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Woord Vooraf 

Het voorliggende Jaarverslag bevat, naast de synthese, twee delen. 

De synthese geeft een overzicht van de belangrijkste doelstellingen voor de korte en 
middellange termijn voor de Gezamenlijke Overheid en haar deelsectoren. 

In deel I, dat het Advies en de aanbevelingen omvat, worden in een eerste hoofdstuk de 
doelstellingen voor de Gezamenlijke Overheid en voor de Entiteiten I en II uitgewerkt waarbij 
tevens de randvoorwaarden worden weergegeven waarbinnen die doelstellingen gerealiseerd 
kunnen worden. Daarbij gaat de aandacht tevens naar de houdbaarheid van de doelstellingen 
op lange termijn. In een tweede hoofdstuk komen de methodologische aspecten en 
uitgangspunten, evenals een globaal overzicht van de resultaten met betrekking tot de 
normatieve simulaties voor de Gemeenschappen en de Gewesten, aan bod. 

In deel 11, dat de evaluatie en de detailaanbevelingen omvat, worden in een eerste 
hoofdstuk de resultaten van de uitvoering van de begroting 1997 van de Federale Overheid en 
de Sociale Zekerheid vergeleken met de budgettaire doelstellingen. De evaluatie t.o.v. de 
ES ER-doelstellingen gebeurde in het Advies van maart 1998 ( l ). Bovendien wordt in het kort 
commentaar gegeven op de begratingsvooruitzichten voor 1998. In een tweede hoofdstuk 
worden de recente evoluties (1996-1997) met betrekking tot de begrotingen van de 
Gemeenschappen en de Gewesten besproken en wordt de uitvoering ervan vergeleken met de 
door de Atèleling vooropgestelde maximaal toelaatbare saldi. Vervolgens wordt de initiële of 
aangepaste begroting 1998, indien ze beschikbaar is, vergeleken met de aanbevolen maximale 
saldi. Tenslotte worden in dit deel de doelstellingen per Gemeenschap en Gewest 
weergegeven en worden er voor elk van de deelentiteiten een aantal conclusies geformuleerd. 

Brussel, 25 juni 1998. 

I lOC rE R/\1\D V /\N FIN/\NCIJ:N. /\lûcling Financieringsbehoelten van de Overheid. Advies bctre!Temle de 
uitvoering van het Comergentieplan in !997, maart 1998. 
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1. De budgettaire resultaten 1997 en de kwalificatie voor de euro 

De laatste door het Instituut van de Nationale Rekeningen (INR) gepubliceerde gegevens 
betreffende de budgettaire ontwikkelingen in 1997 hebben bevestigd dat de realisaties voor 
1997, met een totale NFB van 2% (dit is 0,9% van het BBP beter dan de door de Overheden 
beoogde doelstelling naar aanleiding van de opstelling van de begroting 1997, en 0,1% van het 
BBP beter dan de drie maanden geleden door de Afdeling gemaakte raming), België hebben 
toegelaten het convergentiecriterium inzake het begrotingssaldo, zoals bepaald te Maastricht, 
ruimschoots na te leven. Op het vlak van overheidsschuld hebben de Europese discussies 
volgend op de publicatie van de verslagen van de Commissie en van het Europees Monetair 
Instituut (EMI) betreffende de budgettaire en monetaire convergentie van de lidstaten erop 
gewezen dat, hoewel het ritme van de Belgische schuldatbouw vertrekkend van een hoog 
beginniveau de facto als bevredigend werd beoordeeld, de landen met een nog steeds hoge 

schuldgraad de geleverde inspanningen moeten verderzetten om deze schuldgraad nog meer te 
verminderen, meer bepaald door het aanhouden van substantiële primaire overschotten 
gedurende een passende periode. 

De kwalificatie van België, samen met tien andere leden, voor deelname aan de invoering van 
de eenheidsmunt begin 1999, is een belangrijke stap in de geleverde inspanningen ter sanering 
van de begroting, niet alleen met het oog op een volwaardige deelname in optimale 
omstandigheden aan deze grote onderneming die de Muntunie is, maar tevens om geleidelijk de 
zeer zware hypotheek te lichten die het bestaan van hoge intrestlasten (ruim boven het 
Europese gemiddelde) sinds bijna twintig jaar laat rusten op het Belgische begratingsbeleid en 
op de financiering van nuttig geachte overheidstaken. 

De verbintenis van de Belgische Overheden tot naleving van de doelstellingen van het 
Stabiliteits- en Groei pact, met name van het objectief om op middellange termijn te komen tot 
"overheidsfinanciën in de nabijheid van het evenwicht of in overschot", moet gezien worden in 
het kader van deze problematiek van houdbaarheid op middellange en lange termijn van het 
Belgische begrotingsbeleid, alsook in het ruimere kader van de werkingsvoorwaarden van een 
brede Muntunie tussen Staten met een nog vrij uiteenlopende sociale en productiestructuur. 
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Vanuit Belgisch oogpunt steunt deze verbintenis op een tweeledige verantwoording: 

1. In een normale conjuncturele toestand (werkelijk BBP in de buurt van zijn trendniveau), 
stemt een begratingssaldo in de nabijheid van het evenwicht of in overschot, ten opzichte 
van een maximaal tekort van 3% dat niet overschreden mag worden (behoudens in 
uitzonderlijke omstandigheden zoals voorzien in het Stabiliteits- en Groeipact (2) ), 
overeen met een herstel van de cyclische flexibiliteit van de begroting. Een dergelijke 
budgettaire ruimte zal nuttig zijn om het hoofd te kunnen bieden aan vraag- of 
aanbodschokken, zonder een beroep te moeten doen op te restrictieve pro-cyclische 
maatregelen, die deze schokken zouden kunnen versterken. 

2 Vanuit Belgisch oogpunt zal een begratingsevenwicht en naderhand, gemiddeld over de 
de cyclus, een overschot noodzakelijk zijn om, in een waarschijnlijke macro-economische 
en macro-financiële context, een gemiddelde jaarlijkse schuldvermindering tegen een 
ritme van 3 tot 4% van het BBP en als gevolg hiervan een automatische vermindering 
van de intrestlasten tegen een ritme van gemiddeld jaarlijks 0,2% van het BBP aan te 
houden. Een dergelijke jaarlijkse budgettaire ruimte, die kan te voorschijn komen eens de 
minimale doelstelling van een passend begrotingsoverschot bereikt zal zijn, zal van 
cruciaal belang zijn om bij te dragen tot het opvangen van de budgettaire gevolgen van 
de socio-demografische schok vanuit een gezonde financiële toestand en zonder de 
verplichte heftingen te moeten verhogen. 

2. Aanbevelingen voor 1999 

Overeenkomstig de verklaring van de ECOFIN van 1 mei 1998 en in navolging van de andere 
Europese landen die deelnemen aan de EMU, heeft België zich ertoe verbonden ten laatste 
eind 1998 aan de Europese Autoriteiten een nieuw nationaal stabiliteitsprogramma voor te 
leggen, zoals voorzien in de Europese Verordening betreffende de "versterking van het 
toezicht op de begratingssituaties en van het toezicht op en de coördinatie van het economisch 
beleid" (3). 

De Atäeling neemt eveneens akte van de politieke verbintenis aangegaan op het hoogste niveau om. 
in het kader van deze strategie op middellange termijn in overeenstemming met de doelstellingen 
van het Pact voor Stabiliteit en Groei, een globaal primair overschot (de Gezamenlijke Overheid) 
aan te houden van ongeveer 6% van het BBP in ESER-termen. Dit cijfer van 6% van het BBP, dat 
ook overeenstemt met het globale beoogde en verwachte primaire overschot voor 1998, kan 
opgesplitst worden in een overschot van 5,3% van het BBP in ESER-termen (5, 7% van het BBP in 
budgettaire termen) voor Entiteit I en een globaal primair overschot van 0,7% van het BBP voor 
Entiteit I I. 

2 Volgens het Pact. is de crkcmüng van het ··uitzonderlijk-· karakter van de conJuncturele om,;tandighcdcn 
autumatisch of onHJOf\\aarddijk \\annecr de achteruitgang nm de economische activiteit (recessie) 2'% 
overschrijdt. en voon\a<ndclijk, d.\\.Z. al11ankelijk van een Europese beraadslaging dienaangaande, Watmeer de 
economische groei begrepen is tussen -0,75% en -2');(,_ Bij een minder ongunstige economische onl\\ikkcling dan 
een achteruitgang van hetBBP met 0,75% kan de locsland niet als ·'uitzonderlijk .. \\orden bestempeld. 

] Vcrordening EG Nr. 1..\Gü/97 van de Raad van 7 juli 1997. 
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Voor 1999 beveelt de Afdeling voor Entiteit I een ongewijzigde doelstelling inzake primair saldo 
van 5,3% van het BBP in ESER-termen (5,7% in budgettaire termen) en voor Entiteit II een 
doelstelling inzake primair overschot van minimum 0, 7% van het BBP aan. Dit impliceert in totaal 
een doelstelling op het vlak van het primaire overschot ten belope van 6% van het BBP voor de 
Gezamenlijke Overheid. 

Deze aanbeveling is gesteund op een dubbele overweging: 

I. Voor Entiteit I stemt deze doelstelling voor het primaire overschot voor 1999 overeen met 
de bovengrens die m.b.t. het primair surplus als limiet werd vooropgesteld in het Nieuwe 
Convergentieprogra1ru11a (NCP) van 1996 ( 4). 

2. Bij ongewijzigd beleid en inzonderheid rekening houdend met de aangegane verbintenissen 
in het kader van het werkgelegenheidsbeleid in de vorm van bijkomende verlichting van de 
sociale lasten, laat de op dit ogenblik beschikbare informatie bovendien een zeer 
waarschijnlijke vermindering van de ratio van de totale overheidsantvangsten in 1999 ten 
belope van 0,4% van het BBP vermoeden. Deze vermindering zou de conjuncturele boni 
kunnen opslorpen die zouden kunnen voortvloeien uit een momenteel verwachte reële groei 
van ongeveer 2,8% in 1999. 

In de huidige macro-financiële context zouden deze doelstellingen inzake het primaire overschot 
moeten leiden tot een doelstelling van een totaal begrotingstekort (NFB) van I ,3% van het BBP 
voor Entiteit I en van een begratingsevenwicht of zelfs een licht overschot voor Entiteit 11, waaruit 
voor de Gezamenlijke Overheid een doelstelling van een maximaal begrotingstekort van 
1 ,3'Yc, van het BBP voortvloeit. 

Tabel 1 

Realisaties 1997 en budgettaire objectieven 1998-1999 
In % van het IWI' 

1997 1998 1999 
Totaal N FB (Entiteit I + 11) (*) -2,11";(, -1,6'Y., -I ,J'Y., 
+ Primair saldo +5.9'% +6.0% +6.0'X. 
+ lnlresllaslen 7.9'X, 7.6% 7.3% 

* Entiteit I -2.0% -l.(J% -1.3% 
+ Primair saldo +5.2% +5.3% +5.3% 
+ Intrestlasten +7.1% +6.9% +6.6% 

* Entiteit 11 -0.1% +0.0% +0.0% 
+Primair saldo HUl% +0.7% +0.7% 
+ Intrestlasten +0.8% +0.7'% +0.7% 

(*) In deze tabel en in IJaYolgende tabellen betekent een minteken yoor de NFB een tekort. 

Dit Nieum.: Con\ergentieprogramma bestrijkt de periode 19lJ7-2000. !let bepaalt dat( ... ) "In het kader van de 
morbereiding van de begrotingen voor de komende jaren en indien de reële groei met meer dan 2'% van het BBP 
toeneemt. zal de Regering het niveau van het primair overschot dat bij ongewijzigd begrotingsbeleid kan \\orden 
\en\ acht. in aamnerking nemen als doelstelling voor Entiteit I. Dit geldt voor zmer dit niveau niet hoger ligt 
dan 5,7'Yo van het BBP .... NCP \'Uil België, 19 dec<'mheJ·l996. blz. 23. 
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Voor Entiteit 11 geeft onderstaande tabel de maximaal toelaatbare tekorten weer voor 1999 zoals 
overeengekomen voor elke entiteit (en globaal) in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 
19 juli 1996. Daamit volgt een ongewijzigde aanbeveling van de Afdeling, met name een 
begratingsevenwicht in ESER-termen op het niveau van het geheel van de G & G. Rekening 
houdend met een minimale doelstelling van begratingsevenwicht in ESER-termen voor de Lokale 
Overheden, vloeit hiemit een minimumdoelstelling van begratingsevenwicht in ESER-termen voor 
het geheel van Entiteit II voort. 

Tahel2 

~faximaal toelaathare saldi van de Gemeenschappen en de Gewesten in 1999 zoals vermeld in het 
Samenwerkingsakkoord van 1996 

in mif;arden BléF (hehouden.1·!aatste kolom) 
Vlaamse Franse Waals Brussels Totaal NFB (ESER) 

Gcmeenschap Gcmeenschap Gewest Hoofdstcd. G&G van de G&G 
Gewest in 'Y., BBP 

1999 +LU - 5.7 -6.0 -2.6 -0.8 O.O'Y., 

3. Aanbevelingen op lange termijn voor de Gezamenlijke Overheid en 
implicaties 

Voor de periode na 1999 acht de Afdeling een strategie van een minimaal primair overschot van 
ongeveer 6% van het BBP wenselijk totdat de Belgische openbare financiën een overschot bereiken. 
De uitgevoerde simulaties wijzen erop dat, in een context van een "normale" economische groei 
tijdens de volgende legislatuur ten belope van gemiddeld 2,25% per jaar, het globale 
begratingsevenwicht bijna zou moeten bereikt worden in 2002, d.w.z. vóór het einde van de 
volgende legislatuur, en dit uitsluitend ten gevolge van een nieuwe substantiële automatische 
vermindering (I ,2% van het BBP in 3 jaar) van de intrestlasten (voor ongeveer de helft omwille van 
de daling van de schuldgraad en voor de helft omwille van een verwachte nieuwe betekenisvolle 
daling van de impliciete intrestvoet op de totale schuld na 1999) 

Een dergelijk scenario zou moeten toelaten de schuldgraad binnen vijf jaar (2003), dus tegen het 
einde van de volgende legislatuur, terug te brengen tot ongeveer I 00% 

De Atäeling advisee11 deze strategie inzake het primaire overschot te behouden, ook na de volgende 
legislatuur om het ritme van de schuldatbouw van gemiddeld 3 tot 4% van het BBP op jaarbasis aan 
te houden en de geconsolideerde Belgische schuldratio binnen tien jaar (in 2008) tot ongeveer 80% 
van het BBP Het verder aanhouden van dit ritme brent,rt de schuldratio vóór 2015 onder de 
drempel van 60%. 

In vergelijking met het vroegere restnetleve beleid van structurele toename van het pnma1re 
overschot ( + 2, 1% van het BBP tussen 1992 en 1997), luidt de stabilisatie van het pnma1re 
overschot op een weliswaar hoog niveau van 6% van het BBP de overgang in naar een neutraal 
begrotingsbeleid, zonder permanente en cumulatieve bijkomende restrictieve inspanningen 
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Tegen de achtergrond van een veronderstelde trendmatige reële groei van 2,25%, die overigens 
hoogst waarschijnlijk gedurende ten minste enkele jaren gekenmerkt zal worden door een 
structurele tendens tot afbrokkeling bij ongewijzigde fiscale wetgeving van de ratio van de totale 
overheidsontvangsten, volgt daaruit echter niet dat er een substantiële budgettaire ruimte te 
verwachten is op korte of middellange termijn. 

Nog steeds na 1999, tegen een dergelijke achtergrond van groei en budgettaire stabilisatie (norm 
inzake primair overschot van 6% ), zullen geleidelijke structurele verminderingen van de sociale 
en/of fiscale lasten slechts kunnen gefinancierd worden door middel van arbitrages tussen 
alternatieve (fiscale) financiering en/of een beheersing van de evolutie van de totale primaire 
overheidsuitgaven (op alle betrokken bestuursniveaus ). 

Wat de meer operationele beheerscriteria van deze norm inzake primair overschot in functie van de 
cot~uncturele en financiële (intrestvoeten) ontwikkelingen betreft, beveelt de Afdeling aan zich te 
steunen op drie algemene beginselen of criteria: 

1. De doelstelling van een globaal primair overschot van ongeveer 6% van het BBP zou 
gedurende een eerste periode, met name totdat het intermediair objectief van 
begratingsevenwicht bereikt is, beschouwd moeten worden als een benedengrens die 
onafl1ankelijk is van de conjunctuurschommelingen, en dit behoudens uitzonderlijke 
omstandigheden, zoals trouwens beoogd in het Pact voor Stabiliteit en Groei. 

2. 1. Nog steeds tijdens deze eerste fase, zou, indien de economische omstandigheden 
gunstiger zijn dan voorzien en met name indien de cumulatieve groei in de periode 2000-
2003 beduidend hoger is dan de hypothese inzake trendmatige groei die hier weerhouden 
wordt (2,25% ), een aanzienlijk gedeelte van de daaruit voortspruitende "primaire 
conjuncturele boni" moeten aangewend worden om de convergentie in de richting van 
het begratingsevenwicht te versnellen, zonder dat dit primair overschot evenwel een 
bovengrens van 7% van het BBP overschrijdt (5). Dit zou een cyclische veiligheidsmarge 
moeten vormen in geval van een latere neerwaartse omslag van de conjunctuur. 

2.2. Wat betreft het saldo van deze eventuele conjuncturele boni, dat aangewend wordt voor 
andere doelstellingen (daling van de ontvangstenen/of stijging van de primaire uitgaven), 
spreekt het vanzelf dat de per definitie potentieel omkeerbare aard van deze boni, in 
combinatie met de benedengrens inzake primair overschot van ongeveer 6% van het 
BBP, tot gevolg hebben dat de aanwending van dit saldo desgevallend moet 
gecompenseerd worden in geval van een betekenisvolle ongunstige conjuncturele 
ommekeer (groei beduidend lager dan de trend) 

3. In een tweede periode, eens het evenwicht van de openbare financiën bij een normale 
conjunctuur bereikt is (in 2002-2003 in het hier weerhouden centrale scenario), zou een 
zekere "passieve" neerwaartse budgettaire flexibiliteit (werking van de automatisch 
stabilisatoren) moeten kunnen hersteld worden, zodanig dat het begratingsinstrument zijn 
functie en vermogen om aanbod- of vraagschokken op te vangen herwint, zonder de 
strategie van structurele schuldatbouw in het gedrang te brengen. 

5 Zonder dat dit aanleiding mag geven tot een oYerdreven procYclisch beleid. 
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Om niettemin te vermijden dat het gemiddelde primaire overschot over het geheel van de 
cyclus dan onder de norm van ongeveer 6% zou zakken, beveelt de Afdeling eveneens 
aan een benedengrens inzake primair overschot van 5% van het BBP te bepalen, zodanig 
dat de "corridor" van het primaire overschot (tussen minimum 5% en maximum 7% van 
het BBP, zijnde een maximale marge van 2% van het BBP) in beginsel toelaat 
aanzienlijke conjuncturele schokken op te vangen. 

Meer bepaald op het niveau van Entiteit II leidt een scenario van verlenging tot na 1999, bij 
een ongewijzigde Financieringswet, van de bestaande normatieve criteria op het vlak van de 
maximale toelaatbare tekorten van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook van de 
minimumnorm van een begratingsevenwicht voor de Lokale Overheden, tijdens de volgende 
legislatuur tot een resultaat van een nagenoeg ongewijzigd primair overschot van 0,4% tot 
0,3% van het BBP voor het geheel van de Gemeenschappen en de Gewesten en van 0,8% tot 
0, 7% van het BBP voor de volledige Entiteit 11. Tot minstens 2003 stemt dit alles op het 
niveau van Entiteit 11 overeen met een globale minimumtoestand van begratingsevenwicht in 
ESER-termen, zowel voor de Gemeenschappen en de Gewesten globaal bekeken als voor de 
Lokale Overheden. 

In dit kader acht de Afdeling daarenboven het sluiten van een nieuw Samenwerkingsakkoord 
tussen de gefedereerde Entiteiten en de Federale Overheid, minstens voor de periode 2000-
2003, nuttig en noodzakelijk om de bijdrage van elk bestuursniveau tot de naleving van de 
verbintenissen aangegaan in het kader van het Pact voor Stabiliteit en Groei en de verklaring de 
dato I mei 1998 van de ECOFIN-Raad en van de in de schoot van deze Raad bijeengekomen 
Ministers te waarborgen. 

Men zal zich herinneren dat België, net als de andere lidstaten van de Euro, op grond van deze 
verklaring ten laatste eind 1998 zijn nationaal Stabiliteitsprogramma zal moeten indienen. Het 
sluiten van het nieuwe Samenwerkingsakkoord zou bijgevolg moeten plaatsgrijpen binnen een 
termijn die verenigbaar is met deze Europese verplichting. 

Met het oog op de voorbereiding van het nieuw samenwerkingsakkoord zal de Afdeling de 
criteria herpreciseren die als grondslag zullen dienen voor de normen op middellange termijn 
betreffende de Gemeenschappen en de Gewesten en die, rekening houdend met de bepalingen 
betreffende de overgang naar de zogenaamde definitieve fase van de bestaande 
Financieringswet alsook met de globale doelstellingen van het Stabiliteitspact, het traject 
opnieuw zullen bepalen voor elke Gemeenschap en elk Gewest, alsook voor de gefedereerde 
entiteiten in hun geheel beschouwd. 

De Afdeling heeft overigens als opdracht om in de toekomst, op basis van alle beschikbare 
informatie, jaarlijks een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie te maken van de budgettaire 
voomitzichten op korte en middellange termijn voor de Gezamenlijke Overheid en zijn 
voornaamste deelsectoren om aldus een opvolging te verzekeren van de geboekte voomitgang 
in de verwezenlijking van de doelstellingen van het nieuwe nationale Stabiliteitsprogramma, 
zoals het opnieuw zal vastgesteld worden door de Overheden tegen ten laatste eind 1998. 
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HOOFDSTUK I 
Budgettaire consolidatie en traject voor de schuldafbouw: Vooruitzichten en 
aanbevelingen op korte (1999) en midellange termijn 

1. Inleiding 

De enkele maanden die zijn verstreken sinds de publicatie van het "Advies betreffende de 
uitvoering van het Nieuwe Convergentieprogramma in 1997" (maart 1998), dat de balans heeft 
opgemaakt van de duidelijke verbetering van de Belgische openbare financiën, werden op de 
eerste plaats gekenmerkt door de publicatie van gunstige verslagen omtrent de mate van 
convergentie van de Belgische economie ten opzichte van de criteria van Maastricht en 
vervolgens en vooral door de op 2 mei 1998 genomen historische beslissing om over te gaan 
tot de uitvoering van de derde en laatste fase van de Economische en Monetaire Unie, met 
deelname van 11 lidstaten, waaronder België. 

Terwijl enkele jaren en zelfs nauwelijks achttien maanden geleden niets erop wees dat ze zou 
kunnen genomen worden op een zo brede basis, bekroont deze beslissing vanuit Belgisch 
oogpunt een vrij lange periode van budgettaire sanering, die door de zware recessie van 1993 
en de latere conjuncturele verwikkelingen plaatsgreep in een moeilijke en weinig 
ondersteunende socio-economische context, behalve vermoedelijk tijdens de allerlaatste fase 
( 1997). 

Deze gunstige budgettaire resultaten zijn aldus de vrucht van jaren van aanzienlijke budgettaire 
inspanningen, zowel op het vlak van de beheersing van de overheidsuitgaven exclusief 
intrestlasten, als op het vlak van de overheidsantvangsten en van de consolidering van de 
financiering van de Sociale Zekerheid, tegen de achtergrond van een trage afname van de 
werkloosheid die overigens inspanningen tot loonmatiging en de aanvang van een proces van 
structurele vermindering van de sociale lasten noodzakelijk maakte, wat de druk op de 
openbare financiën op korte termijn nog verhoogde. 

De versterking van de vermindering van het overheidstekort aan het einde van de periode, ten 
belope van een niet verwaarloosbaar gedeelte onder invloed van een zekere versnelling van de 
afname van de gemiddelde financieringska st van de Belgische overheidsschuld (daling van de 
impliciete rentevoet en van het gewicht van de intrestlasten, in combinatie met een 
betekenisvolle verbetering van de structuur van de schuld, zowel in termen van de "duration" 
als omwille van een zeer gevoelige vermindering van de schuld in buitenlandse deviezen), is 
ook niet toevallig of tijdelijk De versterking van de desinflatoire context en de gelijklopende 
daling van de intrestvoeten op Europees vlak staken weliswaar een handje toe, maar ze vloeit 
ook voor een zeer groot gedeelte voort uit het voordeel dat met enige vertraging gehaald 
wordt uit de strategie van monetaire stabiliteit en nominale verankering die door de Belgische 
Overheden sinds nu bijna tien jaar zonder onderbreking gevoerd wordt. 
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Deze strategie van budgettaire sanering is zeker geen pijnloze strategie geweest. De hierbij 
opgelegde verplichting het primaire overschot van de Gezamenlijke Overheid op een historisch 
niveau van bijna 6% van het BBP te brengen, heeft het ritme van de evolutie van de primaire 
uitgaven van de verschillende Overheden aan zeer nauwe beperkingen onderworpen en heeft 
een verzwakking van de consolidatie-inspanningen op het vlak van de overheidsantvangsten 
belet. In een periode van 5 jaar ( 1992-97) zal het primaire overschot van de Gezamenlijke 
Overheid aldus, ondanks de recessie van 1993, met meer dan 2% van het BBP gestegen zijn. 

Dit beleid is ongetwijfeld beïnvloed door de noodzakelijke Europese convergentie op 
begrotingsvlak. De vermindering van het Belgische begrotingstekort in 1997 tot een niveau 
(2% van het BBP) dat ruim onder de vereiste maximumgrens voor overgang naar de 
eenheidsmunt ligt, is echter geen overdreven aanpassing geweest gelet op de omvang en het 
overdreven gewicht van de geaccumuleerde Belgische overheidsschuld en de dwingende 
noodzaak het proces van schuldafbouw te versterken. Zelfs al is de Belgische schuldgraad 
sinds 1993 in een neerwaartse baan gebracht, met een cumulatieve vermindering van 13% van 
het BBP in 4 jaar, en zelfs al is dit ritme van schuldafbouw in absolute termen meer 
uitgesproken dan in de meeste andere Europese landen, toch blijft het ongunstige verschil dat 
moet overbrugd worden aanzienlijk. Tegen dit tempo moeten de Belgische openbare financiën 
dit proces nog gedurende een vijftiental jaren verder zetten om de schuldgraad te halveren en 
de intrestlasten, die nog ruim boven het Europese gemiddelde liggen, terug te brengen tot op 
een niveau die de financieringscapaciteit van de vanuit socio-economisch standpunt nuttig 
geachte collectieve functies niet langer structureel bezwaard. 

Een dergelijke convergentie van de ratio van de Belgische overheidsschuld in de richting van 
het Europese gemiddelde, betekent een historische breuk met de vroegere toestanden, terwijl 
de Belgische schuldgraad, zelfs vóór de crisis, op structurele wijze het Europese gemiddelde 
overschreed. 

De Europese saneringsvoorwaarde is aldus per slot van rekening een nuttige aansporing 
geweest tot het voeren van een beleid van structurele budgettaire consolidatie en van omkering 
van het sneeuwbaleffect dat in ieder geval noodzakelijk was met het oog op de verlichting van 
de buitensporige druk uitgaande van de huidige en toekomstige intrestlasten. 

De Europese beraadslagingen betreffende de mate van convergentie van de verschillende 
lidstaten hebben aangetoond dat, naast de meer eenmalige beoordeling op korte termijn van de 
naleving van de convergentiecriteria, de vraag naar houdbaarheid op termijn van het nationale 
begrotingsbeleid, in het bijzonder in het licht van de budgettaire uitdagingen verbonden aan de 
veroudering van de bevolking en aan de daaruit voortvloeiende socio-demografische schok, 
centraal blijft staan in het kader van een Muntunie. 

Vanuit deze invalshoek blijft de Belgische economie ook gehandicapt door een totaal 
bijdragenniveau dat, bij een opnieuw vergelijkbaar geworden niveau van de totale primaire 
uitgaven (in vergelijking met de buurlanden), ruim boven het Europese gemiddelde blijft om 
een intrestlastenniveau te compenseren dat eveneens ruim hoger ligt. 
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Als uitgangspunt neemt onderhavig Advies akte van de Belgische begratingsresultaten voor 
1997, van de aanbevelingen van de ECOFIN-Raad, alsook van de richtsnoeren voor het 
toekomstige begrotingsbeleid, in het bijzonder wat de stabilisatie van het primaire overschot op 
een niveau van ongeveer 6% betreft, waartoe de Belgische Overheden zich in het kader van het 
Stabiliteits- en Groeipact verbonden hebben. 

Dit hoofdstuk van het Jaarverslag van de Afdeling stelt zich tot doel de meest recente 
economische en budgettaire gegevens te integreren om de schuldafbouwscenario's van het 
Nieuwe Convergentieprogramma van België te herschrijven en de implicaties van de door de 
Belgische Overheden geformuleerde nieuwe algemene verbintenissen te evalueren. 

Hierna volgt dus een aanpassing van de vroegere budgettaire aanbevelingen (Jaarverslag van 
juni 1997) aan de nieuwe Europese macro-economische en macro-financiële context, alsook 
aan de herziene ramingen van de uitgangspunten voor 1997 (Nationale Rekeningen 1997, grote 
aggregaten). 
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2. De geactualiseerde macro-financiële context en de herevaluatie van de 
overheidstekorten 1997-98 op basis van de Nationale Rekeningen 1997 

In tegenstelling tot het vorige jaar, brengen de onlangs ( G) gepubliceerde gegevens betreffende 
de Nationale Rekeningen 1997 geen zeer betekenisvolle herziening van de evaluatie van de 
Belgische openbare financiën en van hun evolutie in 1997 teweeg in vergelijking met het 
Advies van de Afdeling betreffende de uitvoering van het Nieuwe Convergentieprogramma 
(NCP) in 1997. De door de Afdeling gemaakte analyse naar aanleiding van dat advies blijft dus 
in grote lijnen geldig en actueel; de ramingen van de uitgangspunten voor 1997 die gebruikt 
worden voor de evaluatie van de budgettaire vooruitzichten voor 1998 en voor de 
aanbevelingen voor de jaren 1999 en volgende blijven nagenoeg onveranderd. 

De twee belangrijkste wijzigingen, die weliswaar van geringe omvang zijn, betreffen enerzijds 
de reële economische groei van het BBP in 1997, die iets hoger zou geweest zijn dan 
oorspronkelijk geraamd (2,9% in plaats van 2,7%) en anderzijds het globaal tekort (NFB) van 
de Gezamenlijke Belgische Overheid dat nog 0,1% van het BBP lager zou zijn geweest dan 
volgens de ramingen van maart 1998 (een NFB van 2% in plaats van de drie maanden geleden 
geschatte 2, I%). Er moet opgemerkt worden dat het verschil van 0,1% uitsluitend de Sociale 
Zekerheid betreft, waarvan het financieringsoverschot in ESER-termen 30 miljard zou zijn 
geweest in plaats van de oorspronkelijk geraamde 23 miljard (zijnde een winst van nagenoeg 
0, I% van het BBP), dank zij een opwaartse herziening van de sociale bijdragen. 

Dit leidt op het niveau van de hele Entiteit I tot een globaal tekort dat iets lager in plaats van 
iets hoger ligt dan 2%, maar dat uitgedrukt als een percentage van het BBP en afgerond op één 
cijfer na de komma onveranderd blijft op 2,0% van het BBP. Het primaire overschot van 
Entiteit I, uitgedrukt in procent van het BBP, stijgt daarentegen van 5, 1% van het BBP 
(Advies van maart 1998) tot 5,2% van het BBP, evenals het primaire overschot van de 
Gezamenlijke Overheid (dat toeneemt van 5,8% van het BBP tot 5,9% van het BBP). 

In deze omstandigheden, en rekening houdend met de groeivooruitzichten die gunstig blijven 
voor 1998 (ter gelegenheid van de begrotingscontrole van maart 1998 werd een groei van 
2,5% weerhouden), alsook met de afwezigheid van een voorzienbare ontsporing op het vlak 
van de rentevoeten ten opzichte van de voorspellingen, bevestigt de Afdeling zijn 
aanbevelingen voor 1998 zoals ze geformuleerd zijn in haar Advies van maart, met name "een 
globaal primair surplus (dat) minimum 6% van het BBP moet bedragen en een totaal deficit 
(dat) derhalve maximum 1,7% van het BBP mag belopen". 

Gelet op een beginniveau van de globale NFB voor 1997 die 0,1% lager ligt dan hetgeen naar 
aanleiding van het Advies van maart weerhouden werd, moet een doelstelling van een globale 
NFB van 1,6% van het BBP voor 1998 haalbaar zijn in het kader van de door de Overheden 
uitgevaardigde begrotingen. Dit stemt overeen met een onveranderde verbetering ten belope 
van 0,4% van het BBP in vergelijking met de geraamde resultaten voor 1997, waarvan iets 
meer dan de helft door een nieuwe vermindering van de intrestlasten. 

G !NSTIT\J\JT VOUR DE NAT!ONJ\LE REKENINGEN, Xationa/e Rekeningen 1997. Deel !: Aggregaten en 
k \\arlaalgegnens. 
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Entiteit I 
- Primair saldo 

* Totale ontYangsten 
* Primaire uitgaYen 

- Intresten 
- NFB 

Federale 0\·er/ieid 
- Primair saldo 
- Intresten 
- NFB 

Sociale Zekerheid 
- NFB 

Entiteit 11 
- Primair saldo 

* Totale ontYangsten 
* Primaire uitgayen 

- Intresten 
- NFB 

( !&(; 

-Primair saldo 
- Intresten 
- NFB 

rokale (h·erheden 
- Primair saldo 
-Intresten 
- NFB 

Tabel I. I 

Rekening van de Gezamenlijke Overheid- Realisaties 
in % nm het BBP 

Niveaus Gecumuleerde wijzigingen 
per sub-periode 

1993 199-t 1995 1996 1997 93-95 95-97 93-97 

3.6 5.0 4.5 .t.7 5.2 0.9 0.7 1.6 
33.3 34.1 33.4 33.7 33.6 0.1 0.2 0.3 
29.7 29.1 28.9 29.0 28.4 -0.8 -0,5 -1.3 

9.9 9.2 8.1 7.7 7.1 -1.8 -1.0 -2.8 
-6.3 -4.2 -3.6 -3,0 -2.0 2.7 1.7 4.4 

3.9 4.5 4.3 4.7 4.9 0.4 0.6 1.0 
HU 9.3 8.2 7.8 7.2 -1.8 -Ll -2.9 
-6.2 -4.8 -4.0 -3.0 -2.3 2.2 L7 3.9 

-0.1 0.6 0.4 0.0 0.3 0.5 0.0 0.5 

(J.l) 0.2 0.(> 0.6 0.7 0.6 0.2 0.7 
13.5 13.8 14.3 14.3 14.6 0.7 0.3 1.0 
13.5 13.7 13.7 13.7 13.8 0.2 0, I 0.3 

0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 (J.I -0.1 (J.l) 

-0.8 -0.7 -(J.3 -0.2 -0. I 0.5 0.2 0.7 

-0.4 -0.4 -0.3 -0.1 0.1 (J.() 0.4 0.5 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.1 

-0.6 -(J.7 -0.7 -0.5 -0.2 ().() 0.4 0.4 

0.4 0.5 0.9 0.8 0.6 0.5 -0.3 0.2 
0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 -0.1 -0.1 

-0.2 ()_() 0.4 0.2 0.2 0.6 -0.2 0.3 

BRON INR I9'J7 (Nationale Rekeningen 1997) en NBB. 

Tabel I. 2 

Erolutie l'an de geconsolideerde brutoschuldgraad (definitie van Maastricht). 

In % 1·an het PP/3 

NiYeaus Gecumuleerde wijzigingen 
per sub-periode 

1993 1994 1995 1996 1997 93-95 95-97 93-97 

Schuldgraad 135.1 133.5 131.3 126.9 122.1 -3.8 -9.2 -13.0 
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3. Aanbevelingen voor 1999 

3.1. Basisgegevens voor 1998 

Om haar aanbevelingen voor 1999 te kunnen formuleren, heeft de Mdeling gemeend zich te 
mogen steunen op een bepaald aantal gekende (Nieuw Convergentieprogramma) of meer 
recente (het aanhouden van een primair overschot van ongeveer 6% van het BBP en de eerste 
fase van de uitvoering van het programma ter vermindering van de sociale lasten) politieke 
verbintenissen. 

Dit laatste punt alleen zou volgend jaar kunnen leiden tot een bijkomende budgettaire last ten 
belope van maximum 0,2% van BBP en aldus een aanzienlijk gedeelte van de theoretische 
begrotingsruimte, die kan voortvloeien uit de potentiële "conjuncturele boni" (in geval van een 
reële groei die beduidend hoger ligt dan 2% in 1999), opslorpen. 

De Afdeling is bovendien uitgegaan van de verwachte verwezenlijking van een NFB van 
ongeveer -I ,6% van het BBP in 1998, alsook van de hypothese van een voorlopig verwachte 
geschatte reële groei van 2, 75% (tussen 2,5 en 3%). 

Er moet bijgevolg opgemerkt worden dat de regel van de conjuncturele boni, die in 1995 door 
de Atäeling vooropgesteld werd als "rode draad" voor haar budgettaire aanbevelingen met het 
oog op het terugdringen van het Belgische deficit onder de grens van de 3% in 1997, 
ongetwijfeld statistisch geldig blijft op middellange termijn (over verschillende jaren), maar dat 
de concrete verwezenlijking van deze "conjuncturele boni (of mali)" vanzelfsprekend 
afl1ankelijk blijft van technische of statistische tàctoren die op korte termijn een meer erratisch 
verloop kennen, zoals de weerslag van de schommelingen in de "voorraad" aan zogenaamde 
eenmalige maatregelen of van de repercussies van tegelijk niet-cyclische en niet-discretionaire 
tàctoren, zoals eventuele ongunstige "structuureffecten" op het vlak van de ontvangsten (7) en 
de schommelingen van de "relatieve prijzen" op het vlak van de primaire uitgaven (8). 

Volgens de laatste Economische Vooruitzichten op middellange termijn (1998-2003) van het 
Federaal Planbureau bijvoorbeeld, die uitgaan van de afwezigheid van discretionaire 
maatregelen of met andere woorden van een ongewijzigd beleid (zonder nieuwe maatregelen 
ter vermindering van de sociale lasten na 1999), ondergaat de ratio van de 
overheidsantvangsten tussen 1999 en 2003 een spontane daling van 0,8% van het BBP (dit is 
een jaargemiddelde van -0,2% van het BBP, waarvan de helft op rekening komt van de 
indirecte fiscale ontvangsten), na een bijkomende daling van 0, 7% van het BBP tussen 1997 en 
1999 (waarvan 0,2% van het BBP ten gevolge van de verdere vermindering van de sociale 
lasten en 0,3% van het BBP wegens de niet-vervanging van eenmalige ontvangsten). 

7 Wanneer de samenstelling van de economische groei relatief \\ cinig ontvangstenintcnsid is. in het bijmndcr 
\\ annccr de reële groei gedeeltelijk getrokken \\ ordt door de netto-uit voer (eerder dan door de binnenlandse 
bestedingen) en de andere inkomens dan bezoldigingen. 

8 \\'annccr er. met name ten gevolge van wijzigingen in de cxtcmc ruilvoet, betekenisvolle al\vijkingcn ontstaan 
tussen het stijgingsritmc van de consumptieprijzen (meer bepaald van de gezondheidsindex), die de facto gebruikt 
\\ ordt n1or het merendcel van de primaire uitgaven, en de BBP-dc11ator. die in de noemer van de nominale ratio 
van de primaire uitgaven uitgedrukt in functie van het 13131' verschijnt. 
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De wil om rekening te houden met deze verschillende bronnen van mogelijke afwijkingen 
tussen de mechanische regel van de "conjuncturele boni" (9) en het zich effectief voordoen 
ervan heeft vermoedelijk de Overheden ertoe aangezet om in het Nieuwe 
Convergentieprogramma van België een meer flexibele regel goed te keuren die erin bestaat "in 
het kader van de voorbereiding van de begrotingen voor de komende jaren en indien de reële 
groei van het BBP met meer dan 2% toeneemt, ( ... ) als doelstelling voor Entiteit I het niveau 
van het primair overschot dat bij ongewijzigd begratingsbeleid kan worden verwacht, in 
aanmerking te nemen als doelstelling voor Entiteit 1", "voor zover dit niveau niet hoger ligt dan 
5, 7% van het BBP" (JO) in budgettaire termen, wat overeenkomt met 5,3% in ESER-termen 
(Nationale Rekeningen). 

De doelstelling van een primair overschot voor Entiteit I van 5,3% van het BBP in ESER-termen, 
zoals bevestigd voor 1998 na afloop van de begrotingscontrole van maart 1998, stemt trouwens 
goed overeen met de bovengrens van het Nieuwe Convergentieprogramma van België (IJ.) 

Tegelijk leidt het tot een doelstelling inzake het globale primaire overschot van 6% van het BBP 
voor de Gezamenlijke Overheid (dus met inbegrip van een verwacht primair overschot van Entiteit 
II ten belope van minimum 0, 7% van het BBP in 1998-99). 

3.2. De aanbevelingen voor 1999 inzake het primaire overschot 

Deze doelstelling van een primair overschot van 6% van het BBP is intussen, met name in het kader 
van de Europese discussies omtrent de V erslagen betreftende de Europese budgettaire 
Convergentie ter voorbereiding van de Europese Top van 1 mei, een soort nieuw, onmisbaar 
ankerpunt of "benchmark" van het toekomstige Belgische begratingsbeleid geworden. De Belgische 
Autoriteiten hebben zich er niet alleen toe verbonden om een globaal primair overschot van 6% van 
het BBP aan te houden, met het oog op de consolidatie van het schuldafbouwproces "tegen een 
bevredigend tempo", maar ook om een Nieuw Stabiliteitsprogramma in te dienen vóór het einde 
van het jaar. 

In af\vachting van dit Nieuwe Stabiliteitsprogramma, acht de Atèleling het aangewezen om voor 
1999 een ongewijzigde doelstelling van een minimaal primair overschot van 6% van het BBP aan te 
bevelen, waarvan een minimaal primair overschot van 5,3% van het BBP voor Entiteit I (en van 
0, 7% tot 0,8% van het BBP voor Entiteit 11). 

lJ I )ie geraamd \\orden op 50';1,, van het verschil tussen Je reële d1"cctieve groei van het BBI' en een reële potentiële 
groeithe destijds op 2'X, \\en! geschat. 

10 i'ie ··]let Niem\e Convergentieprogramma van België··, blz. 23. Er moet overigens opgemerkt \lorden dat dit 
plalèmd van 5,7'/;, van het BBP voor Entiteit I gedclinieerd is in budgettaire termen en niet in ESER-lennen 
(Nationale R..:keningen). I Iet over..:..:nslcmmende plafond in ESER-termen ligtnaar schatting lager, namelijk zo·n 
5 .. 1 lot 5.4'% van het 1313P. 

IJ In budgettaire termen bedraagt het vastgcstelde plalèmd 5.7% van het BBP. Dil komt in termen van de Nationale 
Rekeningen on:reen met een plalèmd van ongeveer 5.3% van het BBP, rekening houdend met een vcrschil van 
0.4% nm het Bil!' overeenstemmend met de niet-consolidatie van de intrestlasten en met de opname in de 
uitgaven nm de begroting \all de schuld in budgettaire tennen van lasten die in de ESER-hoekhouding \lorden 
opgenomen onder de primaire uitgaven en niet onder de intrestlasten in enge betekenis. 
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De afwezigheid van een volledige toepassing (of het gedeeltelijk ter zijde schuiven) in 1999 van de 
regel van de cot~uncturele boni (12) (in de veronderstelling van een reële groei in 1999 tussen 2,5% 
en 3%) is volgens de Afdeling verantwoord vanuit een dubbel oogpunt: 

1. Enerzijds kan dit verklaard worden door het niveau van het primaire overschot dat 
verondersteld wordt door Entiteit I in 1998 bereikt te worden en dat in overeenstemming is 
met het nog van kracht zijnde Nieuwe Convergentieprogramma; 

2 Anderzijds vloeit dit voort uit de verwachte opslorping in 1999 van deze potentiële "boni" 
door de aangekondigde discretionaire en bijkomende verminderingen van de sociale lasten 
(0,2% van het BBP), door de vermoedelijke negatieve structuureffecten langs de 
ontvangstenzijde ten belope van 0, 1 tot 0,2% van het BBP en tenslotte door de verwachte 
uitdoving van een gedeelte van de overblijvende beperkte voorraad aan eenmalige of niet
structurele maatregelen (ten belope van 0, 1 tot 0,2% van het BBP). De totale negatieve 
weerslag van deze fàctoren wordt geschat op niet minder dan 0,4% van het BBP (het 
equivalent van een conjuncturele bonus die overeenstemt met een reële groei van 2,8% in 
1999). 

Deze eerste raming van de ongunstige niet-cyclische invloeden (hootäzakelijk op het vlak van de 
ontvangsten) op de begroting 1999 zal vermoedelijk in grote mate het voorziene gunstige eflèct, in 
termen van daling van de structurele ratio van de primaire uitgaven, van het voorziene reële 
groeiverschil tussen het groeiritme van de primaire overheidsuitgaven (waarvan de trend geraamd 
wordt op I ,5 tot I ,6% bij ongewijzigd beleid) en de momenteel door de internationale instellingen 
voorspelde groeivoet van de Belgische economie in 1999 (namelijk circa 2, 8%) ( 13) teniet doen. 

Gelet op deze bijzondere omstandigheden en vooruitzichten, mag de niet-mechanische toepassing in 
1999 van de regel van de conjuncturele boni bijgevolg niet beschouwd worden als een versoepeling 
van het begrotingsbeleid, tenzij men zou aannemen dat de voor 1999 genomen maatregelen inzake 
een bijkomende vermindering van de sociale lasten (0,2% van het BBP) in ieder geval zouden 
moeten gedekt worden door een alternatieve financiering of door overeenkomstige bijkomende 
budgettaire besparingsmaatregelen, eerder dan door de voorziene gunstige weerslag van een goede 
conjunctuur. 

Teneinde de gelootwaardigheid van de door de Overheden aangegane verbintenis op middellange 
termijn op internationaal en Europees niveau te versterken, moet er echter op toegezien worden dat 
dit primaire overschot van 6% van het BBP (5,3% van het BBP voor Entiteit I) vlot gehaald wordt. 

12 Deze regel hestaal crin voor Entiteit I te streven naar een verhoging van zijn primair overschot uitgedrukt als een 
percentage nm het BBP. ten belope van 50'0, van het verschil tussen de \\ erkelijke reële groei van het 13131' en de 
1eromlcrstelde trendmatige groei (2%). 

I 3 Toegepast op een huidige ratio van de totale primaire uitgaven van nagenoeg ..jO'% van het Bl3P. heen een 
dergeliJk venvacht of HlOrzienbaar groeiverschil van ongeveer I ,25% tussen de t1vee variabelen voor het jaar 
I 'J9') inderdaad een gunstige invloed van ongeveer 0,5'% van het BBP (daling van de ratio van de primaire 
uitga1en). 
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3.3. Financiële vooruitzichten en doelstelling inzake de NFB 

In de voor 1999 verwachte macro-monetaire context op het vlak van de nominale groei van het 
BBP (iets hoger dan 4% bij een lage inflatie) en van de geleidelijke maar beperkte stijging van de 
korte en lange rentevoeten in de loop van het jaar, zal de vermindering van de intrestlasten 
waarschijnlijk verdergezet worden in 1999 tegen een snelheid van nagenoeg 0,3% van het BBP, in 
hoofdzaak onder invloed van de vermindering van de schuldgraad (ten belope van bijna 4% van het 
BBP in 1998-99) tegen een achtergond van een quasi-stabiliteit of een zeer beperkte daling van de 
impliciete intrestvoet op de Belgische overheidsschuld (14). 

Op het vlak van de gezamenlijke overheidstlnanciën, zou een dergelijke evolutie moeten toelaten het 
gewicht van de intrestlasten terug te brengen van 7,9% van het BBP in 1997 tot 7,3% van het BBP 
in 1999, hetgeen overeenstemt met een doelstelling voor de globale NFB (alle entiteiten samen) van 
I ,3% van het BBP in 1999 en, rekening houdend met de ongewijzigde doelstelling van een NFB 
gelijk aan nul (evenwicht) voor Entiteit II, van een NFB van eveneens -1,3% van het BBP voor 
Entiteit I (-I ,5% van het BBP voor de Federale Overheid alleen in de veronderstelling van een 
overschot van 0,2% van het BBP in ESER-termen voor de Sociale Zekerheid). 

Tabel I. 3 

Realisaties /997 en budgettaire ol~jectieven /998-1999 

In % l'rm het WU' 

1997 1998 1999 

Totaal N FB (Entiteit I + 11) (*) -2'Yt, -1,6'Yt, -1,3% 
+ Primair saldo +5.9'% +6. O'Y., +6.0% 
+ Intrestlasten 7.9% 7.6% 7.3% 

* Filtiteit I -2, IJ% -/,6% -I,3% 
+ Primair saldo +5.2% +5.3% +5.3% 
+ Intrestlasten 7.1% 6.9% 6.6% 

* l:.nt i te i I IJ -0, 1% I 0, ()% t 0, 0% 

+ Primair saldo +0.8% +0.7% +0.7% 
+ Intrestlasten 0.8% +0.7% +0. 7%, 

(*) In deze tabel en in nayolgende tabellen betekent een minteken yoor de NFB een tekort. 

14 \Vat de geconsolideerde gemiddelde impliciete rentemet (korte en lange termijn) op de overheidsschuld betren. 
zal de \èr\\achte geleidelijke stijging van de kortetermijnrentevoeten tijdens het t\\eede semester van ll)'J8 en 
eventueel tijdens het eerste semester van 19l)l) de verdere geleidelijke daling van de impliciete gemiddelde 
intre:;t \ od op de geconsolideerde schuld (op lange termijn tegen vaste rentevoeten) compenseren. 
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Voor de Gemeenschappen en de Gewesten (G&G) blijven de doelstellingen voor 1999 deze 
gedefinieerd in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 19 juli 1996 (zie de overzichtstabel 
hieronder). Deze doelstellingen stemmen overeen met een quasi-begratingsevenwicht in ESER
termen. 

Tabel!. 4 

Maximaal toelaatbare saldi van de Gemeenschappen en de Gewesten in 1999 overeenkomstig het 
.. ~·amemverkingsaklword vanJuli 1996 

Vlaamse 
Gcmeenschap 

+13.5 

Franse 
Gcmeenschap 

-5.7 

In miljarden BFI< uitgezonderd de laalsle koluni (% IWP) 

Waals Brussels Totaal NFB (ESER) 
Gewest Hoofdstcd. G & G yan de 

-6.0 

30 

Gc\\cst Gcmeenschap 

-2.6 -0.8 

pen en de 
Gewesten 
in'% BBP 

0.0'% 



4. De budgettaire vooruitzichten op middellange termijn en de bepaling van 
de basishypotheses op middellange en lange termijn 

4. 1. Doelstellingen op middellange termijn in het kader van het Pact voor 
Stabiliteit en Groei 

Ter gelegenheid van de voorbereidende discussies voor de Europese top van 1 mei 1998 is de vraag 
van het tempo van de schuldafbouw van de landen met de zwaarste schuldenlast met aandrang terug 
op de voorgrond gekomen, zelfs al plaatste het niveau van het overheidstekort in 1997 België met 
NFB van 2% van het BBP, zonder kunstmatige boekhoudkundige ingrepen en met behulp van een 
bijzonder geringe bijdrage van eenmalige maatregelen, op confortabele wijze onder het maximum 
van 3% van het BBP, onder het Europese gemiddelde (2,4% van het BBP) en onder het 
gemiddelde van de grootste drie Europese landen die kandidaat waren voor de EMU (2, 7% van het 
BBP). 

De verklaring van de "ECOFIN"-Raad en van de op 1 mei 1998 in de Raad vergaderde Ministers, 
vermeldt (punt 5) dat hoe hoger de verhouding schuld/BBP van de deelnemende Lidstaten zal zijn, 
hoe meer inspanningen zij zullen moeten doen om deze snel te verminderen. Naast het behouden 
van de primaire overschotten op passende niveaus in overeenstemming met de verbintenissen en 
met de in het Stabiliteits- en Groeipact aangegeven doelstellingen, zou het daarom wenselijk zijn 
andere maatregelen te treffen om de brutoschuldenlast te verlichten. De strategieën inzake 
schuldbeheer zouden bovendien de kwetsbaarheid van de begrotingen moeten verminderen. 

De tekst vermeldt eveneens dat, indien de evolutie van de economische omstandigheden gunstiger is 
dan voorzien, de Lidstaten ervan gebruik zullen maken om de budgettaire sanering te consolideren 
met het oog op het bereiken van een situatie van openbare financiën in de nabijheid van het 
evenwicht of in overschot, overeenkomstig de doelstelling op middellange termijn die voorkomt 
onder de verbintenissen van het Stabiliteits- en Groeipact 

Inzake de schuldgraad wijzen de beschikbare gegevens op een vermindering van de Belgische ratio 
met 13% in vier jaar tijd ( 1993-97), terwijl de gemiddelde ratio van het Europa van de 11, die boven 
de 60% ligt, nog met 7, 7% van het BBP is toegenomen tijdens dezelfde periode. België werkt dus 
reeds verschillende jaren aan de sanering van de begroting op middellange termijn en aan de 
structurele schuldafbouw in het kader van de Europese budgettaire convergentie. 

Het Verslag 1997 van de Afdeling "Financieringsbehoeften" vermeldde reeds een illustratief 
scenario voor de openbare financiën en de schuldatbouw op middellange en lange termijn Op basis 
van een reeks macro-financiële hypotheses, van een hypothese van een stabiel globaal primair 
overschot van 5,8% van het BBP in ESER-termen (waarvan 5, I% van het BBP in ESER-termen 
voor Entiteit I) totdat een quasi-begratingsevenwicht op middellange termijn bereikt is (NFB van 
-0, I% van het BBP in 2006 ), wordt de bruto geconsolideerde schuldgraad volgens dit scenario 
teruggebracht tot 60% van het BBP in 2018. 

De intussen gemaakte nieuwe gunstige budgettaire ramingen ( 1997), in combinatie met de officiële 
verbintenis om een primair overschot van ongeveer 6% van het BBP te handhaven, laten toe dit 
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scenano te actualiseren en de implicaties ervan op middellange en lange termijn opmeuw te 
schetsen. 

4.2. De macro-economische en financiële basishypothesen 

De uitgevoerde simulaties vertrekken van een hypothetischeNFBvan 1,3% van het BBP in 1999, 
wat overeenstemt met een primair overschot van 6% van het BBP voor hetzelfde jaar. 

Wat de macro-financiële veronderstellingen op middellange termijn betreft, moet gewezen worden 
op enkele betekenisvolle afwijkingen ten opzichte van de voorheen gehanteerde hypotheses 
(Verslag 1997 van de Afdeling). 

De nominale trendmatige groei van het BBP wordt nog steeds geschat op 4% op middellange en 
lange termijn, maar zijn inhoud of zijn samenstelling "volume/prijs" is gewijzigd. De reële potentiële 
of trendmatige groeivoet vanaf het jaar 2000 is opwaarts herzien tot ongeveer 2,25% (in plaats van 
2% naar aanleiding van de simulaties van juni 1997) en de hypothese inzake de gemiddelde inflatie 
(BBP-deflator) is in gelijke mate neerwaarts herzien (1,7% in plaats van 2%). 

Een dergelijke opwaartse herziening van de voor de Belgische economie verwachte reële 
trendmatige groeivoet is verantwoord op basis van verschillende elementen. In heel Europa, en 
niet alleen in België, speelt de recente verwachte heropleving van de conjunctuur zich af tegen 
een achtergrond van bijzonder lage waargenomen en verwachte inflatievoeten en van de 
afwezigheid van inflatoire druk en inflatoire verwachtingen (de nominale 
langetermijnrentevoeten blijven uitzonderlijk laag in het licht van het gemiddelde van laatste 25 
jaar) 

De Europese vooruitzichten voor een stevige, niet-inflatoire groei zijn dus uitstekend. 

Op Europees vlak ramen de diensten van de Commissie de toekomstige potentiële groei van 
Europa op nagenoeg 2,5% per jaar en deze van België op ongeveer 2,3%. De gemiddelde 
Belgische reële groei tijdens de jaren 1980-99 zal weliswaar niet boven de 2% uitstijgen, maar 
dit weinig bemoedigend gemiddelde moet gezien worden tegen een achtergrond van historisch 
hoge gemiddelde reële intrestvoeten en in het kader van een structureel restrictief 
begratingsbeleid (met een vooruitgang van het primaire saldo van bijna 11% in 16 jaar ( 1981-
97), of gemiddeld bijna 0, 7% op jaarbasis). 

Het leidt weinig twijfel dat een dergelijk restrictief macro-budgettair en macro-financieel 
regime gemiddeld minstens voor een deel op de potentiële groei gewogen heeft en het is 
bijgevolg niet onredelijk te veronderstellen dat de overgang naar een meer neutraal macro
financieel regime in het kader van een Europese monetaire unie de Belgische economie, die 
momenteel gekenmerkt wordt door recordoverschotten op de lopende rekening van de 
betalingsbalans en dus door een zeer groot binnenlands spaaroverschot, in staat moet stellen 
een groeipad terug te vinden dat dichter aanleunt bij het Europese gemiddelde. 

Wat de intrestvoeten betreft, impliceert de weerhouden hypothese van een globaal bekeken 
weinig inflatoire omgeving, dat, ondanks een verwachte geleidelijke stijging van de korte en 
lange rente tussen nu en einde 1999, de nominale langetermijnrentevoeten zich op middellange 
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termijn zullen stabiliseren rond 5,5 tot 5,8% (reële intrestvoeten van nagenoeg 4%). Dit zou 
een verdere geleidelijke daling van de impliciete (gemiddelde) rentevoet op de Belgische 
overheidsschuld en een convergentie naar 5, 7% tegen ten laatste het midden van het volgende 
decennium (een daling met 0,8% of 80 basispunten in 8 jaar in ESER-termen) moeten toelaten. 

Op basis van de laatste schattingen van de diensten van de Commissie (lente 1998), kan 
worden aangenomen dat de verwachte reële groei van de Belgische economie in de loop van 
de jaren 1997-99 (een geschatte reële groei van gemiddeld 2,8%) de negatieve BBP-gap (15), 
die volgens de Commissie eind 1996 (IG) nog ongeveer 1,6% van het BBP bedroeg, in 1999 
vrijwel tot nul zou moeten herleiden. Op die datum zou een Belgisch primair overschot van 6% 
van het BBP moeten overeenkomen met een nagenoeg even groot "structureel" (of 
conjunctuurgezuiverd) overschot 

4.3. Resultaten van het referentiescenario 

Het basisscenario ve1irekt dus van de veronderstelling van een gemiddelde reële groei van 
2,25% vanaf het jaar 2000 en van het behoud van een onveranderd primair overschot van 6% 
van het BBP voor de Gezamenlijke Overheid, totdat het behalen en nadien het behoud van een 
voldoende begrotingsoverschot in ESER-termen op dat ogenblik toelaat de convergentie van 
de schuldgraad naar 60% binnen redelijke tijdspanne te waarborgen. 

Aangezien de toekomstige ruimte voor verrichtingen "buiten de NFB" ter vermindering van de 
brutoschuldgraad in België beperkt is, impliceren de aanbevelingen van de "ECOFIN" -Raad 
betrefTende een versnelde schuldafbouw van de deelnemende lidstaten met een hoge 
verhouding schuld/BBP duidelijk dat de norm van het primaire overschot niet vroegtijdig mag 
opgegeven worden en bijgevolg gedurende enige tijd een globaal begrotingsoverschot moet 
behouden blijven 

Als technische hypothese veronderstellen we dat de verrichtingen "buiten de NFB" ("stock 
and flow adjustment'') voor de periode 1998-2000 een cumulatief gunstig netto-effect van I% 
van het BBP zullen hebben, maar vanaf 200 I opnieuw licht negatief zullen worden ten belope 
van 0,4% van het BBP per jaar ( 17). 

I let volgende scenario illustreert de gevolgen van het behoud van de norm inzake het primaire 
overschot op 6% van het BBP totdat een globaal overschot in ESER-termen van 1% van het 
BBP bereikt is. Het gaat dus duidelijk om een scenario in twee perioden met een wijziging van 
het begratingsregime na een zekere tijd: 

15 I Iet geraamde \nschil tussen het \\erkelijke llllP en het herekende trendmatige of potentiële 13!31'. 

I G Ik diensten \ an de Commissie vertrekken reeds voor deze periode van een venmderstclde potentiële reële groei 
\'all de lklgische economie van 2 . ."\'Y<r. 

17 In hè! algemeen vcwnderstclt dit het hestaan van een jaarlijks ncgatid vcrschil van 0-'-l% van het BBP tussen de 
nominale verandering van de geconsolideerde brutoschuld en de verandering louter op basis van 
Jinancieringsbchoelien in ESER-tcnncn (NFB ). Een dergelijke al\\ ijking kan bijvoorbeeld voortspruiten uit 
lin:mciëlc uitgaven \\aannce geen rekening is gehouden in de Nationale Rckcningèn (bij voorbeeld de 
krediet vcrleningen en het nemen nm deelnemingen). die \\cl de schuld. maar niet rechtstreeks de NFB 
bdnrloeden. In dat geval vcreisen het evem\ icht van de openbare lïnanciën of de nominale schuldstabilisatie een 
begrotingsm erschot in ESER-tcnncn (Nationale Rekeningen) dat overeenstemt met 0.4'% van het BBP. 
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1. eerste periode: norm van een primair overschot van 6% van het BBP totdat een zeker 
vooraf bepaald globaal begratingssaldo (overschot) bereikt is; 

2. tweede periode: overgang naar een norm van een referentiebegrotingssaldo 
(overschot), waarbij het primaire overschot endogeen wordt gemaakt a rato van de 
endogene daling van de intrestlasten (hoofdzakelijk ten gevolge van de aan de gang 
zijnde structurele schuldafbouw). 

In dit scenario wordt het begratingsevenwicht vrijwel bereikt in 2002 (een NFB van -0, 1% van 
het BBP), dit is het laatste volledige jaar van de volgende legislatuur. Op dat tijdstip zal de 
schuldgraad teruggebracht zijn tot ongeveer 100% van het BBP. 

Indien de norm inzake het primaire overschot nog eens gedurende vier jaar behouden blijft (tot 
in 2006), zal de automatische vermindering van de intrestlasten het globale 
begrotingsoverschot spontaan op ongeveer I% van het BBP brengen en de vermindering van 
de schuldgraad zal iets versnellen, zodat deze in 2008 terugvalt op 80% van het BBP. 

Tabel I. 5 

Kernc~ifers van het referentiescenario voor de schuldt~fbouw op lange en middellange termijn 

In procent van het B/31' 

1997 1999 2001 2003 2005 2008 20 J.l 
Budgettair saldo (NFB) -2.0 -1.3 -0.5 +0.2 +0.7 +LO +LO 

- primair saldo +6.0 +6.0 +6.0 +6.0 +6.0 
- interestlasten 7.9 7.3 6.5 5.8 5.3 

Schuldgraad 122.1 114.2 107.3 99.9 92.0 80.0 W.O 

Indien tenslotte vervolgens het positieve begratingssaldo zich gemiddeld op dat niveau 
stabiliseert (I% in ESER-termen, wat overeenkomstig onze hypotheses overeenstemt met een 
jaarlijks financieel overschot van ongeveer 0,6% van het BBP), zal de aanhoudende 
automatische vermindering van de intrestlasten aanleiding geven tot cumulatieve 
begratingsruimtes ten belope van gemiddeld ongeveer 0,2% van het BBP per jaar, zodat de 
socio-demografische begratingsschok in goede omstandigheden kan opgevangen worden. Dit 
belet geenszins de verderzetting van het schuldatbouwproces tegen een nagenoeg ongewijzigd 
tempo. Vanaf2014 zal de schuldgraad teruggebracht zijn tot 60% van het BBP. 

De hierna volgende aanbevelingen zijn gesteund op bovenstaand referentiescenario. 

In de context van de naleving van het kader en van de doelstellingen van het Pact voor 
Stabiliteit en Groei en gelet op een cyclische positie van de Belgische economie die we 
rededijkerwijze moeten beschouwen als zijnde niet langer verwijderd van een neutrale toestand 
in 1999 ( 18), is het van belang ten laatste vóór het einde van de volgende legislatuur (dus 
vóór 2003) een doelstelling van globaal begrotingsevenwicht in een normale 
conjuncturele toestand vast te stellen. In normale omstandigheden zou een dergelijk 
resultaat logischerwijze moeten kunnen bereikt worden via het naleven van een regel inzake 
primair overschot van 6% van BBP tijdens de duur van de volgende legislatuur. 

18 !\!\\ ezigheid 'an een signilïcant positieve of negatieve BBP-Gap (in \'ergclijking met de trend). 
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5. Budgettaire ruimtes en afweging "ontvangsten/primaire uitgaven", 
enl<.ele betekenisvolle "trade-offs" 

Het is ongetwijfeld een hachelijke onderneming om de spontane evolutie van het primaire 
overschot die zal voortspruiten uit het hiervoor gedefinieerde trendmatige groeipad 
nauwkeurig te bepalen. Dit "spontaan" verloop van het primaire overschot zal inderdaad, bij 
ongewijzigde fiscale en parafiscale wetgeving, afhankelijk zijn van de intensiteit van de groei 
op het vlak van de ontvangsten en dus van zijn samenstelling of zijn interne dynamiek. De 
laatste Vooruitzichten op middellange termijn van het Federaal Planbureau (1998-2003) leiden, 
nieuwe bijkomende discretionaire socialelastenverlagingen na 1999 buiten beschouwing 
gelaten, tot een spontane daling van de ratio van de totale overheidsantvangsten met 0,8% van 
het BBP in 4 jaar, waarvan 0,5% van het BBP te wijten is aan de daling van de ratio van de 
verplichte (fiscale en parafiscale) heffingen (19) en 0,3% van het BBP aan de daling van de 
ratio van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten. 

Indien een dergelijke daling tussen 1999 en 2003 zich zou voordoen in het kader van een 
gemiddelde reële groei van het BBP van 2,25%, dan zou, zonder rekening te houden met 
relatieve prijseffecten op het vlak van de uitgaven, de "toegelaten" reële groei van de reële 
primaire uitgaven die verenigbaar is met een stabiel primair overschot van 6%, maximaal 
1,75% per jaar bedragen (in vergelijking met een gemiddeld ritme van I,5% (20) waargenomen 
tijdens de restrictieve periode 1992-97). 

Elke maatregel tot bijkomende verlichting van de sociale lasten na 1999, zoals momenteel 
voorzien in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie, zou bijgevolg moeten 
gepaard gaan, hetzij met een alternatieve financiering, hetzij met een trendmatige reële groei 
van de primaire uitgaven lager dan 1,75% per jaar, hetzij met een combinatie van beide. Om 
bijkomende socialelastenverminderingen ten belope van 0,2% van het BBP (cumulatief 
gedurende 4 jaar) te financieren, moet er aldus ofwel voor een gelijkwaardige alternatieve 
financiering gezorgd worden, ofwel moet de reële groei van de totale primaire uitgaven 
teruggebracht worden tot ongeveer I ,25% per jaar, ofwel moet er een gemengde financiering 
(bvb 50-50) voorzien worden door de fiscale ratio te stabiliseren (dit impliceert discretionaire 
maatregelen ten belope van 0, 1% van het BBP per jaar) en tegelijk de gemiddelde reële groei 
van de primaire uitgaven te beperken tot ongeveer I ,5% per jaar (gelijk aan de gemiddelde 
toename tijdens de laatste 5 jaren). 

Het blijkt duidelijk dat de budgettaire ruimte die voortspruit uit de combinatie van een constant 
primair overschot van 6%, een reële groei van 2,25% van het BBP (21) en een endogene 
(spontane) groei van de ontvangsten zeer gering is (zie Tabell6). 

19 En in het bijzonder een daling van de ratio van de lisculc ontvangsten met 0,-.l'X, van het 13131' (0.1 'X, van het lllll' 
per jaar) (volledig mor rekening van de indirecte belastingen). 

20 Zijmie een gemiddelde purhjksc reële groeivoet van +0.8% mor de tinale primaire uitgaven van Entiteit I en van 
+3.2% n1or Fntitcit U. 

21 En dit op \·oon\aurde dat een groeivoet van de totale reële primaire overheidsuitgaven van L75'Yo, ziJmie 0.5% 
per jaar lager dun de vcronderstelde trendmatige rede groei van het BBP, als .. spontaan .. wordt bcschom\d. 
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Behoudens in geval van een hogere trendmatige economische groei (ten belope van gemiddeld 
2,5% per jaar in de periode 2000-2003), zou deze ruimte niet volstaan om een programma van 
bijkomende vermindering van de sociale lasten (of van andere overheidsantvangst en) ten 
belope van (cumulatief) 0, 1% van het BBP per jaar of van 0,4% van het BBP in een 
legislatuur, automatisch te financieren. 

Men moet eveneens bewust zijn van het feit dat een gemiddelde jaarlijkse reële groei van de 
totale primaire overheidsuitgaven ten belope van ongeveer 1, 5%, net als tijdens de 5 voorbije 
jaren (1992-97), die kan bestempeld worden als een ongewijzigd (budgettair soberheids)beleid, 
bezwaarlijk als "spontaan" (zonder nieuwe maatregelen) kan gecatalogeerd worden. 

De discussie omtrent de "begrotingsruimte" moet dus noodzakelijkerwijze de gebruikte 
concepten en hun precieze inhoud (zowel inzake primaire uitgaven als inzake ontvangsten) (22) 

verduidelijken, zoniet zal er verwarring blijven heersen over de aard zelf en de mogelijke 
inhoud van de voorziene ruimte. 

Onderstaande overzichtstabel geeft een samenvatting voor de periode 2000-2003 van de trade
afT "totale ontvangsten I primaire uitgaven", onder meer uitgaande van de centrale 
veronderstelling van een reële trendmatige groeivoet van het BBP van 2,25%, gekenmerkt 
door een "spontane" daling (exclusief nieuwe parafiscale maatregelen na 1999) van de totale 
overheidsantvangsten (met inbegrip van de eenmalige) van gemiddeld 0,2% van het BBP op 
jaarbasis in de periode 2000-2003. Het regime van stabilisatie van het primaire overschot op 
6% van het BBP wordt verondersteld globaal fiscaal-budgettair neutraal te zijn, met een 
globale "spontane'' elasticiteit van de verplichte (fiscale en parafiscale) heffingen die kleiner is 
dan één (ongeveer 0, 93) en een "neutrale" groei van de totale primaire uitgaven van naar 
schatting I ,75% per jaar (een "spontane" dalende tendens van de ratio uitgedrukt in procent 
van het BBP van 0,2%, die de evenredige "spontane" daling van de totale ontvangsten 
compenseert). 

22 BijYoorbedd. moet de stilZ\\ ijgende overname \an een noeger rc::gime \·an een quasi-blokkering van de reële 
lonen ( ali\ e;igheid nm ec::n niemve sociale programmatic) in het openhaar amht \\orden heschoU\\ d als een 
··nc::utraal· regime ( onge\\ ijzigd beleid) of integendeel als een .. onge\\ ijzigd restrictief" regim.: (behoud van een 
noeger restrictief regime ten opzichte van een neutraal ··spontaan·· regime die van zijn kant bij voorbeeld de 
11\-pothesc:: nm een stabilisatie Yan de gemiddelde relatieve salarissen ··pri\·ate/openhare sector omvat""). 
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Tabel I. 6 

Tra de (df voorwaarden "ontvangsten -primaire uitgaven" 

Reële groei van de primaire uitgaven verenigbaar met een primair 
overschot van 6'% en diverse hypothesen van parafiscale vcrminderingen 

Basis Bijkomende wnnindcringen van sociale lasten 
Hypothese potentiële BBP-groei in '% BBP~jaar 

0.1% 0.2'% 0.3'% 

Gemiddeld 2.25'% 1.75'% 1.50'% 1.25%. 1.00'% 
Laag 2.0°!., 1.50% 1.25'% 1.00'% 0.75'% 
Hoog 2.5'% 2.00'% I. 75'% 1.50'X, 1.25% 

De vomwaarden van de trade-otf "ontvangsten I primaire uitgaven" ZIJn hier lineair en 
mechanisch (waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele dynamische 
"terugverdieneflècten"). Uitgaande van een beginratio van de totale primaire uitgaven van naar 
veronderstelling circa 40% (uitgedrukt in % van het BBP), levert een jaarlijkse afwijking van 
bvb. 0,5% tussen de groeivoet van de reële primaire uitgaven ten opzichte van het 
basisscenario ( 1, 75%) een jaarlijkse fiscale of parafiscale ruimte op van 0,2% van het BBP. 
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6. Het begrotingsbeleid doorheen de conjunctuurcycli 

Tevoren werd verduidelijkt dat de door de Afdeling aanbevolen budgettaire strategie op 
middellange en lange termijn opgesplitst kan worden in twee perioden: 

• een norm inzake primair overschot van ongeveer G'X. totdat het begratingssaldo bij normale cm~junctuur 
een licht 0\ crschot vcrtoont (nwximum +I 'Y., van het BBP): 

• nadien. een norm nn een stabiel begrotingsoverschot bij normale conjunctuur totdat de schuldgraad de 
GO% benadert. 

Dit laat de vraag van het beheer van deze normen op kortere termijn open wanneer de stand 
van de conjunctuur afwijkt van de normale toestand, zowel naar boven (hoogconjunctuur) als 
naar beneden toe ( conjunctuurvertraging en zelfs recessie). 

In een eerste fase (convergentie naar het begratingsevenwicht in het kader van het Pact voor 
Stabiliteit en Groei) beveelt de Mdeling aan het niveau van het beoogde primaire overschot 
(van 6% van het BBP) te beschouwen als een minimum, behoudens uitzonderlijke 
omstandigheden (een uitgesproken verslechtering van de conjunctuur of zelfs een recessie ( 23)) 

Om niettemin geleidelijk een beperkte ruimte te creëeren voor een latere passieve neerwaartse 
cyclische flexibiliteit (gedeeltelijke werking van de automatische stabilisatoren) zonder dat het 
primaire overschot onder de 6% duikt, zou het bijgevolg aangewezen zijn om in geval van een 
duidelijk gunstige conjunctuur (reële groei hoger dan de geschatte trend van 2,25%) een 
"conjunctm·ele •·escrve" (primair overschot groter dan 6'Y.) van het BBP, zonder 
evenwel in nonnale omstandigheden 7% van het BBP te overschrijden) te vormen die in 
de omgekeerde situatie minstens gedeeltelijk als "cyclische schokbreker" kan dienen (en de 
noodzaak van een beroep op te restrictieve pro-cyclische maatregelen in geval van een latere 
duidelijk ongunstige conjunctuuromslag kan beperken). 

Met andere woorden, totdat de doelstelling van het Stabiliteitspact bereikt is 
(begrotingsevenwicht bij een normale stand van de conjunctuur), pleit de Afdeling, in het kader 
van de bijzondere inspanningen die de ECOFIN-Raad vraagt van de landen met een hoge 
schuldgraad, voor een asymmetrisch overgangsstelsel (zeer beperkte neerwaartse flexibiliteit 
van het primaire overschot beneden de 6% van het BBP en een minstens gedeeltelijke 
aanwending van de conjuncturele boni ten voordele van de schuldafbouw). 

23 Volgens het Pact \·oor Stabiliteit en ClroeL is Je erkemling van het ·'uitzonderlijk .. karakter van Je conjuncturele 
omstandigheden automatisch of onvoomaardelijk wa1mccr Je achteruitgang van Je economische actiYitcit 
1 recessic) 2'/î, o\ crschrijdL en Hl Of\\ aardel ijk, J. \Y.Z. afhankelijk van een Europese beraadslaging dienaangaande, 
\\anneer de economische groei hegrepen is tussen -0.75% en -2%. Bij een minder ongunstige economische 
Oilt\\ ikkeling dan een achteruitgang van het 13131' met 0,75% kan de toestand niet als ·'uitzonderlijk .. \\orden 
bestempeld. 

38 



In een tweede fase (ongeveer vanaf 2003) volgens het centraal scenario eens dit 
begratingsevenwicht bereikt, is er opnieuw ruimte voor een normale en symmetrische cyclische 
budgettaire t1exibiliteit (weerslag van de "passieve" automatische stabilisatoren (24) op het 
primaire overschot, ook in neerwaartse richting), zonder evenwel onder de benedengrens 
voor het primaire overschot van 5'Yo van het BBP te duiken en zonder het geplande 
schuldafbouwscenario opnieuw in vraag te stellen. De ruimte voor een neerwaartse 
conjuncturele flexibiliteit van het primaire overschot in geval van conjuncturele en/of 
structurele schokken zal des te omvangrijker zijn (met een maximum van 2% van het BBP, 
tussen 5 en 7% van het BBP) naarmate voorafgaandelijk conjuncturele primaire overschotten 
gevormd zijn 

Eens het beoogde primaire overschot bereikt is, zou deze passieve conjuncturele flexibiliteit 
bovendien verenigbaar zijn met het ontstaan van een structurele jaarlijkse budgettaire ruimte, 
die overeenkomt met de automatische vermindering van de intrestlasten. Ingeval deze ruimte 
gemiddeld de bijkomende budgettaire kosten verbonden aan de veroudering van de bevolking 
en aan de toenemende kracht van de socio-demografische schok zou overtreffen, kan er een 
nettobegrotingsruimte ontstaan om tegemoet te komen aan andere prioriteiten. 

Op korte termijn zouden de Overheden bij voorrang gebruik moeten maken van de gunstige 
conjunctuur om het structureel karakter van het huidige primaire overschot te consolideren en 
zo snel mogelijk een budgettaire veiligheidszone (ten opzichte van het in het kader van het Pact 
voor Stabiliteit en Groei maximaal aanvaardbare tekort van 3%) te bereiken. 

Op middellange termijn zouden de Overheden moeten steunen op het gunstige hetboomeffect 
dat gevormd wordt door de structurele omkering van het "Sneeuwbaleffect" en van de 
trendmatige automatische vermindering van de intrestlasten, om vóór het einde van de 
volgende legislatuur een begratingsevenwicht bij een normale conjunctuur te bereiken. In 
tegenstelling tot andere landen met een geringere schuldenlast, zou dit mogelijk moeten zijn 
zonder nieuwe bijkomende netto-inspanningen ter verhoging van het structurele 
( conjunctuurgezuiverde) primaire overschot. 

Op langere termijn zou de overgang naar een nieuw regime van een stabiel 
begrotingsoverschot moeten toelaten een structurele (cumulatieve) begrotingsruimte te creëren 
om het hoofd te kunnen bieden aan de veroudering van de bevolking, met inachtname van het 
geplande schuldafbouwscenario 

In concreto is het de opdracht van de Afdeling jaarlijks een grondige kwantitatieve en 
kwalitatieve analyse te maken van de budgettaire ontwikkelingen en van hun verenigbaarheid 
met de hoger gedefinieerde algemene beginselen, zowel in het licht van de omstandigheden 
(macro-economische voorspellingen en financiële vooruitzichten, de samenstelling van de groei 
en de invloed ervan op de ontvangsten, de structuur en de aard van de overheidsuitgaven, enz.) 
als vanuit een meerjarenperspectief (inachtneming van het schuldafbouwscenario, vooruitgang 
op het vlak van de houdbaarheid van de begroting, enz.). 

24 Men spreekt nm .. de \\erking van de automatische stabilisatoren .. \\anneer de overheden de ongunstige (of 
gunstige naar gelang het geval)\\ eerslag van een slechte (goede) conjunctuur op het \\erkelijke begrotingssaldo 
niet probcren tegen te gaan door middel van discretionaire of be\nlste pro-cyclische conigerende maatregelen 
(d \\Z door de c\clus hetzij in O]l\\aartse hetzij inncen\aartse richting te versterken). 
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HOOFDSTUK 11 
Globale aanbevelingen voor het geheel van de Gemeenschappen en de 
Gewesten 

De aanbevelingen voor de Gemeenschappen en de Gewesten worden uitgedrukt in maximaal 
toelaatbare tekorten (of desgevallend aanbevolen boni). Om methodologische redenen kunnen 
deze genormeerde tekorten afwijken van de nettofinancieringsbehoeften uitgedrukt in ESER
termen. 

In afwachting van een herprecisering van de criteria, vertrekt het centraal scenario van het 
principe van schuldratiostabilisatie vanaf het jaar 2000 voor elk deelgebied, behalve voor de 
Vlaamse Gemeenschap die opteerde voor de horizon 20 I 0. 

Voor de periode 1997-1999 stemmen de geconsolideerde aanbevelingen voor de 
Gemeenschappen en de Gewesten overeen met de normen die werden vastgelegd in het door 
de Gemeenschappen en de Gewesten ondertekende samenwerkingsakkoord van 19 juli 1996 
(B.S van 19 maart 1997) betreffende de begrotingsdoelstellingen voor de periode 1996-1999, 
zoals weergegeven in de tabel hierna. 

Overeenkomstig dit samenwerkingsakkoord dient in begrotingsjaar 1999, dat overeenstemt 
met het einde van de in de bijzondere financieringswet bedoelde overgangsfase, de netto
financieringsbehoetle op het geconsolideerd niveau van de Gemeenschappen en de Gewesten 
overeen te stemmen met 0,0% van het BBP. Dit impliceert een geconsolideerde norm voor het 
geheel van de Gemeenschappen en de Gewesten van -0,8 miljard BEF, zoals bepaald in het 
samenwerkingsakkoord. 

Voor begrotingsjaar 2000, wordt door de Afdeling een stabilisering van het budgettair 
evenwicht uitgedrukt in procenten van het BBP, aanbevolen zoals weergegeven in 
onderstaande tabel. Dit stemt in termen van geconsolideerde norm overeen met een globaal 
surplus van I ,8 miljard BEF voor het geheel van de Gemeenschappen en de Gewesten. 

Voor de bepaling van de aanbevolen norm voor het jaar 2000 werd rekening gehouden met de 
herziene macro-economische vooruitzichten (25). Bovendien werd uitgegaan van de 
uitdrukkelijke hypothese dat inzake schuldevolutie de voor 1998 en 1999 in voormeld 
samenwerkingsakkoord bepaalde tekortnormen, zowel per deelgebied als op het 
geconsolideerd niveau, niet worden overschreden. 

25 /.ie tcuakc Deel IL Iloolûstuk IL punt 2.3. 
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Tabel I. 7 

Geconsolideerde aanbevelingen voor de Gemeenschappen en de Gewesten. 

II.R.F.-nonn Overgangs- NFB NFB 
(a) correcties (b) ESER 

In'% !313!' 
Samen\\ erkingsakkoord 
Van 19 juli 19% • 

199R -22,1 +2,1 -20,0 -0,2'% 
1999 -O,R 0,0 -0,8 0,0'/(, 

Actualisering 1998 ( c )• 
2000 +1,8 0,0 +1,8 0,0% 

(a) Maximaal toelaatbaar tekort en/ of minimaal surplus. overeenkomstig de methodologie van de Afdeling. 

(b) Gcdcbudgcttccrdc ontvangsten uit de verkoop van schoolgcbomven door de Franse Gemeenschap. 

(c) De aanbevelingen \oor het jaar 2000 vcrschillen van de voorlopige projecties van het vorige Jaarverslag. 
omwille van de \Üjzigingcn die sindsdien zijn opgetreden in de voomilzichten van de macro-economische 
parameters en de parameters m.b.t. de toegewezen belastingopbrengsten aan de gcfcdcrccrde entiteiten. 

Vertrekkende van de bezorgdheid voor het veiligstellen van de financiële leefbaarheid van de 
Gemeenschappen en de Gewesten op middellange en lange termijn wenst de Afdeling er 
opnieuw op te wijzen dat het vanuit een voorzichtige budgettaire beleidsoptiek, het 
aangewezen is om de eventuele marges die door de tekortnormen van voornoemd 
samenwerkingsakkoord van 19 juli 1996 zouden geboden worden, ingevolge de lagere 
inschatting van de interestlasten (26), niet te benutten voor structureel recurrente uitgaven. 

26 ln vcrgelijking met het Jaarvcrslag 1996 \\en] de raming van de mtcrcstlastcn voor de periode ! 998-1999 
JaarliJks naar heneden toe herZien. in het Jaarverslag I ~197 (van 0,6'% naar 0,5% van het BBP), en nogmaals m 
onderhang Jaarvcrslag ( nm 0.5'Yi, naar UA'!(, van het BBP) 
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DEEL 11 
DE EVALUATIE VAN DE BEGROTINGSEVOLUTIES 

1997-1998 EN DETAILOBJECTIEVEN M.B.T. 1999-2000 
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HOOFDSTUK I 
De begrotingsevoluties m.b.t. de Federale Overheid en de Sociale Zekerheid 
1997-1998 

1. De begrotingsevoluties m.b.t. de Federale Overheid in 1997 en 1998 

1.1. De realisaties m.b.t. de ontvangsten en de uitgaven in 1997 

l.I. I. De ontvangsten in 1997 

De analyse van de evolutie van de ontvangsten kan, gezien de belangrijke transfers (27) naar de 
andere overheidssectoren, het best gebeuren op basis van de "totale" ontvangsten (28) die door 
de Federale Overheid geind worden. De evolutie van de rijksmiddelen, dit zijn de ontvangsten 
die de Federale Overheid kan aanwenden voor de financiering van haar uitgaven, wordt immers 
in sterke mate belnvloed door vermelde transfers. 

In Tabel 11. I worden naast de initiële begratingsramingen voor 1997 ook de ramingen van de 
begrotingscontrole, de vermoedelijke en de werkelijk gerealiseerde "totale" ontvangsten 
weergegeven. Het detail van deze cijfers vindt u terug in bijlage 11. 1. 

27 Dit njn Je op Je ·1otak·· ontnmgsten Yoorafgcnomcn miJdelen t.b.v. Je Gcmeenschappen en Je Gc\\cstcn. Je 
Sociale /,ckerheid en de Europese Unie. De totale begrotingsinspanning t.o.v. die oYerheden is ruimer aangcl'icn 
de uitgaYenbegroting ook de dotaties ten gunste van die overheden ben1t. 

28 De .. totale .. ontnmgsten omvatten de middelen die voor rekening van de Gemeenschappen en de Ge\Yesten, Je 
Social..: Z..:kerheid en de Europese Unie geïnd \\orden. Ze houden geen rekening met de opcentiemen en andere 
ontnmgstcn die mor rekening van de Lokale Orcrhcden geïnd \\orden en via de Schatkist transiter..:n als 
··derdcngcldcn··. 
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Tabel/I. 1 

De "totale" ontvangsten geïnd door de Federale Overheid 
evolutie 1996-1997 

1996 1997 
Realisaties i Initieel Begrotings- Vennoeddijke 

controle ontvangskn 

2.380,1 ! 2497,0 2.484,2 2.483, 7 

I 

2.250,1! 2.384,2 2.371,8 2.370,2 
1.316,9

1 

1.406,2 1.390,6 1.390,0 
39,4 42,5 42,5 42,5 

204,0 215,4 222,0 220,0 
614,3 640,3 636,5 637,5 

75,4: 
I 

79,8 80,3 80,3 

130,11 112,8 112,4 113,5 

49.41 55,2 54,8 56,5 

29,31 26,0 27,0 27,0 

20,11 29,2 27,8 29,5 

2.429,5 2.552,2 2.539,0 2.540,2 

1.026,2 1.085,2 1.093,9 994,5 

. \an Genleenschappen en Uc\Ycskn 836,6 886,4 890,0 790,2 

. \an de Sociale /chcrhcid 109,3 116,0 121,6 122,0 
1\an de Europese l 1nic 80,3! 82,9 82,3 82,3 

l?!;li.lmidtle/en 1.403,31 1.467,0 1.445,1 1.545,7 

BRON : Cmüunctuumota. Ministerie yan Financiën. Studie- en Documentatiedienst. 

,\Jiljarden BEF 

0 ovariatie 
Realisaties 97 n:a. I 

96 rca. 

2.500,21 5,0% 

2.408,91 7,1% 
1.414,9 7,4% 

46,1, 16,9% 

216,9i 6,3% 

647,1 5,3% 

84,01 11,4% 

91,31 
-29,8% 

47,1 -4,5% 
I 

28,61 -2,5% 

18,6 -7,5% 

I 

2.547,4 4,9% 

1.104,0 7,6% 

893,8 6,8% 
124,2: 13,6% 

86,01 7,0% 

1.443,41 2,9% 

Tussen 1996 en 1997 zijn de "totale" ontvangsten, in nominale termen uitgedrukt, met 4, 9% 
gestegen. Dat groeicijfer lag duidelijk boven de tijdens de verschillende begratingsstadia 
vooropgestelde ramingen (resp. nominale groei van 4,3%; 4,5%; 4,6% in de initiële, de 
aangepaste en de vermoedelijke ramingen). 

Die ontvangstenstijging komt volledig op rekening van de lopende fiscale ontvangsten die met 
7, I% toenamen en is, althans voor een belangrijk deel, een gevolg van de in de loop van het 
jaar geleidelijk op gang gekomen conjunctuur. 

De directe belastingen die de motor achter deze ontwikkeling waren, kenden een groei van 
7,4% in vergelijking met het vorige jaar De verkeersbelasting steeg met 9,6% en de 
compenserende heffing inzake accijnzen nam met 19, 1% toe. Ze compenseerden de daling van 
de overige kleinere belastingen (de belasting op de inverkeerstelling, het Eurovignet, de 
belasting op de spelen en weddenschappen) die een veel beperktere groei of zelfs een nominale 
daling kenden. De onroerende voorheffing steeg tijdens het verlopen jaar met 8,8%, wat 
gedeeltelijk te verklaren is door een verschuiving in de inkohieringen. De sterke groei van de 
roerende voorheffing op dividenden ( 13,0%) wordt ten dele geneutraliseerd door de lichte 
daling van de voorheffing op de resterende roerende waarden ( -1,8% ), waarvan de opbrengst 
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relatief belangrijker is. De voorafbetalingen kenden een zeer aanzienlijke stijging ( + 13,5% ). 
Die is volledig toe te schrijven aan de vennootschappen, waar zij kan verklaard worden door 
de verbeterde winstvooruitzichten en in zekere mate ook door de weerslag van de in het 
verleden getroffen maatregelen die het oneigenlijk gebruik van de wetgeving moeten 
tegengaan. In 1997 zijn de kohieren minder negatief dan in 1996 ondanks de daling van de 
opbrengsten van de kohieren vennootschappen. De bedrijfsvoorheffing kende een groei van 
ongeveer 5,3%, wat ten dele een weerspiegeling is van de evolutie van de loonmassa, die nog 
steeds aan matiging onderworpen was, van de tewerkstellingstoename en van de invloed van 
de getrotfen maatregelen (29) De andere inkomsten van diverse aard die door deze 
Administratie gelnd worden en waarvan het relatieve aandeel zeer beperkt is, kenden in 1997 
een daling ( -1 I, 6%) 

In vergelijking met 1996 stegen de door de Administratie van de Douane en AccUnzen 
geinde douaneontvangsten met 16, 9%. Deze ontvangsten gaan evenwel volledig naar de 
Europese Unie. De accijnzen en de diverse ontvangsten die door deze Administratie geïnd 
worden, groeiden als gevolg van de getrotfen maatregelen met 6,3%. Die evolutie is het 
resultaat van de inkorting van de betaaltermijnen van drie naar twee maand en van de eind 
1996 doorgevoerde verhogingen van de heffingen. 

De BTW-ontvangsten kenden een st!Jgmg met 5,3%. Deze ontvangsten weerspiegelen de 
evolutie van de conjunctuur, die in de loop van 1997 geleidelijk op gang is gekomen 
Daarnaast is die toename het gevolg van een aantal technische factoren. Ook de maatregelen 
die m.b.t. de accijnzen getroffen werden kunnen een deel van de stijging verklaren. Tenslotte 
hebben de met het zegel gelijkgestelde taksen (taks op de atlevering van effecten aan toonder, 
taks op de beursverrichtingen), die in deze ontvangsten vervat zitten, eveneens bijgedragen tot 
deze stijging. De registratierechten en diversen namen met 11,4% toe. Die toename 
weerspiegelt de evolutie op de immobiliënmarkt, die in 1997 vrij substantieel zou geweest zijn. 

2lJ Tijdens de begrotingscontrole \\eru Je bijkomende \\ eerslag van Je maatregelen op ongeveer 10 miljard BEF 

geschat. 
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De lopende niet-fiscale ontvangsten daalden in vergelijking met 1996 met meer dan één 
vierde. Die vermindering, die althans gedeeltelijk voorzien was in de begroting, is een gevolg 
van het wegvallen van bepaalde ontvangsten. Daarnaast kunnen de minderontvangsten in 
vergelijking met 1996 verklaard worden door de inningen m.b.t. de overige ontvangsten van de 
NBB (2, 7 miljard BEF), het niet aanrekenen van het dividend van de Federale Participatie 
Maatschappij (1 ,9 miljard BEF) en de minderontvangsten uit de Nationale Loterij 
(3,0 miljard BEF) 

De fiscale kapitaalontvangsten kenden in 1997 een daling met 2,5% in vergelijking met het 
voorgaande jaar, toen de successierechten een uitzonderlijke opbrengst kenden. 

De niet-fiscale lwpitaalontvangsten daalden, eveneens in vergelijking met 1996, met 7,5%. 
Die minderontvangsten zijn hoofdzakelijk toe te schijven aan het wegvallen van de 
mobilofoniebijdrage (9,0 miljard BEF) en de niet-realisatie van de ontvangsten 
(9,0 miljard BEF) uit de verkoop van een deel van het onroerend patrimonium. Ze werden 
gedeeltelijk gecompenseerd door de stortingen van Nederland in het kader van het HST
project ( 15,3 miljard BEF). 

Oe /iien·oor ll'eergege\'en el'l!lulies lonen aan dal de door de Regering vooropgeslelde eenheidse!aslicileil 
gehaald ll'erd !Je groei vmt de lolale ontvangsten heliep inderdaad ./,9%, tenl'ijl de nominale groei van hel 
lWfJ l'lilgens de Xalionale Rekeningen (30) op .f,5% geraamd mag ll'orden. 

* 

* * 

Uit de bovenstaande tabel kan men afleiden dat een belangrijk deel van de middelen die de 
Federale Overheid int, doorgestort wordt aan andere overheidsgeledingen. De principes die 
aan de basis liggen van deze overdrachten maken dat deze overdrachten relatief ongevoelig zijn 
voor de economische ontwikkelingen in de loop van een bepaald jaar Op basis van de 
regelgeving die eigen is aan de verschillende te transfereren middelen, stegen deze ontvangsten 
tussen 1996 en 1997 met 7,6%. De aan de Gemeenschappen en de Gewesten over te dragen 
middelen, die hiervan 80% voor hun rekening nemen, stegen, op basis van de mechanismen die 
in de BFW voorzien zijn, met 6,8%. De aan de Sociale Zekerheid, in het kader van de 
alternatieve financiering van deze sector, over te dragen middelen, kenden t.o.v. het vorig jaar 
een stijging van 13,6%. De aan de EU af te dragen ontvangsten namen onder impuls van de 
sterke stijging van de douanerechten met 7,0% toe. 

De r(jksmiddelen (bijlage li 2), dit zijn de middelen die overblijven nadat op de totale 
ontvangsten de overgedragen middelen in mindering zijn gebracht en die kunnen aangewend 
worden voor de financiering van uitgaven die ingeschreven staan op de begroting van de 
Federale Overheid, stegen uiteindelijk nog met 2, 9%. 

JO tNST[T\JlJT VOOR DE N/\TJON/\LE REKENtNUEN . . \'ationale H.ekeningm 1997, Ded 1, Jaarlijkse en 
k\\ arlaa[aggregaten. 
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1.1.2. De op de begroting 1997 aangerekende uitgaven 

Tabel 11. 2 geeft een overzicht van de uitgavenkredieten en de aanrekeningen erop. De 
realisaties per begroting worden weergegeven in bijlage II 3. 

Rijli.\',\Chllltl 

l'rima;re uitgn,•eu 

-Dotaties 

- CiL:zagscd 

- Sm.:ialc cel 

-Economische cd 

Europese l'nie 

Al;:emeen Totaal 

Tabel II. 2 

De uitgavenkredieten en de aanrekeningen 1996-1997 

1996 1997 
Kredieten Aanrekeningen op : 

Aan- Gewone Beschik- Aangepaste Gewone 
rekeningen Aangepast transporten baar Kredieten transporten 

1 2 3 4=2+3 5 6 

644,0 650,1 1,8 651,9 624,7 1,6 
1.005,6 1.018,0 34,2 1.052,2 963,5 29,1 

11,6 12,1 0,0 12,1 12,1 0,0 
283,8 304,4 24,8 329,3 267,9 21,3 
575,0 546,7 7,0 553,7 533,5 6,2 
135,2 154,7 2,4 157,1 149,9 1,6 

29,8 36,9 0,0 36,9 36,9 0,0 

1.679,4: 1.704,9 36,0 1.741,0 1.625,1 30,7 

BRON : Administratie van de Begroting en de Controle op de Uitgaven. 

Miljarden 13HF 

%var. 

Totaal 97/96 

7=5+6 8=7/1 

626,31 -2,7% 
992,6 -1,3% 

12 11 4,3% 

289:21 1,9% 
539,7 -6,1% 
151,5 12,1% 

36,9 23,9% 

1.655,81 -1,4% 

De uit bijlage 11. 3 af te lezen realisatiegraad op de uitgavenkredieten lag in 1997 (95, 1 %) 
beneden het niveau dat in 1996 (96,1%) werd bereikt. Hij stemt evenwel overeen met de 
realisatiegraad die in de voorgaande jaren opgetekend werd. 

Uit Tabel 11. 2 blijkt dat de totale uitgaven in nominale termen met 1,4% zijn gedaald. 

De uitgaven die aangerekend werden op de begroting van de rüf(sschuld daalden met 2, 7%. 
Die evolutie is een gevolg van de een verdere daling van de impliciete rentevoet op de schuld 
en van de beperkte toename van de rijksschuld zelf in de loop van het voorafgaande jaar, o.a. 
ingevolge de at1ossing van een deel van de schuld in deviezen, via de aanwending van de 
meerwaarden op vroegere goudverkopen, die eind 1996 plaatsvond. 
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Op grond van de aanrekeningen op de uitgavenbegrotingen eind 1997 (excl. transfers aan EU) 
kan vastgesteld worden dat de geordonnanceerde primaire uitgaven tussen 1996 en 1997 
nominaal met 1,3% gedaald zijn, wat een gevolg is van de in de hand gehouden 
uitgavenontwikkeling (31 ), ondersteund door een relatief lage uitvoeringsgraad van de 
begrotingen van de gezagsdepartementen. 

De BNP-bijdrage die ingeschreven staat op de EU-begroting kende in 1997 nog een stijging 
van 23,9%. 

!Je groeimet \'Wl de primaire uitgaven (-1,3% in nominale termen} ligt aldus duidelijk heneden het obJectie/ 
\'all de reële nulgroei die \'ooropgesteld ll'as in het regeerakkoord 

1.1.3. Het netto te financieren saldo in 1997 

Tabel 11. 3 geen een overzicht van de evoluties van de gerealiseerde netto te financieren saldi 
die in de verschillende etappes van de begrotingsopstelling en -uitvoering verwacht werden. 

Gezien de navolgende cijfers steunen op de kasverrichtingen, kunnen de in de tabel opgenomen 
gegevens afwijken van de hiervoor besproken cijfers die gesteund zijn op de aanrekeningen. 

3 I Op hasis van Je emlutie tussen Je aangepaste hcgrotingcn \·oor I 996 en I 997 \Ven! een nominale groei vcrwacht 
van 0.1'%. 
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Tabel IJ. 3 

Het netto te financieren saldo van de Federale Overheid 1996-1997 

,\!iljarden 8EF 

Kasresultaten Kredieten Kasresultaten 

1996 rea 1997 i 1997 bc 1997 rea 

0 ntYan ~sten 1.400,81 1.466,9 1.445,1 1.444,6 

Lopende ontvangsten 
- fiscale 1.252,7 1.325,0 1.304,9 1.333,5 
- uiet-fiscale 120,7 112,8 112,4 91,8 

Kap i la a lont vangsten 27,4 29,2 27,8 19,3 

Uit~awn 1.645,5 1.679,7 1.667,7 1.619,9 

Rijksschuld 642,2 659,1 650,1 626,5 
Primaire 1.003,3 1.020,6 1.017,6 993,4 

Saldo he~rotin~swrrichtin~en -244,7 -212,8 -222,6 -175,3 

Sc Iw I kis I' ·e rr i cl1! i ngen 1,8 -11 ,2 -1 ,3 -30,3 

Netto te financieren saldo -242,8 -224,0 -223,9 -205,6 
Primair saldo 397,5 446,3 427,5 451,2 

B.B P (a) 8.305,0 8.490,3 8.518,3 8.661,5 
Nello te financieren saldo in 'X, B.B.P. 2,9% 2,6% 2,6% 2,4% 
f>ri111air saldo in %/WfJ 4,8% 5,3% 5,0% 5,2% 

(a) Voor I <J<J(, laatst gekende realisatie: voor I <J<J7 voomilzichten op het ogenblik vau de 
begrotingsopstelling 

BRON : Algemene Toelichtingen. 
Schatkist toestand. Administratie van de Thesaurie. 

Dankzij de uitzonderlijke groei van de ontvangsten en de nominale daling van de totale 
uitgaven, in vergelijking met 1996, kon het saldo op de begratingsverrichtingen van de 
Federale Overheid met 69,4 miljard BEF teruggedrongen worden. Gezien de 
schatkistverrichtingen negatiever (32) uitvielen dan in 1996 het geval was, beloopt de 
verbetering op het vlak van het netto te financieren saldo 3 7,2 miljard BEF 

.12 De c'\tra-budgcttairc vcrrichtingen vcrtoonden in 1997 een uitgavensaldo Jat 32,2 miljard BEF slechter \\as dan 
dat nm l9lJ(, Dit \\as \·oor een belangrijk deel te \\ijlen aan de doorschuiving eind 19% van de aan de Lagere 
( herheden te storten opcentiemen (21.1 miljard BEF). 
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1.2. De evolutie van de ontvangsten en de uitgaven 1998 

1.2.1. De evolutie van de ontvangsten in 1998 

De Tabel II 4 geeft een overzicht van de na de begrotingscontrole weerhouden totale 
ontvangsten en van het deel ervan dat zal worden aangewend ter financiering van de Federale 
Schatkist. In de bijlagen 11. 4 en II. 5 wordt een meer gedetailleerd beeld van de 
ontwikkelingen mb.t. de ontvangsten gegeven. Als referentie worden tevens de in de 
opeenvolgende begratingsetappes weerhouden macro-economische parameters weergegeven 
in bijlage II. 6. 

Tabel I/. 4 

Ramingen van de totale ontvangsten van de Federale Overheid 
begrotingscontrole - 1998 

UJI'Ié'SUF OXTJ: L\"( i,\'7E\ 

Fiscale ontyangstcn 

- Directe Belastingen 

-Douane 

- Accijnzen 

-BTW 

- Registratie 

Niet-fiscale ontYangstcn 

~ 1/'IJ:LlUJ.\Tl: /.\"( iS7lé'X 

Fiscaal 

Niet -fiscaal 

l'OJAAL 

Waarvan 

On·r te dragen 

Aan Gcmeenschappen en Gc\Ycstcn 
Aan de Sociale Zekerheid 

Aan de Europese Unie 

R!jksmitftfeleu 

BRON • Algemene Toelichtingen 1998. 

1997 
Realisaties 

2 . ./56, I 

2.408.9 

l...l-14.9 

46.1 

2ló.9 

647.1 

84.0 

91.3 

.f 7, I 

28.ó 

18.6 

2.5-17,-1: 

1.104,1 

893.9 
124.2 
86.0 

1.-1-13,3 

52 

Initieel 

1998 

Begrotings

controle 

2.566,0 2.5./0,R 

2.461.9 2.486.4 
1.463.3 1.479.2 

40.6 40.6 
217.5 214.5: 

65ó.9 M4.5 

83.6 87.ó 

104.1 112.5 

5./,8 5./, .f 

27.5 27.2 

27.3 27.2 

2.620,.~ 2.653,3 

l.l29,4 l.l38,0 

925.8 933.9 
124.0 124.7 
7Y.G 79.4 

1.-191,-1 1.515,3 i 

,\Jiljarden BEF 

'X, yariatic 

98 bc I 
97 rca. 

3,5% 

3.2'Y.. 

4.5% 

-11.9% 

-1.1% 
2. 7"1,, 

4.3% 

23.2% 

15.4% 

-4.8% 

46.6% 

-1,2% 

3,1% 

4.5% 
0.4% 

-7.6% 

5,0% 



Zoals uit de tabel blijkt, stijgen de totale ontvangsten na de begrotingscontrole met 4,2% in 
vergelijking met de uitzonderlijke resultaten van 1997. 

De herraamde totale lopende .fiscale ontvangsten kennen een toename met ± 25,0 miljard in 
vergelijking met de initiële raming voor 1998. In vergelijking met de realisaties over 1997 
stijgen ze met 3,2%. Die raming is de resultante van verschillende factoren die elkaar op een 
tegengestelde wijze beinvloeden en die op basis van de voor de gedesaggregeerde methode in 
aanmerking genomen elementen als volgt verduidelijkt kunnen worden. 

In de eerste plaats wijken de vertrekbases (m.n. de realisaties 1997) af van de in juli 1997 
gehanteerde vooruitzichten voor 1998; (m.n. de vermoedelijke ontvangsten 1997). Bovendien 
werd de groei van de met sommige belastingen verband houdende macro-economische 
referentiegrootheden niet exact ingeschat Die groei werd beïnvloed door de vooropgestelde 
minder snelle stijging van de consumptieprijsindex (van 1,6% naar 1,2%), waardoor de 
nominale groei van de referentiegrootheden lager ligt dan in de oorspronkelijke ramingen. 

Op het vlak van de directe belastingen ligt de vertrekbasis van de personenbelasting 
7,6 miljard BEF lager, maar werd het groeipercentage van de belastbare basis licht hoger 
ingeschat (3,7% i.p.v. 3,6%). De vennootschapsbelasting werd geraamd uitgaande van een 
significant hogere (toename met 21,3 miljard BEF) basis maar houdt, in vergelijking met de 
initiële begroting, rekening met een lagere groei van de vennootschapswinsten (6,4% i.p.v. 
9,2%). Voor de roerende voorhet1ing kan dezelfde vaststelling gemaakt worden. Hier lag de 
basis 10,3 miljard BEF hoger en werd de groei van 4,4% tot 1,2% herleid. Voor de andere 
belastingen die door de Administratie van de Directe Belastingen génd worden, kon een 
beperkt lagere groei en een iets hogere vertrekbasis genoteerd worden. 

De vertrekbasis waarop de douanerechten bepaald werden, lag 3,6 miljard BEF boven de 
raming van juli 1997, doch de verwachte groei werd naar beneden (van 7,6% naar 6,7%) 
herzien. Voor de accijnzen en de diversen is de uitgangsbasis daarentegen iets lager 
(3, I miljard BEF) en werd de groei van 1, 9% naar 2,0% gebracht 

De BTW-ontvangsten werden geraamd uitgaand van een licht hogere basis (toename met 
9,6 miljard BEF) maar de groei zou 0, 9% lager liggen dan in de initiële begroting 
vooropgesteld werd. Voor de registratierechten werd de basis ook hoger ingeschat (toename 
met 3,5 miljard BEF) terwijl eveneens uitgegaan werd van een hogere groei (3,3% i.p.v. 
2,4%) 
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De op vermelde bases bekomen ramingen worden nog aangevuld met de autonome weerslag 
van de in het verleden getroffen maatregelen. Daaraan werden dan de correcties en de weerslag 
van technische factoren, die verband houden met de inning, toegevoegd. 

De aldus bekomen ontvangsten werden aangevuld met de lopende niet-fiscale ontvangsten, 
die in vergelijking met de realisaties over 1997 met 23,2% zouden toenemen hoofdzakelijk ten 
gevolge van hogere stortingen van de NBB, met de fiscale kapitaalontvangsten, die in 
vergelijking met het voorgaande jaar een daling van 1,4 miljard BEF zouden kennen en met de 
niet-fiscale kapitaalontvangsten die met 46,6% zouden stijgen. Deze stijging is hoofdzakelijk 
toe te schrijven aan de nieuwe mobilofoniebijdrage en de verkoop van onroerend goed. 

* 

* * 

Uit de voorgaande tabel blijkt dat een belangrijk deel van de ontvangsten wordt overgedragen 
aan andere overheidssectoren. Deze overdrachten stijgen met 33,9 miljard BEF. Onder 
invloed van de mechanismen van de BFW stijgen de aan de Gemeenschappen en de Gewesten 
over te dragen middelen met 40,0 miljard. De middelen die geind worden ten behoeve van de 
Sociale Zekerheid blijven nagenoeg stabiel (+0,5 miljard BEF) (33) en de aan de EU afte stane 
middelen ondergaan enerzijds de invloed van de herziening van de raming van de 
douanerechten en anderzijds die van de structureel dalende BTW-middelen, die geleidelijk 
vcrvangen worden door de BNP-bijdrage (-6,6 miljard BEF). 

Op basis van die gegevens worden de rükmziddelen bekomen, die m vergelijking met het 
vorige jaar met 72,0 miljard BEF of 5,0% zouden stijgen. 

Rekening houdend met een geraamde groei van de totale onfl'(mgsten met ..f, 2% en met de venl'achte /3,\P
groei 1·an 3, 9% \'Oor 1998 kan men er \'{1/1 uitgaan dat de in de regering.1'1'erklaring vooropgestelde 
elasticiteit.monn 1·an één kan gehaald \l'orde/1. 

1.2.2. De evolutie van de uitgavenkredieten in 1998 

De aanpassing van de begroting voor 1998 kon vrijwel probleemloos verlopen. De daling van 
de rente zorgde voor een vermindering van de uitgaven op de rijksschuldbegroting. Daarnaast 
kon, in hoofäzaak ten gevolge van de daling van de int1atie, een vermindering van de in de 
initiële begroting geraamde primaire uitgaven van de Federale Overheid opgetekend worden 
Tabel II 5 geeft een overZicht van de uitgavenevoluties in de verschillende begrotingscellen, 
bijlage IJ. 7 geeft een overzicht van de kredietevolutie per departement 

-'-' 1 k;e stabilisatie is een gevolg van de het incorporeren van de bijdrage van de energieproducenten 
( 1.5 miljard BIT) in de o\·er te dragcnl3lW-midddcn. 
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Tabel/I. 5 

De uitgavenkredieten van de Federale Overheid 
begrotingscontrole- 1998 

,\/iljarden BEF 

Ri;kuc/zuld 

Primaire uitgm·en 

- Dotaties 

- Ciczagscd 

- Snc1alc cel 

- Econo!mschc cel 

- ])1\"CfSC!l 

EuroJH'se l 'nie 

-I/gemeen Totaal 

1997 
Aangepast 

650,11 

1.018,01 

12,11 

302,91 
546,7 
154,71 

1,61 

36,9 

1.704,9 

lnit!cel 

2 

647,8 
1.045,1 

12,5 
309,1 
558,2 
162,0 

3,3 

44,3 

1.737,1 

1~n 

Begnltingscontrolc 
Conclaaf Kred \T. pr 

3 -l 

-12,0 0,0 
-2,1 0,7 

0,0 0,0 
-1,0 0,7 
0,4 0,0 

-0,6 0,0 
-0,8 0,0 

-1,5 0,0 

-15,6 0,7 

BRON : Administratie yan de Begroting en yan de Controle op de Uitgaven. 

0 ovar. 

98197 
Tntaal 

5~2+3c4 6~5;1 

635,81 -2,2% 
1.043,8 2,5% 

12,5 2,9% 
308,7 1,9% 
558,7 2,2% 
161,4 4,3% 

2,5 58,9% 

42,8 15,9% 

1. 722,3 I 1,0"/o 

Zoals uit Tabel 11. 5 blijkt konden n.a.v. de begrotingscontrole de kredieten voor pnmatre 
uitgaven met 2, I miljard BEF verminderd worden. Daarnaast komt tevens een vermindering 
van de rente-uitgaven met 12,0 miljard BEF genoteerd worden. Tevens konden de kredieten 
voor de EU met I ,5 miljard BEF verminderd worden. 

Voor de betaling van openstaande tàcturen van vonge Jaren diende de Regering 
0, 7 miljard BEF te voorzien. 

Daardoor kon de stijging van de totale uitgaven tussen 1997 en 1998 beperkt worden tot 
I ,0%. Met uitsluiting van de rente-uitgaven, die met 2,2% zouden dalen en de uitgaven ten 
behoeve van de EU (+ 15,9%) wordt de stijging van de primaire uitgaven t.o.v. 1997 
(aangepast) geraamd op 2,5%. 

(ieziell de nominale groei mn de primaire uitgal'en (exclusie/ de lramfèr aan de !:'U) 2,5% beloopt, ll'a/ in 

reële termen {3-/J 11eerkoml op een toename met 1,3%, moet men daaruil hesluiten dat de hegroting 1998 11iet 

l·ol!/oel 11!111 de reële nulgroeinorm die in hel regeerakkoord l'ooropgesteld ll'as. [)ie groei H'as el·etlll'el 

gedeeltelijk te H'ijle/1 aa11 het ll'egll'erken l'an niet-recurrente maatregelen . 

. i4 ])..: consumpti..:pnjsinue\: in 1998 \\ erd op l ,2 'Xr geraamd. 
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1.2.3. De evolutie van het netto te financieren saldo in 1998 

De hierboven aangegeven evoluties op het vlak van de ontvangsten en de uitgaven vertalen 
zich in een begratingssaldo dat 12,0 miljard BEF beneden de realisaties van 1997 zou liggen. 

Tabel IJ. 6 

Het netto tefinancieren saldo van de Federale Overheid 1996-1998 

,\ filj"arden BEF 

Kasresultaten Kredieten 
1996 rea 1997 rea 1998 i 1998 bc 

Onh·angsten 1.400,8 1.444,6 1.491,5 1.515,3 

Lopende ontyangsten 

- lïscale 1.252,7 1.333,5 1.360,0 1.375,6 
- niet -lïscale 120,7 91,8 104,1 112,5 

Kapitaalontyangsten 27,4 19,3 27,3 27,2 

UitgaYen 1.645,5 1.619,9 1.692,9 1.679,6 

Rijksschuld 642,2 626,5 647,8 635,8 
Primaire 1.003,3 993,4 1.045,1 1.043,8 

Saldo hegrotingsyerrichtingen -244,7 -175,3 -201,4 -164,3 

Schatkistyerrichtingen 1,8 -30,3 -18,9 -26,8 

Netto te financieren saldo -242,8 -205,6 -220,3 -191 '1 
Primair saldo 397,5 451,2 446,4 471,5 

BBP (a) 8.305,0 8.661 ,5 8.967,2 9.003,2 
Netto te lïnancieren saldo in •y., B.B.P. 2,9% 2,4% 2,4% 2,1% 
flrimair saldo in %/J/3fJ 4,8% 5,2% ~ 5,0% 5,2% 

(a) 19%-1997 : meest recente raming. 

1998 : raming bij opstelling begroting. 

BRON : Algemene Toelichtingen 1998 
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De schatkistverrichtingen werden in de huidige omstandigheden geraamd op 
-26,8 miljard BEF. Dit geeft als resultaat een netto te financieren saldo van 191,1 miljard BEF 
of 2,1% van het BBP. De een paar jaar geleden ingezette tendens tot daling wordt verder 
doorgetrokken. 

Ondanks de hierho1·en \'as/gestelde primaire uitga\'enonlll'ikke/ing, is dit saldo verenighaar met het in het 
niell\l'e com·ergentieprogramma uitgetekende pad tot geleidelijke vermindering \'a/1 de 
nellojinancieringshe!zoejien van de Federale Overheid 

1.3. Besluiten 

De begroting van de Federale Overheid is, in hoofdzaak aan de ontvangstenzijde, zeer gevoelig 
voor conjunctuurevoluties. De aard van de conjunctuurheropleving maakte het mogelijk om in 
1997 een middelengroei op te tekenen die voldeed aan de objectieven van het regeerakkoord. 
Bij de vooropgestelde en eveneens gunstige vooruitzichten in verband met de conjunctuur is 
dat objectief ook voor 1998 binnen handbereik. 

Aan de uitgavenzijde bleven de primaire uitgaven (exclusief de transfers aan de EU) in 1997 
onder controle. In 1997 heeft de Federale Overheid zelfs beter gepresteerd dan de 
vooropgestelde reële nulgroei. Voor 1998 mag men ervan uitgaan dat bij de huidige 
uitgavenvooruitzichten de norm van het regeerakkoord niet zal gehaald worden. 

Ondanks de vermelde uitgavenevoluties in 1998 mag men aannemen dat de Federale Overheid 
op de aangegeven koers blijft met het oog op het naleven van de in het nieuwe 
convergentieprogramma vooropgestelde doelstellingen. 
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2. De evoluties in de Sociale Zekerheid in 1997 en 1998 

2.1. De evoluties in de Sociale Zekerheid voor werknemers 1996-1998 

2.1.1. De grote tendensen 1996-1997 

Tabel IJ. 7 geeft de evoluties weer van de lopende ontvangsten en uitgaven in de sector van de 
Sociale Zekerheid voor werknemers, zoals die in de loop van 1997 in de verschillende 
budgettaire etappes konden opgetekend worden. Deze cijfers worden verder gedetailleerd in 
bijlage II. 8. 

Uit lü>ringsiiiStl' lli ngt•n 

l'rcstaties 

i\ mie re 

Ownlracht globaal lll'ht•t•r 

,\'a/do uilkeri ngsimlellingen 

Glolmallwhct'l' 

( Jn/\'clllgsft•n glohaal he!I<'L'r 

Hijdragen 

St a at st usscn komst 

FFE 
l )i verse ontvangsll:n 

I ilgm·en glohaal helieer 

Saldo globaal lwht•t•r 

Globaal saldo 

Tabel II. 7 

Sociale Zekerheid voor werknemers 1996-1997 
,\ /i/jru!//1!11 B/)F 

1997 ~~ ovariatic 1996 

Dcliniticvc 

rekening 

Initieel Bcgrotings- Vermoeuclijk Voorlopige 97 mor!. i 

controle rckelllng 9(, ucf. 

1.417.203 1.419.753 1.431.334 

1.324.173 1 336.236 1340 068 
93 030 83.517 91.266 

123.446 100.665 101711 

1.293.757 1.319.088 1.329.623 

1.260.899 1.293.396 1.320.443 

-32.8581 

I 

1278.9841 

I 
824.4291 
192.000! 
260 7591 

1 796 

1.265.698 

13.286 

-19.572' 

-25.692 

1.322.824 

869.452 
188.200 
262.691 

2.481 

1.299.407 

23.417 

-2.275 

-9.180 

1333.482 

867.808 
188.200 
274.941 

2.533 

1.326.552 

6.930 

-2.250 

1.433. 932 1.423.781 I 
! 

1. 340.823 1 336 4351 
93.109 87.346 

99.340 98.437 
i 

1.334.592 1.325.3441 

i 
1.321.740 1.317.724 

-12.852 

1.340.555 

869 098 
188.200 
280.704 

2.553 

1 328 051 

12.504 

-348 

-7.620 

(a) I 

1.339.9411 

I 

870.37i 
188.615 
278.410 

2.539 

1.323.765. 

16.176i 

8.5561 

0,5% 

0,9% 
-6,1% 

-20,3% 

2,4% 

4,5% 

4,8% 

5,6% 
-1,8% 
6,8% 

41,4% 

4,6% 

(a) Ten laste yan de uitkeringsinstellingen RIZIV 4%9.0 miljoen BEF recuperatie onderschrijding 
begratingsobjectief RVP 739.0 miljoen BEF merdracht saldi RSZ-PPO: RKW 3000.0 miljoen BEF. 

BRON : V ADE MECUI\1- Begroting \(lil de Sociale Zekerheid. 
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De uitgaven van de Sociale Zekerheid voor werknemers worden sinds een paar jaar 
gefinancierd via het globaal beheer van deze sector. Dit houdt o.a. in dat in eerste instantie de 
behoeften worden bepaald op basis van de uitgaven (prestaties, werkingskosten en transfers) 
verminderd met de eigen inkomsten van de uitkeringsinstellingen. Daarna worden de 
inkomsten van het globaal beheer verdeeld volgens de behoeften van die uitkeringsinstellingen. 

Volgens de voorlopige rekeningen van de uitkeringsinstellingen stegen de prestaties in 1997 
met slechts 0, 9% in vergelijking met het voorgaande jaar. Indien men bovendien de nieuw 
gelntegreerde takken (35) uitsluit, dan daalt de groeivoet tot 0,3% in nominale termen. Die 
ontwikkeling is een gevolg van de daling met 2,6% in nominale termen van de uitgaven voor 
gezondheidszorgen. Ze wordt gecompenseerd door de stijging met 2,8% van de uitgaven in de 
tak van de pensioenen (36). Daarnaast kenden de prestaties in de tak van de gezinsbijslag 
(+I ,3%) een groei die boven de globale groeivoet lag. In de overige takken beliep de groei 
+ 0,6% voor de ZIV-uitkeringen, +0,5% voor de werkloosheid, +0,3% voor het brugpensioen 
en -3,5% voor de beroepsziekten en -2,9% voor de arbeidsongevallen. 

Rekening houdend met de daling van de "andere" uitgaven met 6,1 %, beliep de totale niet
gecorrigeerde nominale groei van de uitgaven 0,5%. Na correctie voor de nieuw opgenomen 
takken (35) zou er in 1997 een stabilisatie van de uitgaven in deze sector van de Sociale 
Zekerheid zijn opgetreden. 

De bijdragen die opgenomen zijn in de etgen ontvangsten van de uitkeringsinstellingen, 
kenden een daling met bijna de helft. Ook die daling is toe te schrijven aan wijzigingen die 
doorgevoerd werden in het globaal beheer, m.n. zijn de bijdragen van de RSZ-PPO, NPM en 
HVZK sinds 1997 niet meer onder deze categorie geboekt maar wel rechtstreeks als bijdragen 
in het globaal beheer. Na uitsluiting van die verschuiving stegen deze ontvangsten met 9, 7%. 

Zoals uit de evolutie van de eigen bijdragen reeds is gebleken, kan de ontwikkeling van de 
büdragen - globaal beheer maar correct weergegeven worden indien ook hier een correctie 
voor de bijdragen van de RSZ-PPO, NPM en HVZK wordt doorgevoerd. Daardoor valt de 
nominale groeivoet ( 4, 8%) die tussen 1996 en 1997 werd vastgesteld, na correctie terug op 
2, I%. De groei van de RSZ-bijdragen sensu stricto daalde na correctie eveneens tot 2, I%. 

In uitvoering van de beslissingen (37) ter zake, daalde de overheidstoelage met 1,8% Die 
realisatie lag iets boven de begrotingsraming, aangezien ze ook de toelage aan de stelsels voor 
zeelieden en mijnwerkers omvat, wat niet het geval was voor de ramingen 

35 Vana!" I 'J'J7 11crdcn ook de loopbaanonderbrekingsuitkeringcn. de uitkeringen voor de mijn11erkers en de;e HlOl 

de zeelieden opgenomen in het globaal beheer. 

)(, I let relatieve gel\ icht van de uitgaven Yl)()r pensioenen in het totaal 1·an de prestatics van de Sociale Zekerheid 
n1or \\ crknemcrs is nog iets groter (33 .'J'/;,) dan Jat nm Je gczondheidszorgcn (~0.2'X, ). 

37 In de hegroting 1997 \\en! Je basistoelage van 192.0 miljard BEF verminderd met de ontvangsten 
1 I ll.IJ milpnl 13LT) \1ll1 het .. Fonds Maron .. die voortaan door Je Sociale Zekerheid bchouden blijven Ze \\ crd 
vermeerderd met de toelage (6.2 miljard BIT) voor de lasten van de loopbaanonderbreking en~nals met de 
toelagen (jaarlijks te bepalen in runetie van de behoeften) aan de stelsels voor mijtll\erkers en zeelieden. 
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De FFE-middelen stegen met 6,8%, in hoofdzaak onder invloed van de middelen die 
voortvloeiden uit de alternatieve financiering. 

Rekening houdend met het feit dat de uitkeringsinstellingen in 1997 voor 8, 7 miljard BEF 
reserves (die niet in de bovenstaande tabel zijn opgenomen) moeten aanwenden voor de 
dekking van de behoeften, blijft er een overschot van 17,3 miljard BEF. 
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2.1.2. De grote tendensen 1997-1998 

Tabel II. 8 geeft de evoluties weer van de lopende ontvangsten en uitgaven in de sector van de 
Sociale Zekerheid voor werknemers in de loop van 1998. Deze cijfers worden verder 
gedetailleerd in bijlage li 9. 

Tahel /1. 8 

Evolutie Sociale Zekerheid voor werknemers 1997-1998 

Uit kc ri n gsi nstcll i ngcn 

ll tga\'e/1 

Prestatics 

Andere 

Figen ontvangsten 

Lopende behoefte 

0Ycrdracht globaal bcheer 

,f.laldo uit keringsinstellingen 

Globaal bcheer 

( )111\<lllgsten glohaal helleer 

Bijdragen 

Staats! usscnkomst 

FFE 

Diverse ontvangsten 

l/tga\·en glohaal heheer 

,\'alt!o globaal beheer 

Globaal saldo 

1997 

Voorlopige 

rekening 

1.423. 781 

1.336.435 
87.346 

98.437 

1.325.344 

1.317.724 

-7.620 

(a) 

1.339.941 

870.377 
188.615 
278.410 

2.539 

1.323.765 i 

16.176. 

i 

8.5561 

Initieel 

1998 

Begrotings

controle 

1.472.920 

1.383.957 
88.963 

94.373 

1.378.547 

1.386.233 

7.686 

1.385. 776 

898.675 
193.758 
291.081 

2.262 

1.391.508 

-5.732 

1.954 

1.475.240 

1.382.553 
92.687 

92.693 

1.382.547 

1.388.556 

6.009 

1.388.134 

900.347 
193.006 
292.600 

2.181! 

1.393.385 

-5.251 

7581 

,\filjoenen 13/~F 

'% variatic 

98 bc/ 

97 voorl. 

3,6% 

3,5% 
6,1% 

-5,8% 

4,3% 

5,4% 

3,6% 

3,4% 
2,3% 
5,1% 

-14,1% 

5,3% 

(a) Ten laste van de uitkeringsinstellingen RJZIV 4%9.0 miljoen BEF recuperatie onderschrijcling 
begrotingsobjccticf: RVP 739.0 miljoen BEF overdracht saldi RSZ-PPO: RKW 3000.0 miljoen BEF. 

BRON : V ADE l'v!ECUM- Begroting van de Sociale Zekerheid. 
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Tussen 1997 en 1998 zouden de prestaties toenemen met 3,5%. Die groei zou er in hoofdzaak 
komen op basis van de ontwikkelingen in de ZIV-gezondheidszorgen (+5,2%) (38); de 
pensioenen (+3,8%) en de ZIV-uitkeringen (+3,6%). De evolutie in de gezinsbijslagsector 
(+0,9%) en in de werkloosheid (+1,9%) zorgen voor een zekere matiging van de globale groei 
De "kleinere" takken kennen vrij uiteenlopende groeivoeten, die de globale evolutie, door hun 
relatieve omvang, weinig beïnvloeden. 

De "andere" uitgaven stijgen voornamelijk ingevolge de betaling door het RIZIV van 
achterstallige uitgaven (39) in het kader van de plafonnering van het remgeld en van de 
verrekening daarvan via het fiscale aanslagbiljet. 

De eigen ontl'angsten zouden, onder invloed van de "andere" eigen ontvangsten, met 5,8% 
dalen. De vermindering van de andere ontvangsten is een gevolg van het toewijzen van een 
deel van deze ontvangsten aan het globaal beheer. 

De büdragen - globaal beheer zouden in 1998 met 3,6% toenemen. De zutvere RSZ
bijdragen zouden met 3,4% stijgen. De effectieve toename van de bijdragen wordt in 
belangrijke mate afgeroomd door de toename van de patronale bijdrageverminderingen, die als 
gevolg van de aangekondigde maatregelen 12,7 miljard BEF (of 1,4% van de bijdragen) hoger 
ingeschat werden dan de voor 1997 toegekende verminderingen. 

De rük-,toelagen werden na een periode van nominale nulgroei opnieuw gelndexeerd 
Daarnaast namen de toelagen voor de stelsels van de mijnwerkers en van de zeelieden, die 
bepaald worden in functie van de behoeften, met 1, 944 miljard BEF toe. 

Deze middelen van het FFE stegen, in hoofdzaak onder invloed van de "andere" ontvangsten, 
met 5, I%. Ook de diverse ontvangsten kenden een relatief sterke stijging (-Hl) 

Rekening houdend met de hiervoor omschreven rammgen kwam men in dit stelsel tot een 
overschot van 0,8 miljard BEF. 

3X N.a.v de opstelling van de initiële begroting 19lJ8 had de Regering beslist om een pakket specilieke uitgaven 
m.b t de gezondheidszorgen boven Je nonn (reële groei van I ,5'%) toe te laten. 

39 !let totaal door het RIZIV aan Je Federale Overheid te betalen bedrag voor Je periode !9%-l9lJ8 \Vordt op 
(,,(1)8(, miljard BEF geraamd,\\ aarvan 1.8284 voor hetjaar 199S 

-Hl De opbrengsten van beleggingen zoudenmet I, 158 miljard BEF toenemen. 
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2.1.3. Besluiten 

In 1997 konden, dankzij een in de hand gehouden groei van de uitgaven voor 
gezondheidszorgen, de socialezekerheidsuitgaven (+0,4% voor de uitgaven na correctie) voor 
werknemers beheersbaar gehouden worden. Tezelfdertijd kon, mede door de heroplevende 
conjunctuur, een groei van de sociale bijdragen genoteerd worden (+2, 1% na correctie). Per 
saldo was het daardoor mogelijk om een overschot op de lopende verrichtingen van de 
begroting te realiseren. 

In 1998 zouden de uitgaven opnieuw sterker groeien (prestaties + 3,5%) o.a. ingevolge de 
beslissing om zekere uitgaven in de gezondheidszorgen boven de norm toe te laten. De groei 
( + 3, 6%) van de bijdragen wordt afgeroomd door een verdere stijging van de toegekende 
verminderingen van de werkgeversbijdragen in het kader van de bevordering van de 
tewerkstelling. Per saldo geeft dit aanleiding tot een begroting die een zeer beperkt overschot 
vertoont 

Naast de gezondheidszorgen, die een cyclisch patroon lijken te vertonen, zijn het voornamelijk 
de pensioenen die zorgen voor een uitgavengroei. In de beheersing van de uitgaven van 
voormelde sectoren ligt dan ook, zoals reeds meermaals werd gesteld in vorige Jaarverslagen, 
de grootste uitdaging voor de komende jaren. 
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2.2. De evoluties in de sector van de Sociale Zekerheid voor zelfstandigen 
1996-1998 

2.2.1. De grote tendensen 1996-1997 

Tabelll. 9 geeft de evoluties weer van de Sociale Zekerheid voor zelfstandigen zoals die in het 
verloop van de verschillende budgettaire etappes konden opgetekend worden. In bijlage II. I 0 
worden deze cijfers verder gedetailleerd. 

Tabel/I. 9 

De ,Sociale Zekerheid voor ze(f"itandigen 
Globale evoluties 1996-1997 

,\JiUoenen 13hF 

19% 1997 ~ o\·ariat ie 

Rckcning Initicd Bcgrotings- Vermoedelijk Voorl. 97 voorl. 1 

controle rcal. 9Cl rek. 

!lij dragen 77.749,0 82.053,9 79.370,9 79.216,4 80.576,7 3,6% 
Rijkstuclage 38.483,9 38.130,0 38.130,0 38.130,0 38.130,0 -0,9% 

FIT/ 5.248,6 5.970,2 6.588,8 6.588,8 6.720,0 28,0% 
I )i 1crscn 212,6 180,0 180,0 180,0 180,0 -15,3% 

Totalt> onh angstPil 121.694,1! 126.334,1 124.269,7 124.115,2 125.606,7 3,2% 

J\dmin i st ra tiekosten I~SV /, 3.578,2 3.799,7 4.075,7 4.060,5 3.820,1 6,8% 
Tekort NIIK 177,0 107,7 107,7 107,7 107,7 -39,2% 
I .en in glasten 2.087,4 1.803,1 1.500,4 1.500,4 1.500,2 -28,1% 
Tran siCr-IJ V 3.886,4 3.302,6 3.324,1 3.324,1 3.324,1 -14,5% 

Totaal \oorafnanws 9.729,o 1 9.013,1 9.007,9 8.992,7 8.752,1 -10,0% 

1/esc!ti/dwar saldo wu1r !tl!f 
I 

111.965,1 ~ 117.321,0 115.261,8 115.122,5 116.854,6 4,4% 

glohaal.financied helteer 

Pen si oen scctl)r 69.154,8 71.007,6 70.894,0 69.828,0 69.506,0 0,5% 
( luinsbijslagsector 13488,8 13.676,4 13.676,4 13.608,0 13.655,8: 1,2% 
Faill is semen ts1 erzekering 0,0 175,0 175,0 175,0 0,0 
/IV-uitkeringen 5.045,8 5.066,0 5.109,6 5.109,6 5.063,2 0,3% 
/IV-zorgen 25476,6 25.746,3 25.303,6 25.303,6 23.854,4 -6,4% 

Totaal te financieren 113.166,0 I 115.671,3 115.231,8 113.558,8 112.079,4 -1,0% 

he!t11<jien RSI Z 

Tefinancieren (-) o{m·ersdwt (+) -1.200,9 1.649,7 103,2 1.098,3 4.775,2 

BRON • Begrotingstabellen-Rijksinstituut Sociale Vcrzekering \Oor Zelfstandigen. 
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In vergelijking met 1996 zijn de bUllragen in 1997 met 3,6% gestegen. Deze evolutie is in 
belangrijke mate te danken aan de gunstige conjunctuur, die de inning van de bijdragen 
gemakkelijker heeft gemaakt. De overheidstussenlwmst is, ten gevolge van verrekeningen die 
in 1996 plaatsvonden, in vergelijking met dat jaar licht gedaald (-0,9%). De alternatieve 

.financiering daarentegen is in 1997 met meer dan een kwart toegenomen. In globo nemen de 
totale ontvangsten in dit stelsel toe met 3,2%. 

Als gevolg van de evolutie van de index van de consumptieprijzen, die in 1997 zeer beperkt 
bleef, gecombineerd met een relatief constante evolutie van het aantal rechthebbenden in de tak 
van de pensioenen en van de gezinsbijslag en met de zeer matige evolutie van de 
gezondheidsuitgaven, zijn de totale uitgaven, na verrekening van de eigen ontvangsten van de 
verschillende takken, met I ,0% gedaald tegenover 1996. 

Per saldo kon deze sector daardoor een overschot van 4,8 miljard BEF realiseren. 

2.2.2. De grote tendensen 1997-1998 

Tabel 11. I 0 geeft een overzicht van de budgettaire evoluties in de sector van de Sociale 
Zekerheid voor zelfstandigen tussen 1997 en 1998. Bijlage II. 11 geeft een meer gedetailleerd 
beeld van deze ramingen 
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Bijdragen 

R~jkstoelage 

FFEZ 

DiYersen 

Totale ontnmgstcn 

Administratiekosten RSVZ 

Tekort NHK 

Leninglasten 

Transfer-ZlV 

Totaal nwrafnamcs 

/Jesc:hi/d}{lar saldo voor het 

globaalfinancieel beheer 

Pensioenseclor 

Ge;:ittsbijslagsector 

Fa i 11 issemenlsYer;:ekering 

ZIV -;:orgen 

ZIV -uitkeringen 

Totaal te financieren 

belwe./fen RSVZ 

Tabel II. JO 

De Sociale Zekerheid voor zelfstandigen 
Globale evoluties 199 7-1998 

1997 

Voorl. 

real. 

80.576,7 
38.130,0 
6.720,0 

180,0 

125.606,7 

3.820,1 
107,7 

1.500,2 
3.324,1 

8.752,1 

116.854,6 

69.506,0 
13.655,8 

0,0 
23.854,4 

5.063,2 

112.079,4 

Initieel 

1998 

Begrotings

controle 

81.007,1 81.462,7 
38.778,2 38.625,7 
6.632,7 6.672,1 

200,0 200,0 

126.618,0 126.960,5 

3.658,8 3.814,2 
110,2 110,2 

1.622,7 1.740,5 
3.521,6 3.521,6 

8.913,3 9.186,5 

117.704,7 117.774,0 

71.190,0 70.116,2 
13.898,3 13.917,6 

175,0 175,0 
25.541,9 26.402,4 

5.189,5 5.103,9 

115.994,7 115.715,1 

Te financieren (-) ~~~overschot (+) 4.775,2 1.710,0 2.058,9 

BRON : Begrotingstabellen- Rijksinstlluut \'oor Sociale Veuekering Yan Zelfstandigen. 

.\Jilj'oenenBEF 

'%variatie 

98 bc I 
97 YOOrl. 

1,1% 
1,3% 

-0,7% 
11,1% 

1,1% 

-0,2% 
2,3% 

16,0% 
5,9% 

5,0% 

0,8% 

0,9% 
1,9% 

10,7% 
0,8% 

3,2% 

Op basis van de cüfers na de begrotingscontrole zouden de bUdragen stijgen met 1, 1%. 

De rUI<stoelage werd, zoals in de werknemerssector, opnieuw gekoppeld aan de evolutie van 
de gezondheidsindex. 
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Op die ontvangsten worden de werkingsuitgaven en de bijdrage aan het RIZIV 
voorafgenomen. Deze voon~fiwmes stijgen met 5,0%, in hoofdzaak onder invloed van de 
stijging van de intrestlasten (+16,0%) (.+I) en van de transfer aan het RIZIV(+5,9%). 

Rekening houdend met de blijvend lage inflatievooruitzichten en met de beperkte evolutie van 
het aantal gepensioneerden en van het aantal rechthebbende kinderen, zou de groei van de 
uitgaven, na verrekening van de eigen ontvangsten van de takken, beperkt blijven tot 3,2%. 
Deze groei is bovendien in zeer belangrijke mate te wijten aan de evolutie van de prestaties in 
de tak gezondheidszorgen, die met I 0, 7% zouden toenemen. 

Per saldo wordt in dit stelsel, op basis van voorgaande evoluties, een overschot van 
2, I miljard BEF verwacht 

2.2.3. Besluiten 

Dankzij de gunstige evolutie van de ontvangsten in 1997 en de beheersing van de uitgaven, 
kon het stelsel van de Sociale Zekerheid voor zelfstandigen een overschot realiseren van 
4,8 miljard BEF, dit tegenover een tekort van 1,2 miljard BEF per eind 1996. 

In 1998 zou het overschot op de begroting dalen tot ongeveer 2, I miljard BEF. De groei van 
de ontvangsten (+I, I%) blijft, bij afwezigheid van nieuwe ontvangsten of maatregelen tot 
verhoging van de bijdragen, duidelijk beneden de vooropgestelde ontwikkeling van de uitgaven 
( + 3,2%) Op korte termijn leidt een dergelijke evolutie opnieuw tot tekorten in deze sector. 

Door de evolutie van het aantal gerechtigden en van de gemiddelde uitkeringen, blijven de 
uitgaven voor pensioen en voor gezinsbijslag relatief beheersbaar. Daarom dient de aandacht 
in deze sector in hoofdzaak toegespitst te worden op de evolutie van de uitgaven in de tak van 
de gezondheidszorgen 

-l I Onder imloed \'all de \'an het RIZIV O\'ergenmnen leningen in het kader van de invoering van het globaal beheer. 
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HOOFDSTUK 11 
Begrotingsevoluties m.b.t. de Gemeenschappen en de Gewesten 1996-1998 
en detailobjectieven m.b.t. 1999-2000 

1. Inleiding en methodologische verwiJZingen bij de evaluatie van de 
realisaties en bij de vergelijking van de begrotingsramingen met de 
normen van de Afdeling 

In de navolgende punten worden de realisaties voor 1996 en 1997 vergeleken met de 
begrotingen voor die jaren Daarnaast wordt tevens de begroting voor 1998 geëvalueerd t.o.v. 
de maximaal toelaatbare saldi van de Afdeling. Tenslotte worden de normen voor de periode 
1999-2000 hernomen. 

Wat de realisaties betreft gaat de evaluatie uit van de in het bedoelde (burgerlijk) jaar 
gerealiseerde aanrekeningen en ordonnanceringen (42) De bekomen saldi worden 
gecorrigeerd voor de in het betrokken jaar vastgestelde netto-evolutie van de indirecte schuld 
(-U) (H). De aldus bekomen gecorrigeerde saldi worden vergeleken met de maximaal 
toelaatbare tekorten die in de adviezen van de Afdeling werden vooropgesteld en die werden 
vastgelegd in het samenwerkingsakkoord van 19 juli 1996 tussen de Federale Regering en de 
Gemeenschaps-en Gewestregeringen (BS 19.03.1997). 

Voor 1997 worden de in het samenwerkingsakkoord vastgelegde normtekorten voor dat jaar 
vergeleken met de op basis van de begrotingen bepaalde gecorrigeerde tekorten. Met het oog 
op de bepaling van die tekorten vertrekt de Afdeling van de in de begroting voorziene uitgaven 
(inclusief de variabele kredieten), die verminderd worden met de aflossingen (op directe en! of 
indirecte schuld) De aldus bekomen uitgaven worden verhoogd met de "gedebudgetteerde" 
verrichtingen De Afdeling raamt die debudgetteringen op basis van de 
ontleningsmachtigingen ( 45), die uit de begrotingen verdwenen zijn ( 46) en van de 
beleidsverruimende initiatieven die niet als intertemporeel neutraal kunnen beschouwd worden 
(vb de Maatschappijen voor schoolgebouwen, de NV Aquafin, de NV Sofico). De op die 
wijze bekomen gecorrigeerde uitgaven worden gesteld t.o.v. de in de middelenbegroting 
voorziene ontvangsten (inclusief de toegewezen ontvangsten). De Atäeling wijst er evenwel 
op dat zij, conform de door haar gebruikte methodologie en zoals dat de voorgaande jaren het 

42 Deze metlwdologic stemt overeenmet Je pnncipcs van de rijkscomptahiliteit en van de ESER-rckcningcn. Bij de 
opstelling van de Nationale Rekeningen \\ordt inuncrs ook uitgegaan van de ordonnanceringcn in een bepaald 
hmgcrlijk par. ongeacht hetpar \\aarin Je verbintenis \\cnl aangegaan 

4.1 De lcilll ··gcdebudgcttccrdc·· schuld \\ordt \\cgcns zip1 ncgaliC\'C hijklank geleidelijk vcrvangen door .. indirecte" 
schuld. Met het oog op de vcrilicalie van de naleving van Je toelaathare saldi beval die schuld ook Je schuld die 
ontslaat uit Je c~tra-budgcttairc vcnichtingcn voor zover die aanleiding geen lol schuldophom\. Deze 
veirichtingen \\orden in het advies omschreven als .. heleidsuithreidcndc .. \'errichtingcn. 

44 Indien de imlircclc schuld of een deel en·an \\ erd overgenomen in de directe schuld. Jan venekent de i\l[Jcling de 
c\olutic cn'ém in Je normering. 

45 llcpaaldc ontlcningsmachtigingcn_ o.a. Jcningen \\ aanoor \\ aarborg en/ of rentetussenkomst \\ ordt gegeven_ 
blij ven ingcsclu·cven in de begroting. 

4(> De ermee overccnslcnuncndc uitgaven \\enlcn rechtstreeks in de begrotingen opgenomen. 
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geval was, de herinschrijving van niet-gebruikte middelen uit het verleden niet aanvaardt 
Daarnaast worden tevens de opbrengsten van privatiseringen die op de middelenbegroting 
aangerekend zijn in mindering gebracht (47). Het saldo dat uit de vergelijking van de op die 
wijze bepaalde ontvangsten en uitgaven volgt, is een saldo dat vergeleken wordt met de door 
de Atäeling vooropgestelde maximaal toelaatbare tekorten. 

Hoewel het relevante cijfermateriaal voor de recentste jaren in de navolgende tekst vervat zit, 
werd in de bijlagen getracht de begrotingen en hun uitvoering in een iets ruimer tijdskader te 
plaatsen. Daarom bevatten die bijlagen (bijlagen II 12. tot 11.14) de begratingstotalen naast de 
ordonnancerings- en de kascijfers. 

In de daaropvolgende bijlagen wordt de evolutie van de schuld per deelgebied weergegeven 
(bijlagen II.l5. tot II.24.). De afschaffing van de debudgetteringenen de geleidelijke opname 
van de gedebudgetteerde schuld in de directe schuld, die vanaf 1994 op gang is gekomen, 
hebben tot gevolg dat de evoluties van beide schuldrubrieken als een geheel moeten 
beschouwd worden, zodat trendbreuken kunnen uitgesloten worden. 

In de hierna volgende tekst werden de officiële begrotings-, ordonnancerings- en kasgegevens, 
waarvan de inhoud om hogervermelde redenen telkens verschillend is, omgezet in een 
"traditioneel" ( 4X) netto te financieren saldo. Op die wijze kon een zekere conceptuele 
vergelijkbaarheid tussen de deelgebieden onderling behouden worden. 

* 

* * 

De Afdeling wenst in het bijzonder de aandacht te vestigen op de behandeling van de 
onroerende leasingoperaties in de SER95 ( 49). Volgens de definities die daarin opgenomen 
zijn, zullen deze leasingoperaties in de loop van het jaar waarin ze worden gerealiseerd, 

verrekend dienen te worden in de uitgaven en dus hun weerslag hebben op de 
nettofinancieringsbehoeften. Het gebruik van een dergelijke financieringstechniek zal de 
afwijking tussen de begratingssaldi (die alleen rekening houden met de jaarlijkse afbetalingen 
op het leasingcontract) enerzijds, en de nettofinancieringsbehoeften op basis van de Nationale 
Rekeningen anderzijds, vergroten. De Afdeling wenst daarom nu reeds aan te geven dat ze 
vanaf het begrotingsjaar 2000 (eerste jaar na het huidige samenwerkingsakkoord) de 
leasingoperaties ook zal verrekenen als gedebudgetteerde verrichtingen. 

4 7 Ik ontvangsten voor1.icn op de middelenbegroting \\orden, zoals in de ESER-dctinities, gecorrigeerd voor de 
pri\atiseringsopbrengstcn. De1.e mogen conlèmn deze methodologie niet aange\vend \\orden voor de 
vennindering nm de linancieringsbehodtcn maar kunnen \\cl gebruikt \\orden \'oor schuld\'ermindering. 

4X !let traditioneel netto te Jinancieren saldo \\onit in deze conte:-;t omschreven als de in de middelenbegroting 
voorziene ontvangsten (inclusief de toege\\ezen ontvangsten maar e.'\clusid de leningen) en als de in de 
uitgan:nbcgroting \oouiene kredieten (inclusid de\ ariahele kredieten doch met uitsluiting van de kredieten die 
\oor; i en \\orden \oor de allossing nm de directe schuld). Schulden die uit de indirecte schuld zijn overgenomen 
in de directe schuld. blij\·en als indirect beschou\\ll te \\orden teneinde de \'ergdijkbaarheid over de jaren te 
behouden. 

49 Stelsel \all Economische Rekeningen I <J95. Dit stelsel treedt in \\crking vanaf !9<JlJ maar aan de lidstaten \\onit 
genaagd de Nutionale Rekeningen volgens de niem\ e delinities te herrekenen nmar het jaar 19<J5. 
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2. lVlethodologische beschouwingen bij de normatieve simulaties 

2.1. Algemene uitgangspunten 

De aanbevelingen van de Atäeling worden geleid door een perspectief van budgettaire en 
financiële leefbaarheid voor de Gemeenschappen en de Gewesten op middellange en lange 
termijn, rekening houdend met de bijzondere financieringswet. Daarom dient het specifieke 
door de Afdeling gehanteerde normcriterium van maximaal toelaatbaar tekort (inclusief netto
debudgetteringen en desgevallend KVD) steeds tegenover het geheel van de budgettaire en 
economische verbintenissen van de deelgebieden gesteld te worden indien deze verbintenissen, 
ongeacht hun juridische definitie of boekhoudkundige classificatie, toekomstige economische 
of financiële lasten zullen veroorzaken die de budgettaire marges in de toekomst op recurrente 
wijze zullen aanspreken of beperken. 

Het perspectief van budgettaire en financiële leefbaarheid op middellange en lange termijn 
wordt op het technisch niveau van de normatieve simulaties vertaald door het nastreven van 
twee concrete doelstellingen, met name : 

• de schuldgraad (50) vall elk deelgebied afzonderlijk. en dus ook van alle deelgebiedell samen. vallaf de 
aanyang Y<lll de defillitieYe fase bedoeld ill de bijzolldere fillancierings\\et. tenminste stabiliseren (zie 
hierna de precisering yoor de Vlaamse Gemeensclwp): 

• de intertemporele lleutraliteit \ëlll het begratingsbeleid van elk deelgebied gedurende en lla de 
mergangsfase garallderell. teneinde de deelgebieden te nijmnen yan abmpte schokken in huil 
budgettaire ruimteelleen colltilluïteit ell stabiliteit ill hun begrotillgsbcleid mogelijk te maken. 

Precies om laatstgenoemde reden heeft de Atäeling, zoals de Vlaamse Gemeenschap, 
geopteerd voor een verschuiving van het stabilisatiepunt van de schuldgraad van 2000 naar 
20 1 0 ( 51 ), daar de kloof tussen de evolutie van de toegewezen middelen (toegewezen 
gedeelten van de opbrengst van de personenbelasting en de BTW) in de overgangsfase tot 
1999 en in de definitieve fàse daarna dermate groot is dat met het behoud van de horizon 2000 
een radicale ommekeer in het begratingsbeleid onvermijdelijk zou geweest zijn. Door de 
primaire uitgaven tegen een relatief lagere groeivoet over een langere periode te laten 
evolueren (tot 20 I 0), wordt op lange termijn meer continuiteit in de budgettaire ruimte en dus 
in het beleid mogelijk gemaakt. 

50 Met de schuldgraad or schuldratio \\orut hcdocld: de vcrhouding van de totale schuld (directe en indirecte) ten 
opzichte nm de totale ontvangsten. 

51 Ik horizon\-crschui Ying "en! in de nonnatinc simulaties doorgevoerd vanaf het Jaarvcrslag vanjuni I 'J93. 
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2.2. Centraal scenario voor de Gemeenschappen en de Gewesten voor de 
periode 2001-2003 

Er werd voor de periode 2001-2003 een centraal scenario voor de Gemeenschappen en de 
Gewesten uitgewerkt dat aansluit bij de geactualiseerde aanbevelingen voor begrotingsjaar 
2000 en de stabilisatie van de schuldratio op het niveau van het jaar 2000, respectievelijk het 
jaar 2010 voor de Vlaamse Gemeenschap vooropstelt 

Het hiernavolgend scenario vertrekt van de huidige institutionele context, inzonderheid een 
ongewijzigde wetgeving inzake het financieringsmechanisme van de Gemeenschappen en de 
Gewesten (52). De projecties zijn bovendien gebaseerd op de hypothese van stabilisatie van de 
regionale fiscale draagkracht op het geraamde niveau van begrotingsjaar 2000 (53). 

Tahelll. 11 

Centraal scenario van de normbepaling voor 2001-2003 

in miljárd Bfi:F helwh·e laatste kolom 
Vluumsc Franse Waulsc Brussels Totual NF13 (ESER) 

( icmccnschup Gcmeenschap Gewest I lool(lstcdelijk Uemccnsclwppen van Ci&G 
( îcwcst en (ÎC\\'cstcn in 'X, BBP 

2001 +14J, -3.2 -7, I -2,7 +l,G 0,0% 
2002 +14.0 -3,4 -7) -2,7 +O,G OJJ% 
2003 +13_1 -3,4 -7,G -2,X -0,7 0,0% 

Met het oog op de voorbereiding van het nieuw samenwerkingsakkoord zal de Afdeling de 
criteria herpreciseren die als grondslag zullen dienen voor de normen op middellange termijn 
betrefTende de Gemeenschappen en de Gewesten en die, rekening houdend met de bepalingen 
betreffende de overgang naar de zogenaamde definitieve fase van de bestaande 
Financieringswet alsook met de globale doelstellingen van het Stabiliteitspact, het traject 
opnieuw zullen bepalen voor elke Gemeenschap en elk Gewest, alsook voor de gefedereerde 
entiteiten in hun geheel beschouwd. Er kunnen meerdere factoren worden aangehaald die een 
dergelijke studie verantwoorden, zoals onder meer, de problematiek van de opvang van de 
cot~uncturele schommelingen en van de wijzigingen in de fiscale draagkracht in de 
normbepaling van de gefedereerde entiteiten. 

52 Ik projecties houden geen rekening met een eventuele uunpussing, vanuf hegrotingsjuar 1999, vun de op het 
uuntal leerlingen gebaseenle venlcdsleutel van 57.55% N./42.45% F. \'oor de vaststelling vun het toege\\ ezen 
gedeelte vun de ll.T.W.-opbrengst. 

53 Stabilisatie nmuf begrotingsjaar 2001 op het geraamd niveau van de respectievelijke regionale ut\Yijkingcn ten 
op;ichtc \'élll het nutionuul gemiddelde voor hegrotingsjuur 2000 (hetzij de geraamde llsculc capaciteit voor 
uunslag]aar 1999 ). 

72 



Andere elementen die evenzeer pleiten in de richting van verder onderzoek ZIJn de 
rentegevoeligheid van het schuldniveau en de annaliteit van de normbepaling. 

In onderstaande tabel worden de aggregaten van voormeld centraal scenario weergegeven. 

Tabel 11. 12 

Geconsolideerde rekening van de Gemeenschappen en de Gewesten (a) 

In % van het BBI' 
Totale \Y.O. Totale Primaire Intrest Prin1air Nonn Schuld ESER ESER ESER 

Jaar OlllY. JlF\\' uitgaven uitgaven saldo corr. primair NFB 
saldo 

(I) (2) (3 415) (4) (5) (G~I-4) (7~1-3) (8) (9) (I0-6-9) (11 ~7-9) 

1999 11.4° 0 9.9° n I 1.4° o 10.9°o 0.4°-Ó 0.4"ó 0.()'~ 0 7.4°o 0.0° () 0.40 ;, 0.0°u 
2000 11.3° 0 9.8°o 11.2'~o I 0.8° ó 0.4° 0 0.4°o 0.0° ó 7.1 o;, 0.0°"ó 0.4° 0 0.0°i• 
2001 IJ. I 0 

0 <J.7°o I 1.1 o ;, 10.7°o 0,4°ó 0.4° 0 0.0'~ 0 6.8°ó O.O"û 0.4" 0 (J.()O 0 

2002 11.0° 0 9.(,0 () 11.0° 0 IO.G~o 0.4° 0 0.4° 0 0.0°o 6.5°0 ()_()0 0 0.4°u (J.()O 0 

2003 10.9° 0 9.5°o I 0.9° o 10.6% 0.4°o 0.4°o (J.()O 0 6.3~o o.oo;, 0.4~ 0 (J.()O 0 

2000-2003 - 0.4°o -0.] 0 o - 0.4°o - 0.4° ó -0.1 °o -0.1° 0 0.0° 0 -I. I o o 0.0~ ;, -0.1 '! 0 O.O"i• 
(b) 

(a) Inclusief de Duitstalige Gemeenschap. de Gemeenschappelijke Gemeenscl~apsconunissie en de Franse 
Gemeenschapscommissie (gezuiverd voor dubbeltellingen). 

(b) Periode 2000-2003 ten opzichte van 1999: af\v~jkingen te wijten aan afrondmgen. 

Op basis van de ramingen inzake de aan de Gemeenschappen en de Gewesten toegewezen 
gedeelten van de opbrengst van de personenbelasting en de belasting over de toegevoegde 
waarde, mag aangenomen worden dat, bij constante wetgeving, de toegewezen 
belastingopbrengsten over de eerste vier jaar van de definitieve periode (hetzij 2000-2003 ), ten 
opzichte van het geraamde niveau voor begrotingsjaar 1999 (hetzij 9, 9% van het BBP), zullen 
dalen met iets meer dan 0,3% van het BBP. Rekening houdend met een constante groeivoet 
voor de overige ontvangsten, wordt de daling van de totale ontvangsten geraamd op iets meer 
dan 0,4% van het BBP. Het behoud van het budgettair evenwicht en de stabilisering van het 
primair surplus op het niveau van 0,3 à 0,4% van het BBP over de periode 2000-2003, op het 
globaal niveau van de Gemeenschappen en de Gewesten, impliceert bijgevolg een vermindering 
van de primaire uitgaven met 0,4% van het BBP over diezelfde periode. 
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2.3. Macro-economische parameters 

De volgende hypothesen werden weerhouden voor de actualisering van de aanbeveling voor 
begrotingsjaar 2000 en het centraal scenario voor de periode 2001-2003 : 

Algemeen 

inflatie (a) 
BBP dcllator 

Specifiek voor uitgaven
projecties : 

Rcntc,·oct 

Specifieli~ voor middelen
prujecties : 

Tabel//. 13 

Overzicht van de macro-economische parameters 

1998 

1.5'X, 
1.5% 

GA% 

1999 

l.G% 
l.G% 

GA% 

2000 

1.7% 
1.7% 

G.3% 

2001 

1.7% 
1.7% 

G.J% 

2002 

1.7'% 
1.7'% 

G.O% 

2003 

1.7% 
1.7% 

5.8% 

reële groei BNP 2.5% 2.75% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 
LT rentevoet (b) 5.3% 5.5% 

(a) Procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen. 

(b) De lange-termijn rente\ oet aangewend voor de berekening van de toegewezen middelen is. ingevolge 
een akkoord tussen de Gcmeenschappen en de Gewesten enerzijds en de Federale Overheid anderzijds. 
met ingang van begrotingsjaar 1994. gebaseerd op de nieuwe emissie van lineaire obligaties tijdens de 
maand januari van het betrokken begrotingsjaar. 

2.4. Raming van de intrestlasten 

Aangezien in de wijze van raming van de intrestlasten geen methodologische aanpassingen 
werden doorgevoerd, wordt terzake verwezen naar het Jaarverslag van mei 1995, blz. 48. 
Uiteraard werden in onderhavig Jaarverslag, voor de intresten op de indirecte schuld, de 
initiële begratingsgegevens voor 1998 weerhouden en, wat de directe schuld betreft, werd het 
efTectief uitstaand bedrag eind 1997 in aanmerking genomen 

De normatieve simulaties houden, wat de periode 1990-1997 betreft, rekening met de effectief 
uitstaande schuld van de deelgebieden, overeenstemmend met het totaal van hun directe en 
indirecte of gedebudgetteerde schuld. Zoals in het vorige Jaarverslag, wordt hierbij echter het 
geraamde gedeelte van de door het ALESH beheerde schuld van de sociale huisvesting, dat 
door de lokale huisvestingsmaatschappijen wordt terugbetaald, buiten beschouwing gelaten 
voor de berekening van de schuldratio. 
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2.5. De totale schuld 

Het detail van de totale schuld per deelgebied is weergegeven in de bijlagen I1.14 tot II.l9. 

Voor de evolutie van de totale schuld op middellange en lange termijn gaat het normatieve 
simulatiemodel uit van het principe dat de jaarlijkse evolutie van de schuld na 1997 dient 
overeen te stemmen met de maximaal toelaatbare saldi, of desgevallend boni, die door de 
Afdeling worden aanbevolen. 

2.6. Raming van de ontvangsten 

2.6.1. Raming van de toegewezen middelen 

De lange termijn projecties inzake het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de 
personenbelasting en de BTW zijn gebaseerd op de herziene macro-economische parameters 
zoals weergegeven in punt 2.3. hiervoor. Bovendien werden de vooruitzichten van de andere 
parameters, zoals de totale bevolking en haar regionale spreiding en het aantal inwoners jonger 
dan 18 jaar, aangepast op basis van de laatst beschikbare gegevens en projecties die terzake 
door het N.LS. respectievelijk het Federaal Planbureau ter beschikking werden gesteld. 

a) De geactualiseerde vooruitzichten inzake de evolutie van de totale bevolking en 
haar regionale spreiding 

Voor de raming van het inwonertal vanaf 1999, werd uitgegaan van de groeivoeten 
vooropgesteld in de door het N.I.S. in 1996 gepubliceerde demogratlsche vooruitzichten I 995-
2050 (centraal scenario), na invoeging van het inwonertal vastgesteld op I januari I 998. 

b) De geactualiseerde projecties inzake het aantal inwoners jonger dan 18 jaar 

De in het Jaarverslag 1997 weerhouden projecties van het Federaal Planbureau werden voor de 
jaren 1998 en volgende overgenomen, nà inlassing van de laatst gekende toestand, met name 
het aantal inwoners jonger dan 18 jaar op 30 juni 1997. 

c) De vet·wachte evolutie van de regionale fiscale capaciteiten 

Aangezien in de raming van de toekomstige regionale tlscale capaciteiten ten gronde geen 
methodologische wijzigingen werden aangebracht, wordt terzake verwezen naar het 
Jaarverslag van mei 1995, blz 51. 

Voor de drie Gewesten werd de gemiddelde divergentie tussen de evolutie van het procentueel 
aandeel in de totale P. B. -opbrengst en de evolutie van het procentueel aandeel in de totale 
bevolking van de laatste vier aanslagjaren weerhouden. 

In termen van afwijkingen in regionale fiscale capaciteit ten opzichte van het nationaal 
gemiddelde, resulteerde de actualisering van de basisgegevens in de volgende projecties • 

75 



Tabel IJ. 14 

Overzicht van de ajivijkingen in de regionale fiscale capaciteit 

Afwijkingen in regionale fiscale 
Capaciteit t.o.Y. het nationaal niYeau : 

Obsem1tie <~i 1988 (bj. 1989) 

Obsen a tie aj 1996 (bj. 1997) 

Raming aj. 1999 (bj. 2000) 

Raming aj 2000 ~ aj 2002 
(bj. 2001 ~ bj. 20()]) : 

Raming in Ja<m erslag ·97 vanaf 
Aj 2000 

Vlaamse Ge\vest 

+ 2.422'% 

+ 6.281% 

+ 7 .200'% 

\'ariërend tussen 
+7.197% 
En 
+ 7.192% 

+ 7.9% 
(licht pessimistischer 
t.o.Y. Ja<merslag "97) 

2.6.2. Raming van de andere ontvangsten 

Waalse Gewest 

-8.455%, 

-11.081'% 

-10.730')1,, 

Variërend tussen 
- 10.727% 
En 
-10.719% 

-12.0% 
(optimistischer 
t.o.\'. Jaaryerslag "97) 

Emsseis Hoofdstedelijk 
Gewest 

+13.749% 

-0.218% 

-7.260% 

Variërend tussen 
-7.294% 
En 
-7.355% 

-7.6% 
(licht optimistischer 
t.o.Y. Jaaryerslag ·97) 

Voor de raming van de zogenaamde andere ontvangsten van de Gemeenschappen en de 
Gewesten wordt gesteund op de initiële begratingsgegevens voor 1998. Het basisbedrag voor 
1998 werd afgeleid uit de totaal in de begroting voorziene ontvangsten, na aftrek van alle 
krachtens de bijzondere financieringswet toegewezen middelen en van alle niet-recurrente 
ontvangsten, structurele overschattingen en heringeschreven niet gebruikte middelen uit het 
verleden Vervolgens werd voor de langetermijnvooruitzichten op dit basisbedrag een reële 
jaarlijkse groeivoet van +0,5% toegepast (54) 

54 Voor het llrusscls lloofJstedelijk Ge\vest \\erd zoals in het Jaarvcrslag 19% een reële nulgroei vooropgesteld 
nlllr \\at specilïek de inkomsten \"<lil de Agglomeratie en de ontvangsten ingemlge de splitsing van de provincie 
Brabant bctreH. 
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3. Overzicht van de normnaleving 1992-1998 

In de onderstaande tabel worden de ex-post vastgestelde gecorrigeerde saldi 1992-1997 ( 55) 

en de begratingsgegevens voor 1998 vergeleken met de normen van de Afdeling. 

Tabel//. 15 

De gerealiseerde gecorrigeerde saldi en de normering van de Afdeling 1992-1998 (a) 

1992 1993 

VLAA~ISE (;K~IEEè\S('( lAl' 

Norm -42,5 -38,4 
Realisatle -47,6 -27,9 
.-\f\\ IJking -5,1 10,5 

FRANSE CE~I EEJ'\S('( L\1' 

Norm -9,0 -9,1 
Realisatle -11,3 -11,0 
Al\\ IJklng -2,3 -1,9 

\YAALSE (;J<:\YEST 

Norm -17,4 -17,9 
Rcal!sai!C -18,4 -12,6 
:\I\\ 1_1klng -1,0 5,3 

BRl 'SS ELS I lOOFIJST EIJELI.Jh: (;EWEST 

Nnrm -7,4 -5,4 
1\L'<Iii-.;,)\!C -10,0 -18,2 
,\1\\qklllg -2,6 -12,8 

IJl 'ITSTALI!;E t;E~IEENSCIIAI' (h) (c) 

Norm 0,0 0,0 
1\callsdiH.::: -0,3 -0,2 
t\1\Y!Jking -0,3 -0,2 

(; E\1 EI<:J'\S!'I L CE~ IE ENSCI L\ I'SCO~II\L (b) 

Norrn (I_() 0,0 
Rcahsallc 0,3 0,2 
;\!\\IJking 0,3 0,2 

FIU;\SE (;El\ I Elè.'>SCI L\I'SCO~I~L (bl 

Nmrn 0,0 0,0 
ReaiJsatle 0,0 0,0 
.-\I\\ qkmg 0,0 0,0 

TOTAAL 

Nurm -76,3 -70,8 
Rl'ali.,.atil' -87,3 -69,6 
.-\fH ijldiiJ! -11,0 1,2 

(a) Minleken op de lijn .. Af•Yijking .. = mcrschrijding. 

199.1 1995 

-36,6 -31 ,4 
-40,3 -17,4 

-3,7 14,0 

-14,6 -13,2 
-16,5 -17,7 

-1,9 -4,5 

-15,7 -14,4 
-14,1 -17,1 

1,6 -2,7 

-6,9 -4,3 
-5,8 -3,1 
1,1 1,2 

0,0 0,0 
-0,8 -0,6 
-0,8 -0,6 

0,0 0,0 
-0,5 -0,4 
-0,5 -0,4 

0,0 0,0 
2,0 0,7 
2,0 0,7 

-73,8 -63,3 
-76,0 -55,5 
-2,2 7,8 

1996 

-25,2 
-12,7 
12,5 

-11,7 
-10,8 

0,9 

-13,2 
-12,3 

0,8 

-4,5 
-0,7 
3,8 

0,0 
-0,3 
-0,3 

0,0 
0,2 
0,2 

0,0 
-1,6 
-1,6 

-54,5 
-38,1 
16,4 

19971 

-13,31 
6,5 

19,8 

-9,6, 
-9,01 
0.61 

-11,0 
-6,6 
4,5 

' 
' 
I 

-4,31 

-~:~1 
I 

o.oi 
-0,3 
-0,3 

~:~I: 
0,0 

o.oj 
-0,3j 
-0,31 

i 

-38,2· 
-9,9i 
28,4i 

1998 

lkgr. 

-0,9 
5,6 
6,5 

-8,2 
-10,4 

-2,1 

-8,6 
-18,1 

-9,5 

-4,3 
-4,3 
0,0 

0,0 
-0,2 
-0,2 

0,0 
-0,4 
-0,4 

0,0 
-0,2 
-0,2 

-22,1 
-28,0 

-5,9 

( b) De nom1m erschrijdingcn konden gefinancierd "orden mei rcscn es. Die \\crk\Yijzc \\Crd steeds door 
de Afdeling aam aard. 

(c) Rcscncs \\aren opgebruikt Yanafcind 1995. 

5 5 De gecmrigeenlc saldi \\orden hekomen door het hegrotingssalJo op orJmmanceringsbasis ( \\ aarbij in Je 
uitgaYen deallossingen op Je indirecte schuld begrepen zitten. doch \\aaruit Je af1ossingcn op de directe schuld 
geëlimineerd '' erden) te conigeren met de netto-evolutie Yan de gedebudgetteerJe venichtingen (gemeten ann de 
hand \Uil de e\olutie van Je indirecte schuld) en/of met de vcrrichtingen die een bcleidsuitbreidend karakter 
hebben. 
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De uit deze tabel blijkende afwijkingen worden hierna, per deelgebied, meer in extenso 
behandeld. De aandacht gaat daarbij in hoofdzaak naar de realisaties 1997 en de opvolging 
van de begrotingscijfers 1998. 

In de periode 1992-1997 is de globale schuldpositie van de deelgebieden geëvolueerd zoals 
weergegeven in Tabel II. 16. 

De variatie van de daarin opgenomen directe en indirecte schuld stemt, om de hierna 
opgesomde redenen, niet noodzakelijk overeen met de cijfers die weerhouden werden in het 
kader van de normering van de Afdeling. 

Teneinde zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de economische realiteit gaat de Afdeling uit van 
de ordonnanceringsresultaten op de begroting die, om redenen van kasbeheer (56), soms sterk 
kunnen at\vijken van de kastekorten. Het zijn evenwel die kastekorten die de evolutie van de 
directe schuld bepalen. 

Daarnaast weerspiegelen de schommelingen in de indirecte schuld niet altijd de op de norm 
aangerekende bedragen. De indirecte schuld wordt immers eveneens beïnvloed door de 
weerslag van bepaalde overeenkomsten m.b.t. schuldovernames die de Gemeenschappen en de 
Gewesten met de Federale Overheid sloten (ALESH), door de verrekening van 
beleidsuitbreidende initiatieven en door schuldovernames (Agglo, splitsing provincie Brabant). 
Tenslotte wordt de evolutie van de indirecte schuld ook belnvloed door de verschuivingen van 
de indirecte- naar de directe schuld. 

Bovendien wordt er nogmaals en zeer uitdrukkelijk op gewezen dat het hier weerhouden 
schuldbegrip duidelijk ruimer is dan de schuld die weerhouden wordt in het kader van de 
Maastrichtcriteria Het schuldbegrip dat door de Afdeling gehanteerd wordt om de financiële 
leefbaarheid van een deelgebied te bepalen, houdt eveneens rekening met de financiële 
implicaties op de begroting van de schulden van sommige "overheidsbedrijven". Die schulden 
worden in het kader van de Maastrichtschulddefinitie niet weerhouden. 

56 13ehahe door de denlt:ngeldcn 11ordt de kassituatie ook bcïn\"loed door iinanciëlc vcrrichtingen die niet 
nood;akelijk een 11 eerspiegeling zijn van de budgettaire realiteit. 
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Tabel IJ. 16 

Evolutie van de schuldpositie van de Gemeenschappen en de Gewesten (a) (b) 

.\Jilj"omen BEF 

1991 1992 1993 199-t 1995 1996 1997 

\"L\A\ISI<: CE\IEENSCIIAP 
Dir~ctc 13.035 40.596 72493 92.745 152.232 184.360 175.672 
Indirt:ltc 243.782 261.638 266.714 267.784 206.043 187.065 181496 

FIU,'\S E I; E~ II~EJ..,SCIIAP 
lJin:ck 14.982 24.163 28.788 39.793 47.977 53.980 59.082 
InJircclc (c) 28.763 31.336 42432 42.077 (d) 47.831 51.900 54.151 

\L\ALSI•: <:1<:\\ I~ST 
Din:ctc 2.909 17489 27.172 32.338 48.835 66.254 71.832 
Indirl'lk 143.893 150.327 161.205 159.402 156.299 153.574 150.116 

BIH ISSiêLS I IOOFDSH:DEL.<:~:\\"EST 
JJin.x.tc 5.078 14.988 20.921 34.988 41.260 51462 45497 
lnûin.:ctc 42.976 44.346 51430 48.917 (e) 45.310 (e) 37.322 (e) 19.751 

IJlïTST,\I.I(:E CE\11-:J•:NSCIIAP 
I lircctc -1.785 -1.247 -1.019 -351 119 538 842 
Indirl..'lk 0 0 0 0 0 0 0 

t :E~IEENS< 'I L\PI'I{LI.IKE GI~I\IICI~NSCI L\PSCOI\11\IISSIIê 
lJin.:ck 0 0 0 0 0 0 0 
InJircclc (f) 0 0 0 0 500 0 0 

FIU!\'SE CDIEENS<'II;\PS('O~II\IISSIE 
JJir.:ck 0 0 0 -1.365 -2.068 -911 -1.093 
lndin:ck (g) 0 0 2.950 4.390 5.977 6.848 7.247 

TUL\.\L 
Din•r!l' 34.219 95.990 148.355 198.148 288.356 355.683 351.833 
lll 0 oi3JW 0.50% 1.33% 2,00% 2.55% 3,58% 4.28% 4.06% 
ln<lirl'c!<' 459.415 487.646 521.781 518.181 455.984 429.861 405.514 

111 °o I~IW 6.69% 6.75% 7,04% 6.68% 5.66% 5.18% 4,68% 

(a) De schuldpositie yan de Gcmeenschappen en de Gc\\cstcn bcyat alle schulden die weerhouden \\orden 
Yoor de nonncYaluatic door de Afdeling. Het hier gehanteerde schuldbegrip is daardoor ruimer dan 
"at in aanmerking wordt genomen yoor de schuld in het kader yan de Maastrichtcriteria - Detail zie 
bijlage 11.15. tot 11.20. 

(b) Inclusief de totale schuld \'an de sector Yan de sociale ht!isycsting (ALESH) 

(c) Inclusief het uitstaande bedrag yan de oycrbmggingslcning ten belope yan ll.lJ5 miljard BEF in 
llJlJ:l: 22.04 miljard BEF in 19lJ4. :10.04 miljard BEF in llJ95. :l5.15miljard BEF in llJ% en :17.77 
miljard BEF iu llJlJ7. 

(d) Nam erna me door het Waalse Gewest- per 1/1/1994. 

(c) Rekening houdend met de schuld oycrgcnomcn yan de Agglomeratie- per 1/1/1995. 

(f) Rckcniug houdend met de schuld oycrgeuomen yan de e:x-proviucie Brabant- per l/l/llJlJ5. 

(g) Rekcuing houdend met de schuld aangegaan in het kader Yan de oycrbruggingslcningcn en met de 
schuld mergenomen Yan de e:x-prmincie Brabant- per 1/1/1995. 
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4. De Vlaamse Gemeenschap 

4.1. De uitvoering van de begrotingen 1996-1997 en de normnaleving 

In de Tabel Il. 17 worden de begrotings-en de uitvoeringscijfers m.b.t. de jaren 1996 en 1997 
weergegeven. In de bijlagen ll.12 tot ll.14 worden die cijfers in een ruimer tijdskader 
geplaatst 

Kredieten 
aangepast 

Outyangsten 508,4 
(/'e{t!. %) 

UitgaYen 536,0 
(1'<'111. %) 

,<..,'a I do -27,6 

Tabel IJ. 17 

Begrotingsevoluties 1996-1997 

1996 

Ordon
nancering 

509,1 
100,1% 

529,3 
98,7% 

-20,2 

Kas 

526,2 
103,5% 

550,4 
102,7% 

-24,2 

Kredieten 
aangepast 

549,9 

561,4 

-11 ,6 

1997 

Ordon-
nancenng 

553,4 
100,6% 

549,9 
97,9% 

3,5 

BRON : Begrotingsdocumenten. Rekenhof. Algemene Gege,·ensbank en Schatkisttoestand. 

,\Jiljardm 13/óF 

Kas 

574,1 
104,4% 

567,1 
101,0% 

7,1 

Uit de tabel kan afgelezen worden dat de uitvoering van de begroting 1997 van de Vlaamse 
Gemeenschap, één jaar vroeger dan voorzien, een overschot aangeeft. Deze begroting ging 
nog uit van een tekort van -11,6 miljard BEF, terwijl resp. op ordonnancerings- en kasbasis 
een overschot van 3,5 en 7, I miljard BEF gerealiseerd werd. 
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Uit de cijfers m.b.t. de aanrekeningen kan afgeleid worden dat de Vlaamse Gemeenschap haar 
mztvangsten sinds een aantal jaar op een accurate wijze raamt (57). Zoals in 1996 beliep de 
realisatiegraad op de grote ontvangstenposten in 1997 ook I 00% of meer. Alleen de diverse 
ontvangsten, die minder dan een half procent van de totale ontvangsten vertegenwoordigen, 
halen een realisatiegraad die merkelijk lager ligt (85,6%). De realisatiegraad op de toegewezen 
ontvangsten lag in 1997 relatief hoog (111,3%) en dit ondanks het feit dat slechts 
4,0 miljard BEF van de opbrengst van de GIMV-beursgang (58) werd aangerekend. 

Mede door de gedeeltelijke verrekening van de éénmali ge opbrengst van de GIMV -beursgang 
groeiden de ontvangsten met 8, 7%. De onderliggende groei, d.w.z. excl. GIMV, beliep 7, 9%. 
Die groei steunde in belangrijke mate op de toename van de BFW-middelen (PB en BTW) 
( +8,2%) waarvan de PB gedeeltelijk gekoppeld is aan de reële BNP-groei; doch ook de 
gewestelijke belastingen (+5,8%) en het kijk- en luistergeld (+6,2%) (59) kenden een relatief 
belangrijke groei 

Aan de uitgm'enz(ide lag het uitvoeringspercentage (97,9%) van de begroting lager dan in 
1996 toen 98,7% bereikt werd. De nominale groei van de uitgaven (+3,9%) lag op het niveau 
dat in 1996 (+ 3,8%) werd genoteerd. Deze groeicijfers lagen beneden de tendens die in de 
periode 1989-1996 werd opgetekend ( +6,8% ). Deze ontwikkeling werd gerealiseerd zonder 
aanzienlijke verschuivingen m.b.t. de overdrachten en de annuleringen van kredieten (Go), wel 
bleven de aanrekeningen op de middelen die verworven werden uit de privatisering van de 
GIMV bijna volledig ongebmikt ((>i). De in voorgaande tabel vermelde uitgaven bevatten 
daarentegen wel de provisionering die werd aangelegd in het kader van het Vlaams Egalisatie 
Rente Fonds (VERF) (I ,9 miljard BEF) (62) 

Tijdens het voorbije jaar is het encours op de vastleggingen opnieuw wat toegenomen. De 
ordonnanceringsgraad op de niet-gesplitste kredieten lag vrij laag ( 78,3%) in vergelijking met 
de in het verleden vastgestelde aanwending van dergelijke kredieten, terwijl de realisatiegraad 
op de vastleggingskredieten ongeveer op peil is gebleven. 

5 7 Va nar I 'J'J 3 11 onlt als gemiddelde een realisatiegraad bereikt die iets boven I 00'% is gckgcr1. 

5X Volgens de hegroting I 'J'J7 zou het op de beurs brengen van 14.X'X, van de aandelen van de GIMV 
4.0 miljardlli·:F opbrengen. Die moesten geboekt worden op een organiek bcgrotingslèmds teneinde aangc\\cnd 
te \\orden voor écnmaligc uitgaven. J k ui temdelij kc opbrengst bedroeg (J,S miljard !lEF waarvan in I 'J'J7 
4.0 mdjani lliT \\en! aangcrckcml op het vermelde bcgrotmgslèmds en \\aarnm 2.S miljard BEF begin I99S 
\\ cnl aangerekend op het FEERR. 

59 Ik toename is gedeeltelijk cm gevolg 1·an de brutering. Vanar 1997 \\·crdcn de bruto-opbrengsten gehoekt en 
voor;iet de uitgavenbegroting een post voor de dekking van de inningskost De groei is daarnaast een gevolg \ an 
de campagne die \\en! opgezet om de ontduiking tegen te gaan. 

(,() Eind 1997 lagen de niet-gebruikte vastleggingskredieten ongeveer 2 miljard BIT hoger dan in l 9%. 

61 Eind 19% \\ crd een saldo op de 1 ariahele kn:dietcn van 2A miljard BEF opgetekend~ eind 1997 beliep dat saldo 
(J.7 miljard !lEF. 

62 Door de voortdurende daling \an de rente in I 997 ble1·cn er kredieten ongebruikt die voor het eind \·an hd jaar 

duurgestort 11 erden aan het \·crmddc Fonds. 
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De in de tabel en bijlage vermelde kascijfers geven een duidelijk hoger niveau van ontvangsten 
en uitgaven wat per saldo leidde tot een kasoverschot van 7,1 miljard BEF. Vanaf eind 1997 
houden de kasverrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap alleen nog rekening met de 
verrichtingen van de DAB's en met deze op de wachtrekeningen van het Centraal 
Financieringsargaan (CFO) (63), dat vanaf 1997 volledig buiten de kas van de Vlaamse 
Gemeenschap gehouden wordt (64). De kasverrichtingen op de DAB's hebben in 1997 
aanleiding gegeven tot een positief kasresultaat van ongeveer 6,1 miljard BEF (65). De 
wachtrekening van het CFO heeft daarentegen een negatief effect gehad van 0,8 miljard BEF. 
De aggregatie van de CFO-rekeningen gafper eind 1997 een totaalstand van 14,9 miljard BEF 
tegenover 7,0 miljard BEF eind 1996. 

De som van het gerealiseerde saldo en de evolutie van de indirecte schuld en de in de directe 
schuld overgenomen indirecte schuld geeft een resultaat dat vergelijkbaar is met de maximaal 
toelaatbare tekorten. De schuldevolutie kan afgelezen worden uit de bijlagen II. 15 en II. 16. 

De indirecte schuldevolutie omvat eveneens de door de NV AQUAFIN aangegane schuld. 
Anderzijds werd een correctie doorgevoerd voor de toename van de aangelegde 
pensioenreserves. Daarnaast wordt eveneens een correctie doorgevoerd voor de reserves die 
opgebouwd worden via het VERF (I, 9 miljard BEF). Deze verrekening vloeit rechtstreeks 
voort uit de methodologie van de Afdeling die geen overdracht van saldi toelaat. Toch staat de 
Afdeling zeer positief tegen het aanleggen van voorzieningen, op voorwaarde dat dit gebeurt 
binnen de marges van de maximaal toelaatbare saldi. Ze beschouwt dergelijke voorzieningen 
als een element van voorzichtig budgettair beleid. Aan de ontvangstenzijde werden evenwel, in 
het vcrlengde van de ESER-methodologie, de privatiscringsopbrengsten van de GIMV 
uitgesloten. 

(J3 Vanaf eind 1997 hcvat het CFO de rekeningen van alle Vlaamse Openhare Instellingen. 

(,-l I kcreet \an I(, december 1997 houdende bepalingen inzake kas-. schuld- en \\aarhorgheheer van de Vlaamse 

( icmccnschap ( llS ~0 12. 'J7- r Editie pg. ~5228-~523 I). 

()5 Da<Jn<m is 5.-lmiljard IWF te \\ijlen aan de kasvcrrichtingen op het MINA-Fonds en().(, miljard BEF aan het 

VIF. Inclusief de in I 997 gerealiseerde kasoverschottcn op het MlNA-Fonds hedl dit Fonds over de jaren heen 

reeds ge7orgd voor een .. , oorlopigc·· schuldvennindering van 12.7 miljard BEF. Aangezien voor het VlF \ an bij 

de aam ang een evem\ icht \\ crd opgelegd. heet\ die instelling naast het c!Tect nm I 997 geen hijkomend 

schuld\-crininderingsclfcct gehad. 
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Tabel I!. 18 

De normnaleving m.b.t. de begrotingen 1992-1997 

,\Jiljardm BhF 

1992 1993 199-J. 1995 1996 1997 

1. Saldo ordonnanccringcn -29.8 -22.9 -36..1- -17.-J. -20.2 -0.5 (a) 

2. Ncttodcbudgcttcringcn (b) -17.8 -5.0 -3.9 0.0 7.5 7.0 (c) 

3. Globaal tekort (1+2) --1-7.6 -27.9 --1-0.3 -17.-J. -12.7 6.5 

..J.. Norm --1-2.5 -38.-J. -36.6 -31.-J. -25.2 -13.3 

5. ,1fi1'ijking (1-3) (d} -5, I i 0,5 -3,7 1-1, () 12,5 19,8 

(a) Saldo op ordonnanccringsbasis na correctie voor GIMV-privatiscringsopbrcngstcn ( 4,0 miljard BEF). 

(b) Evolutie van de indirecte schuld. exclusief de sociale huisvesting. maar inclusief de evolutie van de 
indirecte schuld overgenomen in de directe schuld en rekening houdend met de NV Aquafin en het 
Vlaams Pensioenfonds. 

(c) Evolutie van de indirecte schuld excl. sociale huisvesting. maar mei. de evolutie van de indirecte 
schuld 0\ ergenomen 111 de directe schuld -6.S mil_prd BEF. NV Aquafin + 4.4 miljard BEF: Vlaams 
Pensioenfonds -1.1 miljard BEF. VERF -I. 9 miljard BEF: ALESH -1.6 miljard BEF. 

(d) Min-tcken is overschriJding. 

BRON : Rekenhof (ordonnanccringcn tot 1995). Algemene Gegevensbank (ordonnanccringcn 1996 en 1997). 
Statistiek gcdcbudgcttccrdc schuld- Vlaamse Gemeenschap. 

Op basis van de voorgaande cijfers blijkt dat de Vlaamse Gemeenschap in 1997, zoals reeds de 
vorige jaren het geval was, zeer duidelijk binnen de normering van de Atäeling is gebleven. De 
positieve afwijking is naast de niet-uitvoering van de uitgavenbegroting met ongeveer 2% (bij 
een volledige uitvoering van de middelenbegroting) mede te danken aan het feit dat de 
aflossingen op de indirecte schuld hoger lagen dan in de begroting voorzien was, dat de 
verrichtingen van de NV AQUAFIN onder de ramingen bleven, dat de schuldvermindering in 
hoofde van de Vlaamse Gemeenschap in het ALESH groter was dan voorzien, dat de 
stortingen aan het pensioenfonds op hun niveau van 1996 gehandhaatä bleven en dat reserves 
werden gevormd binnen het VERF. 
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4.2. De begroting 1998 

In de Tabel II. 19 worden de "gecorrigeerde" begratingsverrichtingen voor 1998 vergeleken 
met de door de Mdeling vooropgestelde normering 

Tabel /I. 19 

Begroting 1998 versus norm 

.\Jiljurdm J31W 

Norm l99R Vcrschil 

Initieel Aangepust Initieel Aangepust 

1. UniYangsten 573,2 574,9 

2. (lccorrigccnlc uitgaYen (3-4+5) 571 ,R 5G9) 

.\. I kgrotingsuitgaYcn 573,5 573,4 

4. Atlossingen (a) ~u 11,1 

5. E:-;tru -budgettaire \'cniehtingcn ( h) G,4 G,9 

6. ,\'nldo (6} (J )-(!) (h} -0, y u 5,6 ],3 6,5 

(a) Inclusief ALESH 1.2:1miljard BEF 

(b) NV Aqualïn +-U> miljard BEF: Vlaams Pensioenfonds : -0.5 miljard BEF en niel-\nrekening 
pri\atiseringsopbrengsl GIMV 2.X miljard BEF. 

Op basis van de initiële begroting 1998 blijft er op de Vlaamse begroting een marge van 
2,3 miljard BEF; na aanpassing van de begroting stijgt de positieve afwijking t.o.v. het 
maximaal toelaatbaar saldo tot 6,5 miljard BEF. 

Na de uitzonderlijke groeicijfers (ó6) die in het begrotingsjaar 1997 konden opgetekend 
worden, vinden we voor 1998 een middelentoename met 4,6%. Aan de uitgavenzijde werd 
een groei ( + 2, I%) genoteerd die beneden de evoluties van het vorige jaar gelegen is. Die 
ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om voor het eerst een begroting neer te leggen 
die een overschot vertoont (1,5 miljard BEF) (67) 

De evolutie van de parameters van de BFW en in het bijzonder de koppeling van de 
overgedragen personenbelasting aan de reële BNP-groei (ten belope van 75%), ondersteund 
door de nog steeds toenemende annuiteiten, zorgen voor een groei van de totale ontvangsten 
met 4,6% 

6(J Die cnllutic \\US in belangrijke mate te \Yijtcn aan èémnaligc !actoren, \\.o. Je beursgang \an de Gllv!V de 
belang I ijkstc is. 

(J 7 Na hegwtingscontrole. in traditionele termen d.\\ I Hlor de correcties 7tJUls die door de Alikling \\orden 
toegepast. 
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De groeivoet van de betalings- en de beleidskredieten beloopt in 1998 nog slechts de helft van 
de uitzonderlijke groei die in 1997 werd genoteerd (68). Hoewel het niveau van de 
vastleggingen opnieuw iets hoger ligt dan de ordonnanceringskredieten die in de begroting 
1998 geopend werden, is dit verschil niet onmiddellijk van aard om op termijn problemen te 
scheppen. Bij de vastleggingsmachtigingen wordt anderzijds vastgesteld dat deze eveneens 
boven het niveau liggen van de in de begroting voorziene vereffeningskredieten. Daardoor zou 
het encours kunnen toenemen (3,4 miljard BEF). De Vlaamse Gemeenschap heeft dit evenwel 
opgevangen door een versnelde aflossing van de indirecte schuld (3,0 miljard BEF). 

Om van het begratingssaldo over te gaan naar het maximaal toelaatbare saldo, zoals dat 
bepaald wordt door de Afdeling, dienen de begratingskredieten gecorrigeerd te worden voor 
de te verwachten evolutie van de gedebudgetteerde schuld (inclusief de evolutie van de schuld 
van het ALESH die ten laste komt van de Vlaamse Gemeenschap) en met de 
beleidsuitbreidende verrichtingen. Deze laatste worden, voor wat de Vlaamse Gemeenschap 
betreft, traditioneel bepaald door de toename van de schuldpositie van de NV AQUAFIN 
( +4,6 miljard BEF) en door de aangroei van de reserves op het Vlaams Pensioenfonds 
(-0,5 miljard BEF) ((,9) Gezien de in de begroting voorziene kredieten konden verminderd 
worden met een bedrag gelijk aan de nog aan te wenden privatiseringsopbrengst (70) werd een 
correctie doorgevoerd, waardoor de gecorrigeerde uitgaven met een zelfde bedrag toenemen 
(+2,8 miljard BEF). 

Op basis van die verrekeningen wordt, zoals uit de tabel blijkt, een marge van 6,5 miljard BEF 
t.o v de norm bekomen Uitgaand van een aangepaste begroting die in traditionele termen met 
een overschot van I ,5 miljard BEF is ingediend en gezien de extra-budgettaire verrichtingen 
meer dan gecompenseerd worden door de voorziene at1ossingen van de indirecte schuld komen 
wc, op basis van de berekeningen van de Afdeling, tot een gecorrigeerd overschot van 
5,6 miljard BEF. Volgens het samenwerkingsakkoord mocht het toegelaten tekort 
0, 9 miljard BEF belopen. 

(,8 In de begroting I 'J'J7 \\crd Je privatisering van een deel van de liiMV geraamd op 4,0 miljarJ BIT. De 
\<.:machte opbrengst \\Cid ingeschreven op een daartoe speciaal opgericht organiek Fonds, \\aurop tcrzcllûcrtijd 
éénmaligc imcstcringsuitgavcn zullen aangerekend \\orden. 

(,l) !-:en eventuele correctie n.a.v. het aanleggen ,·an reserves in het kader van het VERF zal plaatsvinJen op het 
ogenblik Llat het\\ crkcliJkc bedrag van de reservering gekend is. 

70 In llJ'J8 \\ordt nog 2.8 miljard BEF van de opbrengsten uit de privatisering van de UIMV aange\\end om de 
uitgaven \ an het FEERR te dekken. Dit gccll aankiding tot een éénmali ge vermindering van Je kredieten. 
J\angc1icn de privatiscringsopbrcngstcn mlgcns Je ESER-ddinitics niet mogen aangc\\cnd \\orden voor Je 
financiering nm het tekort maar moeten dienen voor Je vcnnindcring nm de schuld. \\ cn!cn ze vcnckcnd als 
bij komende ui tgm c. 
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4.3. De aanbevelingen voor 1999-2000 

Het maximaal toegelaten tekort voor begrotingsjaar 1999 stemt overeen met de 
begrotingsdoelstelling die voor dat jaar werd bepaald in het samenwerkingsakkoord van 19 juli 
1996 (B. 5/ van 19 maart 199 7) betreffende de begrotingsdoelstellingen voor de periode 1996-
1999, zoals dit door de Gemeenschappen en de Gewesten werd goedgekeurd. 

Bij de vaststelling van de aanbevolen norm voor begrotingsjaar 2000, zoals weergegeven in 
onderstaande tabel, werd in de eerste plaats uitgegaan van de veronderstelling dat de 
aanbevelingen van voormeld samenwerkingsakkoord met betrekking tot 1998-1999 worden 
gerespecteerd. 

(mia BEF) 

1999 2000 (a) 
(mmemt·erkingsakkoord 19 7 1996) 

+13,5 +15,3 

(a) Voor de periode 2001-2003 \\ordt vcrwezen naar punt 2.2 van onderhavig hoofdstuk (11): Centraal 
scenario' oor de Gcmeenschappen en de Gewesten ,·oor de periode 2001-2003. 

De aanbeveling voor begrotingsjaar 2000 kadert in de doelstelling van een globaal budgettair 
evenwicht dat voor dat jaar op het niveau van Entiteit II dient gerespecteerd te worden (7 I). 

71 i:ie ook· I Ioofdstuk IJ : <3lohalc aanhen:lingen \'oor het geheel van de c;emeenschappen en de Ge\veslen. 
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4.4. Besluiten 

Voor 1997 ligt het gerealiseerde gecorrigeerde overschot nog hoger dan dat van de 
voorgaande jaren. Dat is in belangrijke mate toe te schrijven aan het feit dat de 
begratingsramingen de normen van de Afdeling reeds respecteren. Bovendien worden de 
geraamde ontvangsten traditioneel volledig gerealiseerd, terwijl de uitgavenkredieten niet ten 
volle worden benut. Naast het aanleggen van reserves op het pensioenfonds heeft Vlaanderen 
bovendien reserves aangelegd om renteschokken op te vangen. Tenslotte heeft de Vlaamse 
Gemeenschap in 1997, door gebruik te maken van middelen die vrij kwamen ingevolge de 
gunstige rente-evolutie, een deel van haar indirecte schuld sneller dan voorzien afgelost, wat 
eveneens heeft bijgedragen tot vermeld overschot. 

De begroting 1998 blijft na de traditionele "correcties" en na de eliminatie van de 
privatiseringsopbrengsten, die van 1997 naar dit begrotingsjaar werden doorgeschoven, zeer 
duidelijk binnen de normen. 

Volgens het bij de initiële begroting gevoegde meerjarenplan slaagt de Vlaamse Gemeenschap 
erin om haar begrotingsdoelstellingen ook tijdens de komende jaren na te leven. 

De doorzichtigheid van de Vlaamse begroting blijft bemoeilijkt door de veelheid van 
instellingen, organismen en diensten met afzonderlijk beheer die rond de begroting evolueren. 
Dit stelt niet alleen problemen bij het opstellen van de economische en de functionele 
hergroeperingen, hoewel deze ondertussen bijna volledig en tijdig ter beschikking werden 
gesteld, het maakt ook de opvolging van de begroting in de loop van het jaar moeilijker. Het 
niet afzonderlijk weergeven in de kastoestanden van de uitvoering van de begroting en van de 
vcrrichtingen van de begratingssatellieten is daar een illustratie van. 

De Vlaamse Gemeenschap stelt anderzijds gedetailleerde informatie ter beschikking om de 
opvolging van de begroting te kunnen verzekeren en om de noodzakelijke analyses te kunnen 
uitvoeren. In de loop van 1997 heeft zij een gedetailleerd schuldrapport (72) overgemaakt aan 
het Vlaamse Parlement. De Vlaamse Gemeenschap beschikt ook over bijna volledig 
geconsolideerde economische en functionele hergroeperingen, terwijl ook de overige 
budgettaire gegevens op een nauwgezette voortreffelijke wijze aan de Algemene 
Gegevensbank worden overgemaakt. Die gegevens zijn absoluut noodzakelijk om de 
opstelling van een geïndividualiseerde overheidsrekening mogelijk te maken. De kerncijfers 
mb.t. de begratingsuitvoering worden bovendien maandelijks in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd 

72 In uitmering nm het Jeereet \'an 16 december l ')')7 houdende bepaling inzake kas-. schuld- en \\'aarhorgbeheer 
\'an Je Ylaam,;e <.!emeenschap (BS 30.12.97-2° Editie pg. 35228-35231 ). 
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5. De Franse Gemeenschap 

5.1. De uitvoering van de begrotingen 1996-1997 en de normnaleving 

De Tabel II. 20 geeft een overzicht van de begrotingsramingen, de aanrekeningen en de 
kasverrichtingen voor 1996 en 1997 (73). In de bijlagen 11.12 tot II.14 worden deze cijtèrs in 
een ruimer tijdskader geplaatst. 

Kredieten 

aangepast 

()ntYangstcn 223,R 

(real. %) 

liitgaven 2'0 _c, 

(f'L'lll. i}~) 

Saldo -6,8 

Tabel/I. 20 

Begrotingsevoluties 1996-1997 

J<)% 

Onlon-

nancenng 

220.4 

98,5% 

224,7 

97,5% 

-{3 

Kas 

220) 

98,5% 

22(,) 

98,21)~ 

-6,0 

Kredieten 
aangepast 

230) 

237) 

-7,0 

l ')')7 

Ordon-

nanccnng 

226,') 

98,5% 

231) 

97.5% 

-.J, .J 

BRON : Begrotingsdocumenten. Rekenhof. Algemene Gegeyensbank en Schatkisttoestand. 

,\Jiljàrden Bl~F 

Kas 

227,R 

98,9% 

232,') 

98, JIJ{; 

-5, I 

Op basis van de bovenstaande tabel blijkt dat de Franse Gemeenschap op ordonnanceringsbasis 
binnen de vooropgestelde begratingssaldi gebleven is. 

De aanrekeningen op de middelenbegroting en de uitvoering van de uitgavenbegroting op 
ordonnanceringsbasis lagen in 1997 op het niveau van de vorige jaren. De effectieve 
onderliggende realisatiegraad wijst op een nog grotere benutting van de kredieten. Inderdaad, 
op de organieke begrotingsfondsen, die vanaf 1995 in de begroting opgenomen werden in 
vervanging van de traditionele begrotingsfondsen, liggen de realisaties (ongeveer 
2,0 miljard BEF) duidelijk beneden de ramingen (ongeveer 6,0 miljard BEF). Het verschil 

Tl De door de Franse lîcmccnschap gepubliceerde bcgrotingsgcgcYens \\cnlcn YcrtaalJ in het ·'traditionele .. concept 
nm netto te lïnancicrcn saldi LhY.z dat de al1ossingcn op Je directe schuld niet in de uitgaven vcrvat zitten 
1 ter\\ 111 dat 11 cl het gcnll is in Je begrotingsdocumenten van Je Franse Gemeenschap) en Jat de 
leningompbrengsten uit de midJckn 11 crJen \'cnlijJcrJ. 
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tussen de ramingen en de uitvoering stelt evenwel geen probleem qua begratingsevenwicht (7-1-) 
aangezien de uitgaven slechts kunnen gebeuren voor zover er ontvangsten gerealiseerd zijn. 
Indien we de uitvoering van de begroting exclusief de organieke begratingsfondsen bekijken 
dan vinden we een uitvoeringsgraad die gelijk is aan 99,9% voor de ontvangsten en van 98,9% 
voor de uitgaven. Uit deze cijfers blijkt de nauwkeurigheid waarmee de begratingsramingen 
sinds enkele jaren opgesteld worden. 

Uit de tabel kunnen we at1eiden dat de nominale ontvangstengroei tussen 1996 en 1997 3,0% 
beliep. Die groeivoet lag beneden de trend (+3,9%) van de periode 1989-1996. In 1997 was 
de middelentoename voornamelijk een gevolg van de ontwikkeling van de overgedragen 
opbrengst uit de personenbelasting (die aan de inflatie en ten dele aan de reële BNP-groei 
gekoppeld is, waardoor deze middelen met 6,2% toenamen) en van de stijging van de BTW
middelen, die daarentegen gekoppeld zijn aan de inflatie en aan de evolutie van de (de)
nataliteit, doch ingevolge de afrekeningen m.b.t. voorgaande jaren toch nog met 3,6% stegen 
Daarnaast daalde de opbrengst van het kijk- en luistergeld ( -5,3%) en van de diverse 
ontvangsten (wo. overgedragen niet-gebruikte middelen en de opbrengst van de 

overbruggingslening) die ±4,5% van de totale begrotingsmiddelen uitmaken met -17,1% (75). 

De nominale uitgavengroei (2,9%) lag zeer dicht tegen vermelde middelentoename en was 
aanzienlijk hoger dan de toename tussen 1995 en 1996 ( -0,4% ); die groeivoet was evenwel 
vertekend door de doorschuiving van de uitbetaling van de eindejaarspremie van december 
1996 naar januari 1997. Indien die factor wordt uitgesloten dan beloopt de onderliggende 
uitgavengroei in 1997 I ,4%. Tussen 1989 en 1997 beliep de gemiddelde groeivoet 3,5%. 
Over de laatste 4 jaar van die periode was hij evenwel teruggevallen tot 1 ,5%. 

Aangezien de Franse Gemeenschap bijna geen vastleggingskredieten in de begroting voorziet 
kan hier geen encours van betekenis opgebouwd worden. 

Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat de niet-gebruikte middelen eind 1996 
I ,6 miljard BEF beliepen en dat ze eind 1997 op basis van voorlopige cijfers 2,0 miljard BEF 
zouden belopen 

Op kasbasis werd eind 1997 een saldo bekomen dat we1mg afwijkt van het 
ordonnanceringssaldo. De Franse Gemeenschap heeft slechts weinig parastatalen waardoor de 
derdengelden die in haar kas zijn opgenomen beperkt blijven en de kasevolutie nauwer aansluit 
bij de uitvoering van de begroting. 

7-J. Enkele \"<111 det:e organieke begrotingslèmdsen mogen, in ai\\ijking \·an de \\"ellen op de rijkscomptabiliteit een 

debetsaldo \ertonen. Die debetsaldi zijn vrij stabiel en dienen eerder als ··bedrijE;kapitaar· bescholl\\ll te 

\\Orden. 

75 J)e opbrengst \:111 de mwbruggingslcning beliep 5.6 miljard BEF in I LJl)(, t.o.v .. "l.O miljard BIT in I LJlJ7. 
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Een vergelijking van de begratingsuitvoering met de door de Mdeling gehanteerde maximaal 
toelaatbare saldi maakt het noodzakelijk om naast de ordonnanceringen ook de evolutie van de 
indirecte schuld in aanmerking te nemen (zie bijlage II.18). 

Aangezien de nieuwe gedebudgetteerde verrichtingen, met uitzondering van de 
overbmggingsleningen, reeds een aantal jaar uit de begroting verdwenen zijn, blijft het encours 
op de indirecte schuld exclusief overbmggingsleningen nagenoeg stabiel (76). Zoals in het 
meerjarenplan tot herfinanciering van de Franse Gemeenschap voorzien was, werd in 1997 een 
nieuwe tranche (2, 973 miljard BEF) op de overbmggingslening opgenomen. De intrestlasten 
op deze leningen werden in de begroting voorzien en niet meer, zoals tot 1995 het geval was, 
gekapitaliseerd. 

I. Saldo ordonnanceringen 

2. Nctlodehudgetteringen 

3. Saldo ( 1+2) 

4. Overbruggingskning (a) 

'i. Nicl-aange\\'ende middelen 

(, (I lobaal saldo (:1+4+5) 

7. Norm 

8 .lfitiflunx (6-7) (h) 

Tabel IJ. 21 

De normnaleving m.b.t. de begrotingen 1992-1997 

1992 1993 19')4 1995 

-8,7 -8,9 -7,0 -7,1 
-2,6 -2,1 0,4 0,7 

-11 '3 -11 '0 -6,6 -6,4 

(-12,0) -9,9 -9,4 

-1,9 

-11 '3 -11,0 -16,5 -17,7 

-9,0 -9,1 -14,6 -13,2 

-2,3 -1,9 -1,9 -4,5 

,\/i/farden !3hF 

1996 1997 

-4,3 -4,4 
0,4 0,0 

-4,0 -4,4 

-5,6 -3,0 

-1,2 -1,6 

-10,8 -9,0 

-11 '7 -9,6 

0,9 0,6 

(a) Totaal bedrag \'an de opgenomen tranche. eyentueel yermeerderd met de gekapitaliseerde intresten Yan 
het bedoelde jaar. 

( b) Negatief teken = oyerschrijding. 

BRON : Rekenhof ( ordonnanceringen tol 1995). Algemene Gegeyensbank (ordonnanceringen 199G en 1997). 
Statistiek gedebudgetteerde schuld. 

Indien rekening gehouden wordt met het geheel van die elementen dan krijgen we het resultaat 
dat in Tabel 11. 21 is opgenomen Uit de vergelijking van de gerealiseerde gecorrigeerde 
tekorten met de norm blijkt dat de Franse Gemeenschap voor het tweede opeenvolgende jaar 
een gecorrigeerd tekort realiseert dat beneden het maximaal toelaatbare saldo van de Atèleling 
ligt. 

7(, Ik Jtlossingen op de tmiYcrsilJire leningen en bij de pamcommunautaire instellingen \\orden gecompenseerd 

door de toename \an het cncours op de kredietlijnen (zie Bijlage IL 18). 
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5.2. De begroting 1998 

Tabel II. 22 maakt de vergelijking mogelijk tussen het voor 1998 vooropgesteld maximaal 
toelaatbaar saldo en de initiële begroting (77). 

I. ( lnt\·angstcn (a) 

2. (lccorrigccrJc uitgaven (3-4+5) 

3. J~cgrotingsui tg a ven 

4. Allussingcn 

5. E:-;tra- budgettaire vcrrichtingen (b) 

Tabel I/. 22 

Begroting 1998 versus norm 

Norm 1998 
Initieel 

230,8 
242,3 

241,7 

3,5 

4,1 

1\Jiij(m/en B1JF 

Vcrschil 
Aangepast Initieel Aangepast 

231,8 
242,1 

243,4 

3,5 

2,2 

6. ,\'a/do (6) ( /)-(}) (h} -8,] -11,5 -10, .f -3,2 -2,1 
( c) (c) 

(a) E:-.:clusief de hcringescltreyen niet-aangewende middelen. (initieel : 1.25 miljard BEF: aangepast 
2.o.n mitjard BEF) 

(b) Initieel: 
opgenomen bedrag Yan de oyerbruggingslening (2.07ó6 mi~jard BEF) plus heraanwending yan saldi 
die sinds eind I 992 beschikbaar waren op de "traditionele" begratingsfondsen (2.0 miljard BEF). 
Aangepast . 
opgenomen bedrag Yan de m erbruggingslcning (2.076ó miljard BEF) plus herammending \'all saldi 
die sinds eind 1992 beschikbaar \\aren op de "traditionele" begratingsfondsen (2.0 miljard BEF) 
Yenuinderd met de storting aan het egalisatiefonds ( 1.8573 miljard BEF). 

(c) Negatief teken= o\'erschrijding. 

Uit de tabel kan afgeleid worden dat de Franse Gemeenschap de aanbeveling van de Afdeling 
kan naleven indien het verschil in realisatiegraad op de uitgaven en op de ontvangsten in de lijn 
ligt van de voorgaande jaren In dat geval zal het ex-post begratingssaldo overeenstemmen 
met de aanbeveling van de Afäeling (78). 

Tussen 1997 en 1998 stijgen de geraamde ontvangsten op basis van de aangepaste begroting in 
nominale termen met I ,5%. Deze groei is voornamelijk een gevolg van de evolutie van de PB
middelen (79)(+6,2%) De ontwikkeling van die middelen wordt enerzijds getemperd door de 
voorlopige afrekening van het voorgaande jaar en de vooruitzichten m.b.t. de evolutie van de 
index van de consumptieprijzen en anderzijds opgetrokken door de relatief hoge reële BNP
groei, die in 1998 voor 75% wordt doorgerekend. De groei van de BTW-middelen (+0,3%) 

77 D~.: Franse G~.:meenschap zal haar begrotingsaanpassing voor I 998 slechts in Je loop van Je maand juni. 
tcuellclerti]d als haar begroting voor 1999, neerleggen \\aarJoor deze analvse gebaseerd blijll op Je initiële 
begroting. 

78 In 19')() en 1997 lag Jie al\vijking op ongeveer I ,D'X> 

79 De PB-middelen vertegemvoorJigen ongeveer één vierde van Je totale ontvangsten van Je Franse Gemeenschap. 
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(ongeveer tweederden van de totale ontvangsten), die niet gebonden is aan de reële BNP
groei, blijft ingevolge de voorlopige afrekening van het voorgaande jaar en wegens de zwakke 
stijging die verwacht wordt voor de index van de consumptieprijzen beperkt. Het kijk- en 
luistergeld zou een groei kennen met 5,9%. De overige ontvangsten die 5,8% van de middelen 
vertegenwoordigen zouden met 4,8% dalen. Dit is in hoofdzaak een gevolg van de daling 
(-0,9 miljard BEF t.o.v. 1997) van de in het meerjarenplan voorziene opbrengst van de laatste 
tranche van het overbruggingskrediet van 2, I miljard BEF welke gedeeltelijk gecompenseerd 
wordt door een stijging van de overgedragen saldi. Daarnaast dalen de overige en de 
toegewezen ontvangsten. 

In verband met de herinschrijving van de niet-gebruikte middelen van de voorgaande jaren 
(2,0478 miljard BEF) (so) kan herhaald worden dat de Afdeling om de navolgende redenen, 
evenwel niet akkoord gaat met deze herinschrijving: 

• de Franse Gcmeenschap heeft tijdens de yoorbijc jaren. met uitzondering yan 1996 en 1997 geen 
mnschottcn t.o.Y de aanbc\·clingcn van de Afdeling gerealiseerd: 

• de Afdeling heeft. voor zoycr die bestaan hebben aan geen enkel deelgebied de aanwending Yan de saldi 
\'all het \crlcdcn toegestaan. 

In vergelijking met 1997 groeien de in de aangepaste begroting opgenomen uitgaven in 
nominale termen slechts met 0, 7%. Deze uitgavengroei kon enerzijds beperkt worden door de 
strikte normering die aan de uitgavenkredieten ten behoeve van de verschillende 
onderwijsstelsels werd opgelegd en anderzijds door het openen van de mogelijkheid om 
2,0 miljard BEF te imputeren op kredieten die beschikbaar gebleven zijn op "traditionele" 
begratingsfondsen (x 1) Indien rekening wordt gehouden met die uitgaven beloopt de groei 
ongeveer I ,6% in nominale termen. Die groeivoet stemt dan ongeveer overeen met de 
onderliggende tendens die tussen 1993 en 1997 werd opgetekend. 

Zoals dit het geval is met het gebruik van de saldi van voorgaande jaren (82), kan de Afdeling 
zich eveneens niet akkoord verklaren met de aanwending, van de saldi op gewone 
begrotingskredieten die sinds 1992 (XJ) heringeschreven staan op "traditionele" 
begrotingsfondsen, ook al zijn ze budgettair-technisch beschikbaar. Naast de reeds 
hogervermelde redenen waarom de Atäeling de aanwending van die middelen contesteert kan 
er op gewezen worden dat, indien deze saldi effectief worden uitgegeven, de schuldpositie van 

80 !'er eind I 'J'J7 bedroegen de voor overdracht beschikbare kredieten 2,04CJ miljard BEF. Deze voor overdracht 
beschikbare kn.:dieten mmkn bepaald op basis van hel vcrschil tussen de totale kredieten met uitsluiting van de 
variabele kredieten en de in de loop van hel jaar vastgelegde kredieten. Daaraan \\orden de 
kredictovcrsclu·ijdingcn van het jaar toegevoegd. Tenslotte \\ordt dat resultaat verhoogd of verminderd met de 
boni of de mali tussen de in de begroting voorziene <lilt vangsten en de ctTcctid ontvangen middelen. 

X I I )aardom konden de begrotingskiedicten met een zcl!dc bedrag \'crmimkrd \\orden. De beschikbare middelen op 
de bcdDeldc l(mdscn heliepen per eind I 'J'J2 2.3'!5 milprd BEF. 1 Jet gaat om middelen die op de begrotingen van 
ck \'()orgaande jaren ongebruikt gebleven \\aren en naar deze l(mdscn ovcrgchc\·eld \\erdcn en daar sindsdien 
onaangc\\ end \\aren geble\·cn. 

82 I )oe saldi \\ enlcn opgenomen \·anaf de begroting I 'J'!c\. Ze stemmen 01 creen met de niet-gebruikte kredieten. 
gccorrigcenl \'tHJr eventuele krcdictoverscluijdingcn. \\elke \·erhoogd of vcnninderd \\orden met meer- of 
mindcrontvangskn die l.tH de begroting gerealiseerd \\orden. Deze middelen \\orden in de middelenbegroting 
ingcschrnen. 

S ' l .1 Volgens de /\lllcling heelt de Franse Cicmeenschap in de periode 1 'JS'J-1 '!'!2 geen positic\'l: al\vijking t eH. de 
nonn gcrealisccn!. 
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de Franse Gemeenschap met een gelijkaardig bedrag zal toenemen, wat automatisch een 
overschrijding van de norm met zich zou brengen (84-). 

Er dient anderzijds op gewezen dat de Franse Gemeenschap een begratingsreserve aanlegt van 
1,8573 miljard BEF (85) 

Op basis van de voorgaande cijfers komt men tot een overschrijding van het maximaal 
toelaatbare tekort met ongeveer 2,1 miljard BEF. Dat bedrag ligt lager dan de som van de 
herinschrijving van de niet-gebruikte middelen van het voorgaande jaar ( 1,25 miljard BEF) en 
van de uitgaven die aangerekend worden op de saldi van voorgaande jaren die beschikbaar 
gebleven zijn op "traditionele" begratingsfondsen (2,0 miljard BEF). 

5.3. De aanbevelingen voor 1999-2000 

Het maximaal toegelaten tekort voor begrotingsjaar 1999 stemt overeen met de 
begrotingsdoelstelling die voor dat jaar werd bepaald in het samenwerkingsakkoord van 19 juli 
1996 (B. S. van lY maart !Y9 7) betreffende de begrotingsdoelstellingen voor de periode 1996-
1999, zoals dit door de Gemeenschappen en de Gewesten werd goedgekeurd. 

Bij de vaststelling van de aanbevolen norm voor begrotingsjaar 2000, zoals weergegeven in 
onderstaande tabel, werd in de eerste plaats uitgegaan van de veronderstelling dat de 
aanbevelingen van voormeld samenwerkingsakkoord met betrekking tot 1998-1999 strikt 
worden gerespecteerd 

.\!iljarden W~F 

1999 2000 (a) 
(.mmenll'erkingsakkoord 19 7 1996) 

-5,7 -4,6 

(a) Voor de periode 2001-200] wordt vcmczcn naar punt 2.2 van ondcrhmig hoofdstuk (Il): Centraal 
scenario yoor de Gcmeenschappen en de Ge\\ est en \'oor de periode 2001-2003. 

De aanbeveling voor begrotingsjaar 2000 kadert in de doelstelling van een globaal budgettair 
evenwicht dat voor dat jaar op het niveau van Entiteit Il dient gerespecteerd te worden (86 ). 

84- D.:ze nornHJ\t:rsclmjding zal biJ een ··normale·· uitn1ering nm Je begroting 1998 en bij Je traditionele 
\ errekeningen door de /\l[lcling niet merkbaar zijn. aungezien de /\lûeling Je uanrekeningen op de begroting meet 
op bus is \ an Je ordmmanceringen op Je begroting zelr inclusief de variabele kredieten. Joch daarbij Je 
traditionele bcgrotingsltmJsen. die sinds 1991 in uitmering van Je samenordening vun Je \\ellen op de 
rijk.scomptabilitcit uit Je begroting moesten vcrd\\cnen zijn, buiten bcschomüng Juut. 

85 Samen met Je aanpassing van Je begroting \Hlrdt een Jeereet nccrgclcgJ tot oprichting van een para
commutwutairc instelling van het l\pe 1\ m.n. het ··Egalisatiel[mds voor Je begroting··. 

8(J Zie ook · I Ioolûstuk II . Globale aanbevelingen voor het geheel van de Gcmeenschappen en Je Gewesten. 
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Het maximaal toegelaten tekort voor begrotingsjaar 2000 werd afgeleid op basis van een 
centraal scenario dat, bij ongewijzigde wetgeving inzake het financieringsmechanisme van de 
Gemeenschappen en de Gewesten (87), een stabilisatie van de schuldratio op het niveau van het 
jaar 2000 vooropstelt en dat een zekere continuïteit in het begratingsbeleid tussen 1999 en 
200 I dient mogelijk te maken, gelet op de groeivertraging van de toegewezen middelen bij de 
overgang naar de definitieve fase, zoals bedoeld in de bijzondere financieringswet. 

5.4. Besluiten 

De Franse Gemeenschap kon haar begroting 1997 binnen het door de Afdeling aanbevolen 
tekort uitvoeren. De positieve marge t.o.v. de norm beliep 0,6 miljard BEF. 

De voor 1998 op begrotingsbasis vastgestelde afwijking to.v de aanbevelingen is ruimer dan 
de vorige jaren Naast de reeds enige jaren bestaande herinschrijving van niet-gebruikte 
middelen van het voorgaande jaar houdt ze ook rekening met kredieten die niet opgebruikt 
werden in de periode van vóór eind 1992 (periode waarin de maximaal toelaatbare tekorten 
overschreden werden) en die overgeschreven werden op "traditionele" begratingsfondsen waar 
ze nog steeds beschikbaar zijn Niettegenstaande die vaststelling kan de Franse Gemeenschap 
erin slagen haar begroting op uitvoeringsbasis binnen de normering te brengen indien de 
afwijking tussen de realisatiegraad op de ontvangsten en op de uitgaven in de lijn ligt van wat 
de vorige jaren werd vastgesteld. 

De Atèleling zal, n.a v. de uitvoering van de begroting 1998, voor de bepaling van de totale 
uitgaven ook rekening houden met de aanrekeningen op de vermelde "traditionele" 
begrotingsfondsen. 

Volgens het jaarlijks geactualiseerde meerjarenplan 1998 van de Franse Gemeenschap is het 
mogelijk om tijdens de komende jaren de normering van de Afdeling na te leven voor zover de 
begroting 1998 binnen de norm wordt uitgevoerd en mits er, bij de weerhouden hypothesen, 
naar aanleiding van de begroting 1999 voor 2,3 miljard BEF structurele maatregelen genomen 
worden. Voor het jaar 2000 dienen bijkomend 2,6 miljard BEF maatregelen getroffen te 
worden Op die wijze zal de Franse Gemeenschap er in slagen haar schuld vanaf het jaar 2000 
te stabiliseren en aldus de verbintenissen die aangegaan werden in het kader van het 
samenwerkingsakkoord 1996-1999 na te leven. 

De Franse Gemeenschap beschikt over een degelijk uitgewerkte economische en functionele 
hergroepering Dergelijk instrument is absoluut noodzakelijk met het oog op de opstelling van 
een overheidsrekening in ESER-termen per deelgebied. Bovendien werden de noodzakelijke 
statistische gegevens tijdig overgemaakt aan de Algemene Gegevensbank 

87 De projecties houden geen rekening met een eventuele aanpassing. vanaf begrotingsjaar 199'J. van de op het 
aantal leerlingen gebasecrue vcrucelslcutd van 57.55'% N./42A5'X>F. voor de vaststelling van het tocgc\\C?.cn 
gedeelte van de B.l. \V.-opbrengst. 
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De officiële publicatie van de overige budgettaire informatie, noodzakelijk voor de opvolging 
en de analyse van de budgettaire gegevens heeft naar het eind van 1997, toe, wegens de 
herstructurering van de administratie, enige vertraging opgelopen. De Afdeling heeft voor de 
uitwerking van haar analyse desondanks tijdig over de noodzakelijke documenten kunnen 
beschikken. Ze dringt er evenwel op aan dat de achterstand m.b.t. de officiële publicatie van 
de kerncijfers in het Belgisch Staatsblad zo vlug mogelijk zou worden ingelopen. 
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6. Het Waalse Gewest 

6.1. De uitvoering van de begrotingen 1996-1997 en de normnaleving 

Tabel ll. 23 wordt een overzicht gegeven van de begratingsramingen voor de jaren 1996 en 
1997 (88) en de uitvoering van die begrotingen op ordonnancerings- respectievelijk kasbasis. In 
de bijlagen 11.12 tot Ill4 worden deze cijfers in een ruimer tijdskader hernomen. 

Tabel II. 23 

Begrotingsevoluties 1996-1997 

Miljarden HFF 

ll)9G ll)l)7 

Kredieten Ordon- Kas Kredieten Ordon- Kas 

aangepast nanccrmg aangepast nanccnng 

Ontvangsten 157_0 155_1 157_2 I Cd _9 }(,4/1 170.1 

(rcal %) 98.8% ]IJ(),]% 101,6% 105.1% 

Uitgaven 175.(, }(,3_0 170_() 176_2 IG7,7 173_3 

lrcal %) 92. 8?1) 96.8% 952% 98, 3?1; 

licgn 1/ iJJgs.l<rf,{,' -18.6 -7,9 -12.8 -1-1.3 -3.1 -3.1 

i\ndcrc vcrrichtingen ()_() ()_() -4_(, ()_I) ()_t) -2.5 

Saldo -18.6 -7.9 -17. --1 -1--1.3 -3.1 -5.6 

BRON • Begrotingsdocumenten. RekenhoL Algemene Gegeyensbank en Schatkisttoestand. 

Het gerealiseerd telwrt voor 1997, op ordonnanceringsbasis, stemt overeen met iets meer dan 
één vijfde van het in de aangepaste begroting vooropgestelde deficit en bedraagt slechts 40% 
van het gerealiseerd tekort van het voorgaande jaar 

X8 llierbrj 11onlt het traditionele concept 1an het netto te 1Ïnancicrcn saldo gehanteerd. Dit impliceert daL in 
Iergelijking met de bcgrotingsdocumcntcn van het Gc\Ycst_ enkel de a11ossingen op de directe schuld in 
mindering 1an de uitgalen 11ordcn gebracht (lol en met 1997 zijn de allossingcn op de directe schuld nihil). 1Jit 
de ontvangsten 11 orden de leningopbrengsten vcm ijdcrd De vcrrichtingen op de organieke bcgrotingslèmdscn 
11 orden meegerekend_ de alzondcrlijke sectie daarentegen, \Hlrdt builen bcschou\\ ing gelakn. De uitgan~n. 

inclusief deze op organieke Jèmdsen, 11orden uitgedrukt in betalingskredieten en de ontvangsten. inclusief de 
toegc11 eten ontvangsten_ slenuncn overeen met de lopende en kapitaalontvangsten. 
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Het verschil tussen het ordonnanceringssaldo (-3, 1 miljard BEF) en het kassaldo (-5,6 miljard 
BEF) is te wijten aan drie factoren vooreerst, het saldo van de afzonderlijke sectie (Titel IV 
van de begroting), dat steeds in de kastoestand maar niet in de ordonnanceringsgegevens is 
verrekend. Een tweede factor is de omvang van de op het einde van het jaar geordonnanceerde 
maar niet betaalde kredieten; gelet op de quasi-stabilisatie ten opzichte van het voorgaande 
jaar, heeft deze factor in 1997 slechts een zeer beperkt effect gehad (89). De derde factor is 
het saldo van de thesaurieverrichtingen dat in 1997 onder meer werd beinvloed door de 
aanrekening van de niet gebruikte middelen van het voorgaande jaar (90). 

De aangerekende ontvangsten voor 1997 liggen 1,6% hoger dan de begrotingsramingen; de 
realisatiegraad werd in vergelijking met het voorgaande jaar met 2,8% verbeterd en bevindt 
zich voor de eerste maal boven de 100%. De verbetering betreft niet enkel de algemene 
ontvangsten ( 101, 1% ), waar inzonderheid de opbrengsten van de gewestelijke belastingen, 
gedeeltelijk ingevolge de niet-aanpassing van de initiële ramingen, de begratingsvooruitzichten 
ove11reffen (I 08,6%), maar ook de toegewezen ontvangsten ( 115,8%), voornamelijk 
samengesteld uit de milieuheffingen (105,2%) die kaderen in de uitoefening van de eigen 
fiscale bevoegdheid van het Gewest. 

De nominale groei van de ontvangsten op aanrekeningsbasis bedraagt 6, I%, hetzij 6,0% voor 
de algemene ontvangsten en 8, 1% voor de toegewezen ontvangsten. De toename van 
eerstgenoemde categorie is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van het toegewezen 
gedeelte van de personenbelasting met 8, 7%, tegenover +4,2% in 1996; voor het geheel van de 
drie Gewesten steeg de toegewezen belastingopbrengst met 9,8% in 1997, ten opzichte van 
6, I% in 1996 (<J 1) De PB-toewijzing vertegenwoordigt 69,7% van de totale ontvangsten in 
1997. De gewestelijke belastingen (aandeel van 9,4% in de totale ontvangsten) groeiden met 
4, 7%; die groei komt vooral voor rekening van de registratierechten ( +6, 6%) en de onroerende 
voorhelling (+31 ,2%) De dotatie gestort door de Franse Gemeenschap (aandeel van 8,2%) 
steeg met 7,4%, zoals voorzien in de begroting. De ontvangen trekkingsrechten voor 
tewerkgestelde werklozen (aandeel van 2,9%) stemden overeen met het in de begroting 
voorziene bedrag dat vanaf begrotingsjaar 1997 niet meer wordt gemdexeerd en aldus gelijk is 
aan de door de Federale Overheid voorziene kredieten. 

WJ I kzc orcrdracht bedroeg in I 'J'J(l en I 'J'J7 respectievelijk XJl en 'J.O miljard BEL het gunstig efkct op het 
kassaldo I 'JlJ7 bleef dus beperktlol 0.2 miljard BEF (er Vcrslag nm het Rckcnhol} 

<JO I let saldo van de thesaurievcrrichtingen ( -4.4 miljard BEF) 1vcrd in I '!97 voornamelijk bepaald door t\\ cc 
Ierrichtingen. enerzijds de aam\cmling van de niet-gebruikte middelen van het voorgaande jaar (-Cl,l miljard 
llFF in debet) en anderzijds. de opname in derdengelden van de kasoverschotten van l\\cc pararcgionalcn. de 
Onlcc 11allon de développcmcnt rural en de Ollicc régional 11allon des déchets (+ 1.6 miljard BEF in credit) (er 
Vcrslag van het Rekenhol) 

<)I I )c hogere groei spruit Hl ort uit de ingcboll\nlc progressiviteit van de toe\\ iyingcn via het annuïtcitcnsvstecm en 
de hogere llNI'-koppcling (a rato van 70'1(, voor begrotingsjaar l'J'J7 tegenover 20% voor begrotingsjaar 19'!6) 
I l01 cmlicn heelt de 1·cnckcning van het positic1·c ati·ekcningssaldo met hetrekking tot begrotingsjaar I 9'!6 (+lUl 
miljard 131Ti de in I '-J'J7 doorgestorte middelen gunstig beïnvloed. tcn1ijl de doorstortingen in 19% door het 
omgekeerde etlcct 11 crdcn beïnvloed (negatief alrekcningssaldo met hetrekking tot begrotingsjaar l'J'J5 : -0.') 
milJard BEF) Ik e11cctie\'c toc11ijzingcn aan het Ge\\ est in 1997 11crden nog beïmlocd door de resultaten 1an 
ai l'J'J5 dat inzake regionale al\1ijking in liscale capaciteit ten opzichte van het nationaal gemiddelde een 
vcrslechtering \\ccrspiegcldc (van -I 1.5% voor aj. 1994 naar -1 l.Cl'% voor aj. ]lJ95): die daling 11as echter 
gcnlclig kleiner dan de voorgaande jaren. 
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Het wegvallen van het éénmalig in 1996 als begratingsontvangst aangerekende bedrag, dat 
voortvloeide uit de ten gunste van de F AD ELS in het verleden geordonnanceerde maar niet 
betaalde kredieten (7,3 miljard BEF, hetzij 4, 7% van de totale ontvangsten 1996), werd in 
1997 voor een groot deel gecompenseerd door de budgettaire aanrekening van de niet
gebruikte middelen van het voorgaande jaar ( 6,1 miljard BEF, hetzij 3, 7% van de totale 
ontvangsten 1997). 

In de categorie van de toegewezen ontvangsten, die 4,2% van de totale ontvangsten 
vertegenwoordigen, groeiden de eigen gewestelijke milieuheffingen globaal met 3,1% (aandeel 
van 3,3% in de totale ontvangsten 1997) 

Het leeuwendeel van de totaal op begrotingsjaar 1997 aangerekende ontvangsten (90%) 
bestaat uit financiële middelen die hetzij door de Federale Overheid (82%), hetzij door de 
Franse Gemeenschap (8%) worden gestort (92). In 1993 bedroeg dit aandeel nog 94%, de 
belangrijkste verklaring van deze evolutie is de ontplooiing van de eigen fiscale bevoegdheid 
van het Gewest 

Langs de uitgavenzij de, namen de geordonnanceerde kredieten met slechts 2, 9% toe, 
tegenover een ontvangstengroei van 6, 1%. De aanwendingsgraad van de kredieten op 
ordonnanceringsbasis (93) is, na het dieptepunt in 1996, met 2,4% gestegen tot 95,2%; het ligt 
nog steeds beneden het hoogste niveau dat in 1995 werd bereikt (96,7%). De benuttinggraad 
van de niet gesplitste kredieten van het begrotingsjaar zelf is de laatste drie jaar vrij stabiel en 
schommelt rond de 92%; de aanwendingsgraad van de gesplitste kredieten vertoont ongeveer 
hetzelfde patroon maar op een lager niveau (90%). De toename van de aanwendingsgraad in 
1997, zoals deze blijkt uit Tabel II. 23, is ten belope van I% toe te schrijven aan de verhoogde 
ordonnanceringen op overgedragen kredieten (gewone overdrachten art 34 SWR +I, 9 
miljard BEF t.o.v. 1996). Gelet op de forse vermindering van de variabele 
ordonnanceringskredieten in de aangepaste begroting 1997 ( -3 5% t. o.v de aangepaste 
begroting 1996 ), is de aanwendingsgraad op de organieke fondsen, uitgedrukt ten opzichte van 
de variabele kredieten van het begrotingsjaar zelf, fors toegenomen (van 60,5% in 1996 tot 
72,2% in 1997) Indien niet de ingeschreven kredieten, maar wel de beschikbare middelen op 
de begratingsfondsen als referentie worden genomen (9-l), wordt het tegengestelde resultaat 
bekomen, dat echter veel beter de realiteit weerspiegelt: gelet op de stijging van de voor 
ordonnancering beschikbare middelen en de grotere daling van de effectieve ordonnanceringen, 
is de aanwendingsgraad in 1997 met 12,4% gedaald tot amper 29,5% (95). 

92 Ik door de Federale Orerheid doorgestorte middelen 11orden gevormd door de 1'13-toellijzing. de gellesteli_ike 
belastingen en de trekkingsrechten voor te1verkgestelde 1verklozen. De door de Franse Gemeenschap 
mergedragen dotatie vertegem1oordigt de gedeeltelijke lïnanciële compensatie voor de uitoefening van bepaalde 
genJeenschapsbel'tlegdhedeJJ. 

93 Ik in Tabel 11. 23 11 eergegeven aallil endingsgraad 11mdt uitgedrukt als de verhouding tussen enerzijds. de 
urdunuanceringen (inclusie!' deze op de ge110ne overdrachten van niet-gesplitste kredieten. art. 34, S W R) en 
anderzijds. de ingeschreven hegrotingskredieten van het jaar zelf ( e~clusief de ge11 one overdrachten art. 3cl. 
S.W.R.). 

9-l De voor onlmmancering beschikbare middelen 11 tmkn genmnd door het overgedragen saldo van het voorgaande 
par en de tijdens het jaar zelf toegellezen ontvangsten. 

95 Eind I 'Jl)7 bedraagt het n1or ordmmancering over te dragen saldo op de hegrotingsl(mdsen in totaal I 0,3 miljard 
!lEF. tegenmn 7.7 miljard. BEF eind l 'J96: 39.5'% van het eind l Y'J7 beschikbaar ordonnanceringssaldo is 
gdokaliseerd bij het Fonds voor de beschenning nm het drinkbaar 11ater en 25.6'X, is gesitueerd hij het Fonds 
1oor de bescherming van de oppervlakteiHlteren, die beide gekarakteriseerd 11orden door een zeer lage 
benuttingsgraad van de beschikhare middelen. 
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Het op 31 december 1997 gecumuleerd bedrag van de uitstaande vastleggingen (zgn. 
encours) (96) bedroeg 79,3 miljard BEF tegenover 74,1 miljard eind 1996. De toename met 
5,2 miljard is ten belope van 85% te wijten aan de organieke begrotingsfondsen. De zeer lage 
benuttingsgraad van de beschikbare middelen en de negatieve discrepantie tussen het niveau 
van de ordonnanceringskredieten en de vastleggingskredieten op deze fondsen (97), alsook de 
jaarlijks herhaalde machtiging voor een bepaald fonds tot vastlegging van de in de begroting 
voorziene kredieten ongeacht het niveau van de beschikbare middelen (98), vormen hiervan de 
verklaring. Eind 1997 was 11,2% van de uitstaande vastleggingen (of 8,9 miljard BEF) op de 
organieke fondsen gesitueerd (99). 

De vergelijking van de begratingsuitvoering voor 1997 en de door de Afdeling aanbevolen 
tekortnorm gebeurt op basis van het globaal tekort, zoals weergegeven in Tabel 11. 24 hierna. 

Het globaal tekort vertrekt van het saldo van de aangerekende ontvangsten en de 
geordonnanceerde uitgavenkredieten, zoals weergegeven in Tabel 11. 23 hiervoor. Vervolgens 
wordt de evolutie van de gedebudgetteerde schuld in rekening gebracht en wordt de 
aanwending van de niet-gebruikte middelen van het voorgaande jaar, overeenkomstig het 
principe van de intertemporele neutraliteit, uitgesloten. 

96 Na allrek \all Je geannuleerde visa en e:-;clusicr Je cncmtrs op Je alzondcrlijkc sectic ( 14, I milJard BEF eind 
I 'J97 1. 

'J7 In de aangepaste hegroting 1997 lagen Je \'ariahclc vastleggingskredieten G.9 miljard llFF hoger dan Je\ ariahele 
ordon11a IIccri 11gskred i eten. 

')8 !let betrelt het Fonds \·oor Je Bescherming \·an Je oppervlakte\vateren. 

')') Ter vcrgelijking • in de aangcpaslt: begroting 1997 beloopt het mmdecl van de variabele vastleggingskredieten 
()-')';,;, van de beleidskredieten ten opzichte van het aandeel nm Je variabele ordomumccringskredicten Jat slechts 
.\.4'Yr, \·an de bctalingskrcdictcn vcrtcgenmlOrdigt. 
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Tabel II. 24 

De normalisering m.b.t. de begrotingen 199 2-199 7 

.\Jiljarden BEF 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

I. Saldo ordonnanccringcn -12,0 -!I ,R -12,3 -19.9 -7,9 -3, I 

2. N ct todc hu dg ctt er rngen -6,4 -O.R -l,R (a) 2,8 2,9 (b) 2,7 (b) 

3. Saldo ( 1+2) -IRA -12,6 -14.1 -17, I -5,0 -OA 

cl. Niet-aangc\\cnde middelen -(,,I 

5. Provisie !\LES! I -7,3 (e) 

(J. Globaal saldo (3+4+5) -I R,4 -12,6 -14,1 -17. I -12,3 -6,(, 

7. Norm -17,4 -17,9 -15,7 -14,4 -13,2 -11,0 

8. "·lfi1Ifking (6-7) (d) -1, () 5,3 1,6 -2,7 0,8 {5 

(a) Exclusief de schuldherschikking binnen het ALESH die tussen de Federale Overheid en de Gewesten 
in het voordcel van deze laatsten in de loop van llJlJ4 werd doorgevoerd. 

(b) Wat de door het ALESH bchcercle schuld Yan de sociale huisvesting betreft werd enkel rekening 
gehouden met de schuldevolutie die aan het Gewest toerekenbaar is (schulcltocnamc met 0.0CJ5 miljard 
in llJ% en met <Ui06 miljard in llJlJ7 in hoofde van het Gewest). 

(c) Ovcrccnstcmmcncl met de aanrekening als begratingsontvangsten V<lll de in het vcrlcclcn 
gcorclonnancccrclc maar niet betaalde kredieten. 

(cl) Minteken= overschrijding. 

BRON : Rekenhof ( orclonnanccringcn tot en met llJlJ7). Gewestelijke statistiek gcclcbuclgcttccrclc schuld. 

Het globaal tekort voor 1997 ve11oont een positieve marge van 4,5 miljard BEF ten opzichte 
van de aanbevolen tekortnorm. De significante groei van de ontvangsten en de zwakke 
uitvoeringsgraad van de uitgavenbegroting, alsook de verdere afbouw van de 
gedebudgetteerde schuld zonder de aanwending van nieuwe debudgetteringen ( lOO ), zijn de 
verklarende factoren voor dit positieve resultaat 

I()() Wat Je financiering betren van de infrastructuur\\ erken uitgevoerd door de Jïnancieringsmaatschappij SOFICO. 
elient opgemerkt dat de opname in I 007 van de eerste tranche van 2.0 miljard BEF van de lening bij de E.Lll. 
gebeurde in uitvoering van de bestaande contractuele verplichtingen en niet vanuit een reële 
tïnancieringsbchocftc. gelet op de \oldocndc indckking van de voor I 097 vcreiste betalingsmiddelen door de 
beschikbare tïnanciëk middelen. Bij de bepaling van die Jïnanciëlc middckn \\Crdcn de reserves van extra
budgettaire oorsprong uitgesloten: er \\crd uitsluitend rekening gehouden met de reserves van budgettaire 
oorsprong en met de reserves opgeboU\\d uit de overige ontvangsten van SüFlCO (t.t.z. Europese subsidies 
ontvangen in het kader nm de Objectieven 1 en 2 en de inkomsten uit beleggingen). De overige ontnmgsten 
kunnen in de toekomst uitgebreid \\orden met de tolgelden die desgevallend door SOFICO zullen geheven 
\\orden op het gebruik van de \vegen- en \\a terinfrastructuur en dit vanar de exploitatic!üse van deze 
intiastructurcn die in principe voorzien is vanaf de jaren 2000/200 I). 
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6.2. De begroting 1998 

I Ontvangsten 
2. lie<.:orrige<.:rde uitga\'en (3-..f 15) 

3. Bcgrotingsuitga\·cn 

..f. !\!lossingen (a) 

5. !'>dra- budgettaire Ycrri<.:htingen 

(j. Saldo ({,) rl )-! 2) (h! 

Tabel IJ. 25 

Begroting 1998 versus norm 

Norm 

-8, (j 

19'J8 

Initieel Aangepast 

164.2 

1823 

184.0 

3.0 

u 

-18. I 

,\!i/farden m.;;F 

Versdlil 

Initieel Aangepast 

-9.5 

(a) Rekening houdend met de verwachte toename yan de door het ALESH bcheerde schuld die 
toerekenbaar is aan het Gewest ( +0.663 mi~jard BEF) 

(b) Minteken = m crschrijding. 

De Afdeling acht het noodzakelijk dat een differentieel van ten minste 5,2% wordt 
gehandhaafd tussen de realisatiegraad van de ontvangsten (exclusief de niet gebruikte middelen 
van het voorgaande begrotingsjaar) en de benuttingsgraad van de uitgavenkredieten (op 
gecorrigeerde basis); slechts onder die voorwaarde kan het ex-post begratingssaldo 
overeenstemmen met de aanbevolen tekortnorm voor begrotingsjaar 1998. 

De in de Tabel 11. 25 weerhouden ontvangsten houden om methodologische redenen geen 
rekening met de in de ontvangstenbegroting 1998 ingeschreven middelen afkomstig van de 
niet-gebruikte middelen van het voorgaande begrotingsjaar (initieel geraamd op 7,533 miljard 
BEF) Deze herinschrijving komt neer op een overdracht van saldi uit het verleden wat door 
de Afdeling niet wordt aanvaard. 

De extra budgettaire verrichtingen stemmen overeen met de geraamde externe 
financieringsbehoeften van de financieringsmaatschappij SOFICO. Op realisatiebasis kunnen 
die extra budgettaire verrichtingen lager uitvallen dan geraamd, onder meer in functie van het 
belang van de gerealiseerde eigen ontvangsten van SOFICO, zoals de navigatierechten en de 
concessies langs de autowegen die in het vooruitzicht worden gesteld. 
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In de initiële begratingsramingen voor 1998 wordt een nominale ontvangstengroei van 6, 0% 
vooropgesteld ten opzichte van de aangepaste begroting van het voorgaande jaar Dit 
impliceert een verwachte toename met 4,3% in vergelijking met de realisaties 1997. Bij 
uitsluiting van de aanrekening als begrotingsantvangst van de niet aangewende middelen van 
het voorgaande jaar (I o I), bedraagt de verwachte groei 3, 6% ten opzichte van de gerealiseerde 
ontvangsten 1997; uitgesplitst naar de algemene en de toegewezen ontvangsten betekent dit 
een stijging met 4,0% voor de algemene ontvangsten (102) en een daling met 3,7% voor de 
toegewezen ontvangsten en dit omwille van de sterke maar uitzonderlijke groei die in 1997 op 
de begratingsfondsen werd gerealiseerd. 

Voor de belangrijkste ontvangstenrubriek, zijnde het toegewezen gedeelte van de 
personenbelasting (aandeel van 70,3% in de totale ontvangsten 1998) wordt een stijging met 
slechts 5,3% voorzien, terwijl de effectieve doorstortingen in 1998, op basis van de 
geactualiseerde federale berekeningen, 0,8 miljard BEF hoger zullen liggen, hetzij een groe1 
van 6, I% in vergelijking met de doorstortingen 1997. 

De initieel ingeschreven betalingskredieten voor begrotingsjaar 1998 stijgen met 4,4% in 
vergelijking met de aangepaste begroting van het voorgaande jaar. Alhoewel de voorziene 
toename van de betalingskredieten bijna dubbel zo hoog is als deze van de beleidskredieten 
(+4,4% respectievelijk +2,4%), liggen de betalingskredieten in absoluut niveau 5,1 miljard BEF 
lager dan de beleidskredieten. De negatieve discrepantie is, in tegenstelling tot de aangepaste 
begroting 1997, ongeveer gelijk verdeeld tussen de gesplitste kredieten bestemd voor de 
algemene uitgaven ( -2,8 miljard BEF) en de variabele kredieten op de organieke fondsen ( -2,4 
miljard BEF) Het is vooral de eerstgenoemde discrepantie op het niveau van de algemene 
uitgaven die het risico inhoudt van beslag op de toekomstige budgettaire ruimte (103), omdat 
inzake de uitstaande vastleggingen op de organieke fondsen de bestedingsmogelijkheden, 
ongeacht de omvang van de encours, steeds beperkt zijn tot de beschikbare middelen. 

Op basis van de initiële begroting 1998, na correctie van het ontvangstenniveau voor de niet
aangewende middelen van het voorgaande jaar en rekening houdend met de 
nettodebudgetteringen, bedraagt het verwachte globaal tekort 18, I miUard BEF, hetzij een 
mogelijke overschrijding van de aanbevolen tekortnorm met 9,5 miljard BEF. Indien echter bij 
de begratingsuitvoering een differentieel van ten minste 5,2% wordt aangehouden tussen het 
realisatiepercentage van ontvangsten en uitgaven (beide op gecorrigeerde basis), zal de 
uitvoering van de begroting 1998 de aanbeveling van de Afdeling niet overschrijden. 

I 0 I Ten belope \ an respectievelijk (,,] .16 miljard BEF in I 'J'J7 (of 3, 7% van de aangerekende ontnmgsten I 'J'J7). en 
7.'\.1.1 milpnll31T in I 'J'JS of(-1.-1% \'an de initieel geraamde ontvangsten I 'J'JS). 

I 02 Vanaf begrotingspar I 'J'JS \\er den de algemene ontvangsten uitgebreid met een nieu\\·e ont vangstencatcgorie. met 
name de geregionaliseerde taksen (-IJ() milJoen !lEF. hetzij een aandeel van 0.2% in de totale ontvangsten I 'J<JS ). 
liet heheL;t drie taksen die voorheen door de Lokale Overheden \1 erden geïnd maar nmaf I 998 door het (ie\\ est 

1\ orden geïnd. 

I 03 In de \ eronderstelling van integrale uitvoering \'all Je neergelegde begroting en geen rekening houdend met latere 
annulaties van vcrleende visa. 
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6.3. De aanbevelingen voor 1999-2000 

Het maximaal toegelaten tekort voor begrotingsjaar 1999 stemt overeen met de 
begrotingsdoelstelling die voor dat jaar werd bepaald in het samenwerkingsakkoord van 19 juli 
1996 (B,)' mn 19 maart 199 7) betreffende de begrotingsdoelstellingen voor de periode 1996-
1999, zoals dit door de Gemeenschappen en de Gewesten werd goedgekeurd. 

Bij de vaststelling van de aanbevolen norm voor begrotingsjaar 2000, zoals weergegeven in 
onderstaande tabel, werd in de eerste plaats uitgegaan van de veronderstelling dat de 
aanbevelingen van voormeld samenwerkingsakkoord met betrekking tot 1998-1999 strikt 
worden gerespecteerd. 

,\/i/farden !31cF 

1999 2000 (a) 
(mmenll'erkingsakkoord 19 71996) 

-6,0 -6,2 

(a) Voor de periode 2001-2003 \\ordt vcrwezen naar punt 2.2 van ondcrhaYig hoofdstuk (11): Centraal 
scenario \'Oor de Gcmeenschappen en de Gc\\cstcn voor de periode 200 1-2003. 

De aanbeveling voor begrotingsjaar 2000 kadert in de doelstelling van een globaal budgettair 
evenwicht dat voor dat jaar op het niveau van Entiteit Il dient gerespecteerd te worden (I 0-l} 

6.4. Besluiten 

I-let Waalse Gewest is bij de uitvoering van haar begroting 1997 in ruime mate beneden de 
aanbevolen tekortnorm gebleven. Een significante ontvangstengroei, die de 
begratingsramingen heen overtroffen, en een lage aanwendingsgraad van de uitgavenkredieten 
verklaren dit positieve resultaat Het is de vierde maal in de periode 1992-1997 dat de 
begratingsuitvoering lager uitvalt dan de aanbevolen tekortnorm 

Voor begrotingsjaar 1998 veiioont de initiële een belangrijke overschrijding van het door de 
Afdeling aanbevolen maximaal toelaatbaar tekort zodat, op realisatiebasis, een divergentie van 
ten minste 5,2% tussen de ontvangsten (exclusief de niet gebruikte midden van het vonge 
begrotingsjaar) en de uitgaven (op gecorrigeerde basis) dient gerespecteerd te worden. 

I O.f !,ie ook . I Ioolûstuk l1 · Globale aanbcvdingcn \·oor het geheel van de Gcmeenschappen en de Gc\\·cstcn. 
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In de meerjarenplanning tot het jaar 2004, zoals die bij de initiële begroting 1998 werd 
voorgelegd, wordt de techniek van de inschrijving van niet-gebruikte middelen van het 
voorgaande jaar op recurrente wijze toegepast. De vooruitzichten inzake primaire uitgaven 
weerspiegelen een beperkte reële groei die echter geen rekening houdt met de door de 
Afdeling weerhouden debudgettering 

Gelet op het feit dat zowel de Afdeling als de Algemene Gegevensbank de afzonderlijke sectie 
(Titel IV) buiten beschouwing laten, wordt nogmaals herinnerd aan het belang van de 
afzonderlijke vermelding van deze sectie in de kas- en ordonnanceringsverrichtingen 
opgenomen in de maandelijkse Schatkisttoestand. 

De samenwerking tussen de gewestelijke administratie en de Algemene Gegevensbank 
verloopt vlot. De opstelling van de economische en functionele hergroepering is vergevorderd 
en zal voor de begroting 1999 effectief gebeuren volgens de ESER 95. In de rekening tot en 
met begrotingsjaar 1997 (volgens de ESER 79) dienen echter op realisatiebasis de 
pararegionele instellingen nog mede in aanmerking genomen te worden, zoals dit reeds op 
begrotingsbasis het geval is. Het Gewest heeft recent het eerste verslag over de gewestelijke 
schuld gepubliceerd. 
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7. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

7.1. De uitvoering van de begrotingen 1996-1997 en de normnaleving 

In Tabel II. 26 wordt een overzicht gegeven van de begratingsvooruitzichten voor de jaren 
1996 en 1997 ( 105) en de uitvoering van die begrotingen op ordonnancerings- respectievelijk 
kasbasis. In de bijlagen 11.12 tot 11.14 worden deze cijfers in een ruimer tijdskader hernomen. 

Tabel IJ. 26 

Begrotingsevoluties 1996-1997 

Miljarden l3lêF 

1996 1997 

Kredieten Ordun- Kas Kredieten Ordun- Kas 

aan gepast nanccrm g aangepast nanccnng 

( )nl\·angstcn 50.9 51.1 51.1 51.2 SUl 5UI 
(reu/.%) ]!JIJ,.!% ]()0,-1% JOU% JIJ!,]% 

Uitga\·cn 57.9 54.7 5(1.4 59.1 55.ü 52.0 
(reu/.~:~) 9./.5% 9~. 5~/Ó 9./.2% 88,/% 

I! eg n J I i 11 gsst rl' fl J -ó.Y -3,ó -5,3 -7.Y -3,8 -(1,2 

Andere n:rrichtingcn ().() 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.2 

S11/do -Ó, y -3,ó -5,2 -7.Y -3,8 -(J..I 

BRON • Begrotingsdocumenten. Rekenhof. Algemene Gegevensbank en Schatkisttoestand. 

Bovenstaande gegevens tonen aan dat in 1997, zoals ook vastgesteld in 1996, het tekort op 
ordonnanceringsbasis ongeveer overeenstemt met de helft van het vooropgestelde 
bcgrotingssaldo. De afwijking voor 1997 tussen het tekort in kastermen en het tekmi in 
ordonnanceringstermen is toe te schrijven aan het volume van de geordonnanceerde maar niet 
meer voor 3 I december betaalde uitgaven dat, in vergelijking met het voorgaande jaar is 
toegenomen van 3,8 tot 7,5 miljard BEF en het kasresultaat aldus ten belope van 3, 7 miUard 
gunstig heeft beïnvloed. 

I 05 I lierhij \\ ordt het traditionele concept nm netto te !Ïnancieren saldo gehanteerd dat rekening houdt met de 
uitgaven na altrek nm de a11ossingen op de directe schuld in strikte zin (de in de directe schuld o\'ergenomen 
indirecte schulden niet meegerekend). met de ont\'::mgsten zonder de leningopbrengsten en met de \'enichtingen 
op de organieke l(mdsen met uitsluiting \<m de schuldhehcersvenichtingcn. 
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De aangerekende ontvangsten overtreffen de begratingsramingen met 1 ,2%; het 
realisatiepercentage is de voorbije jaren gevoelig verbeterd en lag ook in 1996 reeds boven de 
100%. Wat in het bijzonder de algemene ontvangsten betreft, liggen de realisaties 1997 ruim 
2% hoger dan de aangepaste begrotingsvooruitzichten; de belangrijkste uitschieters zijn de 
gewestelijke belastingen ( 1 06, 1% ), de ontvangsten voorspruitend uit de consolidatie met de 
Agglomeratiebegroting (105,9%) (lOG) en de autonome gewestbelasting (106,2%). Voor de 
toegewezen ontvangsten, goed voor slechts 3,4% van de totaal gerealiseerde ontvangsten in 
1997, schommelt de realisatiegraad rond de 80%; een uitzondering hierop is de heffing ter 
bestrijding van milieuhinder ( 107), waarvoor de inningen de begratingsramingen dichter 
benaderen (88, 7% ), maar toch nog kunnen verbeterd worden. 

De begratingsramingen voor 1997 stelden een nominale ontvangstengroei van amper 0,5% 
voorop; op basis van de aangerekende ontvangsten bedraagt de groei ten opzichte van het 
voorgaande jaar 1 ,4%. De aanrekening van de éénmalige opbrengst van de valorisatie van de 
verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek vertegenwoordigt 0,8% van de totaal in 1997 
aangerekende ontvangsten ( 108). Na uitsluiting van deze niet recurrente middelen beloopt de 
onderliggende nominale groei slechts 0,6% ( 109). De belangrijkste inkomstenbron van het 
Gewest, met name het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting 
(aandeel van 57,6% in de totale ontvangsten), kende dezelfde toename als in 1996, met name 
3,7% (IlO), terwijl voor het geheel van de drie Gewesten de toegewezen belastingopbrengst in 
1997 steeg met 9,8%, tegenover 6,1% in 1996. De stagnatie van de groeivoet van de 
toegewezen middelen is volledig te wijten aan de daling van de fiscale draagkracht van het 
Brussels Gewest ten opzichte van het nationaal gemiddelde (lil) 

I()(, I )e ontvangsten van de Agglomeratie hestaan hoolll;,akdijk uit opcentiemen op de onroerende voorhelling. op de 
personenbelasting en op de vcrkeershdasting. 

I 07 Bijna 40'/'î, van de in I 'J'J7 aan organieke ümdsen toege\\e;,en ontvangsten \Vonlt gevormd door de helling ter 
bestrijding vanmilieuhinder. ook he11ing op Je lozing van alvalmtlcr genoemd. 

I 08 In het t\\ccde aanpassingshlad hij de begroting 19'!7 \\crdcn Je verwachte opbrengst van Je op\\ aardering van de 
ge\\ cstclij kc verbrandingso\ en (hetzij 2.1 mi a. lll T) en Je ermee gepaard gaande imcstcringsuitgavcn (hct;,ij I ,X 
mia BEF) geschrapt en vcnangcn door de inschrijving van de verwachte boni uit deze operatic (hetzij 0.4 mia. 
llH) 

I ()l) In I 'JlJ5 en I 'J% bedroeg de ontvangstengroei respectievelijk I ö, I en I 0,0% \\at voornamelijk aan uil/onderlij kc 
l~tctorcn \\as loc te schrijven. Voor 19% speelden onder meer de uiVonderlijk hoge opbrengst van de 
successicrechten en de inhaalbe\\eging op het vlak nm Je inning van de autonome ge\\esthdasting een 
doorslaggevemie rol. 

110 Niettegenstaande de hogere BNP-koppeling (a rato van 70'/î, \·oor begrotingsjaar 1997 tegenover 20% voor 
bcgroting,;jaar 1'.1%) en de ingeboLmde progressiviteit van de toe\\ijzingen via het annuiteitens\steem. De 
vcrrekening van het aliekeningssaldo nm het Hlllrgaandc jaar heelt quasi geen rol gespeeld omdat ZO\\ cl de 
doorstortingen I'J% als deze \'élll 1997 rekening hielden met een ncgatid saldo ( -0,(> mi a. BEF in 19% en -
0.7mia BEF in llJ97 J. 

lil I )c in ILJ97 doorgestorte middelen \\ erdcn vooral negatief beïnvloed door de sterk algenomen liscalc capaciteit 
tu,;,;cn aj I ')')4 en aj. I'JlJ5, (de al\\ ijking ten opzichte van het nationaal gemiddelde daalde nm +4.6% \Oor aj 
I 'J94 tot +O.X'!f., n1or aj I'J'15). 
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Ondanks een forse stijging van de toegewezen opbrengst van de registratierechten (+18,8%), 
gingen de gewestelijke belastingen in 1997 (aandeel van 19% in de totale ontvangsten) met 
3,3% achteruit, wat echter niet abnormaal is, gelet op de uitzonderlijk hoge opbrengst van 
voornamelijk de successierechten in 1996. De taksen geheven in uitoefening van de eigen 
fiscale bevoegdheid van het Gewest, waarvan de autonome gewestbelasting en de heffing ter 
bestrijding van milieuhinder de belangrijkste zijn ( 112), vertegenwoordigden 7,4% van de totaal 
in 1997 aangerekende ontvangsten, ten opzichte van slechts 5,4% in 1996 en 3,8% in 
1995 (113). 

Van de totaal in 1997 aangerekende ontvangsten is 88,5% afkomstig van financiële middelen 
die hetzij door de Federale Overheid (79,8%), hetzij door de Brusselse Agglomeratie (8,7%) 
worden gestmi ( 11-l). De overige ontvangsten (hetzij 11,5% van het totaal) worden voor ruim 
60% gevormd door de hetfingen die het Gewest in uitoefening van haar e1gen fiscale 
bevoegdheid heeft ingevoerd. 

Langs de uitgavenzijde stegen de geordonnanceerde kredieten met 1, 7%, tegenover een groei 
van I ,4% voor de aangerekende ontvangsten. De aanwendingsgraad van de betalingskredieten 
daalde met 0,3%, waardoor de dalende tendens, die vanaf 1995 werd ingezet, verder wordt 
bevestigd ( 115). De daling van de aanwendingsgraad betreft vooral de gesplitste kredieten 
( -6,5% tot 76,4% in 1997), terwijl de realisatiegraad van de niet -gesplitste kredieten verbetert 
( + 1,3% tot 95,0% in 1997). De evolutie inzake de gesplitste kredieten houdt verband met de 
concentratie van belangrijke vastleggingen op het einde van 1997, gevolgd door de annulatie 
van de niet aangewende ordonnanceringskredieten. 

Het bedrag van de uitstaande vastleggingen is in 1997 toegenomen met 0, 9 miljard tot 15,6 
miljard BEF. Deze toename vandeencours is integraal gesitueerd bij de variabele kredieten op 
organieke fondsen Het betreft bovendien de eerste toename sinds 1993, aangezien over de 
periode 1993-1996 de uitstaande vastleggingen werden afgebouwd van 20,5 tot 14,7 miljard 
BEF, hetzij een vermindering met bijna 30%. De eind 1997 vastgestelde encours, exclusief 
deze op de organieke begrotingsfondsen, bedraagt 198% van het normaal jaarlijks 
vastleggingsniveau op gesplitste kredieten, zoals gedefinieerd in het meeljarenplan tot 2004. 
Het Gewest dient dus op korte termijn nog belangrijke inspanningen te leveren om het 
streefdoel van 145% en de stabilisering van de encours op dat niveau vanaf 1999 te kunnen 
realiseren. 

112 \\'orden e1eneens tol de eigen ge\\estclijke liscaliteit gerekend: de overgenomen provinciale llscaliteit en de taks 
op de ta.\idienslcn. 

I IJ lll!ake de inning van de autonome ge\\ estbelasting \\ erd de in I')')() aangevatte inhaaloperatic veniergezet ( elfeet 
geraamd opll.7 milpnl. !lEF op een totale opbrengst van 2.9 miljard BIT) 

I 1-l I )c dom de Federale Overheid doorgestorte middelen \Vorden genmud door de 1'13-toe\\ ijzing. Je ge\\ es lelijke 
belastingen. de trekkingsrechten voor te\\ erkgestclde \\ erklozen en de dotatie dode hand. De ontvangsten gcind 
door de Agglomeratie \\orden ingevolge de consolidatie met de Ge\\Cstbegroting tot de onl \·angsten van het 
Ue\\ e,;t gerekend. 

115 In tegenstelling lol de aam\endingsgraad van de hctalingskredicten, hlijlt de benuttingsgraad van de 
he leidskredieten over de jaren heen stahiel 
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De vergelijldng van het globaal tekort, dat gevormd wordt door de samenvoeging van het 
ordonnanceringssaldo en de nettodebudgetteringen, en de door de Afdeling aanbevolen norm 
voor begrotingsjaar 1997, wordt in Tabel 11. 27 weergegeven. 

I. Saldo orJonnanccringcn 

2. NcttoJchudgcttcringcn 

3. Cliobaal tekort ( lt2) 

4. Notm 

5 .. fji1i;king (.f-3; (dJ 

Tabel Jl. 2 7 

De normnaleving m.b.t. de begrotingen 1992-1997 

1992 1993 1994 1995 (b) 

-!Ui -I I. I -S.S -ü.S 
-IA -7.1 3.1 (a) 3.6 

-I 0.0 -I S.2 -5.S -3.1 

-7.4 -5.4 -(J.9 -4.3 

-2.6 -12,8 (e} I. I 1.2 

Miljarden BEF 

1996 1997 

-3.6 -3.S 
2.9 (c) 3.7 (c) 

-0.7 -0.2 

-4.5 -4.3 

3,8 .f.2 

(a) E:-..:clusicf de schuldherschikking binnen het ALESH die tussen de Federale 0\·crhcid en de Gc\\Cstcn 
in het 'oordcel \ëlll deze laatsten in de loop van 1994 \\Crd doorgcyocrd. 

(b) Vanaf 1995 \\Ordt rekening gehouden met de consolidatie \'all de begrotingen yan de Brusselse 
Agglomeratie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

(c) Wat de door het ALESH bcheerde schuld van de sociale huisycsting betreft. werd enkel rekening 
gehouden met de aflossingen die in 1996 en 1997 werkelijk ten laste Yielcn yan de begroting \!111 het 
Gc\\cst (0.35 resp. tl.2J mia. BEF) 

(cl) Minteken= mcrschrijding. 

(c) Qycrschrijding gedeeltelijk te wijten aan een statistische aanpassing in de gcdcbudgcttccrdc schuld met 
betrekking tot de Lokale Besturen en gedeeltelijk aan een uitzonderlijke inhaaloperatic op het niycau 
Yan de ordonnanccringcn. 

BRON : Rekenhof ( ordonnanccringcn lol Cl\ mei 1997). Gewestelijke statistiek gcdcbudgcllccrdc schuld. 

Het gerealiseerd globaal tek011 van begrotingsjaar 1997 bedraagt amper -0,2 miljard BEF 
Zoals voor de drie voorgaande jaren ligt het globaal tekort op realisatiebasis in belangrijke 
mate beneden het maximaal toegelaten tekort dat door de Afdeling werd aanbevolen. Zoals 
voor 1996 reeds geval was, ligt de verklaring van dit resultaat hoofdzakelijk bij twee tàctoren, 
enerzijds de lage aanwendingsgraad van de uitgavenkredieten en het goede realisatiepercentage 
op de ontvangsten, en anderzijds, het belang van de herbudgetteringen. 
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7.2. De begroting 1998 

In de hiernavolgende tabel worden de begratingsvooruitzichten voor 1998 vergeleken met de 
door de Afdeling aanbevolen normering. 

I Ontvangsten 

2. Ciccorrigeerde uitgaven (3-4+5) 

J llegmtingsuitgaven 

.t A !lossingen (b) 

5. F-.tra- budgettaire venichtingen 

ó. Su/do (ó) ( 1}-(2} (c} 

Tabel IJ. 28 

Begroting 1998 versus norm .. 

Nonn 1998 

-{3 

Initieel Aangepast (a) 

53,7 

58,0 

Cl8,0 

SA 
-L6 

-./.3 

Miljarden Bl'.-F 

Verschil 

Initieel Aangepast 

0,0 

(a) De aanpassing van de begroting 1998 zal gebeuren bij de opstelling van de initiële begroting 1999. 

(b) Rekening houdend mei de vcmachlc afname van de door hel ALESH bcheerde schuld die 
locrekenbaar is aan hel Ge\\ est ( -o.:n I miljard BEF). 

( c) Mi nlckcn = m crschrijding. 

De verwachte niet-overschrijding van de tekortnorm is gebaseerd op de hypothese van 
integrale realisatie van de voorziene ontvangsten en volledige benutting van de ingeschreven 
uitgavenkredieten (op gecorrigeerde basis) 

De negatieve extra-budgettaire verrichtingen stemmen overeen met de verwachte afname van 
de nettogedebudgetteerde schuld van het B. G. H. G.T. en dragen dus bij tot de verbetering van 
het globaal saldo 

Overeenkomstig het principe van de inteiiemporele neutraliteit, werden de voorZiene 
begrotingsantvangsten uit de aanwending van niet-gebruikte begratingssaldi van de 
paragewestelijke instellingen (hetzij een verwachte niet-recurrente ontvangst van 0,44 miljard 
BEF of 0,8% van de totale ontvangsten in de begroting 1998) uitgesloten voor de vaststelling 
van het globaal tekort op gecorrigeerde basis. Na verrekening van de nettodebudgetteringen en 
na uitsluiting van voormelde saldi is het tekoii van de initiële begroting 1998 in 
overeenstemming met de aanbevolen tekortnorm ( 116) 

1J(i Ik aall\\emling van de niet gebruikte saldi van de parage\\estelijkc instellingen had kmmcn vcrmeden \\orden 
door een verlaging van de dotaties vanuit de (Îe\\Cstbcgroting aan deze instellingen en de aamvending van de 
beschikbare saldi door de instellingen zclr In dit altcmatief scenario zou Je begroting 1998 een po si tier saldo van 
lU mia. lllT vcrtonen ten op;ichte van de aanbemlcn norm liet zou vooralsnog niet de bedoeling zijn van het 
l!c\\ est dergelijke recuperatie van saldijaarlijks toe te passen. 
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In de initiële begroting I 998 bedraagt de verwachte nominale groei van de totale ontvangsten 
5, 7% in vergelijking met de aangepaste begroting 1997. Ten opzichte van de aangerekende 
ontvangsten, die de begratingsramingen overschrijden, ligt de groeivoet iets lager op 4,4%. De 
niet-recurrente ontvangsten voor begrotingsjaar 1998 vertegenwoordigen slechts 2, 7% van de 
totale begrotingsontvangsten. Wanneer zowel in de begratingsvooruitzichten 1998 als in de 
realisaties 1997 de niet-recurrente ontvangsten worden uitgesloten, bedraagt de onderliggende 
nominale groei 2,5%. De belangrijkste gewestelijke inkomstenbron, met name het toegewezen 
gedeelte van de personenbelasting (aandeel van 59,4% van de totale ontvangsten 1998), stijgt 
met 9,2% ten opzichte van de in I 997 effectief doorgestorte middelen, terwijl op het globaal 
niveau van de drie Gewesten de toename +8,5% bedraagt. Deze evolutie wordt verklaard door 
een onderbreking, in positieve zin, in de negatieve ontwikkeling van de fiscale draagkracht van 
het Gewest, in vergelijking met het nationaal gemiddelde, en de effectieve toekenning van de 
nationale solidariteitstussenkomst, op basis van de resultaten van het laatst gekende aanslagjaar 
( 117). 

Wat de uitgavenbegroting I 998 betreft, liggen de betalingskredieten 7,6% hoger dan in de 
aangepaste begroting van het voorgaande jaar. Zowel in absolute als in evolutieve termen 
overstijgen de betalingskredieten de beleidskredieten (groei van +6,4%). Het absolute verschil 
tussen beide categorieën (I ,05 miljard BEF) schept de mogelijkheid tot afbouw van de 
uitstaande vastleggingen, althans bij volledige uitvoering van de begroting. 

117 Ik ellcctien: doorstortingen in 1998 \\orden nog bcin\'loed door de resultaten \an aj. 1996. De aliwme \ëlll de 
fiscale capaciteit Yan het 13russclse Ge\\est \\crd op basis \'an de resultaten \'all a.1 1996 \'crdergczct. maar in 
mindere mate dan de nJOrbijc jaren: sedert de in\\erkingtreding van de bijzondere lïnancierings\\ct noteerde men 
de geringste jaarlijkse alilamc. De daling \\as niettemin \'oldocnde om e!lcctier een negatieve al\\i]king ten 
opzichte Yan het nationaal gemiddelde te bekomen. zodat \'lJor de eerste maal \\crd Yoldaan aan de \'Oor\\aardc 
\oor toekenning \ an de nationale solidariteitstLtsscnkomst aan het Brussels Clc\\ est. 
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7.3. De aanbevelingen voor 1999-2000 

Het maximaal toegelaten tekort voor begrotingsjaar 1999 stemt overeen met de 
begrotingsdoelstelling die voor dat jaar werd bepaald in het samenwerkingsakkoord van 19 juli 
1996 (B5/ van I 9 maart I 99 7) betreffende de begrotingsdoelstellingen voor de periode 1996-
1999, zoals dit door de Gemeenschappen en de Gewesten werd goedgekeurd. 

Bij de vaststelling van de aanbevolen norm voor begrotingsjaar 2000, zoals weergegeven in 
onderstaande tabel, werd in de eerste plaats uitgegaan van de veronderstelling dat de 
aanbevelingen van voormeld samenwerkingsakkoord met betrekking tot 1998-1999 strikt 
worden gerespecteerd. 

Miljarden JJ/éF 

1999 2000 (a) 
(mmenlt'erkingmkkoord 19 7~ I 996) 

-2,6 -2,7 

(a} /'oor de periode 2001-2003 H'ordt \'ent·ezen naar punt 2. 2. van onderhm'('< hoojd1'!itk (11): Centraal 
scenario \'oor de Cicmeenschappen en de CicH·esten voor de periode 2001-2003 

De aanbeveling voor begrotingsjaar 2000 kadert in de doelstelling van een globaal budgettair 
evenwicht dat voor dat jaar op het niveau van Entiteit II dient gerespecteerd te worden (118) 

118 lie ook • lloolûstuk 11 · Globale aanbevelingen voor het geheel \·an de Gcmeenschappen en de Gewesten. 
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7.4. Besluiten 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voor begrotingsjaar 1997 op uitvoeringsbasis de 
aanbevolen tekortnorm met een ruime marge gerespecteerd. Dit positieve resultaat is toe te 
schrijven aan de continue afbouw van de gedebudgetteerde schuld, de lage benuttingsgraad van 
de uitgavenkredieten en de ontvangstengroei die, alhoewel beperkt, toch in lichte mate de 
begrotingsvooruitzichten heeft overtroffen. Over de ganse periode 1992-1997 heeft het 
Gewest voor de vierde maal op rij de aanbevelingen van de Afdeling gerespecteerd. 

De initiële begroting 1998 is, zelfs bij integrale uitvoering, in overeenstemming met het door de 
Atäeling aanbevolen maximaal toelaatbaar tekort. 

Een belangrijke doelstelling van het bij de begroting 1998 neergelegde meerjarenplan, dat 
strekt tot het jaar 2004, is de stabilisering van de uitstaande vastleggingen op gesplitste 
kredieten vanaf het jaar 1999 op 145% van het normaal jaarlijks vastleggingsniveau. Daartoe 
zal in de periode 1998-1999 echter nog een belangrijke inspanning dienden geleverd te worden, 
die niettemin binnen de marges van de door de Afdeling aanbevolen tekortnormen dient 
gerealiseerd te worden. 

De medewerking van de gewestelijke administratie aan de Algemene Gegevensbank heeft enige 
vertraging opgelopen ingevolge de opeenvolgende vervangingen van de gewestelijke 
ambtenaren die met deze taak werden belast, niettemin verloopt de samenwerking nu opnieuw 
vrij vlot. De economische en functionele hergroepering op basis van de ESER 95 zal met 
ingang van de begroting 1999 ingevoerd worden. In de rekeningen tot en met begrotingsjaar 
1997 (opgesteld volgens de ESER 79) dienen nog een aantal rechtzettingen te gebeuren. 
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8. De Duitstalige Gemeenschap 

8.1. De uitvoering van de begrotingen 1996-1997 en de normnaleving 

In Tabel ll. 29 worden voor 1996 en 1997 de grote lijnen van de uitvoering van de begroting 
weergegeven. In de bijlagen II.l2 tot II.l4 worden de cijfers in een ruimer tijdskader 
geplaatst. 

( lnt Yangsten 

(re(d. ~~) 

lJitgaYen 

(Fl'tzl. 1!Ä) 

/1egruliJJg,saf,{,, 

:·\a/do 

Kredieten 

aangepast 

.n 

4.1J 

-0,-1 

-0.-1 

Ttrhel/I. 29 

Begrotingsevoluties 1996-1997 

I')')(, 

Ordon- Kas 

nancenng (a) 

3} 3.7 

99.f.JIJ~ /1){].4% 

3.') 4.1 
9~.3% JIJ0,8% 

-IJ,J -0,-1 

-IJ,J -0.-1 

(a) inclusief organieke begrot ingsfondsen. 

19')7 
Kredieten Ordon-

aangepast na neen ng 

3.') 3.lJ 

CJ9, r.J!Jh 

4.2 .. LJ 
98,9% 

-1),3 -0,3 

-1),3 -0,3 

BRON • Begrotingsdocumenten. Rekenhof en Algemene Gegeyensbank. Schatkisttoestand. 

,\Jiljarden 151:'1' 

Kas 

(a) 

3.lJ 

JOO,Y% 

4.2 

9Y.ó% 

-IJ,J 

-0.3 

Na de stelselmatige daling van de groeivoet van de ontvangsten en de uitgaven die tijdens de 
vorige jaren werd vastgesteld, werd in 1997 opnieuw een stijging genoteerd. De groei van de 
gerealiseerde ontvangsten (+5,3%) lag zeer duidelijk boven de tendens (1,8%) die in de 
periode 1990-1996 kon opgetekend worden. Aan de uitgavenzijde (+5,0%) lag de voor het 
laatste jaar genoteerde groei ongeveer op het trendniveau ( +5, 6%) 

Zoals in 1996 kon, ingevolge voormelde ontwikkelingen, een tekort opgetekend worden van 
0,3 miljard BEF 

In het verlengde van wat de vorige jaren reeds werd vastgesteld, werden ook in 1997 de in de 
begroting voorziene ontvangsten volledig gerealiseerd (99, 9% ). Dit bevestigt de 
voorzichtigheid waarmee de ramingen worden opgesteld. 
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Aan de uitgavenzijde is de realisatiegraad in 1997 opgelopen tot 98,6%, wat duidt op een 
zekere versnelling van de uitvoering van de begroting. Die evolutie uit zich in de versnelde 
aanrekeningen op de overgedragen kredieten en in een hogere uitvoeringsgraad op de variabele 
kredieten, die tussen 1996 en 1997 bovendien sterk waren toegenomen. 

De uitvoering op kasbasis laat qua saldo geen belangrijke afwijkingen blijken met de 
ordonnanceringsgegevens. 

In de loop van 1997 is de geconsolideerde schuld (bijlage II.23) van de Duitstalige 
Gemeenschap met 269,5 miljoen BEF toegenomen. Deze schuldtoename ligt beneden de voor 
1997 voorziene tranche (3 74 miljoen BEF) van het investeringsprogramma. 

Zoals vorig jaar dringt de Afdeling er op aan dat de Duitstalige Gemeenschap haar meerjarig 
investeringsprogramma zou realiseren rekening houdend met het evenwicht op de begroting. 
Op die wijze zou in de toekomst een verdere schuldstijging vermeden kunnen worden, wat 
moet toelaten om de ontvangsten- en de uitgavengroei in de definitieve fase beter bij elkaar te 
laten aansluiten. Het aangaan van leningen impliceert dat op een bepaald ogenblik middelen 
vrijgemaakt worden voor de financiële dienst van deze leningen. 

De Duitstalige Gemeenschap voorziet daartoe jaarlijks de nodige middelen (intrest en kapitaal) 
op een fonds dat werd opgericht in het kader van de aflossing van haar schuld. 

8.2. De begroting 1998 

Tabel I I. 30 geeft voor de jaren 1997 en 1998 de initiële en de aangepaste begrotingscijfers. 

Üllt\ angsten 

Uitga\en 

Saldo 

Initieel 

:u 
-U 

-0, 3 

BRON • BegrotingsdocumeHtell. 

Tabel Jl. 30 

De hegroting 1997-1998 

,\ !iljanlm 15h'F 

•y., yanahe 

Aangepast I11itiecl Aangepast I l)lJXi/ llJ97i llJlJXa/ llJlJ7a 

j_l) 

-U 

-0,3 

-U 

-!U 

3.lJ 
-U 

-IJ,;; 

3_2'% 

2.1'% 

LJ'Y., 
-O.lJ% 

Indien we de begroting over 1997 en 1998 vergelijken kunnen we uit de ontvangsten- (+1,3%) 
en de uitgavenevolutie ( -0,9%) af1eiden dat de Duitstalige Gemeenschap verdere inspanningen 
doet om haar begroting onder controle te houden. In die context wordt ook een daling van het 
netto te financieren saldo voorzien. 
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De ontvangstenevolutie wordt in hoofdzaak bepaald door de ontwikkeling van de dotatie, die 
ongeveer 80% van de totale ontvangsten vormt en voor de ene helft alléén gekoppeld is aan de 
evolutie van de consumptieprijsindex en voor de andere helft bovendien progressief mee
evolueert met de reële ontwikkeling van het BNP. 

De uitgavengroei wordt in hoofdzaak bepaald door de ontwikkeling van de niet-gesplitste 
kredieten voor onderwijs die ongeveer twee derden van de uitgaven van de Duitstalige 
Gemeenschap vertegenwoordigen De stijging van die uitgaven wordt op 2,5% geraamd. Die 
groei ligt hoger dan de geraamde inflatieontwikkeling en zet de begroting van deze 
Gemeenschap verder onder druk. Hij is o.a. te verklaren door de specifieke ontwikkelingen op 
het vlak van de demografie en bovendien te wijten aan de "onderwijs"-immigratie die beiden 
nog steeds zorgen voor een toename van de schoolbevolking zonder dat daar tegenover 
specifieke mechanismen staan die de financiering ervan verzekeren. De Duitstalige 
Gemeenschap heeft bovendien nog niet kunnen genieten van een zekere mate van 
herfinanciering van de onderwijsuitgaven, wat voor de andere Gemeenschappen wel het geval 
is geweest n.a.v. het St.-Michiels- en St.-Kwintensakkoord. Tenslotte betreft het hier een 
relatief kleine begroting waardoor het steeds moeilijker wordt om specifiek samendrukbare 
begrotingsposten te vinden die een herallocatie van middelen zouden mogelijk maken. 

De uitgavengroei op de overige programma's en de stijging van de voorzieningen voor de 
aflossing van de schuld worden ten dele gecompenseerd door een nominale daling van de 
kredieten vooral voor de culturele sector. 

Ondanks de geleverde inspanningen sluit de begroting af met een tekort van 0,2 miljard BEF. 

Naast begroting 1998 werd tezelfdertijd ook deze voor 1999 uitgewerkt. Bij die gelegenheid 
werd tevens het bestaande investeringsplan geactualiseerd Het gaat nu ( 11 <J) uit van een 
maximale ontleningsmogelijkheid van 2,4 miljard BEF (120) Het voorziet tevens in een 
gespreide opname van de leningen ter financiering ervan tot 2005 en van een 
aflossingskalender die loopt tot het jaar 2025. 

Naast voormeld investeringsplan zou de Duitstalige Gemeenschap ook de leasingtechniek 
aanwenden voor de verwerving van nog op te richten gebouwen (maximaal 0,35 miljard BEF) 

De Afdeling dringt er bij de Duitstalige Gemeenschap op aan om de tekorten die 
geprogrammeerd staan in het kader van de uitvoering van het meerjarig investeringsplan zo 
snel mogelijk weg te werken. Deze aanbeveling voor een begroting in evenwicht geldt 
overigens voor alle entiteiten die in hoofdzaak via dotaties gefinancierd worden. 

119 !kt be,;taamk imestcringsplan wrtrok Yan een maximale ontlcningscapacitcit \illl 2Jl miljard BEF. 

120 Volgens de Duit:;c Gcmeenschap is een schuldgraad Yan GO% Yan de middelen aan\·aardhaar. 

115 



8.3. De aanbevelingen voor 1999-2000 

De Afäeling vraagt dat de Duitstalige Gemeenschap er zou naar streven om de doelstellingen, 
m.n. de naleving van het nulsaldo, die werden overeengekomen in het samenwerkingsakkoord 
van 19 juli 1996 (BS 19.3 .1997) (zie tabel I. 7) na te komen. 

8.4. Besluiten 

Vanaf 1995 ( 121) heeft de Duitstalige Gemeenschap de tekorten op haar begroting, die een 
gevolg waren van de uitvoering van het investeringsplan 1995-2000, gefinancierd met leningen 
(zie bijlage II 23 ). Tezeltäertijd is de Duitstalige Gemeenschap sinds 1995 eveneens begonnen 
met een doorgedreven sanering van haar begroting teneinde de nodige middelen vrij te maken 
om de financiële lasten van de door haar aangegane leningen te kunnen financieren. 

In 1997 lag het bedrag van de aangegane lening duidelijk beneden de vooropgestelde tranche 
van het mee1jareninvesteringsplan. 

Zoals uit het meeljarenplan blijkt, kan de Duitstalige Gemeenschap, zelfs met de voor 1998 
vooropgezette tekorten, haar begroting tijdens de eerstkomende jaren in de hand houden. 
Doordat middelen moeten vrijgemaakt worden om de financiële dienst van de leningen te 
kunnen verzekeren dient het groeiritme van de primaire uitgaven, in vergelijking met een 
groeivoet bij een begroting in evenwicht, nochtans bijgestuurd te worden. Dit heeft voor 
gevolg dat de groeivoet van de uitgaven nog gedurende een aanzienlijke periode beneden de 
ontwikkeling van de ontvangsten zal moeten liggen. De begroting 1998 toont aan dat de 
Duitstalige Gemeenschap die doelstelling realiseert (zie Tabel IL 30). 

De Duitstalige Gemeenschap zorgt voor een accurate economische en functionele 
hergroepering die tijdig beschikbaar wordt gesteld. Deze hergroeperingen zijn noodzakelijk 
om individuele overheidsrekeningen te kunnen opstellen. Daarnaast worden de noodzakelijke 
gegevens voor een degelijke opvolging van de begroting regelmatig en tijdig ter beschikking 
gesteld en regelmatig in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

12 I In de nJorliggemle jaren konden daartoe de rescr\'es aangc\Yend \\orden. 
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9. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

9.1. De uitvoering van de begrotingen 1996-1997 en de normnaleving 

In Tabel II. 31 worden de begrotings- en uitvoeringsgegevens voor de jaren 1996 en 1997 
weergegeven. Deze worden in de bijlagen II.l2 tot 11.14 in een ruimere context geplaatst 

UniYangsten 

(real %) 

{ lilgaven 

(real %) 

/iegnJ/ingssaldo 

Saldo 

Kredieten 

aangepast 

L5 

2,0 

-0,5 

-0,5 

Tabel II. 31 

Begrotingsevoluties 1996-1997 

199(, 
Ordon- Kas 

nancenng 

2,2 2.0 
J./3.5% 132,0% 

L9 2,1 
95. 7~,~ 106,6% 

0,2 -0. I 

11.2 -0, I 

,\ filjarden l3HF 

1997 
Kredieten Ordon- Kas 

aangepast nancenng 

I ,9 l,lJ 1,9 
1110,1% 100.1% 

L9 J,l) 2, I 
100.3% 111.1% 

0,11 0,11 -11,2 

0,11 0,0 -0,2 

BRON : Begrotingsdoeumenten en inteme gegeyens Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

Ingevolge een verschuiving in de doorstorting van de dotatie Maatschappelijk Welzijn werden 
in 1996 veel meer ontvangsten geregistreerd dan er in de begroting voorzien waren. In 1997 
vinden we opnieuw een normale uitvoering van de begroting; de realisatiegraad op de 
ontvangsten beliep I 00,05%. Die realisatie ligt in het verlengde van wat de vorige jaren kon 
opgetekend worden en toont aan dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
realistische ramingen maakt 

De relatief hoge realisatiegraad van de geordonnanceerde uitgaven (I 00,32%) is te wijten aan 
een versnelde uitvoering van de begroting. In 1996 werden ongeveer 71,0% van de voor dat 
jaar toegekende kredieten ook effectief geordonnanceerd. In 1997 was de realisatiegraad op 
die kredieten opgelopen tot 83,5%. Die evolutie heeft voor gevolg dat de voor overdracht 
beschikbare kredieten dalen, waardoor de uitvoering van de begroting 1998 gunstig zal 
heinvloed worden 

I-let tekort dat op kasbasis ( -0,22 miljard BEF) wordt vastgesteld ligt in de lijn van het tijdens 
het begrotingsjaar 1996 gerealiseerde tekOii ( -0,15 miUard BEF) In 1996 werden de zeer 
hoge uitgaven op vorig jaar gecompenseerd door de verschuiving in de ontvangsten die was 
opgetreden tussen 1995 en 1996 
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In 1997 liggen de uitgaven op vorige jaren op een aanvaardbaar niveau, terwijl de uitgaven op 
het lopend jaar, ingevolge een zekere versnelling van de uitvoering van de begroting, sterk zijn 
toegenomen De middelen zijn evenwel teruggevallen op hun normaal niveau De 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beschikt voorlopig nog over voldoende reserves 
(± I, 1 miljard BEF) om het tekort 1997 op te vangen. Deze reserves worden in afwachting 
van hun aanwending kosteloos ter beschikking gesteld van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

9.2. De begroting 1998 

In Tabel 11. 32 worden de begratingsevoluties over de jaren 1997 en 1998 naast elkaar 
geplaatst. 

Ont\ angsten 
Uitga\ en 

,\'a/do 

(!)!)7 

Iniliccl 

I. X 
l.!J 

-0, 1 

BRON : Begrol ingsdocumcntcn 

Tabel 1/. 32 

De hegroting 199 7-1998 

Aangepast 

!.!) 

l.!J 

0,0 

1998 
Initieel 

2.0 
2.3 

-0, -1 

,\Jiljardm m;F 

'Y.. variatic 
Aangepast I !J!J8i/ I !JY7i I !J98a/ 1 !J!J7a 

7.6'% 

2l.S'Y.. 

Zoals uit de bijlage II 12 kan afgeleid worden lag het geraamde tekort in 1997 beduidend lager 
dan hetgeen de voorgaande jaren was vooropgesteld. In 1998 ligt het geraamde tckot1 op 
basis van de initiêle en niet-goedgekeurde begroting opnieuw hoger ( 122). De niet
goedkeuring is een gevolg van de politieke moeilijkheden waannee de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie kampt (123). Daarom werkt de Regering voorlopig op basis van het 
uitzondcringsregime dat voorzien is in de artikelen 40 (12-l-) en 44 van de SWR. 

12 2 V en:nigde V ergadermg van de ( iemeenschappehjke Uemeenschapscmmmssie. Begroting van de 
( !emeenschappelijke liemeenschapscommissie voor h<:t begrotingspar 19'JS: Algemene Toelichting: doe. Nr. 
ll51/l- 'J7/'JS d.tl 12 no\ember I 'J'J7 geannulcenl en venangen door doc.NL en 13-59/1- 97/9S d.d. 19 februari 
I 'l'JS 

123 I )c V\ J heen haar steun aan de meerderheid onttrokken "aardoor het onmogelijk ge\\ orden is om Je begroting 
goed te keuren. !let is eveneens omnogelijk gebleken om een ordonnuntie met \'llorlopige kredieten goed te 
keuren. I )aardoor ''er kt de Cremcenschappclijke Gemeenschapsconunissie sinds begin 1998 op basis van 
hcramUagingcn v<m de Regering 

12-l- !let Rekenhof heen op --1 april 1998 aan de Cicmeenschappelijke Gemeenschapsconunissie meegedeeld dat het 

van oordcel is dat deze uitzonderingsprocedure niet langer kan ingeroepen \\mden. 
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Volgens de neergelegde ontwerpbegroting 1998 stijgen de ontvangsten, in vergelijking met de 
initieel geraamde ontvangsten van 1997, met ongeveer 7,6%. Deze toename 
(155 miljoen BEF) is in hoofdzaak gelegen bij de middelen die m.b.t. de van de provincie 
overgenomen taken worden doorgestort ( 125). De uitgaven zouden daarentegen met ongeveer 
één vijfde toenemen. Die toename is vooral gelokaliseerd bij de ordonnanceringskredieten 
( 12G) Ze kennen een bijna verdubbeling t.o.v. 1997. De vastleggingskredieten stijgen met 
bijna de helft Ze blijven evenwel ruimschoots beneden de ordonnanceringskredieten (127). De 
niet-gesplitste kredieten, die met 3,5% toenemen, kennen een groei die in het verlengde ligt 
van wat voorheen werd opgetekend. 

Indien de begroting 1998 volledig wordt uitgevoerd zal dit aanleiding geven tot een belangrijke 
afbouw van het encours op de vastleggingen. Het daaruit voortvloeiende tekort ( 128) kan 
gefinancierd worden met de reserves. 

Op basis van de gegevens van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kan afgeleid 
worden dat de daarna overblijvende reserves nog juist zullen volstaan voor het dekken van het 
encours op de vastleggingen. 

Indien de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie daarnaast een meerjarig 
investeringsprogramma, al dan niet via een Fonds, wil realiseren zal ze er moeten voor zorgen 
dat de financiering ervan geschiedt binnen de jaarlijks op de begroting beschikbare middelen. 
In ieder geval zal de Afdeling niet akkoord kunnen gaan met een investeringsprogramma 
waarvan de last op basis van een financieringsprogramma in de tijd zou gespreid worden. Elke 
financiering die daartoe zou aangegaan worden, beschouwt de Afdeling als een debudgettering 
die met het eigenlijke begrotingsteko11 moet verrekend worden. Dergelijke financiering doet 
bovendien afbreuk aan het pnnc1pe van de intertemporele neutraliteit van de 
uitgavenontwikkeling. 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zal er daarom moeten op toezien dat het 
voorgestelde programma verenigbaar is met het principe van een evenwichtsbegroting zoals 
dat door de Afdeling wordt vooropgesteld. 

125 I k;c middelen ducicn vuort uit het St.-Michidsakkuurd. Ze \\crdcn ingc\·olgc ccn akkoord binnen de Regering 
van het Brussels I Ioolèlstedelijk (Ie\\ est opgetrokken met het oog op de iïnancicring van de bchoenen in de 
ziekenhuizen en de medisch sociale instellingen. 

12<J I kt is de c:\plicietc bedoeling van de ( lcmeenschappelijke Cîcmccnschapscommissic om lUL 1·. de begrotingen 
vuor I CJCJX en I 'JlJ'J het eneuurs op de vastleggingen sterk te verminderen. Daartuc \\orden de noodzakelijke 
oJdonnanceringskit:L!icten voorzien die kunnen gdinancicrd \\orden met reserves. 

127 In haar eerste bcgrotingsont\\t:rp mor I 'JlJR had de Gcmeenschappelijke Clcmccnschapscummissic de oprichting 
\lllliZicn 1an een .. Fonds nJOr de linanciering 1an ziekenhuizen en medisch ,;ocialc inrichtingen··. Dat Fonds ;tou 
met een _jaarlijkse dutatie gespijsd \\orden. Omdat er ··vuorlopig .. geen pulitiekc meerderheid kon gevonden 
\\orden Y!l!lr de goedkeuring van de ordonnantie m.:rdcn Je invcstcringskredicten up Je traditionele \\ iye \ia 
vastleggings- en ordonnanceringskredieten voorzien. 

128 Van het geraamde tekort zou 300.0 miljoen BEF kunnen tocgc\vc;cn \\orden aan het vcrschil tussen 
ordonnancerings- en nlstlcggingskrcdictcn. 
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9.3. De aanbevelingen voor 1999-2000 

De Afdeling dringt erop aan dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de impliciete 
doelstellingen van het samenwerkingsakkoord van 19 juli 1996 (BS 19 03 1997) zou naleven. 
Dit komt neer op het respecteren van een evenwicht op de begroting in ruime zin. De Afdeling 
herinnert eraan dat ze, zoals voor de andere deelgebieden, ook de eventuele indirecte 
schuldevolutie mee verrekent in dit evenwicht 

Alleen dankzij het naleven van een evenwicht op de begroting kan een voornamelijk met 
dotaties gefinancierde begroting op termijn de groei van haar ontvangsten en uitgaven op 
elkaar afstemmen, zodat een duurzaam evenwicht kan behouden worden. Daartoe dient de 
Gemeenschapscommissie ervoor te zorgen dat het niveau en de evolutie van de vastleggings
en ordonnanceringskredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en gehouden worden 
tegen het ogenblik dat de reserves uitgeput zullen zijn en dat de groei van de kredieten tegen 
datzelfde ogenblik in lijn moet gebracht worden met de evolutie van de middelen. In het 
bijzonder de financiering van de uitgaven in de welzijnssector plaatst de 
Gemeenschapscommissie hier voor een belangrijke uitdaging. 

9.4. Besluiten 

De reserves van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden geleidelijk verder 
afgebouwd. Deze afbouw gaat te samen met de vermindering van het encours op de 
vastleggingen Het op het einde van 1997 beschikbare deel van de reserves werd kosteloos ter 
beschikking gesteld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

De ontwerpbegroting voor 1998, waarvan de goedkeuring niet in het verschiet ligt, zet een 
stap in de richting van de afbouw van het vastleggingsencours. Dit gebeurt door een forse 
vcrhoging van de ordonnanceringskredieten. Anderzijds blijft de evolutie van de niet-gesplitste 
kredieten binnen de marges die ook in het verleden genoteerd werden. 

De Afdeling legt er de nadruk op dat het op stapel staande investeringsprogramma de 
beheersbaarheid van de begroting via de opstapeling van tekorten binnen of buiten die 
begroting, niet in gevaar mag brengen. 

De Afèleling dringt er daarom bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op aan dat 
ze haar investeringsprogramma zou afstemmen op de voorzienbare jaarlijkse evolutie van haar 
middelen. Alleen op die wijze kan het evenwicht op de begroting nageleefd en bchouden 
worden en kan een intertemporele neutrale groei gerealiseerd worden die afgestemd is op de 
middelenontwikkeling 

Zoals voor de andere deelgebieden en om gelijkaardige redenen dringt de Afdeling erop aan 
dat er dringend werk zou gemaakt worden van de uitwerking van een economische en 
functionele hergroepering van de ontvangsten en uitgaven. Hoewel het secretariaat beschikt 
over de evolutie van de kastoestand en de evolutie van de ordonnanceringen van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verschijnen die gegevens nog steeds niet in het 
Belgisch Staatsblad. 
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10. De Franse Gemeenschapscommissie 

10.1. De uitvoering van de begrotingen 1996-1997 en de normnaleving 

In de Tabel li 33 wordt een overzicht gegeven van de begrotingen en hun uitvoering over de 
jaren 1996 en 1997. Deze ontwikkelingen worden in een ruimer tijdskader geplaatst in de 
bijlagen 11.12 tot 11.14. 

Ontvangsten 

(t"c'cd. %) 

tJitgavcn 

(/'!.!td. r;~) 

!ie gml ingssu !do 

Saldo 

Kredieten 
aangepast 

u, 

R,4 

-0,6 

-0,6 

Tabel IJ. 33 

Begrotingsevoluties 1996-1997 

1996 
Ordon- Kas 

nanccrmg 

7,9 7,9 
IOJ.IJ% IO!,I!% 

9,5 9,5 
!! 2,9% I I 2,9% 

-1' (i -1, (i 

-I' (i -I' (i 

1997 
Kredieten Ordon-
aangepast nanccnng 

7,9 7,9 
99,8?'6 

7,9 R,2 

!IN.O% 

0,0 -0,3 

0,0 -0,3 

BRON : Begratingsdocumenten (decreten) en interne gegeYens Franse Gemeenschapscommissie. 

,\Jiljardenl3hF 

Kas 

7.9 
99,8~~ 

R.2 

IO.J.U% 

-0,3 

-0,3 

De realisatiegraad (99,8%) van de ontvangsten ligt opnieuw dicht tegen de 100%, wat 
aangeeft dat de Franse Gemeenschapscommissie haar middelen op een accurate wijze raamt 
In vergelijking met 1996 dalen de middelen in nominale termen uitgedrukt met 0,2%. 

Op het vlak van de geordonnanceerde uitgaven werd tijdens de twee voorbije jaren een 
realisatiegraad bereikt die boven de 100% uitstijgt Die realisaties zijn toe te schrijven aan het 
feit dat de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie op kruissnelheid gekomen zijn 
(120) waardoor naast de aanrekeningen op vorig jaar ook de uitvoering van de lopende 
begroting versneld heeft plaatsgevonden. In 1996 werd 2, 7 miljard BEF uitgegeven op 
overgedragen kredieten, tegenover I) miljard BEF in 1997. Ondertussen liepen de 
aanrekeningen op de kredieten lopend jaar op van 81,5% in 1996 tot 88,8% in 1997, waardoor 
de voor overdracht beschikbare kredieten lager liggen. De gesplitste kredieten, die slechts een 
beperkt deel uitmaken van de totale kredietmassa, werden bovendien sterk in de hand 
gehouden. Het encours op de vastleggingen beliep tussen eind 1995 en 1997 resp. 
41,0 miljoen BEF, 169,2 miljoen BEF en 142,2 miljoen BEF. 

12l) In I 'J'J4 kreeg de Franse Gcmccnsclwpscommissic een belangrijk pakket bc\ ocgdhedcn van de Franse 
Uemccnsciwp~ in I 9')5 \\crd dat takenpakket uitgebreid n.a.v. de opsplitsing van de provincie Brabant. 
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Zowel op ordonnancerings- als op kasbasis ( 130) ontstaat er daardoor een tekort. In 
vergelijking met 1996 ( 131) is dat tekort sterk teruggedrongen en het kan zonder moeite 
gefinancierd worden met de reserves die in 1994 en 1995 werden opgebouwd. 

10.2. De begroting 1998 

In Tabel II. 34 wordt de begratingsevolutie over 1998 vergeleken met de evolutie van 1997. 
In bijlage 11.12 worden deze evoluties in een ruimer tijdskader geplaatst 

Tabel /1. 34 

De begroting 1997-1998 

,\Ji/fardl!/1 mw 

1998 'Yo yanatie 

Initieel Aangepast Initieel Aangepast l998i/ 1997i 1998a/ 1997a 

Ont yangsten 8.0 7.9 8.2 8.2 1.8%. 4.2%. 

Uiigmen 8.0 7.9 8.3 8.-+ 3.G'Y., G.3% 

.\'alc/rJ 0,0 0,0 -0, 1 -0,] 

BRON : Begrotingsdocumenten. 

Tussen de aangepaste begrotingen 1997 en 1998 beloopt de groei van de ontvangsten 4,2%, de 
uitgaven zouden daarentegen met 6,3% stijgen. In die context wordt een tekort verwacht van 
0,2 miljard BEF. Dit tekort kan gefinancierd worden met de in het verleden opgebouwde 
reserves. 

De ontvangstengroei ondergaat vooral de invloed van de vertraging van de inf1atie waardoor 
de verschillende dotaties slechts in beperkte mate toenemen. De trekkingsrechten die 
ontvangen worden uit de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgen met 2,0%; 
de dotatie van de Franse Gemeenschap neemt met I, 7% toe. terwijl de overige ontvangsten_ 
hoewel beperkter in omvang, verdrievoudigen. 

Na de nominale dalingen van de kredieten in de jaren 1996 en 1997 wordt voor 1998 een 
stijging van de uitgavenkredieten ( + 6,3%) genoteerd. Die groei vloeit zowel voort uit de 
toename van de niet-gesplitste kredieten (+3,7%) als uit de groei van de 
ordonnanceringskredieten die met meer dan de helft toenemen. 

130 (iC7icn de Franse ()cmccnschapscommissic geen dcnkngcldcn opneemt in haar kassituatie lopen de vcrrichtingen 
op ka,;- en ordonnanccringsbasis cvcmYijdig. 

131 !let uil!ondcrlijkc hoge tekort van 1996 \\as mede veroorzaakt door de vcrsnelde allossing van leningen. 
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Binnen die kredieten voorziet de Franse Gemeenschapscommissie een vaste dotatie 
(750,0 miljoen BEF) als annUiteit voor de terugbetaling van haar deel m de 
overbruggingsleningen ( 132). 

Het is voor de hand liggend dat dergelijke groei slechts financierbaar is in de mate dat de 
Franse Gemeenschapscommissie over reserves beschikt, wat tot op heden nog altijd het geval 
IS. 

10.3. De aanbevelingen voor 1999-2000 

De Afdeling vraagt de Franse Gemeenschapscommissie de impliciete doelstellingen van het 
samenwerkingsakkoord van 19 juli 1996 (B S 19.03. 1997) stipt na te leven. 

De Franse Gemeenschapscommissie dient daarom te streven naar het in evenwicht houden van 
haar begroting. Daarbij gaat de Atäeling ervan uit dat er, zoals in het verleden, kredieten 
voorzien worden voor de verdere aflossing van de overbruggingslening voor de 
schoolgebouwen De Franse Gemeenschapscommissie heeft zich daartoe geëngageerd via het 
afsluiten van een conventie met de Maatschappij voor het Beheer van de Brusselse 
Schoolgebouwen. 

Het behoud van een evenwichtige begroting kan op termijn slechts verzekerd worden indien de 
vastleggings- en ordonnanceringskredieten naar elkaar toe evolueren. Het samenvallen ervan 
zou moeten gerealiseerd zijn tegen het ogenblik dat de reserves opgebnükt raken. Tegen dat 
ogenblik moet de groeivoet van de totale uitgaven ook afgestemd zijn op deze van de totale 
ontvangsten 

10.4. Besluiten 

Na de duidelijke overschrijding van de begrotingsdoelstelling die in 1996 genoteerd werd, maar 
die volledig te wijten was aan het op kruissnelheid komen van de uitgaven en aan de versnelde 
aflossing van de schuld (met I ,0 miljard BEF), stelt men voor 1997 een overschrijding vast die 
veel beperkter is gebleven. Het tekort is nog een gevolg van de inloopperiode die de Franse 
Gemeenschapscommissie nu ongeveer achter de rug moet hebben en het is evenwel nog 
gemakkelijk financierbaar met de reserves die in de beginjaren opgebouwd zijn en nog niet 
werden aangewend 

13 2 De Franse Ucmccnschapsconunissic heen met de maatschappij Yoor het bcheer nm de schoolgcboU\Ycn daartoe 
een conventic gesloten. Rekening houdend met de vooropgcstelde amntïtcit zal de schuld terugbetaald zijn tegen 
hetjaar 211 I(, 

123 



Voor 1998 werd een begroting neergelegd die ondanks de sterke uitgavengroei, in vergelijking 
met de middelenontwikkeling, bijna in evenwicht is. Het geraamde tekort blijft financierbaar 
met de nog resterende reserves. De Franse Gemeenschapscommissie zal er evenwel moeten op 
toezien dat ze haar uitgavengroei, tegen het ogenblik dat de reserves zullen zijn opgebruikt, in 
overeenstemming brengt met de ontvangstenontwikkeling. 

Op basis van het door haar meegedeelde meerjarenplan, dat voor de komende jaren een tek011 
op begrotingsbasis ( IJ3) van 0, I à 0,2 miljard BEF voorziet, lijkt de Franse 
Gemeenschapscommissie daar ook in te slagen. 

De Afdeling blijft zoals de vorige jaren bezorgd over de beperkte informatie die zij in de loop 
van het jaar ontvangt Zij vraagt dat de Franse Gemeenschapscommissie bovendien tijdens het 
komende jaar aandacht zou besteden aan de uitwerking van de economische en functionele 
hergroepering van haar begrotingsverrichtingen. Daarnaast blijft de regelmatige ter 
beschikking stelling van kas- en ordonnanceringsgegevens, evenals de publicatie ervan in het 
Belgisch Staatsblad, zeker gewenst 

I]] Ik Franse: Cîc:mc:c:nschapscommissic: gaat c:f\'an uit dat de: bc:grotingskrc:didc:n nooit \"Olledig zullen opgc:bruikt 
11 ordc:n. lè!\1 11 I hd 11 aarschijnlijk is dat de: ontvangsten !én volle gc:rc:alisec:rd 1vordc:n. Daardoor kan c:en 
bc:per~lè o1erschnjding in budgettaire: tcrmc:n volgens de Fwnsc licmec:nschapsconunissic: wrtaald mmkn in c:c:n 
è\èll\\ icht n.a.\" de: bc:grotingsuitvocring. 
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Bijlage IJ. I.- TOTALEONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID 1996-1997. 

LOPENDE FISC:ALE Oi\1\'ANGSTEN 

Directe bdastingen 

\'crkeersbdasting 

Bdasting op de im erkeerstclling 

Eumvignd 

Compenserende hcllïng m~ai-:e accijnzen 

Belasting op spelen en \Vedtkmchappen 

en automatische ontspanningstoestelkn 

Onroeremk voorhelling 

Roerende \'<Hnhdling 

1\ .o. : R.\'. dividenden 

: R.\'. andere 

: Kohieren 

\ 'ooralbetalingen 

Kohicten 

\V.o. : Kohieren vennootschappen 

· Kohierc:nnatuurlijke persemen 

Kohicrcnll.N.\'. 

lkdrij ls\'lHllhelling 

\\'.ll. : llrnnlwJling 

: Kohieren 

Amkre 

I )uuan-.; 

,\ccijn;en en divers~n 

To!c~cd I )o//U/1<! en :lcciJII~en 

ll.T.W. 

Registtatierechtcn en di\·crsen 

r, 1/cl,lf H Tl/' t!n !leg,str,,u,· 

LOI'Ei'WE :-i IET-FIS( :ALE ON'l'\'Ai\GSTE:'i 
Financiën 

.\mkre 

UJ/'1:·.\/JE 0.\TI: 1.\GSlE.\' 

K\I'I'IX\1.1 l i\1\',\;'li(;STE:\ 
IISC\I.E 

:\II:T-FISC.\1 E 

1\.II'IT L IUJ.\Tr: 1.\(iSTE.\' 

TOT LIJ. 

1996 

Realisaties 

35.813,71 
7.870,6 
3495,9: 
6.666,9; 
2.220,3 
1.614,9 
4.818,8 

101.663,41 
37492,1 

64.489,51 
-318,2 

271.589,9 
-25.810,8 

1.781,8 
-30199,2, 

2.606,61 

905.985,61 
902.230,2 

3.755,41 
972,9, 

1 316 902.1 1 

39404,51
1 

204.024,3 

243.428,81 

614.297,3 
75430,8 

689.728,1 ; 

2.250.059,0 

68.296,5 
61.782,1' 

130078.61 

I 
2.380.137,6! 

29.323,41 
20 068,6: 

49.392,0 i 

i 
2.429.529,6 

38.000,0 
7.700,0 
4.000,0 
6400,0 
2.200,0 
1.400,0 
5.200,0 

104.700,0 
37.800,0 
67.500,0 

-600,0 
285.000,0 
-16.950,0 

5.000,0 
-26.050,0 

4.100,0 
967400,0 
962.900,0 

4.500,0 
1.150,0 

1.406.200,0 

42.500,0 
215.400,0 

257.900,0 

640.300,0 
79.800,0 

720.100,0 

2 384.200,0 

48.342,7 
64.432,6 

112 775.3 

2.496.975,3 

26.000,0 
29.189,3 

55.189,3 

2.552.164,6 

1997 

!3egrotings- \'ennoeddijke 

controk 

38.600,0 
7.700,0 
4 000,0 
6400,0 
2.200,0 
1400,0 
5.070,0 

98.300,0 
37.500,0 
61.400,0 

-600,0 
279.000,0 
-16.100,0 

4.100,0 
-23.300,0 

3.100,0 
962.900,0 
959.000,0 

3.900,0 
1.080,0 

1.390.550,0 

42.500,0 
221.950,0 

264.450,0 

636.500,0 
80.300,0 

716 800,0 

2.371.800,0 

45.562,2 
66.791,8 

112.354,0 

2.484.154,0 

27.000,0 

27.833,2 

54.833,2 

2.538.987,2 

ontvangsten 

38.000,0 
8.000,0 
3.600,0 
7 000,0 
2.200,0 
1.600,0 
5.070,0 

90.300,0 
37.700,0 
53.000,0 

-400,0 
285.000,0 
-12400,0 

5.800,0 
-21.400,0 

3.200,0 
960.500,0 
955.500,0 

5.000,0 
1.080,0 

1.389.950,0 

42.500,0 
219.950,0 

262.450,0 

637.500,0 
80.300,0 

717800,0 

2.370.200,0 

46.297,6 
67.209,4 

113.507,0 

2.483. 707,0 

27.000,0 

29.513,3 

56.513,3 

2.540.220,3 

milju~nen BEF 

Realisaties 

39 254,7! 
7865,11 
3.374,6 
7.937,0 
2.101,9 
1.700,2 
5.244,2 

105.301,7; 
42.375,2 
63.297,9 

-371 ,4 
308.226,0 
-21.276,2 

-320,3 
-24.305,8 

3.349,9 
954.326,1 
946.687,6 

7.638,5 
860,2 

1.414915.5 

46.067,91 
216.855,1 

262.923.0 1 

647.073,3! 
84.012,6 

731 085.9 

2.408.924,4 

29.124,7 
62.181,4 

91 306.1 I 

I 

2.500.230,5 I 

28.583,6: 
18.563,61 

47.147,2. 

2.547.377,7 

0 o YariatÎ0 

LJ7 rea. 

% rea. 

9,6% 
-0,1% 
-3,5% 
19,1% 
-5,3% 
5,3% 
8,8% 
3,6% 

13,0% 
-1,8% 
16,7% 
13,5% 

-17,6% 
-118,0% 

-19,5% 
28,5% 

5,3% 
4,9% 

103,4% 
-11,6% 

7,4% 

16,9% 
6,3% 

8,0% 

5,3% 
11,4% 

6.0% 

7,1% 

-57,4% 
0,6% 

-29,8% 

5,0% 

-2,5% 

-7,5% 

-4,5% 

4,9% 

BRUi\ : ,\!gemene Toelichtingen. 
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Bijlage 11. 2.- RIJKSMIDDELENONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID 1996- 1997 

LOPENDE FISCALE 0:\IT.\:\'GSTEN 

Directe belastingen 

Verkeershclasting 

lklasting op de invetkeerstelling 

Eurovignet 

Compenseremk hdling inzake accijnzen 

Belasting op spelen en \\ eddenschappen 

en automatische ontspannmgstoestdlcn 

Onroe1 emk \'uurhdling 

Roerende 'oorhelling 

\V.o. : R. \'. di\idcmkn 

: R.\·. andere 

: Kohieren 

\' ooralbetalingen 

!\.oh i eren 

1\'.o .. Kohieren vennootschappen 

: Kohieren natuutlijke personen 

:Kohieren B.N.\' 
13cdrij rs,-, l(lrlwlling 

1\'.o. : Bronhelling 

: Kohieren 

.\mkre 

Tol <I< lil !ir<."c/e !icl<~sl111gcl1 

Douane 

:\ccijn/en en diversen 

Totdal 1 Jo/ltl!ZC en.·lcq;n::en 

ll.T.W 

Registratierechten en diversen 

f'u/o1,d /i. T /1'. en !i<."gJslra/IC 

LOI'Ei'\DE NIET-FIS( ',\J .E 0:\' JT,\Nt;STEN 

FinanciJn 

.-\ndere 

UH'E.\DE o.\Tr: t.w;sn:s 

1~\l'IT. \.\I .0:\T\ '.\:\ (;sT E:"\ 
F!SC.\l.E 

~IFT-FISC.\1 E 

1\..ll'!l: L IUJ.\TJ: 1.\'GS!E.\' 

TOl: l.IL 

1996 

Realisaties 

35.813,7 
7.870,6 
3.495,9 
6.666,9 

101.663,4 
37.492,1 
64.489,5 

-318,2 
271.589,9, 

-25.810,81 
1.781,8 

-30.199,2 

2.606,61 
450.965,51 
447.210,1 

3.755,41' 
972,9 

853.228.0 I 

o o' 
203.430:11 

203.430.1 1 

140.391,51 
56.113,5 

196.505.0 1 

! 

1.253 163.1 

68.296,5 
61.782,0 

130078.51 
I 

1.383.241,61 

I 
I 

0,0; 

20.086,31 

20.086,3 I 

1.403.327,9' 

lnitied 

38.000,0 
7.700,0 
4.000,0 
6.400,0 

104.700,0 
37.800,0 
67.500,0 

-600,0 
285.000,0 
-16.950,0 

5.000,0 
-26.050,0 

4.100,0 
494.653,3 
490.153,3 

4.500,0 
1.150,0 

924 653.3 

0,0 
214.820,0 

214.820,0 

126.110,1 
59.407,9 

185518.0 

1324 991,3 

48.342,7 
64.432,6 

112.775.3 

1.437.766,6 

0,0 

29.189,3 

29.189,3 

1.466.955,9 

1997 

Bcgrotings- Vennoedclijkc 

controle 

38.600,0 
7.700,0 
4.000,0 
6.400,0 

98.300,0 
37.500,0 
61.400,0 

-600,0 
277.500,0 
-16.100,0 

4.100,0 
-23.300,0 

3.100,0 
488.376,9 
484.476,9 

3.900,0 
1.080,0 

905.856,9 

0,0 
221.370,0 

221.370,0 

117.018,4 
60.607,0 

177.625.4 

1304.852.3 

45.562,3 
66.791,7 

112.354,0 

1.417.206,3 

0,0 
27.833,2 

27.833,2 

1.445.039,5 

ontYangstcn 

38.000,0 
8.000,0 
3.600,0 
7.000,0 

90.300,0 
37.700,0 
53.000,0 

-400,0 
283.500,0 
-12.400,0 

5.800,0 
-21.400,0 

3.200,0 
485.976,9 
480 976,9 

5.000,0 
1.080,0 

905.056,9 

0,0 
219 370,0 

219 370,0 

117.694,5 
60.607,0 

178.301,5 

1 302728,4 

46.297,6 
67.209,4 

113 507,0 

1.416.235,4 

0,0 
29.513,3 

29.513,3 

1.445.748,7 

miljo~ncn BEF 

i 0 ovariatic 
Realisaties 

39.254,7 
7.865,1 
3.374,6 
7.937,0 

I 

105.301 ,7 i 
42.375,2, 
63.297,91 

-371 .4[ 
306.726,01 
-21.276,21 

-320,31 
-24.305,81 

3.349,91 

479.803,01 
472.164,5 

7.638,5! 

860,31 

929.846,2] 
I 

0,0 
216.192,6 

216.192.6 

125.027,2 
62.432,2 

187.459,4 

1.333.498,2 

29.124,71! 
62.181,4 

I 
91 306.1 : 

I 

1.424.804,31 

O,Oi 
18.563,6 

18.563,6; 

' 
1.443.367,9! 

97 n~a. 

<Jó rca. 

9,6% 
-0,1% 
-3,5% 
19,1% 

3,6% 
13,0% 
-1,8% 
16,7% 
12,9% 

-17,6% 
-118,0% 

-19,5% 
28,5% 

6,4% 
5,6% 

103,4% 
-11,6% 

9,0% 

6,3% 

6.3% 

-55,5% 
-100,0% 

-4.6% 

6,4% 

-57,4% 
0,6% 

-29,8% 

3,0% 

-7,6% 

-7,6% 

2,9% 

BRON : ,\!gemene Toelichtingen. 
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Bijlage 11. 3.- h:REDIElYOiüll:'\(; E:'\ .\A:\REh:E:'\:\1:'\<; OP DE BE<;ROTI:'.'<; 1997 VA:\ DE FEDERALE OVERHEID. 

mrlplen~n BEF 

Y<Jrmm~ kr~Jretcn beschrkh<I,ir \"•Jtlf het 1aar 1 <J<J7 

j<)r)(J Kn::Lhc:ten eigen J.an het Har 1 ~1n7 C )n.lt mnancenngen ]\,_·ahs.ltt•: 0
o \'ilfliltlt: 

l3ewone Beschü.:.hadr op kreJrt:tcn op tr<ms- op tt)taal ;rraaJ tJ7 ()() 

Realisaties lmtJeel L ,,pendt: lLmsJ~rs K.rcdrden Tnt.Jc~l tr,msportcn yoor het _Jaar I ~)'J7 porten heschrkhaar 

hiJkrt:JJekn h11 KB \'Ofl!,;è uren (ktllom :') (kn!om(J) (kolnm 7) 

~hrs .j 'i-<~- 3--+ li 7=~~() ~ I) ]l)cS-0 IJ ]11 7 12 lil'] 

1. DutatÎl'S 11.647,0 12.122,4 20,6 0,0 0,0 12.143,0 0,0 12.143,0' 12.145,2 0,0 12.145,2! 100,0% 4,3% 

2. (~ezags(h•partena·ntcn 283.824,9 306.394,5 -2.670,3 -6,3 721,4 304.439,3 24.825,3 329.264,6 267.875,0 21335,7 289.210,7 87,8% 1,9% 
- Eersk .\ 1mrster 20.552,4 22.586,5 -430,8 28,5 51,7 22.235,9 460,9 22.696,8 21.217,7 333,1 21.550,8 95,0% 4,9% 
-Justitie 33.593,3 37.081,3 61,3 0,0 115,7 37.258,3 2.904,4 40.162,7 33.553,5 2593,7 36.147,2 i 90,0% 7,6% 
- BumenLmJse Zaken 11.993,7 12.441,0 287,2 9,1 85,7 12.823,0 1055,6 13.878,6: 9878,7 862,2 10740,9! "77,4% -10,4% 
-Bulten] Z<..~b.:n & HUlknl !landt:! 10.304,5 10.791,3 92,5 62,5 85,3 11.031,6 1.871,9 12.903,5 8.449,7 1517,2 9.966,9 1 77,2% -3,3% 
- ( )ntwikh.~lrngssamcnwcrkmg 16.825,5 21.757,5 -404,8 -59,8 4,0 21.296,9 2.101,0 23.397,9 18.110,3 1595,3 19.705,6 84,2% 17,1% 
- Lands\·crdcJigmg 94.600,9 97.884,4 -348,3 0,4 361,2 97.897,7 12.879,3 110.777,0 84.402,8 11848,9 96.251,7 i 86,9% 1,7% 
- r\lgcm Politi~J & Riiks\\acht 27.273,2 28.848,4 107,4 0,0 4,6 28.960,4 622,1 29.582,5 27.897,4 586,5 28.483,91 96,3% 4,4% 
- hnanciL'l1 52.594,6 53.359,9 -1.137,8 1.202,1 13,1 53.437,3 2.760,0 56.197,3 46.668,1 1935,6 48.603,7' 86,5% -7,6% 
- Ambtenarenzakc:n 1.136,3 4.585,3 -554,1 -1.250,6 0,1 2.780,7 169,0 2.949,7 1.080,8 62,2 1.143,0 38,7% 0,6% 
- Rt:g.Ie der CJehtlUWen 14950,5 17.058,9 -342,9 1,5 0,0 16.717,5 1,1 16.718,6 16.616,0 1,0 16.617,0 99,4% 11,1% 

I 
3. Sociale cel 574.958,7 547.864,8 -1.315,6 1,9 125,3 546.676,4 7.049,8 553.726,2: 533.521,8 6191,2 539.713,o 1 97,5% -6,1% 
- Pens1o~nen 235.311,8 224.124,6 -1.764,3 0,0 68,2 222.428,5 241,2 222.669,7' 218.706,0 291 218.997,01 98,4% -6,9% 
- Tewerkstd!mg .X :-\rhe1d 25.509,3; 21.246,4 1.154,0 0,3 6,5 22.407,2 231,2 22.638,4 20.320,8 188,1 20.508,9 90,6% -19,6% 
- Soc 7,,il,en. Vn!ksgt:z & Lee!iniiieu 122.137,6, 114.293,8 -705,3 1,6 50,6 113.640,7 6.577,4 120.218,1 106.295,0 5712,1 112.007,1 93,2% -8,3% 
- Algemene toelage Soc ZL:kerheiJ 192.000,0 188.200,0 0,0 0,0 0,0 188.200,0 188.200,0' 188.200,0 188.200,0 100,0% -2,0% 

-l. Economische cd 135.174,8; 155.104,7 -423,1 4,4 23,7 154.709,7 2.359,9 157.069,6 i 149.913,5 1603,6 151.517,1 96,5% 12,1% 
- ]\ hddt:nstanJ L:n Landbouw 17.890,4 49.181,4 79,7 3,5 3,4 49.268,0 797,2 50.065,2 48.402,6 591,7 48.994,3 97,9% 173,9% 
- Economisch!..': Zab.:n 9.267,5' 11.418,7 95,4 0,8 8,6 11.523,5' 645,4 12.168,9 9.689,1 416,1 10.105,2 83,0% 9,0% 
- Verk~er en fnfrastructuur 94.646,9' 85.704,6 -598,2 0,1 11,7 85.118,2 917,3 86.035,5 83.021,8 595,8 83.617,6 97,2% -11,7% 
~PTT 13.370,0 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 0,0 8.800,0 8.800,0 0,0 8.800,01 100,0% -34,2% 

5. Financil·ring Europese l 'nie 29.783,4 43.278,5 -6.368,2 0,0 0,0 36.910,3 0,0 36.910,3 36.910,2 0,0 36.910,2' 100,0% 23,9% 

Totaal zonder schuld 1.035.388,8 1.064.764,9 -10.756,6 0,0 870,4 1.054.878,7 34.235,0 1.089.113,7 1.000.365,7 29.130,5 1.029.496,2 i 94,5% -0,6% 

6. Rijksschuld 643.972,9: 659.067,7 -9.000,0 0,0 0,0 650.067,7 1.785,7 651.853,4 624.704,5 1615,3 626.319,8! 96,1% -2,7% 

I 
1.655.816,0! Tutaal (1 e.m.6) 1.679.361,7 1.723.832,6 -19.756,6 0,0 870,4 1.704.946,4 36.020,7 1.740.967,11 1.625.070,2 30.745,8 95,1% -1,4% 

BRO:.: Adm. van Be;;wtmg en contrnlL: op Je Uitgaven 



Bijlage 11. -t- TOTALE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID 1997-1998. 

LOI'E~DE FISCALE ON"ITANGSTEN 

Directe belastingen 

\ · erkeershclasting 

llclasting op de imwkeerstdling 

Eurovignet 

Compensc:rcmlc hdling inzake accijnzen 

llclasting op spekn en \Yeddenschappen 

en automatische ontspanningstucstellen 

( Jnroer entlc voorhelling 

Roerende \'oorhelling 

\\.0. : R. \·. di\·idenden 

: R. V. andere 

: Kohieren 

\'tmralhetalingen 

Kohieren 

\\.u. . kohieren vennoohchappen 

: Kohieren natuurlijke personen 

·Kohieren B.N.\'. 

I lcdrij l'mJorhelling 

\\'.ll. : llronhelling 

: Kohieren 

Andere 

Tuleled /Ju·cck 8c!astin;;en 

Douane 

,-\ccijn/.ell en di\·ersen 

Totaal /)o/ltli1U en Acc{/Jcen 

B.TW. 
Rcgistrati-.::J\~chkn l:ll di\\.::rscn 

Tolclczi fl. T. fl'. en /(ugtstrallc 

Tol<lczf lopenJe .fiscale untvc~ngsten 

LOPENDE 1\IET-FISC.\LE 01\T\'Ai\GSTE:'II 
Financiën 

:\nJcrc 

'tolétu!!upendL' muljz'sctde onl\'tlllgstcn 

UJ/'1:'.\JJI:· 0.\TI: ISGSTES 

K\ I' 1'1'.\.\1" < ):\T\',\1'\(;STE :\ 
FISC.\l .E 

:\ IFT-FJSC.\l .E 

1\.1/'/T I.ILO.\TI: L\'GSJ'E\' 

rm:t.IL 

]')97 

Realisaties 

39.254,7i 
7.865,11 
3.374,61 
7.937,0' 
2.101,9 
1.700,2 
5.244,2 

105.301,7 

42.375,21 
63.297,9 

-371,41 
308.226,0, 

-21.276,21 
-320,3 

-24.305,81 
3.349,9 

954.326,11 
946.687,6 

7.638,5' 
860,2 

1.414.915.5 

46.067,9 
216.855,1 

262.923,0 

647.073,3 
84.012,6 

731 085,9 

2.408.924,4 

29.124, 
62.181 

91.306,1 

2.500.230,5 

28.583,61 
18.563,6 ~ 

47.147,2 i 

2.547.377,7: 

1998 

Initieel 

36.650,0 
8.100,0 
3.700,0 
7.350,0 
2.200,0 
1.500,0 
5.100,0 

87.600,0 
39.000,0 
49.000,0 

-400,0 
299.600,0 
-16.750,0 

8.400,0 
-28.400,0 

3.250,0 
1.027.000,0 
1.022.000,0 

5.000,0 
1.200,0 

1.463.250,0 

40.600,0 
217.500,0 

258.100,0 

656.934,0 
83.600,0 

740534.0 

2.461 884.0 

39.226,6 
64.896,1 

104.122,7 

2.566.006, 7 

27.500,0 
27.321,8 

54.821,8 

2.620.828,5 

miljoenen BEF 

Begrotings

controle 

40.400,01 
7.900,0 
3500,0) 
8.200,0 
2.170,0 
1.830,0 
5.028,0 

105.600,01 
42.500,0, 

63.500,01 
-400,0 

310 000,01 

-14530,01 
5.000,0 

-22.830,0 
3.300,0 

1.008.200,0 
1.000.600,0 

7.600,0 
900,0 

1.479.198,0. 

40.600,01 

214500,01 

255.100,0 i 

664.500,0 
87.600,0 

752 100,0 

I 2.486.398,o I 

I 

44158,8( 

68.321,11 

112479,91 

2.598.877,9 i 
I 

I 
I 

27 2oo.o 1 

27.210,1] 

54.410,1 

2.653.288,0 i 

0 ovariatic 
98 bc, 

97 rea. 

2,9% 
0,4% 
3,7% 
3,3% 
3,2% 
7,6% 

-4,1% 
0,3% 
0,3% 
0,3% 
7,7% 
0,6% 

-31,7% 
-1661,0% 

-6,1% 
-1,5% 
5,6% 
5,7% 

-0,5% 
4,6% 

4,5% 

-11,9% 
-1,1% 

-3,0% 

2,7% 
4,3% 

2.9% 

3.2% 

51,6% 
9,9% 

23.2% 

3,9% 

-4,8% 
46,6% 

15,4% 

4,2% 

BRON · Algemene Toelichtingen. 
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Bijlage Il. 5.- RIJKSMIDDELENONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID 1997 -1998 

LOI'Ei\DE FISCALE OlYIYA:'\GSTEN 

Directe belastingen 

Verkeersbelasting 

Belasting op Je invcrkcerstelling 
Eun,\·ignet 

Compenserende hetling inzake accijnzen 

Belasting op spelen en \YeJJenschappen 

en automatische ontspanningstocstellcn 

Onroerende \ oorhctling 

Roerende \ oorhetling 

\\.o.: R.V. JiYidenden 
: R. V. andere 

. Kohieren 
VOllnt!lJctalingen 

Kohieren 

\\ .o.: K"hi.:ren \·en nootschappen 

· Kohieren natuurlijke personen 

: Kohiercnll.N.V. 

13cdrij lsnHn hetling 

\\.o. Bronhetling 

: Kohieren 

Andere 

!rJ/aal /Jirecle 131!/aslingen 

Douane 

J\cci_in;cn en di\·ersen 

!rJ!md nouane e11 "lccijn::en 

ll.T.W 

l.tcgistraticr.:chten en di\nsen 

lrJ!aa/1!. 7: W en Hegis/ratie 

J(,taa/lopendefisc:ale oll/l'a//gsle/1 

LOPENDE i\ IET-FISCALE ONT\'AN(;STEl'i 
Financiën 

Andere 

l'otaa/lope11de niel:fisca/1! o/1/\'llllgsle/1 

LO!'EYIJJ:' OSTI: I.WiSl1;iY 

K\PIL\.\IJl:\T\ .. \N(;STEi\ 

FISCAI .E 
NIET-FISCAI.F 

11..11'/J:I.lUJ.YTJ: I.YGSTE.Y 

TOT. LIL 

1997 
Realisaties 

39.254,71 
7.865,1 

3.374,6 

7.937,0 

0,0 

0,01 105.301,7 

42.375,2 

63.297,91 
-371,4 

306.726,0 
-21.276,2 

-320,3 

-24.305,8 

3.349,9 

479.803,0 

472.164,5 

7.638,5 

860,3 

929 846.2 

0,01 
216.192,6 

I 
216.192.6 

125.027,2 

62.432,21 

187459.4 

I 

1 333498.21 

29.124,7 

62.181,4 

91306.1 

1.424.804,3 

o,o: 
18.563,6 

18.563,6 

1.443.367,9 

1998 
Initieel 

36.650,0 

8.100,0 

3.700,0 

7.350,0 

0,0 

0,0 
87.600,0 
39.000,0 

49.000,0 

-400,0 
299.600,0 

-16.750,0 

8.400,0 

-28.400,0 

3.250,0 

520.079,8 

515.079,8 

5.000,0 

1.200,0 

947.529,8 

0,0 

216.910,0 

216.910,0 

132.855,5 

62.729,0 

195.584,5 

1.360.024,3 

39.226,6 

64.896,1 

104.122,7 

1.464.147,0 

0,0 

27.321.8 

27.321,8 

1.491.468,8 

miljoenen BEF 

Begrotings

controle 

40.400,0 

7.900,0 

3.500,0 

8.200,0 

0,0 

0,0 

105.600,0 

42.500,0 
63.500,0 

-400,0 
310.000,0 

-14.530,0 

5.000,0 

-22830,01 
3.300,0i 

494.993,1 

487.393,1 

7.600,0 

900,0 

956.963,11 

0,01 
213.910,0 

i 
213.910.0 I! 

139.552,5 

65.170,0; 

204.722.51 

1375.595,6 

44.158,8 

68.321 '1 

112479,9! 

' I 
1.488.075,51 

0,0 
27.210,1 

I 

27.210,1 i 

1.515.285,6. 

(~ o \'arîatic 

98 bc · 

97 rca. 

2,9% 

0,4% 

3,7% 

3,3% 

0,3% 

0,3% 
0,3% 

7,7% 
1,1% 

-31,7% 

-1661,0% 

-6,1% 

-1,5% 

3,2% 

3,2% 

-0,5% 

4,6% 

2.9% 

-1,1% 

-1.1% 

11,6% 

4,4% 

9.2% 

3.2% 

51,6% 

9,9% 

23,2% 

4,4% 

46.6% 

46,6% 

5,0% 

BRON :Algemene Toelichtingen. 
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Bijlage 11.6. MACRO-ECONOMISCHE PARAMETERS 

Vermoedelijk Initieel Begrotingscontrole 

1997 1998 1'!98 

(juli 1997) (juli 19Y7) (februari 1998) 

miljarden '%var. miljarden 'Yo var. miljarden 'Y,, var. 

BEF vor. par BEF vor. par BEF vor. jaar 

Particulier \·erbruik 5.379,5 2,6% 5.570,5 3,6% 5.581,1 3,2% 
( lverheidsverbruik 1.245,8 3,1% 1.283,1 3,0% 1.286,3 2,7% 
-Aankopen goederen en diensten 186,0 7,6% 192,5 3,5% 195,0 4,2% 
- Lonen. \\ cddcn en pensioenen 1.034,0 3,0% 1. 064,4 2,9% 1.065,2 2,5% 
Bruto kapitaalnmning 1.515,1 5,4% 1. 585,6 4,7% 1.595,6 4,7% 
- Bedrij [,investeringen 966,6 4,5% 1.017,4 5,3% 1.016,8 5,2% 
- 0\·erheidsinvcsteringen 110,0 11,9% 119,3 8,5% 133,0 6,6% 
- Woongehml\\en 438,5 5,7% 448,9 2,4% 445,7 3,0% 
Voorraadverandering 35,7 5,7% 35,7 0,0% 30,7 7,0% 

Nationale tinale bestedingen 8.176,1 3,3% 8.474,9 3,7% 8.493,7 3,4% 

\J it voer 6.141,1 8,0% 6.629,4 8,0% 6.740,7 7,2% 
Invoer 5.709,7 7,8% 6.137,2 7,5% 6.231,2 6,7% 

llruto binnenlands produkt 8.607,5 3,6% 8.967,2 4,2% 9.003,2 3,9% 

Bruto nationaal produkt 8.743,8 3,7% 9.108,6 4,2% 9.143,9 3,9% 

Bron: Economische begroting-FederaalPlanbureau en 

Instituut voor de Nationale Rekeningen. 



Bijla::l' 11. 7.- DE KREDIETE\'OLFfiE HTSSEN DE 1:\ITIELE E:\" DE AANGEPASTE BEGROTING 1998. 

rmlJardcn BEF 

1997 1998 I %var. 

Aangepast Initieel Begrotingscontrole 98/97 
Voorstel Bilateraal Conclaaf Kred. vr. jar. Totaal 

2 3 4 5 6 7=2+4+5+6 ' 8=7/1 

1. Dotaties 12.143,01 12.489,3 0,0 8,4 0,0 0,5 12.498,21 2,9% 

i 
2. Gezagsdepartement 302.875,7 309.064,3 2.596,6 -1.030,5 0,0 679,7 308.713,51 1,9% 
- Eerste Minister 22.235,91 21.743,3 42,9 -705,2 0,0 107,5 21 145,6: -4,9% 
-Justitie 37.258,3 i 40.342,9 -201,2 -417,5 0,0 43,8 "'"'I 7,3% 
- Binnenlandse Zaken 12.823,0 13.218,5 210,3 -40,7 0,0 10,6 13.188,4 2,8% 
-Buiten!. Zaken & Buiten!. Handel 11.031,6 10.806,4 18,8 -33,6 0,0 82,6 10.855,4 -1,6% 
-Ontwikkelingssamenwerking 21.296,9 22.000,5 -42,6 -46,2 0,0 43,6 21.997,9 3,3% 
-Landsverdediging 97.897,7 98.698,6 -391,9 -698,6 0,0 372,7 98.372,7! 0,5% 
-Alg em. Politied. & Rijkswacht 28.960,4, 29.979,3 261,2 65,9 0,0 16,4 30.061 ,6j 3,8% 
-Financiën 53.437,3! 52.691,2 2.692,4 886,5 0,0 2,5 53.580,21 0,3% 
-Ambtenarenzaken 1.217,11 1.120,6 0,0 17,4 0,0 0,0 1.138,01 -6,5% 
- Regie der Gebouwen 16.717,51 18.463,0 6,7 -58,5 0,0 0,0 18.404,5 10,1% 

3. Sociale cel 546.676,4 558.204,1 4.504,9 -1.602,2 2.021,0 30,1 558.653,01 2,2% 
- Pensioenen 222.428,5 227.728,4 -2.335,8 -2.744,3 0,0 8,3 224.992,4 1,2% 
-Tewerkstelling & Arbeid 22.407,2 22.709,8 2.392,7 1.586,6 0,0 6,2 24.302,61 8,5% 
-Soc. Zaken, Volksgez. & Leefmilieu 113.640,7 116.366,5 4.448,0 307,9 2.021,0 15,6 118.711,0 4,5% 
-Algemene toelage Soc. Zekerheid 188.200,0 191.399,4 0,0 -752,4 0,0 0,0 190.647,0 1,3% 

4. Economische cel 154.709,7 162.018,3 468,4 -631,4 0,0 15,8 161.402,7 4,3% 
-Middenstand en Landbouw 49.268,01 49.212,6 36,1 -180,8 0,0 1,4 49.033,2 -0,5% 
- Economische Zaken 11.523,51 12.553,0 325,2 140,3 0,0 5,6 12.698,9 10,2% 
-Verkeer en Infrastructuur 85.118,21 91.757,5 107,1 -571,3 0,0 8,8 91.195,0 7,1% 
-PTT 8.800,0 8.495,2 0,0 -19,6 0,0 0,0 8.475,6 -3,7% 

5. Diversen 1.563,6 3.307,8 0,0 -823,3 0,0 0,0 2.484,5 58,9% 

6. Financiering Europese Unie 36.910,31 44.282,1 1.814,5 -1.510,7 0,0 0,0 42.771,41 15,9% 
I 

1.086.523,31 Totaal zonder schuld 
I 

1.089.365,9 9.384,4 -5.589,7 2.021,0 726,1 3,0% 1.054.878,71 

7. Rijksschuld 650.067,7 647.761,6 -12.047,9 -12.020,3 0,0 14,0 635.755,31 -2,2% 

Totaal (1 t.e.m. 7) 1.704.946,4 i 1.737.127,5 -2.663,5 -17.610,0 2.021,0 740,1 1.722.278,6 i 1,0% 

BRON J\dnHnJstratle van d~ Hegrotmg ~:n de ( 'nntrolc ()p Je l 1Jtg,\vcn 



Bijlage 11. 8.- DE EVOLUTIE VAN SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS IN 1997 
miljoenen BEF 

l ')96 1997 '% nu-iatic 

Dclinitieve Initieel Begrotings- Vennoedclijk Voorlopige l.J7 voorl. I 

rekening controle rekening 96 der 

Lïtkering~imtellingen 

UitgaYen 1.417.203: 1.419.753 1.431.334 1.433.932 1.423.781 i 0,5% 
Prc.~tatics 1.324.173 1.336.236 1.340.068 1.340.823 1.336.435. 0,9% 
Z.LV. (!c;.ondheidszorg 414.350 400.915 405.122 408.300 403.728: -2,6% 
1:.1 V Uitkeringen 94.518 96.841 96.858 96.163 95.0511 0,6% 
R.V.l'. 440.889 457.167 456.653 453.384 453.058 2,8% 

I 

R.K.W. 120.168 122.280 122.270 121.828 121.731! 1,3% 
F.AO. 5.578 5.728 5.728 5.558 5.417 -2,9% 
FIJI: 14.268 14.553 14.356 14.213 13.765 -3,5% 
RVA l<J<Jpbaattottdcrbreking 0 6.192 5.826 5.826 5.561 
RVA \\er klooshcid 181.780 179.589 180.404 182.700 182.6221 0,5% 
R. V.A brugpensioen 52.622 52.971 52.851 52.851 52.784 0,3% 

' 
Nl'M-Imaliditcit 0 0 0 0 2.0401 
l!VK-/lV 0 0 0 0 334 
Pool der leelieden-Wachtuitkeringen 0 0 0 0 344! 

Andere 93.030 83.517 91.266 93.109 87.3461 -6,1% 

Eigen ontnmgstcn 123.446 100.665 101.711 99.340 98.437 -20,3% 
llijLIJaf2eJ1 57.917 26.546 25.351 24.138 24.682 -57,4% 
Andere 65.529 74.119 76.360 75.202 73.755 12,6% 

Lopende behoefte 1.293.757 1.319.088 1.329.623 1.334.592 1.325.344 2,4% 

Oveniradit globaal bcheer 1.260.899 1.293.396 1.320.443 1.321.740 1.317.7241 4,5% 

Saldo uitkeringsinstellingen -32.858 -25.692 -9.180 -12.852 -7.6201 
(a) 

Glohaal heileer 

Ontvang~tcn globaal bcheer 1.278.984 1.322.824 1.333.482 1.340.555 1.339.941 i 
I 

4,8% 
Dijdragen 824.429 869.452 867.808 869.098 870 3771 5,6% 
S laatst lLSSeliKO!llSI 192.000 188.200 188.200 188.200 188.615 -1,8% 
VI'Ï~· 260.759 262.691 274.941 280.704 278.410 i 6,8% 

l,oonmatiging 104.941 104.608 104.156 105.198 105 1981 0,2% 
Altetnatieve linanciering 100 1661 106.102 111.142 111.448 113.575 13,4% 
Andere 55.652' 51.981 59.643 64.058 59 637 i 7,2% 

Diverse ontvangsten 1 796! 2.481 2.533 2.553 2.539 41,4% 

I 

Uitgaven globaal bcheer 1.265.698 1.299.407 1.326.552 1.328.051 1.323.765! 4,6% 
( herdrachten naar sectoren 1.260.899 1293.396 1.320.443 1.321.740 1317.7241 4,5% 
Andere 4.799 6. 011 6.109 6.311 6 0411 25,9% 

Saldo globaal bcheer 13.286 i 23.417 6.930 12.504 16.1761 

Globaal saldo -19.572! -2.275 -2.250 -348 8.5561 

(a) lc:n laste YanLk uit\.:--:1 ingsinstcllingc:n : RI!!\' 4969.0 miljoen BEF BRON : VADE MEC\JM. 

rc:cupc:ratic: ()Jllkrschrijding hcgrotingsohjccticf: R\'l' 739.0 miljoenBEF Begroting van de Sociale Zekerheid. 

"''"dracht saldi RS/1'1'0 · RK\\. 3000.0 miljocnl3EF. 



Bijlage 11. 9. -EVOLUTIE VAN SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS IN 1998 

[ ïtkeringsimtellingen 

Uitgaven 

Prestatics 

/,.LV. l)ezow.lheids;.org 

Z LV. llitkeringt:n 

RVP 

R.KW. 

FACJ. 

F.lli 

R. V.A. loophaanonderbreking 

R.V.A. \\erkloosheid 

R. V.A. brugpensioen 

Nl'M-lnvaliditeit 

llVK-/.IV 

Pool der Zeelieden -Wachtuitkeringc 

Andere 

Eigen ontntngstcn 

l lijdragen 

Andere 

Lopl'lHie behoefte 

Orcrdradtt globaal beheer 

Saldo uitkeringsinstellingen 

Glohaal helleer 

Ontnmgstcn globaal beheer 

lliJllnJgen 

Sta a lslussenkomsl 

l·l·h· 

Loomnaliging 

Allernalit:ve tïnanciering 

Anden.: 

I )i\ ersc ont vanpten 

Uitgaren globaal bcheer 

O\·erdrachlen naar sectoren 

Andere 

Saldo globaal hchl·cr 

Globaal saldo 

(a 1 Ten laste van de uit~eringsinstcllingen : 

1997 
Voorlopige 

rekening 

1.423.781 
1.336.435 

403.728 
95.051 

453.058 
121.731 

5.417 
13.765 
5.561 

182.622 
52.784 

2.040 
334 
344 

87.346 

98.437 
24.682 
73.755 

1.325.344 

1.317.724 

-7.620 
(a) 

1.339.941 
870.377 
188.615 
278.410 
105.198 
113.575 
59.637 

2.539 

1.323.765 
1.317.724 

6.041 

16.1761 

8.556' 

Rl7JV 4%lJ.llmiljuen BEF 

tecupeJalie undcrsclnijding hegrotingsubjectief. RVI' 739.0 miljucnl3FF 

ll\"erdJachl saldi RS/.1'1'0: RKW 3000.0 miljoen BEF. 

l99R 
Initieel 

1.472.920 
1.383.957 

425.159 
99.476 

471.249 
123 068 

5.682 
14.070 
6.395 

182.881 
53.599 

1.704 
340 
334 

88.963 

94.373 
24.492 
69.881 

1.378.547 

1.386.233 

7.686 

1.385.776 
898.675 
193.758 
291.081 
108.690 
113 091 
69.300 

2.262 

1.391.508 
1 386.233 

5.275 

-5.732 

1.954 

miljo.:nen BEF 

Begrotings

controle 

1.475.24o 1 
1.382.553: 

424.759 
98.481 

470.048 
122.863 

5.677 
13.788 

6.4091 
186.0971 
52.042 

1. 701 
354 
334 

92.687 

92.693 
25.165 
67.528 

1.382.547 

1.388.556 

I 

6.0091 

I 

1.388.1341 
900.3471 
193 006! 
292.600: 
109.2791 

113 763! 
69.5581 

2 1811 

1.393.3851 
1 388.556. 

4.829 

-5.251 ' 

758! 

'X. variatic 

98 he I 
97 voorl. 

3,6% 
3,5% 
5,2% 
3,6% 
3,8% 
0,9% 
4,8% 
0,2% 

15,2% 
1,9% 

-1,4% 
-16,6% 

6,0% 
-2,9% 
6,1% 

-5,8% 
2,0% 

-8,4% 

4,3% 

5,4% 

3,6% 
3,4% 
2,3% 
5,1% 
3,9% 
0,2% 

16,6% 
-14,1% 

5,3% 
5,4% 

-20,1% 

BRON: VADE MEClJM. 

Begroting van de Sociale Zekerheid 



Bijlage 11. 111.- DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN- LOPENDE VERRICHTINGEN 1997 

miljoenen BEF 

1996 1997 0 ovariatic 
Rekening Initieel Bcgrotings- \'ennocdelijk \'oor!. 97 voorl. 

controle re al. % rek. 

I. Bijdragen (a" b-c) 77.749,0 82.053,9 79.370,9 79.216.4 80.576,7< 3,6% 
a) I(H nr 38 en achterstallen 76.064,2 79.303,9 76.438,5 76.284,0 77.793,91 2,3% 
b) Netto opbrengst L'Sll 203,9 200,0 200,0 200,0 150,01 -26,4% 
c) \'cnmH•tschapsbijdrage 1.480,9 2.550,0 2.732,4 2.732.4 2 632,81 77,8% 

2. Rijkslodage 38.483,9 38.130,0 38.130,0 38.130,0 38130,01 -0,9% 
3. FFEi: 5.248,6 5.970,2 6.588,8 6.588,8 6.720,0 1 28,0% 
4. Diversen 212,6 180,0 180,0 180,0 180,0 -15,3% 

Totak ontvan::stcn 121.694,1 126.334,1 124.269,7 124.115,2 125.606,7 3,2% 

I. Administratiekosten 3.578,2 3.799,7 4.075,7 4.060,5 3.820,11 6,8% 
a) Centrale diensten 1.576,7 1.618,8 1.566,8 1.566,8 1.566,8 -0,6% 
b) Diensten derden 2.001,5 2.180,9 2.508,9 2.493,7 2.253,3 12,6% 

2. Tekort NIJl( 177,0 107,7 107,7 107,7 107,7 
1. l.cninglastcn 2.087.4 1.803,1 1.500,4 1.500.4 1.500,2, -28,1% 
4.Transkr-/l\ · 3.886.4 3.302,6 3.324,1 3.324,1 3.324,1! -14,5% 

Totaal vonrafnam('S 9.729,01 9.013,1 9.007,9 8.992,7 8.752,1 -10,0% 

Bescltildmar .l'llltlo mor het 111.965,1 117.321,0 115.261,8 115.122,5 116.854,6 4,4% 
glo/}(lfllfinancieel helleer 

I. l'cnsiocnscctot 69.154,8 71.007,6 70.894,0 69.828,0 69.506,0! 0,5% 
a) Prestatics 69.303.4 71.115,8 71.000,0 69.934,0 69.506,0: 0,3% 
b) Eigen inkomsten 148,6 108,2 106,0 106,0 o o' 

2. (iczinshijslagscctor 13.488,8 13.676.4 13.676,4 13.608,0 13655:8] 1,2% 
1. Faillissemcntsvcrzckering 0,0 175,0 175,0 175,0 0,01 
4. /.1\'-uitkcl ingcn 5.045,8 5.066,0 5.109,6 5.109,6 5.063,2, 0,3% 

a) l't estatics 5 600,7 5.639,4 5.676,7 5 676,7 5.599,3i 0,0% 
b) Diversen 1,8 2,4 2,4 2,4 2,4 33,3% 
c) Figcn inkomsten 556,7 575,8 569,5 569,5 538,5 -3,3% 

5. /.!\'-zorgen 25.476,6 25.746,3 25.303,6 25.303,6 23.854,4 -6,4% 
a) Prestatics 27.659,8 27.705,6 27.676,9 27.676,9 26.131,1 -5,5% 
b) Diversen 540,8 355,4 533,4 533,4 418,7 -22,6% 
c) Eigen inkomsten 2.724,0 2.314,7 2.906,7 2.906,7 2 695,4 i -1,0% 

! 

Totaal tefinancicren 113.166,0 i 115.671,3 115.158,6 114.024,2 112.079,41 -1,0% 

belwe.fim HSI Z 

Te financieren (-) (}/' m·ersclwt (+) -1.200,9 i 1.649,7 103,2 1.098,3 4.775,2! 

BRON. RS\'i:- bcgrotingsdocumcntcn. 



Bijlage 11. 11.- DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN-

LOPENDE VERRICHTINGEN 1998 

miljoenen BEF 

1997 1998 '%Ymiatic 

Voorl. Initieel Bcgrotings- 98 bc I 
re al. controle Y7 Yoorl. 

I. Bijdragen (a+b-c) 80.576,7 81.007,1 81.462,71 1,1% 
a) KB nr 38 en achterstallen 77.793,9 78.010,0 78.465,6 1 0,9% 
b) Netto opbrengst CSB 150,0 150,0 150,0 0,0% 
c) Vennootschapsbijdragc 2.632,8 2.847,1 2.847,1 8,1% 

2. Rijksloclagc 38.130,01 38.778,2 38.625,7 1,3% 
3 FFEZ 6.720,0 6.632,7 6.672,1 -0,7% 
.j. DiYerscn 180,0 200,0 200,0 11,1% 

I 

Totale ontvangsten 125.606,71 126.618,0 126.960,5 1,1% 

I 

I. Aclminislralickoslcn RSVZ 3.820,1 3.658,8 3.814,2 -0,2% 
a) Centrale clicnslcn 1.566,8 1.602,1 1.553,5 -0,8% 
b) Diensten cicrelen 2.253,3 2.056,7 2.260,7 0,3% 

2. Tekort NHK 107,7 110,2 110,2 2,3% 
3. Lcni nglaslcn 1.500,2 1.622,7 1.740,5 16,0% 
.J. Translcr-ZIV 3.324,1 3.521,6 3.521,6 5,9% 

Totaal ,·oontfnames 8.752,1 8.913,3 9.186,5 5,0% 

Beschikbaar saldo voor het 116.854,6 117.704,7 117.774,0 0,8% 

globaalfinancieel beheer 

I Pensioensector 69.506,0 71.190,0 70.116,2 0,9% 
a) Preslalies 69.506,0 71.099,0 70.010,3 0,7% 
b) Eigen inkomsten 0,0 207,0 192,1 

2. Gc;.insbijslagscctor 13.655,8 13.898,3 13.917,6 1,9% 
3. Faillissenlcntsyerzckcring 0,0 175,0 175,0 
.J. ZIV-uitkcnngen 5.063,2 5.189,5 5.103,9 0,8% 

a) Prestatics 5.599,3 5.719,1 5.633,5 0,6% 
b) Di\crscn 2,4 2,4 2,41 0,0% 
c) Eigen inkomsten 538,5 532,0 532,0! -1,2% 

5. ZIV-zorgen 23.854,4 25.541,9 26.402,4 10,7% 
a) Preslatics 26.131,1 1 27.824,6 28.241,1 8,1% 
b) Di\crscn 418,7' 611 ,4 909,5 117,2% 
c) Eigen inkomsten 2.695,4' 2.894,1 2.748,2 2,0% 

Totaal te financieren 112.079,4' 115.994,7 115.715,11 3,2% 
belweften RSVZ 

Te financieren (-) 1!/ oversclwt (+) 4.775,2 i 1.710,0 2.058,9 

BRON : RSVZ- bcgrotingsdocumentcn. 



llijlagr 11. 12. · DE BEGHOTINt;EJ'i YAN IJE GEI\IEENSCHA.PPEN EN DE GEWESTEN (a)(b) 

SaiHl'llYath·nd on·rzicht- jaarcijfers 1989- 1998 (niet-geconsolideerd) 

l'ilga\·en 
0 o\art<~tie 

Soldo 

FRA ~SE CE\ I EE\'SCIIAP 

()tlt\·~Hj:!"TC!l 

0 o Y~r Îrl.lle 

L'lt.:caYen 
Qó\art<IIJe 

Saldo 

\\',.\.ALSE (;E\\ ES I 

()1\(\'<lli~"\Cl\ 

0 o\<lrlalte 

LT1t~aven 

0 o\'i1!1<11Ît 

,)'a/do 

BRl 1.SSF.LS IIOOFI>S rE DEL. CE WEST 

r Juty;m~~tell 
0 n\·m1atie 

l 1Jtga\'en 

.'ia/,Jo 

IH!rJ SI ALJ<;E <;J~I\J~:El'oS< 'I lAl' 

Outvang."teu 

Uitp.aven 

"~ v;uiatie 

,\"aldu 

<:I<:~J~:~~i\S( "11. <:E,\IIi:ENS< "IIAI'SCOI\ 1~1. 

t)nlv;mg~tcu 

o o \ ~~ r,ttJe 

\"r1pl\"ell 

"o \ anatr~ 

Su/,Jo 

1989 19Yil l!J91 19lJ2 1993 1994 199~ 

342 466 3 351 346.7 391 299 8 407 425.1 435 626.7 462 604.8 491 093.3 
2.6% 11.4% 4.1% 6 9% 6.2% 6.2% 

363 208.8 380 185.9 422 953.9 441 265.2 482 519.7 504.127.1 521 578.2 
4.7% 11.2% 4.3% 9.3% 4.5% 3.5% 

-20 742 5 -28 839.2 -31.654 1 -33 840.1 -46 893.0 -41.522 3 -30 484.9 

171 460 8 173 445.3 183 087.3 191 596.5 209 553.1 214 934.4 225 533.9 
1.2% 5.6% 4.6% 9.4% 2.6% 4.9% 

1837439 182321.2 1916788 198803.4 217464.1 2227934 233312.8 
-0.8% 5.1% 3.7% 9.4% 2.5% 4.7% 

-12 283 1 -8 875.9 -8 591.5 -7 206.9 -7.911.0 -7.859 0 -7778.9 

89.554.7 85 219.8 95 829 6 101 637.9 114 344.0 135 443.3 149 743.9 
-4 8% 12.4% 61% 12.5% 18.5% 10.6% 

97 401.2 101865.8 113 889.9 121541.2 131.998.0 153 5218 166.685.9 
4.6% 118% 6.7% 8.6% 16,3% 8.6% 

-7 846.5 -16 646.0 -18 060.3 -19 903.3 -17 654.0 -18 078.5 -16.942 0 

29 843.4 

30 262 5 

-419.1 

2 682 5 

3 083.5 

-401.0 

2 117.7 

2 117 7 

00 

29 656.0 
-06% 

35 835 3 
18.4% 

-6 179.3 

3.211.6 
19.7% 

3.110.0 
0.9% 

101.6 

1 570.3 
-25 8% 

1 570.3 
-25 8'% 

0.0 

34.112.3 
15.0% 

44 068.1 
23 0% 

-9 955 8 

3 535.8 
101% 

3 445 9 
10.8% 

89.9 

982.8 
-37.4% 

982 8 
-37 4% 

00 

42.408 8 
24 3% 

49 074 7 
11.4% 

-6.665,9 

3 402.4 
-3.8% 

4 692.7 
36.2% 

-1290.3 

1 166 3 
18.7% 

1 904.1 
93.7% 

-737.8 

44 960.8 
6,0% 

51.164.3 
4.3% 

-6 203 5 

3.572.6 
5.0% 

3 829.9 
-18 4% 

-257.3 

1 559.0 
33.7% 

1 687.8 
-11.4% 

-128.8 

41.952.0 
-6.7% 

50 399.8 
-1 5% 

-8 447.8 

3 625.6 
1.5% 

4 399.1 
14.9% 

-773.5 

1 193 2 
-23.5% 

1 835 8 
8.8% 

-642.6 

47 223 6 

12.6% 

55 173.1 
9.5% 

-7 949.5 

3 639.5 
0.4% 

4 415.0 
0.4% 

·775.5 

1 933.2 
62 0% 

2 092.1 
14 0% 

-158.9 

I' RANSE C:E~II~I·:l"S< '!I. < :EI\II~Ii:NSC 'IIAI'S<'O\Ir\1. 

!rt_g,\\"CII 

0 0 \ 1111~11~ 

So!du 

TOIAAL(l) 

C)Jl1\·an_g•1cn 

0 ~ 1·~r re~' ie 

l'r!ptvcll 

~ o I i!!J,\11~ 

6 037.9 

6 737.5 

-699 6 

7 763.7 
28 6% 

8 167.1 
21.2% 

-403 4 

6381254 6444497 708847.6 747637.0 8096162 865791.2 926931.1 
10% 100% 5.5% 83% 6.9'!/o 7.1% 

679 817 6 704 888.5 777 019 4 817 281 3 888 663 8 943.814.5 991 424.2 
37% 10.2% 52% 87% 62% 50% 

-41.692,2 -60.438,8 -68.171,8 -69.644,3 -79.047,6 -78.023,3 -64.493,1 

1996 

508.428 2 
35% 

536 026.9 
28% 

-27.598.7 

223 793.8 
-0.8% 

230.571.0 
-1.2% 

-6.777.2 

156 992.3 
4.8% 

175 631.8 
5.4% 

-18 639.5 

50 930.2 
78% 

57 875.1 
4.9% 

-6 944 9 

3 674.7 
1.0% 

4 044.7 
-8.4% 

-370.0 

1 501.4 
-22 3'% 

1 999 8 
-4,4% 

-498 4 

7 790.7 
0.3% 

8 423.4 
3.1% 

-632 7 

953 111.3 
2.8% 

1 014 572.7 
2.3% 

-61.461,4 

549 885 6 
8.2% 

561 439.5 
4.7% 

-11.553.9 

230.288 4 
2.9% 

237314.1 
29% 

-7 025.7 

161 921.8 
3.1% 

1762103 
03% 

-14 288 5 

51181.7 
05% 

59 079 0 
2.1% 

-7 897.3 

3.866.6 
5.2% 

4.179.1 
33% 

-312.5 

1 850.7 
23 3% 

1.866.5 
-6.7% 

-15.8 

7.868 2 
1.0% 

7 867.9 
-66% 

0.3 

1 006 863 0 
56% 

1 047 956.4 
33% 

-41.093,4 

)99~ 

lmt1eei 

573 229 7 
4 2% 

573 510.8 
2.2% 

-281.1 

232 058.5 
0.8% 

238 472 5 
05% 

·6 414 0 

171 692.4 
60% 

183 986.0 
44% 

-12 293 6 

54 110.9 
57% 

61.845 4 
4.7% 

·7 734 5 

3 915.6 
13% 

4 142 9 
-0 9% 

-227.3 

1 950 9 
54% 

2 332.4 
25.0% 

-381.5 

8 184 4 
40% 

8 326 6 
5 8%, 

-142 2 

1 045 142 4 
3.8% 

1.072 616 6 
24% 

-27.474,2 

1998 
.A..angepast 

574942 7 
46% 

573437.7 
2.1% 

1505.0 

233805.2 
15% 

240219.2 
12% 

-6 414 0 

3994.6 
3 3% 

4227 6 
1.2% 

-233 0 

8200 4 
4.2% 

8366.9 
6.3% 

-166 5 



Bijlage II. 13.- DE OIWONN.\;'>!CERI:\'GE:"i OI' DE BEGROTINGE:\1 YAN DE GE:\IEE:"SCIL\l'l'E:\' E;>; DE GE\\"ESTE:--1 (a) (b) 

Sarnenvatteml o\·erzicht -jaarcijfers 19!!9- 1997 (niet geconsolidl•en1) 

\"L~\_\ISI~ GE\I~:E:\SCI L.\P 

Ontvangstt:n 

lïtgav.;n 

Lopen u 
Ovorurachten 

1989 1990 1991 

325.017.5 346.216.5 381.297.2 
333.779.4 370.109,3 396.969,5 
327.300,3 352.309.2 382.649,7 

6.4 79,1 17.800,1 14.319,8 

1992 

398.227.4 
428.033,4 
411.687,8 

16.345,6 

1993 

435.877,5 
458.753,9 
443.661,0 

15.092,9 

199-t 

461.172,9 
497.556,8 
475.502,3 

22.054,5 

1995 

492.417,9 
509.783,0 
494.236,6 

15.546,4 

1996 

509.135,1 
529.294,5 
514.911,3 

14.383,2 

Su/do -8.761,9 -23.892,8 -15.672,3 -29.806,0 -22.876.4 -36.383,9 -17365,1 -20.159,4 

FRA,'ISE GEi\IEE:\SCIL\P 
Ontvang.•:;t(:n 

Citgavt:n 

Lopenu 
Overurochten 

168510,3 173.407,7 
175.123,6 180.324,1 
172.153.1 175.290.7 

2 970,5 5.033,4 

174.028,4 
192.589,9 
187.352,6 

5.237,3 

188.517,9 208.649,6 
197.240,9 217.509,0 
193.497,8 213.243,5 

3.743,1 4.265,4 

214.952,6 
221.996,8 
218.117,9 

3.878,9 

220.985,1 
228.067,7 
225.330,1 

2.737,6 

220.364,3 
224.703,9 
222.202,1 

2.501,8 

s~lldo -6.613,3 -6.916,4 -18.561,5 -8.723,0 -8.859,4 -7.044.3 -7.082,6 -4.339,6 

\\,~\LSE GEWEST 
Ontvangsten 

Lïtgavt:n 

Lopen u 
Ov.:nlrachtt:n 

87.281,0 84 111.6 
76.176.7 101.930.0 
65.116.2 94.178.0 
11.060,6 7. 752,0 

91.521,3 
108.565.2 
105.481,5 

3.083,7 

101.063,3 
113.014,1 
110668,3 

2.345,8 

111.792,9 
123.618,6 
118.500,5 

5.118,1 

132.752.5 
145.015,0 
137.265,1 

7.749,9 

141.236,5 
161.098,6 
151.490,1 

9.608,5 

155.126,1 
162.999.4 
158.142.1 

4.857,3 

S<1ldo 11.104,3 -17818,4 -17.043,9 -11.950,8 -11.825.7 -12.262,5 -19.862,1 -7.873,3 

BRL'SSELS IIOOFDSTEm:LI.JK G~:\\'EST 
Ontvangsten 28.662,1 
Lïtgaven 24.627,1 
Lopen u 
Uvenlra~.:hkn 

21.748,5 
2.878,7 

29.840,5 33.304,9 
36.380.0 37.590,3 
30.026.5 32.519,6 

6.353,6 5.070,7 

35.745.7 
44.341,9 
39.142,7 

5.199,2 

39.507,1 
50.623,4 
43.695,8 

6.927,6 

40.023,8 
48.862,9 
46.735,8 

2.127,1 

46.483,0 
53.260,9 
50.793,0 

2.467,9 

51.121,0 
54.720,5 
52.098,4 

2.622,1 

S...;/do 4.035,0 -6.539.5 -4.285,4 -8.596.2 -11.116,3 -8.839,1 -6.777,9 -3.599,5 

DUTSTALIGE GEMEENSCIL\1' 
Ontvan1]_~kn 

Lïtgavt:n 

Lopenu 
Overurachtcn 

Saldo 

1.082,5 
1.091.5 
1.027,6 

63,9 

-9,1 

ca::\IEENSCII. GE:\IEENSC!L\PSCOi\J:\1. 
Ontvangsten 0,0 

Lïtgaven 0,0 
Lopend 
Overdrachten 

::uido 0,0 

3.339,8 
2.839,9 
2.706,1 

133,8 

499.9 

1 569,0 

1.482.1 
1.479,3 

2,9 

86.9 

FRA .. >;S~: GE,\IEENSCII. GE:\IEENSCJL\PSCO;\l\1. 
Ontvang.sten 

Citgaven 

Lopen u 
Overdrachten 

:;u/do 

3.219,8 
3.191.4 
3.140,5 

50,9 

28,4 

2.114,0 
899,5 
879,2 

20,3 

1.214,5 

3.351,2 
3.638,8 
3.383,5 

255,3 

-287,6 

1.170,8 
883,6 
811,5 

72,1 

287,1 

3.471 ,6 
3.673,8 
3.516,2 

157,5 

-202,2 

1.401,0 
1.168,4 
1.078,1 

90,2 

232,6 

3.571,6 
4.341,2 
4.125,3 

216,0 

-769,6 

1.124,8 
1.652,8 
1.401,4 

251,4 

-528,0 

5.700,6 
3.668,6 
3.668,6 

0,0 

2.032,0 

3.758,7 
4.337,1 
4.183,1 

154,0 

-578,4 

1.514,2 
1.873,4 
1.640,4 

233,0 

-359,2 

7.438,2 
6. 731 ,4 
5.134,3 
1.597,1 

706,8 

3.669,8 
3.935,5 
3.804,5 

130,9 

-265,6 

2.154,6 
1.914,0 
1.429,2 

484,8 

240,7 

7.869,5 
9.508,5 
6.814,9 
2.693,7 

-1.639,0 

mi!ioènt:n BEF 

1997 

553.391.6 
549.886,0 
534.676.8 

15.209,2 

3.505.6 

226 879,0 
231.264,3 
229.179,4 

2.084.9 

-4 385,3 

164.564,6 
167.678,1 
160.918,2 

6.759,9 

-3.113,5 

51.813,7 
55.645,8 
53.329,5 

2.316,3 

-3.832,1 

3.863,0 
4.134,3 
3963,5 

170,8 

-271,3 

1.851,7 
1.872,4 
1.579,6 

292,9 

-20,7 

7.855,0 
8.180,1 
6.925,8 
1.254,3 

-325,1 

TOTAAL (c) 

Ontvang,stcn 

l'îtgaven 

610.553.3 638.485.1 685.485,6 728.076,3 800.699,7 859 298.8 
610.798,3 693 065.5 739.805,8 787152,7 855.347,0 923 094.2 
587.345.6 655 989,7 712.023,1 759.191,6 826.735,2 890.873,6 

913.833,6 
965.152,1 
932.807,6 

949.440.5 1.010.218.6 
987.076.2 1.018.661,0 

Lopenu 
Uvatirachten 23.452.8 37.075.8 27 782,7 27.961 '1 26.851,3 36 618,6 32.344,5 

959.402.5 990.572,8 
27.673,8 28.088,2 

Su/do -245,0 -54.580,3 -54.320,2 -59.076,5 -54.647,3 -63.795,4 -51.318,4 -37.635,7 -8.442,4 

! a) Exdus1~f Jtlossmg en U.: ~;-:!Ju!Jbdtct:rsvc::rrichlmgen 

Dp t.lin:ctl! sdtulU.. 

(b) lndusi~f lk v~m~.:htmgt:n op dt: org:mit:ke fonli'ic:n .:n 1:.\t.:!LL'iit:f 

de vt.:nichting~.:n op d.: alzmllkrlijJ...r.; st:c!Îe. 

(l) ln .. lusid inkmc tr;m.sti.:r1t:n 



Bijlage 11. 1-t.- NETTO TE FINANCIEREN SALDO VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN OP KASBASIS 
Samcm attcntl m crzicht- .iaarci_jfcrs 1989- 1997 (niet gcconsolitlccrtl) 

miljoenen BFF 

1989 1990 1991 1992 1993 199-t 1995 1996 1997 

\'LU:'11SE (;El\1EEI"<SCIL\P 
- OntYang,tGn 348.259 354.733 389.967 417.827 450.885 486.593 506.460 526.215 574.142 

- l ïtga\'cn 308.578 376.160 403.004 445.388 482.781 506.845 529.268 550.383 567.092 

- Bcgroting"aldo -31.896 ·20.252 -22.808 -24.168 7.050 

- Andere Yerrichtingen 
-0: F S 39.681 -21.427 -13.037 -27.561 -31.896 

FHAI"SE GEI\IEE:\S( :IL\1' 
- OntYangstcn 175.204 

169.509 

175.786 186.718 193.747 213.672 

- l rjtgavL:n 184.565 201.700 202.928 218.297 

- llegruting"aldo -4.625 

- Andere: 'wrichtingcn 
- N F S 5.695 -8.779 -14.982 -9.181 -4.625 

\\'AAL SE Gl.:\\ EST 
- ( lntvang,tcn 

- \ 'itgavcn 
- Begrnting"aldo 
- :\ndcrc ''-'!richtingen 
- N F S 

BRI 1SSELS 1101 IFDSTEDEL. (;E\YEST 
- I Intvangsten (a) 
- \ 'itga,·en 
- Bcgrolingssaldu 
- .'\nderc vc:rrichtingc:n 
- N F S 

DI'ITSTALIGE (;EI\IEENS( 'IIAP 
- Ontvangskn 
- \ fitgaven 
- lkgrotingssaldo 

- :\nderc vcnichtingcn (d) 
- N F S 

86.669 

68.935 

17.734 

17.868 

-17.868 

963 

1.048 

-85 

GEi\IEENS( :11. GEI\IEENSCIL\PSC:OI\I.(b) 
- ( lntYangskn 
-\'i I gaven 
- Bcgrotingssaldu 
- . \nderc ,·en ichtingcn 
- N F S 

FR\NSE GEl\ I. GE:\ I EENS( 'IL\J'S( '0:'11. 
- ( )nt\'angstcn 
- \ 1itga,en 
- llcgrotingssaldn 
- . \nderc 'c:rrichtingcn 
- N F S 

TOT.\.\L 

81.014 

105.490 

-24.476 

57.969 

31.359 

26.610 

2.469 

2.638 

-169 

1.569 

1.088 

481 

103.144 

106.053 

-2.909 

36.629 

41.707 

-5.078 

4.238 

3.147 

1.091 

169 

1.260 

2.114 

829 

1.285 

102.614 

117.194 

-14.580 

35.746 
45.656 

-9.910 

2.882 

3.421 
-538 

409 

-129 

1.171 

943 

228 

- ( hJIYangskn 611.095 673.540 722.810 754.371 

- \ 'itgaYell 565.938 701.300 756.440 815.764 

- Bcg1 utingssaldo 
- .\ndcrc Yen iclitingcn 
-0: F S 45.157 -27.760 ·33.630 

a 1 Ik Jlliddekn llJR'J "cnkn hij gebrek aan gocdgd;curdc: middelenbegruling 
'kchts doorgesturt begin 1 ')'JO. 

b) Opgericht 'anaf llJR'J: dl'ccticlïn "crking gctrèdc:n Yanaf llJlJO. 

cl Ik uitgaYen hèYallcn -IX-Irniljoc:n !lEF reserves die ter beschikking v.h. 
Brussds I loof(J-:kth:lijk (it.:\\-.;~;\ gc.".tcld \\onlcn. 

d) I kt saldo l1J1 de n:rrrichtingt.:n Yan de organieke fondsen. 

-61.393 

113.138 

122.822 

-9.684 

-9.684 

39.454 

45.439 

·5.985 

53 
-5.932 

3.419 

3.646 

·228 

163 

-65 

1.401 

1.151 

250 

250 

821.981 

874.136 

-52.155 

53 

-52.102 

-20.252 

217.078 

228.083 

-11.005 

-11.005 

135.327 

141.930 

-6.603 

1.479 

-5.124 

40.032 
52.328 

-12.296 

-395 

-12.691 

3.226 

3.894 
-668 

206 

-461 

1.073 

1.648 

-575 

-575 

5.701 

3.165 

2.536 

2.536 

889.365 

938.164 

-48.799 

1.084 

-47.715 

-22.808 

219.307 

227.492 

·8.184 

-8.184 

143.204 

163.039 

-19.835 

3.333 

-16.502 

46.483 
53.328 

-6.845 

543 

-6.303 

3.553 

4.024 

-471 

94 

-377 

1.678 

1.417 

261 

261 

7.401 

6.419 

982 

982 

928.292 

-24.168 

220.339 

226.342 

-6.003 

-6.003 

157.179 

169.960 

-12.781 

-4.648 
-17.429 

51.121 
56.447 

-5.326 

142 
-5.184 

3.474 

3.893 
-418 

122 
-296 

1.982 

2.131 

-150 

-150 

7.870 

9.509 

·1.639 

·1.639 

7.050 

227.793 

232.916 

·5.123 

-5.123 

170.145 

173.258 

·3.113 

·2.532 
-5.645 

51.814 
52.020 

-206 

-193 

-399 

3606 

3.911 

-305 

58 
-247 

(c) 

1.852 

2.074 

-222 

-222 

7.855 

8.180 

-325 

-325 

968.163 1.037.207 

985.314 1.018.813 1.039.451 

-57.022 

3.884 
-53.138 

-50.650 
-4.353 

-55.003 

·2.244 
-2.667 

-4.911 

BRUN : Schatkistlocslantl nn tic ticmeenschappen 

en ticwesten. 



Bijlage 11. 15.- DE DIRECTE SCHULD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 1991- 1997 

miljoenen BEF 

Einde jaar Lange Haltlange Korte Beleggingen- Totaal Netto te 
termijn termijn termi,jn overschotten waan·an financieren 

metRC overname saldo 

1991 23.000 9.965 13.035 -13 035 
1992 38.000 2.596 40.596 -27.561 
1993 71.500 4.933 3.940 72.493 -31.897 
199-t 93.500 755 92.745 -20.252 
1995 149.679 5.900 3.347 152.232 36.679 -22.808 
19% 153.654 13.690 17.016 184.360 44.639 -24.168 
1997 147.362 10.165 18.145 175.672 43 001 7.050 

1996 
jauuari 153.017 6.900 14.338 174.255 36.679 -22.023 
februari 161.460 4.400 21.128 186.988 46.277 -25.158 
maart 162.461 3.400 12.626 178.487 46.277 -16.657 
april 164.461 3.400 18.489 186.350 46.277 -24.520 
mei 164.622 5.739 17.439 187.800 46.277 -25.970 
ju ui 165.122 8.239 15.774 189.135 46.277 -27.305 
juli 163.122 11.739 25.027 199.888 46.277 -38.058 
augustus 158.971 13.739 20.825 193.535 46.277 -31.705 
september 157.471 15.239 17.524 190.234 46.277 -28.404 
oktober 156.471 15.239 25.191 196.901 46.277 -35.071 
noycmbcr 156.471 14.353 9.899 180.723 46.277 -18.893 
december 153.654 13.690 17.016 184.360 44.639 -24.168 

1997 
januari 155.654 13.586 32.368 201.608 44 639 -17.248 
lèbruari 155.391 19.487 24.179 199.057 44.639 -14.697 
maart 161.391 14.995 13.483 189.869 44.639 -5.509 
april 161.391 14.995 22.454 198.840 44.639 -14.480 
mei 161.391 13.995 20.060 195.446 44.639 -11 086 

JU IJl 159.890 13.981 8.900 182.771 44.639 1.589 

juli 159.890 13.981 17.497 191.368 44.639 -7 008 

augustus 156.500 11.981 13.601 182.082 44.639 2.278 
september 156.500 11.981 2.035 170.516 44.639 13.844 
oktober 152.000 13.905 8.049 173.954 44.639 10.406 
nm cmbcr 149.000 12.452 0 1.486 159.966 44.639 24.394 

december 147.362 10.165 18.145 175.672 43 001 7 050 

BRON : Departement Algemene Zaken. Administratie Budgettering. 
Accounting en Financieel Management. Afdeling Financieel 
Management - Nictmsbricf Kasbcheer 



Bijlage 11. lG.- DE INDIRECTE SCHULD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 19911- 1997 

miljoenen BEF 

Toestand per -""' 1-1 2 : 1990 1991 1992 1993 199-t 1995 1996 1997 

1. GECO.YSOLI/JEER/J 227.994,9 243.010,1 258.975,3 263.220,3 264.574,5 203.620,9 186.347,5 181.496,4 

Ondrq~rsd•ikfl· Hrsturrn 36.035,9 35.598,0 35.343,8 33.935,1 32.122,0 30.901,4 28.379,5 26.585,5 

Gesubsidieerde \\erken- wt:gen 22.747,5 22.863,6 23.208,9 22.443,5 21.433,4 20.817,8 19.540,0 18310,0 
Slachthuizen 98,8 93,3 87,5 81,5 71,2 68,6 57,6 50,3 
\\.atcm erken 10.616,2 10.243,6 9.850,2 9.438,1 8.911,7 8.576,4 7.976,2 7473,8 
Bejaanknilats 996,9 962,2 925,3 886,2 832,0 801,3 741,4 691,8 
1-:indcrlrihhen 86,9 83,3 79,5 75,5 70,1 67,0 61 '1 56,3 
Tocrisnw 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,3 3,2 
Sancringslcning 1.489,6 1.348,4 1.188,8 1.006, 7 800,1 566,8 

Zirkrnhuissrl'lo1· (\'FBZ) 9.030,8 9. 739,6 10.287,1 10.193,8 9.916,9 9.857,1 9.254,3 8.775,1 

\'.F.B.Z. llcjaanknzorg (I.) 5.474,9 5.866,3 4.242,7 4.279,5 4.238,7 4.211 ,0 3.974,4 3.763,69 
\'.FT!./. \'olksgcnllldhcid 3.555,8 3.873,3 6.044,4 5.914,3 5.678,2 5.646,1 5.280,0 5.011,42 

St·hool-{'n 1 :nÎ\'t'l'~itdtsgehouwt•n 15.107,3 19.490,4 24.517,1 24.034,7 23.949,5 10.462,2 9.601,7 9.285,4 

tlni\'. : , \cadcmi~chc sector 11.133,9 11.404,9 11.166,6 10.765,5 10.770,0 10.462,2 9.601,7 9285,4 
.\RiliFIN 3.973,4 8.085,5 13.350,6 13.269,2 13.179,5 (b) 

\Yafl•I'IH'It·itl t•n :'llilit•u(,..(l'i<l 4.919,4 5.829.4 6.658,3 6.930,8 6.218,8 5.065,3 2.822,7 2.467,3 

\\'atcrnHlrnening ( \' 1\ I\\') 3.428,7 3.587,7 3.688,2 3.993,5 3.457,5 3.022,4 895,5 702,8 
I .cdinilicu- industrie 1.072,5 844,2 711,0 582,1 464,1 368,9 278,5 199,4 
\i\11\1 (\\'/h-H.l/.) 418,3 1.397,5 2.259,1 2.355,2 2.297,2 1.674,0 1.440,3 1379,6 
(),·crgctHHllcn l(.;ningcn 208,4 185,5 

lluis\·t·sti11g 36.199,1 37.190,5 37.959,1 40.689,7 42.006,0 15.784,4 11.935,9 8.800,2 

Bouw- en aankooppt cm i es 13.644,0 12.698,6 10.540,4 8.421,8 6.367,9 (b) 
S:11Kt ingspt cm i es 4.906,2 4.653,2 3.969,4 3.277,6 2.570,0 (b) 
I lerliwHH:icring -hoU\\ t.:n aankoopp1 cm ie.~ 3.994,6 5.235,9 9.136,1 12.136,0 14.751,2 (b) 
F.,Nl\111 hl\'Ll\1 13.654,3 7.193,2 6.047,6 4.748,5 7.107,0 5.233,4 3.467,1 2.062,7 
\ lll\1 7.409,5 8.265,6 12.105,7 11.210,0 10.551,0 8.468,8 6.737,5 

llÎYl'I'Sl' .'il'l'(IJI'l'll 2.768,5 3.672,0 3.352,1 2.968,7 3.569,8 3.232,2 2.830,7 2.479,5 

Î\ I idd..:nst ands()j)l ci ding 726,1 742,7 838,7 967,9 938,9 847,8 777,0 
J>hilhann~.mic 31 '1 29,4 27,6 25,8 21,9 19,8 17,6 15,4 
( ).\'.\'.Soeiaall'assief 1.210,9 1.468,4 1.303,2 1.138,1 911,4 746,3 581,2 416,0 
Ballet 'an \'la:mderen 170,4 165,1 159,3 153,0 
[\Jtlllh.\ 202,8 197,0 190,6 183,7 
\ L.< J.S. 464,2 453,1 440,9 427,5 
BRTN 1.325,5 1.246,8 1.081 '1 772,9 642,1 527,2 412,6 330,6 
De Lijn 200,9 201,3 197,3 193,2 189,0 184,8 180,6 176,3 

,\mn•·tisalit·fnmls (,\LESII) (t·) 97.344,9 102.013,9 105.915,9 102.462,9 98.909,8 96.038,6 94.823,8 91.959,0 

Fl'\SY- (;imYindus 26.545,0 26.545,0 30.941,8 32.769,3 32.769,3 10.322,0 (b) 
AQI 'AFI:\ (a) 44,0 2.931,4 4.000,1 9.235,2 15.112,3 21.957,6 26.698,9 31.144,30 

2. MJU'lE TUU/J.f.Y 447,7 772,2 2.662,6 3.494,0 3.210,0 2.422,0 718,0 0,0 
In\ l:SkringsflliHis (a) 447,7 772,2 2.662,6 3.494,0 3.210,0 2.422,0 718,0 0,0 

3. .ILGfi.lJEEY TOT l I/, (I+ 2) 228.442,6 243.782,3 261.637,9 266.714,3 267.784,5 206.042,9 187.065,5 181.496,4 

r ,J l Ramlllf: \dil JL" :\tlk·lmg !11\.'t 1'f't-Cil111Th.'ll ll1 HRO'- Schu]JstatJstick \'LI<tmsc (Jcmccn->Lh:Jr 

slhuld-;Lltr-.;tJck. Ydll Je (JcmccJlschar 

r b ·r ( h·t'rgciWITh.'ll lllllc Jrrcdl' sL!lUid 

r c) lngc\t•lgc hè! L'Jnd ]lJ'l...f d!~c->l1•tcn a~.ki'"TJ tu'>scn Jt.? \ïaamse l lcmeenschar en de Fcdcrak C h·crhcJJ \\erJ I.~J'J rnll_]<trJ BEF nycrgcJwmt'n dn·.1f Je FeJèrale U\·crhcJJ 



Bijlage IJ. 17.- DE DIRECTE SCHULD VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 1991- 1997 

miljoenen BEF 

Einde .iaar Lange Haltlange Km·te Beleggingen- Totaal Netto te 
termijn termijn termijn owrschotten waan·an financieren 

met RC oyername saldo 

1991 8.800 6.182 14.982 -14.982 
1992 22 556 1.607 24.163 -9.181 
1993 30 051 -1.263 28.788 -4.625 
1994 34.947 4.846 39.793 -11 005 
1995 41 570 6.407 47.977 -8.184 
1996 41.414 12.566 53.980 -6 003 
1997 46.111 12.977 59.082 -5.123 

1996 

J<Hntan 41.309 18.225 59.535 -11.557 
februari 41.106 21.914 63.020 -15.043 
maart 41.106 21.678 62.783 -14.806 
april 45.851 17.941 63.792 -15.815 
mei 45.839 21.572 67.411 -19.434 

JUni 44 850 25.878 70.728 -24.108 
juli 44.850 22.050 66.900 -20.280 

augustus 44 850 25.038 69.888 -22.992 
september 44.850 24.747 69.598 -22.603 

oktober 44.850 20.722 65.572 -17.595 
110\'ember 44.736 19.927 64.663 -16.686 

december 41.414 12.566 53.980 -6.003 

1997 
_pmuan 41.056 28.769 69.825 -15.845 

februari 40.561 29.485 70.046 -16.066 

maart 47.311 23.759 71.070 -17 091 
april 47.311 27.665 74.977 -20.997 
mei 46.788 27.467 74.255 -20.275 
ju11i 46.649 26.453 73.102 -19.122 
juli 46.649 27.567 74.215 -20.236 
augustus 46.438 27.172 73.609 -19.630 
september 46.811 25.175 71.986 -18 006 

oktober 46.698 25.625 72.322 -18.343 

IIO\'ember 46.288 23.531 69.819 -15.840 

december 46.111 12.977 59 082 -5.123 

BRON : Schatkisl!oestand. 



Bijlagl' 11. 18.- DE ll'iDIRECTE SCIHTLD YAN DE FRAJ\'SE GEi\ lEENSCHAP 1990- 1997 

miljoenen BEF 

Toestand prr 31-12: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

1. L'ni,·enüeiten 15.897,2 21.975,8 22.160,4 21.715,3 21.396,9 20.820,9 20.550,1 20.406,7 
- Yrij.; unin~rsikikn : inn:sk1ing-.:n al:atkmisch~ .s.::ctor 15.897,2 14.390,9 13.877,9 13.676,1 
- Nl\Ih?\: in\·t:skring~.:n aL:<.Hkmi."lht: s~ctor 7.006,0 6.943,0 6.874,0 

2. Schuld- pm·acOIIIIItllllllllfaire in .\'tellingen 1.772,2 3.479,7 2.470,3 2.351,1 2.228,8 2.103,0 
- l'liRI (lnkrnationak hctn:kkingcn) (a) 148,6 141,8 134,8 127,6 
- 0:\'E (Kind en Uczin) 978,5 929,3 878,8 827,0 
-JU BF (Radio enT\') 1.312,8 1.251,1 1.187,8 1.122,6 
- SU J. \ ( .-\idsprc\·cntic) 30,4 28,9 27,4 25,9 

./. Kredietlijnen (G & /!) 42,4 47,0 92,3 555,2 593,6 823,8 1.114,2 
-Cultuur 11,0 456,9 482.1 704,1 929,7 
-Sporthal (.lamh,·s) 42,4 47,0 81,3 98,3 111,5 119,7 184,5 

.J. Sociale sector 7.922,0 6.728,0 7.089,0 8.004,5 
- lluis\·t:sling (k:nk lt.::.:1tijd kindGJdagveJblij\·en 543,0 551,0 
- Bouw zid,cnhui;:t:n 6.185,0 6.538,0 

.1'. .-lndae 17,0 267,0 140,3 
- Sportintrastructuur 0,0 251,0 140,3 
- Tounsrne 17,0 16,0 (a) 

6. 107:111. 23.819,2 28.763,2 31.335,6 33.432,1 24.422,4 23.765,6 23.602,7 23.623,9 

l'.l\1. 33.432,1 

U\'r.:rhJuggmgslcmngen (h} 11.950,0 22.044,5 30.042,5 35.145,3 37.774,1 
- \\"aais ( Îc\\cst 9.000,0 17.654,5 24.065,5 28.297,3 30.527,1 
- }<'r·;.mse CJ~.·nh:cnschapsl..ommissk 2.950,0 4.390,0 5.977,0 6.848,0 7.247,0 

(a) (lp 1 1 <J--1- m\:rgcdriigen aan \\'aais (Jc\\cst llR< >N Scllatki:d!t)öl ,uH I 

( h) ( ilohaal O\ LT!.Ïdtt van ht:t uitstaand h~drag 



Bijlage 11. 19.- DE DIRECTE SCHULD VAN DE WAALSE GEWEST 1991- 1997 

miljoenen BEF 

Einde jaar Lange Haltlange Korte Beleggingen- Totaal Netto te 
termijn termijn termijn overschotten waat·van financieren 

met RC overname saldo 

1991 2.909 2.909 -2.909 
1992 17.000 940 451 17.489 -14.580 
1993 33.000 5.828 27.172 -9.683 
1994 49.000 16.662 32.338 -5.166 
1995 65.522 16.687 48.835 -16.497 
19% 54.004 27.717 15.467 66.254 -17.419 
1997 80.884 14.989 24.041 71.832 -5.578 

1996 
Januan 65.522 0 19.902 45.619 3.216 

februari 65.522 13.930 25.951 53.501 -4.666 

maart 65.522 2.306 8.947 58.881 -10.046 
april 65.522 6.737 7.989 64.269 -15.434 

met 65.522 9.553 17.484 57.590 -8.755 

JUlll 65.522 1.807 7.731 59.598 -10.763 
juli 65.522 9.694 5.997 69.219 -20.384 

augustus 65.522 15.543 9.988 71.076 -22.241 

september 65.522 7.190 6.798 65.913 -17.078 
oktober 65.522 3.420 0 68.941 -20.106 

llOYember 65.522 2.493 4.639 63.376 -14.541 

december 54.004 27.717 15.468 66.254 -17.419 

1997 
Jlmtan 52.908 19.394 0 72.302 -6.048 
februari 55.365 18.557 0 73.922 -7.668 

maart 56.451 12.237 0 68.688 -2.434 

april 58.567 10.403 0 68.970 -2.716 
lllCI 59.069 13.342 0 72.411 -6.157 

Jlllll 61.459 9.301 0 70.760 -4.506 

juli 61.448 23.730 0 85.178 -18.924 

augustus 61.448 20.822 0 82.270 -16 016 

september 61.448 15.027 0 76.475 -10.221 

oktober 84.602 14.309 20.700 78.211 -11.957 

llOYetllber 84.951 4.103 19.240 69.813 -3.559 

december 80.884 14.989 24 041 71.832 -5.578 

BRON• Schatkisttoestand . 



Bijlal!l' Il. 20.- DE !:\DIRECTE SCIJlTLD YAN liET WAALSE GEWEST 1990- 1997 

miljoenen BEl' 

ro-:stand p..:r 31.12.1990 31.12.1991 31.12.1992 31.12.1993 31.12.199-l 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 

;";atwnale Sectoren (S.\\ .S.) 16.274,5 15.962,0 15.610,0 15.214,0 14.767,0 14.264,0 13.696,5 13.057,5 

I ,okalr hl'."tunn 23.410,0 23.490,0 23.895,5 24.906,6 25.118,0 23.679,7 22.204,6 20.642,0 

G.:suhsidk~.:nk w~rkèn. \\att:r. sla(...hthuiz~:n (K.B. 1959) 21.190,0 21.460,0 22.075,5 22.296,6 22.720,0 21.578,5 20.347,2 19.008,8 
Int-.:n:mnmunal.:s 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 960,3 
I eningcn CharlcJOi-1 uik (2. 75 mia.) 2220,0 2.030,0 1.820,0 1.610,0 1.398,0 1.101,2 857,4 672,9 

Sociaal huisn•.o,;tiug ( txcl. ALES! I) 4.026,8 4.265,9 4.560,7 3.945,8 3.757,2 3.372,8 2.975,7 2.604,9 

Pn.:financit:T ingpn.:mi.:s 2 320,0 2.620,0 2.979,0 2.432,0 2.315,2 2.006,8 1.690,3 1.363,6 
S.R. \\'.!..(leningen 1 ~X7- 1 'JXH) 1.706,8 1.645,9 1.581,7 1.513.8 1.442,0 1.366,0 1.285,4 1241,3 

Lt•rl'rnilil'u - Lt'IIÎngt•n satll'ring: illllustriiile ontll'llH.'. 440,0 390,0 340,0 290,0 241,6 194,4 147,9 101,6 

\\ ·a(tT\'flllrlÎl'IIÎIIg 1.700,0 1.800,0 3.617,2 4.028,9 5.201,5 5.099,7 4.925,7 4.711,0 

S.\\'.D.F. 1 700,0 1.800,0 1.650,0 1.522,0 1.495,0 1.393,2 1.249,5 1.101,0 
I ~ning inkrcrmJmunak \\ak'JYoot"!Î~o.11Îng 1.967,2 2.506,9 3.706,5 3.706,5 3.676,2 3.610,0 

Sodalt• ..;t·rlur (a) 8.684,0 9.257,3 9.584,9 9.194,6 8.812,8 

llejaanknllats. kinderkribben ( K.ll. 1~5'!) 859,0 964,3 940,6 913,4 882,0 
hekenhuissector ( K.ll. 1 ~5'!) 7.825,0 8.293,0 8.017,0 7.707,9 7.368,8 
\\·aais , \gL·nt-=clup Yoor dl' lnkgrati..· \'an gl'handicapt..: P~.:rson~n 627,3 573,3 562,0 

Sportst•dor (a) 640,3 612,2 584,1 556,0 524,2 

I.F.< i. 1\louscron 140,3 112,2 84,1 56,0 28,0 
SpilT tinJi·a<.;lructwJr 500,0 500,0 500,0 500,0 496,2 

l"r•t•l·ismt• - Sitl• dt•s llarragt'."i dt• l 1 l~=au d 1lll•urr (a) 15,0 14,1 13,2 12,2 

Pl'llllitlll'llh' \orming (I.F.P.('.I\1.) (a) 621,3 846,7 816,7 788,9 757,9 

Schuld snrialt• huis,·rsting - ,\LI•:S\1 (h) 90.323,4 97.985,4 102.303,4 102.874,2 99.585,4 98.689,0 99.070,5 98.891,8 

T01:1.11. 136.174,7 143.893,3 150.326,8 161.205,1 159.401,9 156.299,4 153.573,6 150.115,9 

(a) S~,.:huld m.b.t. tut <k h~,.·,·o-.·ghl·<kn \\";TdtY<lll de uitm.:h:ning door de Franse (km..:cnschap 

aan hd \\.a;1lsc ( lc\\l.'St t:n lk h anst: ( icnH.:cnschapscommissic is OVl'tw:Uragt:n vanaf llJ94. 
(b) Rekening houtlmd met tic schuldherschikking binnen het ,V ESI I die tussen de Fetlerak 

( )\·-.·tlh.:id en d..: ( fl'\\ -.·skn in hd Yoonh:d V <In dt:zt: laatskn in dl': loop van llJ<J-t \\ .:nl 
tlollrgc\ ot.:rd · .•KhU!lh·-.TnliiHkTing voor het \\"aalst: lil'\\\:st van 3.51 R-t miljard BEF pt:r dnûc 1<-JIJ-f. 

BRC JN : (ie\\ esldijke sehultlstatistiekcn. 

Rekenhof en Al ES!!. 



Bijlage 11. 21. - DE DIRECTE SCHULD VAN DE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1991- 1997 

miljoenen BEF 

Einde jaar Lange Halflange Korte Beleggingen- Totaal Netto te 
termijn termijn termijn owrschotten wa•u·van financieren 

met RC overname saldo 

1991 3.000 2.084 6 5.078 -5.078 
1992 12.544 2.673 229 14.988 -9.910 
1993 21.112 192 20.921 -5.932 
199-J 33.874 1.114 34.988 1.377 -12.690 
1995 46 651 -5.391 41.260 1.347 -6.302 
1996 48.908 2.554 51.462 6.364 -5.185 
1997 (a) 41.470 4.027 45.497 -399 

1996 (a) 
jauuari 36.643 5.470 0 42.113 -2.200 
febmari 36.643 5.907 0 42.550 -2.637 
maart 36.643 6.661 0 43.303 -3.390 
april 40.243 1.779 0 42.022 -2.109 
mei 40.243 4.712 0 44.955 -5.042 
juni 40.243 5.645 0 45.888 -5.975 
juli 40.243 5.500 10 45.733 -5.820 
augustus 43.918 659 0 44.577 -4.664 
september 43.318 2.250 621 44.947 -5.034 
oktober 43.318 1.475 0 44.793 -4.880 
nm ember 42.983 723 42.260 -2.347 
december 42.544 2.554 0 45.098 -5.185 

1997 (a) 
Jlllliall 42.484 2.401 0 44.885 214 
febmari 42.484 4.402 0 46.885 -1.787 
maart 42.600 3.460 97 45.963 -865 
april 42.200 4.627 0 46.827 -1.729 
mei 42.200 6.761 0 48.961 -3.862 
juni 45.200 3.839 0 49 039 -3.941 
juli 45.100 2.898 0 47.997 -2.899 
augustus 44.506 4.994 0 49.500 -4.402 

september 44.406 3.023 0 47.430 -2.331 
oktober 44.406 2.460 171 46.695 -1.597 
IIO\'ember 44.046 1.325 0 45.371 -273 
december 41.4 70 4.027 0 45.497 -399 

(a) E:-.:clusief de schulden 0\ ergenomen BRON : Schatkisttoestand . 



Bijlage 11. 22.- m: L'iiJIRECTE SC!Il.LIJ \'AN liET BRtlSSELS IIOOFSTEIJ~:LJ.JK GE\YEST 1990- 1997 

Tc,~::;t,md Jl~! ::11 - 12 1990 1991 1992 1993 199~ 

Lokale bl'stur{'n & .\gglonwratü• 7.370,5 7.113,1 6.880,0 14.620.1 11.245,1 

U:::-;ub..;Hh::::rrl~ \\::rJ...~n 3 602 4 3 454,9 3 335,4 3 324.6 2 964.6 
SL:huld.:n ,·c~n k1kale he.~t111211- B ll.l I G T (.1) 3.768,1 3 658,2 3 544,6 11.295.5 8.280,5 

* llJ;;~;nrn::kmng I tJ-7 ( I() J "i JJllU ) 772.1 662,2 548 6 429.5 306,6 
'"Demu~ kr-lemng (t'prwm:: ,J-00 lllll') 1.996,0 1 996.0 1 900.0 1 900.0 950.0 
*Ha try 1-l:.:nmJ! ~em:;>::nten ( -t)-3.8mit' 1 6 070,0 5 000.0 
"' I l,1tr y 1-lei!Îllf! .~ggh' ( I 000 mtt' l 1 000.0 1 000,0 1 000.0 1 000.0 0.0 
*I lulj'f(>nd..; g::m::enh:n (\"ll'::g;;>re Ft'!Hl-.. 208) 800,0 800.0 
* NJ:.:ttii·;,; kll111)2'-'ll B li llll T 1 223.9 
*Te I:..'_l'ULnJ-.::1 ~'Tl m-:t federale llJ::satm..: 1\'::t\',rlkn 

bJm?::l! D::mn~t.;r. I lettry I ::nl\J 96.0 1 096.0 0,0 

.:\gglonll'ralil' 258,5 241,0 226,4 214,7 2.463,2 

l\l!giP!enmg:..·TJ !Ir li::we::;t ()!::h Yt't"L St Jt't'~l) 258,5 241.0 226.4 214.7 202,3 
1ll:..'"·IIHJ...:knnl,!! til· lÎ::\\·::st rh CtlJl~(l\J(LttJ:: {b) 1.800,0 
hr\·e~t.-.:tntpskn tl\' Cl:.;\\;;':-;1 dt l'llJl:O,\_\ltd,tll:.: (b) 460,9 

Sodah· huh:ns1ing - lkrlinandning Jtn•mif'.~ 4,2 2,6 1,4 0,7 0,0 

),l'f'hHilit•u 757,0 697,8 653,8 

Lt.'ll!llf! 1\";tkt/lll\":ètlllJ.!"lli:-.Lt\ !tHiust LltHI (c) n g n g n g n g n g 
1 i.::w;:!<:.t~ll]k :\~:.:nhcll.tp \"tlPI 1\":.:lh:.:td 757,0 697.8 653.8 

\Ya1nvoonh·ning- B.I.\Y.D. 11,5 10,8 10,1 9,3 8,6 

OJll'llhaar n·rYot•r- 1\1.1.\'.B. (t·) 14.041,4 15.031,9 15.822,7 16.626,8 18.739,7 

<;.o.l\t.B.- h·ningl'lt hU c;.K.B 1.025,4 907,9 1.362,9 1.151,8 864,5 

1\att.:..clwf ttHhh1t k';.'l t llllk·n 1 025,4 907,9 912.9 701.8 489.5 
r-.!dtldtt ht>--pt1a:~l 450.0 450,0 375,0 

BramhH•tT- Dit·nst ,·oor BraruhH·n t·n llringPndt• 1\ll'tllsdw lluiJI 603,9 579,6 539,8 

Sdmld sodah• lwisvl'sting- ALESII (1): 21.008,7 19.668,7 18.681,7 17.528,7 14.402,7 

TOl~ U/. 43.720,2 42.976,0 44.346,1 51.429,5 48.917,4 

(all Je ,·talt-ltck ltt'lttH. tttnkc de ·dPtldcn \all de luJ..<Jk \le•ltnen.!ckuun_g met de tel\!f!\'UJdeJhaalln.:id 1an dele :<dtlllden doot het C!elte~lt•p de lukalt ovcthedert 

I lc httltHtde!e \Cthol!lllg 1;m hct ~dtiJidhcthag \,Lll de :<eduJ Lukale He•ltueu in \9!J1J~ Ie Wt)!en a~n de ;;Jati:<tÎ.;Lhe <~anpa.::~mg dtc dou1 het Scuet;uiaat van de Al"deling 

wet d dtwlee\ ocrd na at ;Janlwhug va11 de m de loop \:111 I !J!J] ,gewq;rgde liuaucier m_g<:\\l_17e \"<lil bepaalde ~ch11ldcu \all de Bm"el~e gemcenten vta de UJil tLhtm_g 

\au het Htu-~cJ.; Citlle-trlqk lln11n;tnucrrw~-!und~ \au de Ucmccutc!ttke Thc:<at!lteèn (<~lgckul1 H.U 11 UT J d<J! !Jtt brileer \"all de "Lht!ldm lteell O\'eH:eaonten 

(c!lcd \at I de •lalt-li,dl<' aMIJ•a·-111,2 gct<Jarnd op.., mtlJ:!!d !i ank) Zte ter zake e\cuccrr<: de tocltchting opgenomen m het J;!arver--!ag nn de AJdclmg vau mei I~~() tltlz X:') 

tlll Bepaalde •Lituldtu \an de B111•~d-c :\g_g]umtr <~!re (!e1r bclupe nm 2.] miljard HauJ.. emd I ~!J-1 l '.'.et den 111 de imln eL!e ~drrrld van hel Oewe.'l op_geiiUillell m.gevulge 

de CPII•oltdaltc \ an de A>:_glumct atrcl•cet u! rug eu de ( te\\e•lbct.;~ ulnrg IJtet ingang \all hel!IO!IIlg"J:.lal I ~IJ:' Deze ove1gcuumcn sdntlden \\erdeu1u1 ca met hcgrutin_g~jaaJ I!)!) 1 

!•Hrtcu !•c•Lilotr\\!Jlt: .cli:ttctt in het kadc1 \au de ev:tl11atte un de be.l!lutÎII?"IlÎI\uering met de nunn van de Aldclm,e: 

l cl t ltt•taande •t huid na<: \ ttl\a<Jr !ttu•i•<J:Il 1-..ktrl 

ltll ~clil!ldcrt drc llt I !J% lll de dneLie •Lit1tld llcttkn u\et_geiiOIIICil Deze :<dnrldoveman1e werd htntcu be~Lhurmmg ,eelaten in het kader van de evaluatre \all de he,!!ltlllllg'-uit,·uei!Jlg 

\oor l'l'J(,I!Iel dcllotm\ande Aldclute 

(ci\le tot<llc 1\[ I\' 1~ ··dt•dd I' •a!Jie!il!C•leld 1111. eJIUIIJtk de ingevolge de ll'l!ltlllalr.;crmg \all de \oeyoegdhcdcnliiL<Jke opc11baaJ ver-voer 

1995 

9.625,9 

2 878.3 
6.747.6 

177.9 
0.0 

3 500.0 
o.o 
0.0 

3 069.7 

2.463,2 

202.3 
1 800,0 

460,9 

0,0 

717,3 

n g 
717,3 

7,7 

18.102,5 

650,1 

368,9 
281,2 

637,6 

13.106,0 

45.310,3 

duut hel (;ewe-ll\\t"ll!r.:llt•lltCll 'Lhuld. dtc 1.1.--1'! mtlpud BIT hedtueg emd l!J88 en vanaf \~() 7 al~ j!t\1'3fllhmgde :<Lhllld theut bt'-Lhuuwd Ie \\mdcn_ e11 andc!ZÎJtk de dom het llewe~t 

tqdtn" de ptrtude 1 '!1\!J I '!')(i nprehtlltl\tlt gLdelntdreteeJde •Lltt!ld. die 2.1111)1) 1111lprd BEr \Jcdra<~gl eimii!J!J7. 

tt"l Rd.ctrule huudurd tnc! de pt.Jtll)k·e hqdrae:e \att I nulpud !tank \all de federale 0\elhtid in de atlu . .;.;mg vau de -dtuld \flll het Ue\\e•! I uv het ALES IJ gedmendc de pciÎode ~~~].]!J!J~ 

Rekrillilt lttHtdeud 111el de ··chnldhet -LiukJ..mg hu me! i het ALES IJ die lll""erL de kde!~lc Cl\·etheHI en de (iewe•!Cillll het Vomdccl van deze laitbtcn 111 de luup vatt 

1 W) I \\etd dut•tenueJd •dlllld\erntll!tkl!tll! \"!lUl het glll--els Iluu!d-!edclitJ.. ( lewest \all l.ó!Jil-:' nult;ud BEF pet emdc I !J!J.j 

nnlF'::tt::n BEF 

1996 1997 

6.693,3 5.082,5 

1 379.2 1 278 3 
5 314,1 3 804.2 

43.8 22.4 
0.0 0.0 

2 000,0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0,0 

3 270,3 3 781.8 

(d) 

0,0 

0,0 

0,0 
(d) 

6,8 

17.425,5 2.036,6 

469,5 287,8 

282,0 194.0 
187,5 93,8 

(d) 

12.726,5 12.343,9 

37.321,6 19.750,8 



Bijlage 11. 23.- DE DIRECTE SCHULD VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 1991- 1997 (a) 

miljoenen BEF 

Einde jaar Lange Haltlange K01·te Beleggingen- Totaal Netto te 
tennijn temlijn te1·mijn overschotten WlllHTan financieren 

met RC oyername saldo 

1991 1.785 -1.785 -1.785 
1992 1.247 -1.247 -538 
1993 1.019 -1.019 -228 

199-' 351 -351 -668 

1995 250 250 381 119 -470 

1996 598 -60 538 -419 

1997 867 -25 842 -304 

1996 
januari 250 -47 203 -84 

februari 250 19 269 -150 

maart 610 -248 362 -243 

april 610 -41 569 -450 

mei 610 -31 579 -460 

Jlllll 610 -43 567 -448 

juli 610 -44 566 -447 

augustus 610 -38 572 -453 

september 610 -34 576 -457 

oktober 610 -7 603 -484 

no\'ember 610 -11 599 -480 

december 598 -60 538 -419 

1997 
pnuan 898 -169 729 -191 

februari 898 -100 798 -260 

maart 880 -28 851 -313 

april 880 -13 867 -329 

met 880 -20 860 -322 

JUli I 880 -24 856 -318 

juli 880 -3 877 -339 

augustus 880 -4 876 -338 

september 880 -14 866 -328 

oktober 880 -37 843 -305 

no\'ember 880 -36 843 -305 

december 867 -25 842 -304 

(a) L.\clmiel'de pmiticw saldi \all de organid.è tóndsen ( • 58.0 miljoen BEF). 

de dicnskn md afzomkrlijJ.. bcheer ( 1 1X.2 miljoen BFF). 

BRON : Ministcrium der Dcutschprachigcn Gcmcinschall 

Schatzamt - Monatlichc Kasscnlagc. 

de paraconununautairc in.sklliugcn ( • I 00.0 miljoen BEF). 



Bijla~c 11. 2-t- DIRECTE EN INDIRECTE SCHULD VAN DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 19911- 1997 

Tm·stand per· 31/12: 

1991 
1992 
1993 
199-t 

- Ex-pro\'incialc 
- Fonds \'llor gehandicapten 
-Kinderkribben 

1995 
- Ex-prO\'incialc 
- Fonds \·oor gehandicapten 
- Kimierkribben 

1996 
- Fx-pro\'inciale 
-Fonds n>or gehandicapten 
- Kinderkribhen 

1997 
- Fx-pro\·inciale 
- Funds nHlr gehandicapten 
- Kinderkribhen 

Lange 
termijn 

1.171 
1.056 

64 
51 

1.175 
997 

128 

50 

699 
528 

122 

49 

193 

30 

115 
48 

DIRECTE 
Halflange Korte Beleggingen -

termijn tenuijn oYer·schotten 
met R C 

2.536 

3.243 

1.611 

1.286 

miljoenen BEF 

II\'DIRECTE 

Totaal Netto te I Owrhmggings-

-1.365 

-2.068 

-911 

·1.093 

waarYan financieren 1 lening 
m·enranu~ saldo 

1.171 2.536 i 

1.175 707 

699 -1.632 

193 -3251 

2.950 
4.390 

5.977 

6.848 

7.247 

BRON : i\Jgemcne Tuelichting 1997 en Schatkisttoestantl. 
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