmen opgegaan
om een duidelijke oplijsting te maken en een algemene benadering voorop te stellen, dus
niet enkel voor Financiën. Er is een grotere transparantie nodig. Daar wordt binnen de
Vlaamse Regering aan gewerkt.
2.6.10. Duurzame ontwikkeling
De minister-president deelt mee dat de brochure in het kader van duurzaam wonen en
bouwen, al gepubliceerd is.
2.6.11. KLIP
Begin januari 2013 gaat de bouw van het digitaal uitwisselingsportaal van start. De nodige
middelen zijn daarvoor gereserveerd. Stap voor stap komt KLIP in orde.
2.6.12. Nationale Bank
Men is zeker niet vergeten dat via de Nationale Bank van België een grotere output wordt
verwacht voor het beleid van Vlaanderen. Dat vergt tijd en verder aandringen, stelt de
minister-president.
2.6.13. Statistiek
Namens minister-president Kris Peeters, antwoordt mevrouw Josée Lemaître, administrateur-generaal van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, op de vragen over de gezinstransities, de conjunctuurpojecties en de kortetermijnprojecten. Bij de oprichting van
de Vlaamse Studiedienst zijn drie hoofdthema’s afgebakend waarover onderzoek moet
gebeuren: demografische ontwikkelingen, macro-economische ontwikkelingen en sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen.
2.6.14. Gezinstransities
Het thema van de gezinstransities past in de thema’s 1 en 3. Er wordt een evolutie vastgesteld van traditioneel gezin naar steeds meer echtscheidingen. Vlaanderen is kampioen
in die zin. Dat doet vragen rijzen naar behoeften en gevolgen van die evolutie. De wijzigingen in de gezinssamenstelling maken dat er enerzijds veel kleinere gezinnen zijn, met
alleenstaanden, maar daarna anderzijds ook weer grotere gezinnen ontstaan, de nieuwsamengestelde gezinnen. Het onderzoek moet toelaten een inschatting te maken van de
nood inzake wonen, recreëren enzovoort die de verschuiving met zich meebrengt. Dat zal
het onderwerp van onderzoek zijn.
2.6.15. Conjunctuurprojecties
De conjunctuurprojecties passen in het tweede thema. In een samenwerkingsverband met
de andere gewesten en het federaal Planbureau worden al enkele jaren macro-economische
projecties gemaakt op de middellange termijn, voor zes tot zeven jaar. Soms botst men op
de accuraatheid van gegevens. In moeilijkere tijden komt dan ook de vraag bovendrijven
om een aantal zaken ook op de kortere termijn te kunnen inschatten. Dat is niet zo vanzelfsprekend, stelt de spreekster. Het is de bedoeling in andere gewesten en regio’s na te
gaan welke modellen daarvoor voorhanden zijn, welke gegevens ervoor nodig zijn en of
ze beschikbaar zijn op het niveau van de deelstaat Vlaanderen. Ook de complexiteit van
zo een modellering wordt onderzocht om uit te maken of de Studiedienst in staat is om
dat alleen aan te pakken dan wel om hulp moet vragen van andere onderzoekscentra of
steunpunten. Het gaat dus om een haalbaarheidsstudie. Als die positief resultaat oplevert,
zou men er in 2013 werk van maken.
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2.7.

Replieken

De heer Dirk Van Mechelen geeft tot slot nog een waarschuwing mee voor de risico’s op
herkwalificatie, zowel voor de pps-projecten als inzake het nemen van participaties, dat
laatste met het oog op de duistere berichten over het Vlaams Energiebedrijf. Eurostat is
de kraan bijna letterlijk aan het dichtdraaien, stelt hij. De begroting is in evenwicht, maar
er is niet veel marge. Herkwalificaties zouden wel eens nefast kunnen zijn, besluit de heer
Van Mechelen.
3.

Moties

Tot besluit van de bespreking van de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid werd een
motie aangekondigd door de heer Christian Verougstraete namens de Vlaams Belangfractie en door de heer Dirk Van Mechelen namens Open Vld.
IX. REPLIEK VAN DE VLAAMSE REGERING OP DE OPMERKINGEN VAN HET
REKENHOF
De repliek van de Vlaamse Regering op de opmerkingen van het Rekenhof werd ingediend op 23 november 2012 en voorgelegd aan de commissie. De repliek van de Vlaamse
Regering is in bijlage 6 van dit verslag gepubliceerd.
X. TOELICHTING VAN DE MEERJARENRAMING 2013-2018 DOOR DE HEER
PHILIPPE MUYTERS, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING,
WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT OP DINSDAG 27 NOVEMBER
2012
1.

Vooraf

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport gebruikte bij zijn toelichting van de meerjarenraming (Parl.St. Vl.Parl.
2012-13, nr. 21/1) een PowerPointpresentatie. De slides van deze presentatie zijn terug te
vinden in bijlage 5 van dit verslag.
2.

Inleiding

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport licht de meerjarenraming 2013-2018 toe. De meerjarenraming is een
meerjarig perspectief van de budgettaire evoluties aan inkomsten- en uitgavenzijde bij
constant beleid. De minister wijst erop dat dat dus betekent dat er geen rekening is gehouden met de staatshervorming, want dat is geen constant beleid. In het Rekendecreet is ook
vermeld dat ze betrekking heeft op zes jaar, dat het voortschrijdend is. De raming wordt
nu dus gemaakt van 2013 tot en met 2018. Ze moet een maand na de indiening van de
initiële begroting worden ingediend, wat ook is gebeurd.
3.

Macro-economische assumpties (slide 3)

De minister gaat vervolgens dieper in op de macro-economische assumpties. In 2012 was
er een negatieve groei van 0,1 procent. Voor 2013 wordt de groei geraamd op 0,7 procent.
Voor 2014 wordt een groei geraamd van 1,6 procent, voor 2015 van 1,7 procent, voor 2016
van 1,9 procent, voor 2017 van 2,1 procent en voor 2018 van 1,6 procent. Deze cijfers werden door het federale Planbureau gegeven bij de actualisatie van de meerjarenprojectie,
midden september 2012.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4

85

Minister Muyters geeft ook de groeicijfers van de meerjarenraming 2011-2015. Men dacht
aanvankelijk dat er in 2012 een groei zou zijn van 1,9 procent. Ondertussen is dat bijgesteld naar min 0,1 procent. De groei voor 2013 werd geraamd op 1,9 procent. Ondertussen
wordt rekening gehouden met 0,7 procent. Voor 2014 werd een groei geraamd van 1,9
procent, en voor 2015 van 2,1 procent. Die worden nu bijgesteld naar 1,6 en 1,7 procent.
In vergelijking met de vorige meerjarenraming is de groei enorm naar omlaag bijgesteld.
Ook de inflatie wordt naar beneden bijgesteld op basis van de nieuwe meerjarenraming.
De sensitiviteit van de parameters is het effect van 0,1 procentpunt (10 basispunten) wijziging. 0,1 procentpunt meer of minder groei geeft op de middelen van 2013 een impact
op de dotatie van 20,144 miljoen euro. Voor de inflatie is dat 19,5 miljoen euro, voor de
fiscale capaciteit is dat 22,66 miljoen euro. Het aantal leerlingen heeft een effect van 12,9
miljoen euro en de denataliteit van 8,3 miljoen euro.
In januari 2012 was er een overschrijding van de spilindex en voor november 2012 wordt
er opnieuw een overschrijding verwacht. Er wordt ook een overschrijding verwacht in
januari 2014, in februari 2015, in februari 2016, in maart 2017 en in april 2018. Een overschrijding van de spilindex heeft effect twee maanden na datum.
4.

Middelen (slides 4 tot 6)

Vervolgens overloopt de minister de middelen – die zijn samengesteld uit de samengevoegde en gedeelde belastingen, de specifieke dotaties, de gewestelijke belastingen enzovoort – in de meerjarenraming. De middelen worden verhoogd van 27 miljard euro bij de
begrotingsopmaak van 2013 naar 32,7 miljard euro in 2018.
De minister stelt dat dit bij een constant beleid is, met de Bijzondere Financieringswet die
ongewijzigd blijft. Als de Bijzondere Financieringswet wordt gewijzigd, zal dit effect hebben op de financiële middelen. Hij legt de nadruk op een essentieel punt bij de middelen,
namelijk KBC. Volgens de minister heeft de terugbetaling van KBC niet alleen effect op
de schuldopbouw of -afbouw, maar ook op de verkregen penalty payment en op de voorziene coupon. Minister Muyters gaat er bij deze meerjarenraming van uit dat KBC tussen
2013 en 2018 steeds een terugbetaling doet per 30 november. Hij ziet een terugbetaling van
1166 miljoen euro in 2013, en de volgende jaren 334 miljoen euro. Bij dit bedrag komt een
penalty payment van 50 procent, in 2013 geeft dit 583 miljoen euro, en de volgende jaren
167 miljoen euro.
Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op het feit dat KBC op basis van het met de Europese
Commissie afgesproken herstructureringsplan 4666 miljoen euro van de hoofdsom tegen
eind 2013 moet hebben terugbetaald en dat eerst omwille van de lagere penalty federaal
zal worden terugbetaald. De minister zegt dat de coupon van 8,5 procent berekend is op
basis van de gemiddelde uitstaande schuld gedurende het vorige begrotingsjaar.
Ten slotte legt de minister nadruk op het feit dat, met de openstaande schuld van 3 miljard
euro, KBC met het vooropgestelde plan van terugbetaling in 2018 nog altijd een openstaande schuld zal hebben van 664 miljoen euro. Als hier de penalty fee wordt bijgeteld
van 332 miljoen euro, dan is de openstaande schuld van KBC in 2018 grosso modo 1
miljard euro. De minister wil op deze manier anticiperen op alle verwachte vragen. Hij
stelt dat de 2 miljard euro waar het Rekenhof naar verwijst, na terugbetaling van de KBClening, overeenkomt met deze cijfers.
Op vraag van de commissie zal minister Muyters een van de mogelijke alternatieve
assumpties naar voren brengen. De minister stelt dat werd gevraagd een simulatie te
maken met een groei van 1 procent en een groei van 2 procent. De minister vestigt er
de aandacht op dat er één parameter wordt veranderd, en maakt hier kritische bedenkingen bij. Een daling of stijging van de groei is bijvoorbeeld het effect van een groei of
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een herneming in Vlaanderen, waar dan Brussel en Wallonië niet mee zouden groeien, of
andersom, hetgeen dan direct gevolgen heeft ten aanzien van de fiscale capaciteit. Als er
een effect is op fiscale capaciteit, aldus de minister, betekent dit 22 miljoen euro voor 0,1
procentpunt wijziging van de fiscale capaciteit. De minister wijst erop dat enkel de economische groei wijzigen zonder een mogelijk effect te verrekenen op andere parameters een
heel partiële oefening is.
Indien Vlaanderen in stagflatie zou geraken, dus hoge inflatie gecombineerd met lage
groei, dan heeft dit ook gevolgen voor de begroting. Hij vindt het vreemd dat alle parameters, denataliteit – leerlingen tot daaraan toe –, maar ook fiscale capaciteit en inflatie
behouden blijven, en er slechts één parameter veranderd wordt, vooral de economische
groei. In het model van het Planbureau worden deze parameters aan elkaar gekoppeld.
Minister Muyters toont in een tabel het effect op de ontvangsten, namelijk wat het effect
is als de economische groei in de periode 2014-2018 constant zou zijn op 1 procent, en wat
het effect is als de groei constant zou zijn op 2 procent. Het effect op de middelen in 2018
is duidelijk 1292 miljoen euro minder middelen. In vergelijking met de vorige simulatie
van plus 1,6 miljard euro, is er grosso modo nog altijd voor 350 miljoen euro aan nieuwe
beleidsruimte. Bij de simulatie van 1 procent – zonder de fiscale capaciteit aan te passen –
zou er alleen in 2015 een negatief resultaat van 150 miljoen euro zijn. Vanaf 2016 is er
nieuwe beleidsruimte. Bij de simulatie van 2 procent zou er bovenop het positieve resultaat
en de nieuwe beleidsruimte die er al was vanaf 2015, 208 miljoen euro tot bijna 400 miljoen euro extra zijn. In 2018 zou er zo voor 2 miljard euro extra beleidsruimte zijn, als de
groei gemiddeld 2 procent zou zijn en ervan uitgaand dat de groei geen effect heeft op de
fiscale capaciteit of op de inflatie.
Minister Muyters huivert erg om die resultaten naar voren te brengen, omdat er maar één
parameter wordt veranderd en de andere niet, waardoor de hypothetische waarde nog
wordt verhoogd. Hiermee wordt wel de hypothetische vraag van de heer Van Mechelen
beantwoord.
5.

Uitgaven (slides 7 tot 11)

Vervolgens overloopt de minister de uitgaven. Tussen 2013 en 2018 stijgen de uitgaven met
14,4 procent, dat is bijna 4 miljard euro. Van die 4 miljard euro extra gaat 2 miljard euro
automatisch naar indexeringen.
Vanaf 2014 zijn er cao’s als bijkomende kostendrijver. Het op kruissnelheid brengen van
de cao Ambtenarenzaken zal 8,8 miljoen euro kosten. Een tweede cao is de cao Onderwijs,
voor 122 miljoen euro recurrent vanaf 2014. Van de 100 miljoen euro besparingen gaan er
recurrent 82 miljoen euro (plus 5 miljoen euro door de verschuiving naar de eindejaarspremies) van de uitgaven Onderwijs af. Die besparing zit vanaf 2014 in de meerjarenraming.
Er zijn ook cao’s voor het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Socialprofitsector I en
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), voor 5,9 miljoen euro,
en er is een cao voor VIA IV voor 35,1 miljoen euro.
Er wordt ook rekening gehouden met de beschikbaarheidsvergoedingen. Er is een beschikbaarheidsvergoeding voor de publiek-private samenwerking in sport voor 8,5 miljoen
euro, voor VIPA I en VIPA II, voor het Vlaams administratief centrum VAC in Brugge en
Gent en voor de pps in de scholenbouw. Wat moet worden gecompenseerd door de klassieke investeringskredieten zijn de recurrente toelagen in de pps van de scholenbouw en
bijvoorbeeld ook LijnInvest.
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In de meerjarenraming zit ook een responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de
ambtenaren. Vandaag bedraagt die bijna 8 miljoen euro, maar in 2018 zou er een stijging
zijn naar 114 miljoen euro. Voor de Pool van de Parastatalen is er vanaf 2016 een stijging
met 2 procentpunt, wat betekent dat er in 2018 voor 21 miljoen euro extra aan responsabiliseringsbijdrage wordt betaald.
De rente-uitgaven dalen omwille van een lagere uitstaande schuld. Als er minder schuld is,
moet er minder worden geleend, wat een effect heeft op de rente.
Er zijn nog andere specifieke kostendrijvers en meerjarige verbintenissen. Er wordt nog
altijd rekening gehouden met een groei van het Gemeente-, Provincie- en Stedenfonds. Er
zijn de hogere leerlingenaantallen in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Er is een
toename van de werkingsdotaties van de universiteiten en hogescholen. Er zijn de kosten
van het decreet Integratie Hoger Onderwijs. Er is de toename van het urencontingent in
de gezinszorg. Er is de stijging van de toelage aan het Zorgfonds. Er is een toename van de
kapitaal- en rentesubsidies in de huursector en koopsector zoals bepaald in het Grond- en
Pandendecreet.
Minister Muyters wil aantonen dat het beslist beleid uit het verleden doorgerekend is in
deze meerjarenraming. Het is ook belangrijk om na te gaan of de toekomst belast wordt.
In 2013 zijn er meer betaalkredieten dan beleidskredieten. Op een bepaald moment is
alles betaald en moeten er niet meer betaalkredieten zijn dan beleid. Vanaf 2016 kunnen
beleids- en betaalkredieten gelijklopend zijn. Er ligt dus geen belasting op de toekomstige
beleidsruimte.
6.

Schuldevolutie

De inkomsten en uitgaven zoals terug te vinden in de meerjarenraming, zijn gebaseerd op
de parameters zoals gepland door het Planbureau. De nieuwe beleidsruimte stijgt van 243
miljoen euro in 2015 naar 1,6 miljard euro in 2018. De schuldevolutie in de begrotingsopmaak eindigt rond 5,4 miljard euro. Er is een daling naar 3,2 miljard euro. In de meerjarenraming wordt ervan uitgegaan dat ook in de toekomst een begroting in evenwicht
gewenst is en geen overschotten. Indien dat toch zou gebeuren, aldus de minister, dan zal
er in 2018 1,6 miljard euro overschot zijn en in 2017 een overschot van 1,1 miljard euro.
Na 2018 moet KBC nog 1 miljard euro terugbetalen waardoor de schuld dan al tot 0 euro
had kunnen worden gebracht. Het gaat echter om een beleidskeuze die op een bepaald
moment moet worden gemaakt. Vraag is of er wordt gestreefd naar overschotten om de
schuld nog verder af te bouwen. Met de vrijkomende beleidskredieten kan de schuld worden afgebouwd.
7.

Conclusie

De minister concludeert dat er voor 2014 geen vrije beleidsruimte is. Als men nieuwe
beleidsruimte wil, gecombineerd met een begroting in evenwicht, dan zal er voor elke
euro nieuwe beleidsruimte moeten worden voorzien in een besparing als alle parameters
dezelfde blijven. Vanaf 2015 is er vrijkomende beleidsruimte met deze parameters en met
een begrotingsevenwicht dat evolueert naar 1,63 miljard euro in 2018. Dit heeft volgens
de minister te maken met de economische situatie. Dit is een onderschatting als de economische groei herneemt en een overschatting indien de crisis blijft duren. Hier gaat het om
een gelijkblijvend beleid. Als er zoals verwacht een zesde staatshervorming komt, moeten
die cijfers herzien worden.
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XI. BESPREKING VAN DE BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013
EN VAN DE MEERJARENRAMING 2013-2018 OP DINSDAG 27 NOVEMBER
2012
1.

Rekenhof

Het Rekenhof formuleerde geen opmerkingen bij de meerjarenraming 2013-2018 van de
Vlaamse Regering.
2.

Tussenkomst van de heer Filip Watteeuw

De minister heeft volgens de heer Filip Watteeuw gezegd dat er rekening is gehouden met
de onderwijs-cao. Het gaat over 122 miljoen euro. In 2014 en 2015 is er een besparing binnen de loonkredieten van Onderwijs en wordt die 122 miljoen euro gebruikt om te compenseren. Indien na 2014 die besparing niet meer wordt doorgevoerd en die 122 miljoen
euro niet meer wordt gebruikt om te compenseren, dan is die besparing niet recurrent. In
het tot stand gekomen raamakkoord1 gaat het volgens de heer Watteeuw uitsluitend over
de periode 2014-2015 waarbij het vakantiegeld van 92 procent tot 78,06 procent wordt
teruggebracht. Hij gaat ervan uit dat dat niet blijvend is. Dat stond ook duidelijk in de
eerste nota over de besprekingen met Onderwijs. Daarin hebben de onderwijsvakbonden
duidelijk geformuleerd dat het vakantiegeld na 2015 opnieuw op 92 procent zou komen.
Dat betekent dat er dan geen besparing meer is, en daarom is die besparing dan ook niet
recurrent, aldus de heer Watteeuw.
Wat de beschikbaarheidsvergoedingen betreft, is er bij VIPA 1 en 2 sprake van een toename tot 194 miljoen euro. In de tabel van de beschikbaarheidsvergoedingen van 2018
gaat het over 285 miljoen euro. De heer Watteeuw vraagt zich af waar dat verschil vandaan komt. Er is sprake van een toename tot 194 miljoen euro, terwijl bij de administratieve centra in Brugge en Gent sprake is van een toename met 8 miljoen euro. Bij de pps
in scholenbouw is er sprake van een eenmalige toelage. De heer Watteeuw wil weten over
welke bedragen het precies gaat. In totaal is er bij de schoolinfrastructuur in 2018 sprake
van 100 miljoen euro. De vraag van de heer Watteeuw is of het over dat bedrag gaat.
Tot slot wordt Via-Invest, niet onbelangrijk in de pps, niet vermeld. Het gaat over 148
miljoen euro in 2018. De vraag is waarom dat niet gebeurt.
3.

Tussenkomst van de heer Lode Vereeck

De heer Lode Vereeck merkt op dat conform het nieuwe loonmodel voor het onderwijs
in 2013 72 miljoen euro staat ingeschreven. Er wordt 82 miljoen euro op het vakantiegeld bespaard. In de meerjarenraming staat vanaf 2014 een recurrent bedrag van 122 miljoen euro ingeschreven. Dat is meer dan het huidige bedrag van 72 miljoen euro voor het
nieuwe loonmodel. Vanaf 2014 gaat het recurrent om 122 miljoen euro. De heer Vereeck
vraagt dat de minister of het Rekenhof op dit vlak eindelijk duidelijkheid verschaft. De
vakbonden beweren immers dat de factuur van het vakantiegeld vanaf 2014 weer een rol
zal spelen. Wat nu wordt bespaard, zal in 2015 opnieuw op tafel liggen. Op dat ogenblik
zal het percentage weer van 72 procent tot 92 procent worden opgetrokken.
4.

Tussenkomst van de heer Sas van Rouveroij

De heer Sas van Rouveroij sluit zich aan bij de heren Watteeuw en Vereeck. Dat er zo veel
woorden aan deze kwestie moeten worden verspild, toont volgens hem aan dat het hier
om een trucje gaat.

1

Raamakkoord tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront, van 23 november
2012 – Besparing 100 miljoen op personeels(gerelateerde) kredieten.
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De heer van Rouveroij leest voor wat in het raamakkoord van 23 november 2012 staat:
“De regelgeving wordt zo gewijzigd dat het bedrag van het vakantiegeld voor de prestatie
vanaf het jaar 2015 niet bepaald is, m.a.w. dat over een verhoging van het percentage van
78,06 eind 2014 - begin 2015 wordt onderhandeld.”2.
De heer van Rouveroij leest tevens een relevante passage voor uit de tekst van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs: “Omdat de onderwijsvakbonden ervan uitgaan dat
de besparingen die de Vlaamse Regering nu oplegt geen blijvend karakter mogen hebben,
moet op termijn het vakantiegeld weer verhoogd worden tot het huidig niveau.”.
Daarna leest de heer van Rouveroij een fragment voor van een tekst op de website van het
Algemeen Christelijk Vakverbond – Christelijke Onderwijscentrale (ACV-COC): “In het
afgesloten raamakkoord kan je lezen dat dit voorstel aanvaard werd met deze bemerking
dat over het vakantiegeld dat in 2016 zal betaald worden (begroting 2015) opnieuw moet
onderhandeld worden eind 2014/begin 2015.”.
Volgens de heer van Rouveroij tonen deze tekstfragmenten aan dat de vakorganisaties
het op dezelfde manier als hij hebben begrepen. Het gaat om een relatieve besparing voor
de jaren 2013 en 2014. Een besparing houdt in dat minder geld wordt uitgegeven. In dit
geval wordt de begroting 2013 en 2014 met 72 miljoen euro teruggeschroefd. Dit wordt in
2015 weer hersteld. Volgens de heer van Rouveroij zit hier nu net de truc. De minister kan
immers stellen dat hij op dat ogenblik over geld zal beschikken. De cao heeft geld opgeleverd. Dit staat in de meerjarenplanning. Op dat ogenblik gaat het echter niet meer om
een besparing. Indien de eindejaarspremie, die momenteel ter compensatie van het vakantiegeld op een bepaald niveau is gebracht, op hetzelfde niveau blijft en indien het vakantiegeld weer tot 92 procent wordt opgetrokken, zal de situatie ante quem weer ontstaan.
De eindejaarspremie zal dan met een bedrag van meer dan 80 miljoen euro zijn verhoogd.
5.

Replieken van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Minister Philippe Muyters repliceert dat uit die tekstfragmenten blijkt dat het percentage
van 78,06 procent, ook na 2015 behouden blijft. Dat betekent dat de besparing een besparing blijft. Indien er later geld zou blijken te zijn, kan altijd worden besloten hierover te
onderhandelen. Het kan dus na onderhandelingen veranderen.
Minister Muyters benadrukt dat dit punt op deze manier met de vakbonden is besproken. Het in de regelgeving vermelde percentage zal tot 78,06 procent worden verlaagd.
De volgende Vlaamse Regering kan dat in 2014 en 2015 opnieuw bespreken. Indien er op
dat ogenblik geld is, kan een beslissing worden genomen om de 78,06 procent weerop 92
procent te brengen. Niemand weet immers nu al wat de groeicijfers op dat ogenblik zullen
zijn; niemand weet of het op dat ogenblik mogelijk zal zijn een nieuwe cao af te sluiten.
Het geld dat nu voor 2014 en de daaropvolgende jaren is ingeschreven, een bepaald bedrag
per personeelslid in de onderwijssector, wordt gebruikt om besparingen door te voeren.
Die besparingen zijn recurrent. De vakbond kan vragen dit punt in 2014 of in 2015
opnieuw op de onderhandelingstafel te brengen. Het uitgangspunt blijft dat het om 78,06
procent gaat. Indien er voldoende middelen zijn om een nieuwe cao af te sluiten, zal dit
punt dan met de vakbonden worden besproken.
De heer Filip Watteeuw vindt dat dit punt in dat geval niet in een raamakkoord hoeft te
staan. De vakbonden kunnen natuurlijk altijd alles agenderen.

2

Raamakkoord van 23 november 2012, pagina 3, Concrete voorstellen – 1. Sector onderwijs.
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Minister Philippe Muyters benadrukt dat het om een recurrente besparing gaat. Er staat
in het raamakkoord dat het om 78,06 procent gaat, tenzij na onderhandelingen iedereen
akkoord blijkt om dit weer te verhogen. In de meerjarenraming is in 122 miljoen euro
voorzien. Het is en blijft recurrent.
De vraag is of er een volgende cao komt en waarvoor die cao dan gebruikt zou worden. De vakbonden vinden dat tijdens die onderhandelingen het vakantiegeld weer op
het voorgaande peil kan worden gebracht. Het is mogelijk dat er vanaf 2015 geen geld
voor verdere cao’s meer is. De minister wil dat zeker niet stellen. De vakbonden hebben
gevraagd dit punt dan te bespreken. De Vlaamse Regering heeft besloten dat dit zeker een
mogelijkheid is.
Minister Muyters wijst erop dat de startpositie 78,06 procent is. Er is dus geen automatische herziening van de wetgeving naar 92 procent. Die herziening naar 92 procent is
mogelijk als men na onderhandelingen daar een akkoord over zou bereiken. De besparing
is dus duidelijk recurrent.
De minister verklaart het verschil in de beschikbaarheidsvergoedingen. Hij gaat ervan uit
dat er vanaf 2014 geen nieuwe beleidsruimte is die verdere beschikbaarheidsvergoedingen
met zich meebrengt. Als men geen extra beleidsruimte heeft, kunnen een aantal initiatieven wellicht niet meer of slechts verminderd doorgaan. Daardoor is het bedrag van de
beschikbaarheidsvergoedingen wat verschillend. Voor Via-Invest gaat de minister ervan
uit dat er voor de beschikbaarheidsvergoedingen een substitutie is met de klassieke investeringen, wat maakt dat men dat op die manier in de meerjarenraming heeft verrekend.
De minister verduidelijkt dat overeenkomstig de bepalingen van het Rekendecreet het
vakantiegeld moet worden aangerekend op het jaar dat het kosten met zich meebrengt.
Vakantiegeld voor 2014 krijgt men omdat men heeft gewerkt in 2013 en wordt begrotingsmatig in 2013 aangerekend. Het vakantiegeld daalt, de eindejaarspremie stijgt. Er was
nog geld beschikbaar van de cao waarover men in de loop van 2014 een bespreking kon
voeren. Er is een verschil van 10 miljoen euro tussen 122 en 132 miljoen euro. De Vlaamse
Regering heeft 132 miljoen euro weggenomen van de begroting van 2013 en 10 miljoen
euro gelaten als opstap voor de nieuwe cao. Die 10 miljoen euro zet men ook recurrent in
voor besparingen, dus 10 miljoen euro per jaar. Dan is er nog 122 miljoen euro in de meerjarenraming vanaf 2014. Daarvan haalt men het geld af voor de besparingen. Er is een
verschuiving van het vakantiegeld naar de eindejaarspremie. Die blijft voortwerken tot het
percentage van het vakantiegeld na een mogelijk nieuwe cao zou worden verhoogd. Het
percentage van 78,06 blijft tot eventuele herziening in een volgende cao en een volgend
gesprek met de vakbonden.
6.

Replieken

De heer Sas van Rouveroij meent dat er een zwaard van Damocles hangt boven het personeel van het onderwijs einde 2014 begin 2015, wanneer het zal moeten onderhandelen over
de restitutie van het vakantiegeld a rato van 92 procent. Als dan het zwaard van Damocles wordt gebruikt, dan kijkt het onderwijspersoneel aan tegen een definitief verlies van
vakantiegeld van 92 naar 78 procent. Open Vld aanvaardt geen besparing in het onderwijs
en bij de leerkrachten. De heer van Rouveroij herhaalt het voorstel van Open Vld om in
plaats van te werken op de wedden en de verloningen binnen het onderwijs, te werken op
het aantal ambtenaren. De afweging van 6 procent, waarin de regering voorziet, moet
men verhogen tot 10 procent. Het verschil tussen 6 en 10 procent staat toe om dergelijke
maatregelen te vermijden. Dat kan zonder één naakt ontslag. Het volstaat om de nietvervangingsratio naar één op drie te brengen, namelijk 33 procent van de ambtenaren die
jaarlijks vrijwillig uit dienst treden. Dat zijn er 1800 per jaar. Als men daarvan een derde
niet vervangt, gaat het om 600 per jaar. Als dat gedurende een legislatuur wordt volgehouden, komt men aan 10 procent. Dan heeft men een budgettair volume dat voldoende is om
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trucjes niet te moeten toepassen en het zwaard van Damocles niet boven het onderwijs te
laten hangen, want daar hoort het volgens hem echt niet thuis.
Minister Philippe Muyters vraagt de heer van Rouveroij of er volgens hem een verhoging
moet zijn van de lonen. Volgens de minister stelt de heer van Rouveroij immers een verhoging van de lonen met 72 miljoen euro voor. Dat wil de minister niet doen. De heer Sas
van Rouveroij repliceert dat hij al jaren voorstelt om af te blijven van de lonen, zeker in het
onderwijs, maar wel om het aantal ambtenaren te beperken.
De heer Filip Watteeuw meent dat de alinea die de heer van Rouveroij heeft voorgelezen,
op twee manieren kan worden gelezen. Hij zal zien wat het zal zijn einde 2014 begin 2015.
Volgens hem zullen de vakbonden vooral lezen dat het bedrag van het vakantiegeld voor
de prestaties vanaf het jaar 2015 niet bepaald is, ook niet op 78,06 procent. Volgens minister Philippe Muyters klopt dat niet. De heer Filip Watteeuw zegt dat er over een verhoging
van het percentage kan worden onderhandeld, maar dat dat niet is bepaald. Einde 2014
zal men dat dan wel zien.
De heer Watteeuw stelt vast dat daarmee de herwaardering van het beroep van leerkracht,
wat een belangrijk project was van de minister van Onderwijs, geschrapt is. Hij heeft de
indruk dat de minister van Onderwijs er niet in slaagt om zijn beleid te verdedigen.
Wat betreft de beschikbaarheidsvergoedingen, blijkt volgens de heer Watteeuw uit de uitleg van de minister dat de zwaarte van de beschikbaarheidsvergoedingen voor een gedeelte
wordt aangepakt, maar dan wel door minder investeringskredieten toe te laten, ook voor
de volgende Vlaamse Regering. Er is dus wel degelijk impact op de volgende regering.
De heer Lode Vereeck vraagt waarom, als het voor de leerkrachten toch geen verschil
maakt omdat wat wordt verloren in het vakantiegeld er uiteindelijk opnieuw bij komt in
de eindejaarstoelage, er niet voor wordt geopteerd om het vakantiegeld te behouden en
een besparing te doen in de eindejaarstoelage.
De heer Bart Van Malderen reageert op de theorie die de heer van Rouveroij al voor de
tweede keer ontwikkelt in het parlement, namelijk dat de 1 procent besparing op loonkredieten kan worden gecompenseerd door een verhoogde uitstroom van ambtenaren, en dat
zonder naakte ontslagen. Volgens de spreker klopt het rekensommetje totaal niet. De heer
van Rouveroij noemde 10 procent als referentiecijfer, maar had het in het verleden over 12
procent, terwijl alle agentschappen van de Vlaamse overheid vandaag al verschrikkelijk
hun best moeten doen om 6 procent te realiseren. Voor de kleine agentschappen is het nu
al moeilijk om de dienstverlening te garanderen en om anderzijds de doelstelling te realiseren. Mensen doen hun best om de doelstelling loyaal na te streven. Uit het overleg met de
vakbonden bleek echter dat op een aantal domeinen bijzonder goed in het oog moet worden gehouden dat er geen verschuiving komt, dat er niet aan de ene kant een uitstroom is
van koppen, terwijl aan de andere kant de factuur wordt betaald omdat bepaalde diensten
via werkingsmiddelen moeten worden gefinancierd omdat ze door externen gebeuren. Het
is de bedoeling van minister Bourgeois om verder te onderzoeken of dit kostenefficiënt
gebeurt.
Die operatie verdubbelen en doen alsof er helemaal niemand iets van zal voelen, komt
volgens de heer Van Malderen neer op mensen iets aanpraten. Hij noemt het bovendien
een belediging voor elk van de personeelsleden, want er wordt verondersteld dat er nu 10
tot 12 procent mensen met hun duimen zitten te draaien. Als het mogelijk is om ze feilloos
en gevoelloos niet te vervangen, dan betekent dit dat er nu niet gewerkt wordt. De heer
Van Malderen is ervan overtuigd dat het tegendeel waar is. In het andere geval verneemt
hij heel graag van de heer van Rouveroij welke zaken hij wenst te schrappen.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4

92

De heer Koen Van den Heuvel verwijt de heren Vereeck en Watteeuw sloganeske taal. De
minister-president heeft gezegd dat hij de hervorming van het onderwijs schouder aan
schouder met zijn minister van Onderwijs stapsgewijs zal realiseren. Hij verwijt de oppositieleden negativisme.
De heer Van den Heuvel leest dat de onderwijsmiddelen die nu een aandeel hebben van
38 procent van de totale begroting, bij de toename van de beleidskredieten in de meerjarenraming een aandeel hebben van 45 procent. De opmerkingen van de heer Watteeuw en
zijn poging om alles in het belachelijke te trekken, worden met deze ene zin ontkracht: de
onderwijsmiddelen nemen sneller toe dan de gemiddelde uitgaven in de begroting.
De heer Van den Heuvel herinnert aan wat de heer van Rouveroij vorige week ook al
heeft gezegd. De politiek in Vlaanderen heeft nood aan coherentie. Waar Open Vld in het
Federale Parlement met hand en tand een reële loonbevriezing verdedigt als de grote stap
voorwaarts in het begrotings- en relancedebat voor het land, is het ongeloofwaardig dat
Open Vld hier in het Vlaams Parlement zegt dat de Vlaamse Regering niet op de lonen
moet besparen, om daarin een zekere mate te houden, maar in koppen en enkel en alleen
in koppen. De heer Van den Heuvel mist derhalve de coherentie in het liberale verhaal. Hij
denkt dat het allebei moet gebeuren en hij steunt de heer Van Malderen, die zegt dat er in
de Vlaamse administratie een inspanning wordt geleverd. Dat verloopt niet gemakkelijk
en er kan nog een tandje bij worden gestoken. De heer Van den Heuvel sluit dat niet uit
maar hij stelt voor om de eerste stap, met de min 6 procent, op een goede manier uit te
voeren. Dan moet men zien wat te doen met de reële loonstijging, in coherentie met het
federale beleid.
Minister Philippe Muyters zegt tot de heer Watteeuw dat er voor de nieuwe beschikbaarheidsvergoedingen nog altijd wordt uitgegaan van een verhoging van de beschikbaarheidsvergoedingen bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden van 146 naar 194 miljoen euro, maar niet naar 205 miljoen euro. De
vooruitgang wordt dus getemperd.
Tot de heer van Rouveroij zegt minister Muyters dat het onderwijspersoneel evenveel
zal krijgen. Ze zullen 72 miljoen euro minder vakantiegeld krijgen en 72 miljoen euro
meer eindejaarspremie. Dat is netto 0 euro verschil voor het onderwijspersoneel. Maar er
moet op die eindejaarspremie nog 5 miljoen euro aan patronale bijdragen aan de federale
overheid worden betaald. Die 5 miljoen euro wordt ook betaald met cao-geld. Dit wordt
gedaan, zegt minister Muyters tot de heer Vereeck, omdat het vakantiegeld al vanaf de
begroting 2013 wordt aangerekend. Daar moet een besparing gebeuren. Dankzij deze werking – in 2014 een daling van het vakantiegeld en een stijging van de eindejaarspremie – is
er in 2013 een besparing op het vakantiegeld, maar ook in 2014 en 2015 blijft het vakantiegeld op 72 miljoen euro minder. Dus blijft in 2014 de besparing bestaan. Want in 2014
is er cao-geld, en die 122 miljoen euro zou, zoals het is voorzien in de begroting, kunnen
worden besteed boven de indexaanpassing, die niet wordt aangetast, aan extra vakantiegeld of extra eindejaarspremie. Dit dient te gebeuren naast datgene wat al is beslist, zoals
de verbetering van de onderwijskwaliteit. Minister Muyters verwijst naar de meerjarenraming. Daaruit blijken stijgingen in, bijvoorbeeld, het cao-onderwijsgeld.
De heer van Rouveroij heeft dus ongelijk. Er wordt niet bespaard op de mensen op het
einde van het jaar. Er is een verschuiving van vakantiegeld naar eindejaarspremie. Vanaf
2014 is het nettoresultaat voor het individu in het onderwijs 0 euro. Als de heer van
Rouveroij vindt dat van die 122 miljoen euro 72 miljoen euro uitgekeerd had moeten worden, dan was dat, boven op de index iets extra. Minister Muyters vindt dat de vakbond
gelijk heeft als hij zegt dat het extra cao-geld voor zijn deel van de besparing moet worden
genomen. Het is de index, en of datgene wat er bovenop komt zal worden ingezet, buiten
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het verschil tussen 122 miljoen euro en 72 miljoen euro, dat nog besproken moet worden.
Maar als de tijden beter worden, wil minister Muyters toch eens uitkijken naar een nieuwe
cao en of dat vakantiegeld niet opnieuw kan stijgen. De minister benadrukt dat iedereen
van het onderwijspersoneel op het eind van het jaar hetzelfde zal krijgen.
Als met de vakbonden zulke afspraken kunnen gemaakt worden, waarbij 100 miljoen euro
wordt bespaard en waarbij voorzien cao-geld wordt teruggetrokken, moet men dat doen.
Daarbij zegt de overheid wat behouden mag blijven en wat gebruikt mag worden om te
besparen – 10 miljoen euro, wat nog openstond van de cao voor 2013; 72 miljoen euro,
wat nodig is om tot 82 miljoen euro te komen; 5 miljoen euro aan patronale bijdragen. Op
de cao voor 2014 en volgende jaren wordt 87 miljoen euro afgehaald om de besparing te
realiseren: 82 miljoen euro netto en 5 miljoen euro patronale bijdragen die verschuldigd
zijn op de eindejaarspremie. Het verschil tussen de 122 miljoen euro en de 77 miljoen euro,
of tussen de 132 miljoen euro en de 87 miljoen euro, kan in de loop van 2014 nog worden
besteed voor een nieuwe cao.
De oppositie vergist zich als ze zegt dat de besparing niet recurrent is. Elke besparing is
recurrent tot men ze herziet. Maar ze is voorzien. Volgens de wetgeving zal de verlaging
van het vakantiegeld er komen. De besparing op de cao is voorzien. Dit is dus recurrent.
Het gunstige van de zaak is dat de personen in het onderwijs op jaarbasis geen verlaging
van hun inkomen hebben, want het is nog niet toegekend cao-geld, en het wordt nu ook
niet boven op de index toegezegd.
Wat het technische aspect betreft, verduidelijkt de minister dat de regelgeving het verlaagde vakantiegeldpercentage en de verhoogde eindejaarspremie voor 2014 zal moeten
opnemen. De vakantiegelden in 2014 zijn immers een engagement van 2013, en dus moet,
overeenkomstig het Rekendecreet, het vakantiegeld van 2014 in 2013 aangerekend worden.
De minister vat samen dat er een min is in het vakantiegeld, een plus in de eindejaarspremie en een min in de openstaande cao-factuur – twee minnen en één plus geven een min.
De begroting hoeft daarvoor niet te worden aangepast. Er is in de begroting immers een
negatieve provisie van 100 miljoen euro. Bij de begrotingscontrole zal de minister verduidelijken hoe die provisie wordt omgezet in besparingen.
Minister Muyters wijst er voorts op dat in de meerjarenraming de 100 miljoen euro recurrent is opgenomen. De minister zou die 100 miljoen euro over de verschillende posten
– ambtenaren, onderwijs, De Lijn en de VRT – kunnen verdelen. Dan krijgt men lichte
verschuivingen, maar in een totaalbudget van 27 tot 32 miljard euro acht de minister het
niet wenselijk om daarover nog een mededeling te doen.
De heer Ludo Sannen noemt de benadering van de heer van Rouveroij demagogisch. Hij
wijst erop dat de middelen voor het onderwijs stijgen, en dat ook in een moeilijke context.
De regering en de minister van Onderwijs hebben met de vakbonden op een constructieve
manier een besparing kunnen realiseren. De heren van Rouveroij en Watteeuw zoeken
conflicten, aldus de spreker, maar hier kunnen ze geen conflict vinden, en dat irriteert hen.
Het bewijst de daadkracht, ook van de minister van Onderwijs, in het onderhandelen met
vakbonden, om resultaten te boeken, besluit de heer Sannen.
De heer Sas van Rouveroij noemt de verschuiving van de aanrekening van het vakantiegeld
een boekhoudkundige truc, en bij boekhoudkundige trucs vreest hij altijd een verborgen
agenda. De minister heeft echter benadrukt dat het niet zijn bedoeling is om mensen uit
het onderwijs de factuur te laten betalen. De heer van Rouveroij noemt dat een belangrijke
uitspraak. Hij herhaalt de eis van Open Vld dat in het onderwijs en op de lonen van de
leerkrachten geen besparingsmaatregel mag worden toegepast.
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De spreker wijst erop dat, trouw aan het federale regeerakkoord, lonen wel zullen kunnen
worden aangepast aan de index, maar dat er voor het overige een bevriezing zal zijn. In dit
geval bestond echter het risico van een verlies van vakantiegeld, in plaats van een status
quo. Maar nu is er duidelijk geëxpliciteerd dat dat niet de betrachting is en dat niemand
uit het onderwijs verontrust hoeft te zijn. De heer van Rouveroij zal daar indien nodig
naar terugverwijzen, mocht blijken dat die afspraken niet gehonoreerd worden.
De heer van Rouveroij snijdt het punt aan van de niet-vervanging van een aantal personeelsleden van de Vlaamse overheid, zoals goedgekeurd door deze Vlaamse Regering.
Oorspronkelijk was dat 5 procent, wat nadien is opgetrokken tot 6 procent voor deze
legislatuur. De Vlaamse Regering blijkt op kruissnelheid te zitten wat het uitvoeren van
die belofte betreft3. Gezien de evolutie van de cijfers gaat de heer van Rouveroij ervan uit
dat die doelstelling zal gehaald worden. Dan gaat het over het aantal ambtenaren dat uit
dienst treedt en niet worden vervangen. De kaasschaafmethode is in de loop van deze
legislatuur iets harder gehanteerd en het aantal werd opgetrokken van 5 tot 6 procent.
Het gevolg is dat alle diensten met schaafwonden zitten en hun wonden moeten likken.
Veel diensten zijn aan het eind van hun Latijn, en dat heeft alles te maken met het feit
dat er geen kerntakendebat wordt gevoerd, aldus de heer van Rouveroij. De norm van 10
procent die hij voorstelt, dwingt deze Vlaamse Regering om een kerntakendebat te voeren.
Men kan bijna straffeloos tot die 6 procent geraken, maar dan likken alle diensten hun
wonden. Maar als men echter voorbij die 6 procent gaat, dan ontsnapt men niet langer
meer aan de vraag wat de opdracht is van Vlaanderen, wat Vlaanderen in de toekomst wel
en wat niet meer moet doen.
Die 10 procent vergt een kerntakendebat en vergt ook het activeren van het College van
Ambtenaren-Generaal. Het is evident dat zij de werkvloer beter kennen dan de regering
en de politici. Zij moeten die verlaging met 10 procent op maat snijden, maar ze kunnen
dat maar nadat dat kerntakendebat succesvol werd gevoerd. Sommige diensten zullen dus
uitdovend worden en na enkele maanden of jaren eindigen op nul, zodat daar sprake zal
zijn van veel meer niet-vervangingen dan een derde. Er zal namelijk sprake zijn van een
vermindering met 100 procent. Van andere diensten zal de Vlaamse Regering oordelen dat
die haar speerpuntdiensten zijn, die haar kerntaken uitvoeren. Die diensten zullen zelfs
geen 10 of 5 procent moeten inleveren, en misschien kunnen ze zelfs groeien. Dat zijn de
keuzes waarop Open Vld aandringt. De heer van Rouveroij wijst erop dat dit geen theorie
is; in Gent wordt dat al twintig jaar gedaan. Daar is dat een constante opdracht. Daarover
moet men binnen de Vlaamse Regering echter overeenkomen. Hier is echter geen gemeenschappelijk project. Er is geen gemeenschappelijk vertrouwen, wat nodig is om een kerntakendebat succesvol te voeren. Dan hoeft men niet terug te grijpen naar trucjes.
Minister Philippe Muyters benadrukt dat het vakantiegeld wel wordt verlaagd op recurrente basis. Dat wordt gecompenseerd via een gelijke verhoging van de eindejaarspremie.
Het gevolg is dat iemand uit het onderwijs op jaarbasis evenveel krijgt. De besparing
bestaat erin dat er geen surplus komt. Er is dus een verlaging naar 78,06 procent, tot
dat percentage, na onderhandelingen, zou worden verhoogd. Die verhoging is echter niet
voorzien, dus dat percentage zal 78,06 procent blijven. De eindejaarspremie wordt verhoogd, maar er is geen invulling van de cao die zou kunnen hebben geleid tot een verhoging van de maaltijdcheques, de eindejaarspremie, het vakantiegeld of dergelijke. Dat
niet-invullen is de besparing.

3

http://www.bestuurszaken.be/besparingsronde.
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De heer Sas van Rouveroij meent dat de meeste werknemers en ambtenaren recht hebben
op 92 procent vakantiegeld. Dat is de standaard in Vlaanderen. Er is weliswaar een compensatie in de eindejaarspremie, maar hij heeft het er toch moeilijk mee. Het vakantiegeld
en de eindejaarspremie worden op een ander moment uitbetaald. Hij vraagt zich af of
het moment van uitbetaling ook nog eens zal worden gewijzigd. Zal het uitbetalen van de
eindejaarspremie dan worden vervroegd tot de vakantie? Voor iemand die op basis van
zijn loon een jaarplanning maakt, maakt het moment waarop hij dat loon krijgt immers
een verschil.
De heer Erik Tack stelt dat die besparing eigenlijk geen besparing is, omdat er een verschuiving is van vakantiegeld naar eindejaarstoelage. Als hij het goed heeft begrepen, is de
minister het ermee eens dat die zogenaamde besparing toch niet recurrent is.
Minister Philippe Muyters antwoordt dat die verschuiving een feit is en te maken heeft met
het kunnen aanrekenen op 2013. Hij herhaalt dat dit wel recurrent is. Van het cao-geld
van 122 miljoen euro gaat 72 miljoen euro af, plus het bedrag van 10 miljoen euro waarin
in 2013 is voorzien, plus het bedrag van 5 miljoen euro aan werkgeversbijdragen. Er gaat
dus elk jaar 87 miljoen euro af van die 122 miljoen euro en dat vanaf 2014, elk jaar. Dat is
recurrent. Dat wordt niet gecompenseerd. Wat de heer van Rouveroij zei, is nieuw voor de
minister. De heer Sas van Rouveroij antwoordt dat hij liever zou zien dat men vandaag van
het loon afblijft, in 2013 en 2014. Minister Philippe Muyters repliceert dat dit een voorstel
is dat samen met de vakbonden wordt gedaan. Hij heeft, in tegenstelling tot de heer van
Rouveroij, wel een akkoord van de vakbonden. De Vlaamse Regering bespaart recurrent
82 miljoen euro, met de vakbonden, zonder stakingen of protest, hetgeen toch een goede
zaak is.
Op de vraag van de heer Erik Tack of het doorschuiven van vakantiegeld wel een besparing is, antwoordt minister Philippe Muyters bevestigend en benadrukt hij het recurrente
karakter van de operatie. De heer Erik Tack ontkent dat het een besparing is. Minister
Philippe Muyters repliceert dat het twee keer min is. De cao is min, het vakantiegeld is min
en de eindejaarspremie is plus. Dat is twee keer min en één keer plus, het resultaat is dus
min. De operatie bedraagt min 82 miljoen euro. Vanaf 2014 is dat recurrent. Is dat een
besparing van 82 miljoen euro of niet? In reactie op een opmerking van de heer Erik Tack,
herhaalt minister Philippe Muyters dat het voor het individu geen verschil maakt. Eind
2014 zal iedereen in het onderwijs op jaarbasis hetzelfde hebben gekregen, maar niet het
surplus dat wel gepland was. Dat is een besparing. De heer Erik Tack blijft bij zijn vraag
of de doorschuifoperatie tussen vakantiegeld en eindejaarspremie niet dan wel recurrent
van aard is.
Met betrekking tot het raamakkoord, wijst de heer Filip Watteeuw erop dat er ook besparingen zijn bij de VRT. Een commentator schreef in de krant dat er tijd is voor frivoliteiten zoals het derde net, maar dat er even later zwaar moet worden bespaard. Dat komt
vreemd over, dat kan niemand ontkennen. Men had dat vooraf moeten berekenen, dan
zou het derde net, dat overigens niet echt werkt, er niet gekomen zijn. Dat is al vaak
genoeg gezegd.
Volgens de heer Watteeuw blijven de zware besparingen in het raamakkoord bij de
Vlaamse administratie en de diensten van de Vlaamse overheid onderbelicht. Hij vindt
het bizar dat er wordt ingebroken in bestaande cao’s. In het onderwijs gaat men toekomstige cao-gelden gebruiken. De vakbonden zijn daar zeer creatief geweest. In het raamakkoord voor de Vlaamse administratie staat dat “de Vlaamse Regering (wenst) de nog
niet concreet toegewezen of niet onmidellijk nodige middelen voorzien voor het sectoraal
akkoord 2013-2014 te schrappen.”4. Dat is vreemd voor de heer Watteeuw. Men gaat in
2013 ongeveer 850.000 euro schrappen en bijna 6 miljoen euro in 2014. Men breekt in in
4
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een bestaande cao. Naar het schijnt is dat nog niet genoeg, en gaat men ook de personeelskredieten verminderen met bijna 7 miljoen euro in 2013 en bijna 2 miljoen euro in 2014.
Verder staat te lezen in het raamakkoord dat bij de implementatie van deze beslissing
geen naakte ontslagen mogen doorgevoerd worden5. Dat juicht de heer Watteeuw toe.
Er mogen evenmin goedpresterende contractuelen worden ontslagen louter omwille
van besparingsmaatregelen. Alleen “indien de reden van een aanstelling vervalt, kan de
arbeidsovereenkomst wel beëindigd worden.”. De heer Watteeuw vraagt zich af of dit zal
volstaan om de besparingen te realiseren.
Bovendien is hij er niet van overtuigd dat het akkoord rond is. Hij weet dat het raamakkoord ondertekend is, maar het moet nog naar de achterban. Hij vangt signalen op dat
het niet zomaar zal passeren. De heer Watteeuw vraagt aan de heer Sannen of het voor
hem kan dat men middelen schrapt uit lopende cao’s. Hij vindt dat vreemd. De heer Ludo
Sannen repliceert dat de heer Watteeuw zich baseert op veronderstellingen. Hij vindt dat
men enkel kan uitgaan van feiten en afspraken. De heer Filip Watteeuw ontkent dat. Hij
stelt vast dat de heer Sannen als notoir sp.a’er verdedigt dat er wordt ingebroken in cao’s.
De heer Watteeuw heeft nog een andere algemene opmerking over het begrotingsevenwicht. In de voorbije jaren heeft hij daar nooit een opmerking over gemaakt, hij vindt dat
wel een prestatie. Alleen worden er verkeerde conclusies uit getrokken. Als er een begrotingsevenwicht is, wordt er geconcludeerd dat we goed bezig zijn, maar dat is niet het
geval, beklemtoont hij. De discussie over het onderwijs illustreert dat. De rekening klopt
wel, maar de vraag is of er een antwoord is op het tekort aan leerkrachten en op de uitstroom aan jonge leerkrachten uit het onderwijs. Daarop is er geen antwoord. De rekening
klopt, maar het beleid is niet goed.
Over het begrotingsevenwicht bestaat een zeker triomfalisme. In De Morgen van 27
november 2012 las de heer Watteeuw een lezersbrief van twee leden van deze commissie.
Daarin wordt nogal triomfalistisch gedaan over de prestatie en die wordt afgezet tegenover de federale overheid. De inspanning die hier werd gedaan was zeker een prestatie,
maar is een stuk gemakkelijker dan wat de federale overheid moet doen. Dat heeft vooral
te maken met wat de heer Van Mechelen heeft gedaan in de voorbije legislatuur. Hij heeft
namelijk de zaken op orde gezet, aldus de spreker.
In de meerjarenraming staan er voor 2018 nog altijd 3,2 miljard euro schulden. Dat is
vooral de verdienste van KBC omdat het te maken heeft met terugbetalingen. Zelfs met
de volledige terugbetaling komt men er nog niet uit. Nochtans was het de bedoeling om
in 2020 schuldenvrij te zijn. Dat is niet meer haalbaar, maar het traject om de volledige
schuldafbouw door te voeren, zou moeten worden voorgesteld.
De heer Watteeuw stelt dat de impact van de pps-beschikbaarheidsvergoedingen nu wordt
vertaald in investeringskredieten. Hij heeft nooit beweerd dat het de schuld is van de
minister dat die beschikbaarheidsvergoedingen zo groot zijn, wel dat dikwijls wordt verzwegen dat de impact voor de volgende regering is. Ofwel komt de impact op de budgetten, ofwel op de investeringskredieten, waar nu in wordt geschrapt.
De vraag is wat de bruikbaarheid is van de meerjarenraming op het moment dat er wordt
geëxtrapoleerd, stipt de spreker aan. De minister heeft de heer Van Mechelen gelijk gegeven met zijn opmerking dat er meer moet worden gewerkt met scenario’s, dat de pure
extrapolatie ons nergens brengt. Het gaat erom te weten welke marge er is om een beleid
te voeren. De minister heeft de oefening gemaakt met 1 procent groei. De vraag is of we
daar zullen geraken. De 1,6 tot 1,9 procent die de minister nu gebruikt, is zeer optimis5
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tisch. De spreker vraagt zich af of we dat zullen halen. En dan wordt alles onzeker, maar
dat is ook eigen aan alles wat te maken heeft met de meerjarenraming.
Ten slotte zijn er nog zaken die niet zijn opgenomen, besluit de heer Watteeuw, zoals de
staatshervorming. De innovatie en het groeipad zijn ook niet opgenomen. Daarom zijn er
nog heel wat onzekerheden.
De heer Lode Vereeck erkent dat het zeker een prestatie is dat de begroting in evenwicht
is, zeker in de huidige macro-economische context, maar bij de federale overheid gaat het
over miljarden euro, terwijl het hier over miljoenen gaat.
Een blijvend discussiepunt tussen de meerderheid en de oppositie is het gebruik van buffers, vindt de heer Vereeck. Dat gaat terug op een gemiste kans in het begin van de legislatuur en die ook in de beleidsbrief staat, namelijk het al dan niet gebruiken van een
structurele norm. Bij de bespreking van de septemberverklaring heeft de spreker gevraagd
om in deze commissie enkele sessies te wijten aan de structurele norm. Die kan tijdens
deze legislatuur niet meer worden geïmplementeerd. Hij zou wel willen nagaan wat de
voorstellen waren van de heer Poelvoorde en hoe men in de nieuwe legislatuur aan de slag
zou kunnen gaan met een structurele norm.
De situatie is niet zo erg als vorig jaar. Volgens de spreker heeft de commissievoorzitter
toen zelf verklaard dat de begroting virtueel was omdat we er 500 miljoen euro naast
zaten. Het evenwicht nu is in zekere mate fictief omdat er geen rekening wordt gehouden
met de groeivertraging, de usurperende bevoegdheden en een aantal vergeten instellingen.
Als hij dat allemaal samentelt, komt hij op 218 miljoen euro. Zelfs als de besparingen van
82 miljoen euro toch als recurrent worden beschouwd, dan komt hij voor dit jaar nog
altijd op een rekensom van 520 miljoen euro eenmalige maatregelen, en 620 miljoen euro
stijgende inkomsten. Er is dus geen conjunctuurbuffer. In de begroting is een assumptie van 0,7 procent groei ingeschreven. Het wordt waarschijnlijk 0,1 procent. Dat is 0,6
minder en met de huidige elasticiteit betekent dat ongeveer 120 miljoen euro minder te
verwachten inkomsten.
De Vlaamse Regering heeft een benadering gekozen die niet kiest voor buffers, maar voor
conservatieve schattingen van de inkomsten, en dan hoopt ze dat het allemaal nog zal
meevallen. De heer Vereeck is wel voorstander van het gebruik van dergelijke buffers. Dat
wil zeggen, werken met een structurele norm. In de slechte periode nu moet er een heel
klein overschot zijn, en in de goede periode zoals 2010-2011, een groter overschot.
Inzake de andere betaalbuffers en de rentebuffer heeft het Rekenhof de spreker wel overtuigd. Er is geen betaalbuffer en het Rekenhof ziet daar ook geen gevaren opduiken. Er is
geen rentebuffer en het Rekenhof vindt dat een redelijke assumptie. Op de korte termijn
ziet de spreker ook geen renteverhoging. Enkel een conjunctuurbuffer zou dus een redelijke aanpak zijn, aldus de heer Vereeck.
Dat er geen voorzieningen zijn voor de usurperende bevoegdheden, blijft de spreker
vreemd vinden. De SERV blijft dat struisvogelpolitiek noemen. Dit maakt voorlopig geen
deel uit van de federale begroting. Gelet op de aangekondigde inhoud van de federale
begrotingscontrole zal allicht een bedrag van 300 miljoen euro in de richting van de regio’s
schuiven. Er zijn momenteel geen voorzieningen voor die staatshervorming.
De heer Vereeck is van mening dat het hier een fundamenteel meningsverschil betreft dat
niet tijdens deze discussie zal worden opgelost. Volgens hem moeten bepaalde voorzieningen worden getroffen. Het gaat immers om 17 miljard euro. Iedereen kan zijn kop in het
zand steken en wachten tot het zo ver is. Iedereen weet echter ook wat er op de Vlaamse
overheid afkomt. Niet alles kan zo maar worden geschrapt.
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Wat de schuldopbouw betreft, verwijst de heer Vereeck naar twee specifieke elementen.
Door middel van risicovolle participaties wordt opnieuw 100 miljoen euro aan bijkomende schulden gecreëerd. Hij sluit zich dan ook aan bij de oproep van het Rekenhof om
in functie van de nulschuld een tijdspad te ontwikkelen.
De meerjarenraming geeft aan waar de Vlaamse overheid zich in 2018 zal bevinden. Het
gaat dan om de schulden die sinds 2008 zijn opgebouwd, minus de terugbetalingen van
de KBC-schulden. Het is niet duidelijk wat verder met het bedrag van 3 miljard euro zal
gebeuren. De heer Vereeck is het omwille van de intellectuele eerlijkheid eens met de vraag
van het Rekenhof om de doelstelling in het Pact 2020 los te laten. Hij wil niet beweren dat
Vlaanderen in 2020 schuldenvrij zal zijn en dat in de laatste twee jaren, die zich overigens
gedeeltelijk al in de daaropvolgende legislatuur bevinden, nog 3 miljard euro zal worden
bespaard. Dit lijkt hem niet haalbaar. In dit verband zou het mogelijk moeten zijn een
nieuw tijdschema te gebruiken.
De gewaarborgde schuld blijft een zorgenkind. In 2011 ging het om 10,8 miljard euro. In
2014 zal het om 13,4 miljard euro gaan. Het Bankenplan maakt hier geen deel van uit.
De heer Vereeck wil van de schuldpositie geen fetisj maken. Hij wil zich echter waakzaam
opstellen. Hij wil de minister dan ook twee punctuele vragen over de schuld stellen. Eind
december 2012 zal een schijf van het Euro Medium Term Note-programma (EMTNschijf) ter waarde van 200 miljoen euro vervallen. De heer Vereeck vraagt zich af hoe die
EMTN-schijf zal worden geherfinancierd. Er zal immers geen terugbetaling door KBC
volgen. De heer Vereeck vraagt zich tevens af of de pari passu-verklaring een afspraak
vormt die loopt tot de federale schuld volledig is terugbetaald of die voor een periode van
een jaar loopt. Hij vraagt zich af wat de concrete afspraken zijn.
De eenmalige maatregelen in verband met KBC vallen ooit weg. Er wordt voor 130 miljoen euro op de buffers ingeteerd. Dat omvat 16 miljoen euro van de conjunctuurbuffer,
14 miljoen euro van de rentebuffer, 20 miljoen euro van de betaalbuffer en de reserves van
de drinkwatermaatschappij, die voor 80 miljoen euro worden afgeroomd. Verder krijgt
de drinkwatermaatschappij 30 miljoen euro minder aan toelagen en wordt de factuur van
Aquafin verlengd. Deze laatste niet-recurrente maatregel levert 40 miljoen euro op.
Een punt dat nog niet veel aandacht heeft gekregen, is de volgens de heer Vereeck verfoeilijke praktijk van de gronden van de VMM. Die verkoop was oorspronkelijk gepland voor
2010 en 2011. In 2012 bleken een aantal gronden nog niet te zijn verkocht. Die verkoop
gaat in 2013 nog verder. Er is weer sprake van de verkoop van gronden voor iets meer dan
18 miljoen euro. Het staat niet in de algemene toelichting bij de begroting. Wie dit punt
wil terugvinden, moet wat zoekwerk verrichten. Aangezien hier nog registratierechten bij
komen, zullen de eenmalige inkomsten op dat vlak ongeveer 20 miljoen euro bedragen,
wat de heer Vereeck bijzonder veel vindt.
Eenmalige inkomsten houden in dat het daaropvolgende jaar nieuwe inkomsten moeten
worden gezocht. Dit jaar kan de minister van de ongeveer 600 miljoen euro aan eenmalige
maatregelen 150 miljoen euro niet herhalen. Dit betekent dat van de 620 miljoen euro aan
bijkomende inkomsten onmiddellijk 150 miljoen euro verdwijnt. Dat is een kwart van de
nettobeleidsruimte. Dat is de reden waarom er elk jaar op het einde van de rit zo weinig
ruimte voor nieuw beleid overblijft.
De heer Vereeck wijst erop dat de minister in vergelijking met 2010 over 3,7 miljard euro
aan bijkomende inkomsten kon beschikken. Dat kunnen weinig andere overheden beweren. Dit jaar gaat om 620 miljoen euro aan bijkomende middelen. Daarvan valt 150 miljoen euro onmiddellijk weg. Volgens de heer Vereeck zal de minister zich op het constant
beleid beroepen. Het gaat hier echter steeds om die eenmalige maatregelen.
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Vervolgens wil de heer Vereeck nog een ander interessant punt aanhalen uit de meerjarenraming die de minister enkele jaren voordien heeft gepresenteerd. Die raming was vrij conservatief. De minister beschikt nu over een half miljard euro meer aan inkomsten dan hij
toen had geschat. Bij die meevaller ten bedrage van 500 miljoen euro komt nog het feit dat
de minister voor 250 miljoen euro aan nieuw beleid heeft moeten schrappen. Aangezien er
meer inkomsten zijn en er minder nieuw beleid wordt gevoerd, zou de minister 500 miljoen
euro meer moeten hebben. Hij beschikt echter slechts over 250 miljoen euro. Volgens de
heer Vereeck ligt ook dit aan de cascade van eenmalige maatregelen.
De echte beslissingen vormen volgens de heer Vereeck eigenlijk vaak druppels op hete platen. De eenmalige maatregelen vreten het nieuw beleid aan. Voor de scholenbouw staat 15
miljoen euro ingeschreven. De achterstand bedraagt 2600 miljoen euro. Voor onderzoek
en ontwikkeling staat 20 miljoen euro ingeschreven. Daar komt nog 12,5 miljoen euro
voor de hogescholen bij. Dat is samen 32,5 miljoen euro. Volgens de minister zelf zou het
eigenlijk om 70 miljoen euro moeten gaan. Volgens het traject van de Vlaamse Raad voor
Wetenschap en Innovatie zou het om 170 miljoen euro moeten gaan. In feite kan de minister een aantal kerntaken niet naar behoren invullen.
De nieuwe meerjarenraming biedt nauwelijks vrije ruimte. De minister geeft dat volgens
de heer Vereeck op een correcte wijze zelf toe. Hij wijst immers op de mogelijke gevolgen
van de zesde staatshervorming. Volgens de heer Vereeck zal de invulling daarvan bijzonder weinig ruimte overlaten.
Tot slot heeft de heer Vereeck nog veeleer punctuele vragen over de buffer voor betaalproblemen. Bij de tweede begrotingscontrole bedroeg die buffer 30 miljoen euro, meer
bepaald een algemene buffer van 20 miljoen euro en een buffer van 10 miljoen euro voor
het Vlaams Infrastructuurfonds. Aangezien nu op de buffers wordt ingeteerd, wordt 20
miljoen euro geschrapt. De heer Vereeck vraagt zich af of de schrapping van 20 miljoen
euro al dan niet inhoudt dat nog 10 miljoen euro voor eventuele betaalproblemen van het
VIF wordt behouden. Hij vraagt zich tevens af of die buffer in 2012 al is aangewend.
De heer Sas van Rouveroij stelt dat Vlaanderen boven zijn stand blijft leven en er niet in
slaagt om de endogene groei van zijn uitgaven onder controle te krijgen en die minstens te
beperken tot de groei van de ontvangsten. De spreker klaagt aan dat dit geen structurele
begroting is, want ze heeft geen meerjarenperspectief. Daarmee bedoelt hij onder meer het
feit dat geen rekening wordt gehouden met de zesde staatshervorming. De spreker verwijst
voor het overige naar de kritieken in de rapporten van Rekenhof en SERV.
Eenmalige maatregelen zijn volgens de heer van Rouveroij op zich aanvaardbaar. Ze zijn
niet per definitie uitgesloten, maar men moet er zich goed van bewust zijn dat dit druk
uitoefent op de begroting van 2014.
De heer van Rouveroij haalt de onduidelijkheid met betrekking tot de kapitaalparticipaties aan. Hij verwijst naar de bedreiging van een eventuele herkwalificatie van de participatie in het VEB voor een bedrag van 200 miljoen euro. De spreker zegt dat Open Vld ook
haar twijfels heeft bij de nieuwe kapitaalparticipatie in Via-Invest. Volstaan die 65 miljoen
euro om projecten ter waarde van 750 miljoen euro te financieren? Die kritiek werd, aldus
de heer van Rouveroij, ook door het Rekenhof geformuleerd. Het is volgens hem ook
onduidelijk of de Via-projecten ook zullen voldoen aan de ESR 8-norm. Hij zegt akte te
hebben genomen van het feit dat minister Muyters zegt dat dit geval per geval zal worden
bekeken. Hij hoopt dat er niet veel kwalijke gevallen zijn.
Open Vld heeft nog een vraag over de terugbetalingen van KBC. De financiering volgt uit
de ingeschreven leencapaciteit van 1,3 miljard euro voor de niet-terugbetaling van KBC.
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Maar het commisielid zegt niets terug te vinden over de bijkomende intrestlasten die deze
lening zou veroorzaken.
De ViA-doelstelling van een schuldenvrij Vlaanderen in 2020 wordt niet gehaald. Daarvoor zou de minister jaarlijks 0,2 procent hogere ontvangsten dan uitgaven moeten
inschrijven. De heer van Rouveroij sluit zich hier aan bij de kritiek van de SERV en van
het Rekenhof. Hij zegt te hebben begrepen dat schuldenvrij zijn voor minister Muyters
niet langer meer de eerste doelstelling is, en dat daarop allerlei variaties worden ontwikkeld.
Voor de heer van Rouveroij is de meerjarenraming die naam niet waardig. Het is voor hem
duidelijk dat het meerjarenperspectief van de begroting voortvloeit uit de begrotingsopmaak voor 2013. De heer van Rouveroij citeert het advies van het Rekenhof hierbij: “Het
gebrek aan meerjarenperspectief geeft de indruk dat de jaarbegroting niet uitgaat van
een meerjarenraming, zoals het Rekendecreet dat wil, maar dat de wisselwerking tussen
jaarbegroting en meerjarenraming hoofdzakelijk in één richting gaat: de aanpassing van
de meerjarenraming aan de keuzes van de jaarbegroting.”. De heer van Rouveroij verwijt
minister Muyters dat hij die indruk niet heeft kunnen wegnemen.
De heer van Rouveroij wil vanuit zijn 20-jarige ervaring als schepen, minister Muyters wijzen op een fout die niet alleen hij maakt maar ook de andere ministers. Vlaanderen legt al
te vaak regels op aan steden en gemeenten om ze dan zelf niet te respecteren. De spreker
zal dit vanuit zijn communale reflex, blijven herhalen. De voorbije jaren heeft hij hiervan
al tientallen voorbeelden gegeven, en hij kan het nu heel concreet doen met betrekking tot
de meerjarenramingen. Hij citeert artikel 146 van het Gemeentedecreet, dat hij overigens
prima en perfect vindt, dat aan gemeenten, OCMW’s en provinciebesturen het volgende
oplegt: “Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en vóór
hij beraadslaagt over het budget voor het volgende boekjaar, stelt de gemeenteraad een
meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële
nota. Het heeft betrekking op de hele periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen, te rekenen vanaf de datum van vaststelling ervan. In de strategische nota worden
de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt
verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële
consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.”. De heer van
Rouveroij zou de filosofie die hieruit blijkt en die de steden en gemeenten dwingt tot een
jaarlijkse actualisering van dit document, ook door Vlaanderen gehuldigd willen zien. Hij
zou een meerjarenplanning met inhoud willen.
In het kader van de impact van de zesde staatshervorming, wijst de spreker er nogmaals
op dat er in de voorgelegde meerjarenplanning geen rekening wordt gehouden met de
impact van de staatshervorming.
De heer van Rouveroij heeft er eerder al minister Muyters op gewezen dat de meerjarenplanning enkel rekenkundige zaken voortzet maar geen keuzes maakt en zelfs geen respect
betoont voor de keuzes die al gemaakt zijn. Zo wordt er voor het Plattelandsfonds binnenkort wel een ontwerp van decreet voorgelegd, maar er wordt niet in een financiering
voorzien.
En dan is er ook nog het groeipad voor O&O. De kredieten voor wetenschap en hoger
onderwijs zitten inderdaad in het constant beleid vervat en hebben dus niets met het
groeipad te maken. Dat groeipad spreekt over de extra middelen die in de komende jaren
moeten vrijkomen voor O&O om de 1 procentnorm voor overheidsuitgaven in O&O te
bereiken.
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De heer van Rouveroij citeert hierover uit het akkoord dat in 2011 werd bereikt: “Het
goedgekeurde groeipad voorziet voor deze legislatuur een minimale budgetstijging van 60
miljoen euro in 2012, gevolgd door een verdere opstap met 70 miljoen euro in 2013 en nog
eens 70 miljoen euro in 2014. Tussen 2012 en 2014 wordt dus minimaal 390 miljoen euro
extra uitgegeven aan O&O.”. De heer van Rouveroij had dit graag in een meerjarenplanning, die naam waardig, vertaald gezien. Het enige wat hij uit de meerjarenbegroting kan
opmaken, is dat er in bijkomende bedragen is voorzien voor het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, gecumuleerd tot 2018 voor een, naar zijn mening, schamel
bedrag van 9,8 miljoen euro. Wat voor zin heeft het om zaken als een innovatiegroeipad
af te spreken, meerjarig, als er geen rekening mee wordt gehouden in de algemene meerjarenraming?
De spreker wijst op het feit dat ook Europa de minister tot een ernstige meerjarenplanning zou dwingen. Zeker indien hij een onafhankelijk Vlaanderen zou moeten besturen,
zou de minister met dit meerjarenplan niet bij Europa terechtkunnen omdat het strijdig is
met de richtlijnen die blijken uit het sixpack en het twopack.
De entiteit België, die een verzameling van overheden is, heeft afspraken gemaakt met
Europa. De heer van Rouveroij hoopt dat sp.a en CD&V dat goed beseffen. Die afspraken
zullen loyaal mee opgenomen moeten worden door de andere entiteiten.
Het laatste punt dat de heer van Rouveroij aanhaalt, betreft de 1 procentbesparing, die
onder meer de opschorting van de prestatietoelage bevat. Een van de absolute beleidsprioriteiten is een efficiënter Vlaanderen, en nu gaat men precies diegenen die voor die efficiëntie moeten zorgen en die een beetje boven het maaiveld uitsteken, meteen weer afmaaien
door de prestatietoelage voor 2013 en 2014 af te schaffen of te bevriezen. De heer van
Rouveroij vraagt zich af of dat geen marxisme is.
De heer Ludo Sannen wil de aandacht vestigen op de term kostendrijvers. Hij vraagt zich
af of de term constant beleid dan anders gedefinieerd moet worden. Uiteindelijk gaat
het immers om constant beleid, beslist beleid, dat een groeipad in zich heeft. De spreker
verbaast er zich over dat dit jaar de term kostendrijvers telkens ook in de toelichting voorkomt en vraagt zich af wat daar precies mee bedoeld wordt.
De meerjarenraming die voorligt, is wat een meerjarenbegroting moet zijn, vindt de heer
Sannen, met name uittekenen wat bij constant beleid de impact over een bepaald aantal
jaren is. Er zullen misschien nog andere zaken aankomen, zoals de (zesde) staatshervorming en de usurperende bevoegdheden, maar hetgeen voorligt is zoals het parlement het
ooit zelf aan de regering heeft gevraagd in een motie. En dus mag men van een meerjarenraming niet meer, maar ook niet minder verwachten.
De oppositie maakt al de hele legislatuur het verwijt dat de Vlaamse Regering te weinig
buffers aanlegt, aldus de heer Sannen. Hij verwijst bij wijze van repliek naar een uitspraak
van toenmalig minister van Begroting Dirk Van Mechelen: “Buffers leg je aan wanneer
het conjunctureel goed gaat, buffers wend je aan wanneer het conjunctureel slecht gaat.”.
Een conjunctuurbuffer op een moment dat het conjunctureel zo slecht gaat, is volgens
de heer Sannen niet de beste oplossing. Wat Vlaanderen moet doen, is blijven investeren
waar het kan, en de koopkracht van de mensen niet verder aantasten. Dat is zijns inziens
het beste antwoord op de huidige conjuncturele situatie. Daarmee zal Vlaanderen niet de
mondiale economische groei kunnen bepalen, maar men kan er ten minste het consumentenvertrouwen mee overeind houden. En dat consumentenvertrouwen is heel belangrijk
voor de binnenlandse economische ontwikkeling.
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De Vlaamse begroting is al jaren in evenwicht, ook in conjunctureel moeilijke situaties.
Bijna niemand in Europa doet ons dat na, benadrukt de heer Sannen. Hij vraagt zich af
welke regio’s of landen in Europa op dit moment, in deze conjuncturele situatie, grote buffers aanleggen.
De heer Sannen wijst erop dat er momenteel weinig kan worden gezegd over de usurperende bevoegdheden. Dat zijn immers uitgaven die op federaal niveau gebeuren en waarover de federale overheid beslist heeft. Als de federale overheid dat niet meer doet, is het
aan Vlaanderen om te bekijken of het bepaalde noden die opgevuld worden, zal opvullen.
Maar dat politieke debat moet dan gevoerd worden, stelt de heer Sannen. Nu kan men
daar niets zinnigs over zeggen, ook niet over de mogelijke budgettaire impact ervan.
De heer Sannen is het eens met de heer van Rouveroij dat het ook de verantwoordelijkheid
van Vlaanderen is om ervoor te zorgen dat de federale overheid haar doelstellingen haalt.
Wie kritiek probeert te uiten op de federale begroting door te stellen dat Vlaanderen het
zo goed doet, vergelijkt twee zaken die niet met elkaar te vergelijken vallen, alleen al op
basis van de omvang en de budgettaire situatie waarin men zich bevindt.
De spreker stelt dat de federale begroting op dit moment ook goed is voor Vlaanderen.
Men heeft in een crisissituatie een federale begroting opgesteld die verdedigbaar is, die
door Europa gesteund zal worden en die de kredietwaardigheid van België niet aantast.
En dat is ook goed voor Vlaanderen en zijn schuldpositie. Uiteindelijk, onderstreept de
heer Sannen, zullen we collectief de zaken moeten overwinnen en de Europese doelstellingen realiseren.
De heer Sannen is het dan weer niet eens met de heer van Rouveroij wanneer die het sixpack en het twopack naar de Vlaamse begroting vertaalt. Net zoals men de twee begrotingen (federaal en Vlaams) niet met elkaar kan vergelijken, kan men ook dat niet tegen
elkaar afwegen. De spreker verwacht dat Europa Vlaanderen zal feliciteren met het resultaat dat nu voorligt, want er wordt niet ingegaan tegen de aanbevelingen die ten aanzien
van de lidstaten geformuleerd zijn.
Uit de meerjarenraming blijkt dat de kans dat Vlaanderen in 2020 schuldenvrij is, steeds
kleiner wordt, eigenlijk zelfs heel klein. Het Pact 2020 werd geformuleerd in een bepaalde
conjuncturele context. Er werd een doelstelling vooropgesteld en die moet men proberen
na te leven. Als omstandigheden wijzigen, zullen doelstellingen misschien ook deels worden gewijzigd, maar de heer Sannen vindt niet dat nu al moet gezegd worden dat we het
niet zullen halen. Ter zake is hij het niet eens met de heer Vereeck. Men moet nu zijn eigen
doelstellingen niet onderuit halen, maar natuurlijk moet men wel realistisch zijn. Gezien
de huidige situatie, die men vijf jaar geleden niet kon voorspellen, zal men bepaalde doelstellingen waarschijnlijk of misschien niet halen. Dat mag Vlaanderen niet beletten om de
doelstelling te realiseren om zo snel mogelijk schuldenvrij te zijn.
De heer Sannen wijst erop dat hij met ‘schuldenvrij’ niet bedoelt dat er geen beschikbaarheidsvergoedingen of participaties meer mogen zijn. Beide zijn ook niet met elkaar te
vergelijken. Ook de liberale voorgangers hebben gezegd dat het niet kan dat Vlaanderen
het Deurganckdok zou realiseren door het in één keer af te betalen en dat in de Vlaamse
begroting te zetten. Als we het Deurganckdok realiseren, dan moeten we dat afschrijven.
Nu moet dat via pps en beschikbaarheidsvergoedingen. Dat zijn echter schulden waar
wat tegenover staat, aldus de heer Sannen. Die schulden zijn in zekere zin gedekt door de
infrastructuur die men realiseert. Participaties zijn uitgaven waar wat tegenover staat. De
heer Sannen heeft het over schulden waar voor de rest niets tegenover staat, zij het dat dit
in het geval van KBC misschien wel zo is.
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Minister Philippe Muyters kan hier de federale begroting niet beoordelen. Over het Pact
2020 is hij het eens met de heer Sannen. Toen de doelstellingen werden bepaald, was er
nog geen sprake van een crisis.
Het woord kostendrijver is voor minister Muyters niet negatief. Kostendrijvers zijn de
zaken die automatisch decretaal een verhoging van de kosten veroorzaken.
De minister wil de heer Watteeuw duidelijk maken dat een cao een afspraak tussen twee
partijen is. Zo een afspraak kan door die twee partijen dan ook worden gewijzigd, dat
is niet inbreken in een cao. De minister kent anderen die een cao eenzijdig wijzigen. Het
raamakkoord dat voorligt, is geen eenzijdige wijziging; de twee partijen hebben dit samen
beslist. Het gaat om het niet uitgeven van middelen die nog niet in uitgifte stonden. Het
was gepland, maar het wordt niet verder uitgevoerd in 2013 of 2014. Het cao-geld zal
anders kunnen worden besteed.
In het sectoraal akkoord 2010-12 (zoals naar verwezen in het raamakkoord van 23
november 20126) staat in punt 3.12.2. vierde alinea: “Indien de budgettaire situatie van de
Vlaamse overheid bij het opstarten van de onderhandelingen voor het sectoraal akkoord
2013-2014 fundamenteel verschilt (…) t.o.v. de budgettaire vooruitzichten bij het afsluiten
van het sectoraal akkoord 2010-2012 kunnen zowel de vakbonden als de Vlaamse Regering een heronderhandeling over de beschikbare middelen vragen.”.
Er werd een economische heropleving verwacht, maar die is er niet gekomen. De minister heeft een heronderhandeling aangevraagd. Ze zijn samen tot een akkoord gekomen.
De minister vindt dat de heer Watteeuw zich cru heeft uitgedrukt. Hij moet dan aan de
vakbonden ook maar gaan vertellen dat ze inbreken in de cao. Er is in het verleden al
‘ingebroken’ op cao’s in positieve zin omdat de groei beter was dan verwacht. Dat moet
ook worden vermeld.
De minister is verheugd dat de heer Watteeuw het begrotingsevenwicht een prestatie vindt.
Hij is het ermee eens dat er politieke keuzes worden gemaakt.
De meerjarenraming gaat uit van een schuldbedrag van rond de 3 miljard euro. Na de
terugbetaling door KBC die al gepland was tot 2018, moet er nog altijd 660 en 330 miljoen
euro worden terugbetaald. 660 miljoen euro is de basis, en 330 miljoen euro de penalty.
Trek die af van 3 miljard euro en men bekomt een 2 miljard euro, zoals ook het Rekenhof
had berekend. Misschien beslist de volgende Vlaamse Regering dat haar grootste doelstelling de schuldafbouw is. De minister wil zich daar niet over uitspreken. De vraag is of er
dan ruimte is om die 2 miljard euro op te hoesten. Dat hangt natuurlijk van de parameters
af. De minister beseft hoe gevoelig dat allemaal ligt. 2 miljard euro verspreid over zoveel
jaren lijkt hem best haalbaar. Men moet bij alle delen een stukje voorzien om in 2018 te
kunnen afronden. Als KBC in 2019 zijn laatste schijf zou terugbetalen, dan zitten we aan
de nulgroei. Dat is een politieke keuze die men zal moeten maken.
De minister is het eens met de heer Sannen, hij gaat ervan uit dat al onze participaties nul
zijn. Die zouden ook nog in rekening kunnen worden gebracht. Het geheel kan toch wat
anders worden bekeken. Het zijn politieke keuzes. In 2020 kan men participaties houden
die in de schuld zitten of die participaties verkopen. Men kan de vrijgekomen beleidsruimte gebruiken om overschotten te creëren of om beleid te voeren.
Op vraag van de heer Van Mechelen en van de voorzitter, heeft de minister als oefening
in de meerjarenraming de 1 en 2 procent groei genomen. Hij heeft al duidelijk gezegd
6
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dat men voorzichtig moet zijn, de groei kan stijgen. Dat hangt samen met fiscale capaciteit en met inflatie. Eén van de vijf parameters wordt aangepast, de rest niet. Het is zeer
gevaarlijk, dat wordt zeer strikt doorgetrokken, dat is rudimentairder dan wat het Planbureau doet. Het is verkieslijk geen verschillende scenario’s te schrijven in het kader van een
meerjarenraming. De minister heeft alle sensitiviteitsfactoren weergegeven en de effecten
die ze hebben op de parameters.
De minister hoort graag van de heer Vereeck dat de groei 0,1 procent zal bedragen. Waarschijnlijk bestaan er andere meningen. De overheid volgt consequent het Planbureau.
De minister vraagt aan de heer Vereeck om niet met de moeilijke oefening van de structurele norm te beginnen vooraleer de nieuwe Bijzondere Financieringswet gekend is. Het
heeft geen zin om nu een structurele norm vast te leggen zonder die nieuwe Bijzondere
Financieringswet. Die zal in 2014 of 2015 worden gerealiseerd.
Ten aanzien van de participaties heeft de minister een ander idee.
Wat betreft de evolutie van de waarborgen, verwijst de minister naar de bespreking van het
rapport van de Vlaamse Regering over het gevoerde beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap in 2011 op dinsdag 23 oktober 2012 (Parl.St.
Vl.Parl. 2011-12, nr. 32). De minister waarschuwt nog eens dat de aard van de waarborgen totaal verschillend is, ook qua risico. Hij denkt daarbij aan de sociale huisvesting en
andere.
De minister wijst erop dat de EMTN vervalt. Dit zal wellicht via private placement en het
kasoverschot opgevangen kunnen worden. De pari passu van KBC is voor één jaar uitgesteld of opgeschort tot december 2012. De minister neemt 30 november als einddatum.
Als KBC in november nog betaalt, zal ze eerder de federale overheid betalen omdat ze
daardoor de verhoging van de kosten en een hogere penalty fee kan vermijden. Indien dat
niet gebeurt, dan wordt het opnieuw pari passu, tenzij de Vlaamse overheid die opnieuw
opheft om KBC niet meer kosten aan te rekenen dan nodig. Dat zal dan worden besproken.
In een brief vraagt Aquafin uitdrukkelijk om bijkomende gronden te kunnen verkopen.
Dat is een keuze die de Vlaamse Regering samen met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij maakt.
Minister Muyters stelt dat de inkomsten meevallen ondanks dat de economische groei
tegenvalt. De minister heeft de cijfers al getoond van een meerjarenraming toen en nu.
Vooral de inflatie is gestegen, wat een verhoging van de dotatie tot gevolg heeft. Maar een
verhoging van de inflatie heeft ook een onmiddellijk effect op de uitgaven. De bijkomende
ruimte tussen 2013 en 2018 bedraagt grosso modo 4 miljard euro. 2 miljard euro gaat naar
de inflatie en dat wordt dan een vestzak-broekzakoperatie.
Het O&O-groeipad is in functie van de 3 procentnorm van het bbp. Als de economische
groei niet 2 maar min 0,1 procent is, is dat groeipad verschillend. Als de groei min 0,1
procent is, kan het groeipad worden verlaagd, maar dat doet de minister niet. Hij doet 20
miljoen euro bovenop de 60 miljoen euro van 2012. Indien men dat zou berekenen, is het
groeipad nog steeds volgens de 3 procentnorm van het bbp. Vanaf 2014 wordt dat niet
meegenomen, omdat er dan opnieuw een beleidsbeslissing moet komen. Valt de groei dan
tegen, dan is het groeipad weer minder enzovoort.
Voor 2013 is er een inschatting gedaan van de betaalkalender van het VIF en die is opgenomen. Bij de laatste monitoring van de betaalbuffer van 20 en 10 miljoen euro is er nog
niets aangewend.
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Met betrekking tot de vraag of er wel of niet rekening moet worden gehouden met die
staatshervorming, verwijst minister Muyters naar de eerdere besprekingen. Daar werd de
voorzitter geciteerd dat Vlaanderen in 2015 een bijdrage zou moeten doen. De minister
ziet dan niet in dat hij daarvoor reeds in 2013 geld zou moeten uittrekken.
Voor de intrestlasten houdt de minister rekening met de terugbetaling door KBC, zoals
gepland was. Als KBC niet zou betalen, moeten er intrestlasten worden uitgetrokken,
maar dan is de coupon opnieuw hoger. Die komt het jaar daarop dan in mindering. Volgens dit schema is alles meegenomen.
Minister Muyters wijst erop dat als het Gemeentedecreet zou worden toegepast op
de Vlaamse begroting, er nu een meerjarenraming van één jaar zou zijn. De heer van
Rouveroij had voorgelezen dat de meerjarenraming voor de rest van de beleidsperiode
moest zijn. De heer Sas van Rouveroij repliceert dat men verplicht is te actualiseren. In het
jaar voorafgaand aan de verkiezingen gaat men tot het jaar van de verkiezingen plus één.
Dan was het 2015 geweest, repliceert minister Philippe Muyters. In elk geval zou het niet
tot 2018 zijn. Een van de belangrijke punten in het Rekendecreet was dat de meerjarenraming, anders dan in het verleden, rollend moest zijn en altijd een periode van zes jaar
moest overspannen. De minister volgt met zijn meerjarenraming wat het parlement in het
Rekendecreet heeft voorgeschreven. Hij zou het vreemd vinden dat de Vlaamse Regering
begrotingen maakt van 2017 en 2018 en politieke keuzes vooropstelt voor een andere coalitie. Voor het legislatuuroverschrijdende moet het effect gekend zijn, maar er moeten geen
politieke keuzes worden gemaakt.
XII.VOORTZETTING VAN DE BESPREKING VAN DE BELEIDSBRIEF FINANCIEN EN BEGROTING OP DINSDAG 27 NOVEMBER 2012
1.

Tussenkomst van de heer Felix Strackx

De heer Felix Strackx vindt de beleidsbrief Financiën en Begroting elk jaar blijkbaar minder ambitieus worden op het vlak van wat men nog wil verwezenlijken, hoewel de termijn natuurlijk korter wordt. Zo staat er in de beleidsbrief niets over de Studiecommissie
Gewestbelastingen. Hij hoort of leest daar niets meer over. Die studiecommissie bestaat
nu drie jaar. Hij wil weten of die nog bijeenkomt. Ook wacht hij nog altijd op concrete
voorstellen van die Studiecommissie. Hij heeft de indruk, ook al omdat daarover niets in
de beleidsbrief staat, dat die Studiecommissie dood en begraven is en dat men daar deze
legislatuur eigenlijk niets meer van hoeft te verwachten.
2.

Tussenkomst van mevrouw Griet Smaers

Mevrouw Griet Smaers stelt dat de Studiecommissie Gewestbelastingen nog volop aan het
werk is. Eerder heeft ze immers nog verwezen naar de meerjarenplanning van het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting. Onder meer voor dit en volgend jaar is daarin in budgetten
voorzien om een uitgebreider onderzoek te kunnen voeren, onder leiding van professor
Haelterman. Ze had de minister gevraagd wat de doelstelling daarvan precies was. Hij had
geantwoord dat de precieze opzet van het onderzoek nog moest worden bepaald. Dat zou
alleszins moeten volgen uit die studiecommissie – zo heeft ze het toch begrepen.
3.

Repliek van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport

Minister Philippe Muyters antwoordt dat een indeling is gemaakt in categorieën, namelijk
A, B en C, die verder wordt uitgewerkt. Omdat de beleidsbrief nieuwe initiatieven behandelt, staat het er niet in. Dit zal verder worden aangepakt conform de afspraken die in het
parlement zijn gemaakt. Vanaf het ogenblik dat de Vlaamse Regering voorstellen heeft
over categorie A, zal ze die voorleggen.
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XIII. AKTENEMING VAN DE VERSLAGEN UIT DE ANDERE COMMISSIES
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting nam op 4 december 2012
akte van de verslagen uit de andere commissies. Deze verslagen zijn terug te vinden in de
Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 15/3-A tot en met 15/3-K.
XIV. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN STEMMING VAN HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DE MIDDELENBEGROTING VAN
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013 OP
DINSDAG 4 DECEMBER 2012
Bij dit ontwerp van decreet werden 3 amendementen ingediend door de Vlaamse Regering, die terug te vinden zijn in Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 14/2.
Voor de inhoud en de verantwoording van de amendementen wordt verwezen naar voormeld parlementaire stuk.
1.

Tabel

Amendement nr. 2 van de Vlaamse Regering bevat een voorstel tot wijziging van het programma LC Algemeen.
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Het amendement nr. 3 van de Vlaamse Regering bevat een voorstel tot wijziging van de
tabel, Overzicht begrotingsfondsen.
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
De aldus gewijzigde tabel wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
2.

Corpus van het decreet

Artikel 1 tot en met 5
De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 6
Amendement nr.1 van de Vlaamse Regering strekt ertoe artikel 6 te wijzigen. Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Het gewijzigde artikel wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 7 tot en met 18
De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Het aldus gewijzigde corpus van het ontwerp van decreet wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
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Eindstemming

Het aldus gewijzigde ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr.14/1)
wordt aangenomen met 8 stemmen tegen 3 bij 3 onthoudingen.
XV. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN STEMMING VAN HET ONTWERP
VAN DECREET HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013 op
dinsdag 4 DECEMBER 2012
Bij dit ontwerp van decreet werden 11 amendementen ingediend door de Vlaamse Regering, die terug te vinden zijn in Parl.St. Vl. Parl. 2012-13, nr. 15/2.
Voor de inhoud en de verantwoording van deze amendementen wordt verwezen naar
voormeld parlementair stuk.
Hierna wordt niet bij elk amendement afzonderlijk verwezen naar het parlementaire stuk
waarin het terug te vinden is.
1.

Tabel: Afdeling I: Begrotingskredieten

Amendement nr. 8 van de Vlaamse Regering bevat een voorstel tot wijziging van begrotingsartikel Programma LC Algemeen.
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
De aldus geamendeerde tabel I: Begrotingskredieten wordt aangenomen met 8 stemmen
bij 6 onthoudingen.
2.

Tabel: Afdeling III: Diensten met Afzonderlijk Beheer

Amendement nr. 9 van de Vlaamse Regering strekt ertoe de begroting van DAB Vloot te
wijzigen.
Het amendement wordt aangenomen met 10 stemmen bij 4 onthoudingen.
Amendement nr. 10 van de Vlaamse Regering strekt ertoe de begroting van DAB Veiling
Emissierechten in te voegen.
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
De aldus geamendeerde tabel II: Diensten met Afzonderlijk beheer wordt aangenomen
met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
3.

Tabel: Afdeling V: Vlaamse Rechtspersonen

Amendement nr. 11 van de Vlaamse Regering strekt ertoe de begroting van Vlabinvest te
wijzigen.
Het amendement wordt aangenomen met 10 stemmen bij 4 onthoudingen.
De aldus geamendeerde tabel V: Vlaamse Rechtspersonen wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
De aldus geamendeerde tabellen worden aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4

108
4.

Corpus van het decreet

Artikel 1 tot en met 5
De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 6
Amendement nr. 1 van de Vlaamse Regering strekt ertoe artikel 6 te wijzigen.
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Het aldus gewijzigde artikel wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 7 tot en met 10
De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 11
Amendement nr. 2 van de Vlaamse Regering strekt ertoe artikel 11 te wijzigen.
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Het aldus gewijzigde artikel wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 12 en 13
De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 14
Amendement nr. 3 van de Vlaamse Regering strekt ertoe artikel 14 te wijzigen.
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Het aldus gewijzigde artikel wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 15 tot en met 38
De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 39
Amendement nr. 4 van de Vlaamse Regering strekt ertoe artikel 39 te wijzigen.
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
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Het aldus gewijzigde artikel wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 40 tot en met 101
De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 102
Amendement nr. 5 van de Vlaamse Regering strekt ertoe artikel 102 te wijzigen.
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Het aldus gewijzigde artikel wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 103 en 114
De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Artikel 114/1 (nieuw)
Amendement nr. 6 van de Vlaamse Regering strekt ertoe een nieuw artikel 114/1 in te
voegen.
Het artikel wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
In de tekst aangenomen in de commissie wordt het artikel hernummerd tot artikel 115.
Artikel 115 tot en met 138
De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
In de tekst aangenomen in de commissie worden de artikelen hernummerd tot de artikelen
116 tot 139.
Artikel 139
Amendement nr. 7 van de Vlaamse Regering strekt ertoe artikel 139 te wijzigen.
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
Het aldus gewijzigde artikel wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
In de tekst aangenomen in de commissie wordt het artikel hernummerd tot artikel 140.
Artikel 140 tot en met 162
De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
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In de tekst aangenomen in de commissie worden de artikelen hernummerd tot de artikelen
141 tot 163.
Het corpus van het decreet wordt aangenomen met 8 stemmen bij 6 onthoudingen.
5.

Eindstemming

Het aldus gewijzigde ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van
de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr.15/1)
wordt aangenomen met 8 stemmen tegen 6.
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Gebruikte afkortingen
ACV-COC
AGIOn
AGIV
ARK(imedes)
BAM
bbp
BIV
bnp
CAG
cao
CFO
CRAB
DAB
DAR
DB
EMTN
E-peil
ESR
ESR-8
EU
EVA
EWI
FB
FFEU
FOD
GDI
GIPOD
GIS
GO!
GRB
Hermesfonds
IAVA
ICT
IMEC
IMF
IVA
IWEPS
IWT
KLIP
kmo
LOM
Mina
MRB Wegen
NBB
NBFW
nv
OCMW
OESO
O&O
PMV
pps
RESOC
SERV
SOFI

Algemeen Christelijk Vakverbond – Christelijke Onderwijscentrale
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
activering van risicokapitaal
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
bruto binnenlands product
belasting op de inverkeerstelling
bruto nationaal product
College van Ambtenaren-Generaal
collectieve arbeidsovereenkomst
Centraal Financieringsorgaan
Centraal Referentieadressenbestand
Dienst met Afzonderlijk Beheer
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Design Build
euro medium term note
Energiepeil
Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen
Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen-8
Europese Unie
extern verzelfstandigd agentschap
Economie, Wetenschap en Innovatie
Financiën en Begroting
Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
Federale Overheidsdienst
Geografische Data-Infrastructuur
Generiek Informatieplatform Openbaar Domein
geografisch informatiesysteem
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Grootschalig Referentiebestand
Het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid
Interne Audit van de Vlaamse Administratie
informatie- en communicatietechnologie
Interuniversitair Micro-elektronicacentrum
Internationaal Monetair Fonds
intern verzelfstandigd agentschap
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
Kabel en Leidinginformatieportaal
kleine of middelgrote onderneming
luchthavenontwikkelingsmaatschappij
Milieu en Natuur
Middenschalig Referentiebestand Wegen
Nationale Bank van België
Nieuwe Bijzondere Financieringswet
naamloze vennootschap
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
onderzoek en ontwikkeling
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
publiek-private samenwerking
regionaal sociaal-economisch overlegcomité
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Spin-Off Finacieringsinstrument
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TINA
VAC
VAPH
VDAB
VEB
VFLD
VFP
ViA
VIA
VIF
Vinnof
VIPA
VIVES
VLABEL
VLADYMO
VMM
VRIND
VRT
VSDO
VVSG
vzw

Transformatie, Innovatie en Acceleratie
Vlaams administratief centrum
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vlaams Energiebedrijf
Vlaams Fonds voor de Lastendelging
Vlaams Fiscaal Platvorm
Vlaanderen in Actie
Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Socialprofitsector
Vlaams Infrastructuurfonds
Vlaams Innovatiefonds
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving
Vlaamse Belastingdienst
Vlaams dynamisch model
Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaamse Regionale Indicatoren
Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
vereniging zonder winstoogmerk
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1:
Opsplitsing van het ontwerp van decreet houdende de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 over de verschillende commissies conform artikel 59, 2°,
van het Reglement van het Vlaams Parlement
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A. COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN EN BEGROTING

A.1.

De heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid

Artikel

14 (AB0/1AD-A-2-A/WT tot AB0/1AD-A-2-A/WT, AB0/1AL-A-2-B/WT tot
AB0/1AL-A-2-E/WT)
16
113

Afdeling I

Entiteit
Entiteit
Entiteit
Entiteit
Entiteit

Afdeling V

Interne Audit van de Vlaamse administratie IAVA

A.2.

Artikel

AB0: Programma AA, AD, AE, AF, AL
AC0: Programma AA
AD0: Programma AA, AN
CB0: BC0/1CC-C-2-Z/PA
VA0 – VR0

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

1–13
14 (CB0/1CC-G-2-C/WT tot CB0/1CG-G-2-Z/IS)
15 (samen met c-WON)
18 (samen met c-ECO)
27 (samen met c-WON)
28
29 (samen met c-BIN)
31 (samen met c-LEE)
32 en 33 (samen met c-WON)
34 (samen met c-LEE)
35 en 36 (samen met c-ECO)
37 (samen met c-WON)
38
40
43–46
47 (samen met c-CUL)
53–68
90
116–118
139–162
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Afdeling I

Entiteit CB0: Programma CA, CB, CC, CE, CF, CG
Entiteit CC0: Programma CA, CC
Entiteit CE0: Programma CA, CC

Afdeling V

Vlaams Fonds voor de Lastendelging
Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringuitgaven
(FFEU)
Toekomstfonds
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B. COMMISSIE
VOOR
BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS
DECREETSEVALUATIE, INBURGERING EN TOERISME

B.1.

BESTUUR,

De heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Artikel

14 (BC0/1BA-X-2-Z/WT tot BD0/1BH-C-2-C/WT, BD0/1BH-X-2-H/WT,
BD0/1BJ-C-2-A/WT tot BE0/1BK-C-2-C/WT, DB0/1DG-C-2-E/WT tot
DB0/1DG-C-2-Y/IS)
29 (samen met c-FIN)
91–94
112
119

Afdeling I

Entiteit
Entiteit
Entiteit
Entiteit
Entiteit
Entiteit
Entiteit

Afdeling III

Schoonmaak
Informatie Vlaanderen
Catering
Overheidspersoneel
Digitale Drukkerij

Afdeling V

Toerisme Vlaanderen

BB0: Programma BA
BC0: Programma BA, BB, BD, BE, BK, BL
BD0: Programma BA, BB, BH, BJ
BE0: Programma BA, BB, BK
BF0: Programma BA, BB, BF
BH0: Programma BA, BG
DB0: Programma DG
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C. COMMISSIE VOOR BRUSSEL EN DE VLAAMSE RAND

C.1.

De heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke
Kansen en Brussel

Artikel

14 (AB0/1AG-I-2-A/WT tot AB0/1AG-I-2-B/WT)
115

Afdeling I

Entiteit AB0 Programma AG

Afdeling V

Vlaams Brusselfonds

C.2.

De heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Artikel

14 (AB0/1AH-C-2-A/WT tot AB0/1AH-C-2-D/WT)

Afdeling I

Entiteit AB0 Programma AH
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D. COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN
EN INTERNATIONALE SAMENWERKING

D.1.

De heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid

Artikel

14 (DB0/1DC-A-2-B/WT tot DB0/1DF-A-5-Y/IS, DC0/1DE-A-2-A/WT tot
DC0/1DE-A-2-B/WT)
17
39
69
95

Afdeling I

Entiteit DB0: Programma DA, DC, DD, DE, DF
Entiteit DC0: Programma DA, DE

Afdeling III

Waarborgfonds Microfinanciering
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E. COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

E.1.

Mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur

Artikel

14 (HB0/1HC-H-2-A/WT tot HB0/1HC-X-2-F/WT, HC0/1HD-H-2-B/WT tot
HC0/1HD-H-2-H/WT, HD0/1HE-H-2-A/WT tot HD0/1HE-H-2-W/IS)
47 en 48 (samen met c-FIN)
74
88
98–100
128 en 129

Afdeling I

Entiteit
Entiteit
Entiteit
Entiteit

Afdeling III

Landcommanderij Alden Biesen
Kasteeldomein van Gaasbeek
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)
Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd

Afdeling V

Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)
Vlaams Topstukkenfonds

E.2.

HB0: Programma HA, HC
HC0: Programma HA, HD, HC0/1HG-X-2-B/WT
HD0: Programma HA, HE
HE0: Programma HA, HE

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Artikel

14 (HB0/1HF-G-2-A/WT tot HB0/1HF-G-5-Y/IS)
49
127

Afdeling I

Entiteit HB0: Programma HA, HB0/1HC-X-2-D/WT, HB0/1HC-X-2-F/WT, HF
Entiteit HC0: HC0/1HG-X-2-B/WT

Afdeling V

Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en
de Openluchtrecreatie (Bloso) (IVA)
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123

De heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke
Kansen en Brussel

Artikel

14 (HC0/1HG-I-2-B/WT tot HC0/1HG-I-2-B/WT)
101

Afdeling I

Entiteit HB0: Programma HA, HB0/1HC-X-2-D/WT, HB0/1HC-X-2-F/WT
Entiteit HC0: Programma HA, HG

Afdeling III

Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd

E.4.

Mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen,
Media en Armoedebestrijding

Artikel

14 (HB0/1HH-B-2-A/WT tot HB0/1HH-B-2-H/WT)
87

Afdeling I

Entiteit HB0: Programma HA, HB0/1HC-X-2-D/WT, HB0/1HC-X-2-F/WT,
HH
Entiteit HC0: Programma HA, HC0/1HG-X-2-B/WT
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F. COMMISSIE VOOR ECONOMIE, ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM, INNOVATIE, WETENSCHAPSBELEID, WERK EN
SOCIALE ECONOMIE

F.1.

De heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid

Artikel

14 (DC0/1DE-A-2-C/WT tot EB0/1EC-A-2-A/WT, EC0/1EA-A-4-Z/WT tot
EC0/1EC-A-2-X/IS)
35 en 36 (samen met c-FIN)
41
120

Afdeling I

Entiteit EB0: EB0/1EC-A-2-A/WT
Entiteit EC0: Programma EA, EC, ED, EG

Afdeling V

Fonds Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds)

F.2.

Mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen,
Media en Armoedebestrijding

Artikel

14 (EB0/1EC-B-2-A/WT tot tot EB0/1EG-B-2-A/WT)
18 (samen met c-FIN)
19

Afdeling I

Entiteit CB0: CB0/1CD-B-2-Z/PA en CB0/1CD-X-2-Z/PA
Entiteit EB0: Programma EA, EC (uitgez. EB0/1EC-A-2-A/WT), EE, EF, EG
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F.3.

125

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Artikel

14 (JB0/1JD-G-2-A/WT tot JB0/1JD-G-2-Z/IS, JC0/1JD-G-2-A/WT tot
JC0/1JD-G-2-Z/IS)
21 en 22
50 en 51

Afdeling I

Entiteit CB0: CB0/1CB-G-2-Z/PR
Entiteit JB0: Programma JA, JB, JD
Entiteit JC0: Programma JA, JD

Afdeling V

Herplaatsingsfonds

F.4.

Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,
Steden en Sociale Economie

Artikel

14 (JB0/1JE-F-2-A/WT tot JC0/1JE-F-4-C/WT)

Afdeling I

Entiteit JB0: Programma JA, JE
Entiteit JC0: Programma JA, JE
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G. COMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

G.1.

De heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid

Artikel

14 (KB0/1KD-A-2-A/WT tot KC0/1KE-A-2-B/WT)
130 en 131

Afdeling I

Entiteit KB0: Programma KA, KD
Entiteit KC0: Programma KA, KE
Entiteit KD0: Programma KF

Afdeling V

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector
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H. COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN
ONROEREND ERFGOED

H.1.

Mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur

Artikel

14 (LB0/1LC-H-2-A/WT tot LB0/1LC-H-2-G/WT, LD0/1LD-H-2-F/WT tot
LD0/1LD-H-4-F/WT)
31 (samen met c-FIN)
34 (samen met c-FIN)
75–78
102
132–134

Afdeling I

Entiteit LB0: Programma LA, LC (uitgez. LB0/1LC-F-2-Z/IS)
Entiteit LC0: Programma LA, LD
Entiteit LD0: Programma LA, LD

Afdeling III

Fonds voor preventie en sanering inzake leefmilieu en natuurbehoud
(MINA-fonds)

Afdeling V

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)
(IVA)
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (IVA)
Grindfonds

H.2.

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Artikel

14 (NC0/1ND-G-2-A/WT tot NC0/1ND-G-2-C/WT, ND0/1ND-G-2-C/WT)
108 – 109
137

Afdeling I

Entiteit NC0: Programma NA uitgez. NC0/1NA-F-2-Z/WT, ND
Entiteit ND0: Programma NA, ND
Entiteit NG0 : Programma NA (samen met c-WON)

Afdeling III

Grondfonds
Herstelfonds

Afdeling V

Rubiconfonds
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H.3.

De heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Artikel

14 (BD0/1BH-C-2-G/WT, ND0/1NF-C-2-C/WT tot ND0/1NF-C-2-G/WT,
NF0/1NF-C-2-A/WT tot NF0/1NF-C-2-G/WT)
111

Afdeling I

Entiteit NC0: Programma NC uitgez. NC0/1NA-G-2-Z/LO en NC0/1NA-G-2Z/WT, NF
Entiteit ND0: Programma NF
Entiteit NF0: Programma NA, NF
Entiteit NG0: Programma NA, NF

Afdeling III

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
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COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

I.1.

Mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken

Artikel

14 (MB0/1MC-E-2-Z/WT tot MB0/1MG-E-2-J/WT)
24–26
42
79–86
89
103–107
135

Afdeling I

Entiteit MB0: Programma MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG
Entiteit MC0: Programma MA, MI
Entiteit MD0: Programma MA, MH

Afdeling III

Vlaams Infrastructuurfonds
Loodswezen
Vloot
Luchthaven Antwerpen
Luchthaven Oostende

Afdeling V

Pendelfonds
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J.

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN GELIJKE KANSEN

J.1.

De heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke
Kansen en Brussel

Artikel

14 (AB0/1AI-I-2-A/WT tot AB0/1AI-I-2-F/WT, FB0/1FO-I-2-F/WT tot
FC0/1FO-I-2-Z/WT, FD0/1FO-I-2-G/WT tot FE0/1FO-I-2-K/WT)
20
30
70–72
96
121

Afdeling I

Entiteit AB0: Programma AI
Entiteit FB0: Programma FA, FB, FC, FD, FE, FG, FH, FI, FJ, FK, FN, FO,
Entiteit FC0: Programma FB, FC, FD, FE, FF, FI, FJ, FK, FM, FN, FO
Entiteit FD0: Programma FB, FC (uitgez. FD0/1FC-C-2-G/WT), FG, FH
(uitgez. FD0/1FH-C-2-G/WT), FJ, FK, FM, FN, FO
Entiteit FE0: Programma FC, FI, FL, FO
Entiteit FH0: Programma FC, FI

Afdeling III

Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs

Afdeling V

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) (IVA)

J.2.

De heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Artikel

14 (FD0/1FC-C-2-G/WT)

Afdeling I

Entiteit FD0: FD0/1FC-C-2-G/WT, FD0/1FH-C-2-G/WT

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4
K. COMMISSIE
VOOR
ARMOEDEBELEID

K.1.

131
WELZIJN,

VOLKSGEZONDHEID,

GEZIN

EN

De heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin

Artikel

14 (GB0/1GC-D-2-A/WT tot GE0/1GD-D-2-X/IS)
73
97
122–126

Afdeling I

Entiteit GB0: Programma GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG
Entiteit GC0: Programma GA
Entiteit GD0: Programma GA
Entiteit GE0: Programma GA, GD

Afdeling III

Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de welzijnssector
(CICOV)

Afdeling V

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
(VIPA) (IVA)
Fonds Jongerenwelzijn (IVA)
Kind en Gezin (IVA)
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) (IVA)
Vlaams Zorgfonds (IVA)

K.2.

Mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen,
Media en Armoedebestrijding

Artikel

14 (GB0/1GC-B-2-H/WT tot GB0/1GC-B-2-H/WT)

Afdeling I

Entiteit GB0: Programma GB0/1GC-B-2-H/WT
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L. COMMISSIE VOOR WOONBELEID, STEDELIJK BELEID EN ENERGIE

L.1.

Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,
Steden en Sociale Economie

Artikel

14 (BD0/1BI-F-2-B/WT tot BD0/1BI-F-2-B/WT, LB0/1LE-F-2-A/WT,
LE0/1LE-F-2-A/WT tot LE0/1LE-F-4-Z/PR, NE0/1NE-F-2-A/WT tot
NE0/1NE-F-4-A/WT)
15 (samen met c-FIN)
27 (samen met c-FIN)
32 en 33 (samen met c-FIN)
37 (samen met c-FIN)
110
114
136
138

Afdeling I

Entiteit BD0: Programma BI
Entiteit LB0: Programma LA (uitgez. LB0/1LA-H-2-R/IS)
Entiteit LE0: Programma LA, LE
Entiteit NC0: Programma NA uitgez. NC0/1NA-G-2-Z/LO en NC0/1NA-G-2Z/WT
Etiteit ND0: NE
Entiteit NE0: Programma NA, NE
Entiteit NG0: Programma NA (samen met c-LEE)

Afdeling III

Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting
Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen

Afdeling V

Investeringsfonds voor Grond- en Woningbeleid voor Vlaams-Brabant
(Vlabinvest)
Garantiefonds Sociale Huisvesting
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BIJLAGE 2:
Presentatie van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport op 6 november 2012
bij de begroting 2013
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6 november 2012

Ontwerpdecreet

Begrotingsopmaak 2013
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• Zwakke groei geeft beperkte toename nieuwe
middelen;
• Aanzienlijke stijging van uitgaven bij constant
beleid;
• Maatregelen = combinatie van structurele
besparingen, een eenmalige maatregel en
keuzes inzake beleid;

I. Inleiding
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Evolutie groeiraming BBP
Federaal Planbureau 24/6/2011
Economische Begroting 9/9/2011
Economische Begroting 10/2/2012
Federaal Planbureau 14/5/2012
Federaal Planbureau 13/6/2012
Economische Begroting 14/9/2012
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BO 2013

BO 2012
2 BA 2012

Reële economische groei (BBP) (EB 14/9/2012)
Inflatie (CPI) (FP 4/9/2012)
Gezondheidsindex (GZI) (FP 4/9/2012)
2012
2,30%
1,60%
0,10%
0,10%
0,50%
-0,10%

2012
-0,10%
2,90%
2,70%

1,40%
1,30%
0,70%

2013

2013
0,70%
1,80%
1,90%

II. Nieuwe groeiparameters
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III. Bruto-beleidsruimte
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12.612

Afbouw verwacht overschot

621.362

2.730

Wegvallen afrekening jobkorting

TOTAAL Creatie bruto-beleidsruimte t.o.v. 2BA 2012

33.160

8.334

Instellingen consolidatieperimeter

Stijging verwachte onderbenutting

-3.147

Andere ontvangsten

572.860

125.777

Gewestbelastingen

Totale ontvangsten

441.896

In duizend euro

Samengevoegde en gedeelde belastingen (incl overige dotaties)

Creatie bruto beleidsruimte t.o.v. 2 BA 2012

1. Bruto beleidsruimte bij constant
beleid
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2de BA 2012
5.061.376
18.843.191
890.240
125.917
454.848
25.375.572
1.343.216
26.718.788

(in duizend euro)

Gewestelijke belastingen
SGB
Specifieke dotaties
Niet-fiscale toegewezen ontvangsten
Niet-fiscale algemene ontvangsten
Subotaal
Instellingen
Totaal

BO 2013
EB 14 sept 2012
5.187.154
19.276.276
899.051
127.497
450.121
25.940.099
1.351.550
27.291.649

1.1 Overzicht ontvangsten

BO 2013 2de BA 2012
125.778
433.085
8.811
1.580
-4.727
564.527
8.334
572.861
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Inflatie (CPI)
Economische groei (BBP)
Personenbelasting
Aanslagjaar
Vlaams Gewest
Waals Gewest (excl. Duitstaligen)
Brussels H. Gewest
Duitstaligen
Fiscale capaciteit (FC)
Vlaams Gewest
Waals Gewest (excl. Duitstaligen)
Brussels H. Gewest
Duitstaligen
Verdeelsleutel onderwijs (LLN)
Toestand
Vlaamse Gemeenschap
Franse Gemeenschap
Inwoners
Referentietijdstip
Vlaanderen
Wallonië (excl. Duitst.)
Brussel
Duitstaligen
Min 18 jarigen (excl. Duitst.) (DENAT)
Referentietijdstip
Teldatum
Nederlandstalig
Franstalig
Brussel
Denataliteitscoëfficient

Parameters

Begrotingsjaar

V L A A M S P A R LEMENT

2011
23.159.483
10.278.863
3.158.171
156.940
63,01%
27,97%
8,59%
0,43%
15/01/2011
56,52%
43,48%
01/01/2011
6.289.230
3.449.934
1.097.421
76.048
30/06/2011

2010
22.420.420
9.992.344
3.004.147
151.928
63,03%
28,09%
8,45%
0,43%
15/01/2011
56,68%
43,32%
01/01/2010
6.251.983
3.423.162
1.089.538
75.222
30/06/2010
01/02/2012
1.229.263
733.652
245.284
103,4960%

1.231.053
735.305
249.276
103,9312%

2,00%
1,60%

2012 initieel

3,53%
1,90%

Begrotingsjaar 2011
2011 definitief

30/06/2011
01/02/2012
1.234.089
735.797
251.713
104,1504%

01/01/2011
6.251.983
3.423.162
1.089.538
75.222

15/01/2011
56,68%
43,32%

63,03%
28,09%
8,45%
0,43%

2011 = 2010
22.420.420
9.992.344
3.004.147
151.928

2,70%
0,10%

Begrotingsjaar 2012
2012 aangepast

30/06/2011
31/08/2012
1.234.124
735.887
251.773
104,1628%

01/01/2011
6.306.638
3.449.824
1.119.088
75.716

15/01/2012
56,57%
43,43%

63,10%
28,07%
8,39%
0,43%

2011
22.779.679
10.134.351
3.029.409
154.666

2,90%
-0,10%

2012 vermoedelijk

Parameters BFW

30/06/2012
31/08/2012
1.239.197
737.799
257.459
104,7429%

01/01/2012
6.306.638
3.449.824
1.119.088
75.716

15/01/2012
56,57%
43,43%

63,10%
28,07%
8,39%
0,43%

2012 = 2011
22.779.679
10.134.351
3.029.409
154.666

1,80%
0,70%

Begrotingsjaar 2013
2013 initieel
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Totaal Gewest : samengevoegde belastingen
Gemeenschap - PB zonder Lambermont
Gemeenschap - BTW zonder Lambermont
Gemeenschap - extra BTW Lambermont
Totaal Gemeenschap : gedeelde belastingen
Vermoedelijke afrekening jaar N-1 (eenmalig)
Totaal Samengevoegde en gedeelde belastingen

Gewest - PB extra middelen voor extra bevoegdheden

80.612

6.153.827 6.322.281
4.116.546 4.223.733
7.178.515 7.349.666
1.301.776 1.381.051
12.596.837 12.954.450
92.527
-455
18.843.191 19.276.276

78.633

-2.876.516 -2.944.724

Gewest - PB-aftrek Lambermont

9.186.393

BO 2013

8.951.711

2 BA 2012

Gewest - PB zonder Lambermont

Samengevoegde en gedeelde belastingen

(in duizend euro)

168.454
107.188
171.151
79.275
357.613
-92.981
433.085

1.979

-68.207

234.681

BO 2013 2 BA 2012

Samengevoegde en gedeelde
belastingen
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Tewerkstellingsprogramma's
Buitenlandse studenten
Buitenlandse studenten (afrekening)
Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld
Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld (afrekening)
Overname verkeersbelastingen
Overname verkeersbelastingen (afrekening)
Totaal dotaties vanwege federale overheid

(in duizend euro)
261.560
36.123
282
573.188
4.474
14.500
113
890.240

2 BA 2012

261.560
36.845
70
584.642
1.116
14.790
28
899.051

BO 2013

BO 2013 2 BA 2012
0
722
-212
11.454
-3.358
290
-85
8.811

Specifieke federale dotaties
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Onroerende voorheffing
Belasting op de spelen en weddenschappen
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen
Openingsbelasting
Registratierechten
Hypotheekrechten
Verkeersbelasting op de autovoertuigen (inning FOD Financiën)
Verkeersbelasting op de autovoertuigen (inning IVA VLABEL)
Belasting op de inverkeersstelling (inning FOD Financiën)
Belasting op de inverkeersstelling (inning IVA VLABEL)
Eurovignet (inning FOD Financiën)
Eurovignet (inning IVA VLABEL)
Schenkingsrechten
Successierechten en recht van overgang bij overlijden
Kijk- en luistergeld
Totaal

(in duizend euro)
106.672
22.726
36.239
0
1.971.072
146.157
0
948.412
0
214.846
28.385
71.044
257.026
1.258.797
0
5.061.376

2 BA 2012
99.879
24.020
30.860
0
1.952.434
138.535
0
988.006
0
200.627
19.637
71.749
289.382
1.372.025
0
5.187.154

BO 2013

Gewestbelastingen
BO 2013 2 BA 2012
-6.793
1.293
-5.379
0
-18.638
-7.622
0
39.594
0
-14.219
-8.749
705
32.356
113.228
0
125.777
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1.2 Onderbenutting
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2. Creatie bijkomende beleidsruimte
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12.612

Afbouw verwacht overschot

V L A A M S P A R LEMENT

Totale toename beleidsruimte

Inzetten buffers

130.000

915.716

879.716

164.354

12.612

2.730

33.160

572.860

Betaal

94.000

164.354

2.730

Wegvallen afrekening jobkorting

Besparingen

33.160

572.860

Beleid

toename verwachte onderbenutting

ontvangsten

in duizend euro

3. Totale bruto-beleidsruimte

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4
147

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4

IV. Aanwending brutobeleidsruimte
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Aanwending bruto beleidsruimte t.o.v. 2BA 2012
Beleid
Betaal
Indexatie lonen systeem indexprovisie (spilindex):
Effect indexsprong november 2012 en januari 2014
241.074
241.074
Indexatie (op kruissnelheid brengen overschrijding spilindex
januari 2012 + 1,9% op loon en werking )
170.615
127.472
Allerhande kostendrijvers Beleid = Betaal
374.584
374.584
Verderzetten van reeds beslist beleid
32.312
26.445
Opstap 2013 m.b.t.de 6% vermindering ambtenaren tegen 2014
incl. verrekening vergrijzingskost -13.850
-13.850
Premies werk 32.162
26.295
Opstart decreet kinderopvang 4.000
4.000
Wegwerken wachtlijsten personen met een handicap (bijkomend
tov uitbreiding voorzien in VIA-IV) 10.000
10.000
Bijkomende beleidsimpulsen
82.971
45.471
Onderzoek en Ontwikkeling 20.000
20.000
Investeringen in scholenbouw 30.000
15.000
Uitvoeren nieuwe engagementen investeringsbeleid 32.971
10.471
Toevoegen van rechtspersonen aan de consolidatieperimeter
51.359
51.359
Bijkomende betaalkredieten
49.311
Specifieke evoluties beleidskredieten
-100.546
TOTAAL Aanwending bruto-beleidsruimte t.o.v. 2BA 2012
852.369
915.716
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+

=
+
=
=

ESR gecorrigeerde ontvangsten

ESR gecorrigeerde primaire uitgaven

ESR-gecorrigeerd primair saldo

Onderbenutting

Verwachte afrekening jobkorting

Gecorrigeerd primair saldo

rente-uitgaven

Gecorrigeerd vorderingensaldo

ESR-effect

-

-

V L A A M S P A R LEMENT
14.364

221.735

236.099

2.730

320.615

81.786

26.800.573

26.718.787

2BA 2012

-

-

1.754

175.981

177.735

353.775

176.040

27.467.689

27.291.649

BO 2013

V. Vorderingensaldo

- 12.610

45.754

- 58.364

- 2.730

33.160

- 94.254

667.116

572.862

verschil
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– 20 mio Imec
– 10 mio SOFI-fonds
– 5 mio Erfgoedkluis
– Via-invest

• 100 mio ESR 8 investeringen

VI Kapitaalparticipaties
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BIJLAGE 3:
Presentatie van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport op 6 november 2012
bij de Beleidsbrief Financiën en Begroting. Beleidsprioriteiten 2012-2013
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Vlaams minister van
Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport

Philippe Muyters

Beleidsbrief
Financiën
Begroting
2012-2013
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Strategische doelstelling 1:
Slagkrachtige Vlaamse openbare
financiën
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op artikelniveau
} Actualisatie invulling afgevaardigden van
financiën
} Opvolging Europees begrotingstoezicht
} Nieuwe begrotingstool
} Nieuwe dienstverlening dienst vastgoedakten

} Middelenbegroting

2011-2012
} Actieprogramma 2012-2013:

} Verslag

Operationele doelstelling 1.1:
transparant, efficiënt en duurzaam budgettair en
financieel beleid
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fase globaal datamodel
} Projectgroep staatshervorming
} Bundeling van fiscaal-juridische adviezen

} Eerste

2011-2012
} Actieprogramma 2012-2013:

} Verslag

Operationele doelstelling 1.2:
proactief, onderbouwd, financieel en fiscaal beleid

158
Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4

V L A A M S P A R LEMENT

}

}

}

VFLD efficiënter maken
Nieuwe herfinancieringen
Aanbesteding verzekeringsmakelaar

2011-2012
} Actieprogramma 2012-2013:

} Verslag

Operationele doelstelling 1.3:
actief schuldbeheer en risicomanagement
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Strategische doelstelling 2:
klantvriendelijke overheid
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VFP
} Internationale invorderingsbijstand
} Vlaamse fiscale codex
} Voortzetting voorbereiding eigen inning
successie- en registratierechten

} Vernieuwing

2011-2012
} Actieprogramma 2012-2013:

} Verslag

Operationele doelstelling 2.1:
efficiënte en effectieve inning en invordering van de
belasting in eigen beheer
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Strategische doelstelling 3:
probaat vereenvoudigd Vlaams fiscaal
beleid met aandacht voor een goed
ondernemingsklimaat
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vermindering OV energiezuinige
nieuwbouwwoningen
} Opstart aanbesteding kilometerheffing
} Verder onderzoek vergroening
verkeersbelasting
} Uitdoving OV op mat&out

} Verbetering

2011-2012
} Actieprogramma 2012-2013:

} Verslag

Operationele doelstelling 3.1:
Doelgericht fiscaal beleid
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BIJLAGE 4:
Presentatie door het Rekenhof op 13 november 2012
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

Uiteenzetting Rekenhof

Onderzoek van de Vlaamse
begroting 2013
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

C) Kwaliteit begrotingsdocumenten

B) Aandachtspunten uitgaven

A) Macrobudgettaire bedenkingen

Inleiding

3
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

4

Positieve
Eenmalige - structurele maatregelen ?
Provisies voor budgettaire risico’s
Consolidatieperimeter
8-verrichtingen (participaties, terugbetalingen
KBC)
6. Meerjarenperspectief (doelstellingen 2020)

1.
2.
3.
4.
5.

Overzicht

A) Macrobudgettaire bedenkingen
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

5

• Streven naar begrotingsevenwicht in 2013 =
positief
• Economische groei-en inflatieparameters = OK
• Raming ontvangsten = voorzichtig

1) Positieve

A) Macrobudgettaire bedenkingen
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

• Besparing op loonkredieten (100 mio):
• Geen concrete toewijzing
• Onduidelijkheid over al dan niet structurele maatregel
6

• Besparing op toelage drinkwatermaatschappijen (80 mio):
• Afroming van in verleden opgebouwde saldi = eenmalig
• Onduidelijkheid m.b.t. uitgavenvermindering 30 miljoen
euro wegens “bijstelling subsidiëringsritme”

2) Eenmalige - structurele maatregelen ?

A) Macrobudgettaire bedenkingen
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

7

• Annulering conjunctuurprovisie en provisie betaalincidenten
• Slechts verantwoord als ook risico wegvalt
• Geen conjunctuurprovisie => geen marge voor risico verdere
groeivertraging

3) Provisies voor budgettaire risico’s (1)

A) Macrobudgettaire bedenkingen
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2,4
2,2
2,1
1,2
0,4
1,7
1,6

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

(-0,1)

1,8

2,4

-2,7

1,0

2,9

2,7

1,8

Gerealiseerde
groei BBP

Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

2,4

2005

Raming groei BBP bij initiële
begroting

3) Provisies voor budgettaire risico’s (1)

A) Macrobudgettaire bedenkingen

8
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

9

• Provisie voor gevolgen staatshervorming
• Provisie responsabiliseringsbijdrage
ambtenarenpensioenen: OK
• Geen provisie voor andere gevolgen staatshervorming (o.a.
usurperende bevoegdheden)

3) Provisies voor budgettaire risico’s (2)

A) Macrobudgettaire bedenkingen
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

10

• Van de 67 instellingen opgesomd in artikel 139 , hebben 20
een begroting voorgelegd, waarvan
• er slechts 11 geconsolideerd zijn
• en 9 niet geconsolideerd zijn: vervollediging
consolidatie op basis van meegedeelde begrotingen
=> vermindering vorderingensaldo met 23,3 miljoen
euro
• Bovendien is opsomming artikel 139 onvolledig (vb.: NV
Vlaamse Havens)
• Begroting Gigarant? Ingediend maar niet meegedeeld

4) Consolidatieperimeter

A) Macrobudgettaire bedenkingen
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

Terugbetalingen KBC begroot voor 1.749 miljoen euro
Leningsopbrengsten begroot voor 1.344 miljoen euro
Wijst op voorzichtigheid t.a.v. KBC-ontvangst
Intrestuitgaven bij niet betaling KBC zijn niet begroot

11

5) 8-verrichtingen (KBC-terugbetalingen)

A) Macrobudgettaire bedenkingen
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

• Nieuw krediet van 100 miljoen euro
• Summier toegelicht voor 35 miljoen euro
• 65 miljoen euro voor VIA-invest?
• Risico op herkwalificatie met negatief gevolg
vorderingensaldo
• Betalingen in 2013 geraamd op ruim 250 miljoen euro
• Financiering met leningen of KBC-middelen ?

5) 8-verrichtingen (participaties)

A) Macrobudgettaire bedenkingen

12
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

• Nog geen meerjarenraming
• toelichting mist meerjarenperspectief (situering t.o.v.
meerjarenraming)

6) Meerjarenperspectief

A) Macrobudgettaire bedenkingen

13
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

14

• Knelpunten volgende legislatuur m.b.t. doelstellingen 2020:
• Doelstelling nulschuld vereist 2 miljard euro gecumuleerde
begrotingsoverschotten
• Beperkingen beleidsruimte door cumulatie
beschikbaarheidsvergoedingen alternatieve financiering
(op kruissnelheid nu al geraamd op 663 miljoen euro/jaar
• Budgettaire gevolgen nieuwe stappen staatshervorming ?

6) Meerjarenperspectief

A) Macrobudgettaire bedenkingen
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Vlaams Parlement - Commissie Financiën en Begroting – 13 november 2012

15

• Machtiging DBFM-programma VVM en AWV ontoereikend

• VIA-invest : onduidelijkheid over 750 miljoen euro nieuwe
projecten vermeld in algemene toelichting

• Vlaams klimaatbeleid: onduidelijkheid over de aangewende
budgettaire kanalen en de nodige uitgavenkredieten voor de
aankoop van emissierechten

• Risico’s VFLD m.b.t. enkele grote dossiers niet begroot

B) Aandachtspunten uitgaven
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• Prestatiebegroting is nog niet bereikt
• Voldoende inputinformatie ook in prestatiebegroting
belangrijk (beoordeling zuinigheid en efficiëntie)

• Evolutie naar prestatiebegroting, maar:

• Geen informatie meer over basisallocaties
• Reikwijdte decreetsbepalingen?
• Informatie over samenstelling middelen in
programmatoelichtingen onvoldoende accuraat
• Programmatoelichtingen komen te laat

• Afbouw kwaliteit inputinformatie

C) Kwaliteit begrotingsdocumenten (1)

16
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• Uitgavenbegroting: beperking code Z (geen specifieke
doelstelling) => positieve evolutie
• Uitgavenbegroting: doelstellinggerichtheid van de
“Interne Stromen” moet blijken uit begroting
begunstigden => begrotingsstructuur rechtspersonen
nog niet herzien
• Middelenbegroting nu ook op niveau begrotingsartikels
=> doelstellingenkoppeling ontvangsten is echter
minder evident (cfr. rekendecreet art. 10,§ 3)

• Evolutie naar prestatiebegroting

C) Kwaliteit begrotingsdocumenten (2)
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• Aangekondigde herdefiniëring programmastructuur en
project financieel instrumentarium rechtspersonen
afstemmen en gelijktijdig implementeren
• Inputinformatie niet verwaarlozen

• Aanbevelingen

• koppeling met beleids- en beheersdocumenten meestal slechts
gedeeltelijk; prestatieinformatie nog beperkt
• inputinformatie minder accuraat

• Programmatoelichtingen – begrotingsinstructies m.b.t.
deel 1 & 4 positief, maar :

• Evolutie naar prestatiebegroting

C) Kwaliteit begrotingsdocumenten (3)
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BIJLAGE 5:
Presentatie van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport op 27 november 2012
bij de meerjarenraming 2013-2018
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27 november 2012

Meerjarenraming 2013-2018
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- Heeft betrekking op 6 jaar => 2013 t.e.m. 2018
- Indiening 1 maand na indiening begrotingsopmaak

budgettaire evoluties aan inkomsten- en
uitgavenzijde bij constant beleid”

“Het in meerjarig perspectief uitwerken van de

- Meerjarenraming;

I. Inleiding
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BBP 2013
CPI 2013
FC 2013
LLN 2013
Denataliteit 2013

Parameter

2,30%
1,90%

Inflatie
Groei

2,10%
1,90%

2013

1,80%
0,70%

2013

2,00%
1,90%

2014

1,80%
1,60%

2014

2,00%
2,10%

2015

1,90%
1,70%

2015

20.144
19.561
22.660
12.993
8.335

Impact op middelen 2013

(in duizend euro)

Sensitiviteit

2012

2,90%
-0,10%

Inflatie
Groei

Meerjarenraming 2011-2015

2012

Meerjarenraming 2013-2018
1,90%
1,90%

2016
1,90%
2,10%

2017
1,90%
1,60%

2018

II. Macro-economische assumpties
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(in duizend euro)
Samengevoegde en gedeelde belastingen
Specifieke dotaties
Gewestelijke belastingen
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten
Lotto gelden
Instellingen consolidatiekring
Totaal

A. Overzicht
BO 2013
MJR 2014 MJR 2015 MJR 2016 MJR 2017 MJR 2018
19.276.276 20.030.780 20.808.650 21.703.979 22.685.169 23.591.254
899.051
909.289
921.595
934.136
946.915
959.937
5.187.154 5.363.691 5.595.812 5.867.915 6.161.067 6.432.801
127.497
126.179
126.362
126.548
126.736
126.926
413.296
401.801
307.998
279.020
250.043
220.009
36.825
36.825
36.825
36.825
36.825
36.825
1.351.550 1.319.097 1.335.209 1.353.796 1.372.065 1.390.918
27.291.649 28.187.662 29.132.451 30.302.219 31.578.820 32.758.670

III. Middelen
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BA 2011
297.500
0
297.500

Meerjarenraming 2011-2015
Dividenden financiële instellingen
Terugbetaling financiële instellingen (ESR 8)
TOTAAL

MJR 2012
297.500
1.725.000
2.022.500

BA 2011 2 BA 2012
297.500
297.500
0
0
297.500
297.500

Meerjarenraming 2013-2018
Dividenden financiële instellingen
Terugbetaling financiële instellingen (ESR 8)
TOTAAL

B. KBC

MJR 2013
297.500
1.725.000
2.022.500

BO 2013
297.500
1.749.000
2.046.500

MJR 2014
199.750
225.000
424.750

MJR 2014
289.241
501.000
790.241

III. Middelen

MJR 2015
102.000
225.000
327.000

MJR 2015
196.024
501.000
697.024

MJR 2016
167.634
501.000
668.634

MJR 2017
139.244
501.000
640.244

MJR 2018
110.854
501.000
611.854
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SGB
GB
TOTAAL

BBP 2014-2018 = 2%

SGB
GB
TOTAAL

BBP 2014-2018 = 1%

C. Wat als?

2013
0
0
0

2013
0
0
0

2014
82.892
34.526
117.418

2014
-124.337
-55.074
-179.411

2015
150.668
57.353
208.021

2015
-278.465
-115.579
-394.044

2016
179.376
66.068
245.444

2016
-488.415
-198.239
-686.654

III. Middelen

2017
163.740
69.571
233.311

2017
-760.038
-294.761
-1.054.799

2018
267.751
111.268
379.019

2018
-930.412
-362.381
-1.292.793
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27.539.035 28.391.964 29.124.518

2015

Totaal beleidskredieten inclusief FFEU

2014

27.414.035 28.266.964 28.999.518
125.000
125.000
125.000

2013

Totaal beleidskredieten (excl. FFEU)
FFEU

Evolutie beleidskredieten

Evolutie beleidskredieten

29.955.534

29.830.534
125.000

2016

IV. Uitgaven

30.771.061

30.646.061
125.000

2017

31.505.495

31.380.495
125.000

2018

3.966.460

14,4%

2018-2013
in keuro
in %
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op kruissnelheid brengen van CAO ambtenarenzaken: +8,8 mio
CAO Onderwijs: +122 mio
VIA I - VAPH: +5,9 mio
VIA IV: +35,1 mio

V L A A M S P A R LEMENT

PPS in de sport: Toename tot 8,5 miljoen euro
VIPA-I en II: Toename tot 194 miljoen euro
VAC’s Brugge en Gent: Toename met 8,8 miljoen euro recurrent
PPS in de scholenbouw: Eenmalige toelagen

– PPS in de scholenbouw: Recurrente toelagen
– Lijninvest

• Beschikbaarheidsvergoedingen die gecompenseerd worden op klassieke
investeringskredieten ;

–
–
–
–

• Bijkomende beschikbaarheidsvergoedingen met impact op de beleidskredieten ;

2. Beschikbaarheidsvergoedingen:

•
•
•
•

1. CAO’s:

ALGEMEEN:

• Bijkomende kostendrijvers en meerjarige verbintenissen

IV. Uitgaven
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– Gelet op verwachte daling schuld (voornamelijk KBC): -53
miljoen euro in 2018

• Rente:

– In 2018 bedraagt die bijdrage reeds 114 mio, of 106 miljoen
euro extra ten opzichte van de huidige bijdrage
– Pool der parastatalen (1,5%punt stijging per jaar. In 2016
2%punt stijging):Verhoging bijdragen t.o.v. 2013 met 21
miljoen euro

• Respobijdragen:

– Algemeen (vervolg)

IV. Uitgaven
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– Groei Gemeente-, Provincie- en Stedenfonds : + 452 mio
– Hogere leerlingenaantallen in basis en secundair onderwijs: +291
mio
– Toename werkingsdotaties universiteiten en hogescholen: 95,6 mio
– Decreet Integratie Hoger Onderwijs (incl. bijdrage EWI) : +91 mio
– Toename urencontingent gezinszorg: +71 mio
– Stijging toelage aan het Zorgfonds : +45 mio
– Wonen: toename kapitaal- en rentesubsidies huursector: +91,2 mio
– Wonen: toename kapitaal- en rentesubsidies koopsector: 31,7 mio
–…

• Specifieke kostendrijvers en meerjarige
verbintenissen

IV. Uitgaven
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Evolutie Beleid vs. Betaal – In duizend euro

IV. Uitgaven
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Vorderingensaldo

in duizend euro
1.754

BO 2013
2.285

MJR 2014
243.619

MJR 2015
703.791

MJR 2016

1.177.949

MJR 2017

1.639.154

MJR 2018

Evolutie van vorderingensaldo en vrije beleidsruimte
onder de gehanteerde uitgangspunten :

V. Vorderingensaldo
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Beginpositie
Geconsolideerd
ESR-resultaat
KBC kapitaal
KBC
terugbetalingspremie
Participaties
Eindpositie
0
0

210.000
6.858.280

-

+

V L A A M S P A R LEMENT

270.000
5.379.280

583.000

1.166.000

0

0

-

6.858.280

BO 2013

6.648.280

2012

140.000
5.019.780

166.500

333.000

0

MJR
2014
5.379.280

Evolutie schuld – In duizend euro

130.000
4.650.280

166.500

333.000

0

MJR
2015
5.019.780

50.000
4.200.780

166.500

333.000

0

MJR
2016
4.650.280

VI. Schuldevolutie

0
3.701.280

166.500

333.000

0

MJR
2017
4.200.780

0
3.201.780

166.500

333.000

0

MJR
2018
3.701.280
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- Economisch onzekere situatie
- Mogelijke gevolgen van de 6de staatshervorming

- MAAR opletten voor:

- 1,63 miljard euro

- Geen vrije beleidsruimte beschikbaar voor 2014
- Vrije beleidsruimte in 2018 bij optie behoud
begrotingsevenwicht én alle overige parameters
ongewijzigd:

VII. Conclusie
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BIJLAGE 6:
Repliek van de Vlaamse Regering op de opmerkingen van het Rekenhof
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ANTWOORD VAN DE
VLAAMSE REGERING OP DE
OPMERKINGEN VAN HET
REKENHOF
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Onderzoek van de Vlaamse
begroting
voor 2013
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Inleiding

Het Rekenhof ontving op 19 oktober 2012 de finale documenten met betrekking tot de
begroting 2013, behalve de programmatoelichtingen die pas werden voorgelegd op 24,
25 en 26 oktober. De laattijdige voorlegging van de programmatoelichtingen heeft het
begrotingsonderzoek bemoeilijkt. In het kader van de nieuwe begrotingsstructuur zijn ze
immers essentieel voor de interpretatie van de kredieten. De begroting is niet meer
gedetailleerd tot op het niveau van de basisallocaties. Voor een inzicht in de
samenstelling en de doelstelling van de begrotingsartikelen worden de
programmatoelichtingen een noodzakelijk complement van de begrotingstabel. De latere
neerlegging van de programmatoelichtingen bij de initiële begroting heeft tot gevolg dat
het Rekenhof voortaan over nog minder tijd beschikt voor zijn begrotingsadvies. De
programmatoelichtingen vangen ook onvoldoende het verlies van informatie in de
begrotingstabel op (zie 3.1 en 4.2).
Voor zijn begrotingsonderzoek had het
meerjarenraming ter beschikking (zie 1.3).

Rekenhof

nog

geen

geactualiseerde

ANTWOORD
In het algemeen antwoord verstrekt in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting van dinsdag 13 november 2012 werd ingegaan op de
opmerkingen.
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1

Macrobudgettaire aspecten

1.1

Economische groei- en inflatieparameters

De Vlaamse Regering is bij de opmaak van de begroting 2013 uitgegaan van een
economische groei van 0,7% en een inflatie van 1,8%. De parameters voor het jaar 2012
zijn bijgesteld tot –0,1% voor de economische groei en 2,9% voor de inflatie. De Vlaamse
Regering hanteert de raming van 14 september 2012 van het Federaal Planbureau
(FPB). De raming van het IMF van 9 oktober 2012 schat de economische groei voor 2013
nog lager in dan bij de opmaak van de Vlaamse begroting werd aangenomen. De raming
van de Europese Commissie (EC) van 7 november 2012 sluit aan bij de bij de begroting
aangenomen parameters voor 2013.
Tabel 1 – Ramingen van groei en inflatie voor België
FPB (14/9)

IMF (9/10)

EC (7/11)

Economische groei 2012

-0,1%

0,0%

-0,2%

Economische groei 2013

0,7%

0,3%

0,7%

Inflatie 2012

2,9%

2,8%

2,6%

Inflatie 2013

1,8%

1,9%

1,8%

Het IMF heeft in september 2012 ook de cijfers voor België op middellange termijn
geraamd. Die geven aan dat enerzijds de economische groei in de volgende jaren nog
bescheiden zal blijven, maar dat anderzijds ook de inflatie beperkt zal zijn.
Tabel 2 – Parameters voor België op middellange termijn (IMF, 9/10/2012)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Economische
groei

0,0%

0,3%

1,0%

1,3%

1,5%

1,5%

Inflatie

2,8%

1,9%

1,4%

1,2%

1,2%

1,2%

ANTWOORD
In het algemeen antwoord verstrekt in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting van dinsdag 13 november 2012 werd ingegaan op de
opmerkingen.

1.2

Begrotingsnormering

Besparingsmaatregelen en inzet van buffers
Overeenkomstig het regeerakkoord streeft de Vlaamse Regering voor de periode 20112014 een begrotingsevenwicht na zonder overschotten. Volgens de tabel normnaleving
van de algemene toelichting (tabel 6-5) zal die doelstelling voor het jaar 2013 worden
gehaald. De Vlaamse Regering schept bijkomende beleidsruimte door middel van een
aantal besparingsmaatregelen en de inzet van buffers.
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Op 164,4 miljoen euro aan besparingen was er bij de begrotingsopmaak nog geen
duidelijke toewijzing voor 100 miljoen euro (1% besparing op de loonkredieten). Die
besparingsmaatregel wordt in de begroting voorlopig verrekend als een
kredietvermindering op de indexprovisie. Bij gebrek aan een concrete invulling kan nog
niet worden beoordeeld in welke mate het hier om een structurele of eenmalige
maatregel gaat.
De 130 miljoen euro aan ingezette buffers hebben voor 80 miljoen euro betrekking op de
recuperatie van in vorige jaren bij de drinkwatermaatschappijen opgebouwde saldi uit de
overheidsbetoelaging (zie 3.3). Het gaat hier om een eenmalige maatregel. De
schrapping van de rentebuffer (14 miljoen euro), de conjunctuurprovisie (16 miljoen euro)
en de provisie betaalincidenten (20 miljoen euro) is maar verantwoord als ook het risico is
weggevallen waarvoor ze zijn bedoeld. Wat de conjunctuurprovisie betreft, wijst het
Rekenhof erop dat sommige conjuncturele ramingen (zie bv. IMF) de economische groei
voor 2013 lager inschatten dan bij de begrotingsopmaak werd aangenomen. In de
begroting ontbreekt een buffer voor het geval die ramingen uitkomen. Gelet op het huidig
onzeker economisch klimaat zou het voorzichtiger zijn een conjunctuurprovisie in te
schrijven.
Het Rekenhof stelt vast dat ook de provisie rekendecreet en dringende investeringen
wordt geschrapt, maar dat het daaraan verbonden vereffeningskrediet van 60 miljoen
euro waarin bij de tweede begrotingscontrole 2012 werd voorzien, met 2 miljoen euro
wordt verhoogd en toegewezen aan een nieuwe provisie, waarmee volgens de toelichting
bij de begroting wordt geanticipeerd op het overleg met de federale overheid over de
verhoging van de responsabiliseringsbijdrage voor de ambtenarenpensioenen. Op
andere uitgaven in het kader van de staatshervorming, waaronder de zogenaamde
usurperende bevoegdheden, anticipeert de begroting 2013 nog niet.
ANTWOORD
In het algemeen antwoord verstrekt in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting van dinsdag 13 november 2012 werd ingegaan op de
opmerkingen.
Consolidatieperimeter
Wat betreft de methodiek tot vaststelling van het ESR-vorderingensaldo van de Vlaamse
Gemeenschap, stelt het Rekenhof vast dat van de 67 instellingen die zijn opgelijst in
artikel 139 van het ontwerp van uitgavendecreet, er 20 een begroting hebben voorgelegd
en dat daarvan uiteindelijk 11 effectief in de consolidatieperimeter 2013 zijn opgenomen.
Dat is een verbetering tegenover de begroting 2012, maar er zijn nog meer inspanningen
nodig. Het voornemen om de belangrijke groep van universiteiten en hogescholen te
1
consolideren vanaf de initiële begroting 2013 , is niet gerealiseerd.
Op basis van de meegedeelde begrotingen heeft het Rekenhof de impact berekend van
de niet-consolidatie van de 9 entiteiten die wel een begroting hebben voorgelegd maar
nog niet in de consolidatiperimeter zijn opgenomen. Indien zij mee opgenomen zouden
worden in de consolidatie, zou het vorderingensaldo met 23,3 miljoen euro verminderen.
Daarbij wordt opgemerkt dat volgens de tabel gevoegd bij de verantwoording van artikel
139 van het ontwerp van uitgavendecreet ook de NV Gigarant een begroting heeft
ingediend. Die begroting is echter niet aan de bijlagen van de algemene
uitgavenbegroting toegevoegd. Bijgevolg kon het Rekenhof niet berekenen wat de impact
zou zijn op het vorderingensaldo indien ook de NV Gigarant effectief zou worden
geconsolideerd.
1

Zie het antwoord van de Vlaamse Regering op de opmerkingen van het Rekenhof bij de tweede
begrotingscontrole 2012 (Stuk 19-B (2011-2012) – Nr. 4, p. 79).
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Overigens omvat de lijst onder het artikel 139 nog niet de nv Vlaamse Havens en de nv
PMV re Vinci, die blijkens de laatste lijst De eenheden van de publieke sector van de
Nationale Bank van België (stand van zaken 30 september 2012) deel uitmaken van de
Vlaamse deelstaatoverheid door onder de sectorale code 13.12 te ressorteren.
Aangezien artikel 13 van het decreet houdende diverse bepalingen betreffende financiën
2
en begroting de Vlaamse rechtspersoon Gemeenschapsonderwijs – GO! met ingang
van 1 januari 2012 schrapt in artikel 4, §1, 2°, van het rekendecreet, maar die instelling
toch deel uitmaakt van de Vlaamse deelstaatoverheid (sectorale code 13.12), behoort het
Gemeenschapsonderwijs voortaan tot de andere rechtspersonen bedoeld bij artikel 4, §2,
van het rekendecreet. Daarom moet het ook in de lijst onder artikel 139 van het ontwerp
van uitgavendecreet worden vermeld.
ANTWOORD
In het algemeen antwoord verstrekt in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting van dinsdag 13 november 2012 werd ingegaan op de
opmerkingen.
M.b.t. NV Gigarant wordt door middel van een amendement een begroting
ingediend. Bovendien worden het Gemeenschapsonderwijs – GO! en de NV
Vlaamse Havens opgenomen in de opsomming van artikel 139.
Verrichtingen buiten de begrotingsnorm
Opnieuw voorziet de begroting in een aantal belangrijke verrichtingen die geen impact
hebben op het ESR-vorderingensaldo, maar wel de evolutie van de schuld beïnvloeden.
Langs ontvangstenzijde gaat het in het bijzonder om de gedeeltelijke terugbetaling door
KBC van de in 2009 verkregen steun door de Vlaamse overheid, begroot op 1.749
miljoen euro (= 1.166 miljoen euro kapitaal + 583 miljoen euro premie).
In titel III van de middelenbegroting worden leningsopbrengsten geraamd voor een
bedrag van 1.344 miljoen euro. Daarbij is echter geen rekening gehouden met de
intresten op een eventuele leningfinanciering als KBC niet terugbetaalt (zie 3.2).
Langs uitgavenzijde worden opnieuw ESR-8-verrichtingen begroot. Uit de evolutie van
die uitgaven (vermindering vastleggingskrediet/verhoging vereffeningskrediet) kan
worden afgeleid dat het beleid via participaties wordt afgebouwd, maar dat de financiële
afhandeling ervan nog een belangrijke impact heeft.
Hoewel minder dan vorige jaren wordt op het programma economisch
overheidsinstrumentarium van het beleidsdomein Financiën en Begroting toch nog
voorzien in een nieuw vastleggingskrediet van 100 miljoen euro voor participaties. Het
doel of de aanwending ervan wordt voor 35 miljoen euro summier toegelicht (IMEC,
SOFI-fonds en Erfgoedkluis), maar voor 65 miljoen euro is dat niet het geval. De
omzendbrief begrotingsinstructies van de minister vraagt nochtans gedetailleerde
verantwoording voor kapitaalparticipaties gelet op de verstrengde procedure die het INR
heeft aangekondigd. Uitgaven waarvoor niet wordt aangetoond dat ze aan de ESRcriteria voor participaties voldoen, zullen eventueel worden geherkwalificeerd tot
overdrachten die het ESR-vorderingensaldo negatief beïnvloeden.
De ruim 250 miljoen euro die nodig zijn voor de vereffening van participatie-uitgaven
zullen worden gefinancierd hetzij met de middelen die KBC terugbetaalt, hetzij - bij
ontstentenis daarvan - met geleende middelen.
2

Aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 24 oktober 2012.
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ANTWOORD
In het algemeen antwoord verstrekt in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting van dinsdag 13 november 2012 werd ingegaan op de
opmerkingen.

1.3

Meerjarenperspectief

Bij het afsluiten van dit verslag werd het Rekenhof nog niet in kennis gesteld van een
geactualiseerde meerjarenraming. De algemene toelichting situeert de begroting 2013
ook niet expliciet ten opzichte van de meerjarenraming zoals artikel 14, eerste lid, van het
rekendecreet nochtans voorziet. Dit kan ook niet aangezien de laatst voorgelegde
meerjarenraming (mei 2011) achterhaald is en de nieuwe geactualiseerde
meerjarenraming bij de voorlegging van de begrotingsdocumenten nog niet beschikbaar
was. Het gebrek aan meerjarenperspectief geeft de indruk dat de jaarbegroting niet
uitgaat van een meerjarenraming, zoals het rekendecreet dat wil, maar dat de
wisselwerking tussen jaarbegroting en meerjarenraming hoofdzakelijk in één richting
gaat, namelijk de aanpassing van de meerjarenraming aan de keuzes van de
jaarbegroting.
In zijn verslag over de begroting 2012 heeft het Rekenhof berekend dat - gelet op de
doelstelling van de huidige regering om geen begrotingsoverschotten te boeken - de
volgende legislatuur, rekening gehouden met de terugbetalingen door KBC, nog minstens
2 miljard euro aan begrotingsoverschotten in ESR-termen zal moeten realiseren om de
3
doelstelling van nulschuld in 2020 te halen . Toch gaat de Vlaamse Regering verder met
de financiering van participaties door middel van leningen of zal zij daarvoor de KBCmiddelen aanwenden (cf. supra). Daartegenover zal de volgende legislatuur worden
geconfronteerd met beperkingen van de beleidsruimte die voortvloeien uit de cumulatie
van betaalverplichtingen in het kader van diverse alternatief gefinancierde
4
investeringsprojecten . Bovendien moet de komende jaren rekening worden gehouden
5
met de budgettaire impact van de staatshervorming .
ANTWOORD
In het algemeen antwoord verstrekt in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting van dinsdag 13 november 2012 werd ingegaan op de
opmerkingen.

1.4

Evolutie vorderingensaldo

Het totaal van de ESR-geconsolideerde ontvangsten van de Vlaamse overheid wordt
voor 2013 geraamd op 27.291,6 miljoen euro. De stijging met 2,14% ten opzichte van de
tweede begrotingscontrole 2012 zorgt voor een toename van de beleidsruimte van 573
miljoen euro.
3
4

5

Stuk 16 (2011-2012) – Nr. 1, p. 11.
De boordtabel alternatieve financiering per 30 september 2011 raamt de beschikbaarheidsvergoedingen aan
kruissnelheid al op 663 miljoen euro per jaar (Stuk 52 (2011-2012) – Nr. 1, p. 36). Naarmate in deze legislatuur meer
projecten alternatief worden gefinancierd, zal dat bedrag nog toenemen.
Het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming bepaalt dat bij de hervorming van de bijzondere
financieringswet rekening wordt gehouden met een bijdrage van de deelstaten tot de sanering van de
overheidsfinanciën. Dat kan betekenen dat voor de nieuwe bevoegdheden van de deelstaten minder middelen
dan uitgaven zullen worden overgedragen.
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De onderbenutting van de uitgaven wordt 10% hoger geraamd dan bij de tweede
begrotingscontrole, hoewel de geraamde betaalkredieten maar met 2,3% zijn
toegenomen. Rekening gehouden met de geraamde onderbenutting nemen de
betaalkredieten toe van 26.704.423 euro bij de tweede begrotingscontrole 2012 tot
27.289.895 euro bij de initiële begroting 2013 (2,19%) of een stijging van 585 miljoen
euro.
De iets snellere stijging van de uitgaven dan de ontvangsten zorgt voor de daling van het
vorderingensaldo van +14 MIO euro in 2012 naar +2 MIO euro in 2013.
ANTWOORD
In het algemeen antwoord verstrekt in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting van dinsdag 13 november 2012 werd ingegaan op de
opmerkingen.

1.5

Impliciete schuld

De onderstaande tabel overziet de evolutie van de ESR-geconsolideerde uitgaven van de
Vlaamse overheid zoals blijkt uit de gegevens van de algemene toelichting. Het betreft
respectievelijk de gerealiseerde uitgaven 2011, de uitgaven voorzien bij de tweede
begrotingscontrole 2012 en de begrote uitgaven voor 2013. Om een vergelijking mogelijk
te maken, is de impact van de nieuwe aanrekeningsregels van het rekendecreet op de
uitgavenkredieten van de begroting 2012 buiten beschouwing gelaten.
Tabel 3 – Evolutie van de ESR-geconsolideerde uitgaven (in duizend euro)
2011
uitvoering

2012
aangepast

2013
initieel

wijziging
t.o.v.
2011

wijziging
t.o.v.
2012

17.470.636

18.370.855

18.827.250

7,77%

2,48%

8.012.236

8.513.983

8.586.785

7,17%

0,86%

Beleidskredieten FFEU

95.286

111.250

125.000

31,18%

12,36%

ESR-correcties
6
consolidatieperimeter

18.231

-51.068

0

-100,00%

-100,00%

Totaal beleidskredieten

25.596.389

26.945.020

27.539.035

7,59%

2,20%

Betaalkredieten ministeries

17.717.584

18.473.044

18.935.637

6,87%

2,50%

Betaalkredieten te consolideren
instellingen

8.011.770

8.463.202

8.604.566

7,40%

1,67%

Betaalkredieten FFEU

100.009

137.130

103.467

3,46%

-24,55%

18.231

-51.068

0

-100,00%

-100,00%

Beleidskredieten ministeries
Beleidskredieten
consolideren instellingen

ESR-correcties

6

te

Het gaat om ESR-correcties voor het Egalisatiefonds, het pensioenfonds VRT, nv BAM en nv Diestsepoort. Voor
de uitvoeringsgegevens 2011 is er in de algemene toelichting een verschil tussen enerzijds het cijfer opgenomen in
de tabellen 4-7 en 4-8 (18.231 duizend euro) en anderzijds de tabel 6-5 (in totaal 10.971 duizend euro).
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2011
uitvoering

2012
aangepast

2013
initieel

wijziging
t.o.v.
2011

wijziging
t.o.v.
2012

25.847.594

27.022.308

27.643.670

6,95%

2,30%

251.205

77.288

104.635

-58,35%

35,38%

consolidatieperimeter
Totaal betaalkredieten
Verschil
betaalkredieten
beleidskredieten

-

Het verschil tussen de betaalkredieten 2013 en beleidskredieten 2013 is gedaald met 35
% t.o.v. 2011 maar blijft positief. In de beleidskredieten zijn de verbintenissen in het kader
van PPS en alternatieve financiering niet meegerekend, hoewel zij belangrijke
toekomstige betalingsverplichtingen met zich brengen. Dat relativeert het positieve
verschil tussen betaal- en beleidskredieten en de informatie in de algemene toelichting
over de stand en de evolutie van de impliciete schuld.
ANTWOORD
In het algemeen antwoord verstrekt in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting van dinsdag 13 november 2012 werd ingegaan op de
opmerkingen.

1.6

Intering op het overgedragen saldo

De in de initiële begroting 2013 begrote uitgaven van de geconsolideerde instellingen
(met inbegrip van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige
Investeringsuitgaven) zijn hoger dan hun ontvangsten. Zij teren voor 307,9 miljoen euro
in op hun overgedragen saldi. Hierdoor daalt het gecumuleerd overgedragen saldo van
de geconsolideerde instellingen van 2.179,1 miljoen euro naar 1.871,3 miljoen euro.
ANTWOORD
In het algemeen antwoord verstrekt in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting van dinsdag 13 november 2012 werd ingegaan op de
opmerkingen.
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2

Analyse van de ontvangsten

2.1

Algemeen

De initiële middelenbegroting 2013 bevat nog een 150-tal ontvangstenartikelen. De
artikelen zijn op een hoger geaggregeerd niveau dan voorheen en hebben een nieuwe
7
nummering en benaming. In de praktijk echter vormen ze een bundeling of
herbenoeming van de vroegere artikelen. Ze worden, net als vroeger, ondergebracht
onder de beleidsdomeinen en hun entiteiten. Omdat de structurele herdefiniëring van de
begrotingsprogramma’s, met het oog op het eenduidig opmaken van een
prestatiebegroting, evenmin al is doorgevoerd, blijft ook de vroegere programmastructuur
behouden.
De tabel hieronder geeft de evolutie van de belangrijkste ontvangstencategorieën.
Tabel 4 – Evolutie van de ESR-geconsolideerde ontvangsten, exclusief
leningopbrengsten
(in duizend euro)
2011
realisatie

2012
aangepast
na tweede
begrotingsc
ontrole

2013
initieel
begroting
sontvangs
ten

2013
initieel
ESRontvangst
en

Wijziging
t.o.v. 2012
aangepast
(in
absolute
cijfers)

Samengevoegde en gedeelde
belastingen, incl. dotatie kijk- en
luistergeld

18.785.224

19.420.853

19.862.034

19.862.034

441.181

Andere dotaties en transfers van
de federale overheid

354.751

358.578

359.337

359.337

759

4.794.691

5.061.376

5.187.154

5.187.154

125.778

406.399

408.848

2.171.714

404.077

-4.771

Gewestbelastingen
Andere niet-fiscale algemene
ontvangsten
Toegewezen ontvangsten

130.775

125.917

130.386

127.497

1.580

Ontvangsten ministeries

24.471.839

25.375.573

27.710.625

25.940.099

564.526

1.464.552

1.343.215

1.351.550

1.351.550

8.334

25.936.391

26.718.788

29.062.175

27.291.649

572.860

Ontvangsten te consolideren
instellingen
Totaal ontvangsten

Hierna wordt dieper ingegaan op de belangrijkste ontvangsten (ESR-gecorrigeerd) en de
vraag of de raming voor de initiële begroting 2013 voorzichtig en correct is. De evolutie
van de ontvangst en het aandeel ervan in de begrotingsontvangsten en in de
geconsolideerde middelen worden aangegeven. Er is aandacht besteed aan de herkomst
van de ontvangst en aan de mate van beleidsautonomie waarover de Vlaamse Regering
beschikt met betrekking tot de ontvangst. De indeling die in de bespreking wordt gevolgd,
houdt rekening met de geraamde middelen in het ontwerpdecreet en de algemene
toelichting.

7

De programmatoelichting van het beleidsdomein Financiën en Begroting vermeldt nog wel voor de ontvangsten
de oude basisallocaties die onder de nieuwe artikelen ressorteren. De administratie heeft ook een bestand
bezorgd waarin de onderverdeling in basisallocaties is opgenomen.
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ANTWOORD
De Vlaamse Regering neemt akte van de vaststellingen van het Rekenhof.

2.2

Gedeelde en samengevoegde belastingen, inclusief dotatie kijk- en
luistergeld

De gedeelde en samengevoegde belastingen, inclusief dotatie kijk- en luistergeld, maken
in 2013 72,8% van de geconsolideerde ontvangsten uit. Ze worden geraamd op 19.862,0
miljoen euro (begrotingsontvangsten = ESR-ontvangsten), een toename van 2,3% (441,2
miljoen euro) tegenover 2012. De bedragen werden geraamd op basis van de
economische begroting van 14 september 2012 (economische parameters) en op een
mededeling van de FOD Financiën van 21 september 2012.
De bedragen worden krachtens de bijzondere financieringswet jaarlijks in de
rijksmiddelenbegroting opgenomen en zijn tijdens het begrotingsjaar in twaalfden
verschuldigd door de federale overheid. De tabel hieronder geeft een overzicht van de
evolutie van die ontvangsten.
Tabel 5 – Evolutie van de samengevoegde en gedeelde belastingen, inclusief de dotatie
kijk- en luistergeld (in duizend euro)

Gedeelde belastingen
Samengevoegde
belastingen
Dotatie ter compensatie van
het kijk- en luistergeld
(artikel 47bis bijzondere
financieringswet)
Totaal

2011
realisatie

2012
aangepast
na tweede
begrotings
controle

2013
initieel

Wijzigin
g t.o.v.
2012
aangepa
st (=100)

Wijziging
t.o.v. 2012
aangepast
(in absolute
cijfers)

12.233.499

12.664.393

12.945.854

102,2

281.461

5.994.968

6.178.798

6.330.422

102,5

151.624

556.757

577.662

585.758

101,4

8.096

18.785.224

19.420.853

19.862.034

102,3

441.181

De geraamde bedragen zijn telkens de som van de vermoedelijke afrekening voor het
jaar 2012 en de initiële raming voor het jaar 2013. Ze komen overeen met de federale
ramingen van de Studiedienst van de FOD Financiën en gaan uit van dezelfde
8
parameters .
ANTWOORD
De Vlaamse Regering neemt akte van de vaststellingen van het Rekenhof.

2.3

Andere transfers en dotaties uit de bijzondere financieringswet

De andere transfers en dotaties uit de bijzondere financieringswet maken in 2013 1,3%
van de geconsolideerde ontvangsten uit. Ze worden geraamd op 359,3 miljoen euro
8

De parameters zijn vermeld in de algemene toelichting.
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(begrotingsontvangsten = ESR-ontvangsten), wat nagenoeg stabiel is tegenover 2012.
De bedragen sluiten aan bij de federale ramingen.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de evolutie van die ontvangsten.
Tabel 6 – Andere transfers en dotaties (in duizend euro)
Begrotingsontvangsten

2011
realisatie

2012
aangepast
na tweede
begrotingscontrole

2013
initieel

Wijziging
t.o.v. 2012
aangepast
(=100)

Wijziging
t.o.v. 2012
aangepast
(in
absolute
cijfers

Financiering van het universitair
onderwijs voor buitenlandse
studenten (art. 62 bijzondere
financieringswet)

33.595

36.404

36.915

101,4

511,0

Aandeel in de winst van de
Nationale Loterij (artikel 62bis
bijzondere financieringswet)

36.777

36.783

36.825

100,1

42,0

261.560

261.560

261.560

100,0

0,0

13.898

14.614

14.818

101,4

204,0

8.831

9.151

9.151

100,0

0,0

90

66

68

103,0

2,0

354.751

358.578

359.337

100,2

759,0

Ontvangsten voortvloeiend uit
tewerkstellingsprogramma's (art.
35 bijzondere financieringswet )
Dotatie personeel
verkeersgerelateerde
belastingen (art. 68ter
bijzondere financieringswet)
Ontvangsten van federale
middelen in het kader van het
samenwerkingsakkoord 20052008 tussen de Federale Staat,
het Vlaams, het Waals en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de Duitstalige Gemeenschap
betreffende de meerwaardeneconomie
Ontvangsten uit het Federaal
Impulsfonds voor
Migrantenbeleid
Totaal

ANTWOORD
De Vlaamse Regering neemt akte van de vaststellingen van het Rekenhof.

2.4

Gewestbelastingen

De gewestbelastingen maken in 2013 19,0% van de geconsolideerde ontvangsten uit. Ze
worden geraamd op 5.187,2 miljoen euro (begrotingsontvangsten = ESR-ontvangsten),
een toename van 2,5% (125,8 miljoen euro) tegenover 2012.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de evolutie van deze ontvangsten.
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Tabel 7 – Evolutie gewestbelastingen (in duizend euro)
Begrotingsontvang
sten

2011
realisat
ie

2012
aangepa
st na
tweede
begrotin
gscontrole

2013
initieel

2013 federale
raming
(aangepast)

Wijzigin
g t.o.v.
2012
aangepa
st
(=100)

Wijzigin
g t.o.v.
2012
aangepa
st
(in
absolute
cijfers

Belasting op de
spelen en
weddenschappen

21.892

22.726

24.020

24.636

105,7

1.294

Belasting op de
automatische
ontspanningstoestell
en

28.898

36.239

30.860

30.888

85,2

-5.379

107

0

0

Registratierechten

1.842.3
24

1.971.072

1.952.4
34

1.980.923

99,1

-18.638

Hypotheekrechten

139.547

146.157

138.535

147.249

94,8

-7.622

Verkeersbelasting
op de
autovoertuigen

40

0

0

Belasting op de
inverkeerstelling

26

0

0

Programma CK
Geïnd door de
federale overheid
(in de Vlaamse
begroting incl.
intresten en
boeten)

Openingsbelasting
op de slijterijen van
gegiste dranken

Eurovignet

20.551

28.385

19.637

22.692

69,2

-8.748

Schenkingsrechten

242.437

257.026

289.382

307.895

112,6

32.356

Successierechten en
recht van overgang
bij overlijden

1.183.0
60

1.258.797

1.372.0
25

1.344.318

109,0

113.228

102,9

106.491

93,6

-6.793

Interesten en boeten
Totaal

p.m (niet
geraamd)
3.478.8
82

3.720.402

3.826.8
93

100.464

106.672

99.879

3.858.600

Programma CJ
Eigen inning
(exclusief
leegstand)
Onroerende
voorheffing
Kijk- en luistergeld
artikel

3.871

0

0

Belasting op
autovoertuigen

941.871

948.412

988.006

104,2

39.594

Belasting op
inverkeerstelling

207.220

214.846

200.627

93,4

-14.219
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Eurovignet

62.383

71.044

71.749

101,0

705

Totaal eigen inning

1.315.8
09

1.340.974

1.360.2
61

101,4

19.287

Totaal
gewestbelastingen
(exclusief
leegstand)

4.794.6
91

5.061.376

5.187.1
54

102,5

125.778

De ramingen sluiten aan bij de federale ramingen en de realisaties van de eerste drie
trimesters van 2012. De door de federale overheid geïnde gewestbelastingen worden
door de FOD Financiën voor rekening van het Vlaams Gewest geïnd en conform de
bijzondere financieringswet doorgestort. De voorzichtige raming van de registratierechten
en de optimistische raming van de successierechten compenseren elkaar. Zowel de
algemene toelichting als de programmatoelichting is karig met informatie. De ramingen
voor de zelf geïnde gewestbelastingen zijn op vorderingenbasis en gaan uit van
aannemelijke parameters, die in de programmatoelichting worden vermeld.
Die gewestbelastingen genereren middelen, maar laten daarnaast toe doelstellingen te
bereiken door verhogingen en verminderingen (of vrijstellingen). De becijferbare fiscale
9
uitgaven, opgenomen in bijlage bij het ontwerpdecreet bedragen 1.172,0 miljoen euro .
Die minderontvangst kan worden beschouwd als uitgave voor het bereiken van een doel.
Een zwaardere taxatie is bedoeld om minder gewenst gedrag te ontraden. Het kan nuttig
zijn de beleidseffecten die via de middelenbegroting worden beoogd en gerealiseerd,
mee te integreren in de nog te vervolmaken prestatiebegroting.
ANTWOORD
De Vlaamse Regering neemt akte van de vaststellingen van het Rekenhof.

2.5

Andere (niet-fiscale) algemene ontvangsten en toegewezen ontvangsten

ESR-gecorrigeerd vormen de andere (niet-fiscale) algemene ontvangsten en toegewezen
ontvangsten slechts een miniem deel (ongeveer 2%) van de geconsolideerde middelen.
De koppeling van de toegewezen ontvangsten aan variabele kredieten binnen decretaal
opgerichte begrotingsfondsen met decretaal bepaalde taken en doelstellingen, vormt een
uitzondering op het universaliteitsprincipe. Via de begrotingsfondsen worden de
toegewezen ontvangsten voor bepaalde doeleinden aangewend of opgespaard. Het
ontwerpdecreet bevat een tabel met de geraamde beginsaldi, ontvangsten en uitgaven,
en eindsaldi van de begrotingsfondsen, aan de hand van de begrotingsartikelen met
toegewezen ontvangsten. De naam van het fonds en de decretale basis wordt niet meer
in het begrotingsontwerp vermeld.
Die ontvangsten evolueerden ESR-gecorrigeerd als volgt:
Tabel 8 – Evolutie andere (niet-fiscale) ontvangsten en toegewezen ontvangsten (in
duizend euro)

9

Weliswaar ten belope van 584,6 miljoen euro op het conto van het nultarief van het kijk- en luistergeld.
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2011
realisatie

2012
aangepast na
tweede
begrotingsco
ntrole

2013
initieel

Wijzigin
g t.o.v.
2012
aangepa
st
(=100)

Wijziging
t.o.v. 2012
aangepast
(in
absolute
cijfers

Andere algemene
ontvangsten

406.399

408.848

404.077

98,8

-4.771

Toegewezen
ontvangsten

130.775

125.917

127.497

101,3

1.580

ANTWOORD
De Vlaamse Regering neemt akte van de vaststellingen van het Rekenhof.

2.6

Ontvangsten van de te consolideren instellingen

De ESR-gecorrigeerde ontvangsten van de te consolideren instellingen maken in 2013
5% van de geconsolideerde ontvangsten uit. Ze worden geraamd op 1.351,6 miljoen
euro, een toename van 8,3 miljoen euro (0,62%) tegenover 2012
De algemene toelichting geeft wel een overzicht van de belangrijkste ontvangsten, maar
geeft geen details over de opbrengst van de milieuheffingen bij het Minafonds. De
evolutie ervan wordt in de tabel hieronder weergegeven.
Tabel 9 – Evolutie van de ontvangsten van de milieuheffingen bij het Minafonds (in
duizend euro)
2011
realisatie

2012
aangepast
na tweede
begroting
scontrole

2013
initieel

Afvalstoffenheffing (via
OVAM)

33.709

35.723

Heffing op de
waterverontreiniging (via
VMM)

67.103

Heffing op de winning van
grondwater (via VMM)
Totaal waterheffingen (via
VMM)
Boetes handhaving
mestbeleid (via VLM)
Totaal

35.723

Wijziging
t.o.v.
2012
aangepas
t
(=100)
100,0%

Wijziging
t.o.v. 2012
aangepast
(in
absolute
cijfers
0

53.700

51.571

96,0%

-2.129

22.875

23.529

23.289

99,0%

89.978

77.229

74.860

96,9%

-2.369

5.000

3.697

3032

82,0%

-665

128.687

116.649

113.615

97,4%

-3.034

-240

De ontvangsten van de VMM bevatten, zoals de vorige begrotingsjaren, een raming van
de opbrengst van de vervreemding aan de NV Aquafin van gronden en
rioolwaterzuiveringsinstallaties
(18,2
miljoen
euro
in
2013).
Bij
vorige
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begrotingsonderzoeken (BC 2010 en volgende) heeft het Rekenhof opgemerkt dat de
verhoging van de Aquafinfactuur, die daar op termijn voor de drinkwatermaatschappijen
uit voortvloeit, leidt tot een verhoogde bijdrage van het Vlaams Gewest (via de DAB
10
Minafonds) aan de drinkwatermaatschappijen.
ANTWOORD
De Vlaamse Regering neemt akte van de opmerkingen van het Rekenhof en
verwijst naar de memories van toelichting bij de detailbegrotingen.

10

Zie ook “Minafonds – werkingstoelage aan de drinkwatermaatschappijen” bij de uitgaven van het beleidsdomein
Leefmilieu, Natuur en Energie (3.4).
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3

Analyse van de uitgaven

3.1

Algemeen

Tabel bij de algemene uitgavenbegroting/programmatoelichtingen
Sinds de begroting 2012 wordt de tabel van de algemene uitgavenbegroting opgemaakt
op het niveau van de begrotingsartikelen. Bij die tabel werd voor 2012 nog bij wijze van
toelichting de indeling in basisallocaties meegedeeld. Voor de begroting 2013 is dat niet
meer het geval. Voor informatie over de samenstelling van de kredieten is de lezer
aangewezen op de programmatoelichtingen. Die toelichtingen zijn echter niet altijd
accuraat. Soms wordt het detail van de samenstelling van een begrotingsartikel niet of
onvolledig weergegeven, soms wordt opgesomd welk soort middelen eronder horen
zonder echter de onderscheiden bedragen te vermelden. Daarenboven werden de
programmatoelichtingen met vertraging voorgelegd. Dat bemoeilijkt sterk de interpretatie
van de uitgavenbegroting.
Een outputbegroting verlegt het accent van de middelen naar de doelstellingen en
prestaties. In de huidige stand van zaken is de prestatie-informatie echter nog beperkt
(zie 4.2). In zijn verslag over de tweede begrotingsaanpassing 2012 heeft het Rekenhof
gesteld dat de kwaliteit van de inputbegroting, en in het bijzonder de informatie erover
aan het Vlaams Parlement, niet kan worden afgebouwd zolang de prestatiebegroting nog
niet is gerealiseerd. Bovendien blijft duidelijke informatie over de input ook in de context
van een prestatiebegroting belangrijk om de efficiëntie en de zuinigheid van het
overheidsoptreden te beoordelen.
Het Rekenhof beveelt aan er in de instructies bij de begrotingsopmaak op aan te dringen
dat naast informatie over doelstellingen en prestatie-indicatoren ook voldoende aandacht
wordt besteed aan nauwkeurige informatie over de ingezette middelen en instrumenten.
De indeling, bij wijze van toelichting, van de begrotingsartikelen naar basisallocaties is
daartoe een mogelijkheid. Als al die informatie wordt gegeven in de
programmatoelichtingen, dan worden ze een noodzakelijk complement van de
begrotingstabel en worden ze het best gelijktijdig met de tabel ingediend (zie ook 4.2).
ANTWOORD
In het algemeen antwoord verstrekt in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting van dinsdag 13 november 2012 werd ingegaan op de
opmerkingen.

Decreetsbepalingen
Ook in de decreetsbepalingen wordt elke verwijzing naar basisallocaties vermeden, wat
kan leiden tot onduidelijkheid over de precieze reikwijdte van die bepalingen. Dat wordt
soms opgelost door te omschrijven welk deelaspect van het begrotingsartikel met de
decreetsbepaling wordt beoogd. Een omschrijving is echter niet altijd eenduidig. Het is in
ieder geval belangrijk dat de omschreven uitgave ook in de programmatoelichtingen
onder dezelfde omschrijving en met vermelding van het betrokken bedrag wordt
toegelicht.
Voor sommige decreetsbepalingen ontbreekt overigens een verantwoording. Dat geldt
onder meer voor diverse bepalingen inzake overschrijvingen en provisionele kredieten.
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ANTWOORD

De Vlaamse Regering neemt akte van de opmerkingen van het Rekenhof en zal
blijvende aandacht besteden aan een kwaliteitsvolle verantwoording bij de
decreetsbepalingen.

3.2

Beleidsdomein C – Financiën en Begroting

De evolutie van de uitgavenkredieten van het beleidsdomein Financiën en Begroting
wordt
vooral
bepaald
door
de
provisies
en
de
participaties
die
beleidsdomeinoverschrijdend worden ingezet (zie 1.2). Voor 2013 is er daarnaast een
11
12
toename van de uitgaven in het kader van het lokaal pact en door de consolidatie van
het Egalisatiefonds en de nv Diestsepoort, alsook een afname van de intrestuitgaven en
de uitgaven van het VFLD en het FFEU.
Intresten op de schuld (programma CG)
De geraamde intrestuitgaven (inclusief werkingskosten schuldbeheer) dalen met 46
miljoen euro tegenover de begrotingscontrole 2012 (begrotingsartikel CB0/1CG-G-2A/WT). Dat is gebaseerd op de verwachting dat enerzijds in 2013 de rentevoeten op het
huidige lage niveau zullen blijven en dat anderzijds geen (her)financiering op lange
termijn nodig zal zijn gelet op de verwachte terugbetaling van KBC. Wat dat laatste
betreft, is de begroting voorzichtig door zowel de terugbetaling van KBC als een
eventuele leningfinanciering op lange termijn (voor herfinanciering en financiering van
participaties) te begroten. De rentelast en uitgiftekost van een eventuele
leningfinanciering als KBC in 2012 en 2013 niet zou terugbetalen, worden echter niet
gebudgetteerd.
ANTWOORD
Bij de berekening van de rente-uitgaven is rekening gehouden met een
terugbetaling van KBC. Hierbij is - zoals in de voorbije jaren - vertrokken van een
voorzichtig, minimaal scenario. Meer bepaald is slechts een terugbetaling van
1,166 miljard euro in rekening gebracht. Dit bedrag dient KBC minimaal aan de
Vlaamse overheid terug te betalen om te voldoen aan haar Europese
verplichtingen. Ook KBC heeft bij diverse gelegenheden reeds aangegeven dat zij
vastberaden zijn om aan hun Europese verplichtingen te voldoen. Omwille van
bovenstaande redenen kan dit scenario vandaag worden beschouwd als een
realistisch en een voorzichtig scenario.
De tweede reden van het verlagen van het rentebudget is de verwachting dat de
huidige lage referentierentevoeten op korte termijn ook in het volgende jaar niet
zullen stijgen. Zo is de referentierente voor de zichtrekening sinds midden 2012
gedaald tot onder de 0,1%. Alle indicatoren voorspellen een gelijkaardig niveau
voor het volgend jaar.

11

12

De compensatie aan de lokale overheden voor de gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing ingevolge
de vrijstelling van onroerende voorheffing op nieuw materieel en outillage en de vermindering van onroerende
voorheffing voor energiezuinige woningen neemt toe met 16 miljoen euro overeenkomstig het zogenoemde
lokaal pact.
Beide entiteiten waren in de vorige begroting geconsolideerd door middel van een correctielijn in de tabel
normnaleving van de algemene toelichting. Nu worden ze geconsolideerd binnen het beleidsdomein Financiën en
Begroting op basis van een voorgelegde begroting, met voor 2013 ESR-gecorrigeerde uitgavenkredieten van
respectievelijk 7,5 miljoen euro en 2,6 miljoen euro.
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Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)
De dotatie aan het VFLD en de ESR-uitgaven van het VFLD zijn met 10 miljoen euro
verminderd, hoewel het maximale bedrag van potentieel door het VFLD te betalen
schadedossiers is gestegen van 882,5 miljoen euro in 2010 tot 1.250 miljoen euro eind
2011. Enkele grote dossiers waarvan niet zeker is of ze al dan niet nog in 2013 zullen
moeten worden vereffend, worden niet gebudgetteerd. Daarmee wordt afgeweken van de
voorheen gehanteerde methode van het opnemen van 13% van de hoofdsom.
ANTWOORD
In het algemeen antwoord verstrekt in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting van dinsdag 13 november 2012 werd ingegaan op de
opmerkingen.
Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven (FFEU)
Bij het FFEU neemt het vereffeningskrediet voor de investeringsuitgaven af met 34,5
miljoen euro tegenover de begrotingscontrole 2012. Daarover stellen de
programmatoelichtingen: Het VEK werd voor het begrotingsjaar 2013 op 105.347 keuro
begroot op basis van de geraamde uitgaven op de lopende projecten en in
overeenstemming met de gemaakte afspraken tijdens de bilaterale besprekingen en de
aanpassingen tijdens het begrotingsconclaaf. Het is niet duidelijk in welke mate de
vermindering van betaalkredieten is gebaseerd op enerzijds ramingen van de
projectuitgaven en anderzijds afspraken of aanpassingen tijdens het begrotingsconclaaf.
ANTWOORD
Naar aanleiding van de besprekingen voorafgaand aan het politieke conclaaf is
gebleken dat er voor de gevaarlijke punten 2012 nog geen FFEU-protocol is
getekend terwijl n.a.v. de technische bilaterales wel werd uitgegaan van 30 miljoen
euro benodigde betaalkredieten in 2013 voor het project gevaarlijke punten 2012.
Deze vertraging bij de gevaarlijke punten is de voornaamste reden van de
kredietdaling met 34,5 miljoen euro.

3.3

Beleidsdomein L – Leefmilieu, Natuur en Energie

Er is een sterke daling van de uitgavenkredieten voor het beleidsdomein Leefmilieu,
Natuur en Energie met ongeveer 9%. Dat heeft vooral te maken met de vermindering van
het krediet dat op de begroting van het Minafonds is voorzien voor de werkingstoelagen
aan de drinkwatermaatschappijen (zie ook 1.2). Anderzijds is er wel een kredietverhoging
van 5 miljoen euro voor het programma energie, deelprogramma milieuvriendelijke
energieproductie (begrotingsartikel LE0/1LE-F-2-A/WT).
Er is onduidelijkheid over de budgettaire kanalen en de tussenkomende partijen met
betrekking tot de aankoop van emissierechten in het kader van het Vlaams klimaatbeleid.
Minafonds – werkingstoelage aan de drinkwatermaatschappijen
In de ontwerpbegroting van het Minafonds verminderen de uitgaven op het
begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-N/WT (Werking en toelagen - integraal waterbeleid overdracht van de openbare waterdistributienetwerken) met 96,5 miljoen euro van 180,8
miljoen euro in 2012 naar 84,5 miljoen euro in 2013. Dat begrotingsartikel bevat
(uitsluitend) de werkingstoelagen die aan de drinkwatermaatschappijen worden
toegekend voor hun bovengemeentelijke saneringsplicht. De toelichting bij die
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vermindering is zeer summier en vermeldt alleen dat dit te wijten is aan het aanboren van
de reserves ten belope van 80 miljoen euro, de toename van de Aquafinfactuur en een
bijstelling van het subsidiëringsritme.
De vermindering resulteert uit de volgende elementen:
1) toename van de werkingstoelage 2013 (+ 13,5 miljoen euro)
De werkingstoelage 2013 neemt toe van 180,8 miljoen euro in 2012 tot 194,3 miljoen
euro. De toelage compenseert het verschil tussen het geraamde bedrag dat de
drinkwatermaatschappijen aan Aquafin verschuldigd zijn, zoals vastgelegd in het
begrotingsoverleg met Aquafin, en het geraamde bedrag van de door de
watermaatschappijen te ontvangen bovengemeentelijke bijdragen.
2) aanboren van de reserves (- 80 miljoen euro)
Sinds de saneringsplicht van de drinkwatermaatschappijen in 2005 wordt de
werkingstoelage berekend op basis van de jaarbegroting, zonder dat eventueel ontstane
overschotten worden verrekend. Volgens de Economisch Toezichthouder (Vlaamse
Milieumaatschappij) bedraagt het kassaldo van die overschotten eind 2011, inclusief
correcties in 2012 voor het werkingsjaar 2011, 80 miljoen euro.
3) bijstelling van het subsidiëringsritme (- 30 miljoen euro)
Meer is hierover in de toelichtingen niet terug te vinden. Het Rekenhof heeft
gedetailleerde informatie gevraagd, maar niet ontvangen.
ANTWOORD
1) De berekening van de werkingstoelage wordt na het begrotingsoverleg met
Aquafin vastgelegd.
2) De minister bevoegd voor Leefmilieu heeft hierop geantwoord in de Commissie
Leefmilieu van 13/11/2012.
3) Het betreft een versnelde betaling van projecten opgeleverd vóór 01/01/2013 en
een voorschot op de werkingstoelage van de drinkwatermaatschappijen.

Budgettaire verwerking van het Vlaams klimaatbeleid
Om te voldoen aan de verplichtingen van het Kyotoprotocol, maakt de Vlaamse overheid
gebruik van de zogenaamde flexibiliteitsmechanismen uit het protocol en koopt daartoe
emissierechten of emissiekredieten aan (Kyoto-eenheden genaamd). Het Vlaams
Gewest heeft al Kyoto-eenheden aangekocht via het Energiefonds (departement
Leefmilieu, Natuur en Energie). Daarnaast besliste de Vlaamse Regering op 20 oktober
2006 en 22 juni 2007 om via de Participatiemaatschappij voor Vlaanderen (PMV) deel te
nemen aan respectievelijk het Multilateral Carbon Credit Fund (MCCF) en het Asian
Pacific Carbon Fund (APCF). PMV heeft per 31 december 2011 vorderingen op het
Vlaams Gewest ingeschreven van 10,7 miljoen euro op ten hoogste één jaar (APCF) en
13,4 miljoen euro op meer dan één jaar (MCCF).
Op 27 april 2012 besliste de Vlaamse Regering tot oprichting van het Vlaams
Klimaatfonds, een organiek begrotingsfonds dat zijn decretale basis kreeg in artikel 14
van het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede
aanpassing van de begroting 2012. Het decreet bepaalt dat de middelen van het fonds
kunnen worden aangewend voor de uitvoering van het Vlaamse beleid inzake de
flexibiliteitsmechanismen van het Kyotoprotocol en wijst onder meer de opbrengsten uit
13
de veiling van emissierechten uit de toewijzingsreserve aan dat fonds toe. Om die
13

Het gaat om een overschot van 8 miljoen Europese emissierechten opgetreden in de Vlaamse toewijzingsreserve
voor nieuwe ondernemingen voor de periode 2008-2012. Bij de beslissing van 27 april 2012 ging de Vlaamse
Regering ervan uit dat de verwerving van 18,9 miljoen eenheden nodig zou zijn om aan de verplichtingen van het
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veiling te organiseren, werd met artikel 20 van het decreet houdende diverse bepalingen
betreffende de financiën en begroting (aangenomen door het Vlaams Parlement op 24
oktober 2012) de DAB Veiling Emissierechten opgericht, die de opbrengsten van de
veiling aan het Vlaams Klimaatfonds zal doorstorten. Het Rekenhof stelt vast dat de
begroting van die DAB nog niet aan het ontwerp van uitgavendecreet is toegevoegd en
dat een goedkeuringsbepaling voor die begroting ontbreekt. Ook voor het Vlaams
Klimaatfonds zijn nog geen ontvangsten en uitgaven begroot.
ANTWOORD
Ingaand op de opmerkingen van het Rekenhof worden er amendementen ingediend
voor de begroting van de DAB en gerelateerde decreetsbepalingen.
Daarnaast heeft de Vlaamse Regering op 20 juli 2012 beslist de op 20 mei 2012
vervallen betaalverplichting door de aankoop van Kyoto-eenheden via het APCF voor
een bedrag van 2,7 miljoen euro te laten prefinancieren door het Vlaams Fonds voor
Lastendelging (VFLD) en voorziet de ontwerpbegroting van het Minafonds voor 2013 in
een vastleggings- en vereffeningskrediet van 4 miljoen euro voor het Klimaatbeleid
(uitgavenartikel LBC/3LC-H-2-I/WT) om de engagementen tegenover het APCF af te
ronden. Of en hoe het Vlaams Gewest de vorderingen van PMV met betrekking tot de
Kyoto-eenheden verworven via APCF en MCCF zal honoreren, kan uit de
begrotingsdocumenten niet worden opgemaakt.
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er een gebrek aan transparantie is op
het vlak van de budgettaire kanalen die worden aangewend voor de aankoop van
emissierechten (Energiefonds, PMV, VFLD, Vlaams Klimaatfonds, DAB Minafonds) en op
het vlak van het budget dat daarvoor nodig is: zullen de opbrengst van de veiling en het
krediet voorzien op het Minafonds volstaan? Is er een schuld tegenover de PMV? De
toelichting bij de begroting geeft daarover geen nadere uitleg.
ANTWOORD
In de toekomst zullen de Vlaamse verwervingen van externe Kyoto-eenheden niet
meer via het Energiefonds kunnen verlopen maar gefinancierd worden via de
middelen in het Vlaams Klimaatfonds. Dit volgt rechtstreeks uit de bepalingen in de
artikelen 14 en 15 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de
tweede aanpassing van de begroting 2012, dat door het Vlaamse Parlement werd
aangenomen en op 4 juli 2012 door de Vlaamse Regering werd bekrachtigd op 13
juli 2012. Het Vlaams Klimaatfonds zal onder meer gespijsd worden met de
opbrengsten van de veilingen van het restant aan Europese emissierechten (EUAs)
uit de Vlaamse nieuwkomersreserve. Met het oog op een snelle en flexibele
operationalisering van deze veilingen stemde het Vlaamse Parlement op 24/10, via
het decreet houdende diverse bepalingen betreffende Financiën en Begroting, in
met de oprichting van de DAB Veiling emissierechten, als flexibele structuur met
een afzonderlijke begroting en boekhouding, die kan beschikken over een
voldoende mate van autonomie inzake bestuur en financiën en die toestaat om op
snelle wijze tot de nodige besluitvorming te komen. De DAB zal de inkomsten van
de veilingen na verrekening van de kosten, verbonden aan de veilingen en de eigen
werking, doorstorten aan het Vlaams Klimaatfonds. Het is de bedoeling om voor
het jaareinde ook een begroting voor de DAB te laten goedkeuren.

Kyotoprotocol te voldoen. Het departement LNE had er op dat ogenblik al 1,3 miljoen verworven via het
Energiefonds.
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3.4

Beleidsdomein M – Mobiliteit en Openbare Werken

De kredieten voor het beleidsdomein MOW dalen tegenover de aangepaste begroting
2012. Voor de beleidskredieten is er zelfs een daling van meer dan 3%. Daarbij dient
echter te worden opgemerkt dat het toenemend aantal infrastructuurprojecten die met
een of andere vorm van alternatieve financiering worden opgezet, op korte termijn weinig
invloed hebben op de begroting (door constructies die ESR-neutraal zijn). Zodra de
infrastructuur in gebruik wordt genomen, moet de Vlaamse Gemeenschap echter
aanzienlijke beschikbaarheidsvergoedingen betalen, die gedurende periodes van 20 à 35
jaar de beschikbare beleidsruimte aanzienlijk beperken. Dat is o.a. het geval bij de nv
Vlaamse havens, de nv Via-Invest en de investeringen in trams bij de VVM. Het
14
Rekenhof herhaalt dat de informatie over de beschikbaarheidsvergoedingen ook in de
begrotingsdocumenten op een overzichtelijke wijze moet kunnen worden teruggevonden,
wat niet altijd het geval is.
ANTWOORD
M.b.t. de beschikbaarheidsvergoedingen
Er is een afzonderlijke uitgebreide toelichting over de
beschikbaarheidsvergoedingen in de rapportering alternatieve financiering die aan
het parlement bezorgd is.
De kredieten voor het beleidsdomein MOW dalen tegenover de aangepaste
begroting 2012. Voor de beleidskredieten is er zelfs een daling van meer dan 3%.
De vermelde vermindering van de beleidskredieten is quasi uitsluitend het gevolg
van het terugzetten van éénmalig toegekende beleidskredieten in 2012 voor zeer
specifieke uitgaven.
- Aankoop Noorderlaanbrug (De Scheepvaart) - 31.761.000 euro
- Overname Van Cauwelaertsluis - 61.347.000 euro
Dit is voor de Vlaamse Overheid een vestzak-broekzak operatie (zie ook de
toelichting bij de begrotingscontrole 2012).
NV Via-Invest
De nv Via-Invest is het structureel samenwerkingsverband dat op 12 oktober 2006 werd
opgericht door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het departement MOW
enerzijds, en PMV anderzijds om de missing links in de Vlaamse wegeninfrastructuur
weg te werken. Eén project is al uitgevoerd, nl. de noordelijke wegontsluiting van de
luchthaven van Zaventem. Verder zijn nog vijf andere missing link-projecten opgestart.
Volgens een raming van 21 september 2010 zal de totale kostprijs van de 6 projecten 1,2
miljard euro en de totale beschikbaarheidsvergoeding op kruissnelheid 160 miljoen euro
per jaar bedragen.
Zowel in de algemene toelichting bij de begroting 2013 als in de recente
septemberverklaring wordt verwezen naar wegen- en waterwegenprojecten die aan de nv
VIA-Invest worden toevertrouwd. In de algemene toelichting is bovendien sprake van 750
miljoen euro nieuwe projecten. Verder is daarover geen informatie terug te vinden in de
begrotingsdocumenten. Het is dus niet duidelijk of de nv VIA-Invest, die is opgericht om
een aantal missing links weg te werken, in de toekomst ook bij waterwegenprojecten zal

14

Cf. Stuk 20-A (2009-2010) – Nr. 1 en stuk 16 (2010-2011) – Nr. 1.
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worden betrokken, en evenmin welke nieuwe projecten voor een bedrag van 750 miljoen
worden bedoeld.
ANTWOORD
Er is een uitgebreide toelichting over de beschikbaarheidsvergoedingen in de
rapportering alternatieve financiering die aan het parlement bezorgd is.
Voor wat betreft de 750 miljoen euro nieuwe projecten, dienen de voorstellen nog
binnen de Vlaamse Regering besproken te worden.
Machtiging DBFM-programma van de Vlaamse Vervoermaatschappij/Agentschap
Wegen en Verkeer
Artikel 86 van het ontwerp van uitgavendecreet bevat de machtiging aan de Vlaamse
Vervoersmaatschappij (VVM) – De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer om voor
de terbeschikkingstelling van traminfrastructuur en niet-traminfrastructuur in het kader
van het masterplan Antwerpen voor 35 jaar verbintenissen aan te gaan ten laste van de
algemene uitgavenbegroting, die resulteren in een totale beschikbaarheidsvergoeding
van maximaal 30 miljoen euro (prijzen 2007) per jaar en die voortvloeien uit de werken
van het DBFM-programma met uitzondering van de onderhoudskosten - dit in functie van
de politieke beslissing daarover (dossier Brabo II). Uit die beslissing die dateert van 23
september
2011
blijkt
dat
de
in
het
begrotingsdecreet
voorziene
beschikbaarheidsvergoeding niet zal volstaan voor de tramlijnen van Brabo II. De
machtiging is immers al voor 14,45 miljoen euro per jaar aangewend voor de
beschikbaarheidsvergoedingen in het dossier Brabo I, terwijl voor Brabo II bijkomend
24,25 miljoen euro per jaar nodig zal zijn. Dat betekent dat de totale
beschikbaarheidsvergoeding van jaarlijks 30 miljoen euro vanaf 2016 met 8,7 miljoen
15
euro moet worden verhoogd . De Vlaamse Regering kan zich daartoe slechts verbinden
als voorafgaand de vastleggingsmachting wordt verhoogd.
ANTWOORD
Er wordt inderdaad een verhoging met 8.7 miljoen voorzien vanaf 2016 en dit
conform de beslissing Vlaamse Regering van 23 september 2011. Er wordt dan ook
geen specifieke machtiging in de begroting 2013 opgenomen.

Kapitalisatie van de luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM’s)
Op het begrotingsartikel MB0/1MD-E-2-Z/PA bedoeld voor de overheidsparticipatie in de
LOM’s is noch in vastleggingskrediet, noch in vereffeningskrediet voorzien. Omdat de
kapitalisatie nog niet plaatsvond, werd het begrote bedrag van 22 miljoen euro (niet
gesplitste kredieten) sinds 2010 door middel van begrotingsruiters overgedragen. In het
ontwerp van uitgavenbegroting wordt opnieuw voorzien in die overdracht naar 2013,
maar alleen voor het vastleggingskrediet (artikel 11). Artikel 12 van het ontwerp van
uitgavendecreet voorziet niet meer in een verdere overdracht naar 2014, wat impliceert
dat de uitgaven zich zouden situeren in 2013. Ook de beleidsbrief Mobiliteit en Openbare
Werken (2012-2013) stelt dat in 2013 op dit artikel in het nodige budget wordt voorzien
om de LOM’s te kapitaliseren en hen in staat te stellen hun infrastructurele taken uit te
voeren. Er ontbreekt echter een begrotingskrediet om die participaties te vereffenen.

15

Zie ook het verslag van het Rekenhof over de eerste voortgangsrapportage over het Masterplan 2020, Stuk 63
(2010-2011) – Nr. 5, pag. 17.
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ANTWOORD

De beleidskredieten voor kapitalisatie LOM’s bedragen 22 miljoen euro. Deze
beleidskredieten worden, via een ruiter overgedragen naar begrotingsjaar 2013.
Aangezien de onderhandelingen nog lopen en het bedrag noch het tijdstip van de
vereffening vaststaan, wordt dit bedrag niet gewijzigd. Afhankelijk van het resultaat
van de onderhandelingen zal bij de begrotingscontrole 2013 een mogelijke
bijstelling van de kredieten plaatsvinden.
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4

Evolutie naar een prestatiebegroting

4.1

Stand van zaken

Uit bijlage II – prestatiebegroting van de algemene toelichting en uit de instructies van de
minister bij de begrotingsopmaak blijkt dat een aantal bijkomende stappen in de richting
van een prestatiebegroting zijn gezet.
Vanaf de begroting 2013 worden ook de middelenbegroting en de ontvangsten van de
DAB’s op basis van ESR-aggregatieniveaus opgedeeld in begrotingsartikelen die verder
afhankelijk van de doelstellingen in deelprogramma’s kunnen worden ingedeeld, conform
de indeling ervan aan uitgavenzijde. Daarbij moet voor ontvangsten en uitgaven binnen
eenzelfde programma dezelfde letter dezelfde doelstelling weergeven.
De begrotingsartikelen zonder specifieke doelstelling (code Z) in de algemene
uitgavenbegroting en de DAB-begrotingen moeten tot een absoluut minimum worden
beperkt. Daartoe worden onder meer naast de begrotingsartikelen WT (werking en
toelagen) nu ook de andere ESR-aggregatieniveaus van de beleidsprogramma’s zoveel
mogelijk onder de vorm van zogenaamde deelprogramma’s aan doelstellingen
gekoppeld. Het betreft met name de ESR-aggregatieniveaus PR (provisies), LO (lonen)
en PA (participaties).
De begrotingsartikelen met een ESR-aggregatie IS (interne stromen) worden nu
eveneens opgedeeld aan de hand van deelprogramma’s. Die maken echter geen
rechtstreekse koppeling met doelstellingen, maar geven aan naar welke DAB of Vlaamse
rechtspersoon het krediet zal worden overgedragen. De begrotingsstructuur van de
Vlaamse rechtspersonen blijft bij de begrotingsopmaak 2013 echter nog ongewijzigd.
In het kader van de evolutie naar een prestatiebegroting op basis van de code
deelprogramma wordt voor de begrotingsfondsen een alternatieve rapporteringswijze
ingevoerd, waarbij ontvangsten en uitgaven van die fondsen worden samengevoegd.
In Deel 1: Stappenplan naar een prestatiebegroting van de programmatoelichtingen moet
worden beschreven op welke wijze de huidige programma- en artikelenstructuur
gekoppeld is aan de beleids- (beleidsnota en –brief) en beheersdocumenten (beheersen managementovereenkomst). Als die koppeling er nog niet (volledig) is, dan moet
worden beschreven op welke basis de programma- en artikelstructuur wel is opgesteld.
In Deel 4: Inhoudelijke toelichting bij elk van de entiteiten van de programmatoelichtingen
moet per begrotingsartikel worden beschreven hoe de ingeschreven kredieten bijdragen
tot de realisatie van de gerelateerde doelstelling(en) (beschrijving van de kredietevolutie
aan de hand van de respectieve processen en projecten die voor die doelstelling(en)
worden vooropgesteld). Daarnaast wordt ook gevraagd de stand van de uitvoering van
de aan de doelstelling(en) gekoppelde indicator(en) weer te geven.
Uit de algemene toelichting en de begrotingsinstructies blijkt voorts dat een structurele
herdefiniëring van de begrotingsprogramma’s wordt overwogen, met het oog op het
eenduidig opmaken van een prestatiegerichte begroting. Een overkoepelende visie op de
programmastructuur van de begroting wordt in het vooruitzicht gesteld in het kader van
de begrotingsopmaak 2014.
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4.2

Evaluatie

Het Rekenhof vindt het positief dat concrete stappen in de richting van een
prestatiebegroting worden gezet. Aansluitend op de aanbevelingen die het daarover heeft
geformuleerd in zijn verslagen over de begroting 2012 en de tweede
begrotingsaanpassing 2012, geeft het hierna een eerste evaluatie van de nieuwe
stappen.
Het Rekenhof heeft al herhaaldelijk gewezen op de nood aan een herdefiniëring van de
begrotingsprogramma’s. Het was logischer geweest eerst de doelstellingenkoppeling van
de programma’s te verbeteren (niveau beleidsdomein/beleidsveld) om daarna af te dalen
naar de doelstellingenkoppeling van de begrotingsartikelen of deelprogramma's (niveau
organisatievorm/entiteit). De Vlaamse Regering heeft gekozen voor de omgekeerde weg.
Dat kan ertoe leiden dat sommige deelprogramma’s afhankelijk van de geherdefinieerde
programma’s moeten worden herzien. Het Rekenhof beveelt aan met de aangekondigde
overkoepelende visie op de programmastructuur van de begroting te streven naar een
definitieve begrotingsindeling om de continuïteit van de begrotingen te bevorderen.
Jaarlijkse aanpassingen in de begrotingsstructuur verminderen de vergelijkbaarheid in de
tijd van de begrotingen. Met het oog op een optimale informatievoorziening aan het
Vlaams Parlement is het raadzaam minstens per legislatuur de programmastructuur aan
te houden.
In kader van het voornemen de begrotingsartikelen zonder specifieke doelstelling (code
Z) tot een absoluut minimum te beperken, stelt het Rekenhof vast dat in vergelijking met
de initiële begroting 2012 het aantal begrotingsartikelen met code Z in de
16
van de algemene uitgavenbegroting is verminderd van 142
beleidsprogramma's
(begroting 2012) naar 110 (begroting 2013). Zij vertegenwoordigen respectievelijk 883
miljoen euro en 474 miljoen euro aan vastleggingskredieten. De nog resterende
begrotingsartikelen met code Z hebben grotendeels (359 miljoen euro aan
vastleggingskredieten) betrekking op provisies en participaties. De begrotingsartikelen
interne stromen (IS) werden daarbij buiten beschouwing gelaten, aangezien de
aanpassing van code Z naar een andere lettercode voor die begrotingsartikelen geen
verband houdt met de koppeling aan doelstellingen, maar wel met de identificatie van de
begunstigde entiteit. In dat verband merkt het Rekenhof op dat de begrotingsartikelen IS
betrekking hebben op ruim 7 miljard euro van de algemene uitgavenbegroting, waarvan
meer dan 6 miljard euro gaat naar agentschappen en andere Vlaamse rechtspersonen.
De doelstellingenkoppeling van die middelen moet blijken uit de begrotingen van de
begunstigde rechtspersonen. In de algemene toelichting bij de initiële begroting 2012
werd aangekondigd dat de begrotingen van de Vlaamse rechtspersonen bij de
begrotingsopmaak 2013 zouden worden aangepast volgens de structuur van de
ministeries en de DAB’s. Die aanpassing is nog niet gerealiseerd. Volgens de algemene
toelichting bij de voorliggende begroting 2013 worden nu eerst de resultaten van de
werkzaamheden van een project optimalisering en vernieuwing financieel
instrumentarium afgewacht, waarbij de uitgaven van de Vlaamse rechtspersonen
analytisch worden ingedeeld. Het Rekenhof beveelt aan dat project en de hierboven
aangehaalde herziening van de programmastructuur van de ministeries op elkaar af te
stemmen en gelijktijdig te implementeren.
Wat de middelenbegroting betreft, is de koppeling van ontvangsten binnen een bepaald
programma aan dezelfde doelstellingen als de uitgaven van dat programma in principe
alleen mogelijk voor de toegewezen ontvangsten (begrotingsfondsen), die slechts een
fractie uitmaken van die begroting. Voor de algemene ontvangsten geldt immers het nietaffectatiebeginsel uitgedrukt in artikel 10, §3, van het rekendecreet. Dat beginsel moet in

16

D.w.z. met abstractie van de apparaatprogramma’s en het beleidsdomein hogere entiteiten.
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de context van een prestatiebegroting beter worden geduid. De zogenaamde fiscale
17
uitgaven kunnen uiteraard wel rechtstreeks aan doelstellingen worden gekoppeld.
Het Rekenhof wijst op het toenemend belang van de kwaliteit van de
programmatoelichtingen in het licht van de evolutie naar een prestatiebegroting. In het
kader van de nieuwe begrotingsstructuur zijn de programmatoelichtingen essentieel voor
de interpretatie van de kredieten. De begroting is niet meer gedetailleerd tot op het
niveau van de basisallocaties. Voor een inzicht in de samenstelling en de doelstelling van
de begrotingsartikelen worden de programmatoelichtingen een noodzakelijk complement
van de begrotingstabel (zie 3.1). Aangezien de programmatoelichtingen met vertraging
werden voorgelegd, heeft het Rekenhof zich maar een algemeen en onvolledig beeld
kunnen vormen van de opvolging van de begrotingsinstructies die de minister daarover
heeft gesteld.
Uit de beschrijving in deel 1 van de programmatoelichtingen blijkt alvast dat er voor de
meeste beleidsdomeinen maar een gedeeltelijke koppeling is tussen de huidige
programma- en artikelenstructuur enerzijds en de beleids- en beheersdocumenten
anderzijds. De programmastructuur is historisch gegroeid en komt niet altijd overeen met
de actuele doelstellingenstructuur van de beleidsnota of de beleidsbrief. De koppeling
tussen de begrotingsartikelen en de doelstellingen uit de beleids- en beheersdocumenten
is evenmin eenduidig. Voor sommige doelstellingen is in diverse begrotingsartikelen
voorzien en omgekeerd omvatten sommige begrotingsartikelen diverse doelstellingen.
Ondersteunende beleidsdomeinen omvatten overigens soms kredieten die voor
18
doelstellingen van andere beleidsdomeinen worden ingezet .
Ook in deel 4 van de algemene toelichting blijkt dat de koppeling tussen
begrotingsartikelen en doelstellingen soms moeizaam verloopt. In veel gevallen ontbreekt
een beschrijving van de wijze waarop kredieten bijdragen tot de realisatie van de
gerelateerde doelstelling(en). Voor de meeste beleidsdomeinen bevatten de
programmatoelichtingen trouwens weinig informatie over de stand van uitvoering van aan
doelstellingen gekoppelde indicatoren of wordt geen duidelijke relatie gelegd tussen die
indicatoren en de begrotingskredieten.
ANTWOORD
Het Rekenhof merkt terecht op dat de Vlaamse overheid momenteel bezig is met de
transitie richting een volwaardige prestatiebegroting. Deze fundamentele transitie
is noch technisch, noch inhoudelijk op één enkele begrotingsronde mogelijk.
Daarom werd voor een gefaseerde invoering geopteerd, waarbij eerst de focus
werd gelegd op het leren werken met begrotingsartikels. Op basis van de
opgedane ervaring, wordt met het oog op het eenduidig maken van de
prestatiegerichte begroting, een overkoepelende visie in het vooruitzicht gesteld in
het kader van de begrotingsopmaak 2014. Deze visie, waaraan momenteel wordt
gewerkt, gaat uit van het streven naar een definitieve begrotingsindeling van de
programmastructuur om de continuïteit van de begrotingen te bevorderen en laat
daarenboven ook toe om vanaf volgende legislatuur de beleids- en
beheersdocumenten hieraan eenduidig te koppelen.
Wat betreft de aanbeveling van het Rekenhof om de vernieuwing van de
programmastructuur in 2014 te koppelen aan de resultaten van het project
optimalisering en vernieuwing van het financieel instrumentarium, zal – teneinde
17

18

De fiscale uitgaven omvatten alle aftrekken, verminderingen en uitzonderingen op het algemeen stelsel van
belastingheffing, die gelden ten voordele van de belastingplichtigen of van economische, sociale of culturele
activiteiten. Er wordt een inventaris van de fiscale uitgaven gepubliceerd als bijlage bij de middelenbegroting
(woordenlijst FOD Budget en Beheerscontrole).
Zie bijvoorbeeld het beleidsdomein Financiën en Begroting: provisionele kredieten, kredieten voor participaties en
uitgaven van het FFEU dienen grotendeels doelstellingen eigen aan andere beleidsdomeinen.
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de voortgang van de evolutie richting prestatiebegroting niet te belemmeren –
geëvalueerd worden of deze aanbeveling ook technisch haalbaar is binnen een kort
tijdsbestek. De Vlaamse Regering is er ook van overtuigd dat de nieuwe indeling
van programma’s van de ministeriebegrotingen niet afhankelijk zal zijn van de
resultaten van het project.
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Formele opmerkingen bij de
Vlaamse
begroting voor 2013
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1. Ontwerp van middelenbegroting

Algemeen
Begrotingsfondsen
Vanaf de initiële begroting 2013 zijn de begrotingsfondsen niet meer afzonderlijk
voorgesteld in de middelenbegroting, maar in een overzichtstabel bij het decreet over de
middelenbegroting. De tabel is ingedeeld per ontvangstenartikel en bevat de ontvangsten
en uitgaven met opgave van het begrotingsartikel (of, voor sommige uitgaven, meerdere
begrotingsartikelen), evenals de begin- en eindsaldi. Het kan echter voorkomen dat een
begrotingsartikel meerdere fondsen bevat, bijv. de ontvangsten LD0/9LD-H-T-F/OW –
ontvangsten werking en toelagen – biodiversiteit (5.830 k.euro) en de uitgaven LD0/1LDH-4-F/WT – werking en toelagen – biodiversiteit (6.108 k.euro) hebben betrekking op drie
diverse begrotingsfondsen, nl. het Bossencompensatiefonds, het Visserijfonds en het
fonds voor de door de EU gecofinancierde projecten. In de toelichting worden de
respectieve ontvangsten en uitgaven opgegeven, maar ontbreekt de informatie over de
saldi van de afzonderlijke fondsen. Bijgevolg moeten de begrotingsdocumenten
transparanter worden opgesteld, zodat voor ieder begrotingsfonds de saldi en de
mutaties kunnen worden opgevolgd.
ANTWOORD
Het opstellen van de begroting – algemene middelen- en uitgavenbegroting – op
niveau van begrotingsartikelen heeft ook gevolgen voor de rapportering van de
begrotingsfondsen. De bedoelde rapportering zal naar aanleiding van de komende
begrotingsronde(s) verder geoptimaliseerd worden. De rapportering van de
begrotingsuitvoering 2013 zal op het niveau van individuele begrotingsfondsen
mogelijk blijven.

Beleidsdomein D - Internationaal Vlaanderen
Programma Algemeen Buitenlands Beleid
De begrotingsartikelen DB0/9DD-A-A-B/OP van de middelenbegroting (ontvangsten
participaties – vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering) en DB0/1DD-A-2-B/PA van
de uitgavenbegroting (participaties – vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering)
betreffen bestendige voorschotten, die verstrekt worden aan de vertegenwoordigers van
de Vlaamse Regering wanneer zij op een post starten en die ze op het einde van hun
ambtstermijn op een post moeten terugstorten. In de zomer van 2013 wordt een rotatie
voorzien, waarbij zeker de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Pretoria zal
roteren, en bijkomend een of meerdere andere. Hiervoor worden aan de uitgavenzijde
200 duizend euro voorzien, maar aan de inkomstenzijde stelt men dit uit tot de eerste
begrotingscontrole 2013. Gezien het principe van terugstorten zouden beide bedragen
gelijk moeten zijn.
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ANTWOORD
Op dit ogenblik is nog niet bepaald welke vertegenwoordigers precies van
standplaats zullen veranderen. Deze beslissing zal over enkele weken worden
genomen. In de gegeven omstandigheden is het voor de administratie daarom niet
mogelijk om op dit ogenblik de precieze inkomsten in te schatten. De ministerpresident en de administratie verbinden zich ertoe dit naar aanleiding van de
begrotingsaanpassing te doen.
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2.

Ontwerp van uitgavenbegroting - decreetsbepalingen

Artikel 11 en 12
Aangezien in 2012 voor de conjunctuurprovisie alleen in vereffeningskrediet was voorzien
en hiervoor in 2013 geen enkel krediet is opgenomen is de vermelding van die provisie in
de artikelen 11 en 12 die de overdracht van onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet
regelen zonder voorwerp.
ANTWOORD
De vermelding van de conjunctuurprovisie in de artikelen 11 en 12 wordt uit
voorzichtigheidsoverwegingen weerhouden.

In artikel 11 wordt het begrotingsartikel MB0/1MG-E-2-D-WT (terugbetaling aan
Nederland van de door deze staat gedane investeringsuitgaven m.b.t. de Westerschelde
en het zeekanaal Gent-Terneuzen) pro memorie vermeld, terwijl uit de begrotingstabel
blijkt dat op dit artikel 5.000 duizend euro VEK is voorzien.
ANTWOORD
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt er een amendement ingediend.

Artikel 14
Artikel 14 van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting voor
het begrotingsjaar 2013 vermeldt subsidies die al een decretale basis hebben:
•

Vzw Bibnet (HC0/1HD-H-2-H/WT)- decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012,
artikels 20 en 21 (digitale bibliotheek);

•

Vzw Vlaams Audiovisueel Fonds (HB0/1HC-H-2-A/WT)- decreet van 13 april 1999,
houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te
werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams
Audiovisueel Fonds;

•

Ondersteuning initiatieven toegankelijkheid televisieprogramma’s conform artikel 151
van het mediadecreet (HB0/1HH-B-2-H/WT) - decreet van 27 maart 2009 betreffende
radio-omroep en televisie, artikel 151.

ANTWOORD
Ingaand op de opmerkingen van het Rekenhof worden er amendementen
ingediend.

Voor de hiernavolgende artikelen is er geen overeenstemming tussen de bedragen
opgenomen in artikel 14 van het ontwerpdecreet algemene uitgavenbegroting en de
bedragen vermeld in de administratieve uitgavenbegroting.
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in 1.000 euro

Artikel
HB0/1HC-H-2-D/WT
HB0/1HC-H-2-E/WT
HB0/1HH-B-2-E/WT
HC0/1HD-H-2-E/WT
HD0/1HE-H-2-F/WT
HD0/1HE-H-2-G/WT

decreet
1.656
3.720
4.008
7.191
105.602
5.183

tabel
1.456
3.689
4.004
7.391
6.556
9.700

ANTWOORD
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt er een amendement ingediend.
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3. Ontwerp van uitgavenbegroting - krediettabel

Beleidsdomein A - Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Programma Gelijke Kansen
Binnen het programma Gelijke Kansen is het de bedoeling de middelen voor
begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-E/WT vanaf 2013 te transfereren naar begrotingsartikel
AB0/1AI-I-2-A/WT.
Door
een
administratieve
vergissing
zijn
niet
alle
vastleggingskredieten getransfereerd en zijn de begrote vereffeningskredieten te laag (97
keuro is nodig in plaats van de begrote 65 keuro).
ANTWOORD
Er is momenteel nog geen volledig zicht op de saldo’s die moeten worden betaald
in 2012 en of 2013. Nadat deze bekend zijn begin 2013, zal het resterende VAK en
VEK via kredietherschikking overgeheveld worden.

Beleidsdomein B – Bestuurszaken
Departement Bestuurszaken – programma’s Apparaatkredieten en Overheidsopdrachten
en e- procurement
In de toelichting zijn bepaalde tekstomschrijvingen aangepast maar niet in de tabel van
het uitgavendecreet. Het onderlijnde gedeelte ontbreekt.
BC01BA-X-4-Z/LO Lonen - voor vervangers van gedetacheerden
BC0/1BA-X-2-Z/WT Werking en toelagen – aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie
Vlaanderen
BC0/1BE-C-2-A/WT Werking en toelagen – E procurement en voor overheidsopdrachten
ANTWOORD
De Vlaamse Regering neemt akte van de terechte opmerking van het Rekenhof. De
aanvulling van de tekstomschrijvingen in de toelichting had echter enkel tot doel
om een betere duiding te geven van de aanwending van de kredieten die onder de
betrokken begrotingsartikelen werden ingeschreven.

Facilitair management
De toereikendheid van de kredieten voor sommige begrotingsartikelen is twijfelachtig.
Volgens een oplijsting van de tijdens 2013 te betalen huur is een budget vereist van 72,9
miljoen euro terwijl er op het begrotingsartikel BF0/1BF-C-2-C/WT (werking en toelagen –
huur) slechts een vereffeningskrediet van 71,6 miljoen euro is voorzien.
In de algemene toelichting bij de begroting wordt vermeld dat de gedragen huurkosten
dalen met 2 miljoen euro, hoofdzakelijk te wijten aan het wegvallen van een éénmalige
kost voor de instaatstellingswerken van het VAC Brugge. Het vastleggings- en
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vereffeningskrediet wordt ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2012 echter
slechts verminderd met 126 duizend euro zoals vermeld in de programmatoelichting.
ANTWOORD
Het bedrag van 126 duizend euro in min is als volgt samengesteld: plus 1.884
duizend euro door het recurrent inschrijven in de betrokken kredieten van de
middelen die in 2012 ingeschreven waren onder de provisie VAC Brugge, min 2.010
duizend euro, voornamelijk door de bijstelling voor de in 2012 éénmalige
huurschade VAC Brugge en de bijgestelde onroerende voorheffing
Ferrarisgebouw. Bij de begrotingsaanpassing wordt deze voorlopige raming,
gebaseerd op een mathematisch model, verder verfijnd en geactualiseerd (onder
meer op basis van de reële huuruitgaven 2012) en zal nagegaan worden of er
middelen tekort zijn en zo ja, hoe dit binnen de uitgaven kan worden opgevangen.
Beleidsdomein D - Internationaal Vlaanderen
Programma Toerisme
Het begrotingsartikel DB0/9DG-T-G/OW van de middelenbegroting (ontvangsten werking
en toelagen – uitvoering handhaving en sensibilisering in het kader van de toeristische
vergunningsdecreten) is het ontvangstenartikel voor het nieuwe begrotingsfonds ‘Fonds
Administratieve Toeristische Boeten’ dat vanaf 2013 wordt opgericht bij artikel 56 van het
decreet houdende bepalingen ter begeleiding van de begroting 2013. Voor dit
begrotingsfonds worden geen ontvangsten voorzien. Nochtans betreft het bestaande
inkomsten, die voordien door Toerisme Vlaanderen werden gegenereerd. Wel inde
Toerisme Vlaanderen, in 2011 slechts 7.444 euro aan boetes.
Het is geenszins duidelijk in hoeverre dit fonds met deze beperkte middelen zijn
doelstelling, zoals vermeld in §4 van hoger vermeld artikel 56 zal kunnen realiseren,
namelijk
de
uitvoering
en
handhaving
van
de
Vlaamse
toeristische
vergunningsregelgeving en voor de initiatieven om de Vlaamse toeristische sector te
sensibiliseren van het nut en de kwaliteit van een toeristische vergunning.
Voor deze uitgaven werd het uitgavenartikel DBO/1DG-C-4-G/WT gecreëerd, waarop
evenmin iets werd begroot.
ANTWOORD
Terecht merkt het Rekenhof op dat er voor het nieuwe begrotingsfonds ‘Fonds
Administratieve Toeristische Boeten’, opgericht krachtens artikel 56 van het
ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013
(stuk 1752 (2012-2013)), voorlopig geen ontvangsten of uitgaven werden
ingeschreven. Het was immers onduidelijk of de ontvangsten 2011 (ongeveer 7.500
euro) een realistisch beeld gaven van hetgeen in 2013 verwacht kon worden. Bij de
begrotingsaanpassing 2013 zal een meer onderbouwde raming van ontvangsten –
en in afgeleide van mogelijke uitgaven – ingeschreven worden aan de hand van de
in 2012 reëel geïnde administratieve boeten.
Uiteraard is het niet zo dat de vooropgestelde doelstelling van dit begrotingsfonds,
namelijk het (mee) ondersteunen van “de uitvoering en handhaving van de
Vlaamse toeristische vergunningenregelgeving en voor initiatieven om de Vlaamse
toeristische sector te sensibiliseren van het nut en de kwaliteit van een toeristische
vergunning” (artikel 56, § 4), alleen maar gerealiseerd zal worden met de – beperkte
– middelen van dit Fonds. Hiervoor worden evident ook andere reguliere middelen
ingezet.
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Beleidsdomein F - Onderwijs en Vorming
Bijkomende impuls investeringen in scholenbouw

De Vlaamse Regering voorziet voor investeringen in scholenbouw een bijkomende
impuls van 30.000 duizend euro beleidskredieten en 15.000 duizend euro
betaalkredieten. De extra kredieten werden ingeschreven op een afzonderlijk artikel
FB/FK-I-5Z/IS Interne stromen. Afhankelijk van de instantie waarvoor de machtiging en
het vereffeningskrediet bestemd zijn (AGIOn, GO!, stadsbesturen of rechtstreeks voor
scholen, …), is de kwalificatie als ‘Interne stroom’ niet correct. Desgevallend moeten de
middelen voor een correcte consolidatie worden ingeschreven in de begrotingen van
AGIOn en GO!.
ANTWOORD
De kredieten kunnen alleen worden toegekend aan Agion of het GO! in die zin is
het dus een interne stroom. De kredieten kunnen pas effectief worden toegewezen
nadat de Vlaamse Regering een beslissing terzake heeft genomen.
Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen
De daling van de kredieten wegens afbouw van de terbeschikkingstelling voorafgaand
aan rustpensioen in kleuteronderwijs, niet-hoger onderwijs en hoger onderwijs, wordt
voor de drie categorieën samengeteld en uitsluitend toegewezen aan het
leerplichtonderwijs.
ANTWOORD
De impact van de afbouw van de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het
rustpensioen werd voor het volledige onderwijsveld berekend. Hierbij werd de
impact wel degelijk in de begroting verdeeld over kleuter, niet-hoger als hoger
onderwijs. Enkel bij het niet-hoger onderwijs werd geen verdere verdeling gemaakt
tussen het leerplicht onderwijs en CLB, inspectie levensbeschouwelijke vakken,
pedagogische begeleiding en DKO; de impact is gelet op het volume van deze
‘kleinere’ sectoren miniem en de ramingsmethode van de TBS liet niet toe dit
verder te verfijnen over deze sectoren.
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4. Begrotingen van DAB’s, VOI’s en agentschappen

Beleidsdomein A - Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Vlaams Brusselfonds
De interne stromen naar het Vlaams Brusselfonds (begrotingsartikel AB0/AG-I-5-X/IS)
stijgen van 4.395 duizend euro naar 7.037 duizend euro. Die significante toename, te
wijten aan het interen op de reserves van het Brusselfonds in begrotingsjaar 2012, wordt
niet toegelicht.
ANTWOORD
De bepaling van het correlatief krediet is het resultaat van een aantal bewegingen
in plus en in min. Bij alle fondsen in de Vlaamse begroting wordt het historisch
saldo afgebouwd. Ook hier is er een afbouw voorzien, anderzijds is er een
bijstelling op basis van de verwachte betaalkalender inzake investeringen. Een
krediet van 450.000 euro wordt ook overgeheveld vanuit een begrotingsartikel,
tenslotte is er een bijstelling omdat de eigen ontvangsten stijgen met 3.000 euro.
Deze bijkomende toelichting zal worden verstrekt in de bevoegde commissie van
het Vlaams Parlement.

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)
De beleidsbrief DAR 2012-2013 voorziet in een toelage voor AGIV van 20.021 duizend
euro. In de algemene uitgavenbegroting en de ontvangstenbegroting van AGIV is
19
evenwel maar 19.686 duizend euro voorzien, wat 333 duizend euro minder is.
ANTWOORD
De bedragen die zijn voorzien in de begroting 2013 van het AGIV zijn correct. De
beleidsbrief DAR gaat onterecht uit van een te hoog bedrag, wat als een materiële
fout dient beschouwd te worden.

VZW De Rand
Het totaal van de ontvangstenposten in de ontwerpbegroting 2013 van EVA vzw De Rand
bedraagt 6.940 duizend euro, en niet 6.938 duizend, zoals verkeerdelijk vermeld wordt.
In de ontwerpbegroting 2013 van EVA vzw De Rand dient de post
“Inkomensoverdrachten van lokale overheden – Provincie” ESR-code 4810 te krijgen in
plaats van 4830.
ANTWOORD
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt er een amendement ingediend in
de vorm van een aangepaste begroting.

19

Waaronder 253 duizend euro via het MINA-fonds.
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Beleidsdomein G - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)
Het totaal van de vastleggingskredieten in de initiële begroting 2013 van het VIPA
(205.302 duizend euro) verschilt van het bedrag dat de Vlaamse overheid in aanmerking
nam als basis voor de berekening van de beleidskredieten (204.994 duizend euro).
Hierdoor worden de beleidskredieten met 308 duizend euro onderschat.
ANTWOORD
Het budget in de begroting is correct. Het is in de berekening van de
beleidskredieten dat een foutje geslopen is. Daar is vergeten het verschil, de 308
deuro (VAK die gefinancierd worden door eigen ontvangsten) erbij te tellen. Deze
opmerking vereist geen amendement.

Reservefondsen
De begrotingen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Kind &
Gezin en het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
bevatten geen overzicht van de stand en de bewegingen van hun reservefondsen.
ANTWOORD
Er wordt akte genomen van deze opmerking. Vanaf volgende begrotingsronde
zullen deze toegevoegd worden.

Beleidsdomein H - Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vlaamse Radio- en Televisie (VRT)
De basisdotatie van de VRT werd net als vorig jaar verminderd in het kader van de
besparingsmaatregelen van de Vlaamse overheid. De dotatie van de VRT wordt echter
vastgelegd in de beheersovereenkomst 2012-2016. Bij aanpassing van de dotatie is het
noodzakelijk dat een addendum wordt opgesteld tot aanpassing van de
beheersovereenkomst. Dit is tot op heden niet gebeurd.
De jaarlijkse bijsturingen van de dotatie van de bemoeilijken het voeren van een lange
termijnbeleid door de VRT.
ANTWOORD
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof zal de beheersovereenkomst
inderdaad worden aangepast.

Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen VRT
Het bedrag opgenomen in de begroting van de VRT voor werkgeversbijdragen bestemd
voor het pensioenfonds van de statutairen werd niet afgestemd met het bedrag
ingeschreven in de begroting van het Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen VRT.
Het verschil bedraagt 28 duizend EUR.
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Het Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen VRT maakte voor het eerst een ESRbegroting op. Het raamde het over te dragen overschot vorige jaren op basis van de te
verwachten marktwaarde van de activa op 31/12/2012. Deze boekingswijze wijkt af van
deze die het Vlaams Zorgfonds toepast, waarbij latente meer- en minderwaarden ESRmatig niet worden aangerekend. Het Rekenhof dringt erop aan dat de Vlaamse overheid
erover waakt dat alle te consolideren entiteiten dezelfde uniforme aanrekeningsregels
toepassen.
De begroting van het Pensioenfinancieringsorganisme voorziet geen uitgavenartikel voor
werkings- en beleggingskosten.
ANTWOORD
Dit zal worden onderzocht en eventueel aangepast naar aanleiding van de
begrotingsaanpassing 2013.

Beleidsdomein J - Werk en Sociale Economie
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
In de algemene uitgavenbegroting 2013 stijgt de dotatie van VDAB met 34,6 miljoen euro
tot 519,1 miljoen euro. De begroting van de VDAB rapporteert 543,4 miljoen euro, een
toename van 25,4 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2012. De VDAB maakt
melding van een hogere totale dotatie omdat zij reeds rekening houdt met middelen die
haar toekomen in het kader van het VESOC akkoord over alternatieven voor de
jobkorting en het loopbaanakkoord enerzijds en in het kader van bij de dienst
aangestelde GESCO’s anderzijds. In de algemene uitgavenbegroting zijn de middelen in
het kader van de diverse werkgelegenheidsakkoorden nog ingeschreven onder de
algemene provisie JB0/1JB-G-2-Z/PR. Vermits de akkoorden echter financiële plannen
omvatten die duidelijk budgetten per maatregel vooropstellen, is het mogelijk de middelen
rechtstreeks toe te wijzen aan de betrokken actoren. De middelen die de VDAB bekomt
voor de GESCO’s die zij tewerkstelt, zijn in de algemene uitgavenbegroting ingeschreven
onder artikel JC0/1JD-G-2-Z/IS.
De dotaties aan de VDAB worden ingeschreven onder twee artikelen: de dotaties zonder
vastleggingsmachtiging (werkingsdotaties, dotaties voor opleidingscheques en VOP) en
de dotaties waarvoor een vastleggingsmachtiging is voorzien (investeringen en
tewerkstellingspremies 50+). Voor de VDAB is een opsplitsing van de dotaties in drie
artikelen meer aangewezen: een eerste artikel met de dotaties voor de dekking van de
core business, een tweede artikel voor de investeringsdotaties en een derde artikel waar
de dotaties voor opleidingscheques, tewerkstellingspremie 50+ en VOP worden
gegroepeerd.
De VDAB beschikt nog over ruime budgettaire saldi van voorgaande jaren. De begroting
van de VDAB raamt in 2013 een jaaroverschot van 7.590 duizend euro. Daarmee komt
het gecumuleerd naar 2014 over te dragen saldo op 163.653 duizend euro. Voorlopig
wordt er nog niet ingeteerd op dit saldo.
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ANTWOORD
De keuze om de financiering van nieuwe plannen eerst een drietal jaren
provisioneel te voorzien is de gebruikelijke werkwijze. Zo kan de overdracht naar
dotaties (of anderszins naar uitvoerders) pas in de loop van elk jaar overwogen
worden naar behoefte en afgemeten worden aan de werkelijke uitvoeringssnelheid,
kwaliteit en kwantiteit van de beoogde onderliggende maatregelen.
Het Rekenhof wijst op de inschrijving onder slechts twee dotatie- artikelen van het
VDAB
budget.
Bij
de
noodzakelijke
structuurwijziging
bij
initiële
begrotingsopstelling 2012 in gevolge het Rekendecreet werd gekozen voor de
minimaal noodzakelijke opdeling in één voorwaardelijke dotatie met aparte
vastleggingsmachtiging en daarnaast één onvoorwaardelijke dotatie.
Het beleidsdomein onderzoekt de suggestie van het Rekenhof dat het aangewezen
is om drie VDAB dotaties /begrotingsartikelen te onderscheiden : één voor dekking
van de core business, een tweede voor de investeringsdossiers en een derde
inhoudend dotaties voor opleidingscheques, tewerkstellingspremies 50+ en VOP.
Deze drieledige verdeling kan in overweging genomen worden bij de opstelling van
de begroting 2014 (reeds bij Begrotingscontrole 2013 wijzigen is niet opportuun
gelet op de nodige structurele ingegrepen die bij aanpassing bij BC13 naar
opvolging toe voor problemen zou zorgen).

Beleidsdomein K - Landbouw en Visserij
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)
De begroting van het VLAM vzw (privaatrechtelijke EVA) bevat geen overzicht van haar
reservefonds. Ook de toelichting bij deze rechtspersoon maakt hier geen melding van.
Bovendien gaat het om een begroting “onder voorbehoud” die intussen reeds is herzien
en waarbij onder meer de dotatieontvangsten zijn aangepast (verhoogd).
ANTWOORD
Hierna volgt een cijfermatig overzicht van de samenstelling van het reservefonds
van VLAM, per 31/12/2011. Hieruit blijkt dat de begrote afname van het
reservefonds voor 2012 (1.735.000 euro) en 2013 (2.035.000 euro) in voldoende
mate gedekt wordt door de reserves per 31/12/2011.

VLAM - Reservefonds per 31/12/2011 - Samenstelling

Sector/Programma
Algemene werking
Sociaal passief

Situatie per
31/12/2011
366.577,66
1.204.518,93

Horizontaal Programma

130.688,53

Akkerbouw

413.035,57

Groenten & Fruit

879.399,61

N.E.T.

207.939,94

Runderen

1.304.033,96

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 4

243

Varkens

2.534.521,34

Pluimvee, Eieren, Konijnen

512.313,04

Zuivel

922.037,00

Vis

547.067,81

Brood

327.149,12

Bio

357.577,76

Hoeve

20.504,54

Streek

137.933,55

Totaal

9.865.298,36

De begroting werd ingediend naar aanleiding van de opmaak van de
begrotingsfiches, vandaar het voorbehoud. Intussen heeft de Raad van Bestuur op
26 oktober 2012 de begroting 2013 goedgekeurd.
De aangepaste begroting wordt toegevoegd aan de amendementenbundel.

Beleidsdomein L - Leefmilieu, Natuur en Energie
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (WMV)
In de begrotingstabel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening werd in de
vermelde bedragen voor de 2de aangepaste begroting 2012 geen rekening gehouden
met de geamendeerde begroting naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof.
ANTWOORD
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt er een amendement ingediend in
de vorm van een aangepaste begroting.

Beleidsdomein M - Mobiliteit en Openbare Werken
DAB Vloot
De begroting van de DAB Vloot vermeldt aan de ontvangstenzijde geen dotatie vanuit de
algemene uitgavenbegroting, terwijl in de algemene uitgavenbegroting op
begrotingsartikel MC0/1MI-E-2-X/IS “Interne stromen – DAB Vloot” 28.182 duizend euro
is voorzien.
ANTWOORD
Door een technisch mankement is in de ontvangstenbegroting de dotatie
vermelding weggevallen. Het totaal van de ontvangsten is evenwel correct, er
ontbreekt alleen een lijn met het dotatieartikel.
Een aangepaste begroting van de DAB Vloot wordt toegevoegd bij amendement.
Waterwegen en Zeekanaal
De
algemene
toelichting
vermeldt
een
éénmalige
verhoging
van
de
investeringsmachtiging voor de NV Waterwegen en Zeekanaal met 18 miljoen euro voor
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het project Investeringszone Petroleum Zuid. Dit blijkt ook uit de toelichting bij de
machtiging in de begroting van het ministerie. Deze verhoging is echter niet terug te
vinden in de begroting van de instelling zelf, op het betreffend artikel is geen krediet
voorzien.
ANTWOORD
De verbintenissen voor project Investeringszone Petroleum Zuid die
corresponderen met de éénmalige investeringsmachtiging van 18.000.000 euro
waarvan gesteld wordt dat deze niet in de begroting van W&Z zijn opgenomen, zijn
ondergebracht onder post 73.20 ‘Aanleg waterbouwkundige werken’.
Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)
De begroting van de VVM maakt aan de uitgavenzijde voor de investeringen (ESR-code
7) onvoldoende onderscheid naar de aard van de investeringen. Enkel voor de aanschaf
van trams in het kader van het masterplan wordt een aparte rubriek gebruikt. Ook de
toelichting blijft op dat vlak in gebreke. Bij begrotingsartikel MB0/1ME-E-5-Y/IS – interne
stromen – Vlaamse Vervoersmaatschappij geeft de toelichting enkel aan dat het krediet
in VAK en VEK stijgt met 89.858 duizend euro, en dat dit enerzijds het gevolg is van de
vereffening van het openstaand saldo van vorige jaren en anderzijds van voorziene
leveringen van trams in het kader van het masterplan (55.582 duizend euro) en
leveringen in het kader van het project Retibo (23.083 duizend euro). Verder worden
enkel nog een aantal investeringen vermeld in een niet-exhaustieve opsomming en
zonder vermelding van kredieten (“… o.m. aankoop hybride bussen, uitbreidingen net,
…”). De toelichting bij de VVM-begroting geeft bij Klasse 7 – Investeringen dan weer aan
dat deze uitgaven globaal stijgen met 46.705 duizend euro. De begroting verschaft dus
geen duidelijk beeld over het geplande investeringsbeleid van de VVM in 2013.
ANTWOORD
Het investeringsbeleid van De Lijn wordt bepaald door de Machtiging. Deze
evolueert van 167.359.000 euro in 2012 naar 160.521.000 euro in 2013. Enerzijds is
er een technische compensatie van kredieten (9.850.000 euro) voor het betalen van
beschikbaarheidsvergoedingen in het kader van Brabo 1 en 2. Anderzijds stijgt de
machtiging met 3.012.000 euro door de index.
Meer details over de verwerking van de machtiging is terug te vinden in het
indicatief meerjarenprogramma.
De VAK en VEK zijn het correlatief krediet. Deze kredieten zijn betaalkredieten en
worden bepaald op basis van de te ontvangen facturen voor leveringen. Er wordt
een betaalbehoefte voorzien van 175.442.000 euro. Verminderd met de hierboven
vermeldde compensatie van 3.507.000 euro en verhoogd met het bijgepaste tekort
van 13.693.000 euro op de investeringsdotatie eind 2011 geeft dit een totaal bedrag
van 185.628.000 euro.
Een vergelijking tussen een stijging van de ontvangsten en de uitgaven kan niet
gemaakt worden.

Beleidsdomein N - Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST)
De rubriek “huuropbrengsten van grond” wordt in de toelichting met ESR-code 28.30
weergegeven maar in de begroting met ESR-code 38.30.
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ANTWOORD
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt er een amendement ingediend in
de vorm van een aangepaste begroting.

Strategisch Adviesorgaan Ruimtelijke Ordening (SARO) / Vlaamse Woonraad
De begroting van het SARO en van de Vlaamse Woonraad bevatten beide verkeerde
cijfers in de kolom “Uitvoering 2011”. Deze cijfers komen niet overeen met de
uitvoeringsrekeningen 2011 van beide instellingen.
ANTWOORD
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt er voor SARO en voor de
Vlaamse Woonraad een amendement ingediend in de vorm van een aangepaste
begroting.
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5. Toelichtingen

Beleidsdomein B - Bestuurszaken
Lokale en regionale besturen
In de algemene toelichting wordt gesteld dat bijkomende beleidsruimte wordt gecreëerd
door onder meer een nulgroei van het provinciefonds, wat 3,2 miljoen euro aan
vastleggingskrediet oplevert. Anderzijds stelt dezelfde toelichting dat de bijkomende
beleidsruimte wordt aangewend voor onder meer het gemeente- en provinciefonds. Wat
het provinciefonds betreft gaat het om twee effecten die mekaar opheffen.
Anderzijds wordt niets gezegd over de toename van beleidsruimte voor het stedenfonds.
Volgens de bespreking per beleidsdomein in de algemene toelichting nemen de kredieten
20
voor het stedenfonds toe met 4,8 miljoen euro .
ANTWOORD
Terecht merkt het Rekenhof op dat bij de voorbeelden van ‘kostendrijvers’ in de
tabel ‘aanwending bruto beleidsruimte t.o.v. 2BA 2012’ op p 8 van de ‘Algemene
toelichting bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013’ (stuk 13 (2012-2013), nr. 1)
verkeerdelijk 76.579 k.euro werd vermeld voor ‘Gemeente- en Provinciefonds’.
Zoals vermeld in de sectorale toelichting (stuk 13 (2012-2013), nr. 2-B, p 38 en p 39)
wordt het Provinciefonds niet geïndexeerd in 2013 krachtens een specifieke
besparingsbeslissing, meer specifiek artikel 61 van het ontwerp van decreet
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (stuk 1752 (20122013)) - en is dus geen kostendrijver in 2013 - en bedraagt de indexatie van het
Gemeentefonds voor 2013: 73.432 k.euro VAK en 73.348 k.euro VEK.

Beleidsdomein F - Onderwijs en Vorming
Nieuwe omkadering basisonderwijs
Volgens de algemene toelichting voorziet de begroting 37,6 miljoen euro voor de nieuwe
omkadering in het basisonderwijs. Volgens de toelichting bij het beleidsdomein onderwijs
bedraagt de kostprijs 37,3 miljoen euro.
ANTWOORD
Het cijfer van 37,3 miljoen, zoals vermeld in de toelichting per programma voor
beleidsdomein F, is het correcte cijfer. Dit zal door de bevoegde minister worden
verduidelijkt in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

20

In de toelichting bij het beleidsdomein wordt voor het begrotingsartikel BD0/1BI-F-2C/WT ( Werking en toelagen
stedenfonds) zelf een toename aan van 5.445 duizend euro aangegeven. Het verschil zit in een voorafname van
630 duizend euro voor vorming, sensibilisering en communicatie die in de algemene toelichting buiten
beschouwing wordt gelaten.
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Omrekening van uitgavenkredieten naar beleids- en betaalkredieten
Bij de omrekening per beleidsdomein van de uitgavenkredieten naar de geconsolideerde
beleids- en betaalkredieten kon voor het Gemeenschapsonderwijs worden vastgesteld
dat er een verschil is van 18.000 euro tussen het bedrag opgenomen in de initiële
begroting 2013 van het GO! onder de code 03.22 ‘Over te dragen saldo’ (60.170.000
euro) en het bedrag opgenomen in de tabel ‘Totaaloverzicht instellingen BO2013’
(tabblad betaalkredieten) in de kolom ‘Interne verrichtingen’ (60.188.000 euro). Deze
21
tabel werd ter beschikking gesteld door het departement Financiën en Begroting .
ANTWOORD
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt er een amendement ingediend in
de vorm van een aangepaste begroting.
Toelichting lonen en werking niet-hoger onderwijs
De toelichting bij het beleidsdomein OV geeft bij de bespreking van de
begrotingsartikelen van de onderdelen M Lonen onderwijs en N Werking onderwijs van
de begroting van de twee grote agentschappen, Agentschap voor Onderwijsdiensten en
het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, niet
duidelijk aan welke begrotingsartikelen betrekking hebben op de lonen en welke op de
werking. Dat is verwarrend, want de begrotingsartikelen omschrijven de lonen en de
werking beide als werking en toelagen. Men kan dit eenvoudig verduidelijken door in de
toelichtingen dezelfde indeling over te nemen uit het begrotingsdocument en de
besproken begrotingsartikelen op te nemen onder rubrieken M Lonen onderwijs en N
Werking onderwijs.
ANTWOORD
Het is inderdaad zo dat deze artikelen allen de omschrijving werking en toelagen
omvatten. Het onderscheid kan gemaakt worden door te kijken naar de code van de
begrotingsartikelen zelf te kijken, waarbij M (=lonen) en N (=werking).
DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs
De premiebetalingen aan cursisten en terugbetalingen voor gederfde inschrijvingsgelden
door de DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs dalen met
40% van 7.345 duizend euro in 2012 naar 4.438 duizend euro in 2013. De
programmatoelichting geeft daarvoor geen verklaring.
ANTWOORD
Er werden een aantal maatregelen genomen in het kader van het
programmadecreet bij de begrotingscontrole 2012 o.a. met betrekking tot de
toekenning van de premies. Een actualisatie van de uit te betalen premies zal
gebeuren bij de begrotingscontrole 2013.

21

Deze tabel maakt evenwel geen deel uit van de parlementaire stukken.
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Kwaliteit toelichting

Wat betreft de kwaliteit van de begrotingsdocumenten, kan worden vastgesteld dat zowel
de algemene toelichting als de programmatoelichtingen bij het beleidsdomein OV op
sommige punten onvolledig zijn.
In de algemene toelichting is er sprake van een verhoging van de middelen voor de lonen
van het onderwijspersoneel in 2013 met 66,2 miljoen euro. De toename van deze lonen
in de begrotingsartikelen bedraagt 126,1 miljoen euro, allicht door het indexeffect. De
algemene toelichting geeft niet aan dat de 66,2 miljoen euro een gedeelte van de
toename niet in rekening neemt.
De programmatoelichtingen over de werkingsmiddelen voor het niet-hoger onderwijs
handelen in eerste orde over de factoren (leerlingenkenmerken) die bij de verdeling van
de werkingsmiddelen worden gebruikt en slechts in tweede orde over elementen die de
hoogte van het krediet bepalen of beïnvloeden. De toelichting over de bepaling van het
krediet is ontoereikend. Ze geeft onvoldoende inzicht in de elementen die de hoogte van
de kredieten hebben beïnvloed en in hun proportionele invloed op de verhoging. Het
krediet voor de werkingsmiddelen van het basisonderwijs (FCO/1FN-I-2-A/WT) stijgt met
2,9% ten opzichte van het BC 2012 en het krediet voor de werkingsmiddelen van het
secundair onderwijs (FCO/1FN-I-2-B/WT) stijgt met 2,0%. De huidige werkingsmiddelen
waarop de onderwijsinstellingen recht hebben, zijn decretaal bepaald. De financiering
hangt af van het aantal leerlingen (stijging/daling). Ondanks een eenmalige aanpassing
van die regelgeving waarbij de indexering wordt ingeperkt, stijgt het krediet voor het
basisonderwijs met nagenoeg 3% en dat voor het secundair onderwijs met nagenoeg
2%. De stijging van de werkingsmiddelen bij het secundair onderwijs vereist toelichting
omdat het aantal leerlingen er licht daalt.
ANTWOORD
De stijging van de lonen wordt toegelicht in de toelichting per programma voor
beleidsdomein F, evenals de toelichting over de werkingsmiddelen niet-hoger
onderwijs. De werkingsmiddelen kunnen ook stijgen ingevolge andere paramaters
dan enkel en alleen het aantal leerlingen. Zo is er wel degelijk nog een gedeeltelijk
indexatie van de werkingsmiddelen (3,38% op 60% van de enveloppe) en worden
de middelen van afvloei MVD-personeel ook toegevoegd aan de werkingsmiddelen.
Deze bijkomende informatie zal nog worden verstrekt aan de leden van de
commissie onderwijs.

Beleidsdomein G - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
Bij de begrotingscontrole 2012 werd afgesproken dat het op 31 december 2012 niet
aangewende saldo aan beleidskredieten beschikbaar voor de klassieke procedure van
het VIPA zal overgedragen worden naar 2013. Er wordt bij deze begrotingsopmaak 2013
dus een saldo van 26 miljoen euro aan niet aangewende VIPA-beleidskredieten uit 2012
overgedragen naar 2013 en toegevoegd aan de kredieten alternatieve financiering. Dit
blijkt echter niet uit de begroting van het VIPA. Het overgedragen saldo van vorige jaren
neemt wel toe met 26 miljoen EUR ten opzichte van het over te dragen saldo van 2012,
maar dit overgedragen saldo wordt integraal overgedragen naar 2014 en wordt dus niet
in 2013 aangewend in de alternatieve financiering.
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ANTWOORD
het saldo van 26 mio euro wordt inderdaad integraal overgedragen in 2013 naar
2014, maar enkel in betaalbudget. De aanwending in 2013 van de 26 mio euro
overgedragen vanuit 2012 slaat immers enkel op het vastleggingsbudget, en dit is
wel te zien in de begroting van het VIPA, waar een vastleggingsniveau van 191.348
duizend euro wordt vermeld, wat inclusief de 26 mio euro is.

Foute verwijzingen
In de toelichting wordt soms naar het verkeerde artikel verwezen:
•

in de toelichting staat dat het provisioneel krediet voor de uitvoering van het VIAakkoord werd voorzien op artikel GB0/1GB-D-2-A/PR. Volgens artikel 61 van het
ontwerp decreet van de algemene uitgavenbegroting en de administratieve tabel van
de begrotingsuitgaven betreft het GB0/1GB-D-2-E/PR.

ANTWOORD
De opmerking is terecht, het moet overal GB0/1GB-D-2-E/PR zijn.
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt er een amendement ingediend.

•

in de toelichting wordt wat beleid inzake personen met een handicap betreft
verwezen naar artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS. Volgens de tabel betreft het GB0/1GG-D2-Y/IS.

ANTWOORD
De opmerking is terecht, het moet overal GB0/1GG-D-2-Y/IS zijn.
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt er een amendement ingediend.

•

in de toelichting wordt wat beleid inzake jongerenzorg betreft verwezen naar artikel
GB0/1GE-D-2-Z/IS. Volgens de tabel betreft het GB0/1GG-D-2-Y/IS.

ANTWOORD
De opmerking is terecht, het moet overal GB0/1GE-D-2-Y/IS zijn.
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt er een amendement ingediend.

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
De toelichting bij het beleidsdomein WVG biedt geen uitleg over de begroting van de
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, die dit jaar voor het eerst wordt
meegedeeld.
ANTWOORD
Deze begroting wordt de eerste keer toegevoegd. Ze wordt zelfs nog niet
geconsolideerd bij deze BO 2103. Er wordt vanuit WVG niets betoelaagd t.a.v. deze
begroting. Vandaar dat er ook geen toelichting wordt toegevoegd.
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Fonds Jongerenwelzijn

De toelichting bij de begroting van het Fonds Jongerenwelzijn vermeldt voor de post
“subsidiëring van de erkende voorzieningen, pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen,
projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek” (artikel 3400) verkeerdelijk een
toename van 5.930 duizend EUR in plaats van 6.042 duizend EUR.

ANTWOORD
Het cijfer 6.042 duizend euro is inderdaad correct: het verschil van 112 duizend
euro is ook index, echter gerealiseerd via meer inkomsten (kinderbijslag bv…), die
ook naar de uitgaven omgezet worden. Er wordt een amendement ingediend om dit
correct te zetten.
Onvoldoende informatie
De toelichting bij het nieuwe begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR (provisies – Vlaams
intersectoraal akkoord) geeft geen informatie over de sterke stijging ten opzichte van een
gelijkaardige provisie die in de begroting 2012 (27 miljoen EUR) was voorzien voor de
uitvoering van VIA3. Ook wordt onvoldoende detail verstrekt over hoe de VIA4-middelen
zullen worden aangewend.
ANTWOORD
Als toelichting wordt gefocust op de totale budgetten voorzien voor het VIA IV
akkoord op deze post, en niet op de stijging t.o.v. vorig jaar. We gaan ervan uit dat
qua detaillering niet alle gegevens uit het akkoord in de MvT van een begroting
moeten komen, vandaar enkel de totale bedragen. Voor een verdere detaillering
daarvan wordt naar het akkoord zelf verwezen.

De toelichting bij het begrotingsartikel GB0/1GC-B-2-H/WT (werking en toelagen –
coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid) geeft geen informatie over de
samenstelling van het voorziene budget van 2,5 miljoen euro, dit in tegenstelling tot de
andere begrotingsartikelen van het deelprogramma GC.
ANTWOORD
De minister bevoegd voor armoedebestrijding heeft in de bevoegde parlementaire
commissie nadere toelichting gegeven over de samenstelling van het bedoelde
budget.

Bij Kind & Gezin verlaagt de subsidiëring voor de diensten voor onthaalouders met 2,012
miljoen EUR tot 121,672 miljoen EUR. De toelichting verklaart deze vermindering niet.
ANTWOORD
Budgettair is er inderdaad een daling van de budgetten voor de DVO’s, owv het feit
dat het budget in 2012 overraamd was. In de feiten echter nemen de uitgaven voor
DVO’s toe van 117,4 mio euro in 2012 tot een niveau van 121.672 duizend euro in
2013.
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Beleidsdomein L - Leefmilieu, Natuur en Energie
Algemene toelichting
In de algemene toelichting is bij de bespreking van de algemene uitgavenbegroting per
beleidsdomein in het punt 4.4.11 ‘Leefmilieu, Natuur en Energie’ in de eerste alinea
opgenomen dat een bijstelling van de verwachte uitgaven met betrekking tot het beheer
van onbevaarbare waterlopen leidt tot een vermindering van de beleidskredieten met 2
miljoen euro. Hierover wordt opgemerkt dat enerzijds de uitgaven betrekking hebben op
de subsidiëring van gemeentelijke rioleringen (uit de departementale begroting) en dat
anderzijds de vermindering met 2 miljoen euro betaalkredieten betreft. Hier kan nog
worden aan toegevoegd dat dit een uitdovend artikel is (overgeheveld naar de begroting
van de VMM) en dat in de toelichting over de vernoemde vermindering is meegedeeld dat
deze zal worden geëvalueerd bij de begrotingscontrole 2013.

ANTWOORD
De uitgaven hebben betrekking op de onbevaarbare waterlopen.
Dit begrotingsartikel LB0/1LC-H-2-D/WT van programma LC heeft grotendeels
betrekking op de taken van de vroegere afdeling Water, die nu onderdeel is van de
VMM. De meeste van de uitgaven zijn het gevolg van de wettelijke bevoegdheid van
de VMM voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie
ingevolge de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen
en de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid en worden
dus aangewend onder meer voor onderhoudswerken aan waterlopen zodat de
gewenste afvoer wordt verzekerd, de gewenste kwaliteit van de oevers wordt
bereikt enz.
Het Rekenhof merkt terecht op dat het betaal- i.p.v. beleidskredieten betreft.

In de volgende alinea van de algemene toelichting is voor de uitvoering van de
programma’s ter bestijding van het overstromingsgevaar o.m. vermeld dat dit leidt tot een
verhoging van de betaalkredieten met 2,5 miljoen euro. In de begroting van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) bedraagt de verhoging van deze kredieten evenwel 4,5
miljoen euro, en is dit samengesteld uit een terugzetting van betaalkredieten met 3,5
miljoen euro en een verhoging voor de vereffening van extra vastleggingskredieten met 8
miljoen euro.

ANTWOORD
Het Rekenhof merkt terecht op dat het 4,5 miljoen euro moet zijn.

Programmatoelichtingen
In de toelichting bij de departementale begroting is voor het begrotingsartikel LB0/1LC-H2-X/IS – interne stromen – DAB Minafonds voor het VAK/VEK van de 2de
begrotingsaanpassing 337.552 duizend euro opgenomen i.p.v. 326.994 duizend euro, de
definitieve dotatie 2012, na amendement.
Voor de uitgavenartikelen met een aggregatie IS (interne stromen) van de DAB
Minafonds LBC/3LC-H-2-V/IS (aan OVAM) en LBC/3LC-H-2-W/IS (aan VMM), zijn geen
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bedragen opgenomen voor de kredieten van de 2de aangepaste begroting 2012. In alle
overige artikelen waar in de interne stromen verder werden ingedeeld, zijn deze kredieten
wel ingevuld.
Voor de begrotingsartikelen van de DAB Minafonds met aggregatie WT (werking en
toelagen) wordt opgemerkt:
•

het begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-E/WT (beleid bodem en natuurlijke rijkdommen)
bevat een VAK/VEK voor 803 duizend euro. De toelichting bij dit artikel verwijst
evenwel naar een gevraagde subsidie van 1.284 duizend euro.

•

voor het begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-C/WT (slagkrachtige overheid: uitgaven
partnerschappen leefmilieu- en natuurbeleid) bedraagt het VAK 32.350 duizend euro.
De samenstelling van dit bedrag op basis van de details in de toelichting bij dit
begrotingsartikel bedraagt 27.723 duizend euro, een verschil van 4.627 duizend euro.
Dit bedrag stemt overeen met de subsidiëring aan de milieu- en natuurverenigingen,
waarvoor het algemene deel van de toelichting slechts vermeldt dat deze met 83
duizend euro verhoogt, maar het totaalbedrag in de gedetailleerde opgaven van de
kredieten bij dit begrotingsartikel niet meer is opgenomen.

•

voor het begrotingsartikel LBC/3LD-H-2-F/WT (biodiversiteit) bedraagt het VAK
55.773 duizend euro. De optelling van alle 26 bedragen in de toelichting bij dit
begrotingsartikel bedraagt 55.446 duizend euro, of 327 duizend euro minder. In
vergelijking met de 2de aangepaste begroting, bevat de initiële begroting 2013 geen
krediet voor de organisatie van communicatiecampagnes (307 duizend euro voor
2BA2012) en is er een aanzienlijke vermindering van het krediet voor de
ondersteuning van doelgroepen sport en recreatie (23 duizend euro voor 2BA2012
en 2,5 duizend euro voor BO2013).

ANTWOORD
Ingaand op de opmerkingen van het Rekenhof worden er amendementen ingediend
in de vorm van aangepaste toelichtingen.

De toelichting bij de begroting van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
(VMW) is voor meerdere ESR-codes beperkt. Voor de ESR-codes 7200 t.e.m. 7440 is
de
vermeld dat de begrotingsopmaak 2013 is gebaseerd op de 2 aangepaste begroting
2012, terwijl in de begrotingstabel voor deze investeringskredieten de initiële begroting
2013 is begroot voor 63.607 duizend euro of een netto-vermindering met 12.065 duizend
euro.
ANTWOORD
Deze opmerking is niet correct. In de toelichting staat duidelijk vermeld dat voor de
begrotingsopmaak voor deze ESR codes 7200 t.e.m. 7440 gebaseerd is op de
de
Semestriële Staat 2012, en niet op de “2 aangepaste begroting 2012”. Wat de
vermindering van 12.065 k.euro betreft: de verklaring hiervoor is dat VMW voor
2013 geen overname gepland heeft. In 2011 heeft VMW Ieper overgenomen, in 2012
heeft VMW Sint-Niklaas overgenomen

Ook is er nog steeds geen toelichting over de RioP-uitgaven en -ontvangsten gegeven.
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ANTWOORD
Betreffende de ontvangsten is er bij ESR codes 6821-6822-6930-9610-1211 wel
degelijk expliciet naar RioP verwezen. Zoals vermeld bij ontvangsten en uitgaven
als algemene opmerking in de Memorie van Toelichting, is de begrotingsopmaak
2013 zoveel mogelijk gebaseerd op het interne VMW budget 2013A en werd er ook
rekening gehouden met de realisaties 2012 volgens de Semestriële Staat ESR 2012.
Het interne VMW budget is een geconsolideerd budget van drinkwateractiviteit en
RioP. Zie tabel “RioP Budget 2013A”
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VMW RioP

Budget 2013A

Bedrijfsopbrengsten
Bijdrage afvoer

8.064.847

Bijdrage afvoer eigen winners

1.745.725

Huisaansluitingen & Afkoppelingen

1.861.600

Andere opbrengsten

0

Geactiveerde interne productie

0

Bedrijfskosten
Onderhoudskosten

-2.043.108

Kost Huisaansluitingen &
Afkoppelingen

-2.211.500

Modules

0

Gealloceerde kosten

-794.711

Interne verdeling kosten

0

Te activeren interne kosten

0

Afschrijvingen Investeringen

-2.593.107

Afschrijving Kapitaalsubsidies

398.470

Financiële (Kosten)/Opbrengsten

-504.914

Resultaat

3.923.302

ACTIVA
Economische Waarde

0

Uitbreidingsinvesteringen

11.024.872

Vervangingsinvesteringen

17.985.965

IBA's

1020000

Pompstations & Andere Investeringen
Afschrijvingen

1.348.010
-2.438.109

Nog te ontvangen kapitaalsubsidies
Totaal ACTIVA

0
28.940.738

PASSIVA
Kapitaal

-358.217

Overgedragen winst/verlies

0

Resultaat van het Boekjaar

3.923.302

Ingeschatte werkelijke Bonus

0

Kapitaalsubsidies

9.073.651

Werkkapitaal / Voorschottenrekening
Anderen
Totaal PASSIVA

15.016.067
1.285.937
28.940.740

Beleidsdomein M - Mobiliteit en Openbare Werken
DAB VIF
Op begrotingsartikel MBU/3MG-E-2-K/WT – werking en toelagen – ondersteuning
Vlaamse havens is een VAK en een VEK voorzien van 41.029 duizend euro voor
toelagen en subsidies in het kader van de ondersteuning van de Vlaamse havens. De
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toelichting geeft echter geen verdere detailinformatie over de samenstelling van dit
krediet en de concrete projecten die in 2013 op dit artikel zullen aangerekend worden.
Idem voor begrotingsartikel MBU/3MG-E-2-L/WT - werking en toelagen – investeringen
en buitengewoon onderhoud haven- en waterbeleid en maritieme toegang (VAK 89.625
duizend euro, VEK 104.342 duizend euro). Daar wordt enkel verwezen naar het fysisch
programma, dat geen onderdeel is van de begrotingsdocumenten.
ANTWOORD
Hieronder wordt de samenstelling van de kredieten nader toegelicht. Het indicatief
meerjarenprogramma wordt overgemaakt aan het Vlaams Parlement.
MBU/3MG-E-2-K/WT – WERKING EN TOELAGEN - ONDERSTEUNING VLAAMSE
HAVENS
Dit artikel is samengesteld uit:
De toelagen aan de havenbedrijven volgens artikel 29 bis en 29ter van het
havendecreet (= de ‘decreetskosten’: instandhouding, met inbegrip van het
verwerken van de specie, het onderhoud en de exploitatie van de binnen de
havengebieden gelegen zeesluizen, de toelage aan het Antwerps havenbedrijf voor
de instandhouding, het onderhoud en de exploitatie van de kanaaldokken en de
zwaaikommen, met uitzondering van het verwerken van specie).Voor deze
decreetskosten is in 2013 een budget van 23.439.000 Euro in VAK en 23.439.000
Euro in VEK beschikbaar.
De toelage in het kader van de ondersteuning van de subregionale overlegorganen.
Voorlopig werd er geen VAK ingeschreven voor 2013, enkel een VEK van 72.000
Euro.
De Vlaamse overheid ondersteunt de havens in Vlaanderen ook door het verlenen
van subsidies aan de havenbesturen om investeringen uit te voeren aan de
haveninterne basisinfrastructuur en uitrustingsinfrastructuur.
Voor deze investeringssubsidies is voor 2013 16.030.000 Euro in VAK en VEK
voorzien.
Daarnaast is er 1.560.000 Euro voorzien in VAK en 1.031.000 in VEK op de
basisallocatie investeringen in de haven van Antwerpen met betrekking tot
gronden Linkerschelde-oever. Deze uitgaven kunnen slechts gedaan worden op
voorwaarde dat de inkomsten op artikel MBU/2MG-E-A-L/OW (MBU MG008 7612)
gerealiseerd worden.
Tot slot werd er nog 50.000 Euro in VEK voorzien voor investeringsbijdragen aan
provincies en gemeenten in het kader van verplaatsen van leidingen en 396.000 in
VEK voor de subsidies aan bedrijven in het kader van co-financiering door het
Vlaams Gewest van Europese projecten (beiden om de encours te kunnen
honoreren).

MBU/3MG-E-2-L/WT – WERKING EN TOELAGEN - INVESTERINGEN EN
BUITENGEWOON ONDERHOUD HAVEN- EN WATERBELEID EN MARITIEME
TOEGANG
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Op dit begrotingsartikel worden de investeringsuitgaven en het buitengewoon
onderhoudaangerekend voor de maritieme toegangswegen, de basisinfrastructuur,
de eraan verbonden studies, alsook andere investeringsuitgaven ter uitvoering van
het Vlaamse havenbeleid zoals onteigeningen.
Voor deze investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud wordt 89.384.000
Euro in VAK en 99.159.000 Euro in VEK voorzien voor 2013.We verwijzen voor de
detail naar het indicatief meerjarenprogramma (programma inclusief
reserveprojecten) in de hieronder staande tabel.
Ook de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest m.b.t.
de maritieme toegangswegen, worden aangerekend op dit begrotingsartikel. Er
werd daartoe een budget van 241.000 Euro in VAK en VEK opgenomen in de
begroting voor 2013.
Daarnaast werd nog VEK voorzien voor een aantal oude, aflopende artikelen: voor
de sociale begeleiding ten behoeve van investeringswerken in de Vlaamse
zeehavengebieden 20.000 Euro, voor de onteigeningen in het kader van het
flankerend sociaal beleid in zeehavengebieden 2.000.000 Euro, voor het aflopende
artikel investeringen en buitengewoon onderhoud zeehavens 2.000.000 Euro, voor
investeringen binnenvaart 42.000 Euro, voor investeringen waterbeheersing
880.000 Euro.

Beleidsdomein N - Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
DAB Fonds ter bestrijding van de Uithuiszettingen
De toelichting bij ontvangstenartikel NEY/2NE-F-A-B/OW van de DAB Fonds ter
bestrijding van de Uithuiszettingen hoort eigenlijk bij ontvangstenartikel NEY/2NE-F-AZ/OG, zodat er geen toelichting gegeven is voor dit eerste begrotingsartikel.
ANTWOORD
De opmerking m.b.t. het Fonds ter bestrijding van de Uithuiszettingen is onterecht.
Zowel de aansluitingsgelden als de dotatie worden onder het correcte
ontvangstenartikel toegelicht.
DAB Herstelfonds
Het begrotingsartikel NGZ/3NA-X-2-Z/WT van de DAB Herstelfonds is volgens de
toelichting verminderd met 88 Keuro, terwijl de begroting een even grote uitgave vermeld
in vergelijking met de 2e BC 2012.
ANTWOORD
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt er een amendement ingediend in
de vorm van een aangepaste toelichting.

Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST)
De toelichting bij de algemene werkingskosten (ESR-code 12.11) komt niet overeen met
de begroting. In de begroting staat er voor 11 Keuro werkingskosten. De toelichting
spreekt over 5 Keuro werkingskosten.
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De toelichting bij de ESR-8 verrichtingen voldoet niet aan de instructies bij de
begrotingsopmaak.
ANTWOORD
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt er een amendement ingediend in
de vorm van een aangepaste toelichting.
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Programmadecreet

Artikel 17
Dit artikel begint met de woorden Artikel 229 van hetzelfde decreet... De woorden
hetzelfde decreet verwijzen naar het decreet van 12 juni 1991 betreffende de
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (zie artikel 13 van het ontwerp van
programmadecreet). Artikel 17 is echter het eerste artikel dat handelt over de
hogescholen. De woorden hetzelfde decreet dienen bijgevolg te worden vervangen door
het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.
Door deze rechtzetting kunnen de woorden hetzelfde decreet in het artikel 18 blijven
staan. Dit artikel heeft immers eveneens betrekking op de hogescholen.
ANTWOORD
De nodige aanpassingen werden aangebracht zodat naar de juiste decreten wordt
verwezen.
Artikel 26 van het ontwerp van programmadecreet
In het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013
22
wordt in afdeling 7 een nieuw begrotingsfonds ‘Dienstverlening AKOV ’ opgericht. De
toelichting bij dit ontwerp vermeldt weliswaar duidelijk voor welke uitgaven de inkomsten
in dit fonds zullen worden gebruikt maar motiveren niet waarom moet afgeweken worden
van het universaliteitsprincipe. Het is met andere woorden niet duidelijk waarom die
uitgaven niet gefinancierd kunnen worden uit de algemene middelen.
Artikel 26, § 3 verwijst naar het toelatingsexamen Arts en Tandarts zoals vermeld in het
decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse gemeenschap,
inzonderheid artikel 34, vijfde lid. Het artikel 34 is evenwel vanaf het academiejaar 20042005 opgeheven door artikel 122 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de
herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Het toelatingsexamen Arts en
Tandarts wordt sindsdien geregeld door artikel 68 van het decreet van 4 april 2003. De
verwijzing in artikel 26 dient te worden aangepast.
ANTWOORD
M.b.t. fonds AKOV heeft de Vlaamse Regering ervoor gekozen dit voortaan als
toegewezen ontvangst in de begroting op te nemen. De ontvangsten zijn variabel,
waardoor er een saldo kan worden opgebouwd, dat moet worden aangewend om
de facturen tijdig te betalen, indien deze bv. in een volgende begrotingsjaar vallen.
Indien we via de algemene middelen zouden werken, dan moet men telkens een
begrotingscontrole afwachten om extra kredieten in te kunnen schrijven (het is
bovendien niet zeker dat er meer dan één begrotingscontrole per jaar plaatsvindt).
Dit zou kunnen leiden tot betaalachterstand en verwijlintresten.
De nodige aanpassingen werden aangebracht zodat naar de juiste decreten en
artikelen wordt verwezen.
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AKOV: Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

V L A A M S P A R LEMENT

