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~Voord VooNif 

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

De synthese geeft een overzicht van de belangrijkste doelstellingen voor het jaar 2000 
en de middellange termijn voor de Gezamenlijke Overheid en haar deelsectoren. 

In deel!, dat het Advies en de aanbevelingen omvat, worden in een eerste hoofdstuk 
de korte en middellange doelstellingen voor de Gézamenlijke Overheid uitgewerkt. Daarbij 
gaat de aandacht tevens naar de houdbaarheid van de doelstellingen op lange termijn. In een 
tweede hoofdstuk komen de aanbevelingen met betrekking tot de Gemeenschappen en de 
Gewesten aan bod. In hoofdstuk III, wordt ingegaan op de implicaties van de uitgewerkte 
aanbevelingen voor de verschillende Entiteiten. 

In deel!!, dat de evaluatie omvat, worden in een eerste hoofdstuk de resultaten van de 
uitvoering van de begroting 1998 van de Federale Overheid en de Sociale Zekerheid 
vergeleken met de budgettaire doelstellingen. De evaluatie t.o.v. de ESER-doelstellingen 
gebeurde in het Advies van maart 1999 (I). Bovendien wordt in het kort commentaar 
gegeven op de begratingsvooruitzichten voor 1999. In een tweede hoofdstuk worden de 
recente evoluties ( 1997-1998) met betrekking tot de begrotingen van de Gemeenschappen en 
de Gewesten besproken en wordt de uitvoering ervan vergeleken met de door de Afdeling 
vooropgestelde maximaal toelaatbare saldi. Vervolgens wordt de initiële of aangepaste 
begroting 1999, indien ze beschikbaar is, vergeleken met de aanbevolen maximale saldi. 

Brussel, 17 juni 1999 

!lOGE lv'v\D V/\N FINANCIEN. Afdeling Financit:ringsbehocikn van de Overheid, Advies betreffende Je 
uitvoering IJn het Niem1e Convcrgenl!eprogranuna in !9lJS. mnnrt 1999. 
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l\IETHODOLOGISCHE OPI\IERKING 

In het voorliggend rapport van de HRF worden de overheidsrekeningen opgesteld volgens het 
Europees systeem van nationale rekeningen versie 1979. Conform de (CE) Verordening 
n°2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 zal de volgende publicatie van de nationale 
rekeningen echter opgesteld worden op basis van het nieuw Europees rekeningssyteem 
(ESR95) De evaluatieprocedure van de overheidstekorten door de Europese overheden zal 
bijgevolg vanaf de eerste notificatie van het jaar 2000 aangepast worden waarbij de tekorten 
van de Gezamenlijke Overheid voortaan volgens deze nieuwe methodologie zullen berekend 
worden. 

De overgang van de vroegere methodologie (ESER79) naar de nieuwe (ESR95) zal 
belangrijke gevolgen hebben voor de opmaak van de rekeningen van de overheden. De 
toepassing van de nieuwe methodologie brengt meerdere wijzigingen met zich. De manier 
waarop bijvoorbeeld het geheel van verrichtingen zal geregistreerd worden, moet voortaan 
steunen op vastgestelde rechten. Daardoor wordt de boekingswijze van de ontvangsten 
gewijzigd, daar die vroeger, op de sociale bijdragen na, geboekt werden op kasbasis. Met 
betrekking tot de uit2aven betreft de wijziging vooral de berekeningswijze van de rentelasten; 
die zal voortaan steunen op het principe van de jaarlijkse proratering en niet meer op de 
betalingen. 

Andere wijzigingen betrefTen onder andere het in overeenstemming brengen met ESR95 van 
de problemen waarvoor een definitieve oplossing is gevonden op Europees vlak De 
verrichtingen van de tak arbeidsongevallen, bijvoorbeeld, die traditioneel een batig saldo 
vertonen, zullen niet meer ondergebracht worden bij de sector overheid maar bij de sector 
verzekeringsondernemingen. De bijdragen van de Federale Overheid in de financiering van 
de investeringen van de NMBS, die thans behandeld worden als kredietverleningen en 
deelnemingen - dus als verrichtingen die de financieringsbehoeften niet beïnvloeden -, zullen 
beschouwd. worden als kapitaaloverdrachten en zullen dus de overheidsbestedingen doen 
toenemen. 

De juiste weerslag die de gezamenlijke methodologische wijzigingen en de herziening van de 
cijfers op basis van de jongste ramingen zullen hebben op het tekort, zal pasgekend zijn nadat 
het INR de rekeningen van de overheid zal hebben gepubliceerd. 
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l. De aanbevelingen van de Afdeling op middellange termijn 

Benevens haar traditionele evaluatie van de budgettaire realisaties en van de vooruitzichten 
voor 2000, ligt het zw·aartepunt van het voorliggend advies in het uittekenen van een 
budgettair scenario voor de periode 200 l-20 10 voor de Gezamenlijke Overheid en haar 
deel sectoren. 

In deze aanbevelingen op middellange termijn nemen de Gemeenschappen en Gewesten een 
bijzondere plaats in De Afdeling is inderdaad van oordeel dat het Pact voor Stabiliteit en 
Groei een nieuwe budgettaire omgeving bepaalt binnen dewelke het begratingsbeleid van de 
deelgebieden gedurende de zgn. "definitieve fase" van de Bijzondere financieringswet zich 
dient in te schrijven. 

1.1. De aanbevelingen voor de Gezamenlijke Overheid op middellange 
termijn 

Ter herinnering weze vermeld dat de Afdeling in haar Jaarverslag van juni 1998 een 
budgettair scenario op lange termijn heeft voorgesteld waarin het aanhouden van een primair 
surplus door de Gezamenlijke Overheid van tenminste 6% van het BBP werd aanbevolen tot 
een beperkt budgettair overschot zou worden bereikt, waarna het primair overschot binnen 
een marge van 5 tot 7% kon schommelen teneinde een conjuncturele flexibiliteit van het 
begratingsbeleid toe te laten. Op deze wijze werd een duurzame daling van de schuldgraad 
van de Gezamenlijke Overheid veilig gesteld, waarbij het peil van 60% van het BBP 
omstreeks 20 14 werd bereikt 

De actualisering van de aanbevelingen van de Afdeling op middellange termijn wil 
tegemoetkomen aan een dubbele doelstelling : enerzijds een duurzame daling van de 
schuldgraad en anderzijds de creatie van een marge voor een structureel beleid dat het 
groeipotentieel van de Belgische economie versterkt en bovendien een antwoord biedt aan de 
nieuwe uitdagingen, waaronder deze van de voortschrijdende vergrijzing van de bevolking. 
Deze dubbele doelstelling heeft ertoe geleid een nieuw budgettair scenario op middellange 
termijn te verkennen (zie 3.2. van hoofdstuk I) 

Onder voorzichtige macro-economische hypothesen resulteert dit scenario, onder voorwaarde 
dat de jaarlijkse reële groei van de primaire uitgaven van de Gezamenlijke Overheid tot 1,5% 
wordt beperkt en dat het primair overschot tenminste 6~'o van het BBP bedraagt, tot een 
budgettair evenwicht in 2002. In dit scenario wordt de evolutie van de totale 
overheidsantvangsten hoofdzakelijk bepaald door de reeds voorziene vermindering van de 
parafiscale ont\ angsten 

Dit scenario past in het kader van het Stabiliteitsprogramma van België voor 1999-2002. Het 
houdt echter rekening met een tekort van I% van het BBP in 1999, wat lichtjes beter is dan 
voorzien in het Stabiliteitsprogramma 1999-2002, namelijk 1,3% van het BBP. Ge;:ien de 
nod1ge e/ementl'lllllet hesc!nkhuur ;:ijn, is het echter niet mogelijk ge11·eest rekening te houde/I 
met de e1·entue/e umnon1ische enfinanciele gel'O!gen \'Gil du ''dioxmecrisis ". 
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De Afdeling is van oordeel dat, zodra het begratingsevenwicht bereikt is, de norm van het 
primair overschot, dat in 20 l 0 4, 7% van het BBP zou bedragen, geleidelijk versoepeld 
kunnen worden, op voorwaarde dat de jaarlijkse reële groei van de primaire uitgaven beperkt 
blijft tot 1,5% en dankzij het effect van de structurele vermindering van de rentelasten. 
Teneinde het etTect van de uitgaven die niet in aanmerking genomen worden voor de bepaling 
van het budgettair saldo op de overheidsschuld te neutraliseren, beveelt de Afdeling nochtans 
aan om vanaf 2003 tot 20 l 0 een beperkt budgettair overschot van 0,4% van het BBP te 
respecteren. Tenslotte zal men in dit scenario vaststellen dat de schuldgraad van 60% van het 
BBP in 2017 zal bereikt worden (zie punt 3 4 van hoofästuk I). 

De begratingsstrategie waartoe deze aanbevelingen van de Afdeling leiden, is van dien aard 
dat ze toelaten in betere omstandigheden het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe 
uitdagingen. 

Inderdaad, deze strategie moet normalerwijze het ontstaan van een zekere budgettaire ruimte 
toelaten waarvan de omvang in hoofdzaak afhankelijk is van de economische groei en van de 
spontane evolutie van de overheidsfinanciën. 

De jaarlijkse aanwending van de vastgestelde marges moet op een voorzichtige wijze 
gebeuren teneinde de mogelijkheden van België om de nieuwe uitdagingen aan te gaan niet te 
hypothekeren (zie paragraaf 3. 7.2 van hoofdstuk I). In haar jaarlijks advies zal de Atäeling 
hieraan bijzondere aandacht besteden. 

De resultaten van dit scenario werden op een louter mechanische wijze afgeleid; zij houden 
bijgevolg geen rekening met o m. ontwikkelingen op de arbeidsmarkt inzake lonen en 
werkgelegenheid Evenmin wordt rekening gehouden met de aanwending van de zich 
geleidelijk opbouwende budgettaire marge. Het is evenwel duidelijk dat, naarmate deze 
beschikbare marge wordt aangewend voor structurele maatregelen die de groei en de 
werkgelegenheid bevorderen, gunstige terugkoppelingseffecten kunnen worden opgewekt die 
de atbouw van de schuldgraad versnellen of de beschikbare budgettaire marge op termijn 
verruimen .. 

1.2. De aanbevelingen voor de Gemeenschappen en Gewesten op 
middellange termijn 

De nieuwe budgettaire omgeving, bepaald door het Europees Stabiliteits- en Groeipact 
verantwoordt een nieuw budgettair scenario voor de deelgebieden, inzonderheid deze die bij 
de start van de zogenaamde "definitieve fase'' van de bijzondere financieringswet een tekort 
volgens de gevestigde methodologie van de Afdeling optekenen (zie hoofdstuk Il). 

Voor deze deficitaire deelgebieden beveelt de Afdeling aan dat zij, gespreid over een 
tienjarige overgangsperiode. d.i uiterlijk in het begrotingsjaar 2010, tenminste een structureel 
budgettair evenwicht bereiken. De Afdeling acht het noodzakelijk dat alle deelgebieden de 
inspanningen om hun schuldmtto (schuld-middelen verhouding) af te bouwen, onverminderd 
voortzetten. 
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Deze nieuwe doelstellingen hebben tot gevolg dat de schuldratio van elk deelgebied 
afzonderlijk - en uiteraard van het geheel van de Gemeenschappen en Gewesten -gedurende 
voormelde overgangsperiode op duurzame wijze wordt verminderd, zodat zij op deze wijze 
bijdragen tot de atbouw van de schuldgraad (schuld-BBP verhouding) van de Gezamenlijke 
Overheid. 

Met deze doelstellingen voor ogen heeft de Afdeling een aanbevolen traject uitgestippeld 
1·oor de saldi mn de aanmnkelijk deficitaire deelgebieden voor de periode 2001-2010. Bij de 
formulering van dit traject is de Afdeling uitgegaan van een drietal overwegingen : 

de tekorten (gegeven de initiële waarden van de onderliggende parameters) van de 
betrokken deelgebieden dienen vanaf het begrotingsjaar 2001 op een duurzame wijze 
afgebouwd te worden teneinde het budgettair evenwicht tegen uiterlijk 2010 te 
realiseren. In dit verband en met het oog op de interpretatie van de tekorten in termen 
van financieringsbehoeften overeenkomstig de gangbare ESR95-definitie, acht de 
Afdeling het wenselijk dat het Instituut voor de Nationale Rekeningen 
ge1ndividualiseerde overheidsrekeningen voor de Gemeenschappen en Gewesten zou 
opstellen, zoals dat thans reeds het geval is voor de Gezamenlijke Overheid, de Federale 
Overheid, de Sociale Zekerheid en het geheel van de Gemeenschappen en de Gewesten; 
de schuldratio van elk deelgebied mag vanaf het begrotingsjaar 2000 niet stijgen en 
dient alleszins,- eventueel na een korte periode van stabilisatie gedurende ten hoogste 
een tweetal jaar op het peil van het jaar 2000- op een ononderbroken wijze te dalen; 
teneinde de intertemporele neutraliteit van het budgettair beleid te vrijwaren, geeft de 
Afdeling de voorkeur aan een evenwichtige spreiding van de inspanningen, dit betekent 
een nagenoeg constante groeivoet van de reële primaire uitgaven voor de periode waarin 
de schuldratio daalt. 

Ta.v. het budgettmr beleid mn de Vlaamse Gemeenschap acht de Afdeling het wenselijk dat 
zij gedurende de periode 2001-2010 haar begroting op een structurele wijze ten minste in 
evenwicht zou houden teneinde verder haar bijdrage te leveren tot de afbouw van de 
gezamenlijke schuldgraad van de Gemeenschappen en de Gewesten en van de Gezamenlijke 
Overheid (hypothese A in onderstaande tabel). 

Indien de Vlaamse Gemeenschap zich bij het vastleggen van haar toekomstig budgettair 
beleid verder laat inspireren door het budgettair scenario dat de Afdeling in haar vorige 
jaarlijkse adviezen als leidraad heeft genomen (en dat een stabilisatie van haar schuldratio 
vanaf 2010 impliceert - hypothese B in onderstaande tabel) zou zij hierdoor haar schuldratio 
versneld atbouwen (2) 

2 l)ç Vlaamse: 1 crtcgc:rll\ oorcligc:r 1·un h.;t Brussels I looti.lstccleli i\.; (]c:\lcst. cle heer G. CL EI\ 1ER. hcetl met 
h.:trckkm~ hicrllp een mmcL.:rhetLbnola nt:ergelcgcl clit: men kzmterus1 melen oncler btjluge l.I .. 
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Het op basis van deze overwegingen aanbevolen traject van de budgettaire saldi wordt 111 

onderstaande Tabel I weergegeven : 

Tabeli 

De aanbevelingen en maximaal toelaatbare saldi voor de Gemeenschappen en de Gewesten 
voor de begrotingsjaren 2001-2010 

.\fi/jarden BEF 
Begro- Deelgebieu verirekkenu Deelgebieuen vertrekkend van een tekort: 

tingsjaar van een overschot: 
Vlaamse Gemeenschap Franse Waals Brussels Duits- Totaal Tolaal G&G 

Gemeen- Gewest Hoofc.l- talige G&G (a) NFB (ESR) 
schap steelelijk Gemeen-

Gewest schap 
Structureel Alternatief (mi a. (%BBP) 
evenwicht BEF) 

A B A B A B A B 
2001 0,0 +13,9 -3,2 -5,9 -2,3 0,0 -11.3 -r2,6 -11,3 ~2,6 -0.1 0.0 

2002 0,0 +13,6 -2.5 -5,6 -2,2 0,0 -10,3 +3.3 -10.3 +3,3 -0.1 0.0 

2003 0,0 +13,1 -l ,9 -5,2 -2,0 0.0 -9,1 +4.0 -9,1 +4,0 -0.1 0.0 

200-t 0,0 +12.--1 -1,2 -4,7 -l ,8 0,0 -7,8 +4.6 -7.8 +4.6 -0.1 0.0 . 
2005 0,0 + 11.3 -0,7 -1,2 -l ,6 0,0 -6.6 -r4.7 -6,6 +4,7 -0.1 0.0 

2006 0,0 +9,R -0,4 -3,6 -l ,--1 0,0 -5.3 -4.5 -5,3 +4,5 0.0 0.0 

2007 0,0 +8.0 -0,2 -2,8 -l, l 0,0 --+,! +3.8 -+,! -3,8 0.0 0.0 

2008 0,0 +5,6 

I 

-0, l -2,0 -0_8 0,0 -2,9 -2,7 -2.9 +2,7 0.0 0.0 

2009 0,0 +Hl -U ,I -l' l -0,-l 0,0 -1.6 fl,.j -1,6 -r1..J 0.0 0.0 

2010 o,n n,o 0,() 0,0 0,0 n,n 0,0 0,0 0,0 0,0 (),(} 0,0 

(a) Voor de Franse Gemeenschapscommissie en de Gcmeenschappelijke Gemeenschapscommissie beYeelt 
de Afdclrng het budgettair evenwicht aan. 

Dit referentietraject laat toe de schuldgraad van het geheel van Gemeenschappen en Gewesten 
tijdens de periode 2001-2010 op duurzame wijze te verminderen (daling met 1,6% BBP 
volgens hypothese A en met 2,3% volgens hypothese B). 
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1.3. De door de Afdeling aanbevolen procedure t.a.v. de Gemeenschappen en 
de Gewesten 

l'vlet het oog op het afsluiten van een nieuw Samenwerkingsakkoord tussen enerzijds de 
Gemeenschappen en Gewesten en anderzijds de Federale Overheid, nodigt de Afdeling de 
deelgebieden uit om de aanbevolen budgettaire doelstellingen die onder punt 1.2. werden 
gepreciseerd, te onderschrijven. Zoals hoger gesteld worden deze doelstellingen weerspiegeld 
in de jaarlijkse saldi van het door de Afdeling aanbevolen budgettair traject voor de periode 
2001-2010. 

Teneinde het budgettair beleid van de Gemeenschappen en de Gewesten in te schrijven in het 
huidige en in de toekomstige Stabiliteitsprogramma' s van België acht de Afdeling het 
noodzakelijk dat elk van de gefedereerde entiteiten een meerjarig intern voortschrijdend 
Stabiliteitsprogramma zou uitwerken, dat kadert in voormeld Samenwerkingsakkoord en 
waarvan de looptijd tenminste overeenstemt met deze van het Stabiliteitsprogramma van 
België. 

In deze inteme Stahiliteitsprogmmma 's tonen de Gemeenschappen en de Gewesten aan hoe 
zij voor elk van ct'e betrokken begrotingsjaren de hoger vermelde doelstellingen zullen 
invullen De Afdeling stelt zich ter beschikking om jaarlijks de uitvoering van deze 
Stabiliteitsprogramma's aan een evaluatie te onderwerpen, zoals zij dit ovengens voor het 
federale Stabiliteitsprogramma doet 

Zowel in het kader van de voorgestelde jaarlijkse evaluatieprocedure, als in het kader van haar 
opdracht voorzien in artikel 49, §6 van de bijzondere financieringswet, zal de Afdeling zich 
laten leiden door het referentiescenario samengevat in voorgaande Tabel I. In geval van een 
significante wijziging van de onderliggende parameters, kan het aanbevolen traject, dat 
uiterlijk in 2010 in een budgettair evenwicht resulteert, worden bijgesteld. 

Een overschrijding in een bepaald jaar van de tekorten van het referentietraject dient hierbij te 
worden geëvalueerd in het licht van de gerealiseerde, kleinere dan de aanbevolen tekorten in 
de vroegere jaren van de periode 2001-2010 Met betrekking tot de eventueel gerealiseerde 
begrotingsoverschotten is de Afdeling van oordeel dat deze prioritair dienen aangewend te 
worden voor de vermindering van de schuldratio van het betrokken deelgebied in de periode 
2001-2010. 
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2. De aanbevelingen voor de Gezamenlijke Overheid en haar Entiteiten 
voor 2000 

2. 1. De aanbevelingen voor de Gemeenschappen en de Gewesten voor het 
begrotingsjaar 2000 

Voor het begrotingsjaar 2000 heeft de Afdeling haar aanbevelingen zoals deze in haar 
Jaarverslag van juni 1998 werden geformuleerd, geactualiseerd. Hierbij werd rekening 
gehouden met de nieuwe macro-economische context, met de budgettaire realisaties voor het 
begrotingsjaar 1998 en met de initiële begratingsvooruitzichten voor 1999. 

Tabe/2 

De aanbevelingen en maximaal toelaatbare saldi voor de Gemeenschappen en de Gewesten 
voor het begrotingsjaar 2000 

\[i/farden BEF 

Vlaamse Franse \V aais Gewest Emsseis Duitstalige Totaal G&G Totaal G&G 
Gcmeenschap Gemecnsch;1p Hoofdstedelijk Gemeenschap (a) NFB (ESR) 

Ge\ vest 
(mi a. (% 
BEFJ BfJPJ 

+ !-+.-+ --+.6 -6.2 -2.7 0.0 +0.9 +0.9 0.0'% 

(a) Voor de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beYeelt 
de Afdeling het budgettair evenwicht aan. 

2.2. De aanbevelingen voor de Gezamenlijke Overheid en haar Entiteiten voor 
2000 

De Afdeling gaat voor volgend jaar uit van een reële economische groei van 2~% en van 
intrestlasten voor de Gezamenlijke Overheid van 6,7% van het BBP. Gegeven het 
engagement aangegaan in het Stabiliteitsprogramma van België om het primair saldo 
tenminste op 6% van het BBP te stabiliseren zouden de nettofinancieringsbehoeften van de 
Gezamenlijke Overheid volgend jaar ten hoogste 0, 7% van het BBP mogen bedragen. 



De hogervermelde doelstellingen voor de Gemeenschappen en de Gewesten en de budgettaire 
vooruitzichten voor de Lokale Overheden leiden ertoe voor Entiteit I, d.i. de Federale 
Overheid en de Sociale Zekerheid geconsolideerd, netto financieringsbehoeften ten belope 
van maximaal 0, 7% van het BBP en een primair overschot van tenminste 5,3% van het BBP 
aan te bevelen. Deze objectieven worden samengevat in onderstaande Tabel 3. 

Tabe/3 

Budgettaire objectieven 1999-2000 

In %van het BBP 
1999 2000 

Entiteit I+ 11 

Primair saldo G.O 6,0 
Intrestlasten 7.0 6.7 
NFB -LO -0,7 

Entiteit I 
Primair saldo 5.2 5,3 
Intrestlasten 6.2 6.0 
NFB . -LO -0.7 

Entiteit 11 
Primair saldo 0.8 0.7 

I 
Intrestlasten 0.8 0.7 
NFB 0.0 0.0 





DEEL I: 
ADVIES EN AANBEVELINGEN 
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HOOFDSTUK I 
Budgettaire realisaties, vooruitzichten en aanbevelingen op korte en 
middellange termijn 

1. Inleiding 

De budgettaire, macro-economische context is geen constant gegeven maar is voortdurend 
aan verandering onderhevig. Het is dan ook de opdracht van de Afdeling om jaarlijks deze 
context te evalueren en de impact ervan op de overheidsfinanciën na te gaan. Op basis van 
deze analyse moet de Afdeling nagaan of de door haar gehanteerde scenario's en 
aanbevelingen voor de overheidsfinanciën moeten aangepast worden. Niet enkel de macro
economische budgettaire omgeving is onderhevig aan veranderingen, het Belgisch 
begratingsbeleid moet ook ingepast worden in een Europese context. Bovendien moet in 
België, als een gefederaliseerd land, de naleving van Europese normen gegarandeerd worden 
door een coördinatie tussen de verschillende overheidsniveaus. Vanuit verschillende 
invalshoeken verschilt de actuele en toekomstige budgettaire context grondig van deze uit het 
recent verleden. 

Er is vooreerst het onomkeerbaar feit dat 11 lidstaten, met de start van de derde fase van de 
El'vlU op 1 januari 1999 een beslissende stap hebben gezet in de Europese eenmaking. Het 
feit dat België toegelaten \verd tot de derde fàse is een bekroning van een lange periode van 
budgettaire sanering Nog meer dan vroeger het geval was zal het Belgisch beleid, en zeker 
het begrotingsbeleid, bepaald worden door de Europese omgeving Zo werden in het Pact 
voor Stabiliteit en Groei de bakens uitgezet voor het begratingsbeleid van de lidstaten. De 
lidstaten moeten streven naar een begroting in evenwicht of een licht overschot. In het kader 
van de aan het Pact voor Stabiliteit en Groei verbonden verplichtingen diende België, net als 
alle andere lidstaten, een Stabiliteitsprogramma in. Dit programma legt tot 2002 de 
budgettaire· krijtlijnen vast voor België. Het centraal element van dit programma is het 
engagement om het primair surplus te stabiliseren op minimaal 6% van het BBP. De 
Afdeling neemt akte van dit engagement en gebruikt ze als uitgangspunt voor haar 
aanbevelingen. 

Volgens nog altijd voorlopige cijfers zou de NFB van de Gezamenlijke Overheid in 1998 
gedaald zijn tot L3% van het BBP. Hiermee lag de NFB van België 0,8 procentpunt lager 
dan het gemiddelde van de EUR-11. In het voorzichtig scenario van het Nieuwe 
Convergentieprogramma (december 1996) werd voor 1998 nog uitgegaan van een NFB van 
2,3% van het BBP Dit \Vas reeds bijgestelel in het Stabiliteitsprogramma tot 1,6% van het 
BBP De resultaten blijken dus uiteindelijk 1 procentpunt beter dan voorzien in het Niemve 
Convergentieprogramma en 0,3 procentpunt beter dan wat voor 1998 voorzien was in het 
Stabil iteitsprogramma. De Afdeling zal dan ook nagaan \Vat deze gewijzigde uitgangspositie 
betekent voor de \-erdere uitvoering van het Stabiliteitsprogramma. 
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Zoals reeds aangegeven zou de NFB voor 1998 1,3% van het BBP bedragen. Onder normale 
economische omstandigheden moet het bijgevolg mogelijk zijn om de NFB van de 
Gezamenlijke Overheid tegen 2002 tot 0 te herleiden. Dit zou een belangrijke mijlpaal 
betekenen voor het saneringsproces van de Belgische overheidsfinanciën. De sanering van de 
overheidsfinanciën kan het best weergegeven worden aan de hand van de evolutie van de 
NFB en het primair saldo De NFB bedroeg in 1993 nog 7,2% en is op vijf jaar tijd 
temggebracht tot 1,3%; over dezelfde periode werd een primair surplus opgebouwd van 3,5% 
van het BBP tot 6,1 %. Sinds 1998 kon het relatief restrictief budgettair beleid ingemild 
worden voor een meer neutraal beleid. Om de begrotingsdoelstelling te halen volstond het 
immers om het primair surplus quasi te stabiliseren. Maar gedurende een relatief lange 
periode was de Belgische Overheid verplicht om een restrictief budgettair beleid te voeren. 
Dit beleid heeft echter zijn vmchten afgeworpen, zodat nu een nieuwe fase aanbreekt voor de 
openbare financiën In een normale economische context en mits een voorzichtig budgettair 
beleid moet het mogelijk zijn om de doelstelling op middellange termijn, de stabilisering van 
het primair saldo, aan te houden zonder dat er hierbij bijkomende inspanningen noodzakelijk 
zullen zijn. Onder dezelfde voorwaarden zou het zelfs mogelijk zijn om in de loop van het 
volgende decennium nieuwe budgettaire marges te creëren. Er is dus een periode van 
consolidatie van het begratingsbeleid aangebroken. Dit stelt wel nieuwe vragen naar de 
omkadering van de begrotingen. Zo moet er een evenwicht gezocht worden tussen enerzijds 
het respecteren van het Stabiliteitsprogramma, het garanderen van een voldoende 
schuldatbouw en an,derzijds de mogelijkheid creëren om op middellange termijn budgettaire 
marges te genereren. 

Het huidig Stabiliteitsprogramma reikt maar tot 2002. Er is echter nood aan een middellange 
termijnverkenning. Deze moet een budgettair traject verkennen voor de Gezamenlijke 
Overheid dat gegeven een objectief van vermindering van de schuldratio analoog aan wat in 
het Jaarverslag 1998 \verd vooropgesteld, het Pact voor Stabiliteit en Groei respecteert en 
gelijktijdig op termijn budgettaire marges oplevert. Gezien de gewijzigde uitgangspositie 
werd het retèrentiescenario dat in het Jaarverslag 1998 werd geschetst, geactualiseerd. 

Het kader voor de aanbevelingen naar de Gemeenschappen en Gewesten toe ondergaat een 
aantal grondige wijzigingen. In 1999 loopt de zogenaamde overgangsfase van de Bijzondere 
financieringswet teneinde, vanaf 2000 wordt overgeschakeld op de definitieve fase. Dit heeft 
belangrijke implicaties voor de evolutie van de aan de Gemeenschappen en Gewesten 
overgedragen opbrengsten uit de personenbelasting; deze middelen worden gebonden aan de 
nominale evolutie van het BNP. Niet enkel de evolutie van de middelen wordt hierdoor 
aangetast, maar dit betekent ook dat voor wat deze middelen betreft de financiering van de 
Gemeenschappen en Gewesten conjunctuurgevoelig wordt Het Samenwerkingsakkoord van 
19 juli 1996 tussen de Federale Overheid en de ge federeerde entiteiten betreffende de 
begrotingsdoelstellingen voor de periode 1996-1999 loopt ten einde. Bovendien moeten naar 
analogie met \Vat gebeurt op het Europees niveau de algemene principes van het Belgisch 
Stabiliteitsprogramma ver1aald \Vorden naar normen voor de verschillende deelniveaus 



Vooraleer dieper in te gaan op de langetermijnperspectieven voor de openbare financiën 
\Vordt in het eerste deel van hoofdstuk I stilgestaan bij de kortetermijndoelstellingen. Meer 
bepaald, wordt gezien de goede realisaties voor het begrotingsjaar 1998, nagegaan in welke 
mate de doelstellingen van het Stabiliteitsprogramma moeten bijgesteld worden. Daarna 
wordt een begratingsstrategie voor de middellange termijn uitgetekend. In hoofdstuk II wordt 
dieper ingegaan op de aanbevelingen voor de Gemeenschappen en Gewesten. In hoofdstuk 
III wordt stilgestaan bij de implicaties van de uitgewerkte aanbevelingen voor de 
verschillende entiteiten. 

2. Budgettaire realisaties en de normen van het huidig 
Sta bil i teitsprogramma 

2.1. Budgettaire realisaties 1998 

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen zal in de loop van de maand juli de rekeningen 
van de overheidssector voor 1998 publiceren Er \vordt hier bijgevolg voor wat 1998 betreft 
teruggegrepen naar de gegevens die als basis dienden voor het Advies van de Afdeling 
betreffende de uitvoering van het Nieuwe Convergentieprogramma in 1998, en die 
overeenstemmen met de gegevens gepubliceerd in het Jaarverslag 1998 van de Nationale 
Bank van België. Tabel L 1 en Tabel I. 2 vatten de voornaamste realisaties inzake begroting
en schuldevolutie samen. De resultaten voor 1998 werden in een ruimer tijdsperspectief 
geplaatst door de evolutie weer te geven vanaf 1993. 
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Tabel I. I 

Rekening van de Gezamenlijl\e Overheid- Realisaties 

In %van het BBP 

i 
Niveau Gecumuleerde wijziging 

persubperiode 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 93-96 96-98 93-98 

Gezamenlijke Overheid 

- Primair saldo 3.5 5.2 5.0 5.4 6.0 6.1 1.9 0,6 2.6 
*Totale ontvangsten 46.2 47.2 46.8 47.2 47.2 46.9 1.0 -0,3 0.7 
* Primaire uitgaven 42.7 42.0 41.9 41.8 41.2 40.8 -0.9 -0,9 -1.8 

-Intresten 10.7 10,0 8.9 8.5 7.8 7.4 -2.2 -U -3.4 
-NFB -7.2 -4.8 -3.9 -3,1 -1.9 -1.3 4.1 1.8 5.9 

Entiteit I 
- Primair saldo 3.5 5.0 4.3 4.6 5.2 5.4 1.1 0.8 1.9 

* Totale ontYangstcn 33.3 34.1 33.3 33.6 33.4 33.3 0.3 -0,3 -0.0 
* Primaire uitgaYen 29.8 29.0 28.9 29.0 28.2 27.9 -0.8 -U -1.9 

- Intresten 9.9 9.2 8.1 7.6 7.1 6.7 -2.3 -1.0 -3.2 
- NFB -6.4 -4.1 -3.8 -3.0 -1.9 -1.3 3.3 1.7 5.1 

* Federale 0Yerhcid -6.3 -4.8 -4.0 -3.1 -2.3 -1.7 1 7 
.),- 1.4 4.5 

* Sociale Zekerheid -0.1 0.7 0.2 0.0 0..+ O..t 0.2 0.4 0.6 

Entiteit !I 
- Primair saldo -0.0 0.2 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 -0.1 0.7 

* Totale ontyangstcn 13.9 14.3 14.7 14.9 15.0 14.9 0.9 0.0 0.9 
* Primaire uitga\·cn 14.0 14.1 14.0 14.0 14.3 14.2 0.1 0.2 0.2 

- Intresten 0.8 0.9 0.8 0.8 0 7 0.7 0.0 -0.2 -0.2 
- NFB -0.8 -0.7 -0.2 -0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 

* Gc\vcstcn en Gcm -ll.G -0.7 -0.6 -0.3 -0.1 0.0 0.3 0.3 0.7 
* Lokale Overheden -0.2 -0.0 0.4 0.3 0.1 -0.0 0.5 -0.3 0.2 

BRON • INR 1998 (Nationale Rekeningen 1997) en NBB. 

De NFB van de Gezamenlijke Overheid daalde van 1,9% van het BBP in 1997 tot 1,3% in 
1998. Deze verbetering komt volledig voor rekening van Entiteit I en meer bepaald van de 
Federale Overheid Op het niveau van Entiteit I wist de Federale Overheid haar 
begrotingstekort verder terug te dringen van 2,3% van het BBP in 1997 tot 1, 7~/o in 1998, 
terwijl de Sociale Zekerheid haar overschot wist te stabiliseren op 0,4% van het BBP. 

De verbetering van de NFB van Entiteit I met 0,6 procentpunt BBP is het resultaat van 
verschillende bewegingen De ontvangstenratio kende een lichte daling ( -0, 1 procentpunt 
BBP), hiermee komt hij op een zelfde niveau als in 1993 Uitgedrukt in procent van het BBP 
daalden de primaire uitgaven met 0.3 procentpunt; dit brengt de totale daling over de periode 
1993-1999 op I, 9 procentpunt. De intrestlasten ten slotte leverden een bijdrage van 0,4 
procentpunt in de verbetering van de I'{FB 

Binnen Entiteit II slaagden de Gemeenschappen en Ge\vesten erin om het beperkt tekort 
(0. I ~/ó van het BBP) dat in 1997 nog bestond volledig weg te \Verken, zodat hun begroting in 
evenwicht was In combinatie met het evemvicht van de Lokale Overheden bekomt men dus 
globaal voor Entiteit II een evenwicht 
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In de periode 1993-1998 \Verd de NFB van de Gezamenlijke Overheid teruggedrongen van 
7.2% van het BBP tot 1.3% van het BBP Over dezelfde periode werd het primair surplus 
verhoogd van 3,5% tot 6.1 %. De verbetering van de NFB is dus voor 44% toe te schrijven 
aan de verbetering van het primair saldo en voor 56% aan de gedaalde intrestlasten. 

Tabel I. 2 

Evolutie van de geconsolideerde brutoschuldgraad 
(definitie van iUaastricht) 

Niveaus 
In %van het BBP 

Gecumuleerde wijziging 
per subperiode 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 93-96 96-98 93-98 

Schuldgraad 135.0 133.1 130.8 126.9 12L9 115.8 -8.1 -11' 1 -19,2 

Bron: NBB 

De cumulatieve daling van de schuldgraad sinds 1993 bedraagt 19,2% van het BBP Deze 
daling is voor het grootste deel (naar schatting 11,0% op een totaal van 19,2%) te danken aan 
het omgekeerde sneeuwbaleffect, terwijl het overige gedeelte toe te schrijven is aan het saldo 
van de verrichtingerl buiten de NFB. 

2.2. Budgettaire perspectieven voor 1999 

In het genormeerd begratingstraject van het Belgisch Stabiliteitsprogramma werd voor 1999 
uitgegaan van een primair saldo voor de Gezamenlijke Overheid van 6,0% van het BBP. 
Rekening houdend met intrestlasten die zouden oplopen tot 7,3% van het BBP, moest dit 
mogelijk maken om de NFB terug te brengen tot 1,3% van het BBP. Zoals in punt 2.1. reeds 
aangehaald, werd de NFB van 1,3% reeds in 1998 gerealiseerd als het resultaat van een 
primair saldo van 6,1% van het BBP en intrestlasten ten belope van 7,4%. 

Bij de opmaak van de initiële begroting 1999 ging de Federale Overheid uit van een reële 
groei van het BBP in 1999 met 2,4%. Dit lag in de lijn van wat onder meer de Europese 
Commissie (2,5%) en de OESO (2,3%) eind vorig jaar voorspelden. Sindsdien zijn de 
conjunctuurvooruitzichten voor 1999 in negatieve zin bijgesteld, vooral onder invloed van de 
minder gunstige internationale conjunctuur. Net als in de meeste andere landen van de EU 
blijft ook in België de binnenlandse vraag sterk. tv1aar de uitvoer heeft wel te leiden onder de 
minder gunstige internationale conjunctuur. De weerslag van de financiële crisis in Azië, in 
bepaalde landen van Latijns-Amerika en in Rusland zorgde voor een minder gunstige 
ontwikkeling van de uitvoermarkten. Dit verklaart waarom zowel in 1998 als in 1999 de 
bijdrage van de netto-export tot het BBP negatief zou zijn 

In het Economisch Budget van 15 februari 1999 \verd de groeiraming voor 1999 door het 
Planbureau dan ook herleid tot 2%. Meer recente ramingen van de belangrijkste 
internationale organisaties (OESO. EG, Hv!F) liggen in dezelfde lijn en zijn zelfs nog iets 
pessimistischer voor wat 1999 betreft. zij gaan uit van een groei van 1,9% voor België. 
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Deze lichtjes gewijzigde macro-economische omgeving brengt niet onmiddellijk het bereiken 
van de budgettaire doelstellingen in gevaar. 

Indien de Gemeenschappen en Gewesten hun tekorten binnen de normen bepaald in het 
Samenwerkingsakkoord van 19 juli 1996 houden, leidt dit voor 1999 tot een primair 
overschot van 0,4% van het BBP Rekening houdend met de intrestlasten die ongeveer 0,4% 
van het BBP bedragen, zouden de Gemeenschappen en Gemeenschappen aldus een 
begratingsevenwicht realiseren. Ondanks overschrijdingen op het niveau van bepaalde 
deelentiteiten deden de Gemeenschappen en Gewesten, uitgedrukt in ESER-termen, het sinds 
1995 stelselmatig beter dan de in het Samenwerkingsakkoord vooropgestelde norm 
Rekening houdend met het ook volgens de begroting 1999 aanzienlijke verschil tussen het in 
het Samenwerkingsakkoord voorziene overschot en het door de Vlaamse Gemeenschap 
begrote overschot, kan ervan uitgegaan worden da~ het gevaar voor het niet halen van deze 
doelstelling eerder beperkt is. 

Op het niveau van de Lokale Overheden stelt de Afdeling sinds 1995 een graduele 
verslechtering van de begratingsresultaten vast. Deze \verd vooral veroorzaakt door een 
stelselmatige daling van de ontvangsten (in % van het BBP), terwijl de primaire uitgaven 
ongeveer constant bleven. Voor 1998 werd dan ook voor het eerst sinds vier jaar een beperkt 
tekmi opgetekend voor de Lokale Overheden. Voor 1999 gaat de Afdeling er van uit dat de 
Lokale Overheden ~en begratingsevenwicht bewaren. Hiertoe is een primair surplus van 
ongeveer 0,4% van het BBP vereist. 

Dit betekent dat voor de globaliteit van Entiteit II uitgegaan wordt van een budgettair 
evenwicht, wat rekening houdend met de intrestlasten overeenstemt met een primair saldo van 
+0,8% van het BBP. 

Bij de begrotingscontrole ging de Federale Overheid uit van een NFB voor Entiteit I van 1,2% 
van het BBP en een primair saldo van 5,3%. Gezien de onzekerheid inzake de macro
economische uitgangspunten, meer bepaald de groeiverwachtingen, is er een reëel risico dat 
het primair surplus iets lager zou uitvallen dan geraamd. De Afdeling gaat dan ook 
voorzichtigheidshalve uit van een primair surplus van 5,2% van het BBP. Op het niveau van 
de NFB moet er rekening gehouden worden met een aanzienlijke marge die de Federale 
Overheid voorzien heeft op de rentelasten. Bij de begrotingscontrole werden de intrestlasten 
vastgesteld op 6, 5~/o van het BBP; dit was echter inclusief een budgettaire marge van 18 
miljard BEF en bovendien vrij voorzichtige uitgangspunten inzake de evolutie van de 
marktrente. Er kan dan ook uitgegaan worden van intrestlasten van maximaal 6,2% van het 
BBP. Dit zou het mogelijk maken om zelfs bij een beperkt slechter resultaat op het niveau 
van het primair saldo een NFB te realiseren van maximaal I%. 

Uitgaande van het vef\vachte evenwicht op het niveau van Entiteit II en een NFB van l% op 
het niveau van Entiteit I, zouden de NFB voor de Gezamenlijke Overheid in 1999 beperkt 
blijven tot I% van het BBP Dit is gezien het bovenstaande. en meer bepaald de voorzichtige 
inschatting van de intrestlasten op het niveau van Entiteit I en het saldo van de 
Gemeenschappen en Gevv"esten, een vrij conservatieve raming Daar er tegenstrijdige signalen 
uitgezonden worden over de herneming van de groei en meer bepaald het moment waarop 
opnieuw op een hoger groeiritme zou worden o\·ergeschakeld is evenwel emge 
voorzichtigheid geboden 



I 

2.3. De aanbevelingen voor 2000 en de uitvoering van het huidig 
Stabiliteitsprogramma. 

Voor zijn aanbeveling voor 2000 gaat de Afdeling uit van de algemene normen zoals 
omschreven in het Belgisch Stabiliteitsprogramma en een nieuwe aanbeveling voor de 
Gemeenschappen en Gew·esten zoals verderop uitgewerkt in hoofdstuk II. 

Na een groei die voor 1999 met ongeveer 2% iets lager zou uitvallen dan de trendgroei, zou 
de groei in 2000 opnieuw rond de trendgroei schommelen. De iets hogere groei in 2000 
wordt mogelijk gemaakt door een verbetering van het internationaal economisch klimaat. Dit 
gekoppeld aan een verbetering van de concurrentiekracht van de Belgische economie zou 
toelaten dat de netto-uitvoer opnieuw een positieve bijdrage levert tot de groei. 

Indien men voor 2000 uitgaat van een reële economische groei van 2!4%, wat dus dicht 
aanleunt bij de trendgroei, zou gegeven het engagement aangegaan in het Belgisch 
Stabiliteitsprogramma, het primair saldo van de Gezamenlijke Overheid moeten gestabiliseerd 
worden op ten minste 6% van het BBP. Rekening houdend met de evolutie van de 
schuldgraad en de geraamde daling van de impliciete rentevoet van 6,1% in 1999 tot 6,0% in 
2000, zou het gewicht van de intrestlasten verder dalen van 7,0% in 1999 tot 6,7% in 2000 . 

. 
Hierdoor zou de NFB van de Gezamenlijke Overheid herleid worden tot maximaal 0, 7% van 
het BBP Indien men uitgaat van een evenwicht in ESR95-termen voor Entiteit II, dat 
voortvloeit uit de aanbevelingen geformuleerd voor de Gemeenschappen en Gewesten 
enerzijds en het veronderstelde budgettaire evenwicht op het niveau van de Lokale Overheden 
anderzijds, laat de globale doelstelling \·oor 2000 zich als volgt ontbinden over de 
verschi !lende deelsectoren 

I Entiteit I+ II 
I . . 
Pnmatr saldo 
Int restlasten 
NFB 

Entiteit I 
Primair saldo 
Intrestlasten 
NFB 

Entiteit 11 
Primair saldo 
Int rest lasten 

Tabel!. 3 

Realisaties 1998 en budgettaire objectieven 1999-2000 

1998 1999 

6. I 6.0 
7 . .J. 7.0 
-1.3 -1.0 

5 . .J. 5.2 
6.7 6.2 
-1.3 -1.0 

0.7 0.8 
0.7 0.8 

In % van her BBP 
2000 

6.0 
6.7 

-0.7 

5.3 
6.0 

-0.7 

0.7 
0.7 

~ NFB 0.0 0.0 0.0 
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De betere uitgangspositie van 1999 zou op die manier geconsolideerd worden voor de periode 
:2000 en verder. Dit betekent dat het genormeerd traject dat in het huidig 
Stabiliteitsprogramma als normatieftraject werd uitgetekend moet bijgesteld worden. Bij een 
normale economische groei zou in 2002 de NFB tot nul herleid worden. Vanaf 2003 kan dan 
ook op een andere normering van de overheidsfinanciën overgeschakeld worden. In punt 3 
worden een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het begratingsbeleid op middellange 
termijn 

3. Een scenario op middellange termijn voor de overheidsfinanciën 

3.1. De overheidsfinanciën en het Pact voor Stabiliteit en Groei 

Voor het uittekenen van een budgettair scenario op de middellange termijn, moet uitgegaan 
worden van de krijtlijnen uitgetekend in het Pact voor Stabiliteit en Groei. In de resolutie van 
de Europese Raad van Amsterdam van 17 juni 1997 verbonden de Lidstaten er zich toe om op 
middellange termijn te streven naar een budgettaire situatie die dicht zou aanleunen bij een 
evenwicht of zelfs een overschot zou vertonen (3 ) . . 
Het door het Pact voor Stabiliteit en Groei geschetste budgettaire beleid moet het mogelijk 
maken om bij eventuele recessies de zogenaamde automatische stabilisatoren te laten spelen, 
zonder dat dit onmiddellijk aanleiding moet geven tot een tekort dat boven de 
referentiewaarde van 3% van het BBP zou uitstijgen Hierdoor ontstaat ruimte voor een 
soepel anticyclisch budgettair beleid zonder dat het macro-economisch stabilisatiebeleid op 
het monetair beleid hoeft te wegen. 

In uitvoering van de resolutie over het Stabiliteits- en Groeipact schetst de verordening 
1466/97 het schema en de agenda voor de neerlegging van de Stabiliteitsprogramma' s voor de 
verschillende lidstaten die participeren aan de EMU (-+). De Belgische regering heeft op 18 
december 1998 haar Stabiliteitsprogramma goedgekeurd en overgemaakt aan de Europese 
Commissie. Het centrale uitgangspunt voor het Belgisch Stabiliteitprogramma, dat de periode 
1999-:2002 bestrijkt_ is de bevestiging om het primair surplus in de periode 1999-2002 ten 
minste op 6% van het BBP te stabiliseren. Dit zou onder voorzichtige macro-economische 
hypothesen toelaten om het overheidstekort tegen :2002 terug te dringen tot 0,3% van het 
BBP Bovendien werd bepaald dat indien de groei hoger zou zijn dan de referentiewaarde 
(2,3%) en zich zou situeren tussen :2) en 2,7% een derde van de bijkomende marge zou 
worden aangewend voor de vermindering van het begrotingstekort. Bij een groei hoger dan 
2. 7% zou de bijkomende marge volledig aan de vermindering van het begrotingstekort 
geaffecteerd worden 

' Rc:solut1e Vé\1\ de Furupc:sc Raad m n:rbaiHl mèl het Pact voor Stabiliteit en Groei. Amsterdam 17 Jlllll l 'JLJ7. 
Publicatieblad 1an Je Europese Gc:mcensch<:!ppen 2/S/'T C 2)6. 

-+ VcrorJcnin'! nr 1-tGG/lJ..., en l-+67/97 vJn 7 juli 1997 . PuhlicatieblaJ van Je Europese Gemeensch<:!ppt:n 2/R/97 
L 2UlJ. Er 1\oi,It een onderscheid gemJ::tkt tussen Je bnJ~n die participeren in Je derde fase van Je EMU. Jeze 
moeten een :-;Libiiitt:Itsproc:ranuna mJi<:nen. V<'l'f de élllC:cre liJSlatc:n hiijll het concept convcrgenticprogranmEJ 
van tocpa:->:>111g 



Het Belgisch Stabiliteitsprogramma werd gunstig onthaald door de Ecofin-raad. In zijn 
advies van 15 maart inzake het Stabiliteitsprogramma van België beklemtoont de Raad dat de 
uitgestippelde strategie toelaat om het overheidstekort tegen 2002 te beperken tot 0,3%. Dit 
creëe11 een voldoende veiligheidsmarge zodat het gevaar klein is dat onder invloed van een 
normale cyclische be\veging het tekort opnieuw zou uitstijgen boven de grenswaarde van 3%. 
Het Belgisch Stabititeitsprogramma beantwoordt dan ook aan de vereisten van het Pact voor 
Stabiliteit en Groei. i'viaar de Raad beklemtoont wel dat de consolidatie van de 
overheidsfinanciën moet worden verder gezet na het verstrijken van het huidig 
Stabiliteitsprogramma dit met het oog op de schuldafbouw en langetermijnuitdagingen, in het 
bijzonder de vergrijzing van de bevolking. Verder benadrukt de Raad ook de noodzaak om 
het beleid ter verlichting van de fiscale en parafiscale druk verder te zetten en de 
overheidsinvesteringen opnieuw op een aanvaardbaar peil te brengen (5). 

3.2. Een begrotingsnorm op middellange termijn 

Zoals hoger reeds gesteld heeft de regering eind 1998 een eerste Stabiliteitsprogramma 
ingediend voor de pèriode 1999-2002 (6). Het scenario dat verder wordt uitgetekend wil met 
respect voor de bepalingen van het Stabiliteitspact een traject en een normering voor de 
overheidsfinanciën uittekenen voor een langere periode, nl voor 2000-2010. Dergelijk traject 
moet beantwoorden aan t\vee doelstellingen. Naast de doelstellingen die onmiddellijk 
voortvloeien uit het Stabiliteitspact en die dus eerder betrekking hebben op de 
tinancieringsbehoefte van de Gezamenlijke Overheid, is het essentieel voor de Belgische 
overheidsfinanciën om een voldoende snelle atboll\v van de schuldgraad te realiseren. Beide 
doelstellingen sluiten echter nauw bij mekaar aan 

Hier wordt de begratingsnormering uitgetekend op het niveau van de Gezamenlijke Overheid. 
De implicaties van deze normering voor de verschillende entiteiten wordt verder 
(hoofdstuk ÜI) behandeld 

5 Advres v~m Je Raad \än 15 maJrt 1999 mzukc het Stahrlitert5progmnuna van Belgré, Publicutiebbd van de 
Europese: liemecnsch<:IpperL 5/5/'Jl) C 12-\. 

(, Volgens Jrtikci -l 1·un de H:rordcni.ng 1-16(,/97 \\orden ie LtdötJlen vcrplicht om dk jJar een geuctuJlisccrd 
StJb!litcJlSjl!Ugi ~Imma 1n te :.ilcncn. 
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In haar Jaarverslag 1998 ging de Afdeling "Financieringsbehoetten van de Overheid" van de 
Hoge Raad van Financiën uit van een referentiescenario waar het primair surplus van de 
Gezamenlijke Overheid gestabiliseerd werd op een niveau van tenminste 6% van het BBP tot 
een nettofinancieringsoverschot van 1% van het BBP werd bereikt. In de daaropvolgende 
fase werd het nettofinancieringsoverschot constant gehouden op 1% van het BBP (7). Bij het 
ontwikkelen van een begrotingsnorm op middellange termijn moet er een afweging gebeuren 
tussen de noodzaak om enerzijds een voldoende snelle afbouw van de schuldgraad te 
realiseren onder meer om de budgettaire weerslag van de vergrijzing van de bevolking op te 
vangen en anderzijds te voorzien in de nodige budgettaire ruimte zodat het beleid een 
antwoord kan geven op actuele uitdagingen. Het budgettair beleid staat immers niet op zich 
en moet ingebed worden in een ruimer sociaal-economisch beleid dat aandacht moet hebben 
voor het verstevigen van het concurrentievermogen van de economie, voor de negatieve 
effecten van een hoge collectieve lastendruk, voor onevenwichten op de arbeidsmarkt, voor 
knelpunten in de infrastructuur. Een goede poliéy mix tussen enerzijds een verantwoord 
budgettair beleid en anderzijds een structureel beleid gericht op de versterking van het 
groeipotentieel van de economie vormt een garantie voor het bereiken van de lange 
termijndoelstelling, namelijk de reductie van de schuldgraad 

Met deze bekommernis voor ogen heeft de Afdeling "Financieringsbehoetten van de 
Overheid" haar middellangetermijnscenario aangepast zonder dat dit evenwel afbreuk doet 
aan de noodzaak vap de duurzame afbouw van de schuldgraad. Voor de concrete uitwerking 
van dit scenario wordt een onderscheid gemaakt tussen twee deelperioden : 

• In een eerste fase. tot het bereiken van het bcgrotingsc\emvicht. wordt uitgegaan van de stabilisering van 
het primair saldo op tenminste m·;, van het BBP zoals dit ook in het Belgisch Stabiliteitsprogramma "ordt 
voorgesteld. dus ook met de toepassing van de regel van de con.Juncturcle boni. Wat impliceert dat indien 
de groei zich zou situeren tussen 2.3 en 2. 7% \ an het BBP minstens een derde van de bijkomende marge 
moet aange\\end \\·orden voor een sterkere daling nn het begrotingstekort. Bij een verwachte groei van 
meer dan 2. 7'Y., moet de daardoor vrijgekomen bijkomende marge volledig geaffecteerd worden aan het 
temgelringen \ëlll het overheidstekort. 

• In een t\vccde fase. eenmaal het bcgrotingsevcmvicht bereikt moet er, gezien het belang van de 
schuldalbmm. o\·er gewaakt worden dat de schuld in nominale termen minstens gestabiliseerd wordt. 
Aangézicn in het ESR9 .5-stelsel bepaalde vcrrichtingen niet in de NFB, maar wel in de brutoschuld 
opgenomen \Vorden 'eronderstelt dit het aanhouden van een met deze verrichtingen overeenstemmend 
positief begratingssaldo (\ an 0.-+'% van het BBPl in ESR95-tennen. Ook al zal in deze context de norm 
van het prima1r saldo kmmen \Vorden versoepeld. dan zal die norm toch de leidraad moeten blijven \·oor 
het begrotingsbclcid. 

' 1Ic Jauncr>Lig I'J')~ léll!Lk ,\Jckling ··Fi.nancic:nngshdwc:il:n van Je UvcrhciJ"' van Je !loge RauJ van Financicn. 
I LIIU I ')')S l'g _,-I 

36 



3.3. De macro-economische uitgangspunten 

Het hier geschetste illustratief scenario is gebaseerd op een eenvoudig model, dat gesteund is 
op de evolutie van de voornaamste bepalende parameters (ontvangsten, primaire uitgaven, 
intrestlasten, ... ) van de overheidsfinanciën. Er werd geen rekening gehouden met eventuele 
terugkoppelingen of onderlinge beïnvloeding tussen de verschillende factoren, bvb. tussen het 
niveau van de fiscale druk en de economische groei. Hoeft het gezegd dat de bekomen 
resultaten erg afl1ankelijk zijn van de hypothesen. De verder gepresenteerde resultaten 
moeten dan ook met het nodige voorbehoud geïnterpreteerd worden. 

Gezien het belang van de onderliggende hypothesen·worden deze eerst kort toegelicht. 

De uitvoering van de begroting 1999: 

Zoals hoger reeds aangegeven wordt, voor 1999 uitgegaan van een primair surplus van 6% 
van het BBP; dit zou, gegeven de intrestlasten, toelaten de 1\'FB te beperken tot maximaal 1 t;/ó 
van het BBP, zodat de schuldgraad verder zou dalen van 115,8% van het BBP in 1998 tot 
113.3% in 1999. ' 

De et.:onomisclze groei: 

Het hoge groeicijfer voor 1998 (2,9%) verheelt dat in de t\veede helft van vorig jaar de 
economische activiteit gevoelig verzwakte. Net als in de meeste andere landen had ook in 
België de economie te lijden onder de slechtere internationale omgeving die een negatieve 
impact had op de export. Volgens de door het Instituut voor Nationale Rekeningen 
gepubliceerde kwartaalcijfers bedroeg de volumegroei van het BBP (t.o.v. de 
overeenstemmende periode van het voorgaande jaar) 4,0'% voor het eerste kwartaal van 1998 
om vervolgens gestaag terug te lopen tot respectievelijk 3,6%, 2,6% en 1,6% voor de 
daaropvolgende kwartalen Voor dit jaar verwacht de Europese Commissie een 
groeivertraging voor de EG tot 2,1% (1,9% voor België) De meeste internationale 
conjunctuurinstituten verwachten dat deze vertraging slechts een tijdelijk karakter zal hebben 
Door een verbetering van de internationale omgeving zou de groei vanaf 2000 weer aansluiten 
bij een groei dicht bij de trendgroei. In het hier geschetste scenario wordt vanaf 2000 
uitgegaan van een reële groei van 2V.t% 

De il~flatie/de.flator: 

Daar vvaar de Afdeling in vroegere scenario· s (bvb J aarv·erslag 1997) nog uitging van een 
gemiddelde inflatie ( deflator BBP) van 2%. moet die nu naar beneden toe herzien worden 
Het verdrag betreffende de Europese Unie stelt duidelijk dat de doelstelling van de ECB erin 
bestaat de prijsstabiliteit te handhaven De Raad van Bestuur van de ECB heeft op zijn beUI1 
prijsstabiliteit gedefinieerd als een jaarlijks stijgingstempo van het geharmoniseerde 
indexcijfer van de consumptieprijzen met minder dan 2% Er kan van uitgegaan worden dat 
op middellange termijn de inflatie dus onder de ::oo zal blijven t1uctueren. Het is dan ook 
verdedigbaar om voor het komende decennium uit te gaanvan een intlatie/deflator van 1.5% 
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Spo11tane erolutie primaire uitgaren: 

Over de periode 1993-1998 kenden de primaire uitgaven van de Gezamenlijke Overheid 
gemiddeld een reële groei van 1 ,5%. Dit relatief laag cijfer was mogelijk door de in reële 
termen dalende uitgaven voor werkloosheid (en brugpensioenen). Exclusief deze uitgaven 
kenden de primaire uitgaven een groei van 1 ,6%. Er moet op gewezen worden dat dit cijfer 
gerealiseerd werd door een relatief restrictief uitgavenbeleid binnen Entiteit L De primaire 
uitgaven van Entiteit I stegen in reële termen gemiddeld met 0,9% (1, 1% exclusief 
werkloosheid) (8) Voor Entiteit II werd voor dezelfde periode een gemiddelde reële groei 
van de primaire uitgaven opgetekend van 2,8%. Zeker wat Entiteit II betreft zal, zoals verder 
nog zal blijken, deze uitgavengroei niet langer compatibel zijn met de evolutie van de 
ontvangsten van Entiteit II in de definitieve fase van de BFW, dit is vanaf het begrotingsjaar 
2000. Uitgaande van een verdere verbetering van· de arbeidsmarkt en van een restrictiever 
uitgavenbeleid van Entiteit II is een gemiddelde spontane reële groei van de primaire uitgaven 
van de Gezamenlijke Overheid met 1,5% per jaar plausibeL 

De ontvangsten: 

Rekening houdend n;et onder meer de volledige indexering van de belastingschalen vanaf het 
inkomstenjaar 1999 en een aantal andere eerder bescheiden maatregelen die de fiscale druk 
doen dalen (bvb. verhoging belastingvrij minimum voor echtgenoten) wordt verondersteld dat 
de fiscale druk zou teruglopen van 31,7% van het BBP in 1998 tot 31,5% in 2000 en 31,4% in 
2001. Voor de verdere periode wordt de fiscale druk constant geacht 

De niet-fiscale ontvangsten vertonen in het voorgestelde scenario een reële nulgroei. 

Rekening houdend met de in het meerjarenplan voor tewerkstelling besliste verlaging van de 
patronale lasten met 18 miljard per jaar over de periode 1999-2004 zou de parafiscale druk 
stapsgewijs dalen van 14,0% in 1998 tot 13,1% in 2004. 

Door deze uitgangspunten zou de ontvangstenratio dalen van 46,9% van het BBP in 1998 tot 
45,6% in 2005 Het belang van de fiscale- en parafiscale ontvangsten, dat in 1998 nog 45,7% 
van het BBP bedroeg, zou voornamelijk door de impact van de daling van de parafiscale 
lasten in 2005 afnemen tot 44,5% van het BBP. Er werd in de uitgangspunten dus reeds 
rekening gehouden met een daling van de fiscale en parafiscale druk met 1,2 procentpunt 
BBP over de periode 1998-2005. 

8 Voor het llcrckcnen van Je ~emiJJdJe reèle groeivoeten o1er de penode 1993-1998 11crden de pnmairc Liltgaven 
van 19LJS gccorngccrJ voor Je ceiunaligè uitgG1·c vcrbonJen aan Je compensatie voor \\Isselkoersverliczcn 1·an Je 

"':V!KN 
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Impliciete relltel'Oet : 

Na de beslissing in december 1998 van de verschillende centrale banken om de korte 
termijnrente te verlagen tot 3% betekende de beslissing van de Raad van Bestuur van de ECB 
van 8 april 1999 om zijn basistarief te verlagen met 50 basispunten van 3 tot 2,5% een nieuwe 
stap in de daling van de kortetermijnrente die zich vanaf 1993 heeft ingezet. Ook de lange 
termijnrente kende de laatste jaren een opvallende daling. Eind 1994 bedroeg het rendement 
op een 10 jaar-overheidsobligatie nog 8,34%. Sindsdien is het rendement bijna onophoudelijk 
gedaald zodat het eind 1998 nog 4,06% bedroeg lVIeer recent manifesteerde zich een 
opwaartse trend in de langetermijnrente. Door de samenstelling van de schuld, en meer 
bepaald door het aandeel van de langetermijnschuld, vertaalt deze- op langere termijn 
geobserveerde rentedaling- zich slechts geleidelijk in de impliciete rente. Hier wordt ervan 
uitgegaan dat de impliciete intrestvoet daalt met 11,5 basispunten per jaar tot in 2003 een 
niveau van 5,7% wordt bereikt. Bij een geraamde intlatie van 1,5% stemt dit overeen met een 
gemiddelde reële intrest van nagenoeg 4%. 

Technische factoren voor de scllllldevolutie: 

Als bijkomende technische hypothese inzake schuldevolutie wordt verondersteld dat de 
verrichtingen "buiten de ]\tB" voor de jaren 1999 en 2000 gecumuleerd, geneutraliseerd 
worden. Vanaf 200 1 wordt verondersteld dat hun effect opnieuw negatief wordt, dit gebeurt 
geleidelijk ten belope van 0.1% van het BBP in 2001 om op te lopen tot 0,4% van het BBP in 
2004 en verder. Deze negatieve impact van 0,4% van het BBP staat hoofdzakelijk voor de 
impact van kredietverleningen en participaties welke geen etfect hebben op de NFB, maar wel 
de brutoschuld belnvloeden 

3.4. De belangrijkste resultaten van dit referentiescenario 

Overeenkomstig de regel van de conjuncturele boni zoals bepaald in het Belgisch 
Stabiliteitsprogramma heeft de regering het genormeerd primair saldo teruggebracht van 6,1 ~/~ 
van het BBP tot 6% in 1999. Aangezien in het referentiescenario de economische groei voor 
de komende jaren ongeveer gelijk is aan de geschatte trendgroei wordt dit niveau 
aangehouden tot een begratingsevenwicht wordt bereikt Daarna wordt uitgegaan van een 
nominale stabilisatie van de brutoschuld, hetgeen de opbouw van een beperkte positieve NFB, 
ten belope van 0. 4% van het BBP veronderstelt 
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Tabel I. 4 vat de belangrijkste resultaten van dit scenario samen 

Tabel!. -1 

Kerncijfers van het referentiescenario 

In %van het BBP 
1999 2000 2002 2003 2005 2010 

Totale ontvangsten -+6.6 -+6,-J. -l-5.9 -l-5.7 -l-5,6 ..J.5,..J. 
Primaire uitgaven -l-0.6 -l-0.2 39.7 39.-t 38,8 37,-J. 
Potentieel primair saldo 6.0 6.1 6.2 6.3 6,7 8.0 
Genormeerd primair 6.0 6.0 6.0 6.0 5,6 -+.7 
saldo (a) 
Intrestlusten 7.0 6.7 6.0 5.7 5,2 -l-.3 
NFB (b) -1.0 -0.7 0.0 0.3 0,4 0.4 
Schuldgraad 113.3 109.9 102.6 98.9 91.8 76.3 
Budgettaire marge 0.0 0.1 0.2 0.3 1,1 3.3 

(<1) Het genormeerd primair saldo geeft het primair saldo \Veer dat voor de periode 1999-2002 voortYloeit 
uit de toepassing van het Stabiliteitsprogranuna. Vanaf 2003 is het genonneerd primair saldo het saldo 
dat. gegeven de technische hypothese oYer de schuldeYolutie. noodzakelijk is om de schuld in nominale 
tennen constant te houden. 

(b) Het feit dat na 2002 een oYerschot in tenuen van de :-.TFB nn OA'% van het BBP wordt opgebmmd. 
Yloeit \ oort uit de technische hypothese dat de yerrichtingen die niet worden opgenomen in de NFB. 
maar \\cl de e\·olutie van de bmtoschuld beln\'locdcn 0.-t'X, van het BBP bedragen (het betreft meer 
bepaald de kredietYcrlcningcn en participaties). 

Volgens dit scenario zou het begratingsevenwicht reeds in 2002 bereikt worden, wat een jaar 
vroeger is dan voorzien in het Stabiliteitsprogramma (9). Het feit dat de NFB voor de periode 
1999-2002 lager ligt dan in het huidig Stabiliteitsprogramma wordt ook weerspiegeld in de 
schuldgraad die volgens dit scenario nog 102,6% van het BBP zou bedragen in 2002, in 
vergelijking met 106,8% volgens het huidig Stabiliteitsprogramma. 

Indien men de simulatie met dezelfde hypothesen verder doortrekt in de tijd, wordt de 60% 
schuldnorm in 20 1 7 bereikt Indien de macro-economische en budgettaire uitgangspunten die 
hier werden gebruikt, ingebracht worden in het scenario dat in het Jaarverslag 1998 werd 
geschetst (en dat uitging van een stabilisatie van het primair saldo op 6% tot een 
nettofinancierimzsoverschot van 1% wordt bereikt) wordt de schuldnorm van 60% van het 
BBP 3 jaar vroeger, nl in 2014 bereikt 

De spontane reële groei van de primaire uitgaven werd met 1,5% gevoelig lager ingeschat dan 
de groei van het BBP Hierdoor loopt hun belang in termen van het BBP gestadig terug, met 
ongeveer 0,3 procentpunt per jaar. In 2010 zou de uitgavenquote nog 3 7,4% van het BBP 
bedragen Er moet benadrukt worden dat dit in historisch perspectief een erg laag niveau is; 
men moet al teruggaan in de tijd tot 1970 om een dergelijk lage uitgavenquote te noteren. 

') Er 11urdt h1c:r \Cf\\ c:zcn n<lL!r hc:t zogenaamd gcnurmccrd t•c:grotl!lgsu·aJcct dat in het Stabiliteitsprogrmnrna 11crd 
upgc:numcn 
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Door de onderliggende hypothesen inzake de evolutie van de ontvangsten daalt de 
ontvangstenratio van 46,9% van het BBP tot 45,4% in 2010. Over de periode 1980-1998 
werd enkel in 1989 met 44,8% van het BBP een lagere ontvangstenratio opgetekend. 

De intrestlasten dalen van 7,4% van het BBP in 1998 tot 4,3% in 2010. Er kunnen hier tw·ee 
periodes worden onderscheiden. In de periode 1999-2005 dalen de intrestlasten met 
gemiddeld 0,3 % van het BBP per jaar. In deze periode heeft naast het effect van de 
schuldafbouw ook de dalende impliciete rente een gunstig effect op de intrestlasten. In de 
daaropvolgende periode (2005-20 1 0) vertraagt de gemiddelde daling van de intrestlasten tot 
0,2% BBP. Deze wordt dan nog enkel gevoed door de afbouw van de schuldgraad. 

Het hoger geschetste begrotingsbeleid, gekoppeld aan de macro-economische hypothesen 
laten toe om een budgettaire marge te creëren. In 2000 zou er reeds een beperkte budgettaire 
marge van 0,1% van het BBP ontstaan. Vanaf 2003 zou deze marge jaarlijks met gemiddeld 
0,4 procentpunt van het BBP toenemen, en zou in 2010 een niveau bereiken van 3,3% van het 
BBP Op de inschatting en de mogelijke aanwending van deze marge wordt verder nog 
teruggekomen. 

Indien men vasthoudt aan een begroting met een beperkt surplus zou dit toelaten om vanaf 
2004 het genormeerd primair surplus af te bouwen aan hetzelfde tempo als de intrestlasten. 
l'vlet de gehanteerde,hypothesen komt dit neer op een jaarlijkse vermindering met nagenoeg 
0,2 procentpunt BBP; zo daalt het primair surplus van 6,0% van het BBP in 2001 tot 4,7% 
van het BBP in 2010 M.a.w. het mechanisme van het omgekeerde sneeuwbaleffect wordt 
niet langer aangewend om het primair surplus te stabiliseren op 6% van het BBP maar wel om 
een budgettaire marge te creëren. 

!\let de nog altijd hoge schuldratio vormt de mate van schuldatbouw een belangrijk ankerpunt 
van het begratingsbeleid Tussen 1993 en 1998 daalde de schuldgraad van 13 5, 0% tot 
115,8% van het BBP, of een gemiddelde daling per jaar van 3,8 procentpunt Over de periode 
1998-2010 zou de schuldgraad verder dalen van 115,8% tot 76,3% van het BBP. Dit is een 
daling met 39,5 procentpunt of gemiddeld 3,3 procentpunt per jaar. De vergelijking met de 
periode 1993-1998 gaat echter niet volledig op. De vermindering van de schuldgraad over de 
periode 1993-1998 met gemiddeld 3,8 procentpunt BBP per jaar was voor een niet 
onbelangrijk deel toe te schrijven aan elementen buiten de NFB. Hierbij denken we vooral 
aan de aanwending van de meerwaarde op goudverkoop door de NBB en de opbrengst van 
privatiseringsverrichtingen Indien men voor deze periode enkel rekening houdt met de 
schuldevolutie die direct voorvloeit uit de begratingssaldi en de andere factoren buiten 
beschouwing laat bekomt men een gemiddelde daling van 2,2 procentpunt. Dit in 
tegenstelling tot de periode 1998-2010 vvaar de im loed van deze schuldverlagende factoren 
afwezig \vordt geacht 
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3.5. De gevoeligheid voor de macro-economische hypothesen 

Zoals hoger reeds gesteld, worden in dergelijke mechanische oefeningen de resultaten 
uiteraard sterk beinvloed door de basishypothesen die in aanmerking werden genomen. 
Daarom wordt hier nagegaan wat het etiect is van een aanpassing in de belangrijkste 
uitgangshypothesen, meer bepaald de economische groei en het intrestpeiL 

Zo kan men louter mechanisch nagaan wat het effect is van een WIJZigmg in de 
groeihypothesen op de resultaten voor de verschillende componenten. Er moet nogmaals op 
gewezen worden dat in dit eenvoudig model geen rekening wordt gehouden met de afgeleide 
effecten van de gewijzigde hypothesen. Zo zou een lager groeipad van het BBP ook kunnen 
samengaan met een wijziging in de samenstelling van het BBP en bijgevolg een gewijzigde 
relatie tussen de evolutie van het BBP en de ontvangsten. 

Om de invloed van de reële groei op de simulatie na te gaan werden twee alternatieven 
berekend met telkens een afwijking van 1!4 procentpunt ten opzichte van de trendmatige groei. 
De eerste houdt rekening met een groei van 2,5% voor de periode 2000-2010, de tweede gaat 
uit van een groei van 2,0% voor de periode 2000-2010. 

t 

Tabel I. 5 

De resultaten van !zet scenario onder verschillende groeilzypotlzesen 

In %van hel !3!3!' 
Groei BBP Schuldgraad 20 I 0 Budgettaire marge 

2002 2005 2010 
2.00 78.7 -0.1 0..1- 2,1 
2.25 76.3 0.2 1.1 3.3 
2.50 73.8 0.3 1.8 -1-.-+ 

Tegen 20 l 0 zou een stelselmatig verschil van I/1 procentpunt groei dus een verschil in 
schuldratio opleveren van ongeveer 2,5 procentpunt Gezien de groeihypothesen pas vanaf 
2000 gewijzigd worden en de NFB dan reeds relatief dicht bij 0 aanleunt, is het effect op de 
schuldgraad eerder beperkt Het is vooral het noemereffect in de schuldgraad dat speelt; in 
nominale termen is het verschil in de schuld eerder beperkt Dit vloeit uiteraard ook voo11 uit 
de opgelegde begrotingsnorm De effecten van een lagere groei komen vooral tot uiting in de 
omvang van de beschikbare budgettaire marge 

-+2 
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Op het niveau van de budgettaire marge die in het eerste decennium van de eenentwintigste 
eeuw zou ontstaan zijn de verschillen meer uitgesproken. In de basissimulatie ontstaat er 
vanaf 2000 een beperkte structurele marge die gestaag in omvang toeneemt Bij een constant 
lagere economische groei (2%) ontstaat er slechts vanaf 2003 een budgettaire marge 
Bovendien wordt de omvang van de beschikbare marge in 2002 licht negatief (ten belope van 
0, I~·~ van het BBP) Op langere termijn, in 20 I 0, zou bij een groei die stelselmatig 
V4 procentpunt hoger is dan de basissimulatie de marge circa 3 7% hoger liggen. Omgekeerd 
zou bij een lagere groei van 2% de marge circa 36t;,'ó lager zijn Het gaat hier telkens om een 
verschil van 140 à I 50 miljard BEF in prijzen 1999. 

Een systematische aanpassing van de groeihypothesen met 1
/4 procentpunt geeft dus 

aanleiding tot substantiële verschillen in de voor de toekomst beschikbare budgettaire marge. 
Maar anderzijds blijkt wel dat bij een gemiddelde groei van 2% er op termijn toch nog een 
marge beschikbaar blijft en dit zonder fundamenteel te raken aan het tempo van de 
schuldafbouw Uit Tabel I. 5 blijkt dat een systematisch verschil van V4 procentpunt in de 
groeihypothese tegen 2010 een verschil in de schuldgraad van ongeveer 2,5 procentpunt BBP 
oplevert. Bijgevolg wordt ook het tijdstip waarop een schuldratio van 60% wordt bereikt 
slechts in beperkte mate aangetast; bij een gemiddelde groei van 2,5% over de periode 
2000-2020 gebeurt dit in een jaar vroeger dan in het referentiescenario (20 16 in plaats van 
20 17), bij een gemiddelde groei van 2% een jaar later (20 18 in plaats van 20 17). 

Een analoge oefening als voor de reële groei kan ook gemaakt worden voor de intrestlasten. 
In de basissimulatie kende de impliciete rente een daling met 11,5 basispunten per jaar tot een 
niveau van 5, 7 % wordt bereikt Om de gevoeligheid voor het intrestpeil te illustreren wordt 
de basissimulatie overgedaan met een lagere Uaarlijkse daling met 17,3 basispunten tot 5,3% 
in 2003) en hogere (jaarlijkse daling met 5,8 basispunten tot 6,0%) impliciete rente. 

Tabel I. 6 

De resultaten van het scenario onder verschillende intresthypothesen 

Lagere rente 
Rcf erentiescenario 
Hogere rente 

Schuldgraad 2010 

75,!3 
70,3 
7 ï. () 

2002 

0.-1 
0, 2 
0,2 

In % van het BBP 
Budgettaire marge 

2005 2010 

1,5 3,6 
l,l 3,3 
0,7 3,0 

Ook hier merkt men dat. gegeven de gehanteerde normering, een WIJZigmg In de 
intresthypothese slechts een geringe impact heeft op de schuldgraad. De wijzigingen zijn 
minimaal Maar dit ligt. net als voor de groeihypothesen. anders voor de budgettaire marge 
Bij de hier gebruikte hogere rentehypothese wordt de budgettaire marge met 8,4% 
gereduceerd. Om bij een hogere impliciete rente het begratingsevenwicht te behouden moet 
de budgettaire marge voor een deel aangesproken \VOrden 
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Uit de gevoeligheidsanalyse die werd doorgevoerd, zowel naar de economische groei als naar 
de impliciete rente, blijkt dat wat de schuldatbouw betreft de geschetste begratingsstrategie 
vrij robuust is. Een aanpassing in de hypothesen \verkt, door de toegepaste normering, vooral 
door op de budgettaire marge. Maar op middellange termijn (2005 en 201 0) blijft er rekening 
houdend met de vooropgestelde reële primaire uitgavengroei met 1,5% zelfs bij gevoelig 
pessimistischer uitgangspunten een bepaalde budgettaire marge behouden. Naarmate de reële 
groei van de primaire uitgaven deze van het BBP benadert, verdwijnt deze marge volledig. 

3.6. Het begratingsbeleid doorheen de conjunctuurcycli 

Het referentiescenario gaat uit van een constante reële groei van 2V4% vanaf 2000. Dit is 
uiteraard een sterke vereenvoudiging van de realiteit waar de conjunctuur niet een constant 
pad volgt, maar onderhevig is aan schommelingen. Meteen stelt zich de vraag hoe de in 
punt 3.2 beschreven begratingsnormering moet aangepast worden in functie van de 
conjunctuur. Ook hier moet men een onderscheid maken tussen twee periodes. 

Zoals hoger reeds gesteld, schrijft de Afdeling zich volledig in in het door de regering in haar 
Stabiliteitsprogramma 1999-2002 geschetste begrotingsbeleid, dus ook in de regel van de 
conjuncturele boni zoals bepaald in het Stabiliteitsprogramma. Ter herinnering, het betreft 
volgende regel • 

• In geval Yan een Yerwachte groei tussen 2.3% en 2. 7%, per jaar. zou de spontane groei van het primaire 
o\·erschot die bij onge\\ijzigd beleid zou kutmen optreden. gedeeltelijk (minimum l/3) moeten ''orden 
aange\vend \oor een sterkere daling van het begrotingstekort 

• In geval \·an een Yem achte groei van meer dan 2. 7'Y., per jaar. zou de regering de groei boven de 2. 7% 
volledig moeten aanwenden voor een vemlindering Yan het tekort. 

Overeenkomstig het Stabiliteitsprogramma van België bedraagt de norm van het primair saldo 
ongeveer 6.% van het BBP. 

Het Pact voor Stabiliteit en Groei bepaalt dat de lidstaten moeten streven naar een begroting 
in evenwicht. Een begroting in evenwicht laat toe dat binnen de marge van 3% de 
automatische stabilisatoren ten volle kunnen spelen Enkel bij uitzonderlijke omstandigheden 
mag het tekort de grenswaarde van 3% tijdelijk overschrijden. Recessies worden als 
uitzonderlijk beschomvd \vanneer de reële economie meer dan 2% krimpt of eventueel 
wanneer de daling tussen 0, 75% en 2% ligt en er sprake is van een abrupte neergang of een 
relatief groot gecumuleerd productieverlies. 



De gevoeligheid van de begroting van een land voor conjunctuurschommelingen is 
atl1ankelijk van verschillende factoren, onder meer: de graad van openheid van de economie, 
de omvang van de publieke sector, de progressiviteit van het belastingstelsel, de vrijgevigheid 
van het werkloosheidssysteem en de gevoeligheid van de werkloosheid voor wijzigingen in de 
output. Algemeen kan men stellen dat de negatieve impact op de ontvangsten meestal groter 
is dan op de uitgaven. Bovendien blijkt uit berekeningen van de Europese Commissie dat in 
kleine landen, met doorgaans een open economie, de gevoeligheid van het overheidsbudget 
voor conjunctuurschommelingen meestal groter is dan in grotere landen. Verder blijkt dat er 
tussen de verschillende lidstaten opvallende verschillen bestaan in gevoeligheid van de 
begroting voor conjuncturele schokken. Voor 1994 bekwam de Europese Commissie een 
marginale gevoeligheid van het saldo ten opzichte van het BBP die afhankelijk van de lidstaat 
schommelde tussen 0,4 en 0,8 (10). 

Indien men voor België uitgaat van een conjunctuurgevoeligheid van het begratingssaldo van 
0,5 en een begroting in evenwicht bij een trendgroei van 2\14% dan zou een negatieve groei 
van 2% (de grenswaarde gebruikt voor de Europese Commissie) een begrotingstekort doen 
ontstaan van 4,25*0,5 of ongeveer 2,1% van het BBP. Dit is nog altijd ruim binnen de 
marges van de 3%. Hieruit kan men afleiden dat de uitgestippelde begratingspolitiek voldoet 
aan de vereisten inzake conjunctuurstabiliteit van het Pact voor Stabiliteit en Groei. 

Het aanhouden van een begratingsevenwicht is evemvel niet de enige norm die moet 
gehanteerd worden om de Belgische begratingstoestand in de toekomst te evalueren. Zovv·el 
de noodzaak tot een afbouw van de schuldratio aan een afdoend tempo, als deze om op 
termijn de nodige budgettaire ruimte te creëren onder meer voor het opvangen van de 
demografische schok verantwoorden voor België een strakker begrotingsbeleid, 111 

vergelijking met landen van de muntunie met een lagere schuldratio. 

I() Cunumssion Europc:c:nnc: :~otc tc,·iuuquè: LJ méthock de:; services ,k la Conuniss10n puLlf l'aJList<:mcnt cYc!tque 
Jes soldes huclgctaJres. Eccnomtc Europcenne I CJ'J5. pg .. ~5-+lJ 
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Het constant houden van de nominale bruto-geconsolideerde schuld moet daarom als een 
minimum beschouwd worden Uit het illustratief scenario blijkt dat bij een groei gelijk aan de 
trendwaarde het geschetste begratingsbeleid toelaat om budgettaire marges te creëren. Dit 
moet toelaten om indien de verwachte groei hoger uitvalt dan de trendgroei de bijkomende 
ruimte maximaal te besteden aan de versnelde afbouw van de schuld. Dit impliceert dus dat 
bij een meevallende conjunctuur begrotingsoverschotten moeten gerealiseerd worden 
Eenmaal dergelijke buffer is opgebouwd laat dit toe om de automatische stabilisatoren te laten 
spelen, evenwel met de beperking dat er een structureel netto financieringsoverschot van 
0,4% van het BBP moet behouden blijven om aan de minimale voorwaarde van een nominale 
schuldstabilisatie te voldoen. Stel dat men er in slaagt door het hanteren van de conjuncturele 
boni een overschot op te bouwen van 1% van het BBP, dan zou dit toelaten om een afWijking 
van de trendgroei met ongeveer 1,2 procentpunt op te vangen door de werking van de 
automatische stabilisatoren ( Il ). Pas bij een grotei-e outputgap zou de overheid gedwongen 
worden om aanvullende maatregelen te nemen. De ruimte om soepel in te spelen op 
eventuele conjunctuurinzinkingen zal bijgevolg des te groter zijn naarmate voorafgaandelijk 
conjuncturele boni werden aangelegd. Het is evident dat los van de conjunctuurinvloeden ook 
een deel van de budgettaire marge die zal ontstaan kan gebruikt worden voor het aanleggen 
van een conjuncturele bonus. 

Hierboven werd vooral de vraag gesteld of en in welke mate in de toekomst de automatische 
stabilisatoren van het begratingsbeleid kunnen spelen. Men kan nog een stap verder gaan, en 
de vraag stellen naar de toepasbaarheid van een actief begrotingsbeleid. Dit laatste 
onderscheidt zich van een passief beleid door het doelbewl!St inzetten van de inkomsten of 
uitgaven om bepaalde conjunctuurinvloeden te counteren en gaat dus een stap verder dan het 
laten spelen van de automatische stabilisatoren Voor een klein land als België, met een erg 
open economie, een hoge spaarquote en hoge fiscale en parafiscale druk zullen de effecten 
van een actief begratingsbeleid eerder beperkt blijven, zodat het aanbeveling verdient om te 
streven naar een voldoende budgettaire marge die dan (gedeeltelijk) kan ingezet worden voor 
een structureel beleid. 

ll [nJicn men Uilgaal \élll Je tccluw;chc VèronJcrslclling Jat er een ~FI3 van 0.-l'/'î, van het BBP Yereist Is om de 
brulo-gccun:;ulidecrdc :;chu]J te :;tabiltseren. bliJ!l er btJ een postlid salJo van l'Yo ca. O.o% over om te gebrutken 
als coniuncturc!c hulfcr lZekciUng houtiend met een gcvocltghctd van 0.5 van het bcgrotmgssaldo \'Oor 
con] uncturelc schokken laat dtt dus toe om Je gc\'Olgcn v~n1 een outputgap van 0.6/0j of 1.2% op tc vangeiL 



3. 7. Het ontstaan van een budgettaire marge 

Voor het eerst in twee decennia dient zich in de nabije toekomst een nieuwe begratingssituatie 
aan. De voorbije periode stond vooral in het teken van de budgettaire sanering, het 
begratingsbeleid was dan ook eerder restrictief Dit wordt geillustreerd door de afbouw van 
de NFB van 7,2% van het BBP in 1993 tot 1,3% in 1998, en de opbouw van een primair 
surplus over dezelfde periode van 3,5% van het BBP tot 6,1%. Vanaf de begroting 1998 
volstond reeds een quasi stabilisatie van het primair surplus om de begrotingsdoelstellingen te 
realiseren; dit liet reeds een minder restrictief beleid toe. Bovendien, zou in een gematigde 
economische context op korte termijn een budgettaire marge ontstaan. Dit is een nieuw 
gegeven voor het begrotingsbeleid. De Afdeling wil echter waarschuwen voor een al te 
voorbarige euforie. Niet alleen is het ontstaan en de omvang van deze marges bepaald door 
de algemene macro-economische en budgettaire omgeving, bovendien zal de eventuele 
bestemming van deze marges mee bepalend zijn voor de macro-economische prestaties en de 
budgettaire toestand op middellange termijn 

3. 7.1. De omvang van de budgettaire marge; bepalende factoren 

Indien men over alle conjunctuurcycli heen minimaal een nettofinancieringsoverschot van 
0,4% van het BBP wil aanhouden en men nog niet beschikt over een conjuncturele buffer zal 
de marge moeten aangesproken worden in geval van een tegenvallende economische groei. 
Dit werd geJllustreerd in 3.5 waar het reduceren van de langetermijngroei van 2V4% tot 2,0% 
de marge in 2005 reduceert tot ca. 40% van de marge in het basisscenario. Een analoge 
oefening illustreert dat de beschikbare marge eveneens bepaald wordt door de hypothese 
inzake de evolutie van de rente. Deze conjuncturele gevoeligheid van de marge legt een 
eerste beperking op aan haar aanwending. Indien de overheid soepel wil inspelen op de 
COI~unctuurschommelingen zal minstens een deel van de marge ofwel moeten opgeofferd 
worden vóor het aanleggen van een conjuncturele buffer, ofwel op dergelijke wijze 
aangewend worden dat de besteding bij een tegenvallende conjunctuur gemakkelijk kan 
vvorden teruggeschroefd, d.i een bestemming voor niet-recurrente doeleinden. 

De in de toekomst beschikbare marge zal niet enkel afhankelijk zijn van de macro
economische omgeving en van de budgettaire normering, maar ook van de "spontane" 
ontwikkeling van de uitgaven en de ontvangsten. Er moet opgemerkt worden dat in het 
hierboven uitgetekende scenario reeds rekening gehouden werd met een vermindering van de 
tiscale en parafiscale druk (met 1,2 procentpunt BBP tussen 1998 en 2005) als gevolg van het 
discretionair beleid van de overheid. De impact van deze maatregelen werd als het ware 
voorafgenomen op de marge. Maar aangezien uitgegaan wordt van de notie constant beleid is 
het logisch dat er in het scenario rekening wordt mee gehouden. 
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Zoals gepreciseerd in 3 3. werd voor de periode 2000-20 l 0 uitgegaan van een reële groei van 
de primaire uitgaven van 1.5%. Dit is vergelijkbaar, zelfs iets hoger, dan de geobserveerde 
reële groei van de primaire uitgaven in de periode 1993-1998 (1,45%).(12) Het moet echter 
duidelijk zijn dat een gemiddelde reële groei van 1,5% voor de komende 10 jaar weinig 
ruimte laat binnen de primaire uitgaven. Dit zal zeker het geval zijn voor Entiteit II en meer 
bepaald de Gemeenschappen en Gewesten, die globaal geconfronteerd zullen worden met een 
restrictievere begratingsnormering dan in de overgangstàse van de Financieringswet. Het is 
dus logisch dat, indien door een iets lakser budgettair beleid de primaire uitgaven spontaan 
aan een hoger groeiritme dan de hier voorziene 1,5% gaan groeien, dit ten koste zal gaan van 
de beschikbare budgettaire marge. Om dit te illustreren werd nagegaan hoe in het 
referentiescenario de marge zou evolueren indien uitgegaan wordt van een spontane reële 
groei van de primaire uitgaven van 1,75% in plaats van 1,50'%. 

Tabel!. 7 

Impact van de spontane groei van de primaire uitgaven op de marge 

Reële groei primaire 2002 2005 2010 
uitgaven . Beschikbare març;e in %BBP 

1.50 0.2 l.l 3.3 
1.75 -0.1 0.5 2.2 

De iets laksere hypothese inzake groei van de primaire uitgaven reduceert de marge op 
middellange termijn met ca. 30%. Bovendien blijkt dat bij een reële groei van de primaire 
uitgaven met I, 75% er voor de periode 2000-2002 een (zij het beperkte) negatieve marge 
ontstaat. Dit impliceert dus dat (gegeven de ontvangstenontwikkeling van het 
referentiescenario) deze groei van de primaire uitgaven niet verenigbaar is met de stabilisatie 
van het primair saldo. Er moet wel op gewezen worden dat in het uitgetekende scenario voor 
deze periode rekening werd gehouden met een daling van de ontvangstenratio (met 
respectievelijk 0.2 en 0,3 procentpunt BBP) die dus reeds een deel van de marge opslorpt. 

Deze marge zou bovendien kunnen worden aangetast door een mogelijk scherpere fiscale 
concurrentie in Europa. 

12 Voor het berekenen van Je: ;;cmiclJdJc: rc:ële groe110d over Je pt.:riuck 199.<-1 998 11erJen Je pmmire uilgaven van 
1 99R gccon tgeerJ \oor Je: cciUnalige uitgave 1 er bonJen aan Je compensatie voor II!Ssclkocrsvcrliczcn van Je 
NtvlK.J'\1 
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3. 7.2. De aanwending van de marge 

Niet alleen moet de omvang van de toekomstige budgettaire marges gerelativeerd worden, 
minstens even belangrijk is de mogelijke aanwending van de marge. 

De langetermijnstrategie voor de openbare financiën moet erop gericht zijn om op termijn een 
cumulatieve begrotingsruimte te creëren om onder meer het hoofd te kunnen bieden aan de 
kosten verbonden met de veroudering van de bevolking. Men kan er niet omheen dat de 
wijziging in de leeftijdsstructuur van de bevolking een invloed zal hebben op het niveau en de 
samenstelling van de overheidsuitgaven. De impact op lange termijn op de overheidsuitgaven 
van de demografische verschuivingen is evenwel moeilijk correct in te schatten. Deze is 
namelijk afhankelijk van tal van factoren, onder meer : de demografische ontwikkelingen, de 
macro-economische omgeving en het gevoerde sociale beleid. Verschillende uitgangspunten 
inzake deze hypothesen verklaren de soms aanzienlijke afwijkingen in ramingen over de 
impact van de vergrijzing Uit verschillende studies terzake kan men afleiden dat afuankelijk 
van de gehanteerde hypothesen de wijziging in de demografische structuur van de bevolking 
een opwaartse druk op de primaire uitgaven zou uitoefenen die zich voor de periode 
20 I 0-2030 situeert tussen de 2 en 6 procentpunt van het BBP (13). 

In ieder geval moet Î1et beleid nu al anticiperen op deze naar omvang weliswaar moeilijk in te 
schatten uitdaging. Door de schuldafbouw en de daling van de ermee verbonden rentelasten 
ontstaat er in de toekomst ruimte om de primaire uitgaven te verhogen en zo de kost van de 
vergrijzing te financieren, zonder dat dit moet gepaard gaan met een ontsporing van de 
overheidstinanciën. 

Deze strategie legt wel een aantal beperkingen op aan de besteding van de marge in de 
periode tot 20 I 0, tijdstip waarop de gevolgen van de vergrijzing zullen beginnen door te 
werken op de uitgaven Indien men een extreem voorzichtig standpunt inneemt kan men 
stellen dat de besteding van de marge in de tussenperiode makkelijk omkeerbaar moet zijn, 
zodat eenmaal de kosten van de vergrijzing beginnen te wegen op de openbare financiën deze 
bestedingen (zij het ontvangstenverminderingen, zij het uitgaven) makkelijk kunnen 
teruggeschroefd worden ten voordele van de aan de vergrijzing verbonden uitgavenstijgingen, 
of volledig moeten aangevvend worden voor de reductie van de schuldgraad. 

Deze benadering gaat echter voorbij aan het feit dat naast de afbouw van de overheidsschuld 
een algemeen sociaal-economisch beleid gericht op de versterking van het groeipotentieel van 
de economie niet alleen op korte termijn belangrijk is, maar ook een belangrijke bijdrage kan 
leveren tot de opvang van de budgettaire gevolgen van de vergrijzing. Zo is bijvoorbeeld de 
graad van tewerkstelling bepalend voor de sociaal-economische afl1ankelijkheidsgraad 

1
, 
. 1 Er kan hier 1 cn1 czcn 11 orJc.11 na<.~r . 
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De Afdeling pleit er dan ook voor dat de beschikbare marge maximaal zou aangewend voor 
de versteviging van het groeipotentieel van de Belgische econorme. In die optiek zijn er 
meerdere factoren die speciale aandacht vragen. 

De overheiclsinvesteringen bedroegen in 1980 nog 4,4% van het BBP, hiermee lagen zij in 
België gevoelig hoger clan het Europees gemiddelde (EU 15 = 3,3%). De sanering van de 
overheiclsfinanciën en meer bepaald het terugdringen van de primaire uitgaven gebeurde in 
België voor een deel ten koste van de overheidsinvesteringen. Dit verklaart de daling van hun 
aandeel in het BBP tot L3% in 1990. Op een dieptepunt na in 1996 schommelden de 
overheidsinvesteringen in de jaren '90 rond de 1,5% van het BBP, dit is beduidend lager dan 
het Europees gemiddelde dat in 1998 nog 2, 1% van het BBP bedroeg (EU 15). Conform het 
advies van de Ecofin-raad over het Belgisch Stabiliteitsprogramma is het noodzakelijk om de 
overheidsinvesteringen in België het komende deéennium weer op een aanvaardbaar peil te 
brengen Onder de voornaamste factoren ter bevordering van de economische groei, die 
gepaard gaat met het scheppen van werkgelegenheid, zoals aangetoond door de analyses van 
de economische groei, behoren het "hu man capita!" (onderwijs en vorming) en het onderzoek 
(hier begrepen onderzoek en ontwikkeling) Men dient met deze factoren rekening te houden 
bij het gebruik van de budgettaire marges. 

Ondanks een gestage stijging (tussen 1990 en 1998 van 62,6 tot 65,1 %) de laatste jaren blijft 
de activiteitsgraad in België vrij laag. De stijging van de activiteitsgraad weerspiegelde zich 
in een daling van de \Verkloosheid. Toch blijft België kampen met een relatief lage 
activiteitsgraad en een hoge werkloosheid vooral onder de laaggeschoolden. De budgettaire 
marge opent mogelijkheden in de toekomst om ook op dit vlak een meer stimulerend beleid te 
voeren, in het bijzonder op het vlak van de vermindering van de arbeidskost. Evenwel dient 
men aandacht te hebben voor het tèit dat in tegenstelling tot de overheidsinvesteringen 
dergelijk gebruik van de marge een niet even gemakkelijk omkeerbaar is. Men dient er dus in 
het bijzonder op te letten dat deze maatregelen wel degelijk de activiteitsgraad bevorderen en 
bijgevolg het groeipotentieel van de economie versterken. Indien dat niet het geval zou zijn, 
dan zou dit gebruik een zware hypotheek leggen op de mo~elijkheden van het land om met 
succes de. gevolgen van de vergrijzing, die vanaf het 2 e decennium van het volgende 
millemium steeds groter worden, aan te pakken. Daarenboven moet dit gebruik zich 
inschrijven in een globale en coherente strategie die in het bijzonder onderwijs en vorming 
omvat. 

Tenslotte is het aangewezen om in de loop van de jaren 2000-2010 verder het impact van de 
vergrijzing van de bevolking op de overheidfinanciën op te volgen. Indien nodig zullen op 
basis van die analyses de normen inzake budgettaire overschotten (totale of primaire) en/of 
het gebruik van de vastgestelde budgettaire marges moeten aangepast worden 
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HOOFDSTUK 11 
Aanbevelingen voor de Gemeenschappen en de Gewesten op korte en 
middellange termijn 

I. De nieuwe macro-economisch budgettaire omgeving. 

Het Europees Stabiliteits- en Groeipact legt voor alle leden van de Muntunie de verplichting 
op om structureel een budgettair evenwicht of zelfs een surplus te realiseren. In dit verband 
heeft België zich verbonden tot een duurzame verlaging van de schuldgraad van de 
Gezamenlijke Overheid. Voor federaal georganiseerde lidstaten impliceert dit een jaarlijkse 
interne budgettaire coördinatie die, wat België betreft, logischerwijze vertaald dient te worden 
in meerjarige budgettaire Samenwerkingsakkoorden tussen de Federale Overheid en de 
deelgebieden, waaronder de Gewesten die op hun beurt het budgettair toezicht houden op de 
Lokale Overheden. 

Deze nieuwe budgettaire omgeving verantwoordt een nieuw budgettair scenario voor alle 
deelgebieden, inzonderheid deze die bij de start van de zogenaamde "definitieve fase" van de 
bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 een tekort volgens de gevestigde 
methodologie van de Afdeling optekenen. 

De Afdeling beveelt bijgevolg voor deze deficitaire deelgebieden aan dat zij gespreid over een 
tienjarige overgangsperiode, d.i. uiterlijk in het begrotingsjaar 2010, tenminste een structureel 
budgettair evenwicht bereiken. De Afdeling acht het noodzakelijk dat alle deelgebieden de 
inspanningen om hun schuldratio (schuld-middelen verhouding) af te bouwen onverminderd 
voortzetten. 

Deze nieuwe doelstellingen hebben tot gevolg dat de schuldratio van elk deelgebied 
afzonderlijk en uiteraard van het geheel van de Gemeenschappen en de Gewesten, gedurende 
voormelde overgangsperiode op duurzame wijze wordt verminderd, zodat zij op deze wijze 
bijdragen tot de atbouw van de schuldgraad (schuld/BBP verhouding) van de Gezamenlijke 
Overheid. 

2. De budgettaire doelstellingen voor het begrotingsjaar 2000. 

Voor het begrotingsjaar 2000 heeft de Afdeling haar aanbevelingen. zoals deze in het 
Jaarverslag van juni 1998 werden geformuleerd, geactualiseerd; hierbij werd rekening 
gehouden met de nieuwe macro-economische context. met de budgettaire realisaties voor het 
begrotingsjaar 1998 en met de initiële begratingsvooruitzichten voor 1999. 
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De aanbevelingen voor het begrotingsjaar 2000 luiden als volgt: 

Tabel!. 8 

De aanbevelingen en maximaal toelaatbare saldi voor de Gemeenschappen en de Gewesten 
voor het begrotingsjaar 2000 

\filjarden BEF ~ 

Vlaamse Franse Waals Bmsscls Duitstalige Totaal G&G Totaal G&G 
Gcmeenschap Gcmeenschap Gewest Hoofdstedelijk Gemeenschap (a) NFB (ESR) 

Gewest 
(mi a. (% 
BEF) BBP) 

+14.-J. -4.G -G.2 -2.7 0.0 +0.9 +0,9 0.0'% 

(a) Voor de Fwnse Gemeenschapscommissie en de GcmeenschappelUke Gemeenschapscommissie beveelt 
de Afdeling het budgettair evenwicht aan. 

3. De budgettaire doelstellingen voor de periode 2001-2010. 

3.1. Het door de Afdeling aanbevolen traject van de saldi van de aanvankelijk 
deficitaire deelgebieden voor de periode 2001-2010. 

Bij de formulering van dit traject, gaat de Afdeling uit van de volgende overwegingen: 

• De tekorten (gegeven de initiële waarden van de onderliggende par.unctcrs) van de betrokken 
deelgebieden dienen vanaf het begrotingsjaar 2001 op een duurzame wijze te worden afgebouwd teneinde 
het budgettair evenwicht tegen uiterlijk 2010 te realiseren. Met het oog op de interpretatie van de tekorten 
in tennen van financieringsbehoeften. overeenkomstig de gangbare ESR95-definitie. acht de Afdeling het 
\vcnsclijk dat het Instituut voor de Nationale Rekeningen geïndividualiseerde ovcrheidsrckeningcn voor 
de Gemeenschappen en de Gewesten zou opstellen. zoals dat thans reeds het geval is voor de Federale 
0\·erheid. de Sociale Zekerheid en het geheel van Gcmeenschappen en Gewesten. 

• De schuldratio d.i. de Ycrhouding schuld/middelen ( 14 ). Yan elk deelgebied mag vanaf het begrotingsjaar 
2000 niet stijgen en dient alleszins- eventueel na een korte periode \(lil stabilisatie geelmende ten hoogste 
een tweetal jaar op het peil van het jaar 2000 - op ononderbroken wijze te dalen. 

• Teneinde de intertemporele neutraliteit van het budgettair beleid te vrijwaren. geeft de Afdeling de 
voorkeur aan een evenwichtige spreiding van de insparmingen. hetzij een nagenoeg constante groeivoet 
van de primaire uitgaven Yoor de periode waarin de schuldratio daalt. 

Het op basis van bovenstaande overwegingen door de Afdeling aanbevolen traject wordt 
\Veergegeven in Tabel I 9 van punt 3.4 hierna. 

1-+ De: schulclrnt1o gcuctiniccrd als de: verhouuing van de: totale schuld t.o.v. de towlc: ontvangsten, bt:paald 
overeenkomstig ut: mt:thodologic van de Afuc:ling. 
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3.2. De aanbevelingen van de Afdeling en het budgettair beleid van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Teneinde verder haar bijdrage te leveren tot de afbouw van de gezamenlijke schuldgraad van 
de Gemeenschappen en de Gewesten en van de Gezamenlijke Overheid, beveelt de Afdeling 
de Vlaamse Gemeenschap aan om gedurende de periode 2001-20 l 0 haar begroting op een 
structurele wijze ten minste in evenwicht te houden (zie hypothese A in Tabel I. 9 van 
punt 3.4 hierna). 

Indien de Vlaamse Gemeenschap zich bij het vastleggen van haar toekomstig budgettair 
beleid verder laat inspireren door het budgettair scenario dat de Afdeling in haar vorige 
jaarlijkse adviezen als leidraad heeft genomen (en dat een stabilisatie van haar schuldratio 
vanaf 20 l 0 impliceer1 - zie hypothese B in Tabel I. 9 punt 3.4 hierna), zou zij hierdoor haar 
schuldratio versneld afbouwen (15). 

3.3. De procedure. 

Met het oog op het afsluiten van een nieuw Samenwerkingsakkoord tussen enerzijds de 
Gemeenschappen en de Gewesten en anderzijds de Federale Overheid nodigt de Afdeling de 
deelgebieden uit om de aanbevolen budgettaire doelstellingen, die onder de punten l., 2., 3.1. 
en 3 .2. werden gepreciseerd, te onderschrijven. De vertaling van deze doelstellingen in 
jaarlijkse saldi wordt weerspiegeld in het door de Afdeling aanbevolen budgettair traject voor 
de periode 2001-20 l 0 (zie Tabel I. 9 van punt 3 4 hierna). 

Teneinde het budgettair beleid van de Gemeenschappen en de Gewesten in te schrijven in het 
huidige en in de toekomstige Stabiliteitsprogramma' s van België, acht de Afdeling het 
noodzakelijk dat elk van de gefedereerde entiteiten een meerjarig intern voortschrijdend 
Stabiliteitsprogramma zou uitwerken, dat kadert in voormeld Samenwerkingsakkoord en 
waarvan de looptijd tenminste overeenstemt met deze van het Stabiliteitsprogramma van 
België. 

In deze interne Stabiliteitsprogramma' s tonen de Gemeenschappen en de Gewesten aan hoe 
zij voor elk van de betrokken begrotingsjaren de hoger vermelde doelstellingen zullen 
invullen De Afdeling stelt zich ter beschikking om jaarlijks de uitvoering van deze 
Stabiliteitsprogramma's aan een evaluatie te onderwerpen, zoals zij dit overigens voor het 
federale Stabiliteitsprogramma doet 

Zowel in het kader van de voorgestelde jaarlijkse evaluatieprocedure, als in het kader van haar 
opdracht voorzien in ar1ikel 49, § 6 van de bijzondere financieringswet, zal de Afdeling zich 
laten leiden door het referentiescenario samengevat in Tabel I. 9 van punt 3.4 hierna. In geval 
van een significante wijziging van de onderliggende parameters, kan het aanbevolen traject 
van de saldi, dat in een budgettair evenwicht uiterlijk in 20 l 0 resulteert. worden bijgesteld 

15 Ut: Vlaarmt: vcrk:!t:ll\\Oll!Ui:!c:r van hd Brus:>els 1-!ootûstt:delijk Gewest, de hèt:r G. CLEMER, hedt met 
betrckkmg lucwp c~n mmJerl;eidsnota net:rgelegd uit: men kan terugnnden onder bijbge I. L 
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Een overschrijding in een bepaald jaar van de tekorten van het referentietraject dient hierbij 
geëvalueerd te worden in het licht van de gerealiseerde, kleinere dan aanbevolen tekorten in 
de vroegere jaren van de periode 2001-2010. :~vlet betrekking tot de eventueel gerealiseerde 
begrotingsoverschotten is de Afdeling van oordeel dat deze prioritair dienen aangewend te 
\Vorden voor de vermindering van de schuldratio van het betrokken deelgebied gedurende de 
periode 2001-2010 

3.4. De aanbevelingen van de Afdeling. 

Gelet op wat voorafgaat, luidt het door Afdeling aanbevolen referentietraject als volgt: 

Tabel I. 9 

De aanbevelingen en maximaal toelaatbare saldi voor de Gemeenschappen en de Gewesten 
voor de begroting~jaren 2001-2010 

"'vfi/jarden BEF 
Begro- Deelgebteel vertrekkend Deelgebieden vertrekkeml van een tekort: 

lingsjaar van een overschot: 
Vlaamse Gemeenschap Franse Waals Brussels Duits- Totaal Totaal 

Gemeen- Gewest l Ioofd- talige G&G (a) Gemeenschappen en de 
schap stedelijk Gemeen- Gewesten 

Gewest Schap NFB (ESR) 
Structureel Allematier (mia. (%BBP) 
evenwicht BEF) 

A B A B A B A B 
2001 0,0 +13,9 -3,2 -5,9 -2,3 0,0 -11.3 ~2_6 -11.3 +2,6 -0.1 0.0 

2002 0,0 +13,6 -2,5 -5,6 -2.2 0,0 -i 0.3 -i-].3 -10,3 +3,3 -0.1 0.0 

2003 ()_() +13,1 -1,9 -5.2 -2,0 0,0 -9, I -i-4.0 -9,1 +4,0 -0.1 0.0 

200-l 0,0 +12,--l -1 ,2 -4,7 -1,8 0,0 -7.8 T4.6 -7,8 -r4,6 -0.1 0.0 

2005 0,0 +11,3 -0,7 -4,2 -1,6 0,0 -6,6 +4.7 -6,6 +4,7 -0.1 0.0 

2006 0,0 +9.8 -0,--l -3,6 -1,4 0,0 -5,3 +4.5 -5,3 ~4.5 0.0 0.0 

2007 0,0 +8.(1 -0,2 -2,8 -1' 1 0,0 -l.l +3.8 -l,l -'-3,8 0.0 0.0 

2008 0,0 +5_6 -0,1 -2.0 -0.8 0,0 -2.9 -2.7 -:,9 -2,7 0.0 0.0 

2009 0,0 +3,0 -0,1 -1.1 -0,--l 0,0 -1,6 -1,-1 -1.6 +1,4 0.0 0.0 

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

(a) Voor de Franse Gemeenschapscommissie en de Gcmeenschappelijke Gemeenschapscommissie beveelt 
de Afdeling het budgettair evenwicht aan_ 

Dit referentietraject laat toe de schuldgraad van het geheel van Gemeenschappen en Gewesten 
tijdens de periode 2001-2010 op duurzame wijze te verminderen (daling met 1,6 % BBP 
volgens de hypothese A en met 2,3% BBP volgens hypothese B - zie terzake ook 
hoofdstuk II, punt 4) 



-t.. Toelichting bij de hypothesen die aan de basis liggen van de 
normatieve simulaties. 

De hypothesen die werden vveerhouden voor de parameters ter bepaling van de krachtens de 
bijzondere financieringswet aan de Gemeenschappen en de Gewesten toegewezen middelen 
inzake gedeelde en samengevoegde belastingen, alsook de hypothesen die aan basis liggen 
van de overige aggregaten van de normatieve simulaties, worden in dit punt toegelicht 

4.1. Macro economische parameters 

Zoals toegelicht m hoofdstuk III, werden 111 onderhavig advies de volgende vooruitzichten 
weerhouden: 

Parameters 1999 2000 2001 en volgende 
lnllatie (a) 1.0% 1.5'% 1.5% 
BBP deflator 1.1% 1.5% 1.5% 
reële groei BNPIBPP 2.0% 2l;~o/o 2i/4% 

" (a) Procentuele vcrandenng van het gemiddelde mdexci.Jfer van de consumptiepriJzen (art. 13, ~ 2 van de 
bijzondere financieringswet van 16/l/ 1989) 

4.2. Raming van de intrest/asten. 

Er werden ten opzichte van de vorige adviezen geen wijzigingen ten gronde aangebracht aan 
de raming van de intrestlasten van de deelgebieden. Voor de raming van de intrestlasten op de 
schuld van de deelgebieden werd aldus rekening gehouden met de totale schuld, hetzij de 
directe en de indirecte of gedebudgetteerde schuld. Het uitgangspunt is de eind 1998 
uitstaande directe en indirecte schuld van de gefedereerde entiteiten waarvan de financiële 
lasten door hun begrotingen worden gedragen; met betrekking tot de door het ALESH 
beheerde schuld inzake sociale huisvesting wordt het forfaitair geraamd gedeelte dat niet door 
de Gewesten maar door de lokale huisvestingsmaatschappijen wordt terugbetaald dus niet in 
rekening gebracht. De raming van de intresten op de indirecte schuld gebeurde op basis van 
de in de initiële begrotingen 1999 ingeschreven uitgavenkredieten met betrekking tot deze 
schuld; voor de jaren 2000 en volgende werd dit bedrag nominaal constant gehouden. In de 
raming van de intrestlasten op de directe schuld werd rekening gehouden met de impliciete 
rentevoet op de staatsschuld zoals weergegeven in navolgende tabel. Vanaf 1999 evolueert de 
totale schuld in functie van de door de Afdeling aanbevolen saldi. 
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In%, 19SJS 1999 2000 2001 2002 2003 200-1- i 

en volgende j 
Rente\ oct 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 

4.3. Raming van de andere ontvangsten dan deze toegewezen krachtens de 
bijzondere financieringswet. 

Als vertrekpunt voor de raming van deze andere ontvangsten werden de in de initiële 
begrotingen van de deelgebieden voor 1999 ingeschreven ontvangsten, andere dan de 
toewijzingen inzake gedeelde en samengevoegde belastingen, weerhouden. Deze bedragen 
werden indien nodig gecorrigeerd voor de uitzonderlijke en niet recurrente ontvangsten, de 
substantiële overschattingen en de heringeschreven niet gebruikte middelen van het vorige 
jaar. Op het aldus bepaald basisbedrag voor 1999 werd met ingang van 2000 een voorzichtige 
groeihypothese toegepast, met name een reële groeivoet van 0,5% per jaar (ongewijzigd ten 
opzichte van de vorige adviezen van de Afdeling). 

4.4. Raming van de toewijzingen inzake gedeelde en samengevoegde 
belastingen. 

De lange termijn projecties inzake de toegewezen gedeelten van de personenbelasting en van 
de belasting op de toegevoegde waarde zijn, voor wat de inflatie en de reële BNP-groei 
betreft, gebaseerd op de vooruitzichten vermeld in punt 4.1 hiervoor. 

Voor de overige in de bijzondere financieringswet bedoelde parameters werden de volgende 
werkhypothesen toegepast• 

a) de evolutie van de totale bevolking en haar regionale spreiding: 

De projecties inzake de totale bevolking zijn gebaseerd op de toestand op 11111998 en de 
groeivoet van de door het N I.S. in 1996 gepubliceerde demografische vooruitzichten voor de 
periode 1995-2050 (centraal scenario) 

Voor de regionale spreiding werden de procentuele aandelen van de deelgebieden in de totale 
bevolking, zoals deze blijken uit de toestand op lll/1998. constant gehouden en niet meer 
zoals in de voorgaande jaarverslagen aan een specifieke groeivoet onderworpen (16). 

!(J Deze \lcrklli]ze 11crJ 11ccrhouckn omdat de \\erkclijke evalutJe 1·an Je regionale sprerdi.ng van de bevolking voor 
1997-19'!8 at\ltjki 1an Je c1·o1ulic vooropgc:stelJ in Je bestaande lange tenmjn voonntzichten. 
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b) de evolutie van de regionalefiscale capaciteiten: 

Voor de raming van de evolutie van de regionale fiscale capaCiteiten vanaf begrotingsjaar 
1999 (geraamde resultaten van de opbrengst van de personenbelasting voor aanslagjaar 1998) 
werd uitgegaan van de realisaties die gekend zijn voor het aanslagjaar 1997 (toestand 
30/6/1998), inzonderheid de procentuele aandelen van de deelgebieden in de totale opbrengst 
van voormelde belasting. Deze procentuele aandelen werden constant verondersteld. 

Gelet op de hypothese inzake de evolutie van de bevolking in de onderscheiden deelgebieden, 
resulteerde dit in een stabilisering van de divergenties van de regionale fiscale capaciteiten ten 
opzichte van het nationaal gemiddelde (uitgedrukt in opbrengst PB per inwoner) op het 
mveau afgeleid uit de realisaties van aanslagjaar 1997, zoals weergegeven in onderstaande 
tabel: 

Hypothese fiscale capaciteit per Gewest 

Aj. 1997 (toestand Vlaams Ge\vest Waals Ge,rest Bmsse1s HoofdstedelUk 
30/6/1998) Gewest 
Afwijking t.o.v. nationaal +6.79% -11.51% -1.95% 
gemiddelde 

c) de evolutie van het aantal inwonersjonger dan achttien jaar: 

De projecties werden, zoals in de vorige adviezen, afgeleid op basis van de lange termijn 
vooruitzichten van het Federaal Planbureau inzake het aantal inwoners jonger dan achttien 
jaar in de onderscheiden deelgebieden. Rekening houdend met de goedkeuring door de 
Gemeenschappen en de Federale Overheid van het principe van coherentie en 
vergelijkbaarheid van de statistieken voor de toekomstige vaststelling van de toewijzingen, 
werd getracht om, op basis van de tijdens de voorbereiding van onderhavig advies 
beschikbare gegevens, dit principe zo goed mogelijk te vertalen. Hiertoe werden zowel voor 
de statistiek van het basisjaar 1988 (met name de toestand op 30 juni 1988) als voor de 
statistiek van de toestand op 30 juni van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, de 
waarnemingen weerhouden die volgens de beschikbare gegevens de waarnemingen uit de 
zogenaamde maximumfase voorstellen (d.i. de fase van de totstandkoming van de statistiek 
van het aantal -18 jarigen waarin de \Vaarnemingen hun maximumwaarde bereiken) Deze 
\Verkhypothese resulteerde voor de periode 2000-2010 in bijkomende toewijzingen ten belope 
van 0,8 à 0,9 miljard BEF op jaarbasis voor beide Gemeenschappen tezamen. 
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4.5. Overzicht van de aggregaten van het aanbevolen referentietraject voor 
Gemeenschappen en Gewesten. 

In onderstaande tabellen worden de aggregaten weergegeven van het door de Afdeling 
aanbevolen referentietraject opgenomen in punt 3 4. hiervoor, respectievelijk voor hypothese 
A en hypothese B. 

Tabel I. JO 

Geconsolideerde rekening van de Gemeenschappen en de Gewesten volgens hvpothese A 

In %van het BBP 
llegro- Totale w.o. Totale Prin1aire Interest Primair :'-iOR:\1 Schuld ESR ESR :\FB 

tingsjaar ontvang- BF\\" uitgaYen uitgann saldo correctie Primair (ESR) 
sten saldo 
(I) (2) (3~4+5) (4) (5) (6=1-4) (7=1-3) (8) (9) (1 0=6-9) 111=7-9) 

]'Jl)9 11,3 9.8 11.3 10.9 0.4 0.4 0.0 6,7 0,0 0,4 0.0 

2000 11.2 9.7 11.2 10.8 0.4 0.4 0.0 6.5 0.0 0,4 0.0 
2001 11.1 9.6 11.2 10.8 0.4 0.2 -0.1 6.3 0,0 0,2 

I 

-0.1 
2002 11.0 9.5 1Ll 10.7 0.3 0.3 -0.1 6.2 0.0 0,3 -0.1 
2003 10.8 9.4 10.9 10.6 IJ.] 0.3 -0.1 6,1 0.0 0,3 -0.1 
2004 10.7 9.3 10.8 10.5 0.3 0.3 -0.1 5,9 0,0 0,3 -0.1 
2005 10.6 9.3 10.7 10.4 0.3 0.3 -0.1 5,7 0.0 0,3 -0.1 
2006 10.5 9.2 10.6 10.2 0.3 0,3 0.0 5,6 0,0 0,3 0.0 
2007 10.4 9.1 10.4 10.1 IJ.3 0.3 0.0 5.4 0,0 0,3 0.0 
2008 10.3 9.0 10.3 10,0 0.3 0.3 0.0 5.2 0.0 0.3 I ),IJ 

2009 10.2 8.9 10.2 9.9 0.3 0.3 0.0 5.1 0,0 0.3 0.0 
2010 10.1 8.8 10.1 9.8 IJ.] 0.3 0.0 4.9 0,0 1),3 0.0 

2000- -1.2 .I.() -1.3 -U -iJ. I -0.1 IJ.(J -1.8 0.0 -0,1 0.0 
20 lO (a): 

(a) Periode 2000-2010 ten opzichte van 1999. 

Tabel I. 11 

Geconsolideerde rekening van de Gemeenschappen en de Gewesten volgens hrpot!tese B 

In %van het BBP 
Begro- Totale Totale Primaire lnte1·est PriJnair l\OR:\1 Schuld I ESR ESR :"FB 

tingsjaar ontvang- w.o. uitgan?·n uitgaven saldo I correctie Prirnair (ESR) 
stC"n BFW saldo 
(]) (2) Î]=4c5) (4) (5) (6=1--~) (7=1-3) (8) (9) (10=6-9) (11 =7-9) 

I'J99 11.3 9.8 11.3 10.9 0.4 0.4 0.0 6.7 0.0 O,.J 0.0 

2000 11.2 9.ï 11.2 10.8 0.4 0.4 0.0 6.5 0.0 0.4 0.0 
2001 11. 1 9.6 11.0 10.7 0.4 0.4 0.0 6.2 0.0 0.4 0.0 
20112 11.0 9.5 10.9 10.6 0.3 0.4 0.0 5.9 0.0 0.4 0.0 
20113 10.8 9.4 10.8 10.5 lU 0.4 0.0 5.7 0.0 O,.J IJ.() 

2004 ](),7 9.3 10.7 10.4 0.3 0.4 0.0 5.4 0.0 0.4 0.0 
20115 10.6 0.3 !0.6 !0.3 IJ.3 0.3 ll.O 5.2 0.0 0.3 IJ.() 

2006 1 1!.5 9.2 10.5 10.2 0.3 0.3 0.0 5.0 0.0 0.3 0.0 
2007 10.4 9.1 10.4 10.1 ()3 0.3 0.0 4.8 0.0 0.3 ()() 

2008 10.3 9.0 10.3 10,0 0.3 lU 0.0 4.6 0.0 0.3 0.0 
20119 10.2 8.9 10.2 9.9 0.3 lU 0.0 4.4 0.0 0.3 0.0 
2010 10.! 8.8 10.1 9.8 0.2 0.2 0.0 4.2 0.0 0.2 lUl 

2!100- -1.2 -1.0 -1.3 -1.1 -il.l -0.1 0.0 -2.5 0.0 -IJ.! 0.0 
2010 (a): 

(a) Penode 2000-2010 ten opzichteYan 1999. 

:58 



De ramingen van de toewijzingen inzake gedeelde en samengevoegde belastingen, op basis 
van de hiervoor besproken hypothesen en bij constante wetgeving, vveerspiegelen een daling 
van de toewijzingen over de periode 2000-2010 met 1,0% BBP. hetzij ongeveer -0,1% BBP 
per jaar Deze daling is het gevolg van de w·ijziging in de berekening van de toewijzingen, en 
inzonderheid van de toegewezen gedeelten van de opbrengst van de personenbelasting, bij de 
overstap van de overgangsfase ( 1989-1999) naar de definitieve fase (vanaf 2000), zoals 
voorgeschreven door de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989. In de berekening 
van de toevvijzingen van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde 
daarentegen, blijft de berekeningswijze identiek aan deze toegepast in de overgangsfase naast 
de jaarlijkse indexatie evolueren deze toewijzingen dus in functie van de (de )nataliteit die 
gemeten wordt op het niveau van de inwoners jonger dan achttien jaar volgens de toestand op 
30 juni van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar ten opzichte van het basisjaar 1988 
(toestand 30 juni 1988); de evolutie vastgesteld in de Gemeenschap met de zwakste 
denataliteit (of sterkste nataliteit) bepaalt de toewijzingen aan de beide Gemeenschappen. 

Op het niveau van de toegewezen gedeelten van de personenbelasting treden er een aantal 
belangrijke wijzigingen op in de berekening vanaf het begrotingsjaar 2000. Een eerste 
wijziging is de integrale koppeling van de middelen aan de nominale groei van het bruto 
nationaal product, terwijl deze koppeling in de overgangsfàse (vanaf 1994), slechts 
gedeeltelijk gebeurde. De overgangscorrecties, die een geleidelijke overgang verzekerden 
naar de zuivere toepassing van het principe van de middelentoewijzing in functie van de 
fiscale draagkracht, alsook het voor de overgangsfase typerende annuïteitensysteem worden 
stopgezet. Een tweede verandering situee11 zich op het niveau van de verdeling van de 
middelen tussen de deelgebieden; afgezien van de nationale solidariteitstussenkomst, zal de 
toewijzing aan elke entiteit integraal gebeuren op basis van de fiscale draagkracht van de 
betrokken entiteit. Een derde WIJZigmg betreft de impact van de nationale 
solidariteitstussenkomst waarvan de berekening zelf, in vergelijking met de overgangsfàse, 
niet WIJZigt. In de overgangsfase betekende het mechanisme van de nationale 
solidariteitstussenkomst in feite een herallocatie van de middelen tussen de drie Gewesten 
zodat alle Gewesten, zelfs deze die de solidariteitstussenkomst genoten, een bijdrage leverden 
tot dit solidariteitsmechanisme In tegenstelling tot de overgangsfase, zal de nationale 
solidariteitstussenkomst in de definitieve fase, in de mate dat het bedrag ervan afwijkt van de 
definitieve tussenkomst vastgesteld voor het begrotingsjaar 1999, niet meer door de Gewesten 
maar door de Federale Overheid ten laste worden genomen. 

De eerste twee voornoemde wijzigingen hebben tot gevolg dat de sterke progressiviteit van de 
toegewezen middelen vanuit de personenbelasting vanaf begrotingsjaar 2000 wegvalt en dat 
de gemiddelde reële groeivoet zich op een beduidend lager niveau zal situeren dan in de 
overgangsfase In laatstgenoemde periode bedroeg de gemiddelde reële groei van de aan de 
Gemeenschappen en de Gewesten toegewezen gedeelten van de personenbelasting 5,3%, ten 
opzichte van 2,2~1ó voor de periode 2000-2010 (op basis van de weerhouden vooruitzichten 
inzake economische groei) 
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Voor de globale toe'vV!Jzmgen inzake gedeelde en samengevoegde belastingen wordt de 
gemiddelde reële groei tijdens het eerste decennium van de definitieve fase, op basis van 
onderhavige hypothesen, geraamd op 1,3%, ten opzichte van 3,0% tijdens de overgangsfase. 

Gelet op het feit dat de toewijzingen die voorafgenomen vvorden op de opbrengst van de 
belasting op de toegevoegde waarde niet aan de reële economische groei worden gekoppeld, 
zou hun belang over de periode 2000-2010, teruglopen met 0,9% BBP (hetzij van 3,9~/o BBP 
in 1999 tot 3,0% in 201 0), terwijl de middelen voorafgenomen op de opbrengst van de 
personenbelasting zouden stabiliseren op 5,8% BBP (17). Dit impliceert dat een steeds 
toenemend gedeelte van de toewijzingen inzake gedeelde en samengevoegde belastingen zal 
evolueren in functie van de economische groei, zodat de conjunctuurgebonden wijzigingen in 
20 I 0 ongeveer 66% van de totale toewijzingen zouden uitmaken; het aandeel van de niet 
conjunctuurgevoelige toewijzingen, dat voor begrotingsjaar 1999 nog kan geraamd worden op 
40% van de totale toewijzingen, zou over de periode 2000-2010 bijgevolg met ongeveer 6% 
dalen. 

l 7 Behoudens Je nationale solidariteitstmsenkomst \\·ordtèn Je nudJekn voorafgenomen op de opbrengst van de 
persunenbelastmg mtegraal gekoppeld aan de rede BNP-groei. 
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HOOFDSTUK lil 
De implicaties op middellange termijn voor de verschillende entiteiten 

1. Belangrijke verschuivingen op het vlak van de ontvangsten 

In hoofdstuk I vverd een illustratief scenario geschetst voor de evolutie op middellange termijn 
van de overheidsfinanciën op het niveau van de Gezamenlijke Overheid. Daarna werd in 
hoofdstuk II dieper ingegaan op de aanbevelingen voor het volgende decennium voor de 
begrotingen van de Gemeenschappen en Gewesten. In dit deel wordt nagegaan wat de 
implicaties zijn voor de verschillende entiteiten van de in hoofdstuk I en II geformuleerde 
algemene aanbevelingen. 

De ontvangsten van de Gemeenschappen en Gewesten bestaan voor een groot deel uit de 
volgens de BFW overgedragen gedeelde en samengevoegde belastingen. In 1997 beliepen 
deze middelen ongeveer 82% van de totale middelen (18) De overige middelen zijn op te 
splitsen in ca. 11 ~/o eigen ontvangsten en 7% transfers van andere overheden, hoofdzakelijk de 
Federale Overheid. Gezien de dominantie van de middelen overgedragen volgens de BFW, is 
het budgettair beleid van de Gemeenschappen en Gewesten in hoge mate bepaald door de 
mechanismen vervat in de BFW. Zoals in hoofdstuk II, punt 4 wordt toegelicht, worden 
vanaf 2000 de overgedragen gedeelde en samengevoegde belastingen berekend volgens het 
zogenaamde definitief stelsel van de BFW Dit betekent dat bij ongewijzigde wetgeving de 
trend in de volgens de BFW overgedragen ontvangsten grondig zal wijzigen. Immers de 
overgedragen ontvangsten uit de personenbelasting (zowel naar de Gemeenschappen als naar 
de Gewesten) \Vorden gekoppeld aan de nominale BNP-groei De BTW-middelen blijven 
zoals nu het geval is afnankelijk van de evolutie van de inwoners jonger dan achttien jaar en 
de inflatie Het is dus duidelijk dat bij constante wetgeving en constant fiscaal en parafiscaal 
beleid er een zekere herverdeling van de middelen zal optreden tussen de verschillende 
entiteiten. 

Uitgaande van de evolutie van de globale ontvangsten van de Gezamenlijke Overheid, zoals 
geschetst in het illustratief scenario, en een aantal bijkomende hypothesen inzake de evolutie 
van de eigen ontvangsten van de verschillende entiteiten bekomt men volgende evolutie van 
de eigen ontvangsten ( 19) . 

18 De hic:r gc:citt:crdc: ciJfers \\crckn afgeleid op basis van de NlZ 1997: \Yegens definiti<:verschillen is het aandeel van 
dè volgens de BFW overgedragen middelen hoger i.n de tradi.tionde budgdtaire optiek. 

19 Voor de Lokale Overheden \\ere! uitgegaan van een stabilisatie van hun eigen ontvangsten 111 % BBP. Voor de 
Gemeenschappen en Geweskn \\·ere! uitgegaan van een reële groei van hun eig<:n ontvangsten van 0.5%. De 
h\ pothesen gcbrui.l-,.1 voor de volgens de BFW overgedragen personenbelastmg en BTW werden in (Hoofdstuk ll. 
punt -l) to<:gelicht. 
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Tabe/1.12 

Evolutie van de totale en de eigen ontvangsten van de verschillende entiteiten 

In % van het BBP 
1993 1999 2005 2010 

Totale ontyangslen .t6.2 .t6.6 .t5.6 .t5..t 
Ent i lei t I 33.3 33.6 33.1 33.5 

, Entiteit!! 12.9 13.0 12.5 12.0 
I 
I-Gemeenschappen en Ge\\esten 10.-t 10.2 9,7 9.2 

"\\aarYan middelen BFW 9.1 9.7 9.2 8.8 
-Lokale ÜYerheden 2.5 2.8 2.8 2.8 

Bovenstaande tabel geeft voor elke entiteit de ontvangsten exclusief de transfers van andere 
overheidsniveaus weer. Dit is vooral van belang voor de Lokale Overheden; immers hun 
ontvangsten bestaan voor ruim de helft uit transfers van andere overheden (vooral van de 
Gemeenschappen en Gewesten). Op het niveau van de Gemeenschappen en Gewesten 
bedraagt het aandeel van transfers van andere overheden ca. 7% van hun totale ontvangsten. 

Door de mechanismen vervat in de BFW en rekening houdend met de wijzigingen 
aangebracht volgens het Sint-Michielsakkoord evolueerden de volgens de BFW aan de 
Gemeenschappen en Gewesten overgedragen ontvangsten over de periode 1993-1999 van 
9,1% van het BBP tot 9,7% van het BBP. In termen van het BBP komt dit neer op een 
gemiddelde stijging van 0, 1%. Volgens de ramingen die door de Afdeling gehanteerd en 
toegelicht worden in hoofdstuk II, punt 4 zouden over de periode 1999-2010 deze middelen 
teruglopen van 9. 7% van het BBP tot 8,8%. Deze middelen zouden over deze periode dus 
gemiddeld met 0, 1 procentpunt van het BBP per jaar dalen. Door de gehanteerde hypothese 
inzake de eigen ontvangsten is de evolutie van de totale eigen ontvangsten nog negatiever. Dit 
heeft belangrijke gevolgen voor het toekomstig budgettair beleid van de Gemeenschappen en 
Gewesten. 

2. Implicaties voor het budgettair beleid van de verschillende entiteiten 

Uit het illustratief scenario voor de Gezamenlijke Overheid, dat in hoofdstuk I werd geschetst, 
bleek dat de stabilisatie van de nominale schuld toeliet om het genormeerd primair saldo af te 
bouwen van 6% van het BBP in 1999 tot 4, 7% in 2010. 

De in hoofdstuk 2 uitgewerkte aanbeveling voor de Gemeenschappen en Gewesten houdt in 
dat (onder hypothese B) in ESR95-termen de NFB constant blijft op 0. Door de daling van de 
impliciete rente en de in het scenario voor de Gemeenschappen en Gewesten voorziene 
schuldevolutie zouden in procent van het BBP de intrestlasten dalen van 0,4% van het BBP 
tot 0,2% in 2010 Dit betekent dat de Gemeenschappen en Gewesten hun primair saldo 
gestaag kunnen laten dalen van 0,4% van het BBP in 1999 tot 0,2% in 2010. 

Voor de Lokale Overheden kan een analoge redenering gevolgd worden. Indien ze erin 
slagen om hun NFB op nul te houden, zouden hun intrestlasten geleidelijk dalen van 0.4% tot 
0.2% van het BBP Hun primair surplus kan dan een analoge evolutie volgen. 
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Onderstaande tabel vat de geformuleerde aanbevelingen op het niveau van het primair saldo 
en de NFB samen voor de verschillende entiteiten. 

Tabel I. 13 

Budgettaire objectieven op middellange termijn voor de verschillende entiteiten 

In %van het BBP 
1999 2005 2010 

Gezamenlijke overheid 
-Primair saldo 6.0 5.6 -+,7 
-lntrestlasten 7.0 5.2 -+.3 
-NFB -l.O 0.-t 0,-t 

Entiteit I 
-Primair saldo .:; 1 

-·"- 5.0 -+.3 
-Intrestlasten 6.2 -+.6 3,9 
-NFB -1.0 OA OA 

Entiteit !I 
-Primair saldo 0.8 0.6 0,-1-
-I ntrestlasten 0.8 0.6 0.-t 
-NFB 0.0 0.0 0,0 

Gemeenschappen en Gewesten 
-Primair saldo 0.-t 0.3 0,2 
-Intrestlasten OA 0.3 0.2 

Lokale overheden 
-Primair saldo OA 0.3 0.2 
-Intrestlasten lH 0.3 0.2 

Op het niveau van de Gemeenschappen en Gewesten zou bij het aanhouden van een 
evenwicht (in termen van de NFB) door de daling van de intrestlasten het genormeerd primair 
saldo over een periode van 11 jaar dalen met ongeveer 0,2 procentpunt BBP. Los van de 
ontwikkeling van de eigen ontvangsten en de transfers van andere overheden welke moeilijker 
te ramen zijn, worden de Gemeenschappen en Gewesten geconfronteerd met een daling van 
de volgens de BFW overgedragen personenbelasting en BTW met 0,9 procentpunt BBP over 
de periode 1999-2010 Dit impliceert dat om het evenwicht in ESR95-termen te bewaren het 
reële groeiritme van de primaire uitgaven gevoelig lager zal moeten liggen dan de BBP-groei 
In het door de afdeling uitgewerkte scenario, dat uitgaat van een reële groei van het BBP van 
21/4%, zou de gemiddelde reële groei van de primaire uitgaven slechts 1,3% bedragen (20) 
Dit is een merkelijk lager niveau dan wat over de recentste jaren werd vastgesteld. 

Het hier gehanteerd scenario gaat uit van een reële groei van de primaire uitgaven van 1, 5% 
voor de Gezamenlijke Overheid. Rekening houdend met een reële groei van de primaire 
uitgaven op het niveau van de Gemeenschappen en de Gewesten van 1,3% en 2% voor de 
Lokale Overheden impliceert dit voor Entiteit I een groei van 1,5%. 

20 Voor de andere ontvungskn Jan de volgens de BFW overgedragen middelen werd hierbij uitgegaan van c::en rct:le 
groei v3n 0.5% 
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Op het niveau van Entiteit I zouden op korte termijn de totale ontvangsten dalen. De daling 
als gevolg van de verlaging van de fiscale en parafiscale lasten waarmee in het illustratief 
scenario werd rekening gehouden, wordt op korte termijn niet gecompenseerd door de lagere 
ontvangsten van de Gemeenschappen en Gewesten. Zo dalen in het uitgewerkte scenario de 
ontvangsten van Entiteit I van 33,6% in 1999 tot 33,1% van het BBP in 2005, om daarna 
opnieuw toe te nemen tot 33,5% in 2010. De belangrijkste factor voor Entiteit I is evenwel de 
afbouw van de schuldgraad en de ermee verbonden intrestlasten, die zich vooral op dit niveau 
uiten. Zo dalen in het illustratief scenario de intrestlasten voor Entiteit I van 6,2 % van het 
BBP in 1999 tot 3.9% van het BBP in 2010. Over dezelfde periode moet de NFB van -1,0% 
van het BBP in 1999 omgevormd worden tot een begratingsevenwicht (wat gezien de 
technische hypothese inzake de schuldevolutie overeenstemt met een NFB van +0,4% van het 
BBP). Een deel van de ruimte die ontstaat door de dalende intrestlasten moet dus gebruikt 
worden voor de afbouw van het tekOit (en de opbouw van een beperkt positieve NFB ). 
Afhankelijk van de hypothesen over de ontvangsten en de spontane evolutie van de primaire 
uitgaven, komt er wel nog een bijkomende ruimte vrij. Dit zou er toe leiden dat de in het 
illustratief scenario geschetste budgettaire ruimte hoofdzakelijk op het niveau van Entiteit I 
zal tot uitdrukking komen. Op middellange termijn is op dit niveau dus een minder restrictief 
budgettair beleid vereist dan in het recente verleden. Het feit dat de marge zich grotendeels 
op dit niveau manifesteert moet het ook mogelijk maken dat op lange termijn de kosten van 
de vergrijzing, die zich vooral op dit niveau zullen manifesteren, kunnen opgevangen worden. 

In verband met wat in sectie 3.7.2. gezegd werd (de aanwending van de marge), en met het 
oog op de verbetering van de groei en de tewerkstelling zou een deel van die marge bestemd 
moeten worden voor overheidsinvesteringen, "human capita!" (onderwijs en vorming) voor 
het onderzoek (onderzoek en ontwikkeling inbegrepen) en voor een actief 
tewerkstellingsbeleid. 
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DEEL IJ: 
DE EVALUATIE VAN DE BEGROTINGSEVOLUT/ES 

1998-1999 
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HOOFDSTUK I 
De begrotingsevoluties m.b.t. de Federale Overheid en de Sociale Zekerheid 
1998-1999 

1. Begrotingsontwikkelingen m.b.t. de Federale Overheid m 1998 en 
1999 

1.1. De uitvoering van de begroting 1998 

1.1.1. De ontvangsten in 1998 

De analyse van de ontvangsten kan, gezien de belangrijke toewijzingen (21) aan verschillende 
deelsectoren van de overheid, het best gebeuren op basis van de "totale" ontvangsten (22) die 
door de Federale Overheid geïnd 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 beïnvloed door vermelde transfers en is aldus een minder goede 
maatstaf voor de opvolging van de evoluties m.b.t. de ontvangsten 

In Tabel II 1 worden naast de initiële begratingsramingen voor 1998 ook de ramingen van de 
begrotingscontrole, de vermoedelijke en de werkelijk gerealiseerde "totale" ontvangsten 
weergegeven. Het detail van deze cijfers is in bijlage II.l opgenomen. 

De aandacht wordt erop gevestigd dat in de hiernavolgende bespreking geen rekening wordt 
gehouden met de in 1998 geboekte privatiseringsopbrengsten ( 44,0 miljard BEF (23)). Deze 
opbrengsten mogen niet in aanmerking genomen worden voor de bepaling van de 
nettofinancieringsbehoeften en vertekenen in sterke mate de onderliggende tendensen m.b.t. 
de evolutie van de ontvangsten 1997 - 1998. 

21 Dit Zijn Je op Je ··totale·· ontvangsten voorafgenomen miJdelen t.b.v. de Gcmeenschappen en de Ge11esten. Je 
Socwle Zekerhet cl en Je Europese Unie. De totale begrotingsinspmming t.o.v. die overheden is ruimer gezien Je 
uttgavenbegrottng ook Je Jotattes ten gunste van Jie overheLlen bevat. 

22 De ·1otalc .. ontvangsten omvatten de middelen die door de Federale OverheiJ voor rekening nm Je 
Gemeenschappen <::n Je Gewesten. Je Socwle ZekerheiJ en de Europese Unie geïnd worden. Ze houJen geen 
rckemng mèt Je opcentiemen en anJere ontvangsten Jic voor rekening van de Lokale Overheden geïnd \\·orden en 
na Je SchatkJst tr~msttercn als ·'derdengelden ... 

23 \V.o. het sa!Jo van de geJceltelijk.e privatisering van Belgacom en 1an de gedeeltelijke verkoop van de ASLK Jit: 
door Je Fedcr::tle Parttcipattemaatschappij in 1996 ( 12.0 milprd BEF) en 1997 (30.0 nuljard BEF) aan de Schatkist 
11crden gc5tort. Ze bleven beschikbao.r op c:en \\achtrc:k.emng t:n werden in 1998 gc:boekt bij de met-lïs~ak 
k.apit:Jalontvangsten. 
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Tabel IJ. 1 

De "totale" ontvangsten geïnd door de Federale Overheid 
Evolutie 1997-1998 (a) 

.\filjarden BEF 

LOPE,\"DE 0/vTf<.J.XGSTEX 

Fiscale ontvangsten 

- Directe Belastingen 

- Douane 

- . \çcijnzen 

- BTW 

- Registratie 

Niet-fiscale ontvangsten 

K.OP/T,-L-ILONTVAXG:Oi'E.\' 

Fiscale 

Niet-liscale 

TUI~ lAL 

\\' aarvan 

Ü\ r1· te tintgen 

,.\an Cicmeenschappen en Gewesten 

.-\an Sociale Zekerheid 

:\an Europese Unie 

Rijksmiddele/I 

1997 

Realisaties 

2.502,91 
I 

2.408,91 
1.414,91 

46,11 
216,91 

647,11 

84,01 

94,01 

47,31 

28,6j 

18,71 
I 

' 
2.550,2 i 

I 

1.104,11 

i 

893,91 

124,21 
86,01 

I 

1.446,11 

Initieel 

2.566,0 

2.461,9 

1.463,3 
40,6 

217,5 
656,9 

83,6 

104,1 

54,8 

27,5 
27,3 

2.620,8 

1.129,4 

925,8 

124,0 

79,6 

1.491,4 

1998 

Begrotings- Vermoedelijke Realisaties 

controle 

2.598,9 

2.486,4 

1.479,2 
40,6 

214,5 
664,5 

87,6 

112,5 

54,4 

27,2 
27,2 

2.653,3 

1.138,0 

933,9 

124,7 

79,4 

1.515,3 

nntvangsten 

2.651, 1 

2.539,1 

1.515,7 

47,6 

219,0 
669,8 

87,0 

111,9 

41,0 

29,6 

11 ,4 

2.692,1 

1.148,8 

937,0 

125,4 
86,4 

1.543,3 

2 652,2! 
I 

2.555,71 
1.509,6 

49,11 
225,21 
678,01 

93,81 

96,51 

43,51 

33,6i 

9,91 
(a) 1 

2.695,71 

I 

1.154,91 

941,3: 

125,7! 
87,9 

1.540,8 

(a) Na uitsluiting in 1998 van privatiseringsopbrcngsten ten belope van -1--LO miljard BEF. 

BRON : Conjunctuumota. Ministerie van Financiën, Studie- en Documentatiedienst. 

~ó \'a riatie 

' 98 rea. 

' 97 rea. 

6,0% 

6,1% 

6,7% 

6,5% 

3,8% 
4,8% 

11,6% 

2,7% 

-7.9% 

17,6% 
-47,0% 

5,7% 

4,6% 

5,3% 

1,2% 

2,2% 

6,5% 

Tussen 1997 en 1998 zijn de "totale" ontvangsten, in nominale termen uitgedrukt, met 5, 7% 
gestegen Die evolutie was nog iets beter dan deze van 1997 toen een groei van 4,9% 
opgetekend werd. 

De totale lopende fiscale ontvangsten ( +6, 1%) vormden de motor achter deze ontwikkelingen. 
De groei van de lopende niet-fiscale ontvangsten bleef beperkt tot 2, 7%. De totale 
kapitaalontvangsten daalden (-7,9%) onder invloed van een vermindering van de niet-fiscale 
kapitaalontvangsten (-47,0%), die de sterke stijging van de fiscale kapitaalontvangsten 
(+17,6%) meer dan teniet deed. 

De directe belastingen, die in relatieve termen uitgedrukt, de belangrijkste ontvangstenbron 
zijn (56,0% van de totale ontvangsten) stegen met 6,7%. Toch waren de evoluties tussen de 
belangrijkste belastingcategorieën die door de Administratie van de Directe Belastingengeind 
worden zeer uiteenlopend. 
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De daling van de 1·erkeersbelasting (-2,7%) is te wijten aan verschuivingen ingevolge de op 
1 januari 1999 doorgevoerde aanpassingen aan de niet-geautomatiseerde inningen. 

De belasting op de inl•erkeerste!!mg (+9,5%), het eurovignet (+13,8%) en de compenserende 
heffing in~ake accljn~en ( +4, 7%) kenden allen een, zij het zeer uiteenlopende, groei De 
relatief sterke toename van de belasting op de inverkeerstelling is voor een deel te verklaren 
door de gevolgen van het autosalon dat begin 1998 plaatsvond. 

Zoals ook reeds de 'v-oorgaande jaren werd vastgesteld daalde de opbrengst van de belasting 
op de spelen en H'eddenschappen (-8,3%) in 1998 opnieuw; dit in tegenstelling met deze van 
de automatische ontspanningstoestellen die met 7, 7% toenam. De ontvangen onroerende 
\'Oorhefftng, waarvan de evolutie bepaald werd door vertragingen in de inkohieringen, 
stagneerde (+0,5%) 

De daling van de roerende voorheffing ( -6,6%) is enerzijds terug te vinden bij de op de 
dividenden geïnde voorheffing(- 5,2%), waar deze te wijten was aan tegengestelde evoluties; 
met name een sterke toename van de door de vennootschappen uitgekeerde winsten, de 
stijging van het deel van de aandelen die het 15%- tarief genieten en de herstructureringen van 
belangrijke Belgische vennootschappen. Zij is anderzijds ook terug te vinden bij de 
voorheffing op intresten ( -5,1 %) waar zij voornamelijk de verdere daling van de intrestvoet 
weerspiegelt, evenals de vermindering van de aan de roerende voorheffing onderworpen 
activa. De evolutie van de kohieren (1 ,9 miljard BEF terugbetalingen) bevestigden die 
tendens. 

De \'Oorajbeta!ingen (+20,2%) namen in de loop van 1998 met één vijfde toe. Die toename 
dient volledig toegeschreven te worden aan stortingen gedaan door de vennootschappen. 
Deze zijn te verklaren door de evolutie van de vennootschapswinsten, de gevolgen van de 
verstrenging van de wetgeving en de verbetering van de fiscale controles. Tenslotte werd die 
evolutie ondersteund door een uitzonderlijke storting ten belope van 7,0 miljard BEF. 

In globo waren de kohieren bijna 40% meer negatief dan in de loop van 1997. Voor de 
vennootschappen werden de licht negatieve kohieren van 1997 (0,3 miljard BEF) ongebogen 
in positieve kohieren ten belope van 2,9 miljard BEF. De bij inkohiering terugbetaalde 
belastingen ten voordele van natuurlijke personen zijn in 1998 daarentegen met meer dan de 
helft toegenomen van resp. 24,3 miljard BEF tot 37,8 miljard BEF. De positieve 
inkohieringen ten laste van niet-verblijfl10uders, die in relatieve termen gesproken veel 
minder belangrijk ZlJn, stegen met meer dan de helft (van 3,4 miljard BEF tot 
5, 1 miljard BEF) 

De evolutie van de hedn;fs·voorheffing (+5,0%), die tweederden van de opbrengsten van de 
directe belastingen uitmaakt, kan verklaard worden door de relatief beperkte stijging van de 
loonmassa ( + 3, 5%) Ze werd evenwel ondersteund door de dubbele boeking van de 
bedrijfsvoorheffing op de eindejaarspremies van de Vlaamse Gemeenschap. 

f)e andere ontmngsten van diverse aard die door deze Administratie geinel werden kenden 
een daling met ·-L 1% 
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De douanerechten, die integraal aan de Europese Unie gestort worden, stegen met 6,5%. De 
stijging van de ontvangsten inzake accUn;,en (+3,8%), die 8,4% van de totale ontvangsten 
vertegenwoordigen, is in belangrijke mate te danken aan de stortingen van het 
Groothertogdom Luxemburg en voor een veel beperkter deel aan de effecten van de in 1997 
imverking getreden \Vijzigingen inzake betaaltermijnen. 

De BTW-ontvangsten en de opbrengsten l'(l/l de met het ;,egel gelijkgestelde taksen, die 
25,2% van de totale ontvangsten vertegenwoordigen, stegen met 4,8%. De toename bij de 
BTW -ontvangsten is een gevolg van het heropleven van de verkoop van duurzame goederen, 
de heropleving in de grootdistributie en de toename van de omzet in de telecommunicatie- en 
informaticasector De andere door de BTW -administratie geinde belastingen stegen in 
hoofdzaak onder invloed van de toename van de opbrengst van de taks op de 
beursverrichtingen (+3.2 miljard BEF of-+-36,4%) en de taks op de aflevering van effecten aan 
toonder (+0,8 miljard BEF) 

De ontvangsten aan registratie en diverse rechten namen met 11,6% toe en zijn in hoofdzaak 
toe te schrijven aan de ontwikkelingen op de immobiliënmarkt, aan enkele uitzonderlijke 
transacties en in niet onbelangrijke mate aan de stijging van de rechten op de inbreng bij 
kapitaalverhogingen van vennootschappen (7,2 miijard BEF in 1998 in vergelijking met 
2,1 miljard BEF in 1997). 

In de loop van 1998 stegen de lopende niet-fiscale ontvangsten met 2, 7%. Deze evolutie kan 
verklaard worden door de terugbetalingen door de Post van pensioenen uitbetaald door de 
Schatkist (4,9 miljard BEF) en de bijdrage, eveneens door de Post, van 8,86% op de lonen 
(5,8 miljard BEF), terwijl bovendien het dividend van de FPM 1,5 miljard BEF meer bedroeg 
dan in 1997 Deze meerontvangsten werden evenwel gedeeltelijk gecompenseerd door de 
vermindering van de door de NBB uitgekeerde winsten ( 1,1 miljard BEF), de daling van de 
st011ingen van de Nationale Loterij (1,5 miljard BEF), de vermindering van het dividend van 
Belgacom (0,6 miljard BEF), de daling van de EOGFL-tussenkomsten (1,0 miljard BEF) en 
tenslotte het wegvallen van het aandeel van de Staat in de bijzondere bijdrage voor de Sociale 
Zekerheid (2,5 miljard BEF). 

De kapitaalrmt1•angsten daalden met 7,9~/o. Die evolutie vloeit voort uit een sterke stijging 
(+ 17,6%) van de successierechten (die volledig aan de Gewesten worden doorgestort) en de 
daling ( -4 7, 0%) van de niet-fiscale kap i taalomvangsten (2-f ). Deze laatste evolutie is het 
gevolg van het wegvallen van de opbrengsten van de éénmalige bijdrage van Nederland in de 
kosten van het HST-project ( 15,0 miljard BEF) die slechts gedeeltelijk gecompenseerd 
\verden door de opbrengsten uit de aflevering van de derde mobilofonievergunning 
(8,0 miljard BEF). 

2-f Deze ontvangstt:n houJen geen rekening md Je in 1998 aangerekende opbrengsten van de privatisering van 
Belgacom en van Je gcdedtehjke verkoop van de: t\SLK waarvan de opbrengst in 1996 I 12,0 nuljard BEFî en 199ï 
130,0 mJljard BEf1 door de federale Participatiemaatsciwppij aan de Schatkist gestort \\erd, \\aar ze tijdelijk op 
.;:en orderckcmng geboekt bkef 
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* 

* * 

Uit Tabel II. 1 kan afgeleid worden dat een belangrijk deel (3 6, 7%) van de middelen die de 
Federale Overheid int, doorgestort wordt aan de andere overheidsgeledingen. In vergelijking 
met 1997 zijn deze overdrachten met 4,6% toegenomen. De principes die aan de basis liggen 
van deze overdrachten in een bepaald jaar maken dat ze, in hun geheel genomen, relatief 
ongevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen in de loop van dat jaar. De aan de 
Gemeenschappen en de Gewesten overgedragen middelen, die het grootste deel van deze 
uitgaven vertegenwoordigen, stegen met 5,3%. De middelen die in het kader van de 
alternatieve financiering aan de Sociale Zekerheid werden gestort kenden een stijging van 
1 ,2%. De middelen die naar de Europese Unie gaan, namen met 2,2% toe. 

De rUksmiddelen (bijlage II.2.), dit zijn de middelen die overblijven nadat op de totale 
ontvangsten de overgedragen middelen in mindering zijn gebracht, stegen met 6,5%. Het zijn 
deze ontvangsten die de Federale Overheid aanwendt voor de financiering van de uitgaven die 
ingeschreven staan op haar begroting. 

1.1.2. De op de begroting 1998 aangerekende uitgaven 

In Tabel II. 2 wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de tijdens het afgesloten 
begrotingsjaar beschikbare uitgavenkredieten en de aanrekeningen erop. In bijlage II.3. 
worden deze cijfers per departement gedetailleerd. 

71 



Tabelll. 2 

De uitgavenkredieten en de aanrekeningen 199 7-1998 

.\filjarden BEF 

1997 1998 01o vanatle 97 '98 

A<H1gcpaste Aanre- Reatisatte- Aangepaste Aan re- Rea!isatte- Kredreten Aan re-

Kn~Jteten kenmgen graad kred1eten kenmgen graad kenmgen 

(I) (2) (3) (-1)~(3 '2) (5) (6) l])~(6,5) (8F(5);(2) (9F(61.13) 

I DotJtles 12.1 12,1 100,0%1 12,5 12,5 99,7%! 2,9% 2,6% 

I 

2 (Jczagsdepartemenkn 304,4 289,2 95,0'M 313,5 300,3 95,8%1 3,0% 3,8% 
I 

i 

98,8%1 546,7 539,7 98,7%1 558,7 552,1 2,2% 2,3% 3 Sociale eet 

-l Economtsche cel 154,7 151,5 97,9%j 161,3 157,1 97,4%1 4,2% 3,7% 

5 Europese Ume 36,9 36,9 100,0%1 42,8 41,8 97.7'1 15,9% 13,2% 

1.054,9 1.029,5 97,6% i 1.088,7 1.063,7 97,7% I 3,2% 3.3% 

94,6%1 
! 

650,1 614,7 646,3 643,9 99,6'1 ·0,6% 4,8% 
l 

1. 704,9 1.644,2 96,4%! 1.735,1 1.707,6 98,4%1 1,8% 3,9% 

6. Pnmmre Uitgm•en 

7 RiJksschuld 

Algemeen totaal 

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

Tussen !997 en !998 beliep de nominale stijging van de aangepaste kredieten (25) voor de 
primaire uitgoven (inclusief de transfers aan de Europese Unie) 3,2% en exclusief de 
verrichtingen met de Europese Unie 2, 7%. Bij de begrotingsopmaak 1998 werd uitgegaan 
van een evolutie van de index van de consumptieprijzen van 1,2%, waardoor de reële groei 
van deze uitgavenkredieten op 2,0% mocht geschat worden. Ingevolge de evolutie van de 
intrestvoeten konden de kredieten voor intrestuitgaven in de begroting 1998 verder 
verminderd worden. Deze vermindering werd evenwel voor het grootste deel teniet gedaan 
door de inschrijving van de kredieten voor de terugbetaling van de vvisselkoersverliezen op 
leningen die door de NMKN (23,6 miljard BEF) toegekend waren. Uiteindelijk konden de 
kredieten op de begroting van de rijksschuld in vergelijking met het vorige jaar met 0, 7% 
verminderd worden Tengevolge van die ontwikkelingen bleef de groei van de totale 
uitgavenkredieten in nominale termen beperkt tot 1,8%. 

Op uitvoeringsbasis stellen we vast dat de primaire uitgavengroei (incL de BN'P-bijdrage aan 
de Europese Unie) bijna gelijk is aan de in de begroting vooropgestelde evolutie (+3,3~/o), 
ex:clusief de aan de Europese Unie ter beschikking gestelde middelen beliep de groei 3,0% 
Rekening houdend met de werkelijke evolutie van de index der consumptieprijzen ( l ,0%) 
mag de reële groei van de uitgaven geschat worden op 2,3~'Ó 

1 -_J Deze krcJictcn om\'attl:n Je \'Oor het begrotmgspar tocgekenJe kreJieten verhoogJ met de \'an het \'Ortg 
begrotmgspur u\'ergcJragcn kreJieten. 
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In tegenstelling met 1997 werden de kredieten op de njksschuldbegroting voor een veel hoger 
percentage aangewend. Die ontwikkeling is het gevolg van de aanwending van de marge die 
ontstaan was op de kredieten voor intrestuitgaven, doch die werd aangewend om de 
wisselkoersverliezen (23,6 miljard BEF) op leningen die door de ~1viKN toegekend \varen 
met staatswaarborg, af te lossen. Tengevolge daarvan lagen de op de rijksschuldbegroting 
aangerekende uitgaven dicht bij de ramingen. 

Aldus beliep de groei van de aangerekende totale uitgaven tussen 1997 en 1998 m nominale 
termen 3,9%. 

1.1.3. Het netto te financieren saldo in 1998 

De Tabel II. 3 geeft een overzicht van het netto te financieren saldo. Gezien de navolgende 
cijfers steunen op kasverrichtingen wijken de in de tabel opgenomen gegevens af van de 
hiervoor besproken cijfers die steunen op de aanrekeningen. 

Tabel !I. 3 

Het netto te financieren saldo van de Federale Overheid 1994-1998 

J\;filjarden BEF 

1994 1995 1996 1997 1998 

L UniYangsten 1.373,3 1.397,7 1.400,8 1.444,6 1.543,2 

- liscale 1 193,5 1.215,9 1 252,7 1.333,5 1432,9 
- niet-liscale 179,8 181,8 148,1 111 '1 110,3 

IL lïtgaven 1.670,2 1.645,0 1.645,5 1.619,8 1.665,5 

!ll Saldo ..an de hegrolingwerrichtingen -296,9 -247,3 -244,7 -175,2 -122,3 

1\". Schatkistwrrichtingcn -16,3 -42,7 1,7 -30,2 8,4 
Derdengelden 1\aarvan : -30,9 33,2 28,0 9,0 32,0 
-fiscale administraties 11,0 -î 5,2 21,9 -14,4 28,1 
- Gemeenschappen en Ge\\ es ten -4,0 -1,0 0,9 0,7 1,0 
-Andere -37,9 49,5 5,1 22,8 2,8 

* Kasverrichtingen 23,8 -69,9 -24,2 -38,4 -27,2 
* Uitgileverschillen -1,8 0,3 -0,2 0,0 4,5 

• Ddgings\·erschillcn -7,4 -6,4 -1,8 -0,9 -0,8 

,. .Yetto te jillwzcierell saldo -313,2 -290,0 -243,0 -205,4 -113,9 

\"1. Ilerlinanciering van de rijksschuld 1.331,7 293,8 351,8 370,3 417,1 

\îL Bruto te tinancÎl'ITil saldo 1.644,8 583,9 594,6 575,8 530,9 

IJ mlo binnenland\· procluc/ r!JIJPJ 7. 762,3 8 055,6 8 305,1 8.675,5 9.092.9 

.\.eilo 1~ Jinancieren s,lfdo in% ,·un !J~I BBP -{0% -3.6% -2,9% -2,0% -1,3% 

BRON Algemene Toelichting 
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Dankzij de groei van de ontvangsten en de relatief in de hand gehouden ontwikkeling van de 
uitgaven, rekeninghoudend met de uitzonderlijke uitgaven, kon het saldo op de 
begratingsverrichtingen van de Federale Overheid met 52,9 miljard BEF teruggedrongen 
\Vorden. Gezien de schatkistverrichtingen positief uitvielen ( 8,5 miljard BEF) daalde het 
netto te financieren saldo tot 113,8 miljard BEF of 1,3% van het BBP. 

1.2. De evolutie van de ontvangsten en de uitgaven 1999 

1.2.1. De evolutie van de ontvangsten in 1999 

Tabel ll. 4 geeft een overzicht van de na de begrotingscontrole in aanmerking genomen totale 
ontvangsten en van het deel ervan dat overblijft ter financiering van de Federale Schatkist. In 
de bijlagen IIA en II.5 wordt een gedetailleerder beeld van de ontwikkeling van deze 
ontvangsten gegeven. Als achtergrondreferentie worden in bijlage II.6 eveneens de in de 
opeenvolgende begratingsetappes weerhouden macro-economische parameters weergegeven. 

De aandacht wordt erop gevestigd dat de hiernavolgende evoluties geen rekening houden met 
de in 1998 geboekte maar reeds in de jaren 1996 ( 12,0 miljard BEF) en 1997 
(30,0 miljard BEF) gerealiseerde privatiseringsopbrengsten. Ze zouden in sterke mate de 
onderliggende tendensen m.b.t. de evolutie van de ontvangsten tussen 1998 en 1999 
vertekenen. 
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Tabel IJ. 4 

Raming van de totale ontvangsten van de Federale Overheid 
Begrotingscontrole -1999 

1998 1999 
Realisaties I Initieel Begrotings-

controle 

.\Jiljarcfen BEF 

l% variatie 
1 99 bc I 
1 98 rea. 

LOPDDE 0.\'Tf:.IXGSTEY 2.652,2 2. 725,1 2. 734,6! 3,1% 

Fiscale ontYangsten 2.555,7 2.624,4 2.618,9 2,5% 

-Directe Belastingen 1.509,6 1.571,4 1.547,0 2,5% 

- Douane 49,1 50,4 50,4 2,8% 

-Accijnzen 225,2! 218,3 225,9 0,3% 

-BTW 678,0 693,0 702,2 3,6% 

- Registratie 93,8 91 ,3 93,4 -0,4% 

Niet-fiscale ontvangsten 96,5 100,7 115,7 19,9% 

J.:"l Pl7~J..-1LOX7ï >1XGS7EV 43,51 44,4 51,0 17,3% 

Fiscale 33,6! 29,5 34,6 2,9% 

N iel-fiscale 9,9: 14,9 16,4 66,2% 

(a) 

TOTAAL 2.695,7 2. 769,5 2.785,6 3,3% 

Waarvan 

ÜYcr te tintgen (h) 1.154,8 1.199,6 1.209,6 4,7% 
(c) 

Aan Gemeenschappen en Gewesten 941 ,2 981 ,3 989,2 5,1% 

Aan Sociale Zekerheid 125,7! 130,0 132,2 5,2% 

Aan Europese Unie 
I 

87,91 88,4 88,2j 0,4% 

i 

Rijk.lmitfdele/1 1.540,8 i 1.569,9 1.576,o I 
I 

2,3% 

(al E:\clusief de in 1998 geboekte privatiseringsopbrengslen ( -+-LO miljard BEF). 

(b) Inbegrepen de inschrijvingsrechten die aan het Vast Wervingssecretariaal \\Orden toege\vezen 
(20.0 miljoen BEF in l 999 begrotingscontrole) 

(c) Inbegrepen -+.0 miljard BEF lot regularisering als ge\·olg yan de herziening van de statistieken m.b.t de 
schoolbevolking (min U:Harigen). 

BRON · Co1~unctuurnota. Ivlinisterie van Financiën. Studie- en Documentatiedienst. 

Zoals uit de tabel blijkt stijgen de totale ontvangsten na de begrotingscontrole in vergelijking 
met de realisaties over 1998 met 3,3%. 
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In vergelijking met de initiële raming dalen de herraamde totale lopende fiscale 
ontvangsten (26) met 5,5 miljard BEF, desondanks beloopt de stijging t.o.v. het vorige jaar 
2.5% Deze evolutie is, globaal genomen, de resultante van enerzijds de meerontvangsten die 
voortvloeien uit de herziening van de ramingsbasis (de realisaties 1998 m.b.t. sommige 
belastingen waren beter dan de vermoedelijke ontvangsten) en anderzijds van de 
minderwaarde die een gevolg was van de herinschatting van de macro-economische 
referentieparameters die relevant zijn voor de evolutie van de sommige belastingcategorieën. 

Op het vlak van de directe belastingen lag de vertrekbasis van de ramingen voor de 
personenbelasting (de realisaties 1998) 17,1 miljard BEF lager dan in de initiële begroting, 
terwijl de groeivoet van de belastbare basis teruggebracht werd van 3,5% tot 2,7%; daarnaast 
\Verdook de ontwikkeling van de tewerkstelling iets lager ingeschat m.n. 0,9% t.o.v. 1,1% in 
de initiële begroting. Tenslotte zorgen de impact van de maatregelen (w.o. de herindexering 
van de barema's) en verschuivingen voor een negatieve weerslag van 8,6 miljard BEF. Op 
het vlak van de vennootschapsbelasting werd de vertrekbasis met 20,2 miljard BEF 
opgewaardeerd maar werd de groeivoet van de macro-economische referentiegrootheden in 
belangrijke mate verlaagd (27) De raming van de roerende voorheffing steunt op een licht 
positieve groei (+0,7% t.o.v. -0,2% in de initiële begroting) van de vermogensinkomsten. De 
gerealiseerde opbrengsten inzake roerende voorhetling lagen lager dan ze werden ingeschat in 
de initiële begroting, waardoor de geraamde opbrengst met 7,8 miljard BEF zou dalen. De 
overige belastingen die door de Administratie van de Directe Belastingen geïnd worden 
zouden bij gelijkblijvende groeiverwachting iets lager liggen door de daling van de basis 
(-1,5 miljard BEF) In hun geheel zouden deze overige heffingen die door de Administratie 
van de Directe Belastingen geïnd worden 0.5% lager liggen dan de in 1998 gerealiseerde 
ontvangsten. 

Sinds een aantal jaren schrijft de Federale Overheid m.b.t. de douanerechten de door de 
Europese Commissie geraamde ontvangsten in, in haar begroting. Rekening houdend met de 
evolutie van de relevante macro-economische grootheden zou de groei tussen 1998 en 1999 
2,8% belopen. 

De vooruitzichten inzake de acc(inzen en diversen steunen op een iets hogere uitgangsbasis 
(+6,2 miljard BEF) en werden bepaald op grond van een iets hogere groeivoet (2,4% i.p.v. 
2,1 %) van de macro-economische referentiebasis. In die context en rekening houdend met 
verschuivingen ten belope van 2,0 miljard BEF zouden deze het1ingen slechts met 0,3% 
toenemen. 

De BTW-ontvangsten zouden met 3,6% groeien Daartoe werd uitgegaan van een iets hogere 
basis ( +8,3 miljard BEF) waarbij tevens een iets sterkere ontwikkeling van de macro
economische referentiebasis werd vooropgesteld (3,7% i.p.v 3,5%). 

26 D~ navolgende Jnal\ se van d~ ontvangst~n gaat Ult van het behoud van de volledige opbrengst van de onroerendt:: 
voorh~l1ing in de totak ontvangst~n van de f ~d~ral~ Q\·~rh~id. In w~rk~lijkh~id zal d~ ger~liseerde opbr~ngst 
lag~r Z!Jn gezien d~ Vlaams~ Gemeenschap vanaf 1999 zelf instaat voor de irming van deze belasting. Voor het 
Waals Gemest en het Brussels Hootèlstedelijk Gewest blijtl de ummg van deze belasting voorlopig verder 
geschieden door Je f .:derale Overheid. 

2 ï Inkomsten en di \!Jenden zouden r~specti~v~lijk groeren met S.--1'% ~n l.l ".~, volgens d~ initiële ~n de aangepaste 
ranung, ten\ IJl het nGtJonaal inkomen n.:sp met :1.9';'i, en 2.9% zou to~nemen. 
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De registratierechten en diversen zouden op grond van een hogere (6,8 miljard BEF) 
vertrekbasis en rekening houdend met een iets lagere groei van de investeringen in 
vvoongebouwen (4,8% i.p.v 5,6%) en als gevolg van belangrijke éénmalige inningen in 1998. 
met 0,4% dalen in vergelijking met voorgaand jaar 

De lopende niet-fiscale ontl'Cmgsten zouden in vergelijking met de realisaties over 1998 met 
19,9% toenemen Deze stijging is, naast de hogere opbrengst die zou voortvloeien uit de 
activa van de NBB ( + 15,7 miljard BEF), tevens te wijten aan hogere stortingen van de 
Nationale Loterij (+2,5 miljard BEF) Ze wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de daling 
van terugbetaling van pensioenen door derden (4.9 miljard BEF) en de vermindering van de 
opbrengst van de patronale bijdrage van de Post (2, 7 miljard BEF) 

De kapitaalontvangsten zouden, na de vermelde aanpassing van de cijfers voor 1998 m.b.t. 
de privatiseringsopbrengsten, met 17,3% stijgen. De successierechten zouden een stijging 
kennen van 2,9%, wat een verhoging inhoudt met 5,1 miljard BEF in vergelijking met de 
initiële begroting. De niet-jïscale kapitaalontvangsten zouden daarentegen toenemen met 
66,2%. Deze stijging, die ook reeds in de initiële begroting te vinden was, is voornamelijk toe 
te schrijven aan het herinschrijven van de ontvangsten uit de verkoop van onroerende 
goederen. Dergelijke verkoop was eveneens voorzien in de begroting 1998 maar werd toen, 
zoals in de daar voorliggende jaren waarin ze eveneens voorzien waren, niet gerealiseerd 
Tevens wordt op het departement Sociale Zaken de terugbetaling van voorschotten voorzien 
ten belope van 1,9 miljard BEF. 

* 

* * 

De totale ontvangsten worden verminderd met de ontvangsten tot financiering van de andere 
overheden. Die overdrachten stijgen tussen 1998 en 1999 met 54,7 miljard BEF of 4, 7%. 
Onder invloed van de mechanismen van de BFW stijgen de aan de Gemeenschappen en de 
Gewesten over te dragen middelen met 47,9 miljard BEF (28) of 5,1 %. De BTW-middelen 
die geïnd worden ten behoeve van de Sociale Zekerheid nemen met +6,5 miljard BEF of 
5,2% (29) toe; de aan de EU afte stane middelen bleven nagenoeg constant (+0,4%), enerzijds 
onder invloed van de herziening van de raming van de douanerechten en anderzijds onder 
invloed van de structureel dalende BTW-middelen, die geleidelijk vervangen worden door de 
BNP-bijdrage. 

Op basis van die gegevens worden de rijksmiddelen bekomen, die m vergelijking met het 
vorige jaar met 35,2 miljard BEF of2,3% zouden stijgen. 

28 Deze ovenJwcht houdt rekening md een bijkomende 0\Wdracht van -1,0 miljard BEF mgevolge de herziening van 
de nataliteitsevol u tie. 

2 9 De voor 199S \\ eerhouden cijkrs liggen beneden de e!Tecttef verschuldigde bedragen. Daardoor ligt het groc:ictjl"er 
98- '99 aanzienliJk hoger dan de BTW toename, alhoe\\el het toewijzingspercentage met wijzigde. 
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1.2.2. De evolutie van de uitgavenkredieten in 1999 

In Tabel II. 5 wordt de evolutie van de uitgavenkredieten tussen 1998 en 1999 in het licht 
gesteld. 

l. Dotaties 

2. !\u tori teitsdepartementen 

3. Sociale Cd 

cl. Economische Cel 

5. Financiering Eurorcse Unie 

Primaire uitgaven 

6. Rijksschuld 

ALGEMEEN TOTAAL 

Tabel IJ. 5 

De uitgavenkredieten van de Federale Overheid 
begrotingscontrole- 1999 

1998 
Aangepaste 

begroting 
(1) 

1:2,5 

313.5 

558.7 

161.3 

42.8 

1088.7 

646.3 

1.735,1 

Initiële 
begroting 

(2) 

13.0 

320.1 

569.4 

170.5 

50.6 

1.123.7 

643.9 

1.767,6 

1999 
Aanpassing Aangepaste 

begroting 
(3) (4) 

0,0 13.0 

0,0 320,1 

1,0 570,5 

-0,7 169,8 

-3,4 47,2 

-3, I 1120.6 

-13.0 630,9 

-16,1 1.751,5 

BRON : Algemene uitgavenbegroting 1999. 

Miljarden BEF 

~ 1o variatie 
199911998 

(5) =(4).(1) 

4.3~ 0 

2.1% 

2. I 0 ó 

5,3~0 

10,4% 

2.9?1J 

-2A"o 

0,9'\"o 

Zoals uit voorgaande tabel en bijlage II 3 blijkt zouden de primaire uitgavenkredieten (incl. 
Europese Unie) met 2,9% toenemen. Exclusief de kredieten t.b.v. de Europese Unie zou die 
groei 2, 6% belopen Rekening houdend met de in het vooruitzicht gestelde ontwikkeling van 
de index van de consumptieprijzen (1,0%) mag de reële groei van de primaire uitgaven op 
1, 6% geschat worden. Zoals uit de tabel af te leiden valt wordt die groeivoet in belangrijke 
mate beinvloed door de toename van de kredieten t.b.v de Europese Unie (+ 1 0,4%). 
Daarnaast groeien de kredieten van de economische cel met 5,3%; die toename is uitsluitend 
gelegen bij het departement Verkeer en Infrastructuur waarvan de middelen met 9, 1% 
toenemen (30). Daarnaast kan gewezen worden op de toename van de kredieten voor Justitie 
(+7,0%) en Binnenlandse Zaken (+7,2%). Deze verhogingen zijn resp. het gevolg van het 
beleid tot verbetering van het gerechtelijk apparaat en tot uitbouw van het veiligheidsbeleid 

Dankzij de in de hand gehouden ontwikkeling van het netto te financieren saldo en de laag 
blijvende intrestvoeten konden de initieel voorziene kredieten voor de begroting van de 
Rijksschuld, die reeds beneden deze van het vorige jaar gelegen waren, verder verminderd 

worden. 

JO T .:n behoeve van Je aan kg van Je HST \\erJ 6.2 nulJarJ I3EF ingeschreven. 
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1.2.3. De evolutie van het netto te financieren saldo in 1999 

De Tabel II. 6 geeft een overzicht van de evolutie van het netto te financieren saldo tussen 
1998 en 1999. De voor 1999 vermelde bedragen berusten op ramingen, terwij I de realisaties 
van het vorige jaar v,;erden vastgesteld op kasbasis. 

Tabel IJ. 6 

Het netto te Jinancieren saldo van de Federale Overheid 
Begrotingscontrole- 1999 

Kas-

.\fiUarden BEF 

resultaten Kredieten 

1998 1999 

Initieel Aangepast 

I. Ontvangsten 1.543,2 1.569,9 1.576,0 

- tïscale 1.432,9 1.454,3 1.443,9 
- niet-tïscak 110,3 115,6 132,1 

U. Uitgaven 1.665,5 1.716,5 1.705,0 

liJ. Saldo van de hegrotingsverrichtingen -122,3 -146,6 -129,0 

IV. Schatkistvcrrichtingen 8,4 0,0 7,5 

V. Netto te financieren saldo -113,9 -146,6 -121,5 

VI. Herfinanciering van de rijksschuld 417,1 1.035,7 992,7 

VII. Bruto te financieren saldo 530,9 1.182,3 1.114,2 

Bruto binnenlands product (BBP) 9.092,9: 9.370,9 9.370,9 

Xeuo te jinancleren saldo in% van het BBP -1,3% i -1,6% -1,3% 

BRON · Algemene Toelichting. 
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Op basis van de besproken ontvangstenontwikkelingen en de weergegeven uitgavenevoluties 
vvordt een begratingssaldo bekomen van -129,0 miljard BEF. Rekeninghoudend met de 
schatkistverrichtingen die 7 7,5 miljard BEF zouden moeten belopen, zou het netto te 
financieren saldo moeten dalen tot 121,5 miljard BEF. Dit is een saldo dat ongeveer 
25 miljard BEF lager zou liggen dan de vooruitzichten in de initiële begroting. Het ligt 
anderzijds 7,6 miljard BEF boven de realisaties van 1998. Op basis van deze cijfers zou het 
netto te financieren saldo dalen van 1,6% van het BBP in de initiële begroting tot 1,3~/o in de 
aangepaste begroting 1999. 

1.3. Besluiten 

De begroting wm de Federale Overheid is, in hoofdzaak aan de ontvangstenzijde, zeer 
gevoelig voor con;unctuurevoluties. Ondanks de verzwakking van de conjunctuur in de 
/11 eede helft mn het jaar was het in 1998 mogelijk een middelengroei te realiseren die 
voldeed aan de objectieven van het regeerakkoord. Bij de vooropgestelde evolutie van de 
con;unctuur is dat objectief eveneens voor 1999 binnen handbereik. 

Aan de uitgavenzijde bleef de evolutie van de primaire uitgaven (exclusief de transfers aan de 
Europese Unie) in 1998 onder controle, maar de reële nulgroeinorm werd in de loop van dat 
jaar niet gehaald. Voor 1999 mag men en;an uitgaan dat bij de huidige 
uitgavenvooruitzichten de norm van het regeerakkoord eveneens niet zal gehaald worden 
Over de gehele legislatuur genomen blijkt daarentegen dat de reële nulgroeinorm zal gehaald 
worde 11. 

Dergelijke evolutie m.b.t. de primaire uitgaven was mogelijk gezien de Overheid zich er, in 
het kader van het Nieuwe Convergentieprogramma, toe verbonden had een stabilisatie van 
het primair saldo na te streven. Uit de voorgaande evoluties en de herrekening ervan lil 

ESER-definities blijkt duidelijk dat deze doelstelling gerealiseerd werd. 

Rekening houdend met de evolutie van de uitgaven op de Rijksschuldbegroting kan de 
doelstelling die voor 1998 op het vlak van het netto te financieren saldo vooropgesteld was 
en, zoals die was afgeleid uit het Nieuwe Convergentieprogramma, gehaald worden. 

Uitgoand van vermelde ontî'Clngsten- en uitgavenevoluties mag men aannemen dat de 
Federale Overheid op de aangegeven koers blijjt met het oog op het naleven van de in het 
Stabiliteitsprogrmnma \'Clll België vooropgestelde doelstellingen m.b.t. vermmdering van het 
tekort en de daling van de schuldgraad 
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2. De evoluties in de Sociale Zekerheid in 1998 en 1999 

2.1. De evoluties in de Sociale Zekerheid voor werknemers 1997-1999 

2.1.1. De grote tendensen 1997-1998 

Tabel II. 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 1998 in de verschillende 
budgettaire etappes kon opgetekend worden. Deze cijfers worden verder gedetailleerd in de 
bijlage II8 

TabeliL 7 

.Sociale Zekerheid voor werknemers 1997-1998 

Jfiljarden BEF 

1997 1998 %variatie 

Realisatie Initieel Begrotings- Vermoede- Voorlopige '98 voorl. 

controle lijk realisaties '97rea. 

U itke t"i ngs instellingen 

L'itgaven 1422,41 1472,9 1475,2 1.468,6 1.472.o 1 
3,5% 

! 

1.386,01 Prestaties 1.336,31 1 384,0 1.382,6 1.383,3 3,7% 
/\ndere 86,11 89,0 92,7 85,3 86,01 -0,1% 

i 

Eigen ontvangsten 99,2 94,4 92,7 89,9 91,61 -7,7% 

topende behoefte 1.323,3 1.378,5 1.382,5 1.378,7 1.380,51 4,3% 
I 

Overdracht globaal beheer 1.317,7 1.386,2 1.388,6 1.384,4 1.384,41 5,1% 

Saldo uitkeringsinstellingen -5,5 7,7 6,0 5,7 4,o I 

Globaal beheer 

Onr"'mgsten globaal beheer 1.349, 6 1 385,8 1 388, 1 1.402,3 1.390,9 i 3.1% 

13ij dragen 879,9 898,7 900,3 909,1 909,1 i 3,3% 

S taatstussen komst 188,6 193,8 193,0 193,0 193,01 2.3% 
1\ndere ontv.-Giobaal beheer 279,4 291' 1 292,3 297,7 286,31 2.5% 
D1 \'crse ontvangsten 1,7 2,3 2,5 2,5 2,51 46.0% 

I 

[Ir gaven globaal hel1eer 1 322,7; 1 391,5 1.393,4 1.390,0 1.390,0 5,1 ~la 

Saldo globaal beheer 26,9. -5.7 -5,3 12,2 0,9 i 

Globaal saldo 21,4i 2,0 0,8 17,9 4,91 

BRON • V ADE :VlECU?vl- Begrotlllg \·an de Sociale Zekerheid. 
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De uitgaven van de Sociale Zekerheid voor werknemers worden sinds een aantal jaren 
gefinancierd via het globaal beheer van deze sector. Dit houdt onder andere in dat in eerste 
instantie, nadat de uitgaven (prestaties, werkingskosten en transfers) bepaald worden, de eigen 
inkomsten van de uitkeringsinstellingen in mindering gebracht worden om de werkelijke 
behoeften te bepalen Daarna worden de inkomsten van het globaal beheer verdeeld volgens 
de behoeften van de uitkeringsinstellingen. 

Op basis van de voorlopige rekeningen die de uitkeringsinstellingen ter beschikking van het 
Ministerie van Sociale Voorzorg stelden, stegen de prestaties met 3,7%. Zoals in het 
verleden was de groei van de prestaties tussen de takken onderling zeer verschillend. De 
ge::ondheids::orgen (30,9% van de prestaties), waarvan de uitgaven in 1997 in nominale 
termen nog gedaald waren, stegen in de loop van het verslagjaar met 6,0%. Deze groei ligt 
binnen de door de regering toegelaten norm, rekening houdend met de verhoging die daartoe 
voorzien was in de begroting (31 ). Daarnaast kenden de prestaties m.b.t. de ZIV-uitkeringen 
een stijging met 4, 1%. De pensioenprestaties, die 34,1% uitmaken van de prestaties in de 
Sociale Zekerheid, namen met 4,2% toe. Met uitzondering van de uitgaven inzake 
loopbaanonderbreking (+ 16,4%), die in relatieve termen zeer beperkt zijn, bleef de toename 
van de overige Socialezekerheidsprestaties matig (gezinsbijslag + 1, 7%; arbeidsongevallen 
+0, 9%; werkloosheid + 1, 1% ). In sommige takken werd zelfs een nominale daling van de 
uitgaven opgetekend (beroepsziekten -0, 7%; brugpensioen -4,1 %). 

Rekening houdend met de am/ere uitgaven, die in nominale termen nagenoeg constant 
(-0, 1~'á) bleven, beliep de stijging van de totale uitgaven van de uitkeringsinstellingen 3,5%. 

De eigen ontvangsten verminderden in vergelijking met 1997 met 7, 7%. De bijdragen van 
de verzekeringsplichtigen, die toegewezen blijven aan de uitkeringsinstellingen, bleven in 
nominale termen eveneens constant. De andere ontvangsten. die mede de eigen ontvangsten 
van deze instellingen bepalen, kenden een daling met 10,2% Die daling vloeit voort uit een 
afname van de toegewezen ontvangsten (-5,4 miljard BEF), de integratie van de 
staatstussenkomst in het stelsel van de mijnwerkers en van de Pool der Zeelieden in de 
middelen van het globaal beheer ( -2,2 miljard BEF) evenals uit een vermindering van de 
overdrachten (-0,8 miljard BEF). 

In de loop van 1998 stegen de ontvangsten van !zet globaal belzeer met 3, 1%. Voor de 
bijdmgen kon, ondanks de toename van de bijdrageverminderingen (32) een groei van 3,3% 
opgetekend worden. Deze groeivoet sluit, gezien de evolutie van de bijdrageverminderingen, 
nog relatief dicht aan bij de loonevolutie die voor 1998 op 3,5% wordt geschat. 

De staatstussenkomst ( + 2,3%) die vanaf 1998 opnieuw gelndexeerd werd, steeg bij komend 
ingevolge de integratie van de staatstussenkomst t.b v invaliditeitspensioenen van de 
mijnwerkers en het wachtgeld van de Pool der Zeelieden. 

31 Bovenop Je reëk groei van 1.5'~';, werden extra uitga\en toegelaten ten belope van 20.-! milJard BEF. 

3 2 Op basis \Uil Je \·oorlopigc rcalisatics stegen Je toegekende btjdragevemunderingen van 55,9 nuljard BEF tot 
67.6 miljard BEF 
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De andere ontmngsten mn het globaal beheer groeiden met 2,5%. 
loonmatigingsbijdragen met 2,1% toenamen, steeg de alternatieve financiering 
O.S~ó (33) en lieten de overige ontvangsten 6,7% meer optekenen 

Terwijl de 
met slechts 

:'vlet die ontvangsten werden de overdrachten naar de uitkeringsinstellingen gefinancierd; ze 
stegen in vergelijking met 1997 met 5,1 %. De andere uitgaven van het globaal beheer die in 
relatieve termen zeer beperkt bleven namen met 11,4% toe. 

Per saldo werd op de lopende verrichtingen aldus een overschot bekomen dat veel lager lag 
dan in 1997, resp 4,9 t.o.v. 21,4 miljard BEF, maar toch positiefbleef 

3) De biidm"c l'éli\ de dectncitcitsproducenten 1 ]j nuljard BEF) werd in Je algemene middelen gestort, waardoor btj 
gdijkblij 1~end percentage van at1wuding Je cpbrengst van deze financicringsvonn niet mee-evolueen.k met de 
ont11ikkdmg van Je ctgenlijke BTW-ontvangsten. 

83 



2.1.2. De grote tendensen 1998-1999 

Tabel IL S geeft de evoluties weer van de lopende ontvangsten en uitgaven van de sector van 
de Sociale Zekerheid voor werknemers in de loop van 1999. Deze cijfers worden verder 
gedetailleerd in bijlage ll. 9. 

Tabelfl 8 

Evolutie Sociale Zekerheid voor werknemers 
Begrotingscontrole- 1999 

Uit kcrings ins tl' I! i ngc n 

Citgaven 

Prestaties 

Andere 

]~/gen ontvangsten 

Lopende behoejien 

On;rdracht globaal beheer 

Saldo uitkerinxsinsl!!llingen 

Globaal bcheer 

Ontvangsten gluhaa/ hehar 

13ijdragen 

Sta a tstusscn komst 

Andere onl\clngsten-Globaal bcheer 

DlYersc ont\·ungstcn 

Citgaven glohaal helzeer 

Su/do globaallu'heer 

Globaal saldo 

1998 

Voorlopige 

realisaties 

1.472,0: 

' 
1.386,0! 

86,0 i 

91,6: 

1.380,5. 

1.384,4! 
i 

4,o I 

1.390,9' 

909,1 i 

193,0: 
286,31 

2,5: 

1.390,0 

0.9' 

4,9 

BRON . VADE :.1EClJ0.1- Bcgrotmg \élll de Sociale Zekerheid. 
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Jfiljarden BEF 

1999 % variatie 

Initieel Begrotings- '99 bel 
controle '98 Voor! 

1.520,8 1.518,6 3,2% 

1.426,7 1.424,4 2,8% 
94,0 94,1 9,4% 

91' 6 92,3 0,8% 

1.429,1 1.426,3 3,3% 

1.436,8 1.434,4 3,6% 

7,7 8,1 

1.438,2 1.444,9: 3,9% 

936,3 929,8 2,3% 
195.3 195,1~ 1.1% 
302,4 316,7 i 10,6% 

4,2 3,3! 28,5% 

1.449,8 1.449,1 4,2% 

-11.6 -4,2 ' 

-3,9 3,91 



Volgens de na de begrotingscontrole 1999 beschikbare gegevens zouden de prestaties tussen 
1998 en 1999 met 2,8% toenemen Zoals reeds meerdere jaren werd vastgesteld zijn het ook 
nu de uitgaven in de sector Zli'-ge=ondheids::orgen, die 31,5% van de totale uitgaven 
vertegenwoordigen, die het sterkst zouden toenemen (+4,7%) De regering had naar 
aanleiding van de initiele begroting zelf een overschrijding van haar reele groemorm van 
1.5% toegestaan en het begratingsobjectief op 448,2 miljard BEF vastgesteld. 

In alle andere takken van de Sociale Zekerheid voor werknemers wordt de groei gelijk of 
lager ingeschat dan de groei voor het geheel van de prestaties De ZIV-uitkeringen zouden, na 
een uitschieter in 1998, opnieuw een, in historisch perspectief gezien, meer normale groeivoet 
kennen (+2,8%). 

De pensioenuiigm'en zouden met 2,6% stijgen; dit is een duidelijk beperktere toename dan 
deze van de vorige jaren toen de pensioenen resp. met 3,8% en 4,2% stegen. De uitgaven 
voor gezinsbijs!ag zouden, net zoals de werk!oosheidsuitgm'en, toenemen met 1, 1%. Voor de 
overige sectoren wordt, met uitzondering van de uitkeringen voor loopbaanonderbreking die, 
alhoewel relatief beperkt in omvang, onder invloed van de regeringsmaatregelen 
desbetreffend toch zeer sterk blijven doorgroeien ( + 15,6% ), een relatief beperkte stijging of 
daling vooropgesteld. In de sectoren beroepsziekten ( -4,2%) en de invaliditeitsuitkeringen 
voor mijnwerkers ( -17,1 %), die beide in relatieve termen veel minder belangrijk zijn, is de 
vermindering van de uitgaven aanzienlijk. 

De andere uitgm'ell van de uitkeringsinstellingen zouden met 9,4% stijgen. Deze stijging is 
voornamelijk terug te vinden in de betalingen door het R[ZIV waar de vooropgestelde 
regularisatie van het "fiscaal plafond remgeld" niet zoals voorzien in 1998 maar pas in 1999 
zou plaatsvinden. 

De eigen ontvangsten zouden slechts met 0,8% toenemen. De sttjgmg van de bijdragen 
(+3,6%) wordt gedeeltelijk gecompenseerd, door de daling van de relatiefveel omvangrijkere, 
andere ontvangsten (-0,3%). 

In globo zouden de lopende behoeften met 3,3% stijgen. 

De ontvangsten van het globaal beheer zouden in 1999 met 3, 9% stijgen. De bijdragen 
zouden, ondanks de sterk toenemende bijdrageverminderingen (van 67,6 tot 
79,5 miljard BEF), toch nog met 2,3% groeien (3-l). De koppeling van de staatstussenkomst 
aan de gezondheidsinelex laat deze met 1, 1% toenemen. De andere ontvangsten - globaal 
belteer zouden met 10,6% toenemen. Naast de loonmatiging (+4,0%) en de alternatieve 
financiering (+5,3~'Ó) vloeit het belangrijkste deel van de verhoging voort uit de andere 
ontvangsten die met ongeveer één derde zouden stijgen. Deze toename vloeit in hoofdzaak 
voort uit de fiscale regularisatie m.b.t. bijzondere bijdrage voor de Sociale Zekerheid 
( 12,3 miljard BEF voor 1995-1998). De in relatieve termen zeer beperkte opbrengsten van 
beleggingen en de diverse ontvangsten zouden een sterke groei kennen. 

De middelen die het globaal beheer ter beschikking van de uitkeringsinstellingen kan stellen 
zouden met 3,6% toenemen. 

3 -l Die groei ligt l% heneden de I ooropgestelde ont\likkèling van de loonmassa (-dJ%). Deze werd bepaald op bas1s 
vun een lllLk:\cring 1·an l_l'; ÎJ. een rede !ounstijg111g van 1.1% en een toename van de \\·erkgelegenhe1d van i%. 

85 



Per saldo kon de lopende rekening op basis van deze vooruitzichten aldus afsluiten met een 
overschot van 3.9 miljard. De initiële begroting voorzag een gelijkaardig overschot. 

2.1.3. Besluiten 

In 1998 konden, dankzij een relatief in de hand gehouden groei van de prestaties \'Oor 
gezondheidszorgen, de Sociale::ekerheidsuitgaven voor werknemers beheersbaar gehouden 
11 orden Te::eljdertijd kon, mede door de evolutie van de conjunctuur, een matige groei van 
de sociale b1;dmgen genoteerd >Vorden Per saldo was het daardoor mogelijk om een 
m·ersclwt op de lopende verrichtingen van de begroting te realiseren, alhoewel dit saldo 
duideli;k beperkter H'as dan in 1997. 

In 1999 ::ouden de prestaties op basis van de huidige voomit::ichten minder sterk groeien De 
groei van de bijdmgen H'ordt afgeroomd door een verdere stijging van de toegekende 
\'erminderingen van de werkgeversbijdmgen in het kader van de bevordering van de 
tell'erkstelfing, maar andere éénmalige ontvangsten vangen die bijdrageverminderingen in 
1999 op. Per saldo geeft dit aanleiding tot een begroting die een beperkt overschot vertoont. 
Rekening houdend met de, in historisch perspectief ge::ien, relatief optimistische inschatting 
van de groei van sommige prestaties, w.o. de ZIV-zorgen en pensioenen, mag men ervan 
uitgaan dat een el'ell\t.'Jcht in dit stelsel zal kunnen gerealiseerd worden en dat er dus voldaan 
zal worden aan 1vat vooropgesteld werd in het regeerakkoord. 

De heheersing \'an de uitgaven in die sectoren is dan ook, zoals reeds meermaals werd 
gesteld in de Jaarverslagen, de grote uitdaging voor de komende jaren. 
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2.2. De evoluties in de sector van de Sociale Zekerheid voor zelfstandigen 
1997-1999 

2.2.1. De grote tendensen 1997-1998 

Tabel II. 9 geeft de evoluties weer van de Sociale Zekerheid voor zelfstandigen zoals die in de 
loop van 1998 in de verschillende budgettaire etappes konden opgetekend worden. In 
bijlage II.lO worden deze cijfers verder gedetailleerd. 

0;\'TV.\;\'GSTE" 

Bijdragen 

Rijkslodage 

FFEl 
Diversen 
Totale ontvangsten 

VOOIUFNAl\IES 

,-\Jministratiekosten RS\'Z 

L~1 ingslasten 

Transl':r-ZIV 
Totaal voorafnanws 

Beseftikbaar saldo voor ltt'! 

globaal jinrmcieel belteer 

l'ITG,\ YE" 

Pensioensector 

lJczin sbijslagsec lor 

Fa illissementsverzd;erin g 

Zl\'-wrgen 

Z I\' -LHikeringen 

Totaal te financieren 

hefwejiw RSI Z 

Te ji111mcieren (-) of overscfwt (+) 

Tabel!!. 9 

De Sociale Zekerheid voor zelfstandigen 
Globale evoluties 1997-1998 

Miljarden REF 

1997 

Realisaties 

80.71 
38,11 

6,7! 

0,4i 
126,01 

3,8i 

1,51 
3,3, 

I 

8,61 
I 

117,4: 

69,6[ 
13,5 
0,0 

24,5 
5,11 

112,7: 

4,7; 

Initieel 

81 '1 
38,8 

6,6 
0,4 

126,9 

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

117,6 

71,2 
13,9 

0,2 
26,3 

5,2 

116,7 

0,9 

1998 

Begrotings- Vermoedelijk Realisaties 

controle 

81,6 81,6 83,11 

38,6 38,6 38,6[ 
6,7 6,7 6,81 
0,4 0,4 0.41 

127,3 127,3 128,9! 

4,3 4,3 3,91 
1,7 1,7 1 .4, 
3,5 3,5 3,51 
9,6 9,5 8,9[ 

117,7 117,8 120,11 

70,1 70,1 70,21 

13,9 13,9 13,31 

0,2 0,2 O,Oi 
26,4 26,7 25,71 

5,1 5,1 5,1 

115,7 116,0 114,4: 

2,0 1,8 5,7: 

%,variatie 

'97 real. I 

'98 n:al. 

3.0% 
1.3% 
1,6% 

-15.5% 
2,4% 

4.5% 
-4,1% 
5.9% 
3,6% 

2,3% 

0.9% 
-1,0% 
0.0% 
4.8% 

-0.2% 

1,5% 

BRON· Bcgrottngstabcllcn- Rijksinstituut Sociale YcrLekering \'OOr Zelfstandigen. 
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In vergelijking met 1997 zijn de bijdragen met 3,0~/o toegenomen. Deze stijging ligt ±0,5% 
beneden de groei die tijdens het voorgaande jaar werd opgetekend. Deze evolutie is een 
gevolg van de relatief gunstige ontwikkeling van de conjunctuur die een vlottere inning van 
de bijdragen toeliet. De eigenlijke sociale bijdragen van de zelfstandigen groeiden met 2,4%. 
Zij werden in hoofdzaak ondersteund door de zeer sterke toename van de 
vennootschapbijdragen (+20,3%) die de invloed ondergingen van het opstarten van een 
programma tot inhaling van de achterstallige bijdragen. 

De n;kstoelage die vanaf 1998 opnieuw geïndexeerd werd, groeide met I ,3%. 

Zoals voor de werknemers is de toename van de alternatieve financiering, ingevolge de 
opname van de bijdrage van de electriciteitsproducenten in de afhoudingen op de BTW 
zonder aanpassing van het globale inhoudingspercentage, beperkt gebleven tot 1,6%. 

De diverse ontvangsten daalden tussen 1997 en 1998 met 15, 5%. 

In globo kenden de ontvangsten van het globaal beheer van de zelfstandigen aldus een 
stijging van 2,4%. 

Op die ontvangsten worden in het kader van het globaal beheer een aantal uitgaven vooraf 
genomen. Het betreft in het bijzonder de administratiekosten die met 4,5% gestegen zijn, de 
leningslasten die met 4,1% daalden en de transfer aan het Z!v~ die ingevolge de wettelijke 
bepalingen ter zake, met 5,9% stijgt. In hun geheel kenden die voorajizames een stijging van 
3 ,6rYo waardoor de toename van de voor het globaal beheer beschikbare middelen 2,3% beliep. 

De evoluties in de Z!V-:orgen voor zelfstandigen zijn, hoewel ze niet geheel dezelfde inhoud 
dekken in belangrijke mate gelijklopend met deze in de werknemerssectoL Deze prestaties 
nemen toe met 3, 6%. In de overige sectoren kennen ze, met uitzondering van de 
penswenprestaties die in nominale termen met 0,9% stegen, een daling van respectievelijk -
1,0% voor de ge:insbtjslagsector en -0,4% voor de prestaties in de ZIV-uitkeringen De 
uitgaven in de faillissementsverzekering blijven uiterst marginaal. Op globaal vlak en na 
afl10uding van de eigen ontvangsten stegen de prestaties van de Sociale Zekerheid van 
zelfstandigen met 1,5%. 

Voormelde ontvangsten en uitgaven geven aanleiding tot een overschot van 5,7 miljard BEF. 
Dit saldo ligt ongeveer één miljard hoger dan het voorgaand jaar. 
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2.2.2. De grote tendensen 1998-1999 

Tabel II. l 0 geeft een overzicht van de budgettaire evoluties van de Sociale Zekerheid voor 
zelfstandigen tussen 1998 en 1999. De bijlage II 11 geeft een meer gedetailleerd beeld van 
deze vooruitzichten. Op basis van de ramingen na de begrotingscontrole zouden 
de ontvangsten van het globaal beheer van de zelfstandigen met 1,1% stijgen in vergelijking 
met de realisaties over 1998. Die evoluties gaan uit van een stijging van de bijdragen met 
0,8%. Deze bijdragenontwikkeling zou volledig gerealiseerd worden op basis van de toename 
van de sociale bijdragen van de zelfstandigen (+0,9~~), terwijl de vennootschapsbijdragen in 
vergelijking met vorig jaar met 3,0% zouden dalen. 

Tabel /1. I 0 

De Sociale Zekerheid voor zelfstandigen 
Globale evoluties 1998-1999 

ONTVANGSTEN 

Bijdragen 
Rrjkstoclagc 
FFE7. 
Di versen 
Totale ontvangsten 

VOORAFNAMES 

1\ dm in is tra tiekosten RSVZ 

L<:ningslastc11 
Tra11sfcr-ZIV 
Totaal voorafnames 

Fiesclzikhaar saldo voor /zet 

xlohaalfinancieel helzeer 

UITGAVEN 

Pcnsiocnset:tor 
G ezi 11 s bij sI a g sec tor 
Fa i !I i ss e m e 11 t s I'C 11 c k er 1 n g 
ZIV-zorgen 

ZIV -uitkeringen 

Totaal te financieren 

helzoeften RSJ Z 

Te financieren(·) of overschot(+) 

BRON RSVZ- bcgrotingsdocumcnten. 

1998 

Realrsatics 

83,1 i 
38 61 

' ' 

6,81 
0 41 

' i 
128,91 

3,9 

1 ,4 

3,5 

8,91 

120,1! 

70,2: 
13,3! 

0,0 i 
25,7 I 

5, 1' 

114,4 

5,7 

89 

In i tiecl 
1999 

Begrotings
Controle 

84,1 83,8 

39,2 39,1 

6,9 7,1 
0,5 0,5 

130,7 130,4 

4,2 4,1 1 

1 '5 1,41 
3,6 3,6 

9,4 9,2 

121,3 121,2 

70,7 70,9! 

14, 1 14, 1 : 

0.2 0,2: 

27,4 27.9; 

5,0 5.0: 

117,5 118,1 

3,9 3,0. 

,\!i/farden BEF 

•.~o variatie 
'99 bel 

'98 real. 

0,8% 
1,2% 
3,9% 

21,8% 
1,1% 

5,4% 

1.7% 
3,3% 
4,0% 

0,9% 

1,0% 
5.8% 

8.5% 
-0,4% 

3,3% 



De njkstoelage evolueert ( + 1 ,2%) mee met de geraamde ontwikkeling van de index van de 
consumptieprijzen zoals die naar aanleiding van de begrotingsopmaak door de regenng 
weerhouden werd. 

De ontvangsten uit de oltematieve financiering van de Sociale Zekerheid zouden met 3,9t;lo 
stijgen Deze stijging ligt op het niveau van de toename van de eigenlijke BTW-ontvangsten 
waarop deze ontvangsten voorafgenomen worden. 

De diverse ontwmgsten zouden tenslotte met 21,8% toenemen. 

De op de globale ontvangsten vooraf te nemen uitgaven zouden in de loop van 1999 met 
4, 0% stijgen De toename van deze uitgaven vloeit voort uit de stijging van 
de administratiekosten (5,4%) van het RSVZ en van de instellingen die de sociale 
vergoedingen aan de zelfstandigen moeten verzekeren. De leningslasten zouden met 1, 7% 
toenemen. Anderzijds zou de transfer aan de ZIV-regeling voor werknemers met 3,3% 
stijgen. 

De te financieren behoeften van de diverse sectoren van het sociaal statuut van de 
zelfstandigen zouden met 3,3% stijgen. 

Op het vlak van de prestaties wordt een stijging vooropgesteld van 6, 7% voor de ZIV-:::orgen. 
Wordt bovendien rekening gehouden met de diverse uitgaven en de eigen ontvangsten dan 
stijgen de totale uitgaven van deze sector met 8.5%. De prestaties in de pensioensector 
worden geacht met 1,0% toe te nemen. Deze stijging ligt in de buurt van de tijdens de 
voorgaande jaren vastgestelde groeivoet De rammg van de uitgaven tn 

de ge::insbijslagsector laat een stijging zien van 5,8%. Deze raming houdt rekening met de 
verhoging van de leeftijdsbijslag die vanaf april zou worden toegekend. Gezien de in het 
verleden vastgestelde groeivoeten kan ook deze raming als zeer voorzichtig beschouwd 
worden. Voor de ZIV-uitkeringen wordt een daling van de prestaties vooropgesteld van 0,3%. 
De uitgaven inzake faillissementsverzekering worden zoals de vorige jaren relatief hoog 
ingeschat. 

Deze ontvangsten- en uitgavenevoluties zouden volgens de voorliggende cijfers moeten 
leiden tot een positiefsaldo van 3,0 miljard BEF op de lopende rekening van dit stelseL 
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2.2.3. Besluiten 

Dank::.t; de beheersing mn de uitgaven en de meevallende ontvangsten, die in belangrijke 
mctle steunden op een gunstige evolutte \'Wl het inningspercentage, kon in 1998 een 
aon::.tenhjk positief saldo genoteerd ·worden. Dit saldo lag op het niveau dat ook reeds in 
1997 bereikt werd. 

r·oor 1999 mag men 1dtgaand van de voorliggende cijfers venvachten dat dit stelsel opnieuw 
een oFerschot ::.al boeken, zij het miJzder ruim. 

De evolutie van het aantal gerechtigden en de gemiddelde uitkeringen zorgen ervoor dat de 
groei van de pensioenuitgaven onder controle blijft. De evoluties in de tak van de 
ge::.insbijslag h!ijven bij constante ·wetgeving, ook relatief beperkt In die context dient de 
aandacht voomamelijk toegespitst te worden op de evolutie van de uitgaven in de sector wm 
ge::.o11dhe idszorge 11. 
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HOOFDSTUK 11 
Begrotingsevoluties m.b.t. de Gemeenschappen en de Gewesten 1997-1999 

1. Inleiding en methodologische venviJzmgen 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 1997 en 1998 vergeleken met de 
begrotingen voor die jaren en getoetst aan de aanbevolen maximaal toelaatbare saldi. 
Daarnaast wordt tevens de begroting voor 1999 geëvalueerd t.o.v. de door de Afdeling 
aanbevolen saldi. 

Wat de realisaties betreft gaat de evaluatie uit van de in het bedoelde (burgerlijk) jaar 
gerealiseerde aanrekeningen en ordonnanceringen (35) De bekomen saldi worden 
gecorrigeerd voor de in het betrokken jaar vastgestelde netto-evolutie van de indirecte 
schuld (36) (37) De aldus bekomen gecorrigeerde saldi worden vergeleken met de maximaal 
toelaatbare tekorten die in de adviezen van de Afdeling werden vooropgesteld en die voor wat 
de recentste periode betreft werden vastgelegd in het samenwerkingsakkoord van 19 juli 1996 
tussen de Federale regering en de Gemeenschaps-en de Gewestregeringen (BS 19.03.1997). 

35 Deze methmlologtc stemt overeen met de principes van de riJkscomptnbiliteit en van het ESR95. Bij de opstelling 
van Jt: Nationale Rd.:eni.ngcn wordt inuners ook uitgegaéln van Je ordommnceringen in een bèpaald burgèrl0k jaar. 
ongeacht het par waarin Je verbmtenis \\èrd aangegaan. 

36 Met het oog op de toetsing van dt: naleving van Je toelaatbare saldi bevat de indirecte schuld ook Je schuld diè 
ontstaat uit Je ötm-budgettai.re verrichtingen. voor zover Jte aanletding geven tot schuldopbouw. DèZe 
verrichtingen I\ orden in het ad nes omschreven als "belcid.s1·erruitnende·· 1·emchtingen. 

:; 7 Indien Je xmlirccte schuld of een deel ervan werd ovagenomen in de directe schuld. blij l1 de Afdding de evolLtlle 
ervan verTekenen 111 Je nonneri.ng. 
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De in het samenwerkingsakkoord vastgelegde normtekorten voor 1999 worden vergeleken 
met de op basis van de begrotingen (initieel of aangepast) bepaalde gecorrigeerde tekorten. 
i\let het oog op de bepaling van die gecorrigeerde tekorten vertrekt de Atäeling van de in de 
begroting voorziene uitgaven (inclusief de variabele kredieten), die verminderd worden met 
de atlassingen (op directe en/of indirecte schuld) De aldus bekomen uitgaven worden 
verhoogd met de "gedebudgetteerde" verrichtingen. De Atäeling raamt die debudgetteringen 
op basis van de ontleningsmachtigingen (38), die ondertussen uit de begrotingen verdwenen 
zijn (39), en van de beleidsverruimende initiatieven die als niet-intertemporeel-neutraal 
kunnen beschouwd worden (vb de Maatschappijen voor schoolgebouwen, de NV Aquafin, de 
NV Sofico ). De op die \vijze bekomen gecorrigeerde uitgaven worden gesteld t.ov. de in de 
middelenbegroting voorziene ontvangsten (inclusief de toegewezen ontvangsten). De 
Afdeling wijst er evenwel op dat zij, conform de door haar gebruikte methodologie en zoals 
dat de voorgaande jaren het geval was, de herinschrijving van niet-gebruikte middelen uit het 
verleden niet aanvaardt als een reële opbrengst in overeenstemming met de ESR95-
methodologie. Daarnaast worden tevens de opbrengsten van privatiseringen die op de 
middelenbegroting aangerekend zijn in mindering gebracht (.to). Het saldo dat uit de 
vergelijking van de op die wijze bepaalde ontvangsten en uitgaven volgt, is het saldo dat 
vergeleken wordt met de door de Afdeling 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 de begratingstotalen (bijlage II.l2) naast de 
ordonnancerings- (bijlage II.13) en de kascijfers (bijlage II 14). 

In de daaropvolgende bijlagen wordt de evolutie van de directe en indirecte schuld per 
deelgebied weergegeven (bij lagen II.15. tot II 24 ) De afschaffing van de debudgetteringen 
en de geleidelijke overname van de gedebudgetteerde schuld in de directe schuld, die vanaf 
1994 in sommige deelgebieden op gang is gekomen, hebben tot gevolg dat de evoluties van 
beide schuldrubrieken als een geheel moeten beschouwd worden, opdat trendbreuken zouden 
uitgesloten worden. 

In de hiernavolgende tekst werden de officiële begrotings-, ordonnancerings- en kasgegevens, 
waarvan de inhoud om bovenvermelde redenen soms verschillend is, omgezet in een 
"traditioneel" (-+ l) netto te financieren saldo. Op die wijze kon een zekere conceptuele 
vergelijkbaarheid tussen de deelgebieden onderling behouden worden. 

38 Bepaalde ontkningsmacht1gingcn. o.u. leningen\\ uurvoor waarborgen/of rentetussenkomst wordt gegeven. blijven 
ingeschreven m de begroting maar worden wegens hun aard niet als debudgetteringen aangemerkt.. 

:1 9 De ennee on:reenstenunendc: uitga ven werden rechtstrt:eks m de begrotmgen opgenomen. 

-+0 De ontvangsten voorzien op de middelenbegroting \\orden, zoals in de ESR95-detïnities, gecorrigeerd voor de 
pri vat1seringsopbrengstcn. Deze mogen conform deze mdhodologie ruet aangewend worden voor de vennindering 
van de tïnanClcnngsbchoetten maar kurmcn wel gebruikt worden voor schuldvennindenng. 

-+ l Het trad i tionclc ndto te lïn:mcieren saldo wordt 111 deze conte:-.:t omschreven als de in de nuddelenbegroting 
voorziene ontvangsten [inclusie! de toegewezen ontvangsten maar exclusief de leningen) en als de in de 
uitgavenbegroting voorziene kredieten (inclusief de variabele krèdieten doch met Uitsluiting van de kredieten die 
voorzien \\orden voor de at1ossing van de d1recte schuld). Schulden die uit de indirecte schuld zijn overgenomen 
in de directe schuld, 1\orden bliJVend als indirect beschoU\\d tenèmde de vergelijkbaarheid o1·er de Jaren lè 

behouden. 
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De Afdeling wenst in het bijzonder de aandacht te vestigen op de behandeling van de 
onroerende leasingoperaties in de ESR95 (-+2). Volgens de definities die daarin opgenomen 
zijn, zal de investeringswaarde van 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 
atbetalingen op het leasingcontract) enerzijds, en de nettofinancieringsbehoeften op basis van 
de Nationale Rekeningen in ESR95-definities 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. 

-+2 Europees Stelsel \·an Economische Rekeningen 1995 Dit stelsel treedt in \\erkmg vanaf 1998 maar aan Je 
liJstat<.:n \\orJt g..:naagJ J..: N::llionale Rekeningen volgens Je 1\lCll\\C Jctïnitics te hcrTt:kencn vanafhelJaar 1995. 
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2. Overzicht van de normnaleving 1992-1999 

In onderstaande Tabel II. 11 worden de ex-post vastgestelde gecorrigeerde saldi 1992-
1998 ( -+3) en de begratingsgegevens voor 1999 vergeleken met de maximaal toelaatbare 
tekorten van de Afdeling. 

Tabel IJ. 11 

De gerealiseerde gecorrigeerde saldi en de normering van de Afdeling 1992-1999 (a) 

"\fifarden BEF 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 19981 1999 

BE'gr. 

\I"\,\, IS~: GE\llèlè:'<SCIL\P 
Nmm -42.5 -38.4 -36.6 -31.4 -25.2 -13.3 ~91 13 5 
Re,Jli:-:<ltie -47.6 -27 9 -40.3 -17.4 -12,7 6,5 23.9 25.6 
:\f\\qking. -5,1 10.5 -3.7 14,0 12,5 19,8 24,8 12,1 

l'RM>SE GE~IEE~SCllAP 

-8 21 NL)]][\ -9 0 -9.1 -14.6 -13 2 -11,7 -9,6 -5.7 
Re;IIisntle -lU -11.0 -16.5 -17,7 -10,8 -8,7 -10,61 4 6 6 
At'siJkln~ -2.3 -1 9 -1.9 -4,5 0,9 0,9 -2,4 -0,9 

\V,\,\L~ GEWEST 

N'1Jill -17,4 -17.9 -15,7 -14.4 -13,2 -11,0 -8,6 -6,0 
ReaiJ:-atle -18,4 -12,6 -14,1 -17.1 -12.3 -6,6 -5.8 -14 5 

.-\1\niklrlg -1,0 5.3 1,6 -2.7 0,8 4,4 2,8 -8,5 

BRL'SSELS IIOO~'IJSTEIJ~:Ll.JK GF:W~:ST 

Nl'llll -7.4 -5.4 -6.9 -4.3 -4,5 -4,3 -4,3 -2,6 
Re;Ih:>,lfJe -10 0 -18.2 -5 8 -3.1 -0,7 -0,2 3,3 -2.1 
Afw11kln~ -2.6 -12.8 11 u 3,8 4,1 7,6 0.5 

lll'ITSTAL!GE GDH:EI>SCIL\1' lil i lel 

Nn1m 0.0 0 0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 
Re,J!tsatH! -03 -0.6 -0.8 -0.7 -0 3 -0,3 0,0 -0.3 
:Ü\\ qllng: -(),3 -0.6 -0.8 -0.7 -0.3 -0,3 0,0 -0.3 

(;E,lEE:>iSCIL GEMEEi"SCll.\l'SCO~I~L lb) 

Nt'Iln 00 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 
Re:J!!:>,Jb.e 0,3 0.2 -0.5 -0.4 0.2 0.0 0.1 -0.4 
:\1\VJ)kJII§! 0.3 0.2 -0,5 -0,4 0,2 0,0 0,1 -0.4 

FR.\,'iSE GE.\lE~::-ISCll.\l'SCO:\l\1. (IJl 

t'lt1!lll 00 0 0 00 00 0,0 0,0 0,0 0.0 
Re,lli::-,ttle 00 0.0 2,0 0,7 -1.6 -0,3 -0.2 -0 2 
:\h\nkJng 0,0 0 0 20 0.7 -1,6 -0,3 -0,2 -0,2 

·1 0 L\AL 

:"orrn -76,3 -70,8 -73.8 -<;3,3 -54,5 -38,2 -22,0 -0,8 

Realisatie -87,3 -70,0 -76,0 -55,5 -38,1 -9,6 10,7 1,5 

,\In ijking -11,0 0,8 -2,2 7,8 16,4 28,6 32,8 2.2 

(a) .'v!inteken op de lijn --Afwijking--= oversclmjding. 

(b) De nonnü\ erscluijdingen konden gefinancierd worden met reserves. Die werkwijze werd steeds door 
de Afdeling aanvaard. 

(C) Reserves 11aren opgebmikt vanaf eind 1995. 

-13 De gecorngeerde saldi ''on.kn bekomen door het begrotmgssaldo op ordonnanceringsbGsis (waarbij in de uitgaven 

Je at1ossingcn op Je mdircctc schuld begrepen zitteiL doch 11aanut de at1ossingen op de directe schuld 
geëlimmeerd 1\crden) te corrigeren met de netto-evolutrc van de gedebudgctteerdc verrichtingen (gemeten aan de 
l1<1nd van de e1 ol ut re van de mdirecte schuld) e:v'of met de H~rrichtingen die een beleidsverruimend k.Jr:Jktcr 
hebben. 
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De uit deze tabel blijkende afwijkingen worden hierna, per deelgebied, voor de jaren 1998-
1999 meer in extenso behandeld ( -+-+) 

In de periode 1992-1998 is de globale schuldpositie van de deelgebieden geëvolueerd zoals 
Vv'eergegeven in Tabel Il. 12. 

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 
ordormancenngsresultaten op de begroting die. om redenen van kasbeheer ( -+5), soms sterk kunnen 
afwijken van de kassaldi. Het zijn evenwel die kassaldi die de evolutie van de directe schuld bepalen. 

• daamaast 1veerspiegelcn de schonunelingen in de indirecte schuld niet altijd de op de norm aangerekende 
bedr:1gen. De indirecte schuld wordt inuners beïndoed door : 

o de verschuivingen v:1n de indirecte mar de directe schuld. 
o door de verrekening van beleidsuitbreidende initiatieven. 
o door schuldovemames (Agglo. splitsing provincie Brabant) 
c de 11 eerslag van bepaalde 0\-ereenkomsten mb. t. schuldovernames die de Gemeenschappen en de 

Ge\vesten met de Federale Overheid sloten (ALESH). 

• bovendien \\Ordt er nogmaals en zeer uitdrukkelijk op gewezen dat het hier weerhouden schuldbegrip 
duidelijk ruimer is dan de schuld die aangeilouden wordt in het kader van de Maastrichtcriteria. Het 
schuldbegrip dat door de Afdeling gehanteerd \Vordt 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 \\orden in het kLJder \'illl de Maastrichtschulddefinitie niet 
in aamnerking genomen. 

-+-+ Voor commcntuZJr m.b.t. Je af11 iikingcn ttjckns vorige jaren wordt vcrwezen n::wr de Jesbetrellende jJJrvcrsbgen. 

-1.5 BellU!ve Jour de derdengelden 11ordt de kassituatie ook beïnvloed door tin:mcièle verrichtmgen die met 
noodz:Jkeltjk een 11 ccrsptcgeling zijn van Je budgettaire realiteit. 
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Tabel IJ. 12 

Evolutie l'an de sc!tuldpositie van de Gemeenschappen en de Gewesten 1991-1998 (a) (b) 

YL\.-\.\ISE GE:\IEEi\SCIL-\P 
IÀrccte 
Indirecte 

1991 1992 1993 199~ 

13.035 40.500 72.493 92.745 
243.782 261.638 266.714 267.785 

.\!i ij oenen BEF 

1995 1996 1997 1998 

152.232 184.360 175.672 169.420 

200 043 100.804 178.008 157.216 

H~\..\SE GE:\IEEi\SCIL-\1' 
Directe 14.982 24.163 28.788 39.793 47.977 53.980 59.410 69.212 
Indirecte (c) 28.763 31.336 42.432 42.077 (d) 47.831 51.900 54.151 56015 

\YAALS GE\ HST 
Directe 
Indirecte 

BIWSSEI~" liOOFDSTEDELGE\\l~ST 

Di ree te 
Indirecte (e) (i) 

Dl'ITST.-\LIGE GEJ'.IEEi'iSCIIAP 
IÀrccte 
Indirecte 

2.9:9 17.489 27.172 32.338 

143.893 1:ll.327 161.205 159.402 

5.078 14.988 20.921 34.988 

42.976 44.346 51.430 48.917 

-1.785 -1.693 -1.223 

0 0 0 

-598 
0 

GEi\lEEi\SCIIAl'PELI.JKE GEi\lliEl\SCI!APSCOl\L\IISSIE 
Directe 
Indirecte 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

FK\:\SE GEl\IEE:\SCIL-\PSCOt\L\IISSIE (g) 

IÀrectc 0 

0 

0 

0 

0 -1.130 

Indirecte 

TOT\AL 
Directe 
en ° ;, PIB 
lndin·ctc 
en "'o PII3 

2.950 4.390 

34.219 95.544 148.151 198.135 

O,:ll% 1,32% 2,00% 2,55% 
459.415 487.646 524.731 522.571 

6,69% 6, 75% 7,09% 6, 73% 

48.835 66.254 71.832 78.484 

156.299 153.574 15él.116 144.371 

41.260 51.462 51.824 :ll.946 

45.310 37.322 33.525 15.838 

119 

0 

0 

0 

-1.823 

5.977 

379 

0 

0 

0 

-674 

6.848 

746 

0 

0 

0 

-871 

7.247 

857 

0 

0 

0 

-761 

7.516 

288.601 355.761 358.613 368.158 

3,58% 4,28% 4,13% 4,05% 
461.461 436.447 423.106 380.956 

5, 72% 5,26% 4,88% 4,19% 

(a) De sclluldposi tie van de Gemeenschappen en de Ge, vesten bevat alle schulden die m aanmerking 
\\orden genomen voor de nom1evaluatic door de Afdeling. Het hier gehanteerde schuldbegrip 1s 
daardoor ruimer dan dat van de Maastrichtcriteria-Detail zie bijlagen II.l5- II.24. 

( b) Inclusief de totale schuld van de sector nn de sociale huisvesting (ALESH). 

( c) Inclusief het uitstaande bedrag van de O\erbmggingslening ten belope van • 11.95 miljard BEF in 1993 • 
22.0-1-miljardBEF in 199-1-. 30.0-1-miljardBEF inl'J95. 35.15 miljardBEF in 1996; 37.n miljardBEF 
in 1997 en 39.60 miljard BEF in 1998. 

(d) Na O\ername door het WZ~als Gewest- per l/l/199-1-. 

(el Rekening houdend met de schuld overgenomen van de Agglomeratie -per 1/111995. 

(1) Rekening houdend met de schuld owrgenomen Yan de ex-proYincie Brabant- per 1/l/1995. 

(g) Rekening houdend met de schuld aangegaan in het kader 'an de oYerbruggingsleningen en met de 
schuld oYergenomen yan de ex-proYincie Brabant- per 1/l/19<:!5. 
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3. Oe Vlaamse Gemeenschap 

3.1. De uitvoering van de begrotingen 1997-1998 en de normnaleving 

In de Tabel I I. 13 worden de begrotings- en de uitvoeringscijfers m.b.t. de jaren 1997 en 1998 
\veergegeven. In de bijlagen li 12 tot II 14 worden die cijfers in een ruimer tijdskader 
geplaatst 

Ontvangsten 

rreczl. %) 

f lilgaven 

(reczl. %! 

Su/do 

Tabel IJ. 13 

Begratingsevoluties 1997-1998 

Kredieten 

!997 
Ordon-

aangepast nancenng 

549,9 553,4 

100,6% 

561,4 549,9 

97,9% 

-11 ,6 3,5 

Kas 

574,1 

104,4% 

567,1 

101,0% 

7,1 

Kredieten 

1998 
Ordon-

aangepast naneenng 

574,9 581,5 

101,1% 

(a) 
573,5 558,2 

97,3% 

1 ,4 23,3 

.\filjarden BEF 

Kas 

600,3 

104,4% 

584,7 

101,9% 

15.6 

(a) Excl. de kredieten die noodzakelijk waren voor de uitkoop van de leasingcontrJcten (9,3 miljard BEF). 

BRON . Begrotmgsdocumenten. Rekenhof. Algemene Gegevensbank en Schatkisttoestand. 

De voor 1998 ingediende begroting was de eerste die een overschot (0,8 miljard BEF) 
vertoonde. Op ordonnanceringsbasis had de Vlaamse Gemeenschap reeds in 1997 een 
overschot (3,5 miljard BEF) gerealiseerd; in 1998 groeide dit aan tot 23,3 miljard BEF. Noch 
deze aanrekeningscljfers, noch de overeenstemmende begrotingscijfers houden rekening met 
de sommen die noodzakelijk waren voor de aankoop van de voorheen geleasde gebouwen 
(9,3 miljard BEF) (-+6) Na correctie voor die transactie kan men daarom stellen dat de 
begratingsuitvoering op aanrekeningsbasis een overschot vertoont van 14,0 miljard BEF 

-l-C1 I kt progranunaJecret:t biJ J<:: Janpassmg 1·an Je begroting 1998 voorzag Je mogeliJk.hetd tot de aankoop 1an 
voorheen gdeasJe gcbmmèn. De rekemngen1\·ct z~Il Je noodzakeiijke krèdieten moeten voornen om deze 
tmnsacue budgctUÜr te regulanseren 
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Uit de cijfers m.b t de aanrekeningen kan a(geleid worden dat de Vlaamse Gemeenschap haar 
oii/1'Ullgsten sinds een aantal jaar op accurate wijze raamt (-+7). In die context namen de 
aangerekende ontvangsten in 1998 met 5.1% toe. De ontvangstengroei steunde in belangrijke 
mate op de toename van de samengevoegde belastingen (+9,9%); doch ook de gewestelijke 
belastingen ( + 12,2%) en het kijk- en luistergeld ( +6,2% ), alhoewel zij in relatieve termen veel 
minder belangrijk zijn, kenden een sterke groei De toename van de gedeelde belastingen 
beperkte zich tot 2.9(~/o waardoor de BFW-middelen (PB en BTW) in globo met 5,6% 
toenamen. De realisatiegraad op de toegewezen ontvangsten lag in 1997 en 1998 relatief 
hoog, resp. 111,3% en 118,8%, doch wegens het wegvallen van de opbrengst van de GIMV
beursgang beliepen deze ontvangsten nog slechts 2,4 tegenover 6,2 miljard BEF. 

Aan de uitgm·e11zijde lag het uitvoeringspercentage (97,2%) van de begroting lager dan het 
gemiddelde over de laatste jaren; mede daardoor bleef de nominale uitgavengroei beperkt tot 
1.5% (-+8) De lagere realisatiegraad op de begroting heeft t.o.v. het voorgaande jaar een 
stijging van de overgedragen kredieten met 4.5 miljard BEF tot gevolg (-+9). De in 
voorgaande tabel vermelde uitgaven bevatten de stortingen die verricht werden t.b.v. van het 
Vlaams Egalisatie Rente Fonds (VERF) (1,3369 miljard BEF) (50) en het Vlaams 
Pensioenfonds (1,6437 miljard BEF). 

Tijdens het voorbije jaar zou het encours op de vastleggingen, gezien de evolutie van de 
nieuw genomen vastleggingen en de ordonnanceringen, opnieuw wat toegenomen zijn 
(2,4 miljard BEF). 

De in Tabelll. 13 en in bijlage II.14 vermelde kascijfers geven een duidelijk hoger niveau van 
ontvangsten en uitgaven, dat per saldo leidde tot een kasoverschot van 15,6 miljard BEF t.ov. 
een overschot van 7,1 miljard BEF in 1997 Dat niveauverschil is een gevolg van de 
verrichtingen met de DAB' s en van de transacties op de wachtrekening van het Centraal 
Financieringsargaan (CFO) (51), dat vanaf 1997 volledig buiten de kas van de Vlaamse 
Gemeenschap wordt gehouden (52) De kasverrichtingen op de DAB' s hebben elkaar in 1998 
ongeveer geneutraliseerd (53), terwijl de wachtrekening van het CFO tegen eind 1998 tot nul 
herleid was. De aggregatie van de CFO-rekeningen gaf daarentegen per eind 1998 een 
totaalstand van 18,1 miljard BEF tegenover 13,4 miljard BEF op het eind van 1997 en 
7.0 miljard BEF eind 1996 Het in vergelijking met de ordonnanceringsresultaten lagere 
kassaldo is volledig te wijten aan de aankoop van de gebouwen (9,3 miljard BEF). 

-+ 7 Vanaf l 99 3 wordt als gemidddde een realisatiegraad bereik. i die boven l ooo;;, is gelegen. 

-lS De beperkte groei van de Liltgaven 1s bovenuien mcJe te verkluren door de aamekemng van somnuge uitgaven op 
een gedeelte VJn de opbrengsten (LS miljard BEF) vQn de pri VJtisenng van de GIMV die toegewezen \\aren aan 
het FEERR De aamekenmgen op die nuddelen zullen voiledig verrekend \\orden in de gecorrigeerde uitgJven bij 
de bep0ling van de nonnnalcving. Dmmnee rekening hondend zou de groei van Je uitg0ven 2,0(Yo belopen hebben. 
Sluit men m Je uitguven ook de éémmlige JankooptrJnsactie in, Jan beliep die uitgavengroei 3,7%. 

49 In bebngn1ke mate te \liJkn aan vertragingen in ordmmancenngen naar ht:t Vlaams lnfmstructuur Fonds. d0t een 
Jantal op sUJpel staande proJecten met tijdig kon afronden. 

50 Ingevolge Je rente-e\olutie ble1·en er kredieten ongebnnkt die voor het emJ van het par doorgestort werden aan 
het venne!de Fonds. 

51 Vanaf eind 1997 onwat het CFO de rekeningen van alk Vlaamse Openbare lnstdlingen 

52 Decreet van 16 Ject:mbcr 1997 houdende bepalingen inzake bs-. schuld- en waarborgbeheer van Je Vl0mnse 
Gemeenschap IDS 30. 12.97- 2 o Editie pg. 35223-3 5 231 ). 

53 TemiJl de vcrrekening van Je bsverrichtmgcn op het i\LLNA-Fonds een positie[ etTect haJden van 3,2 nuljarJ BEF 
ging er van het VlF een ncg0tic:f c::llect uit van ) .1 miljard BEF. Be1Je lèlTecten neutraliseerden elkaar. 
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De Afdeling staat positief tegen het aanleggen van voorzieningen, op voorwaarde dat de 
aanwending of realisatie van deze reserves binnen de marges van de maximaal toelaatbare 
saldi blijft. Ze beschouwt dergelijke voorzieningen als een element van voorzichtig 
budgettair beleid. Zoals aangegeven in punt 3.3. hoofdstuk II van deel I zal de Afdeling in de 
toekomst de budgettaire resultaten evalueren in het licht van de realisaties van de vroegere 
jaren van de periode 2001-2010. 

Tahe/11.1./ 

De normnaleving m.b.t. de begrotingen 1992-1998 

Jfiljarden BEF 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

I. Saldo ordonnunceringen -29,8 -22,9 -36.4 -17.4 -20,2 -0,5 14,0 (a) 

2. Netto-Jebudgetleringen ( b) -17,8 -5,0 -3,9 0,0 7,5 7,0 9,9 (c) 

~.Globaal tekort (1+2) -47,6 -27,9 -40,3 -17.4 -12,7 6,5 23,9 

4. Norm -42,5 -38.4 -36,6 -31.4 -25,2 -13,3 -0,9 

5 .. lji11jklng (.f-3) id) -5,1 10,5 -3,7 14,0 12,5 19,8 24,8 

(a) Saldo op ordonnancenngsbasis na correctie voor de aankoop van voorheen geleasde gebouwen 
(Y.2938 miljard BEF). 

(b) Evolutie van de schul ei exclusief de sociale huisvesting, maar inclusief de evolutie van de indirecte 
schuld 0\ngenomen in de directe schuld en rekening houdend met de schuld van de NV Aquaiïn en de 
reserve opbouw van het Vlaams Pensioenfonds en van het Vlaams Egalisatie Rente Fonds. 

( c) Evolutie van de indirecte schuld ( -11.5658 miljard BEF) na uitsluiting van de leningen universiteiten -
acaqemischc sector (9.1703 miljard BEF). incl. NV Aquafin (2,1703 miljard BEF), ALESH 
( -3.561 miljard BEF): evolutie van de extra budgettaire vcrrichtingen mn. Vlaams Pensioenfonds 
(-1.6437 miljard BEF). VERF (-1.3369 miljard BEF). GIMV-privatiseringsopbrengst 
( + 2.8 miljard BEF) en herziening FNSV-schuld ( + 1.8345 miljard BEF). 

(cl) Minteken is 0\ crschrijding. 

BRON • Rekenhof. Algemene Gegevensbank. Schuldstal!stick- Vlaamse Gemeenschap. 
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Op basis van de voorgaande cijfers blij kt dat de Vlaamse Gemeenschap in 1998, zoals ook 
globaal genomen reeds de vorige jaren het geval was, zeer duidelijk binnen de normering van 
de Afdeling is gebleven. De positieve afwijking is -naast de niet-volledige uitvoering van de 
uitgavenbegroting met onge\·eer 2,8% bij een volledige uitvoering van de middelenbegroting
mede te danken aan het feit dat de aflossingen op de indirecte schuld in uitvoering van de 
aangepaste begroting aanzienlijk hoger lagen dan de vorige jaren (bij lagen IL 15 en Il.16) 
Bovendien bleven de verrichtingen van de NV AQUAFIN (+2,7 miljard BEF) onder de 
ramingen (54) en was de schuldvermindering in hoofde van de Vlaamse Gemeenschap in het 
ALESH ( -3,6 miljard BEF) groter dan oorspronkelijk ( -1,3 miljard BEF) voorzien. Die 
positieve effecten werden deels gecompenseerd door de verrekening van de toename van het 
uitstaand bedrag (1,8 miljard BEF) van het consortiumkrediet (55). De stortingen aan het 
Pensioenfonds bleven op het niveau van 1997 gehandhaafd maar de groeiende intresten 
zorgden voor een snellere stijging (+1,6 miljard BEF) van de reserves. Tenslotte werd eind 
1998 een bijkomende tranche middelen gestort aan het VERF (-1,3369 miljard BEF) Deze 
werd gedeeltelijk gecompenseerd door de verrekening van de uitgaven op een gedeelte van de 
privatiseringsopbrengsten van de GIMV (56). 

3.2. De begroting 1999 

In de Tabel II. 15 worden de "gecorrigeerde" begratingsverrichtingen voor 1999 vergeleken 
met de door de Afdeiing aanbevolen normering. 

Tabel !I. 15 

Begroting 1999 versus norm 

,\filjarden Btr 

Norm 1999 Verschil 

Initieel Aangepast Initieel Aangepast 

!. Ontvangsten 

' Gecorrigecnlc uitga1·cn (3-4+5) 

:1. l3cgrotingsuJtgal·cn 

4. Allossingen (a) 

5 b:tra - budgctt~ure lunchtingen (b) 

6. Sa/do (6) = !li-(2! rh) 13,5 

606,3 

587,3 

596,6 
7.8 

-1,5 

19,0 

612,6 
587,1 

601,9 
13,0 
-1 ,8 

25,6 

(~ll Inclusief ALESH · 1mticel • -1.9967 nulJard BEF: aangepast -7.520lmiljard BEF 

5,5 12. 1 

( b l NV Aquafin +4.1828 miljard BEF. Vlaams Pensioenfonds -1.65 80 miljard BEF. het Zorgfonds 
-4.0 nnlJard BEF en het Egalisatie Rente Fonds . imticel -0.0 m1ljard BEF. aangepast -0.3 nuljard BEF. 

54 Op kruissneU1e1d 11erd ultgcgaan van een schuldaangroei van 5.0 à 6.0 nulprd 13EF per par. 

5 5 Ingevolge een mor interrrctatJe vatbare passag<C m de o1·creenkomst tussen de Vlaamse Gèmeensclwp en 
G l1\.!VJN])l!S m h. L het consorllumkrcdict IE~ FNS V) diende het Uitstaand bedrag met l ,S miljard BEF verhoogd 
te 1vorden. J)e7<.: correctie'.\ erd e1en.:c:ns verrekend i.n het saldo l 998. 

5(> Door een gedeelte:: 1·an die privatJst:nngsopbrengstcn J2.S nuljard BEF) ter hesclukkmg van het FEERR k stèlkn 
konden de begrolmgskred1etcn vemunderd worden. 
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In 1999 zouden de ontvangsten volgens de begratingsvooruitzichten met 6,6% groeien (57) 
Deze groei is bijna geheel toe te schrijven aan de evolutie van de middelen die toegewezen 
worden op de personenbelasting. De BTW-middelen zouden bij de gegeven inflatie slechts 
een toename van I ,2~'ó kennen. Daaraan dienen de afzonderlijk voorziene regularisaties m.b.t. 
de schoolbevolkingevolutie toegevoegd (2,3 miljard BEF). De toename van de gewestelijke 
belastingen ( + 13,9%) is in historisch perspectief uitzonderlijk. 

De voor 1999 voorziene betalingskredieten zouden met 4,9% stijgen. Die groei gaat uit van 
een toename van de niet-gesplitste kredieten met 4,5%, terwijl de ordonnanceringskredieten 
met 13,4% toenemen. Aldus wordt een beperkte afbouw van het vastleggingsencours 
mogelijk gemaakt 

Per saldo zou de aangepaste begroting in de traditionele voorstelling met een overschot van 
10,8 miljard BEF sluiten. 

lndien de begrotingcijfers omgerekend worden naar het gecorrigeerde saldo dan kunnen we 
vaststellen dat de beschikbare marge die in de initiële begroting 5,5 miljard BEF zou belopen 
hebben, op basis van de aanpassing stijgt tot 12,1 miljard BEF. 

Bij de omrekening van de begrotingcijfers naar het maximaal toelaatbare saldo, zoals dat door 
de Atèieling bepaald wordt, werden de uitgavenkredieten gecorrigeerd voor de te verwachten 
evolutie van de indirecte schuld (initieel: -7,8 miljard BEF; aangepast 
-13,0 miljard BEF) (58) Naast het traditionele beleidsverruimde effect dat uitgaat van de 
verrichtingen van de NV Aquafin (+4,2 miljard BEF), legt de Vlaamse Gemeenschap reserves 
aan in het kader van het Vlaams Pensioenfonds ( + 1, 7 miljard BEF) en het Vlaams Egalisatie 
Rente Fonds (0.3 miljard BEF). Tenslotte voorziet de begroting 1999 de invoering van een 
"Zorgfonds", waarop een eerste storting wordt voorzien (4,0 miljard BEF). 

3.3. Besluiten 

l"oor 1998 ligt het gerealiseerde gecorrigeerde overschot aanzienlijk hoger dan dat van de 
l'oorguande jaren en dat ondanks de verrekende eenmalige uitgaven (9, 3 miljard BEF). Dat 
is in helangn;ke mate toe te schrijven aan het feit dat niet alleen de begrotingsramingen de 
nonnen nm de Afdeling reeds respecteren, maar dat bm·endien de geraamde ontvangsten 
tmditioneel volledig gerealiseerd worden tenvijl er bij de uitgavenkndie/en een marge aan 
niet-gebruikte kredieten blijft van 2 tot 3%. Naast het aanleggen van reserves op het 
Pensioenfonds heeji r ïaanderen bovendien reserves aangelegd om renteschokken op te 
mngen. Tenslotte heejt de Vlaamse Gemeenschap in 1998, door gebmik te maken van 
nnddelen die 1'1'1/ kmtmen l!lgevolge de gunstige rente-evolutie. een deel van haar indirecte 
schuld snellerolgelost dan l'Oor::.ien, H'at en:neens heeft b1;gedragen tot vermeld overschot. 

De hegroting 1999 h!!Jfi nu Je traditionele ·'correcties" e1·eneens en ::.eer duidelijk binnen de 
uunhe\'(Jien su/di. Bm·endien worden l'WJaf dit hegrotings;aar middelen voorzien l'UOI' 
rescn·enngen in het "Zurgfonds" en kondun extra middelen vrijgemoukt worden voor een 
n'rsnelde C(jlosslll~ l'Uil de schuld (,4LESH). 

) 7 () roenoden tlll' de a<mgcp!Slè hegrotmg van het vorige Jaar. 

~s De hiJkonJcttLk élllo,;s111gen zouden gcht:llrt':nop de ALES! I schuld. 
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l'o/gens het /)Ij de initiële begroting gevoegde meeljarenplan slaagt de Vlaamse 
Gemeenschap erin om haar begrotingsdoelstellingen ook tijdens de komende jaren na te 
!eJ'ell. 

De l7aamse Gemeenschap stelt gedetailleerde iliformatie ter beschikking om de opvolging 
mn de begroting te kunnen verzekeren en om de noodzakelijke analyses te kunnen uit1·oere11. 
In de loop van 1997 heeft zij een eerste gedetailleerd schuldrapport (59) overgemaakt aan het 
f7aams Parlement. De Vlaamse Gemeenschap beschikt ook over geconsolideerde 
economische enjimctionele hergroeperingen, terwijl ook de overige budgettaire gegevens op 
een nauwgezette en mortreffelijke wijze aan de Algemene Gegevensbank worden 
Ol'ergemaakt. Die gege1·ens zijn absoluut noodzakelijk om de opstelling van een 
geiiu.iividualiseerde o1·erheidsrekening mogelijk. te maken. De kerncijfers m.b.t. de 
begrotingsuftvoering worden bovendien maandelijks in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd 

)l) In uit\'oenng 1·an het ckcrc:d \'an 16 december 1997 houdende bepaling mzakc kas-. schuld- en waarborgbcheer 
van Je Vl~lam:<e (!emccnschap (IJS ~0 12.97- 2' Editie pg .15223-3523 l) zalparlijks een dergelijk rapport aan het 
l'~nlemcnt 11 orden ol'ergcmaakt. 
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4. De Franse Gemeenschap 

4.1. De uitvoering van de begrotingen 1997-1998 en de normnaleving 

De Tabel II. 16 geeft een overzicht van de begrotingsramingen, de aanrekeningen en de 
kasverrichtingen voor 1997-1998 ( 60 ). In bijlagen II. 12 tot II. 14 worden deze cijfers in een 
ruimer tijdskader geplaatst. 

Ontvangsten 

(red!. ~~) 

Uitgaven 

rrct1/. 0
{;) 

Saldo 

Tabel IL 16 

Begratingsevoluties 1997-1998 

Kredieten 

1997 
Onlon-

aangepast nancenng 

230,3 226,9 
98,5% 

237,3 231,3 

97.5% 

-7,0 -4,4 

Kas 

225,3 
97,8% 

230,7 

97.2% 

-5,4 

Kredieten 

1998 
Ordon-

aangepast n:mcenng 

233,9 230,3 
98,5% 

240,3 235,9 

98,2% 

-6,4 -5,7 

BRON : Bcgrotingsdocumenten. Rekenhof, Algemene Gegevensbank en Schatkisttoestand. 

Miljarden BEF 

Kas 

228,2 
97.6% 

238,0 

99.1% 

-9,8 

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

(J(} De Jour Je Franse.: Gemeenschap gepubliceerJc begroting,;gegevens 11erdcn vertaald in het ·'traditionele .. concept 

\·an nc.:tto te lÏiwncieren s:lldi d.11 z. Jat Je at1ossingcn up Je directe schuld met m de Uitgaven vervat Zitten 1 lt:f\1 1il 
Jat wel het "e1:Ilis In Je hegrotmgsdocumenten van de Franse Gemec.:nschapJ en dat Je lcningsopbrengsten uit ck 
t111Jdelcn 11 er den 1 en1 IJJerJ 
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Inclusief de toegewezen ontvangsten (Gl) lagen de aanrekeningen op de middelenbegroting in 
1998 op het niveau(± 98,5%) van de voorgaande jaren. Exclusief de toegewezen ontvangsten 
liep de realisatiegraad in 1998 op tot 99,8%, waaruit mag geconcludeerd worden dat de 
middelenbegroting accuraat geraamd wordt. Inclusief de variabele kredieten beliep de 
effectieve realisatiegraad van de op de uitgavenbegroting geimputeerde sommen - 98,2% -
Houdt men daarentegen geen rekening met de uitgaven op de organieke begratingsfondsen 
dan beloopt de uitvoeringsgraad 99,5%, wat toch nog een lichte (±0,6%) stijging inhoudt 
t.o.v. de realisatieniveaus van de voorgaande jaren. Uit deze cijfers blijkt dat de begrotingen 
zeer nauwkeurig worden opgemaakt Vermelde uitgaven houden rekening met de overdracht 
naar het "Egalisatiefonds" (1,9 miljard BEF). 

Uit de tabel kunnen we afleiden dat de nominale ontvangstengroei tussen 1997 en 1998 I ,5% 
beliep. In 1998 was de middelentoename voornamelijk een gevolg van de ontwikkeling van 
de overgedragen opbrengst uit de personenbelasting ( +6,2% ). Daarnaast steeg de opbrengst 
van het kijk- en luistergeld (+7,7%) ingevolge de betere inning en de brutering (62) De 
diverse ontvangsten (w.o. overgedragen niet-gebruikte middelen en de opbrengst van de 
overbruggingslening) (63), die ±4,5% van de totale begrotingsmiddelen uitmaken, daalden 
met 22,9% De toegewezen ontvangsten kenden een daling van 4,8% t.ov. 1997. 

De nominale uitgavengroei (2,0%) lag hoger dan de vermelde middelentoename, maar lag 
toch 0,9% beneden .de groei van het voorgaande jaar. In wezen lag de groei in 1998 nog 
hoger doordat er 2,4 miljard BEF uitgaven geboekt werden op "traditionele" 
begratingsfondsen ( 6-t) waar kredieten beschikbaar waren uit de jaren 1991-1992. Inclusief 
die uitgaven zou de groei 3,05% belopen hebben. Dergelijke groeivoet gaat zeer sterk in de 
richting van de gemiddelde groeivoet die sinds 1989 kon opgetekend worden. 

Aangezien de Franse Gemeenschap bijna geen vastleggingskredieten in de begroting voorziet 
kan hier geen encours van betekenis opgebouwd worden. Bovendien blijven deze kredieten 
relatief onderbenut 

Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat de niet-gebruikte middelen eind 1997 
2.0 miljardBEF beliepen en dat ze eind 1998 op basis van voorlopige cijfers 1,0 miljard BEF 
zouden belopen. Aldus werd voor 1,0 miljard BEF ingeteerd op deze middelen. 

() l Sinus Je Il\loenng van de organieke begrotingst(musen m 1995 11ordt ieder jaar een belangrijke at\viJking 
vastgesteld tussen de ramuigen en de voorlopige realisaties. In 1998 bdiepen de geraamde ontvangsten en tntgaven 
ongeveer ,,2 nulprd JJEL Je realisaties beliepen voor beiden 2.9 milJard BEF. Het verschil tussen de rammgt!n t!n 
Je uitvoering stdt even11d geen probleem qua begrotmgseven11·icht aangaien Je uitgavt!n slèchts klllmen 
gebeuren 1uur zover er ontvangsten gerealiseerd zijn. Nochtans mogen enkele van deze orgamekè 
begrotingslónd:;en 111 al\viJking v~m dè wetten up Je njksccmptabditeit een dèbetsaldo vertonen. zoals Uit dt: 
ontv:mgstcn- en uitga1·c:ne1olutie 1·cm Je voorbiJe pren blijl-.i zijn cile debetsaldi vrij stabiel en diènen ze eerder als 
· bedriJ tsLipil:wr bcschou11 J te 11 orden. 

(,2 Vanaf de bcgrotmg I CJ'fS 11erden Je nuungskoskn m Je uitgavenbt:grcJtmg opgenomen en niet mt!er rechtstrel!ks m 

mmelering gebracht van cll! opbrengst. 

(,) De opbrl!ngst 1 :lll de overbruggingskning beliep .;.o nnlprJ BEF in !997 t.o. v 2.1 miljard BEF in 1998. 

(,-f Deze bcgnltHig:>(undsién 1\crden gespijsd m cle loup van I 'Jl) 1-19'!2. ze wcrcll!nn.J. v de omvonning van dl! tónd:;c:n 
t.:\eil\\ clnrct :ilgc:;chall 
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Op kasbasis werd eind 1998 een saldo bekomen dat duidelijk boven het ordonnanceringssaldo 
is gelegen. In het verleden week het netto te financieren saldo weinig af van het 
ordonnanceringssaldo omdat de Franse Gemeenschap weinig parastatalen heeft, waardoor er 
een relatief beperkt bedrag aan derdengelden via haar kas transiteert. De voor 1998 
optredende afwijking is te verklaren door de uitgaven op de overdrachten van kredieten van 
vorige jaren (1,0 miljard BEF) en het gebruik van saldi (2,4 miljard BEF) op "traditionele" 
begrotingsfondsen. Tegenover beide uitgaven stonden geen evenredige ontvangsten waardoor 
het kastekort voor een gelijkaardig bedrag belast werd. Waarmee bewezen wordt dat de 
verschuiving van kredieten, zonder effectieve financiering, kan leiden tot relatief grote 
schokken in het kastekort en van daaruit in de schuldevolutie. 

Een vergelijking van de begratingsuitvoering met de door de Afdeling gehanteerde maximaal 
toelaatbare saldi maakt het noodzakelijk om naast de ordonnanceringen ook de evolutie van 
de indirecte schuld in aanmerking te nemen (zie bijrage II.!8). 

In 1998 is de indirecte schuld ingevolge de herziening ( 65) van het encours op de universitaire 
leningen en ingevolge de opname van een volgende tranche op de kredietlijn "cultuur" verder 
toegenomen, na de in I 996 en 1997 opgetekende daling. 

Daarnaast werd in 1998, zoals in het meerjarenplan tot herfinanciering van de Franse 
Gemeenschap vo9rz1en was, de laatste tranche (2,0766 miljard BEF) op de 
overbruggingslening opgenomen. 

In 1998 heeft de Franse Gemeenschap daarnaast een aantal uitgaven aangerekend op 
kredieten die nog beschikbaar waren op begrotingsfondsen. Deze structurele uitgaven 
(2,3949 miljard BEF) ZIJn mede bepalend voor de normnaleving door de Franse 
Gemeenschap. 

Anderzijds had de overboeking van middelen naar het "Egalisatiefonds" ( 1,8573 miljard) een 
positief effect op de naleving van de normering. 

De Afdeling staat positief tegen het aanleggen van voorzieningen, op voorwaarde dat de 
aanvvending of realisatie van deze reserves binnen de marges van de maximaal toelaatbare 
saldi blijft Ze beschouwt dergelijke voorzieningen als een element van voorzichtig 
budgettair beleid Zoals aangegeven in punt 3 3 hoofdstuk II van deel I zal de Afdeling in 
de toekomst de budgettaire resultaten evalueren in het licht van de realisaties van de vroegere 
jaren van de periode 2001-20 I 0 

(>.5 In 1998 11crd er \oor I S'J.'J nuljocn BEF :.Jfgelost op Je umn:rs1Lme lcnmgen. Voorheen nit:t 111 Jeze schu!J 
opgenomen 1 crplichtmgen ten b<.:lupe I':.Jn 462 nulJucn llE:-· \\ r.:rJcn 'l'Ul hetencours tucgcvoegJ. 
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Tabel IJ. 17 

De normnaleving m.b.t. de begrotingen 1992-1998 

r---------------------------------------------------------------~·\~h~·u~·,a~rcknBEF 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

l. Saldo ordonnanceringen -8,7 -8,9 -7,0 -7,1 -4,3 -4,4 -5,7 
2. :-\etto-debudgetteringen -2,6 -2,1 0.4 0,7 0,4 0,3 -0,8 (a) 

3. Saldo (!+2) -11,3 -11,0 -6,6 -6,4 -4,0 -4,1 -6,5 

-1. Overbruggingslening (b) (-12,0) -9,9 -9,4 -5,6 -3,0 -2,1 

5. ~iet-aangewende middelen -1,9 -1,2 -1,6 -2,0 

G. Globaal Saldo (:iL-1•5) -11,3 -11,0 -16,5 -17,7 -10,8 -8,7 -10,6 

7. 0:orm -9,0 -9,1 -14,6 -13,2 -11 '7 -9,6 -8,2 

8. Ajin;k111g (6- ·;rel -2,3 -1.9 -1.9 -4.5 0,9 0,9 -2.4 

(a) Toename \'illl de indirecte schuld (+ 0,3067 miljard BEF): aanrekeningen op de begratingsfondsen 
( + 2.3 9..J.9 miljartl BEF) en storting aan Egalisatiefonds ( -1,8573 miljard BEF). 

(b) Totaal bedrag van de opgenomen tranche eventueel vermeerderd met de gekapitaliseerde intresten van 
het bedoelde Jaar. 

(cl Negatief teken= mnsclui.jding 

BRON: Rekenhof. Algemene Gegevensbank. Statistiek gedebudgetteerde schuld. 

Indien rekening gehouden wordt met het geheel van die elementen dan krijgen we het 
resultaat dat in Tabel II 17 is opgenomen. Uit de vergelijking van de gerealiseerde 
gecorrigeerde tekorten met de norm blijkt dat de Franse Gemeenschap na twee opeenvolgende 
jaren waarin ze binnen de norm van de Afdeling bleef, opnieuw een overschrijding 
(2,4 miljard BEF) laat noteren. 
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4.2. De begroting 1999 

Tabel II. 18 maakt de vergelijking mogelijk tussen het voor 1999 vooropgestelde maximaal 
toelaatbaar saldo en de initiële begroting (66). 

Tabel IJ. 18 

Begroting 1999 versus norm 

I. Ontvangsten (a) 
2. Gecorrigeerde uitgaven 0--1+5) 

3. Begrotingsuilgaven 

-1. Allossingen 

5. E:-.1ra - budgettaire verrichtingen (b) 

ó. Saldo (Ó) = 11 )-r 2) 

Nonn 

-5.7 

1999 
Initieel Aangepast 

238,7 n.b. 
245,2 

249,4 

3,5 

-0,6 

-6,6 

(a) Exclusief de heringeschre\"en niet-aange1vende middelen ( 1.5 miljard BEF). 

}vfiljarden BEF 

Verschil 
Initieel Aangepast 

-0,9 

(bl Saldo \"~lll de stortmg (2.5 miljard BEF) aan en opYraging (l.85ï:\ miljard BEF) yan het Egalisatiefonds. 

Uit de tabel kan afgeleid worden dat de Franse Gemeenschap de aanbeveling van de Atäeling 
zal naleven indien het verschil in realisatiegraad op de uitgaven en op de ontvangsten in de 
lijn ligt van de voorgaande jaren (67). 

(,() De Franse lrcmcenschap maakt tr~Jitioneel haar begrollllgsaanpassing skchts op in Je loop van de maand JUni. 
tcrzcllûerttJd als haar begroting voor het Jaaropvolgendlè Jaar. Daardom blijJt deze o.nahse gebaseerd op de Ullttèk 
begrollllg. 

(} 7 In I '.1')6 en I 'J'l7 !:.tg dte a(\1 tjkli1g op ongeveer l.ll'!~, In 1998 beliep ze slechts 0.5'!1,. 
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Tussen 1998 en 1999 stijgen de geraamde ontvangsten op basis van de aangepaste begroting 
in nominale termen met 2, 7%. Deze groei is voornamelijk een gevolg van de evolutie van de 
middelen die voorafgenomen worden op de personenbelasting (68) (+4,2%). Hoewel de 
BTW -middelen (ongeveer tweederde van de totale ontvangsten) volgens de 
begratingsramingen met 2,4% zouden toenemen, blijft de fundamentele groei beperkt 
ingevolge de voorlopige afrekening van het voorgaande jaar en wegens de zwakke stijging 
van de index van de consumptieprijzen. De in de begroting 1999 vooropgestelde stijging 
vloeit in hoofdzaak voort uit de verrekening van de herziening van de verdeelsleutel ( 69) van 
deze middelen (+2,5 miljard BEF). In bijkomende orde heeft de Franse Gemeenschap 
rekening gehouden met een aanpassingscoëfficiënt (70) die reeds uitging van de herziening 
van de schoolbevolkingscijfers. Deze herziening is ondertussen tevens op federaal niveau 
aanvaard. 

De overige ontvangsten, die 3, 1% van de totale ontvangsten vertegenwoordigen, dalen met 
9,5%. Deze evolutie is in essentie het gevolg van twee factoren die deze ontvangsten in 
tegengestelde zin beinvloeden. Enerzijds worden geen ontvangsten meer geboekt uit de 
verkoop van schoolgebouwen, anderzijds worden ontvangsten verwacht uit terugstortingen 
van het "Egalisatiefonds". De toegewezen ontvangsten stijgen met 3,7%. 

In verband met de herinschrijving van de niet-gebruikte middelen van de voorgaande jaren 
(I ,5 miljard BEF) (7,1) kan, zoals dat reeds het geval was in voorgaande adviezen, herhaald 
worden dat de Afdeling om de navolgende redenen niet akkoord gaat met deze 
herinschrijving 

• de Franse Gcmeenschap heeft tijdens de yoorbije jaren. met uitzondering Yan 1996 en l9Y7 geen 
O\erschotten to \ de aanbeYdingen Yan de Afdeling gerealiseerd: 

• de Afdeling heeft. \Oor zoYer die bestaan hebben aan geen enkel deelgebied de ammending van de saldi 
\an het Yerleden toegestaan: 

• zoals in de ESR95-methodologie wordt er door de Afdeling alleen rekening gehouden met reële 
opbrengsten. 

In vergelijking met 1998 groeien de in de initiële begroting opgenomen uitgaven in nominale 
termen met 2.5% Deze uitgavengroei kon enerzijds beperkt worden door de strikte 
normering die aan de uitgavenkredieten ten behoeve van de verschillende onderwijsstelsels 
werd opgelegd. Er dient op gew·ezen dat de Franse Gemeenschap binnen de vermelde 
kredieten een begratingsreserve aanlegt van 2,5 miljard BEF (72) 

GX De PB-middelen \ertegem1ourdigen ongeveer één vierde van de totale ontvangska van de Franse Gemeenschap. 

()l) Op basis 1an art. YJ ~ 2 v~m Je b1jzonJt:re linanclcnngs\\ ct dient Je overgedragen BTW verdeeld te \\orckn op 
bas1s van het leerlingenaantal Jat \·ast gesteld \\ tmlt op grond van door Je wet bepaalde objectieve critcriJ. De 
/\tè.leling heen. h11 at\n::7.1ghc1d vJn pol!tid:e beslissmg desbdre!Tend. niet geanticipet:rd op Je mogdijke 1erJelmg 
tussen Je l lemcenschappen. 

/() Deze cuè!liclcnt geelt de e•;olulle van de schoulbevolking 10 tot 18-jurigen) \\eer. Ingevolge een herziemng van ck 
bas1Sc1ikr:.;, 1anaf 10S8) hchben Je Gcmeenschappen recht op b!jkomende miJdelen Jic m de begrotingscontrok 
\i.lll de Fedc!<lk Uverhe1d geschat \\CIJt:n op :-\.0 nulprJ BEF De hell1 Jaarvan (4.ll nuljard BEF) wordt m 1999 
tuegekend 1 cl 1. I. 7 mllprJ BEF e\tra voor de Franse Gemct:nschap ). 

-;I Per cmd I 'i'IS bedrucgen de voor Olt:rJracht besclukbart: kredieten 0.9684 milprd BIT 

-;'2 Samen met de aémpassmg van ck b.:grotmg I'JlJ8 11erJ c:en decreet neergelegd lol oprichting van een pam-
Clllllll1l11\élllt:il1C tn;;tellmg van het t1pe "\m.n. het ··Egallsattc:tèmds mor de begroting"· 
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Op basis van de voorgaande cijfers komt men tot een overschrijding van het maximaal 
toelaatbare tekort met ongeveer 0,9 miljard BEF. Dat bedrag ligt lager dan de som van de 
heringeschreven niet-gebruikte middelen van het voorgaande jaar (1,5 miljard BEF). 

Dit resultaat dient genuanceerd te worden indien rekening gehouden wordt met de niet
definitief verworven middelen (2,5 miljard BEF). Indien deze middelen niet in aanmerking 
genomen worden dan kan de normoverschrijding oplopen tot 3,4 miljard BEF. 

4.3. Besluiten 

De Franse Gemeenschap kon, in tegenstelling met de realisaties in 1996 en 199ï, haar 
begroting 1998 niet binnen het door de Afdeling aanbevolen tekort houden. De 
m·erschrijding beloopt 2,-1 miljard BEF Het aanrekenen \'all uitgaven op kredieten die \'Gil 

\'Orige jaren beschikhaar ble\'en en waartegenover geen effectieve ontvangsten staan, leidt tot 
dergelijke overschnJdingcn. 

De voor 1999 op begrotingsbasis vastgestelde afwijking t.o.v. de aanbevelingen ligt lager dan 
de, niet in aanmerking genomen, overgedragen kredieten van de vorige jaren. De ajw[jking 
::ou evenwel sterk kunnen oplopen indien de herziening \'cm de verdeelsleutel van de 
ondenvijsmiddelen niet het gebudgetteerde resultaat oplevert. Niettegenstaande die 
mslstelling kan de 'Franse Gemeenschap erin slagen haar begroting op uitvoeringsbasis 
binnen de nonnenng te brengen indien de afivijking tussen de realisatiegraad op de 
ont\'Cmgsten en op de uitgm·en in de lijn ligt \'Cm wat de vorige jaren werd \'astgesteld. 

T 'olgens het;uurlijk.<; geactualiseerde meer;arenplan 1999 mn de Franse Gemeenschap is het 
mogelijk om tiJdens de komendejaren de normering \Wl de Afdeling na te leven voor ::over dl! 
begroting 1999 binnen de norm wordt uitgevoerd en mits er, bol'l!nop de weerhouden 
h_1pothesen, voor 2,5 miljard BEF aan structurele middelen worden ge\'Onden of maatregelen 
::oals reeds voor::ien in 1999, genomen worden. 

De Franse. Gemeenschap hesehikt over degelijk uitgewerkte economische en functionele 
hergroeperingen. Dergelijk instrument is absoluut noodzakelijk met het oog op de opstelling 
van een overheidsTekening per deelgebied in ESR95-termen Bovendien werden de 
noodzakelijke statislische gegevens tijdig overgemaakt aan de Algemene Gegevensbank. 

De officiële publicatie \'Clll de budgettaire informatie liep vertraging op in 1998 en begin 
1999. De Afdeling heeft \'OOr de uitwerking van haar anazrse desondanks tijdig over de 
noodzakelijke documenten kunnen beschikken Ze dringt er evenwel op aan dat de 
achterstand m.b.t. de officiële publicatie mn de kernciJfers ::o vlug mogelijk zou won/en 
ingelopen. 
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5. Het \Vaals Gewest 

5.1. De uitvoering van de begrotingen 1997-1998 en de normnaleving 

De Tabel li 19 geeft een overzicht van de begratingsramingen voor de periode 1997-
1998 (73) en van de uitvoering op ordonnancerings- en kas basis. In de bijlagen II. 12. en II.l4 
worden deze gegevens in een ruimer tijdskader geplaatst. 

Tabel IJ. 19 

Begratingsevoluties 199 7-1998 

,\filj'arden BEF 

1997 1998 

Kredieten Ordon- Kas Kredieten Ordon- Kas 
aangepast nancenng aangepast nancermg 

Ontvangsten 161,9 164,6 170,1 175,0 178,1 182,6 
(real. %) 101,6% 105, 1% 101,8% 104,3% 

Ui tg a ven 176,2 167,7 173,3 187,2 177,5 181,2 
(real. %) 95.2% 98,3% 94,8% 96,7% 

BegrotiJlgssaldu -14,3 -3,1 -3, 1 -12,3 0,7 1,4 
Andere verrichtingen 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 -8,1 

Saldo -14,3 -3,1 -5,6 -12,3 0,7 -6,7 

BRON Begi-otingsdocumenten. Rekenhof, Algemene Gegevensbank en Schatkisttoestand. 

Zoals in het verleden, met uitzondering van het jaar 1995, is de uitvoering van de begroting 
1998 op ordonnanceringsbasis, per saldo, gevoelig beneden het vooropgestelde 
begratingssaldo gebleven en resulteerde bovendien, voor de eerste maal sinds 1991, in een 
overschot 

-:--:.. I lierbij \\·ordt het traJitlonck conct:pl van hd netto tè tinanclèrcn saldo gehanteerd. Dit iinplicccrt dat 111 
v.:rgeliJking md J.: ge\vt.:stelijk.: begrotingsJocumentcn 1 ,\lgc:mene Toelichting) enkel Je: rrt1ossingcn op Je Jinxtc 
schuld m nunJenng worJen gebracht vrrn Je uitgavmkredtetè!l I tot t:n met 1998 Zijn Je rrt1ossingen op Je directe 
schuld mhil 1 Lk kmngsopbrcngsten worJen met meegcrekenJ tn Je ontvangsten. De: vemchtingen op Je 
mgamcke l'cgrutingsllmJsen worJen mede in n:kemng gebracht. Je aizonJerlijkc sectie \Vordt buiten beschou\\ mg 
gelaten. 
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Het omvangrijke verschil tussen enerzijds het ordonnanceringssurplus en anderzijds het netto 
te tinancieren saldo op kasbasis is voor 1998 grotendeels te wijten aan de zogenaamde 
·'andere verrichtingen., die. naast de eind december nog te regulariseren verrichtingen ( -0,9 
miljard BEF), vooral het saldo van de thesaurieverrichtingen weerspiegelen (hetzij -7,2 
miljard BEF, onder meer ingevolge de aanrekening van de niet-gebruikte middelen van het 
voorgaande jaar ten belope van 9,3 miljard BEF). Het feit dat de afzonderlijke sectie 
(Titel IV) wel in het kassaldo en niet het ordonnanceringssaldo begrepen is, verklaart de rest 
van het verschiL 

Aan de ontvangstenzijde overtreffen de realisaties 1998, zowel op ordonnancerings- als op 
kasbasis, de begrotingsvooruitzichten; dit wijst op een strikte raming van de ontvangsten die 
past in het kader van de techniek van de overdracht van de niet-gebruikte middelen van het 
voorgaande jaar zoals die met ingang van de begroting 1997 wordt toegepast. Vooral de aan 
de organieke fondsen toegewezen ontvangsten, die slechts 4, 7% van de totaal aangerekende 
ontvangsten vertegenwoordigden, kenden een hoog realisatiepercentage (123,3%); dit is toe te 
schrijven aan de ontvangsten andere dan de eigen gewestelijke milieuheffingen in de sectoren 
afvalverwerking en waterzuivering- en bescherming. De algemene ontvangsten exclusief de 
toegewezen ontvangsten noteerden een realisatiepercentage van 100,9%. 

De aangerekende ontvangsten groeiden met 8,3% ten opzichte van het voorgaande jaar (7-t} 
De algemene ontvangsten, zijnde de totale ontvangsten exclusief de toegewezen ontvangsten, 
kenden een stijging van 7, 7%. De toewijzingen inzake de samengevoegde belasting 
(personenbelasting), die 68,3% van de totale ontvangsten vertegenwoordigden, namen toe met 
6,0%. De door de Federale Overheid doorgestorte gewestelijke belastingen, met een aandeel 
van 9, l %, groeiden met 4,2% De belangrijkste groeipost vormden echter de niet-gebruikte 
middelen van het voorgaande jaar, die ten opzicht van 1997 met meer dan de helft zijn 
toegenomen (van 6. 1 in 1997 naar 9,3 miljard BEF in 1998) en 5,2% van de totaal 
aangerekende ontvangsten uitmaakten. Buiten deze overdracht groeiden de totale ontvangsten 
met 6,5%. Binnen de categorie van de toegewezen ontvangsten, die een groei van 21,7% 
kenden, bleef de opbrengst van de eigen gewestelijke milieuheffingen (inzake 
afvalverwerking en waterzuivering en -bescherming) quasi constant ten opzichte van het 
vonge Jaar; deze milieuheffingen vormden 3, 1 % van de totaal in 1998 aangerekende 
ontvangsten. 

Samengevat kan gesteld worden dat voor 1998 de niet door andere overheden overgedragen 
middelen 12,3 %van de totale gewestelijke ontvangsten vertegenwoordigden, terwijl de door 
Federale Overheid doorgestorte middelen 80,0% en de door de Franse Gemeenschap gestorte 
dotatie (in het kader van het Sint-K wintensakkoord) 7, 7% van de totaal aangerekende 
ontvangsten uitmaakten (7:5) 

7-J. De i.ni.tted 1omzienc opbrengst tut de geregwnalisecrdc taksen 1 voorheen gèl1even door de Lokale 13esturenl 
11erden bij de l>cgrotmgscontrok reeds venmndcrd (van U.-.f mia .. hetZIJ 0.2% van Je bcgrotingsontvangslt:n. na;Jr 
0.2 mw. I en konden utteinddijk tn 1998 nog niet gerealiseerd 11orden omdat de vc:reiste toepassingsdecreten slechts 
m de loop van de ma~md november konden genomen 1\.tlfdcn: deze gcregwnals~'èrde taksen \VOrden gevormd door 
de taks op de banbutomaten. op de leegstaande 11 omngen en op de 1·erlaten economische sites. 

7:5 De (nomtnalc 1 groei og;<n bedraagt -'-5.6'/r, voor Je mtdddenoverdracht Joor Je Federale Overheid. +0.1% i= 

mllalte !l)')Sl voor de gedeeltelijke linanctde compensatie van ck overgedragen uitvoering V<Jn 
(}cmecnschëtpshevoegdheden en +.'6.8% \Oor de etgcnontvangstcn 
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Aan de uitgavenzijde \veerspiegelen de ordonnanceringen een uitvoeringsgraad die, zoals het 
voorgaande jaar, ongeveer 95% bedraagt De niet aangewende begratingskredieten belopen 
9,8 miljard BEF wat impliceert dat de voorziene begratingsontvangsten uit de overdracht van 
de niet-gebruikte middelen van het voorgaande jaar (hetzij 9,3 miljard BEF) niet 
aangesproken werden. De geordonnanceerde kredieten stegen met 5,8%, ten opzichte van 
slechts +2, 9% in 1997. Wat de algemene kredieten (exclusief organieke fondsen) betreft, 
bedroeg de benuttingsgraad 94, 1%, hetzij een daling met 2% ten opzichte van het voorgaande 
jaar (96%). De hogere groei van de ordonnanceringen was bijgevolg in belangrijke mate toe te 
schrijven aan de ordonnanceringen op de organieke fondsen die toenamen met 77,7% en 
waarvan het belang in de totale ordonnanceringen steeg van 2,6% in 1997 naar 4,3% in 1998; 
de ordonnanceringen op variabele kredieten bleven echter nog beneden de tijdens het jaar zelf 
toegewezen ontvangsten De benuttingsgraad op deze fondsen, uitgedrukt ten opzichte van de 
beschikbare middelen (7G), verhoogde van 29,5% in 1997 naar 40,9% in 1998. 

De uitstaande vastleggingen op gesplitste kredieten, of zogenaamde "encours", bepaald op het 
niveau van de algemene kredieten en de organieke fondsen (met uitsluiting van de 
atzonderlijke sectie), bedroeg eind 1998, na annulatie van visa, 83,8 miljard BEF, hetzij een 
stijging met 4,5 miljard tegenover eind 1997. Ongeveer 10% van de encours is gelokaliseerd 
op de organieke fondsen 1n tegenstelling tot het voorgaande jaar is voormelde toename van 
de encours integraal te wijten aan de gesplitste algemene kredieten, en niet aan de variabele 
kredieten. Over de {leriode 1990-1998 is de totale encours toegenomen met 29,4 miljard BEF; 
het hogere niveau van de vastleggingskredieten ten opzichte van de 
ordonnanceringskredieten, de structureel hogere benuttingsgraad van eerstgenoemde en de 
herhaalde belangrijke vastleggingen op het einde van het jaar hebben hiertoe bijgedragen. 

De vergelijking tussen de uitvoering van de begroting 1998 en de door de Afdeling 
aanbevolen tekortnorm gebeurt op basis van het globaal tekort, zoals weergegeven in Tabel ll. 
20 hierna. 

Voor de vaststelling van het globaal tekort wordt uitgegaan van het saldo van de 
aangerekende ontvangsten en de geordonnanceerde uitgavenkredieten, zoals weergegeven in 
Tabel II. 19 hiervoor. De aangerekende ontvangsten uit de overdracht van niet-gebruikte 
middelen van het voorgaande jaar worden uitgesloten Vervolgens wordt de evolutie van de 
gedebudgetteerde schuld in rekening gebracht 
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Tabel IJ. 20 

De normnaleving m.b.t. de begrotingen1992-1998 

.\filjarden BEF 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1. Saldo <>·Jmnanceringen -12,0 -11,8 -12,3 -19,9 -7,9 -3,1 0,7 
2. :-\dto-cidJudgcttc,·ingcn .Q,4 -D,8 -1,8 (a) 2,8 2,9 (b) 2,7 (b) 2,9 (b) 

3. Saldo(l+2) -18,4 -12,6 -14,1 -17,1 -5,0 -D,4 3,5 

4. :-\iet-aange\\enJc miJdelen .Q,1 -9,3 

5. Procis ie ALES!! -7,3 (c) 

G. Globaal saldo (3~4) -18,4 -12,6 -14,1 -17,1 -12,3 .Q,6 -5,8 

7. :-\01m -17,4 -17,9 -15,7 -14,4 -13,2 -11,0 -8,6 

8 .. ·ifin;kmg (5-61 16! -1,0 5,3 1,6 -2.7 0,8 4,5 2,8 

(a) Exclusief de schuldherschikking birmen het ALESH die tussen de Federale Overheid en de Gewesten in 
het voordeel va/1 deze laatsten in de loop van 199~ werd doorgevoerd. 

(c) Wat de door het ALESH beheerde schuld nn de sociale huisvesting betreft. \vordt rekening gehouden 
met de schuldevolutie die aan het Gewest toerekenbaar is (voor 1998 betreft het een toen<une met 
0.59 mia. BEF) · 

( c) Overeenstemmend met de aanrekening als begrotingsantvangsten van de in het verleden 
geordonnanceerde maar niet betaalde kredieten. 

(cl) Minteken = m erschrijding. 

BRON: Rekenhof ( ordonnanceringen tot en met 1998 ). gewestelijke schuldstatistiek 

In 1998 is het globaal tekort opnieuw op substantiële wijze beneden de aanbevolen 
tekortnorm gebleven De sterke groei van de ontvangsten en de lage benuttingsgraad van de 
uitgavenkredieten, alsook de verdergezette afbouw van de gedebudgetteerde schuld zonder 
nieuwe debudgetteringen (77), zijn de factoren die tot dit positieve resultaat hebben geleid. 
Het aanbevolen differentieel tussen de realisatiegraad van ontvangsten en van uitgaven werd 
bijgevolg integraal gerealiseerd. 

77 Op het vlak. \~1!1 Je tinanciering van Je grote rnt'rastructUUf\\crkcn mzakc autowegen en waterwegen. Jic via Je: 
maatschappiJ SUFICO \·crloopt. werd voor llJ98 voorloprg geen debuJgcttcnng aangerekend omdat op basrs \·an 
Je zeer laat ter bcsclukking gcstelde infomwtrc kon aangenomen worJen Jat. geld op Je eind 1998 bcschrkbare 
reserves 1-l.-' mra. I3Efl. Je betalingen konJen gebeuren met Je voor I 998 door het Gewest ter besclu.J.Jjng 
gcstelde nuJJckn en Je ctgen miJdelen van SOFICO I tinancrele opbrengsten, subsidies en teruggevorderde BTW!: 
Je om cDnlralluck redenen opgenomen leningen bij Je Europese lnveslenngsbank en bij Je ovengc partners 
zouJen bllgt:lulg onaangesproken in reserve gcbk\·en ZIJn 
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5.2. De begroting 1999 

In Tabel II. 21 worden de begratingsvooruitzichten voor 1999 vergeleken met de door de 
Afdeling aanbevolen norm 

Tabel IJ. 21 

Begroting 1999 versus de norm 

Miljarden BEF 

Nonn 1999 Verschil 

Initieel Aangepast Initieel Aangepast 

1. Ont>nngsten (a) . 174,2 175,0 

2. Gecorrigeerde uitgaven (3-H5) 187,0 189,5 

3. Begratingsuitgaven 190,3 207,8 

-+ Aflossingen (b) 3,3 15,6 

5. b.tra - budgetlar re vcrrichtingen ( c) 0,0 -2,7 

6 Soldo (6} ={!)-(]}(dJ -6,0 -12,8 -14,5 -6,8 -8,5 

(a) Exclusief de heringeschreven niet-gebmikte middelen van het voorgaande jaar (initiële begroting : 
6.3 mia./aangepaste begroting : 1 1,6 mi a.) en de aan het Gewest te storten opbrengst uit de privatisering 
van Cockerili-Sambre (enkel in de aangepaste begroting: 12.3 mia ). 

(b) Rekening houdend met de YCrwachte evolutie van de door het ALESH beheerde schuld inzake sociale 
huisvesting die toerekenbaar is aan het Gewest (initiële begroting verwachte toename met 
0.-+6 miahangepaste begroting : verwachte afname met 1.29 mia.) en met de voorziene bijkomende 
aflossingen op de indirecte schuld (enkele in de aangepaste begroting: 10,6 mia ). 

(c) Reservering op het Egalisatiefonds. 

( d) Minteken = oversclrrijding. 

De Afdeling acht het noodzakelijk dat een differentieel van ten minste 4,5~-'o wordt 
gehandhaafd tussen de realisatiegraad van de ontvangsten (exclusief de niet gebruikte 
middelen van het voorgaande jaar) 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 1999. 
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De extra-budgettaire verrichtingen, vermeld in Tabel ll. 21, stemmen overeen met de 
voorziene dotatie aan het nieuw opgerichte Egalisatiefonds van de begrotingen (78) en 
impliceren een verbetering van het globaal tekort (79). De Afdeling staat positief ten aanzien 
van het aanleggen van voorzieningen, op voorwaarde dat de aanwending of realisatie van 
deze reserves binnen de marges van de maximaal toelaatbare saldi blijft. Ze beschouwt 
dergelijke voorzieningen als een element van voorzichtig budgettair beleid. . Zoals 
aangegeven in punt 3. 3. hoofdstuk II van deel I zal de Afdeling in de toekomst de budgettaire 
resultaten evalueren in het licht van de realisaties van de vroegere jaren van de periode 2001-
2010. 

De aangepaste begroting 1999 gaat uit van een ontvangstengroei (nominaal) van 13,7% in 
vergelijking met de aangepaste begroting van het voorgaande jaar, hetzij een toename met 
14,4% voor de algemene ontvangsten en een daling met 4,3% voor de aan de organieke 
fondsen toegewezen ontvangsten. De als begrotingsantvangsten aangerekende niet-gebruikte 
middelen van het voorgaande jaar stijgen met 2,2 miljard BEF of +23,6% (hetzij 11,6 mia 
tegenover 9,3 in de aangepaste begroting 1998). De hoge groeiverwachtingen zijn in 
belangrijke mate beinvloed door de door de S.W.S. aan het Gewest te storten opbrengst uit de 
privatisering van Cockerill-Sambre (80), hetzij 12,3 miljard BEF. Bij uitsluiting van deze 
uitzonderlijke opbrengst bedraagt de toename 6,6% ten opzichte van de aangepaste 
begratingsramingen, 1998 en +4, 7% in vergelijking met de realisaties 1998. De geraamde 
toewijzing inzake de samengevoegde belasting (personenbelasting) stijgt met 6, 7% tegenover 
de begratingsramingen 1998 (81), en de gewestelijke belastingen stijgen met 7,1 %. De 
verwachte daling van de toegewezen ontvangsten is niet zozeer te wijten aan de eigen 
gewestelijke milieuheffingen ( -2,3%), maar aan de ovenge diverse en in omvang minder 
belangrijke ontvangsten (-13,4%) 

Aan de uitgavenzijde wordt, in vergelijking met 1998-aangepast, een (nominale) groei van 
ll, 0% voorzien voor de betalingskredieten, tegenover een toename met 10, 1% voor de 
beleidskredieten. In absolute waarden liggen de betalingskredieten 7,5 miljard lager dan de 
beleidskredieten (tegenover een verschil van 8,4 mia. in 1998-aangepast). Maar in 
tegenstelling tot het voorgaande jaar is de lokalisatie van deze divergentie gunstiger voor de 
potentiële evolutie van de encours op de algemene gespliste kredieten: 97,7% van deze 
negatieve divergentie situeert zich immers op het niveau van de variabele kredieten (82); de 
potentiële aangroei van de uitstaande vastleggingen op de algemene gesplitste kredieten 
bedraagt derhalve slechts 0,2 miljard BEF 

7S !kt Egalisatid(mds van de: begrotingen van het Gewest werd bij dc:creet opgencht als pararegionale \''-lil 

cah:gorie A 

79 Op basis van de thans beschikbare mtèmnatie inzake de uitvoering van de infrastructuurwerken en de: 
vooruttztchtentnzake de in 1999 te: verèlfenen betalingen, kan aangenomen worden dat de etTectieve uitgaven door 
de tilwnctetingsmJatschapptj SOFICO mogelijk zullen kutmen gedekt worden door de beschikbare tïnwtctcle 
middelen dtc hc:tzti van budgettaire oorsprong zijn Uaarltjkse dotaties vanuit de Gewestbegroting vanaf 1lJ'J--li. 
hetzij uit de etgen ontvangsten voortspruiten ilïnwlctcle opbrengsten. Europese subsidies en toegewczen 
navigatierechtcn. teruggeverderde BTW)~ de opgenomen kmngen \·an derden (eind 1998: --1 mia. bij de Europese 
lnvestenngshank en 1.1 mia. bij het G.K.B. en de S.R.l.\V 1 zouden dus in 1999 nog met dienen aangesproken te 
\\orden mdien 1\ ordt aémgenomen dat de te verctknen !~Ie turen van de grootte-orde vJn 3 mia. BEF Zijn I i. p. v de 
lllll!ëlc gepLmdc 7.1 llliLI. 1 

!;() De totak opbrengst utt deze pnvattsering beloopt 26 mia. BEF. 

S l flet ingesc11re1 en hedrLig \all deze toe\\ijzmg stemt o\·creen mct de door de Federale Overhetd hiJ de 

bcgrotmg:<ul!llrulc herraamde n11ddelèn. 

S2 1nzonderhetclup het Fonds ter beschemung vJn het \\Liter: mvestenngen 111 het domcm van de waterzutvenng en

beschermtt\g 
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5.3. Besluit 

Hel in 1998 gerealiseerd tekort is op substantiële wijze beneden de door de Afdeling 
aanbel'O!en tekortnorm gebleven. De overgedragen niet-gebruikte middelen van het 
voorgaande jaar H'erden niet aangesproken. Het Gewest slaagde erin om vanaf 1996 de 
uitnJenng van de begroting .systematisch binnen de marges van de maximaal toelaatbare 
tekorten te houden. Dit positieve resultaat is toe te schrijven aan de volgehouden combinatie 
1 Wl een vrij belangrijke ontvangstengroe i, een beheerste uitgavenevolutie en de verdere 
afbouw van de gedelmdgetteerde schuld. 

Aanxe:::ien op basis mn de aangepaste begroting voor begrotingsjaar 1999 een 
overschrijding 1'WI de aanbevolen tekortnorm wordt afgeleid, dient op realisatiebasis een 
differentieel van -1.5% tussen de ontvangsten en de uitgaven (beiden gecorrigeerd 
o1•ereenkomstig de methodologie van de Afdeling) gerespecteerd te worden. 

Hel GeH'est publiceert sinds 1997 jaarlijks een ''erslag over de evolutie en de samenstelling 
1m1 de schuld; 1'0or 1998 werd dit samen met de Franse Gemeenschap opgesteld. Er werden 
recent initiatieven ,genomen om de thesaurieën van het Gewest en de pararegionale 
instellingen ge:::amenlijk te beheren. Uit de aangepaste begmting 1999 bl[;kt dat bijna de helft 
1'0/1 de opbreng.•;/ uit primtiseringen (Cockerill-Sambre) ::al worden aangewend voor de 
aflossing van de gedebudxetteerde schuld. 

[)e samemverking 1·un het Gewest met de Algemene Gegewnsbank verloopt voortreffelijk. In 
huur Algemene Toelichting !Jij de begroting Hordtjaarli;ks, zowel voor de begroting als 1'001' 

de uitl'Oering ermn, een economische en functionele hergroepering opgenomen. Bovendien 
11'erd reeds begonnen met de omschakeling naar de ESR95-codijlcatie die met temgwerkende 
kmcht tot 1996 dient te gebeuren. in de Algemene Toelichting bij de aangepaste begroting 
1999 werd in dit kader reeds de aangepaste economische hergroepering volgens ESR95 met 
hetrekking tot de realisaties 199 7-1998 en de aangepaste begroting 1999 gepubliceerd. 
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6. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

6.1. De uitvoering van de begrotingen 1997-1998 en de normnaleving 

De Tabel II. 22 geeft een overzicht van de begratingsvooruitzichten voor de periode 1997-
1998 (83) en van de uitvoering op ordonnancerings- en kasbasis. In de bijlagen II.12. en II.14. 
worden deze gegevens in een ruimer tijdskader gesitueerd. 

Tabe/11. 22 

Begratingsevoluties 1997-1998 

1997 1998 

Krc:Jicten Ordon- Kas Kredieten Ordon- Kas 

aangepast nancenng aangepast nanccnng 

Ontvangsten 51,6 51,8 51,8 54,9 58,3 58,3 
(Fètzl. ~·~) 100,4% 100,4% 106,1% 106,1% 

Uitgaven 59,0 55,6 52,0 62,2 58,4 58,4 
rretZ!. %) 94,3% 88.1% 94,0% 93.9% 

8egroli11gssuldo -7,4 -3,8 -0,2 -7,3 -0,2 -0,2 
1\ndere verrichtingen 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 1,0 

Saldo -7,4 -3,8 -0,4 -7,3 -0,2 0,8 

Bron: Begrotingsdocumcntcn. RekenhoL Algemene Gegewnsbank en Schatkisttoestand. 

De uitvoering van de begroting resulteerde voor 1998, op ordonnanceringsbasis, in een tekort 
van slechts 0,2 miljard BEF; dit impliceert dat de sedert 1995 vastgestelde positieve afwijking 
tussen enerzijds de begratingsvooruitzichten en anderzijds het gerealiseerde saldo nog nooit 
zo belangrijk was als voor het jaar 1998. 

,_,, 
''·' I lierbij \\ ordt het traditwnde concept van het netto te linancieren saldo gehanteerd. Jat rekening houdt mèl Je 

tlltgaven na allrek van Je a11ossingen op Je directe schuld 1 Je in de directe schuld opgenomen i.mlirectc schulJen 
met meegerekend 1. met de ontvangsten e:-;clustd de lemngopbrengstcn en met de vemchti.ngen op de orgamt::kc 
l(mJsen met utt:;luitlllg \UI\ Je schuldbeheersverrichtingen 
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De aangerekende ontvangsten groeiden in 1998 met 12,4% (nominaal) ten opzichte van het 
voorgaande jaar, dit is een toename van 12,7% voor de algemene ontvangsten en een stijging 
met 3,9% voor de aan de organieke fondsen toegewezen ontvangsten. Zelfs na uitsluiting van 
een aantal uitzonderlijke ontvangsten, zoals de dubbele storting - voor 1997 én 1998 -door de 
Federale Overheid van de dotatie dode hand (meeropbrengst van 0,8 mia.) en de niet 
recurrente ontvangst uit de terugvordering van de bij de pararegionale instellingen 
beschikbare saldi (0,4 mia ), bedraagt de stijging van de totale ontvangsten nog 10,0%. 
Belangrijke groeiposten waren ondermeer de toewijzing inzake de samengevoegde belasting 
(personenbelasting), die toenam met 9,2% en in de totale ontvangsten een aandeel van 55,9% 
vertegenwoordigde, en verder de opbrengst van de gewestelijke belastingen die toenam met 
19,9% en een aandeel optekende van 20,3%. De forse groei van de gewestelijk belastingen 
werd inzonderheid gedragen door de successierechten (+29,3%) en de registratierechten 
(+14,0%). Binnen de categorie van de toegewezen ontvangsten steeg de opbrengst van de 
heffing ter bestrijding van milieuhinder (ook heffing op de lozing van afvalwater genoemd) 
met 8,8%. 

Het hoge realisatiepercentage aan de ontvangstenzijde ( 106,1 % respectievelijk 104,6 % bij 
het al dan niet meerekenen van voormelde dubbele storting van de dotatie dode hand die in de 
begroting 1998 niet \Vas voorzien) is te verklaren door de resultaten inzake gewestelijke 
belastingen die, zelfs na de opwaartse herziening van de ramingen bij de begrotingscontrole, 
een realisatiepercen~atie van 114,5% optekenden, alsook door de opbrengst van de autonome 
gewestelijke belasting (1 08,5%) Voormelde resultaten wijzen op een voorzichtige en 
accurate inschatting van de ontvangsten bij de begrotingsopstelling die sedert meerdere jaren 
consequent wordt toegepast. 

Rekening houdend met de oorsprong van de ontvangsten, kan samengevat gesteld worden dat 
voor 1998 de door de Federale Overheid doorgestorte middelen 80,8% van de totale 
gewestelijke ontvangsten uitmaakten; de overdracht ingevolge de consolidatie met de 
Agglomeratiebegroting had een aandeel van 9,0% en de bijdragen van de drie 
Gemeenschapscommissies voor de dotatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 
ve11egenwoordigden 0, 5% van de totale ontvangsten. De overige ontvangsten, hetzij 9, 7%, 
waren grotendeels samengesteld uit de opbrengst van de heffingen die door het Gewest in het 
kader van de uitoefening van haar eigen fiscale bevoegdheid werden ingevoegd (aandeel van 
6, 1 %in de totale ontvangsten) (8-1-) 

Aan de uitgavenzijde bedraagt de (nominale) groe1 van de geordonnanceerde 
uitgavenkredieten 5,0<;,1o ten opzichte van 1, 7% in 1997. De benuttingsgraad beloopt 94% wat 
in de lijn ligt van de twee voorgaande jaren (94,5 % in 1996 en 94,3% in 1997) Op de 
variabele kredieten bedroeg de aanwendingsgraad 64,1 %, tegenover 95,3% op de algemene 
uitgavenkredieten, maar kende in vergelijking met het voorgaande jaar een gevoelige 
verhoging (in 1997 beliep de aanwendingsgraad op de organieke fondsen slechts 36,3%) De 
ordonnanceringen op de variabele kredieten noteerden meer dan een verdubbeling ten 
opzichte van !997 maar bleven globaal toch beneden het niveau van de tijdens het jaar 1998 
toegev,;ezen ontvangsten 

S.J. I ld7.!J Je hel1ing ter bes\T!jJing van nulicuhmJcr en Je autcnumc gewestbelasting (met i.nbegnp 1an Je: 
overgenomen J'ronnc;älc tZtkscn en agglomerattctakscn Jtc tt:Zälllc!ll :;kchts 0.2% van Je lotale ontvangstt:n 1 an hc!t 
llc11cst lcrtcgcr\1\oorJrgcrL op hasrs I :.til Je rcaiisatrcs l'l'JS I 
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De uitstaande vastleggingen op gesplitste kredieten (zogenaamde encours) bedroegen eind 
1998 in totaal 14, l miljard BEF, hetzij een daling met 1,5 miljard ten opzichte van 1997. Van 
die totale encours was eind 1998 10,2% gelokaliseerd op de organieke fondsen. De in 1998 
gerealiseerde atbouw is voor 98% gelokaliseerd op het niveau van de algemene 
uitgavenkredieten; het bedrag van de encours op de organieke fondsen bleef nagenoeg 
constant. Indien de vergelijking wordt gemaakt met de strikte doelstelling van het Gewest om 
tegen 1999 het bedrag van de encours (exclusief deze op de organieke fondsen) te stabiliseren 
op 145% van het normaal jaarlijks vastleggingsniveau op gesplitste kredieten (85), tekent zich 
een gunstige evolutie af: eind 1998 werd 167,2% bereikt tegenover 190,5% eind 1997 Een 
herhaling van de geleverde inspanning (hetzij een verdere afbouw met 1,5 miljard BEF in de 
loop van 1999) is vereist om de vooropgestelde doelstelling tijdig te realiseren. In de periode 
1993-1998 werd de encours (inclusief deze op de organieke fondsen) met 31% verminderd 
(hetzij van 20,5 naar 14,1 mia ). 

Het globaal tekort, dat met de door de Afdeling aanbevolen tekortnorm wordt vergeleken, 
wordt afgeleid op basis van het ordonnanceringssaldo, zoals weergegeven in Tabel II. 22 
hiervoor, en wordt vervolgens gecorrigeerd met de netto debudgetteringen. 

Tabel IJ. 23 

De normnaleving met betrekking tot de begrotingen 1992-1998 

.\!i/jare/en BEF 

1 1)92 !993 l9'J.J I99S rh) !9% !997 t998 

I. Saldo onionnanceringcn -8,6 -11,1 -8,8 -6,8 -3,6 -3,8 -0,2 
2. 0."etto-Jebudgetteringcn -1,4 -7,1 3,1 (a) 3,6 2,9 (c) 3,7 (c) 3,5 (c) 

3. c;Iohaal tekort (l-2) -10,0 -18,2 -5,8 -3,1 -0,7 -0,2 3,3 

.J. è-lorm -7,4 -5,4 -6,9 -4,3 -4,5 -4,3 -4,3 

5 .. ·lliu;krng (4-_;) rJ! -2.6 -12.8 (e) 1.1 1,2 3, 8 4,2 7.6 

(a) E:-..:c!usicf de schuldherschikking binnen het ALESH die tussen de Federale Ü\erheid en de Ge\Yesten in 
het voordcel \·an deze laatsten in de loop van I 99~ \Yerd doorgevoerd. 

(b) Vanaf 1995 \\Ordt rekening gehouden met de consolidatie ,·an de begrotingen Villl de Brusselse 
Agglomeratie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

(c) Wat de door het ALESH beheerde schuld van de sociale huisvesting betreft. wordt rekening gehouden 
met de schuldafname die toerekenbaar is aan het Ge\\ est (Yoor l 998 bedraagt die afname 0.3 5 mi a. 
BEF) 

( d 1 Minteken = O\ crsc!1rijding 
(c) Ü\ersclmjcling gedeeltelijk te \\ijten aan een statistische aanpassing in de gcdebudgetteerde schuld met 

betrekking tot de Lokale Besturen en gedeeltelijk aan een u!lzondcrliJke inhaaloperatie op het rti\cau 
Yan de ordormanccnngcn. 

BRON Rekenhof (ordonnanccnngcn tot en met I 998). gc\YCstclijke schuldstatistiek 

85 l !etnonméil Jélariiik:; \astkggingsmvc3U op gcsr,litstc kredieten \\Crd vom I ')97 vastgesteld op 7.-.1096 nu a. llEF 
1 11 at 111 erecn>temt met het gen11ddclde van de 1 aarltj ksc 1 astle;zglllgt:n over de periode !9'J2-!996 ·1 en 11 ordt 
parlijks ge111dc\ccrd md ::··;,_ 7.55/S tlll3. \'Oor llJ'JS en 7.~119() mta. 1uur !')9'). 
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Het in 1998 gerealiseerd globaal saldo (gecorrigeerd overeenkomstig de methodologie van de 
Atèleling) is voor de eerste maal sinds 1992 positief en bedraagt 3,3 miljard BEF. Zoals 
aangestipt hiervoor, hebben een aantal uitzonderlijke factoren op het vlak van de ontvangsten 
(met een impact van +1,2 mia.) en de substantiële, maar niet noodzakelijk recurrente, groei 
van de twee belangrijkste gewestelijke belastingen (met een impact van 1,5 mia.) hiertoe in 
belangrijke mate bijgedragen. 

Zoals blijkt uit de Tabel IL 23, situeert het globaal saldo op realisatiebasis zich de voorbije 
jaren in toenemende mate beneden het door de Afdeling aanbevolen niveau. Deze positieve 
resultaten zijn toe te schrijven aan een beheerste uitgavengroei en de aangehouden 
inspanningen tot afbouw van de gedebudgetteerde schuld, inzonderheid in de sectoren van de 
sociale huisvesting en het openbaar vervoer alsook wat de schuld van de lokale overheden 
betreft. 

6.2. De begroting 1999. 

In Tabel II. 24 wor,den de begratingsvooruitzichten voor 1999 vergeleken met de door de 
Atèleling aanbevolen norm. 

Tabel IJ. 2-1 

Begroting 1999 versus norm 

Jfiljarden BEF 

Norm 1999 Verschil 

Initieel Aangepast Initieel Aangepast 

Ontvangsten 57.0 57,0 
2. Gecorrigeerde tntgawn (3-4+5) 0,0 59,1 59,1 

1. Begrotingsuitga\ en 68,1 68,1 
4. At1ossingen 7,2 7,2 
5. E:\tra - budgettaire wrrichtingcn -1 '9 -1,9 

6. Saldo 16) = r I J-1 ]) (a) -2.6 -2, 1 -2. 1 0,5 0,5 

(a) De \'Oor 1 <J9<J uitge' oerde begrotingscontrole be\'estigde de initiële begrot111gsramingen inzake totale 
ontvangsten en totale tutga\'en. er \\erd biJ ge' alg geen aanpassmgsblad opgesteld. 

(b) Rekenlllg houdend met de vemachte afname van de door het ALESH beheerde schuld inzake socwle 
huis,estlllg die toerekenbaar is aan het Gewest (vemachte daling met lU6 mia. BEF). 

( c) \!inteken= 0\ crschrijding. 
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Op basis van de begratingsvooruitzichten ligt het globaal saldo 0,5 miljard BEF beneden de 
door de Atäeling aanbevolen tekortnorm. Dit vooruitzicht geldt bij een integrale realisatie van 
de ontvangstenramingen en een volledige aanwending van de voorziene uitgavenkredieten 
(beiden op gecorrigeerde basis). 

Het negatieve bedrag van de in Tabel II. 24 vermelde extra budgettaire verrichtingen stemt 
overeen met de op basis van de bestaande vooruitzichten verwachte herbudgettering op het 
niveau van het B.G.H.G.T. en betekent een verbetering van het globaal tekort (86). 

In de aangepaste(= initiële) begroting 1999 wordt een (nominale) stijging van de ontvangsten 
met 3, 7% vooropgesteld ten opzichte van de aangepaste begroting 1998 (hetzij +4, 1% voor 
de algemene ontvangsten en -7,5% voor de aan de organieke fondsen toegewezen 
ontvangsten). In vergelijking met de realisaties van het voorgaande jaar, na uitsluiting van de 
uitzonderlijke ontvangsten in 1998 (ten belope van· 1,2 mia ), impliceren deze vooruitzichten 
(in absolute cijfers) een status quo van de ontvangsten op het niveau van 1998. Ongeveer 
97,3% van de voor 1999 geraamde totale ontvangsten (met inbegrip van de toegewezen 
ontvangsten) kan als recurrent worden beschouwd. De raming van het toegewezen gedeelte 
van de opbrengst van de personenbelasting stijgt met 7,2% (87) en de voorziene ontvangsten 
inzake gewestelijke belastingen liggen 4,9% hoger dan in de aangepaste begroting van het 
voorgaande jaar (ss). Het behoud van het initieel voorziene bedrag van de dotatie dode hand 
(0, 9 mi a) implice~rt dat het Gewest ervan uitgaat dat de Federale Overheid, na de 
inhaaloperatie in 1998, niet meer, zoals in het verleden, de middelen met één jaar vertraging 
zal doorstorten. Gelet op de afnemende impact in 1999 van de inhaaloperatie die de voorbije 
jaren op het niveau van de inning van de autonome gewestbelasting werd gerealiseerd, wordt 
een lagere opbrengst verwacht (2,3 mia ), die nauwer aansluit bij de op kruissnelheid te 
verwachten opbrengst van deze heffing (hetzij 2,2 mia.) De voorziene daling van de aan de 
organieke fondsen toegev,:ezen ontvangsten betreft diverse kleinere ontvangsten, aangezien 
voor de heffing ter bestrijding van milieuhinder de aangepaste raming van 1998 (hetzij 
0, 7 mia.) werd hernomen, wat eveneens in de lijn ligt van de realisaties 1998. 

S(J De: voorzrc:nc: ullossmgen up Je o1crige rubric:ken van Je: g~JebuJgc:ttc:erJe schuld alsook Je voorziene al1ossmgen 
op Je Jm:ctc schuld ZIJ11 vcrvat in Je: post ·'Al1ossingen·· 1an Tabd !1.3. 

'!1.7 De m de: hegmtmg I 'J')l) \\t.:erlmuden raming van de P.l3.-toe\\îjZing is pessimistrschc:r dan de door de feJerak 
Overheid bit de: hc:groungscontrok bepaalde herziening, het verschil beloopt -0.8 mia. 

SS Nicttt:genst:Iunde de: nog te: duorlopc:n procedure:. die de: upenmg van een casino rn het Brusselse Gc:11est Jrent 
voomr te g:1:111 en dre een ell'eclieve upstarting 1oor emJ 1999 1\euug \\·aarschijrllijk maakt, werd de venlachte 
meeropbrengst mzake belasting op de spelen en 11eddensclnppen 10.3 mi a. i bij de begrotingscantrok niet gc:scluapt 
maar hen·erdedd tussen de oven ge ge11 estelijke belastingen Er 11 erd tevens aangenomen dat de 111\\·erkingtrcding 
1·an de: mdtHI!l<llllJc lwudeJidc het 1al3agd taner in de succès:;ierechten bij de vcren·ing van kleinè en mrddclgrote 
ondcrneii\Jll!,!CIL 1 :maf I pr;uan I 'JlJlJ. de I ooropgestelde gn1eiprogrwses met UJ gevaar wilen brengen. 
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Aan de uitgavenzijde wordt voor begrotingsjaar 1999 ongeveer een status quo vooropgesteld, 
zO\vel voor de betalingskredieten ( -0,4~/o ten opzichte van 1998-aangepast) als voor de 
beleidskredieten (+0,3%) In absolute termen bedragen de voorziene betalingskredieten 
(inclusief de organieke fondsen) 1,9 miljard BEF meer dan de beleidskredieten \Vat, bij 
integrale uitvoering van de begroting, overeenstemt met de potentiële afbouw van de 
uitstaande vastleggingen op gesplitste kredieten. Indien de variabele kredieten buiten 
beschouwing worden gelaten, bedraagt de potentiële daling van de encours (annulatie van 
visa niet meegerekend) slechts 0,4 miljard BEF, wat op zich onvoldoende is voor het bereiken 
van de vooropgestelde doelstelling, met name het bereiken van een encours van 145% van het 
normaal jaarlijks vastleggingsniveau op gesplitste kredieten tegen 1999. Nochtans kan, zoals 
ook in 1998 reeds het geval was, voormelde encours in belangrijker mate worden afgebouwd 
door gebruik te maken van een specifieke begratingsruiter (89). 

6.3. Besluit 

Het in 1998 gerealiseerd globaal saldo is positief (swplus) en situeert zich dus op 
substantiële 1vij::.e beneden de door de ·1fdeling aanbevolen norm. Een aantal bijzondere 
fw:toren op het 1'/ak van de ontvangsten, alsook de beheerste uitgavengroei en de 
aangehouden impa;mingen tot afboznv van de gedebudgetteerde schuld hebben tot dit 
gunstige resultaat geleid. Het Gewest slaagde erin om mnaf 1994 de uitvoering van haar 
hegroting binnen de door de Afdeling aanbevolen normering te houden 

~Vut de in het mee1;arenplan opgenomen doelstelling betreft, om tegen 1999 de uitstaande 
nrstleggingen Ie stabiliseren op 145% van het normaal jaarlijks vastleggingsniveau op 
ge.\plitste kredieten, be1·estigen de realisaties eind 1998 dat het Gev.1est aangehouden 
impmmingen he~ji gelewrd om de encours gevoelig cif te bouwen, en dat bijgevolg de 
realisatie van deze doelstelling haalbaar is, mits de nodige inspanningen in 1999. 

Het globaal saldo voor begrotingsjaar 1999, afgeleid op basis 1•an de aangepaste 
begrotingsvoomilzichten. blijfi binnen de marge van de door de Afdeling aanhem/en 
tekortnom1. 

In de Algemene Toelichting bij de begroting 1999 werd een meerJarenplanning tot en met 
2005 opgenomen die ::.ich vrij goed laat inpassen in het door de Afdeling aanbevolen 
referentiescenario 1Wl onderhm·ig advies·, mits l'Oorbehoud voor de intussen aangepaste 
purmneters en 1·oonritzichten 

S'J De begroltng,;runcr mJ.Dkl Je overdracht mogelijk van ullslJ.Dnde 1·astleggmgen op gesplitste krcJicten van Je 

,\!(.kling L:climlteu. Waterbelcid en Openbare Reimgmg naar dè 1ariabclc kredièlen van het Fonds mor hel 
beheer 1an :ll\al- en rcgen11aler. en dit binnen delnnieten 1an Je op dil Fonds beschikbare nuddckn. Dcrgeltjke 
begroltngswtlcr !aal een albeJUli ll'C van Je eneuurs die lwgcr ltgl J:m hel vcrschil tussen de voorziene gesplilslc: 
orJorulanccttngs- en 1 asllcggmgskrcdtekn. 
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Het Gewest is in de loop \'Cl/I 1998 gestart met een geiliformatiseerde boekhouding en de 
hegmting 1999 \l'ef'(/ reeds opgesteld volgens de ESR95-cod[ficatie. Ondanks deze posiliel'e 
ontlt'lkke/ingen blij/i de samenwerking met de Algemene Gegevensbank stroef verlopen, H'(f{ 

voomame/ijk zmr te \1 ij ten zijn aan een stmctureel personeelstekort voor deze specifieke 
opdracht. Teneinde de inl'Oering van de ESR95 met terugwerkende kracht tot begrotings;aar 
!996 mogelijk te maken en op basis daarvan individuele overheidsrekeningen per deelgebied 
op te opstellen, is het absoluut noodzakelijk dat ook het Brussels Hoofdstedelijk GeH·est de 
economische en functionele hergroepering (zelfs volgens de ESER79) voor de voorbije jaren 
dringend op punt stelt, zoals dit reeds door de andere Gemeenschappen en Gewesten H'erd 
gerealiseerd. De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad betreffen de maandelijkse 
schatkisttoestand die nog steeds met enige vertraging verschijnt. De uitwisseling mn 
mj(mnatie met het secretariaat van de Afdeling verloopt vlot. 
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7. De Duitstalige Gemeenschap 

7.1. De uitvoering van de begrotingen 1997-1998 en de normnaleving. 

In Tabel li 25 worden voor 1997 en 1998 de grote lijnen van de uitvoering van de begroting 
weergegeven. In de bijlagen II.12 tot IL 14 worden deze begrotingscijfers en de uitvoering die 
eraan gegeven \verd in een ruimer tijdskader geplaatst 

Tabelll. 25 

Begratingsevoluties 199 7-1998 

Jfiljoenen BEF 

1997 1998 
Kredieten Ordon- Kas Kredieten Ordon- Kas 

aangepast nanccrmg (a) aangepast nancenng 

On! Yangsten 3.866,6 3.862,1 3.862,1 4.011,3 3.955,4 3.956,4 
(l"Ctzl. ~1)) 99.9% 99,9% 98,6% 98.6% 

Uttgan:n 4.179,1 4.133,4 4.226,5 4.244,2 3.990,4 4.085,9 
(Fl'Ld. '%) 98.9% 101,1% 94,0% 96.3% 

Begroti!Jgssaldo -312,5 -271.3 -364,4 -232,9 -35,0 -129,5 

Andere vcrrichtingen -4,4 8,5 
Saldo -312.5 -271,3 -368,8 -232,9 -35,0 -121,0 

(a) Inclusief organieke begrotingsfondsen. 

8 RON Begrotingsdocumenten. Rekenhof en Algemene GegeYensbank. Schatkisttoestand. 

De groeivoet van de in de begroting opgenomen ontvangsten en uitgaven is, zoals voor het 
verleden, van jaar tot jaar sterk verschillend. Voor de jaren 1997 en 1998 was de 
ontvangstenontwikkeling evenwel duidelijk positiever dan de uitgaven, waardoor een 
geleidelijke vermindering van het tekort kon gerealiseerd worden. 
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Op uitvoeringsbasis is een gelijkaardige evolutie merkbaar. Dit is een logisch gevolg van het 
feit dat de Duitstalige Gemeenschap haar begroting bijna steeds volledig uitvoert. Aan de 
ontvangstenzijde ligt de realisatiegraad rond de 99%. Aan de uitgavenzijde werd in 1997 een 
realisatiegraad van 98,9% bekomen. In 1998 werd een uitvoeringsniveau van 94,0% 
bereikt (90 ). De voor 1998, in historisch perspectief gezien, relatief lage uitvoeringsgraad is 
mede een verklarende tàctor van de gunstige evolutie van het ordonnanceringssaldo. Het 
saldo werd bovendien positief beïnvloed door de boeking van éénmalige ontvangsten. Uit de 
eindrekening blijkt dat de relatief beperkte realisatiegraad voor 1998 aanleiding heeft gegeven 

tot een stijging (± 33,3 miljoen BEF t.o.v. 1997) van de over te dragen kredieten. De 
aanrekeningen op de middelen- en uitgavenbegrotingen wijzen erop dat deze op een correcte 
wijze en met de gepaste realiteitszin opgemaakt en uitgevoerd worden. 

De begratingsuitvoering op kasbasis vertoont een relatief belangrijke afwijking t.o.v. de 
realisaties op aanrekeningbasis. Deze afwijking vloeit voort uit betalingen die in 1998 
gebeurden ten laste van ordonnanceringen in 1997. Eind 1998 waren daarentegen alle 
ordonnanties betaald 

In de loop van 1998 is de geconsolideerde schuld van de Duitstalige Gemeenschap met 
200 miljoen BEF toegenomen. De totale schuld (bijlage II.23.) is in de loop van dat jaar 
slechts met 111,3 miljoen BEF gestegen. Deze schuldtoename ligt lager dan de voor 1998 
gerealiseerde tranchl! van het investeringsprogramma (228,0 miljoen BEF) 

Concluderend mogen we stellen dat de Duitstalige Gemeenschap in 1998 een tekort van 
35,0 miljoen BEF heeft opgetekend dat, alhoe\vel het de normen van de Afdeling 
overschreed, beduidend lager lag dan de voontitzichten van het meerjarenplan. 

De Afdeling dringt er zoals de vorige jaren op aan dat de Duitstalige Gemeenschap haar 
meerjarig investeringsprogramma zou realiseren rekening houdend met het noodzakelijke 
evenwicht op de begroting. 

')() Ingevolge de hcnnscilfiJill\g van ntet-gcbriJ!klè gesplitste 1\.reilicten l'élll het vorige par 1 in ovcreenstcnunmg met 
het met:llélll"è mliC~:;tructuurplant!C~g het totaal l'élll Jcze krc'i.ÎJetcn bu1e11 de llcrkdijkè nollen van het 13<lf. 
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7.2. De begroting 1999. 

Tabel II. 26 geeft voor de jaren 1998 en 1999 de initiële en de aangepaste begrotingscijfers. 

Tabe/JI 26 

De begroting 1998-1999 

Miljoenen BEF 

1998 1999 %variatie 

Initieel Aangepast Initieel Aangepast 1999i/1998i 1999a/ 1998a 

On t1·angsten 3.915,6 4.011,3 3.982,9 3.982,9 1,7% -0,7% 
llitgan~n 4.142,8 4.244,2 4.181,1 4.320,9 0,9% 1,8% 

,\u/do -227,2 -232,9 -198,2 -338,0 

I 

BRON • Bcgrotingsdocumcntcn. 

De evolutie van de niet-gesplitste kredieten ( -0,3~/~) zoals die blijkt uit de begrotingen 1998 
en 1999 toont de verdere budgettaire inspanningen van de Duitstalige Gemeenschap aan. De 
initiële begroting liet een verdere daling van het saldo vermoeden. De aanpassing heeft 
evenwel bijkomende ordonnanceringskredieten (166,8 miljoen BEF) voorzien (9I). Daardoor 
verdubbelde het vooropgestelde saldo. 

De ontvangstenevolutie ( -0,7%) wordt in hoofdzaak bepaald door de ontwikkeling van de 
dotatie (+3,2%), die ongeveer 80% van de totale ontvangsten vertegenwoordigt De overige 
ontvangsten zijn in 1999 in neerwaartse zin beïnvloed (-15,0%) door de versnelde inningen en 
éénmalige verrichtingen die reeds in 1998 werden geboekt (92). 

De vermelde middelenontwikkeling houdt evenwel nog geen rekening met de middelen die 
door de Duitstalige Gemeenschap van de Federale Overheid gevorderd worden in het kader 
van de definitieve regeling van de lasten van het verleden. Daartoe werd een wet gestemd die 
aan de Duitstalige Gemeenschap 254,4 miljoen BEF extra toekent gespreid over drie jaar 
Rekening houdend met de noodzakelijke herinschatting van de parameters m.b.t. de dotatie 
zullen de globale ontvangsten slechts relatief marginaal beinvloed worden. 

l) I In het verkngck 1an het meerprig inveslènngsprogrunum I oorziet de Dllllslalige Gemeenschap de in een bepaald 
JéWT niet-gebnnktc kreclieten opmeuw m de aanpassmg van de begrotlltg van het Jaaropvolgencle Jaar. 

')2 Ingevolge een nreu11 venekening,;svstcem van de tocl<:~gen uit hl!l Europees Sociaal FonJs werJen in I 998 hogere 
1 oorschottc:n urtgekecrJ , ~ 13.6 miljoen BEFî. maar zulkil in l 'J'l'J geen stoningen plaalsvinJen. I kt \\'aais 
lle11 est hccil rn het kudcr 1 an de landschaps- en monumentenzorg rn 1998 een ct.':runaligc stortmg gedaan van 
-ID.8 mrl1ut:n lli':F 

128 



De evolutie van de beleids- en betalingskredieten is in belangrijke mate te verklaren door de 
herinschrijving van niet-gebruikte kredieten die in het kader van het meerjarig 
investeringsplan \verden toegekend. Daarom is het zinvoller om telkens de evoluties tussen 
deze] fde begratingsstadia te vergelijken. Op basis van de gegevens van de initiële begroting 
blijkt dan dat de groei beperkt gehouden werd tot 0,3%, in de aangepaste begroting werd hij 
opgetrokken tot 1 ,8%. 

Zoals in het verleden is de groei dan ook voornamelijk gelokaliseerd bij de onderwijsuitgaven 
en worden beperkte stijgingen of soms zelfs nominale dalingen genoteerd op de ovenge 
organisatieafdelingen. 

Op termijn blijft de Duitstalige Gemeenschap, zoals de Afdeling in het verleden reeds heeft 
gesignaleerd, worstelen met de gevolgen van de toename van de schoolbevolking. Die 
ont\vikkeling is enerzijds te wijten aan de specifieke ontwikkelingen op het vlak van de 
demografie en anderzijds aan de leerlingenimmigratie. De Duitstalige Gemeenschap heeft 
bovendien nog niet kunnen genieten van een zekere mate van herfinanciering van de 
onderwijsuitgaven, wat voor de andere Gemeenschappen n.a.v. het St.-Michiels- en 
St.-Kwintensakkoord wel het geval is geweest. Het feit dat het hier om een relatief kleine 
begroting gaat, maakt het bovendien steeds moeilijker om specifiek samendrukbare 
begrotingsposten te vinden die een herallocatie van middelen zouden mogelijk maken. 

De Duitstalige Gemeenschap heeft naar aanleiding van de begroting 1999 ook haar marges in 
het kader van het infrastructuurplan duidelijker gespecificeerd. De volgende coalitie zou een 
aangepaste versie van het meerjarig investeringsplan, welk de periode tot 2004 dekt, indienen 
bij de Raad. 

De Afdeling dringt er bij de Duitstalige Gemeenschap op aan dat de uitvoering van het 
meerjarig investeringsprogramma gerealiseerd wordt, rekening houdend met een evenwicht 
op de begroting. 

7.3. Besluiten 

Het meetjarenpmgramma voor de il!frustmctuur diende l'ana.f 1995 met leningen 
gejïnancterd te ll'orden. De::.e operatie ging gepaard met een sanering van de begroting 
t<!ne111de de nodige middelen 1'1'1/ te maken mor de ver::.ekering van de financiële dienst mn 
de aangegane leningen. 

Onda andere tngemlg.: uit::.onder!t;ke onfl'(lllgsten h/ee.f het tekort in ordonnanceringstennen 
in 1998 beperkt en kon de olllleningsmachtiging beperkt Horden door de aamrending van 
eenmalige onlnlllgst.:n. 

Zoals uit de hi!gmttng 1999 en het ln11dige meelJarenplan blijkt kan de Duitstaltge 
Ci!nteenschop huur hegrotmg n;dens de eerstkomende jaren in de hand houden Doordar cl.: 
jlnunctt!le dienst l'Wt de /enmg.:n moet ver::.ekerd ll'orden, dient de groeil'(Jet van de primwre 
urtgu1·en /aga te lrggen dan de groetl'Oet die hereikt had kunnen worden indien de: begrotilig 
111 e1·em1 icht 11US gehouden. De groen·oet l'Ull de::.e uttgm·en ::.al dan ook nog gedurende een 
uun::.tenlt;ke penode heneden de::.e 1'(11/ de on/J'angsti!n moet..:n liggen. 
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De Afdeling dringt er /)[j de Duitstalige Gemeemchap op aan dat ::ij haar volgend mee1;arig 
mjiDstmctuu1pmgrummu ::ou realiseren binnen een evenwichtige begroting. De specifieke 
pmh!ematiek in::uke de financiering van het onderwijs (::ie hiervoot) maakt dit voor de 
Dutlsta/ige Gemeenschap uiterst moeilijk. 

De Duitstalige Gemeenschap zorgt voor accurate economische en fimctionele 
hergroeperingen van haar begrotingen. Deze worden tijdig ter beschikking gesteld. De::e 
hergroeperingen ::ijn noodzakelijk om de individuele overheidsrekeningen te kunnen 
opstellen Ook de noodzakelijke gegevens voor de opvolging van de begroting worden 
regelmatig en ttjdig ter beschikking gesteld. De relemnte basisgevens m.b.t. de uitvoer 
worden regelmatig in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 
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8. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

8.1. De uitvoering van de begrotingen 1997 en 1998 en de normnaleving. 

De in Tabel Il. 27 weergegeven begrotings- en de uitvoeringsgegevens voor de jaren 1997 en 
1998 zijn als voorlopig te beschouwen. Alhoewel men er kan van uitgaan dat de effectieve 
realisatiecijfers relatief dicht zullen aansluiten bij de hier weerhouden cijfers, toch zorgt het 
politieke vacuüm waarin deze instelling is terechtgekomen voor heel wat problemen o.a. op 
begratingsvlak en op het vlak van de officiële registratie van de begrotingsuitvoering. In de 
bijlagen !1.12 tot II.14 worden de begrotingscijfers en de uitvoering ervan in een ruimere 
context geplaatst. 

Ontvangsten 

(!Etlf. :!1J) 

Uitgaven 

(re,zi. %) 

Saldo 

Tabel I!. 27 

De begratingsevoluties 1997-1998 

1997 

Kredieten Ordon- Kas Kredieten 

aangepast nancermg aangepast 

1.850,7 1 860,5 1.852,0 1.950,3 
100,5% 100,1% 

1. 866,5 1.849,9 2.074,0 2.199,1 
99,1% 111, 1% 

-15,8 10,6 -222,0 -248,8 

.\filjoenen BEF 

1998 

Ordon- Kas 

nancenng 

1.810,2 2.095,0 
92,8% 107.4% 

1.686,1 1.715,0 
76,7% 78.0% 

124,1 380,0 

BRON • Begrotwgsdocumentcn en intcme gegevens Gcmeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

In 1998 is zowel voor de ontvangsten als voor de uitgaven de uitvoeringsgraad op de 
begroting duidelijk beneden de begratingskredieten gebleven (93) Aan de ontvangstenzijde is 
dit een gevolg van een aanrekening (135 miljoen BEF) die in januari 1999 plaatsvond. Aan 
de uitgavenzijde kan de relatief lage uitvoeringsgraad verklaard worden door : 

• de bclangnJkc toename \all de kredieten die in 199S in \ergclijking met 1997 genaagd \\crdcn (+ 17.8'~·;, 

of-,-3 3 2Ji nuljocn BEF): 
• het po !i tieke 'a cuLi m \\ aarin deze instelling zich bevindt. \\ aardoor de uitvoering van de begroting 

aanzienlijk bemoeiliJkt 1vordt. 

9 ~ Ingevolge de po!ttteke blok.kcnng Jic is opgetreden Joor het uiltreden van de VU uit de regering. dient de 

Gemeenscil:tppeltjke Cicmecnsclwpsconuntsste !war toevlucht te nemen tot de artikelen 40 en 44 van dt: S\\"R. I kt 
beroep op die :~ rttkelen 11 orclt 1·erecnvoudigd indien een ont11 erp \"élll begmting ts ingediend. In deze te: kst z~tl dat 
ont11erp al:; rekrentte gen<::nen \\urJen voor de lllelsmg van Je begrlltmgsuttgaven. 
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'v"ermelde evoluties zorgden op aanrekeningsbasis voor een positief saldo op 
ordonnanceringsbasis van 124, l miljoen BEF. 

In kastermen leidden die evoluties in 1998 tot een overschot van 3 80 miljoen BEF Dit 
overschot vloeit voort uit de terugbetaling van een deel van de reserves (300 miljoen BEF) die 
ter beschikking stonden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Deze toestand is vergelijkbaar met deze van 1997 toen de kaspositie ook sterk beinvloed werd 
door de realisatie van beleggingen en de ter beschikkingstelling van middelen aan het 
B russeis Hoofdstedelijk Gew·est. 

Eind 1998 beschikte de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over 1,4 miljard BEF 
reserves waarvan er 0,8 miljard BEF ter beschikking gesteld bleven van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest Deze reserves moeten ruimschoots volstaan om het encours op de 
uitstaande vastleggingen te dekken. Dit encours mag eind 1998 op 0,9 miljard BEF geraamd 
worden. 

8.2. De begroting 1999 . . 
Tabel II. 28 geeft de begratingsevoluties voor 1998 en 1999. Zoals in 1998 dient de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in 1999 wegens gebrek aan politieke 
meerderheid voort te werken onder het aangehaalde uitzonderingsregime. 

Tabel JI. 28 

De begroting 1998-1999 

.\filjoenen BEF 
.---------------------------------------------------------~-. 

1998 1999 % variatie 

Imtieel Aangepast Initieel Aangepast !999i/1998i 1999a/1998a 

Ont\·angsten 1.950,9 1.950,3 1.970.1 n.b. 1,0% 
Uitgaven 2.332,4 2.199.1 2.371.2 n.b. 1,7% 

S'afdo -381.5 -248.8 -401. 1 

BRON · Bcgrolingsdocumcnten. 



Op basis van de voor 1998 en 1999 neergelegde ontwerpen van begroting en hun 
aanpassingen zou de ontvangstengroei tussen 1998 en 1999 1, 0% belopen. Deze 
ontvangstenstijging zou voortvloeien uit de toename van de dotatie (+0,6%) die 57,7% van de 
totale ontvangsten vertegenwoordigt, uit de groei van de dotatie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (+2,0%) en uit de dotatie in functie van de overgenomen provinciale 
taken ( + 1 ,4%). Beide dotaties vertegenwoordigen 40,5% van de geraamde ontvangsten. 

Aan de uitgavenzijde beloopt de stijging tussen de aangepaste begroting 1998 en het initiële 
ontwerp 1999 7, 8%. Deze groei ligt net zoals die van 1998 duidelijk boven de groei die 
tijdens de daaraan voorafgaande jaren gebudgetteerd werd. 

De begroting 1998 voorzag een sterke groei van de ordonnanceringskredieten met het oog op 
de afbouw van het encours op de vastleggingen. Dergelijke stijging was eveneens voorzien 
op het vlak van de vastleggingskredieten met het oog op het opstarten van een meerjarig 
investeringsprogramma dat gespreid zou worden over 12 jaar. 

Zoals, uit wat voorafgaat, is gebleken zijn de reserves tijdens de vorige jaren nog 
aangegroeid. Het op basis van de begrotingscijfers vooropgestelde tekort is, mede rekening 
houdend met het uitstaande encours, financierbaar met die overschotten. Bovendien kan men 
er rekening mee houden dat de nieuw te vormen meerderheid na de verkiezingen nog slechts 
over een halfjaar beschikt om haar initiatieven tot ontplooiing te brengen, zodat verondersteld 
mag worden dat ook 1999 met een veel beperkter tekort zal afsluiten dan wat op dit ogenblik 
uit de cijfers kan afgeleid worden. 

Het in het eerste begrotingsontwerp voor 1998 op stapel gezette project tot vorming van een 
Fonds voor de financiering van een investeringsprogramma op middellange termijn, kon 
gezien het ontbreken van een politieke meerderheid niet gerealiseerd worden (9-1-). Indien een 
dergelijk project zou hernomen worden dan dient de Afdeling die verrichtingen te verrekenen 
als debudgetteringen Dergelijke financieringswijze doet afbreuk aan het principe van de 
intertemporele neutraliteit die m.b.t. de uitgavenontwikkeling nagestreefd wordt (95). De 
Afdeling moedigt de aanpak via meerjarige vooruitzichten aan, doch deze dienen 
financierbaar te blijven binnen de jaarlijks beschikbare ruimte d.w.z. met respect voor het 
evenwicht op de begroting. 

0-1- !let tnvestenngoprogrununu 1wrJ m Je Junpassing vun Je begroting hemomen in Je vonn van em verhogtng IJl\ 

dt: kredieten. 

0:" J)ac vernchtmgen zorgen ervuor Jut Je huidige hclctdsmrmtc groter 11orclt ten laste van deze vtmr de komende 
Jèiten. Op d:11 ()genbltk zalrmmer:; een deel 1un de kreJieten moeten t•estccJ 11orJcn uan rentt:- en :1llossrngsbsten 

I
~~ 
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8.3. Besluiten. 

Ge::.ien de begroting 1998 niet kon worden uitgevoerd zoals voorzien heeft dit geleid tot een 
aangroei van de resenes. Terzelfdertijd kon het encours op de vastleggingen zelfs licht 
afgebouwd worden 

De Afdeling dringt er bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op aan dat zij 
haar im•esteringsprogramma zou afstemmen op de jaarlijks voorzienbare evolutie van haar 
middelen. Alleen op die wijze kan het evenwicht op de begroting nageleefd worden en kan 
een intertemporeel neutrale groei gerealiseerd worden die afgestemd is op de onnvikkeling 
Wlll de middelen. 

Zoals mor de andere deelgebieden en om gelijkaardige redenen dringt de Afdeling er op aan 
dat er dringend H'erk zou gemaakt worden van de uitwerking van de economische en 
.fifllctionele hergroepering van haar ontvangsten en uitgaven. Hoewel het secretariaat 
hesehikt over de e\'(Jlutie van de kastoestand en de evolutie van de ordonnanceringen 
1•erschijnen die gegevens nog steeds niet in het Belgisch Staatsblad. 
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9. De Franse Gemeenschapscommissie 

9.1. De uitvoering van de begrotingen 1997-1998 en de normnaleving 

In Tabel II. 29 wordt een overzicht gegeven van de begrotingen en van hun uitvoering over de 
jaren 1997 en 1998. Deze ontwikkelingen worden in een ruimer tijdskader geplaatst in 
bijlagen II.12 en II.14 

Tabel IJ. 29 

Begratingsevoluties 1997-1998 

.\filjoenen BEF 

1997 1998 
Kredieten Ordon- Kas Kredieten Ordon- Kas 
aangepast nanccnng aangepast nancenng 

Ontvangsten 7.868,2 7.855,0 7.855,0 8.189,3 7.861,8 7.861,8 
(reed. %) 99,8% 99,8% 96,0% 96,0% 

Uitgaven 7.867,9 8.180,1 8.180,1 8.326,7 8.060,5 8.060,5 
(FI.!cd ~{;) 104.0% 104.0% 96,8% 96,8% 

Su/do 0,3 -325, 1 -325,1 -137.4 -198,7 -198,7 

BRON : Begratingsdocumenten (decreten) en intenJC gegevens van de Franse Gemeenschapscommissie. 

De realisatiegraad van de ontvangsten, die in de voorbije jaren dicht bij de 100% lag, viel in 
1998 terug tot 96,0%. Dit is uitsluitend toe te schrijven aan de betaling in januari 1999 van de 
december 1998-tranche (297,3 miljoen BEF) van de regionale dotaties. Zoals de voorgaande 
jaren gebeurde de raming van de ontvangsten correct. In vergelijking met 1997 stegen de 
middelen voor t 998 in nominale termen met 0.1 %. 

In tegenstelling met de jaren t 996 en 1997, tijdens dewelke ingevolge imputaties op 
overgedragen kredieten, de gebruiksgraad de 100% overschreed, bereikte de realisatiegraad 
op het vlak van de uitgaven 96,8% in 1998 Op basis van de evolutie van de gebruikte niet
gesplitste kredieten en van de evolutie van de overdrachten, blijkt dat de begroting op 
kruissnelheid is uitgevoerd. Op het vlak van de gesplitste kredieten werd 1998 gekenmerkt 
door een sterke toename van het encours van de vastleggingen, dat encours steeg van 
144.4 miljoen BEF in 1997 tot 693,3 miljoen BEF in 1998 Deze verhoging is te wijten aan 
het uit onverdeeldheid treden (ex-provincie Brabant) en aan de realisatie van een aantal 
projecten die de voorbije jaren op touw werden gezet 
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Gegeven het feit dat de Franse Gemeenschapscommissie geen derdengelden in haar 
kastoestand inschrijft, kennen de verrichtingen op kasbasis en op ordonnanceringsbasis een 
parallel verloop 

Uit deze ontwikkelingen vloeit een tekort voort van 198,7 miljoen BEF, tegenover een tekort 
van 325,1 miljoen BEF in 1997. Einde 1998 bereikten de reserves 811,5 miljoen BEF. 

De komende jaren dient er dus over gewaakt te worden dat de begrotingen zouden worden 
ingediend met een zo klein mogelijk tekort. 

9.2. De begroting 1999 

Tabelll. 30 vergelijkt de begroting 1999 met deze van 1998. In bijlage II.12. worden deze 
evoluties in een ruimer tijdskader geplaatst 

OntYangsten 

Uitgayen 

,)'u/do 

1998 

Initieel 

8.184,4 
8.326,6 

-142,2 

BRON : Begratingsdocumenten 

Tabel IJ. 30 

Begrotingen 1998-1999 

1999 

Aangepast Initieel 

8.189,3 8.551,4 
8.326,7 8.655,6 

-137,4 -104,2 

,\!iljoenen BEF 

<y., variatie 

Aangepast l999i/l998i 1999a/ l 998a 

8.551,4 4,5% 4,4% 
8.776,6 4,0% 5,4% 

-225,2 

In vergelijking met 1998 stijgen de (nog niet aangepaste) ontvangsten voor 1999 in nominale 
termen met 4,5% Op basis van de reeds aangepaste kredieten zouden de uitgaven met 5,4% 
stijgen Hiervan uitgaande mag men zich verwachten aan een tekort van 225,2 miljoen BEF 
Dit deficit kan worden gefinancierd door de in het verleden gevormde reserves. 

De stijging van de ontvangsten wordt beinvloed door de stijging van de dotaties De dotatie 
voor onderwijs kent een sterke toename (+8, I%). Deze groei anticipeert op de herziening van 
de verdeelsleutel van deze dotatie tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse 
Gemeenschapscommissie (Y6). 

l)(, De verJedslcutd van Joe Jotatie evolueerde van 45%/55% in li.JI.J5 naur 62'YtJ!38'% vanaf II.J96. Vanaf het 

hcgrotmgsp~1r llJ'J'J en J1t up basis van arttkd s_;ter, & kr. alinea ·' van Je bijzondere wet van 12 pnuari llJSLJ 
bctrefknJe Je l3russclse mstdlingc:n. moet Jezc: \ erJeelsleutel \\orden aangepast up basis van het aantal 111 Je 
gt.:\\czen pro\mCJaic unJen\IjS!llstellin~en. gevestigd up het gronJgebieJ van hd Brussels 1-IootûsteJelijk Ge\\est. 
up 31 Jeccnll,cr \all het \oor gaande par mgeschreven kerli.ngen. 
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Zoals in 1997 (+5,8%) blijft de groei van de uitgaven vrij hoog (+5,4%). 
te schrijven aan zowel de evolutie van de niet-gesplitste kredieten 
ver1egenwoordigen van de betalingskredieten, als aan de 
ordonnanceringskredieten (+ 14,8%). 

Deze evolutie is toe 
(+4,9%), die 94% 
evolutie van de 

Binnen deze kredieten voorziet de Franse Gemeenschapscommissie een vaste dotatie 
(750,0 miljoen BEF) als annuïteit met het oog op de terugbetaling van haar aandeel in de 
overbruggingskredieten (97). 

9.3. Besluiten 

De hegroting 1998 is de eerste begroting die kan beschozmd worden als zijnde uitgevoerd op 
kmissnelheid. Het mstleggingsencours zou zich in de komende jaren moeten stabiliseren 

De begroting 1999 werd ingediend met een tekort (±225,2 miljoen BEF); tegelijk kan het 
l'astleggingsencours s1Tjgen met 150 miljoen BEF. De financiering van deze verrichtingen 
zou geen probleem mogen scheppen, gezien de beschikbare reserves . 

• 

De Franse Gemeenschapscommissie moet er evenwel over waken de groei van haar uitgcn·en 
af Ie stemmen op de:::e van haar ontvangsten vóór het moment waarop deze reserves ::uilen 
opgehmikt zijn 

Op basis van het mecljélrenplan dat opgenomen H'erd in de Algemene Toelichting, en dat mor 
de komende Jaren een tekort op begrotingsbasis (98) voorziet van 0,1 à 0,2 miljard BEl~ lijkt 
de Franse Gemeenschapscommissie dit te zullen venvezenlijken 

Zoals dit reeds in de voorhUe jaren het geval was, is de Afdeling verontrust over de beperkte 
informatie die zij krijgt in de loop van het jaar. ZU vraagt tevens aan de Franse 
Gemeenschapscommissie in het komende jaar bijzondere aandacht te schenken aan het 
uitl!'erken mn de economische en functionele hergroepering van haar 
begrotingsverrichtingen Bovendien is het l!'enselijk dat de kas- en ordonnanceringsgege1·ens 
regelmatig zoudmmeegedeeld en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd 1vorden. 

97 De Franse l!cmccnschapscommissie heen met Je maalschappij voor hel beheer van de schoolgebouwen daartoe 
een akkoord gesloten. Rekening houdend met de voorz1cne annuïteit. zal de schuld krugbetaald zijn tegen hel par 
20 IG. 

9S De Frame lîemccns..:hap:;conuniss!e venrekt \·an de stelling dat de begrolingskredictcn no01t volkdig zullen 
worden gehru!lt. kf\\ lJI de ontvangsten ongd\\ 1Jidd volkd1g zullen \Vorden gerealiseerd. Volgens de Conumss1e 
zou dit hiJ ,Ie llll\\Jenng van de begroting toelaten een klein tekort om te zetten in een evenwicht. 
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BIJLAGE 1.1. 

Minderheidsnota ingediend door de heer Clémer Guy, 
Vlaams vertegenwoordiger van het Brussels 
Hoofdstedelijk Ge\vest in de Hoge Raad van Financiën 

De aanbevelingen voor de Gewesten en Gemeenschappen op middellange 
termijn 

JTa. v. het budgettazr beleid van de Vlaamse gemeenschaJ1 

STANDPUNT 

De aanbeveling van de Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" met betrekking 
tot het budgettair beleid van de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2000-2010 moet zich 
beperken tot de eerst-e alinea (onderlijning door indiener): 

"T.a.v. het budgettair beleid van de Vlaamse Gemeenschap acht de Afdeling het 
wenselijk dat zij gedurende de periode 2001-2010 haar begroting op een structurele 
wijze ten minste in evenwicht zou houden ten einde verder haar bijdrage te leveren tot 
de afbouw van de gezamenlijke schuldgraad van de Gemeenschappen en de Gewesten 
en van de Gezamenlijke Overheid (hypo A). 

De tweede alinea met het oordeel van de Afdeling dat. ... 
"Indien de Vlaamse Gemeenschap zich bij het vastleggen van haar toekomstig 
budgettair beleid verder laat inspireren door het budgettair scenario dat de Afdeling in 
haar vorige jaarlijkse adviezen als leidraad heeft genomen (en dat een stabilisatie van 
haar schuldratio vanaf 2010 impliceert - hypothese B in onderstaande tabel) zou zij 
hierdoor haar schuldratio versneld afbouwen." 

zou beter geschrapt worden {1) .. Want, ofwel totaal overbodig-indien het slechts gaat om 
een vaststelling en niet om een aanbeveling (2)- ofwel voor de indiener van het amendement 
onaanvaardbaar- zoals zal blijken uit de hierna volgende verantwoording 

Enig aanvaardbaar alternatief is een alinea die zou starten met·· De Afdeling is van oordeel dat indim Vlaanderen 
zou beslissen bij het vastleggen van ... zich verder te inspireren door .... zij hierdoor. .. een bijdrage .. =>Dit beperkt 
het oordcel dan rot een loutere vaststelling. 

2 Vaststellingen horen niet thuis onda de aanbevelingen. Dus kan men er redelijkt:rwijs van uitgaan dat het hier wel 
degelijk om een aanbeveling gaat. 



VERANTWOORDING 

1 Algemeen 

De door de indiener geformuleerde "beperkte( re)" aanbeveling ligt volledig in het verlengde 
van de algemene uitgangspunten voor de Gewesten en Gemeenschappen in hun geheel, waar 
gesteld wordt dat de deelgebieden vanaf 2001 hun tekorten moeten afbouwen om ten laatste 
tegen 2010 een evenwicht op de begroting te bereiken en tevens een wezenlijke bijdrage 
moeten leveren tot de beheersing van hun schuldratio in de periode 2001-2010 (Jaarverslag 
1999 bladzijde 18 en volgende). Dienaangaande stelt het advies van de Afdeling dat: ... " de 
schuldratio, d.i. de verhouding schuld/middelen, van elk deelgebied mag vanaf het 
begrotingsjaar 2000 niet stijgen en dient alleszins ·-eventueel na een korte periode van 
stabilisatie ... -op ononderbroken wijze te dalen". 

Vlaanderen met ten minste een evenwicht op de begroting vanaf 2001 voldoet aan alle 
criteria, zelfs in een hogere mate dan de andere Gewesten en Gemeenschappen. Of, moet 
Vlaanderen (net als bij de transitoire fase van de BFW) weerom 10 jaar bijdragen voor de 
gevolgen van het minder stringent budgettair beleid van de andere Gewesten en 
Gemeenschappen in ht1t verleden. 
Het wordt tijd dat Vlaanderen, na jaren van voorzichtig budgettair beleid en zonder afbreuk 
te doen aan de noodzaak van een duurzame afbouw van de schuldgraad, haar 
begrotingsruimte kan gebruiken voor een beleid gericht op de versterking van de economische 
structuren, zoals -in het verlengde van de EU-aanbeveling- wordt voorgesteld door de 
Afdeling (advies bladzijde 17) zelf. Of, geldt deze aanbeveling misschien alleen voor de 
Federale overheid? 

2 Opdracht Afdeling 

Tevens kan de vraag gesteld worden of de Afdeling "Financieringsbehoeften van de 
Overheid" van de Hoge Raad van Financiën wel de bevoegdheid heeft 
begrotingsoverschotten te normeren. Volgens art 49 § 6 van de BFW stelt de Afdeling 
jaarlijks een advies op over de jinancieringsbehoe[ten van de overheden en kan de afdeling 
ambtshalve een advies uitbrengen over de opportuniteit de leningscapaciteit van een overheid 
te beperken in functie van een aantal criteria (verstoring van de Economische en ~fonetaire 
Unie en van het monetair evenwicht en het ontstaan van structurele ontsporingen -w.o. de 
rentesneeuwbal- in de financieringsbehoeften). Het normeren van een deelgebied in surplus 
vergt op zijn minst enige terughoudendheid, zeker indien de normering een discriminatie 
inhoudt, niet alleen tegenover de andere deelgebieden, maar ook tegenover de Federale 
Overheid. 



3 Economieversterkend budgettair beleid 

De Afdeling pleit in haar Jaarverslag van dit jaar ( 1999) voor een versoepeling van het 
toekomstig budgettair beleid voor de globale overheid. 
In haar Jaarverslag van I 998 pleitte de Afdeling nog voor het behoud van een primair saldo 

op minstens 6% tot een surplus op de begroting van 1% van het BBP zou worden bereikt. Dit 
overschot zou dan in de volgende jaren worden aangehouden tot de· schuldgraad (in procent 
van het BBP) van de Gezamenlijke Overheid 60% zou benaderen. 
In haar Jaarverslag van 1999 pleit de Afdeling thans slechts voor een stabilisatie in nominale 
termen van de overheidsschuld, wat neerkomt op een overschot op de begrotingen van de 
Gezamenlijke Overheid van slechts om nabij de 0.4% BBP(3). De Afdeling stelt ... "Het 
budgettair beleid staat immers niet op zich en moet ingebed worden in een ruimer sociaal -
economisch beleid dat aandacht moet hebben voor het verstevigen van het 
concurrentievermogen van de economie, voor de negatieve effecten van de hoge collectieve 
lastendruk, voor de onevenwichten op de arbeidsmarkt, voor de knelpunten in de 
infrastructuur. Een goede policy mix tussen enerzijds een verantwoord budgettair beleid en 
anderzijds een structureel beleid gericht op versterking van het groeipotentieel van de 
economie vormt een garantie voor het bereiken van de lange termijndoelstelling, namelijk de 
reductie van de schuldgraad" (Jaarverslag 1999, punt 3.2. van Hoofdstuk I Deel I). 

De vaag dient hier gesteld waarom de Afdeling Vlaanderen de mogelijkheid ontzegt om in 
volgende legislatuur de bestaande budgettaire ruimte -die voortvloeit uit het voorzichtig 
beheer van de Sint Michielsgelden - te gebruiken voor economieversterkende maatregelen 
(zoals bijvoorbeeld het verlagen van de registratierechten bij ver-/aankoop van een woning in 
het kader van professionele mobiliteit, het verhogen van de investeringen in privaat en 
openbaar vervoer, het ondersteunen van vormingsinspanningen zowel bij de werkgever als bij 
de werknemer, het verhogen van de budgetten voor technologisch onderzoek, ....... ) om deze 
toe te wijzen aan de financiering van de deficits (4) van de andere Gewesten en 
Gemeenschappen. Toppunt is wel de vaststelling dat op korte termijn de budgettaire ruimte 
voor een economieversterkend beleid op Vlaams niveau aanwezig is (surplus van minstens 
13 mia frank), terwijl ze op Federaal vlak moet gecreëerd worden door een versoepeling van 
de begrotingsdoelstellingen. 

Het argument dat Vlaanderen er thans beter voorstaat dan de anderen is dan ook correct. Maar 
dit is het gevolg van een voorzichtig budgettair beleid in het verleden, waar het "eindelijk"' 
ook eens de vruchten mag van plukken. Ondanks de minder ruime middelenvoorziening 
vanuit de Federale Overheid is Vlaanderen beter dan de andere deelgebieden er in geslaagd 
haar uitgaven te beheersen (zie KADER 1). Een lage schuldratio en een surplus op de 
begroting zijn hiervan het resultaat. Daarenboven moet men rekening houden met het feit dat 
een evenwicht op de begroting geen bedreiging vormt voor de Economische en Monetaire 
Unie, het monetair evenwicht en maar wel bijdraagt tot een rustige(re) intertemporele 
neutraliteit(5) voor de burger maar ook voor de Afdeling.(6). 

3 Om rekening te houden met Kvr·s (kn::dietverlcningen en particip:llies) die niet worden opgenomen in de 
begroting (volgens de ESER-nomenclatuur) maar wd de schuldevoluti<.: beïnvloeden. 

4 Om alzo een budgettair overschot op niveau van Entiteit II t<:: bewerkstelligen. 

5 In die zin dat de huidige belastingbetakr bijdraagt voor de huidige uitg:.l\en. 

6 Ook in de Hoge R:.lad v:.ln Fin3Ilciën zal dit leiden tot meer rust: Vlaanderen z:.ll d:.ln EINDELIJK ~"""~.:_r":~ •:trPllFrC 

worden als gelijk welke.: :.lnd.::re tlt:ekntiteit. 
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KADER I 

De uitgaven per capita van de Vlaamse Gemeenschap liggen nog altijd beduidend lager dan in de Franse Gemeenschap en 
het Waals Gewest: "frawal ". De uitgaven van frawal bedragen 15.289frank ( 1996) meer dan in Vlaanderen ondanks dat 
frawal per hoofd van de bevolking meer federale middelen ontvangt dan Vlaanderen. Voor 1996 krijgt men volgend beeld 
(excl. Brussel): 

UITGA YEN (in franken) 

VOOR: gemeenschapsmateries 

VAN: 

frawal 

vlaand 

FEDERALE MIDDELEN (in franken) 

58.494 

56.283 

frawal 49.962 

vlaand 46.079 

gewestmateries 

49.131 

36.052 

37.531 

35.083 

totaal (per capita) 

107.624 

92.335 

87.494 

81.162 

Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië in middelen per hoofd uit de federale begroting bedraagt 6.332 frank. Met 
andere woorden ongeveer 40 procent van het verschil in uitgaven per hoofd (15.289 frank), kan verklaard worden door het 
verschillen in (federaal) toegekende inkomsten. Het resterend deel (60 pct.) is dan ook toe te schrijven aan een meer 
voorzichtig budgettair beleid in Vlaanderen. Het verhogen van de (fiscale) uitgaven met ongeveer 2.000 frank per Vlaming 
(kost: ongeveer 13 miljard frank) zou de kloof met frawal dan ook maar gedeeltelijk dichten. 

4 Bijdrage Vlaanderen tot schuldbeheersing 

Zelfs bij het volledig aanwenden door Vlaanderen van het budgettair surplus in 2001 voldoet 
Vlaanderen aan alle criteria (minstens evenwicht op begroting en dalende schuldgraad: zie 
boven) die gelden voor de andere deelgebieden en levert Vlaanderen daarenboven -zowel op 
korte als op lange termijn- een grotere bijdrage tot de beheersing van de schuldratio dan de 
andere Gewesten en Gemeenschappen. Want door allerlei vertragingseffecten en 'lissages' 
niet alleen in het verleden maar ook voor de toekomst (7) zal de nieuwe norm van de Afdeling 
voor de deficitaire Gewesten en Gemeenschappen nauwelijks een verbetering inhouden van 
de schuldgraad in de periode 1999-2003. Ergo, bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt 
de schuldgraad zelf nog. Dit volgt uit onderstaande simulatieresultaten (deficit in miljarden en 
schuldratio uitgedrukt in procent van de middelen). 

7 Dit volgt uit J.:; optie van de Aftkling de n:ële groei van d<: primaire uitgaven nooit onder nul te lat<:n Jakn. 
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In KADER 2 worden de aanbevelingen van de Afdeling voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap weergegeven. Daarna volgt in 
KADER 3 de bespreking van de scenario's voor de Vlaamse Gemeenschap in vergelijking 
met frawal. 

KADER2 

Def schuldratio Def schuldratio Def schuldratio Def schuldratio 

Jaar: Brussels Gewest Waals Gewest Franse Gemeenschap frawal 

1999 -2.6 123.0 -6.0 113.0 -5.7 59.0 -11.7 81.0 

2000 -2.7 125.9 -6.2 113.8 -4.6 59.9 -10.7 82.0 

2001 -2.3 125.9 -5.9 113.8 -3.2 59.9 - 9.1 82.0 

2002 -2.2 125.7 -5.6 113.5 -2.5 59.7 - 8.1 82.0 

2003 -2.0 125.0 -5.2 113.0 -1.9 59.0 - 7.1 81.0 

2010 -0.0 110.0 -0.0 99.0 -0.1 53.0 - 0.18 73.0 

Daartegenover staat de normenng door de Afdeling van Vlaanderen met twee 
alterna tieven: 
1 o het eerste scenario met minstens een evenwicht op de begroting vanaf 2001 -wat m.i. 
perfect voldoet aan de algemene normen van de Afdeling (minstens evenwicht gedurende 
periode 2001-2010 en een wezenlijke bijdrage tot de daling van de schuldratio van Entiteit II) 
voor de Gewesten en Gemeenschappen; 
2° een alternatief scenario -dat de voorkeur van de meerderheid (allen min de indiener van de 
minderheidsnota) van de Afdeling wegdraagt- met een geleidelijke afbouw van het surplus en 
waarbij Vlaanderen (weerom) als enige en (weerom) voor een lange periode (1 0 jaar) een 
bijdrage moet leveren tot het behoud van het evenwicht van Entiteit Il. En dat terwijl ook de 
Federale Overheid en de Sociale Zekerheid -t.g.v. minder strikte budgettaire doelstellingen 
voor de Gezamenlijke Overheid-, door de Afdeling extra- marges krijgt toegewezen. In dit 
scenario financiert Vlaanderen dus niet alleen het evenwicht binnen entiteit II maar creëert het 
tevens ruimte voor de Federale Overheid en de Sociale Zekerheid. 
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KADER3 

Def schuldratio Def schuldratio Def schuldratio 

Jaar: frawal Vlaamse gemeenschap I Vlaamse gemeenschap 11 

Norm Afdeling scenario zero deficit scenario geleidelijkheid 

1999 -11.7 81.0 +13.5 39.0 +13.5 39.0 

2000 -10.7 82.0 +14.4 36.0 +15.3 36.0 

2001 - 9.1 82.0 +00.0 35.0 +13.9 33.0 

2002 - 8.1 82.0 +00.0 34.0 +13.6 30.0 

2003 - 7.1 81.0 +00.0 33.0 +13.1 27.0 

2010 -0.18 73.0 +00.0 27.0 +00.0 16.0 

Merk op dat bij een evenwicht op de begroting (vanaf 2001) Vlaanderen voor de komende 
legislatuur (1999-2003) een grotere inspanning levert in termen van schuldratio-beheersing 
dan de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest samen genomen. De schuldgraad van 
Vlaanderen neemt af van 39.0% in 1999 over 35.0% in 2001 naar 33% in 2003. In frawal 
neemt de schuldgraad toe van 81% in 1999 tot 82% in 2000 om te dalen tot 81% in 2003, wat 
de bijdrage van de niet Vlaamse entiteiten tot de beheersing van de schuldratio van Entiteit II 
tot nul herleidt. 

Zelfs het volledig opsouperen van de 14 miljard in 2001 zou de Vlaamse schuldratio dus niet 
doen toenemen, ook niet op lange termijn waar ze verder daalt tot 27.0% in 2010; (sim TC 
TF 16B). Op lange termijn is dit een verbetering met meer dan 12 procentpunten. Ter 
vergelijking: de schuldratio van BHG daalt van 123% naar 110% (-13%punt); die van de 
Franse Gemeenschap van 59 naar 53% (-6%punt) en die van het Waals Gewest van 113 naar 
99% (-14%punt). Bij het aanhouden van een budgettair evenwicht in de periode 2000-2010 
levert Vlaanderen nog altijd een even grote bijdrage in termen van procentpunten als de 
andere deelgebieden tot de beheersing van de schuld. In termen van procenten echter doet 
Vlaanderen het beter, namelijk -31% voor Vlaanderen tegenover slechts -10% voor frawal. 
Vlaanderen bouwt gestaag haar voorsprong uit: haar schuldratio in verhouding tot deze van 
frawal daalt verder tot slechts bijna éénderde tegen 2010. Het toepassen van het "geleidelijk" 
scenario zou de kloof nog maar verder uitdiepen 

Daarenboven lost men in een klap het probleem van de discontinuïteit in het uitgavenritme 
op. Budgettair evenwicht vanaf 2001 is compatibel met een groei van de primaire uitgaven 
die nauw aansluit bij de middelenevolutie en intertemporeel neutraal is. Dit op twee 
vlakken: 1 o de uitgaven evolueren in een nauwe band van + 1.3% à+ 1.5% en 2° de "huidige" 
belastingbetaler betaalt voor de "huidige" voorzieningen. 
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5 Conclusie 

Het argument dat Vlaanderen er thans beter voorstaat dan de anderen is correct. Maar dit is 
het gevolg van een voorzichtig budgettair beleid in het verleden, waar het "eindelijk"' ook 
eens de vruchten mag van plukken. Het Vlaams begratingsbeleid dient gewoon minstens een 
evenwicht op de begroting te bewaren om te voldoen aan de criteria geldig voor alle 
deelgebieden en voor de andere entiteit. En dan nog levert Vlaanderen een meer dan 
betekenisvolle bijdrage tot de schuldbeheersing van de Gewesten en Gemeenschappen in 
globo en van de Gezamenlijke Overheid. 

Indien Vlaanderen opteert voor een budgettair beleid gericht op het geleidelijk gebruik van 
de marges dan is dit haar keuze. Net zoals de andere deelgebieden een strikter budgettair 
beleid mogen voeren dan het pad voorgesteld door de Afdeling. 

Evenzo zal een eventuele bijdrage van Vlaanderen -in het kader van het 
stabiliteitspakt- tot het eventueel evenwicht van entiteit 11 volgen uit een vrije keuze van de 
Vlaamse overheid en, of het voorwerp uitmaken van politieke arbitrage. 
Het komt -volgens de indiener- de Afdeling niet toe om één deelgebied op louter 
discriminerende gronden (zowel tegenover de andere deelgebieden als tegenover de federale 
overheid) een grotere bijdrage te laten leveren tot het bereiken van bepaalde macro 
economische doelstell,ingen en, of te komen -en dan nog na een impliciete versoepeling van de 
normen voor de gezamenlijke overheid- tot een integrale toewijzing van beschikbare 
budgettaire ruimte aan de federale overheid, alhoewel Vlaanderen over een budgettair surplus 
beschikt. 

Clémer Guy 
Lid Hoge Raad Van Financiën 
17 juni 1999 

7 





Bijlage II. 1. -TOTALE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID 1997-1998 

mi\joçnen BEF 

1997 \998 %variatie 
Realisaties L'1itieel Begrotings- Vermoedelijke Realisaties '98 rea. 

controle ontvangsten '97 rea. 

LOPE:"'DE FISCALE 0:'\'TVA:"'GSTE:'\' 

Directe belastingen 

Verkeersbelasting 39.254,7 36.650,0 40.400,0 40.440,0 38.183,0 -2,7% 
Belasting op de inverkeerstellmg 7.865,1· 8.100,0 7.900,0 8.000,0 8.612,0 9,5% 
Eurovignet 3.374,5 3.700,0 3.500,0 3.600,0 3.839,6 13,8% 
Compenserende heffing inzak<; accijnzen 7.937,1' 7.350,0 8.200,0 8.200,0 8.309,1 4,7% 
Belasting op spelen en weddenschappen 2.101,9 2.200,0 2.170,0 2.000,0 1.927,4 -8,3% 
en automatische ontspanningstoest.olkn 1.700,2 1.500,0 1.830,0 1.920,0 1.831,3 7,7% 

Onroerende voorheffing 5.244,2 5.100,0 5.028,0 5 028,0 5.271 ,9' 0,5% 
Ro.orend.o voorheffing 105.301,7' 87.600,0 105.600,0 109.000,0 98.340,7' -6,6% 
w.o. R.V. divid.onden 42.375,2, 39.000,0 42.500,0 42.500,0 40.187,9, -5,2% 

R.V. andere 63.298,01 49.000,0 63.500,0 68500,0 60.042,2 -5,1% 
. Kohi.oren -371 ,5' -400,0 -400,0 -2.000,0 -1.889,4' 408,6% 

Voorafbetalingen 308.226,0! 299.600,0 310.000,0 345.600,0 370.569,7 1 20,2% 
Kohi.oren -21.276,1 i -16.750,0 -14.530,0 -18.460,0 -29.715,2' 39,7% 
w.o. : Kohieren vennootschappen -320,3i 8.400,0 5.000,0 5.280,0 2.932,2 -1015,5% 

. Kohieren natuurlijke personen -24 305,81 -28.400,0 -22.830,0 -27.940,0 -37.751,91 55,3% 
:Kohieren B.:--.;.v_ 3.350,01 3.250,0 3.300,0 4200,0 5.104,5 1 52,4% 

Bedrijfsvoorheffing 954.326,1: 1.027.000,0 1 .008.200,0 1.009.500,0 1.001.587,0: 5,0% 
w.o. : Bronheffing 945.814,0 1 .022.000,0 1.000.600,0 1.000.600,0 990.672,3; 4,7% 

·Kohieren 8.512,1 5.000,0 7.600,0 8900,0 10.914,7 28,2% 
Andere 860,2: 1.200,0 900,0 900,0 825,1; -4,1% 

Toeaal Dzrecle Belasemgen 1.414.915,6 1.463.250,0 1.479.198,0 1.515.728,0 1.509.581,6! 6.7% 

Douane 46.067,9i 40.600,0 40.600,0 47.600,0 49.050,1 6,5% 
Accijnzen en diversen 216.855,11 217.500,0 214.500,0 219.000,0 225.185,9 3,8% 

I 

Tolaal Douane en Accyn::en 262.923,01 258.100,0 255.100,0 266.600,0 274.236,0 4,3% 

B. T.W . .on zegelrechten 647 083,4: 656.934,0 664.500,0 669.800,0 678.048,2 4,8% 
Registratierechten en diversen 84012,6i 83.600,0 87.600,0 87.000,0 93.798,1 11,6% 

Toeaal 8. T.W. en Regwrane 731 096,0' 740.534,0 752.100,0 756.800,0 771.846,3 5,5% 

Toeaallopende fiscale oncvangscen 2.408.934,6 2.461.884,0 2.486.398,0 2539.128,0 2.555.663,9 6,1% 

LOPE:"'DE :-.'IET-FISCALE 0:-ITVA:-.'GSTE:-1 
Financiën 31.551 ,4, 39.226,6 44.158,8 43824,2 32.904,0 4,3% 
Andere 62.422,8 64.896,1 68.321,1 68.100,4 63.592,0 1,9% 

Toeaallopende mer-fiscale onrvangscen 93.974,2. 104.122.7 112.479,9 111.924,6 96.496,0 2.7% 

LOPENDE Ol'v7l:4NGSTEN 2.502.908,8 : 2.566.006, 7 2.598.877,9 2.651.052,6 2.652.159,9 6,0% 

KAPITAALO:"'TVA:'\'GSTE:'\' 

FISC.-\LE 28.583,6. 27.500,0 27.200,0 29 600,0 33.626,8 17,6% 

:-\IET-FISCALE 18.691,2 27.321,8 27.210,1 11.428,4 9.899,0 -47,0% 
(a) 

KAP!TAALONH:4NGSTEN 47.274,8 54.821,8 54.410,1 41.028,4 43.525,8' -7,9% 

TOTAAL 2.550.183,6 2.620.828,5 2.653.288,0 2.692.081,0 2.695.685,7 5,7% 

BRO:-\ ~linisten.o van Financten: 

Conjunctuumota. Studie- en Documentanèdienst. 

(a) :\a uitsluiting van privanseringsopbrengsten ten belope van 44,0 miljard BEF 



Bijlage II. 2.- RIJKSMIDDELENONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID 1997-1998 

miljoenen BEF 

1997 1998 0 ovariatie 
Realisaties Initieel Begrotings- Vermoedelijke Realisaties 98 rea. ' 

controle ontvangsten 97 rea. 

LOPE:\'DE FISCALE 0:\'TVA:\'GSTE:\ 

Directe belastingen 

Verkeersbelastmg 39.254,7 36.650,0 40.400,0 40.440,0 38.183,0 -2,7% 
Belasting op de inverkeerstelling 7.865,1 8.100,0 7.900,0 8.000,0 8.612,01 9,5% 
Eurovignet 3.374,6 3.700,0 3.500,0 3.600,0 3.839,6 13,8% 
Compenserende heffing inzake accijnzen 7.937,0' 7.350,0 8.200,0 8.200,0 8.309,1 4,7% 
Belasting op spelen c:n weddenschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
en automatische ontspanningstoestellen 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o, 

Onroc:rende voorheffing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 
Roerende voorheffing 105.301,7 87.600,0 105600,0 109.000,0 98.340,7 -6,6% 
w.o. . R.V. dividenden 42.375,21 39.000,0 42.500,0 42.500,0 40.187,9! -5,2% 

: R.V. andere 63.297,9: 49.000,0 63.500,0 68.500,0 60 042,2/ -5,1 o/o 
Kohieren -371 ,4 i -400,0 -400,0 -2.000,0 -1.889,4: 408,7% 

Voorafbetalingen 306.726,0i 299.600,0 310 000,0 345.600,0 370.569,71 20,8% 
Kohieren -21.276,2; -16.750,0 -14.530,0 -18.460,0 -29 715,21 39,7% 
w.o. : Kohieren vennootschappen -320,3 1 8.400,0 5.000,0 5.280,0 2932,2; -1015,5% 

: Kohieren natuurlijke personen -24.305,81 -28.400,0 -22.830,0 -27.940,0 -37.751,91 55,3% 
. Kohieren B.:--J.V. 3.349,9 ~ 3.250,0 3.300,0 4.200,0 5.104,51 52,4% 

B~dri j fsvoorhc:ffing 479.803,0: 520.079,8 494 993,1 496.293,1 488.380,2, 1,8% 
w.o. : Bronheffing 472.164,5; 515.079,8 487.393,1 487.393.~ 477.465,51 1,1% 

· Kohieren 7.638,5· 5.000,0 7 600,0 8.900,0 10.914,71 42,9% 
Andere 860,3 1.200,0 900,0 900,0 825,1 i -4,1% 

Totaal Dzrecte Belastzngen 929.846,2: 947.529,8 956.963,1 993 573.1 987344,2 6.2% 

Douane 0,0! 0,0 0,0 0,0 0,01 
Accijnzen c:n diversen 216.192,6 216.910,0 213.910,0 218.410,0 224.620,1! 3,9% 

Totaal Douane en Accz;n::en 216.192,6! 216.910,0 213.910,0 218.410,0 224 620.1 1 3,9% 

B.TW. 125.027,2! 132.855,5 139.552,5 144.144,1 152.066,5: 21,6% 
Registratierechten en diversen 62.432,2' 62.729,0 65.170,0 63.838,0 70.427,21 -100,0% 

Totaal B. T.W. en Regzstratze 187.459,4 I 195.584,5 204.722,5 207.982,1 222.493, 7[ 18,7% 

Totaallopende fiscale ontvangsten 1.333.498,2 i 1.360.024. 3 1.375.595,6 1.419.965,2 1.434.458,0 i 7.6% 

LOPEi\'DE :\'IET -FISCALE ONTVA:\'GSTE:\' 
Financien 29.124,7 i 39.226,6 44.158,8 43.824,2 32.904,01 13,0% 
Andere 62.181,4 64.896,1 68.321,1 68.100,4 63.592,0! 2,3% 

Totaallopende met-fiscale ontvangsten 91.306,1 104.122.7 112.479,9 111.924,6 96.496,0 I 5,7% 

LOPENDE ONTI>1NGSTE:V 1.424.804,3 1.464.147,0 1.488.075,5 1.531.889,8 1.530.954,0 7,5% 

K.\PITAALO:\TVA:\GSTE:\ 

FISCALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

:\'IET-FISCALE 18.563,6' 27.321,8 27.210,1 11.428,4 9.899,0 -46,7% 
(a) 

KA PIT AA LO:VTI: 4NGSTEN 18.563,6 27.321,8 27.210,1 11.428,4 9.899,0 -46,7% 

TOTAAL 1.443.367,9 1.491.468,8 1.515.285,6 1.543.318,2 1.540.853,0 6,8% 

BRO:\' ~linisterie van Financién: 

Conjunctuumota. Studie- en Documentatledienst 

(a) :\a uitsluiting van pnvatisenngsopbrengsten ten belope van 44,0 miljard BEF. 



Bijlage I U. - lJJT(;A VEi'\ KIU:JHETEN EN DE AAI'\HEKENINGEN VAN DE FEDERALE OVERHEID 1997 -199!l 
IIU!JO~llCil BEF 

Kredieten e1gcn 3dll hd Jddf I 997 Kredteten ctg~n ddfl hd J<MI llJ98 

Lop~.:nd Ucwonc Be:)dlJkbd.u Urdotllld!l- Rcd\J!>d\Jc- Lopend Gewone BcsdJJkl>ddf OrdontJatl Rcdlt:.Jllc-

Jddf lfi:ilbfJOr1CJJ voor het Jddl ccnngen g.rdad Jilélf trdJl:.porten voor het jdill cc1 mgcn g.ra..tJ 

(\) (21 (3) (~)-(2 13) (5 I (61-(5/•1) (7) (8) (9) (718) (10) (I I) (\0/91 

I. I>OTATII'S 12.143,0 0,0 12.143,0 12.145,2 1oo,o% 1 12.498,2 0,0 12.498,2 12.465,7 99,7% 

2. AliTOHI'n:ITSI>EPAI{T~~M~:NT~:N 304.439,4 24.825,3 329.264,7 289.214,9 87,8%1 313.508,0 27.499,5 341.007,5 300.280,4 88,1% 

- l~crslc Mnustcr 22 235.9 460.9 22 696.8 21 548.5 94.9% 21 017.8 363.3 21 381.1 20 150.5 94.2% 
~ Ju:.LJllC 31 258.3 2 904.4 40 162.7 36 147.2 90.0% 39 946.5 2 775.7 42 722.2 38 163.7 89.3% 
- !~HU\I.!llldrhlsc /.dkcn 12 823.0 1 055.6 13 878.6 10 741.0 77.4% 13 296.1 2 139.6 15 435.7 13 203.0 85.5% 
- ntnlcllld!ldse /,dkcll 11 031.7 1 871.9 12 903.6 9 968.6 77.3% 10 953.6 1 842.8 12 796.4 10 062.9 78.6% 

()t\1 W1k.kc \itlgs:.dlllC\\WCI k 111g 21 296.9 2 101.0 23 397.9 19 705.2 84,2% 21 967.9 1 909.0 23 876.9 20 659.0 86.5% 
- \.dttdwcrded!~ltlg 97 897.7 12 879.3 110 777.0 96 256.7 86.9% 98 320.0 12 957.9 111 277.9 96 801.0 87.0% 
- Rqbwdcht 28 960.4 622.1 29 582.5 28 484.0 96.3% 30 085.3 914.8 31 000.1 29 376.4 94.8% 

I;Lihi!\CICI\ 0,5 000.9 2 760.0 57 760.9 48 603.7 84.1% 57 992.0 4 536.2 62 528.2 !:J2 131.4 83.4% 
- AJnJ,tcnrtrcJJ/.dl-.cn 1 217.1 169.0 1 386.1 1 143.0 82.5% 1 177.1 58.8 1 235.9 983.5 79.6% 

Re!!,IC del UeUl)lJWO...:Il 16 717.5 1.1 16l18.6 16 617.0 99.4% 18 751.7 1.4 18 753.1 18 149.0 100.0% 

J. SOCIAI.Io. < "\•:1. 546.676,4 7.049,8 553.726,2 539.713,1 97,5% 558.682,9 7.025,5 565.708,4 552.104,0 97,6% 

- Penstoo...:Jtt::!l 222 428.5 241.2 222 669.7 218997.1 98.4% 224 992.4 138.5 225 130.9 224 043.9 99.5% 
- Tcwcrb!c\hng, en Arbctd 22 407.2 231.2 22 638.4 20 508.9 90.6% 24314.3 254.1 24 568.4 21 417.6 8(2% 
-Sm: /.tkcn, Volbgct en l.ccfnnltcu 113 640.7 6 577.4 120 218,1 112 007.1 93.2% 118 729.2 6 632.9 125 362.1 115 995.5 92.5% 
- Algelllcllc 1oclrlgc Sm; Zckcdteld 188 200.0 o.o 188 200.0 188 200.0 100.0% 190 647.0 0.0 190 64l.O 190 647.0 100.0% 

~- ECONO~llSCIIE CEl. 154.709,7 2.359,9 157.069,6 151.517,1 96,5% 161.273,4 2.331,4 163.604,8 157.081,6 96,0% 

- M~tldetJsl,lnd en Landbouw 49 268.0 797.2 50 065.2 48 994.2 97.9% 49 037.9 786.0 49 823.9 48 114.1 96.6% 
- !~conomtschc Zakcll 11 523.5 645.4 12 168.9 10 105.2 83.0% 12 564.9 1 006.8 13 571.7 11 481.9 84.6% 
- Vcrkeet c11 ht(T,I::!l!Uclllur 85 118.2 917.3 86 035.5 83617.7 97.2% 91 195.0 538.6 91 733.6 89 010.0 97.0% 
. 1'\T 8 800.0 o.o 8 800.0 8 800.0 100.0% 8 475.6 0.0 8 475.6 8 475.6 100.0% 

S. FINAN<"I~:RI!'-1(; EUROI'ESE UNIE 36.910,3 0,0 36.910,3 36.910,3 1oo,o% 1 42.771,4 0,0 42.771,4 41.790,2 97,7% 

l'li/M.·\111/," UITGA 11:N 1.054.878,8 34.235,0 1.089.113,8 1.029.500,6 94,5%1 1.088. 733,9 36.856,4 1.125.590,3 1.063.721,9 94,5% 

6. RI.J"SSCIIIJI.I> 650.067,7 1.785,7 651.853,4 614.693,3 94,3%1 646.324,5 1.068,9 647.393,4 643.921,8 99,5':fo 

AI.GE~IEEN TOTAAL 1.704.946,5 36.020,7 1.740.967,2 1.644.193,9 94.4%1 1.735.058,4 37.925,3 1.772.983,7 1.707.643,7 96,3% 

Bron Adnunr:~lllltlc V dil de lkg1oltng en Conhole op de lJJtg.tvcn 



Bijlage II. -1.- TOTALEONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID 1998-1999. 

LOPE:\'DE FISCALE 0:\'TVA:\'GSTE:".' 

Directe belastingen 

Verkeersbelastmg 

Belasting op de inverkeerstelling 

Eurovignet 

Compenserende heffing inzake accijnzen 

Belasting op spelen en weddenschappen 

en automatische ontspanningstoestellen 

Onroerende voorheffing 

Roerende voorheffing 

w.o.: R.V. dividenden 

: R.V. andere 

:Kohieren 

Voorafbetalingen 

Kohieren 

w.o. : Kohieren vennootschappen 

: Kohieren natuurlijke personen 

: Kohieren B.0i.V. 

Bedrijfsvoorheffing 

w.o .. Bronheffmg 

·Kohieren 

Andere 

Douane 

Accijnzen en diversen 

B.TW. 

Toraal D~recre Belasrmgen 

Totaal Douane en Accynzen 

Registratierechten en diversen 

Toraal B. TW. en Regzslra/ze 

Toraallopende fiscale onrvangslen 

LOPE:\'DE \'IET -FISCALE 0:\'TVA:'\GSTE:\' 
Financiën 

Andere 

Toraallopende nzel·fiscale ontvangsten 

LOPENDE 0!\Tl :4,\'GSTE.V 

KAPITAALO\'TVA:\'GSTE\' 
FISCALE 

).'!ET·FISCALE 

KAPITAALONTlAi\.GSTE.V 

TOTAAL 

1998 

Realisaties 

38.183,0 
8.612,0 
3.839,6: 
8.309,1 1 

1.927,4 
1.831,3 
5.271,9 

98.340,7! 
40.187,91 
60.042,21 
-1.889.4! 

370569.7i 
-29.715,21 

2.932,2' 
-37.751,9; 

5.104,51 
1 001.587,01 

990 672,31 
10914,71 

825,1! 

1.509.581,6 i 

49.050,1: 
225.185,91 

274.236,0 l 

678.048,2. 
93.798,1: 

771846,3! 

2.555.663,9' 

32.904,0, 
63.592,01 

96496,0 

2.652.159,9 

33.626,8' 
9.899,0 

(a) 

43.525,8 

2.695.685,7 

1999 
Initieel 

42.800,0 
8.150,0 
3.700,0 
8.300,0 
1.900,0 
1.990,0 
5.430,0 

105.600,0 
41.600,0 
65.000,0 
-1.000,0 

367.900,0 
-22.920,0 

5.050,0 
-31.570,0 

3.600,0 
1.047.600,0 
1 .038.700,0 

8.900,0 
950,0 

1 571400.0 

50.400,0 
218.300,0 

268.700,0 

693.000,0 
91.300,0 

784.300,0 

2.624400,0 

34.763,0 
65.918,5 

100.681,5 

2. 725.081,5 

29.500,0 
14.932.3 

44.432,3 

2.769.513,8 

miljoenen BEF 

Begrotings

conrrole 

40.000,0: 
8.350,0: 
3.850,0: 
8.700,0 
1.820,0 
1.920,0: 
5.453,0i 

92.ooo.oi 
38000,01 
55000,01 
-1.000,01 

373.000,01 
-22.693,01 

5 050,01 
i -32.740,0, 

4.997,01 
I 

1.033.800,0 I 
1.024.800,0 i 

9.000,0: 
800,01 

1 547000,0. 
! 
I 

50.400,01 
225.900,0! 

276.300.0: 

702.200,0: 
93.400,0 

795.600,0. 

2618.900,0' 

45.952,2! 
69.731,0' 

115.683.2' 

2. 734.583,2 ' 

34 600,0 
16.448,9 

51.048,9 

2.785.632,1 

%variatie 
'99 bc .. 

'98 rea. 

4,8% 
-3,0% 
0,3% 
4,7% 

-5,6% 
4,8% 
3,4% 

-6,4% 
-5,4% 
-8,4% 

-47,1% 
0,7% 

-23,6% 
72,2% 

-13,3% 
-2,1% 
3,2% 
3.4% 

-17,5% 
-3,0% 

2,5% 

2,8% 
0,3% 

0,8% 

3,6% 
-0,4% 

3,1% 

2,5% 

39}% 
9,7% 

19,9% 

3,1% 

2,9% 
66,2% 

17,3% 

3,3% 

BRO:\ \!inistene van Financtën: 

Conjunctuumota. Studie- en Documentalledtçnst. 

(a) ~a uitsluiting van privatisenngsopbrengsten ten belope van 44.0 miljard BEF 



Bijlage Il. 5.- RIJKSMIDDELENONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID 1998 -1999 

LOPE:\'DE FISCALE 0:\'TVA,\'GSTE:\' 

Dtrecte belastingen 

V crkeersbelasting 

Belasting op de in verkeerstelling 

Eurovignet 

Compenserende heffing inzake accijnzen 

Belasting op spelen en weddenschappen 

en automatische ontspanmngstoestellen 

Onroerende voorheffing 

Roerende voorheffing 

w.o. · R.V. dividenden 

: R.V. andere 

:Kohieren 

Vooralbetal in gen 

Kohieren 
w.o. : Kohieren vennootschappen 

: Kohieren natuurlijke personen 

Kohieren B.N.V. 

Bedrijfsvoorheffing 

w.o. · Bronheffing 

·Kohieren 

Andere 

Totaal Directe Belastingen 

Douane 

i\cctjnzen en diversen 

Totaal Douane en Accijnzen 

B.T.W. en zegelrechten 

Registratierechten en diversen 

Totaal B. T. W en Registratie 

Totaallopende fiscale 011/Vangsten 

LOPE:\'DE .\IET-FISCALE 0:\'TVA:\'GSTE:\' 

Financtën 

Andere 

Totaallopende niet-fiscale on/Vangsten 

LOPENDE ONTI<-LVGSTE:V 

KAPITAALO:\'TVA:\'GSTE:\' 
FISCALE 

NIET-FISCALE 

K4PIT.-t4LO.'\'TI>LVGSTE.V 

TOT.HL 

1998 

Realisaties 

38.183,0 
8.612,0 
3.839,6 
8.309,1 

0,0 
0,01 
0,0 

98.340,7 
40.187,9 
60.042,2. 
-1.889,41 

370 569,71 
-29.715,2 

2.932,21 
-37.751,9 

5.104,5 
488.380,2 
477.465,5 

10.914,71 

825,1' 

987 344,2. 

o,o: 
224.620,1 

224.620,1 

152 066,5: 
70.427,2 1 

222.493,7 

1.434.458,0! 

32.904,01 
63.592,0 

96.496,0 

1.530.947,5 

0,0 
9.899,0 

(a) 
9.899,0 

1.540.846,5 

1999 

Initieel 

42.800,0 
8.150,0 
3.700,0 
8.300,0 

0,0 
0,0 
0,0 

105.600,0 
41.600,0 
65.000,0 
-1.000,0 

367.900,0 
-22.920,0 

5.050,0 
-31.570,0 

3.600,0 
492.866,7 
483.966,7 

8.900,0 
950,0 

1 007346,7 

0,0 
217.700,0 

217.700,0 

162.313,8 
66.900,0 

229.213,8 

1.454 260,5 

34.763,0 
65.918,5 

100.681,5 

1.554.942,0 

0,0 
14.932,3 

14.932,3 

1.569.874,3 

miljoenen BEF 

Begrotmgs

controle 

40.000,0 
8.350,0 
3.850,0 
8.700,0 

0,0! 
0,0' 
0,0: 

92.000,0: 
38000,0: 
55.000,0 
-1.000,0 

373.000,0 
-22.693,0 

5050,0! 
-32.740,01 

4.997,01 
478591,61 
469.591,6: 

9.000,01 
800,0i 

i 

982.598,6 i 
i 

0,01 
225.300,0 

225300,0 

167.044,51 
68.913,0: 

235.957,5 ~ 

1.443.856,1! 

45.952,2 
69.731,0 

115.683,2 

1.559.539,3 I 

0,0 
16.448,9. 

16.448,9' 

1.575.988,2 

0 o variatie 
'99 bc.· 

'98 rea. 

4,8% 
-3,0% 
0,3% 
4,7% 

-6,4% 
-5,4% 
-8,4% 

-47,1% 
0,7% 

-23,6% 
72,2% 

-13,3% 
-2,1% 
-2,0% 
-1,6% 

-17,5% 
-3,0% 

-0.5% 

0,3% 

0,3% 

9,8% 
-2,2% 

6,1% 

0.7% 

39,7% 
9,7% 

19.9% 

1,9% 

66,2% 

66,2% 

2,3% 

BRON ConJunctuumota. ~inistene van Financten. Studie- en Documentattedtenst 

(a) i\: a uttsluiting van privatlseringsopbrengsten ten belope van 44.0 miljard BEF 



Bijlage !!.6. -De economische ontwikkeling in Belgïe in 1998 
Kerncijfers voor de Belgische economie 

:-rJ.ila.rè.~:~ BEF 

\'anonak Rekerungen !mneel Begrotmgscontrole Vermoedd.Jjk Voori ;;!'J.l 

i997 1998 i998 1998 l99S 
(febr 99) (jul; 1997) : febman 1998) (jul; 1998) (febr '19) 

milJarden 0 '0 var rruljarden 0 "o var rrulJarden 0
'é:o var rruljarden 01o var ;rai.Ja.rden •• llaJ". 

BEF vor JaM BEf vo; _:aar 3EF ver jaar BEF vor ~dar BEF vor ]aai 

(a) (a) 

Paroculrer wrbn..uk 5 488.0 3.9% 5 570 5 3.6% 5 581 1 3.2% 5 646,4 3.9% 5 739.6 46% 
Overhetdsverbrulk 1 251.6 3 8% 1 283 1 30% 1 286.3 27% 1 284,8 2.7% 1 289.4 30% 
- Aankopo;::n goederen en diensten 190.3 7.8% 192,5 3.5% 195,0 4.2% 197 0 3,5% 199.6 4.9% 

Lonen, wedden e:1 pens10enen 1 035.6 3.2% 1 064,4 :29% 1 065.2 2.5% 1 061.7 2,5% 1 063.8 2.7% 

Bruto kapltadlvormmg 1 539 9 6.2% 1 585,6 47% 1 595,6 4,7% 1 615.0 5,7% 1 618,0 5,1% 

- Bednj fsmvestenngen 966,3 4.6% 1 017,4 5.3% 1 016,8 5,2%, 1 021.2 5,7% 1 014.7 5,0% 

- Overheuismvestenng<en 120,5 21,0%, 119.3 8.5% 1 33.0 6,6%[ 130.1 8,0% 132 9 10,3% 

- Woongebouwen 453,1 6.4%, 448,9 24% 445.7 30%, 463.7 5.1% 470,4 3,8% 

Voorraadverandenng 2.8 -87.0% 35 7 00% 30.7 7 O%i -2,0 -166,7% 31.0 ~007,1% 

~ dtJ.onale finale bestedmgen 8 282,4 4,1% 8 474,9 37% 8 493,7 3,4%; 8 544.1 4,0% 8 678,C 4.8% 

Cttvoer 6 326,4 12.0% 6 629.4 8,0% 6 740.7 7,2% 6 680,2 6,5%i 6 563,0 3,7% 

Invoer 5 933.3 11,9%, 6 137,2 7,5% 6 231,2 6,7% 6 182,0 6,3% 6148,1 3,6% 

Bruto bmnt:nlands product 8 675.5 4,5% 8 967,2 4,2%1 9 003,2 3,9% 9 042,3 4,3% 9 092,9 4,8% 

Bruto nanonaal product 8 816.6 4,6% 9.108,6 42%, 9 143,9 39%j 9.188,4 4,4%1 9 241,1 4,8% 

Bron Economische B.egrotmg , Econorn.t5ch.e voorwtzlchten 1999 



Bijlage Il. 7. - EVOLUTIE VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN VA:'Ii DE FEDERALE OVERHEID 1998-1999 

miljoenen BEF 

1998 1999 
Aangepaste Irutiële Aanpassing Aangepaste % vanatie 

begroting begroting begroting 199911998 
(1) (2) (3) (4) (5) =(4)/(1) 

1. DOTATIES 12.498,2 13.044,1 -11,6 13.032,5 4,3% 

2. AUTORITEITSDEPARTEMENTEN 313.508,0 320.107,9 -25,2 320.082,7 2,1% 

- Eerste Minister 21.017,8, 22.267' 1 -482,8 21.784,3 3,6% 

-Justitie 39.946,5! 43.092,1 -357,0 42.735,1 7,0% 

- Binnenlandse Zaken 13.296,1; 14.293,4 -33,9 14.259,5 7,2% 

- Buitenlandse Zaken 10.953,6 11.408,2 -507,9 10.900,3 -0,5% 

- Ontwikkelingssamenwerking 21.967,9: 22.830,3 -140,8 22.689,5! 3,3% 

- Landsverdediging 98.320,0! 99.631,5 -464,6 99.166,9 1 0,9% 

-Rijkswacht 30.085,3! 31.314,8 -149,6 31.165,2' 3,6% 

-Financiën 57.992,0 1 54.702,6 2.140,4 56.843,0 1 -2,0% 

- Ambtenarenzaken 1.177,1· 1.201 ,0 -6,5 1.194,5, 1,5% 

-Regie der Gebouwen 18.751,7: 19.366,9 -22,5 19.344,4] 3,2% 

3. SOCIALE CEL 558.682,91 569.429,3 1.022,1 570.451,4! 2,1% 

- Pensioenen 224.992,4: 232.930,9 -932,3 231.998,6 3,1% 

-Tewerkstelling en Arbeid 24.314,31 20.591 ,8 1.197,6 21.789,4! -10,4% 

- Soc. Zaken, Volksgez. en Leefmilieu 118.729,2: 122.590,9 1 .224,3 123.815,2~ 4,3% 

- Algemene toelage Soc. Zekerheid 190.647,0 193.315,7 -467,5 192.848,2! 1,2% 

4. ECONOMISCHE CEL 161.273,4: 170.510,4 -669,5 169.840,9 1 5,3% 

- Middenstand en Landbouw 49.037,9! 49.444,8 -218,6 49.226,2 0,4% 

- Economische Zaken 12.564,9 12.545,7 27,2 12.572,9 0,1% 

- V er keer en Inrrastructuur 91.195,0! 99.927,0 -455,4 99.471,6 9,1% 

-PTT 8.475,6! 8.592,9 -22,7 8.570,2 1,1% 

5. FINANCIERING EUROPESE UNIE 42.771,4; 50.637,6 -3.437,8 47.199,8' 10,4% 

PRIMAIRE UITGAVEN 1.088.733,9 1.123.729,3 -3.122,0 1.120.607,3 2,9% 

6. RIJKSSCHULD 646.324,5, 643.879,1 -12.998,4 630.880,7 -2,4% 

ALGEMEEN TOT AAL 1.735.058,41 1.767.608,4 -16.120,4 1.751.488,0' 0,9% 

Bron Algemene Uitgavenbegrotmg 



Bijlage II. 8. - EVOLt:TIE VA:\ SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERK..""\DHRS I:\ 1997-1998 

:nilJoenen BEF 

1997 1998 ~·o vanatle 

RealJsattes T!1rtleel Begrotmgs- Vermoedelijk Vooriop1ge '98 voor! rea 
controle re al :.satieS '97 venn 

Uitken.ngsinstelli.ngen 

Citgaven 1.422.418 1.472.920 1.475.241 1.468.624 1.472.039 3,5% 
Prestaties 1.336.325 1.383.957 1.382.553 1.383.284 1.385.996 3,7% 

Z I V Gezondhe1dszorg 403.752 425.159 424.759 424.759 427.847' 6,0% 
Z.l V C1tkermgen 95.050 99.476 98.481 98.989 98.989• 4,1% 
RVP 452.871 471.249 470.048 472.318 472.016 4,2% 
RKW 121.731 123 068 122.863 123.794 123.794• 1,7% 
FAO 5.417 5.682 5.677 5.523 5.468: 0,9% 
FBZ 13.752. 14.070 13.788 13.788 13.6591 -0,7% 
R V A. loopbaanonderbrekmg 5.561' 6.395 6.409 6.409 6.4731 16,4% 
R. V A werkloosheld 182.639 182.881 186.097 184.848 184.664. 1,1% 
R V A brugpenswen 52.783 53.599 52.042 50.551 50.612 -4,1% 
èiP~-lnvaltdJteJt 2.120• 1.704 1.701 1.603 1.8331 -13,5% 
HVK-ZIV 3331 340 354 368 365 9,6% 
Pooi der Zeelteden -Wachtuttkenngen 3161 334 334 334 2761 -12,7% 

Andere 86.093: 88.963 92.688 85.340 86.043! -0,1% 
: 

Eigen ontvangsten 99.161 i 94.374 92.693 89.878 91.575: ·7,7% 
BlJdragen 24.8221 24.492 25.165 24.790 24.802[ -0,1% 
Andere 743391 69.882 67.528 65.088 66.7731 -10,2% 

Lopende behaellen 1.323.257' 1.378.546 1.382.547 1.378.747 1.380.464: 4,3% 

Overdracht globaal beheer 1.317.7241 1.386.233 1.388.556 1.384.437 1.384.421' 5,1% 

! 
Saldo uitkeringsinstellingen -5.533! 7.687 6.009 5.690 3.9571 

Globaal beheer 

Ontvangsten globaal beheer 1.349.5941 1.385.775 1.388.133 1.402.280 1.390.9491 3,1% 

Bl)dragen 879.884' 898.675 900.347 909 066 909 066; 3,3% 

Staatstussenkomst 188.613; 193.758 193.006 193.006 193.0061 2,3% 

Andere ontvangsten - Globaal beheer 279.3581 291.080 292.262 297.669 286.3381 2,5% 

- Loonmat2g1ng 107.9301 108.690 109.279 110.180 110.180: 2,1% 

- Alternatleve financ1enng 113.575j 113.091 113.763 114.432 114.4321 0,8% 

- Ovenge ontvangsten 57.8531 69.299 69.220 73.057 61.7261 6,7% 

Opbrengsten beleggmgen OI 80 337 647 647! 
Drverse ontvangsten 1.7391 2.182 2.181 1.892 1.892! 8,8% 

Vitgaven globaal beheer 1.322.6661 1.391.508 1.393.385 1.390.040 1.390.0241 5,1% 

Overdrachtt!n naar sectoren 1.317.6351 1.386.233 1.388.556 1.384.437 1.384.421 i 5,1% 

Andere 5 031: 5.275 4.829 5.603 5.603i 11,4% 

Saldo globaal beheer 26.928! -5.733 -5.252 12.240 925i 

Globaal saldo 21.395' 1.954 756 17.930 4.882 I 

Bron V ADE :v!ECL:Vl- BegrotJng van ae Soc1ale Zekerhetd 



Bijlage 11. 9.- EVOLUTIE VAN SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS IN 1999 

miljoenen BEF 

1998 1999 %variatie 
Voorlopige Initieel Begrotings- '99 bc./ 
realisaties controle '98 voor! 

Uitkeringsinstellingen 

Uitgaven 1.472.039,0. 1.520.750,8 1.518.561,01 3,2% 
Prestaties 1.385.996,0 I 1.426.745,0 1.424.425,0 2,8% 

Z.I. V Gezondheidszorg 427.847,0, 448.164,0 448.164,0 4,7% 
Z.I.V Uitkeringen 98.989,0; 101.760,0 101.760,0: 2,8% 
RVP 472.016,0~ 487.387,0 484.516,0 I 2,6% 

RKW 123.794,0! 125.295,0 125.145,0 1,1% 

FAO. 5.468,01 5.555,0 5.541,0! 1,3% 

FB.Z. 13.659,0; 13.381 ,0 13.o92,o 1 -4,2% 
R. V.A. loopbaanonderbreking 6.473,0 7.030,0 7.483,0! 15,6% 
R. V .A werkloosheid 184.664,0 186.729,0 186.701 ,o: 1,1% 

RV.A. brugpensioen 50.612,0: 49.392,0 I 49.870,0[ -1,5% 
NPM-Invaliditeit 1.833,0; 1.417,0 1.519,01 -17,1% 

HVK-ZIV 365,0! 356,0 356,01 -2,5% 

Pool der Zeelieden-Wachtuitkeringen 276,01 279,0 278,0! 0,7% 
Andere 86.043,01 94.005,8 94.136,0! 9,4% 

I 

Eigen ontvangsten 91.575,01 91.641,9 92.286,0] 0,8% 

Bijdragen 24.802,0! 25.687,2 25.685,01 3,6% 

Andere 66.773,0: 65.954,7 66.601 ,o: -0,3% 

Lopende behoeften 1.380.464,0 i 1.429.108,9 1.426.275,0 I 3,3% 

Overdracht globaal beheer 1.384.421 ,o I 1.436.842,9 1.434.358,0 j 3,6% 

Saldo uitkeringsinstellingen 3.957,0: 7.734,0 8.083,01 

Globaal beheer 

Ontvangsten globaal beheer 1.390.949,0; 1.438.194,6 1.444.935,0: 3,9% 

Bijdragen 909.066,0' 936.313,0 929.848,01 2,3% 

Staatstussenkomst 193.006,0 195.345,0 195.096,0 1,1% 

Andere ontvangsten - Globaal beheer 286.338,0 ~ 302.377,4 316.729,0! 10,6% 

- Loonmatigmg 110.180,0 1 115.509,4 114.549,0 I 4,0% 

- Alternatieve financienng 114.432,0 118.352,0 120.443,0' 5,3% 

- Overige ontvangsten 61.726,0, 68.516,0 81.737,01 32,4% 

Opbrengsten beleggmgen 647,0 1.987,4 1.093,0 68,9% 

Diverse ontvangsten 1.892,0 2.171,8 2.169,0 14,6% 

Uitgaven globaal beheer 1.390.024,0 1.449.785,9 1.449.097,0 4,2% 

Overdrachten naar sectoren 1.384.421 ,0 1 .436 .842,9 1.434.358,0 3,6% 

Andere 5.603,0 12.943,0 14.739,0 163,1% 

Saldo globaal beheer 925,0 -11.591,3 -4.162,0 

Globaal saldo 4.882,0 -3.857,3 3.921,0 

BR00i V ADE .'vfECC:\1- Begroting van de Sociale Zekerheid 



Bijlage II.lO- DE SOCIALE ZEKERHEID VOORZELFSTANDIGEN- 1997-1998 

miljoenen BEF 

1997 1998 ~-o variatie 

Realisaties Initieel Begrotings- Vermoeddijk Realisalles '97 real. 1 

controle '98 voorl. 

0:\TVA:\GSTE:\ 

/.Bijdragen Ia-b-e) 80 699,0 81.107,1 81.562,7 81562,7 83.130,8 3,0% 

a) KB nr 38 en achterstallen 77.799,2 78 010,0 78.465,6 78.465,6 79.645,4 2,4% 

b) :\eno opbrengst consolid. 215,7 250,0 250,0 250,0 274,8 27,4% 

c) Vennootschapsbijdrage 2.667,1 2.847,1 2.847,1 2.847,1 3.208,4 20,3% 

d) Diversen 17,0 0,0 0,0 0,0 2,2 

:!. Ri;kstoelage 38.130,0 38.778,2 38 625,7 38.625.7 38.625,7 1,3% 

3. FFEZ 6.693,6 6.632, 7 6 672,1 6.711, 4 6.800,0' 1,6% 

~-Diversen 447,1 419,6 419,6 419,6 377,8 -15,5% 

Totale ontvangsten 125.969,71 126.937,6 127.280,1 127.319,4 128.934,3' 2,4% 

VOORAFNAMES 

1. AdmmiSiratiekosten RSVZ 3.761,9 i 4.186,1 4.304.2 4 253,4 3 932.6 i 4.5% 

a) centrale diensten 1.506,5' 1.930,7 1.983,3 1.983,3 1.674,5i 11,2% 

b) diensten derden 2.255,4 1 2.255,4 2.320,9 2.270,1 2.258,1 i 0,1% 

:!. Lemngslasten 1.476, 8: 1.622.7 1.740,5 1.740,5 1.416,1 ! -4,1% 

J_ Transfer-lW 3.324,1 i 3.521,6 3.521,6 3.521,6 3 521,6 I 5,9% 

Totaal voorafnarnes 8.562,81 9.330,4 9.566,3 9.515,5 8.870,3: 3,6% 

Beschikbaar saldo voor het 117.406,91 117.607,2 117.713,8 117.803,9 120.064,0 i 2,3% 

globaal fmancieel beheer 

UITGAVEN 

I_ Penswensector 69.583,9 : 71.190,0 70.116,2 70.143,3 70.244,1' 0,9% 

a) prestatJes 69.795,1 71.397,0 70.308,3 70.335,4 70.456,7' 0,9% 

b) Eigen inkomsten 211,2' 207,0 192,1 192,1 212,6i 0,7% 

:!. Ge:::msbijslagsector 13.477,2: 13.898,3 13.917,6 13.917.6 13.341,6' -1,0% 

3. Failhssementsver:::ekenng 0,6' 175.0 175,0 175,0 19,5 I 

~- ZJV-wtkenngen 5063,2 5.189,5 5.050, 7 5.050,7 5 050,7 -0,2% 

a) prestaties 5.599,3' 5.719,1 5.575,2 5.575,2 5.575,2i -0.4% 

b) diversen 2,4i 2,4 2,4 2,4 2,4! 0,0% 

c) Eigen inkomsten 538,5! 532,0 526,9 526,9 526,9! -2,2% 

5. ZIV-:::orgen 24.536,41 26.288,3 26.414,2 26.683,9 25.708,8 I 4,8% 

a) prestaties 26.818,8! 27.824,6 28.241,1 28.513,2 27.780,8: 3,6% 

b) diversen 516,9: 962,9 882,2 880,2 377,9: -26,9% 

c) Eigen inkomsten 2.799,3 2.499,2 2.709,1 2.709,5 2.449,9 -12,5% 

Toraal te] maneieren 112.661,3 116.741,1 115.673,7 115.970,5 114.364,7 1,5% 

behoeften RSI? 

Tefmancieren (-)of overschot(+) 4.745,6 866,1 2.040,1 1.833,4 5.699,3 i 

BRO:\ :RSVZ- begrotingsdocumenten. 



Bijlage II.l1 - DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN- 1998-1999 

miljoenen BEF 

1998 1999 ~'Ó var. 

Realisaties Initieel Begrotmgs- '99 bc. 1 

controle '98 voorl. 

OYfVA:\"GSTE:\" 

1. Bijdragen (a-b-c) 83.130.8 84.113,6 83.766.9 0.8% 

a) KB nr 38 en achterstallen 79.645,4 80.942,2 80.395,5 0,9% 

b) Netto consolideringsbijdrage 274,8 260,0 260,0; -5.4% 

c) Vennootschapsbijdrage 3.208,4 2.911,4 3.111,4 -3,0% 

d) Diversen 2,2 0,0 0,0 

2. Rijkstoelage 38.625.7 39.166,4 39089,2. 1,2% 

3. FFEZ 6.800,0 6 941,2 7.063.9 i 3,9% 

I Diversen 377,8 1 460,3 460,3' 21,8% 

Totale ontvangsten 128.934,3 130.681,5 130.380,3: 1,1% 

VOORAF:\"AMES 

1. Adminislraliekos/en RSVZ 3 932,6: 4.190,8 4.146,0 5,4% 

a) centrale diensten 1 674,5i 1.870,2 1.808,1 8,0% 

b) diensten derden 2.258,1; 2.320,6 2.337,9' 3.5% 

2. Leningslasten 1.416.1: 1.535.7 1.439.7' 1,7% 

3. Transfer-lU' 3.521,6 I 3.639.5 3.639,5: 3.3% 

Totaal voorafnames 8.870,3: 9.366,0 9.225,2! 4,0% 

Beschikbaar saldo voor het 120.064,0 i 121.315,5 121.155,1! 0,9% 

globaal financieel beheer 

CITGAVE:\" 

1. Pensioenseclor 70.244, 1 ! 70.734,0 70 914.0! 1.0% 

a) prestaties 70456,7 70.983,7 71 163,7! 1.0% 

b) Eigen inkomsten 212,6! 249,7 249,7; 17,5% 

2. Ge::.insbijslagseclor 13.341.61 14.103.2 14.108,91 5.8% 

3. Fwllissementsverzekenng 19.5 I 175,0 175.0 I 

.J. ZIV-ui/keringen 5.050,7. 5 032.3 5.032.3: -0,4% 

a) prestaties 5 575,2j 5.558,0 5.558,0: -0,3% 

b) d1versen 2,4! 2,4 2,4: 0,0% 

c) Eigen mkomstcn 526,9' 528,1 528,1 0,2% 

5. Zlf'-zorgen 25.708.8 27.417.0 27.889.5' 8.5% 

a) prestaties 27.780,8! 29.624,7 29.652,9; 6.7% 

b) diversen 377,9 600,4 1.020,61 170,1% 

c) Eigen inkomsten 2449,9 2.808,1 2.784,0 13.6% 

Totaal te financieren 114.364,7: 117.461,5 118.119,7 1 3,3% 

behoeften RSI Z 

Te financieren (-) of overschot(+) 5.699,3 3.854,0 3.035,4' 

BRON · RSVZ- begrotmgsdocumentcn. 



Bijlage !1. 12.- DE BEGROTI:\GE:'\ VA. 'i DE GE\1EE:\SCHAPPE:\i E:\ DE GEWESTE:\ (a)(b) 

Samenvattend overzicht- jaarcijfers 1989- 1999 (niet-geconsolideerd) 

VLAA,1SE GD1EE.'\SCHAP 

Omvangsten 
"o vana:t!e 

:._,·1tgc1vc-n 
G-~ vanaue 

Saldo 

FRA.'\SE GE:-.IEE.'\SCHAP 
Ontvangsten 
0'oVana:t1e 

Citgc1ven 
"O vanatle 

Saldo 

WAALS GEWEST 
Ontva.."'lgsten 
"'o vanaue 

Lttgaven 
'"··ovan.u.te 

1989 
aangepast 

342 466 3 

363 208,8 

-20 742,5 

171 460,8 

1837439 

-12 283,1 

89 554.7 

97 401,2 

1990 1991 1992 

aang~past amgepast aar:gepast 

35·, 346 7 391 299,8 407 425,1 
2.6% ~1,4% .!.i% 

380 185,9 422 953,9 441 265 2 
4,7% 11 2% ~ 3% 

-28 839,2 -31 654 1 -33 840.1 

173 445,3 183 087.3 
~ 2% 5 6% 

182 321 2 191 678,8 
-0.8% 5.1% 

-8875,9 -8591,5 

85 219,8 
-4,8% 

101 865,8 
4,6% 

95 829,6 
12,4% 

113 889,9 
11,8% 

191 596,5 
46% 

198 803.4 
3.7% 

-7 206,9 

·,o•. 637,9 
6,1% 

121 541,2 
6,7% 

1993 1994 
aangepast 

435 626 7 462 604,8 
6 9% 6 2% 

482 005.4 504 037,8 
9 2% 4 6% 

--'6 378 7 -41 433,0 

209 553,1 
9.4% 

217 464,1 
9.4% 

-7 911,0 

114 344,0 
12,5% 

131 998,0 
86% 

214934,4 
2.6°~ 

222 793,4 
2.5% 

-7 859.0 

135 443,3 
18,5% 

153521,8 
16,3% 

1995 

aangepast 

491 C93 3 
6.2% 

521 681,1 
3.5% 

-30 587,8 

1996 
aangepast 

508 427,9 
3.5% 

536 026.9 
2,7% 

-27 599.0 

225 533.9 223 793.8 
4.9% -0 8% 

233 312.8 230 571.0 
4.7% -1.2% 

-7 778.9 -6 777 2 

1997 

aangepast 

549 885 5 
82% 

561 439 5 
47% 

-11554 0 

230 288,4 
29% 

2373~4,1 

2.9% 

-7 025.7 

149 743,9 
10.6% 

166 685,9 
8,6% 

156 821 ,2 161 921 ,8 
4,7% 3,3% 

175631,8 176210,3 
5,4% 0.3% 

1998 

cid!lgep-.lSt 

574 942 7 
•.5% 

573 512,9 
2.2% 

1 429,8 

233.885,5 
1.6% 

240 299,5 
1.3% 

-6 414,0 

174993,0 
8.1% 

187246,1 
6,3% 

1999 

uuned 

6C6 324 8 

5 5°.4 
596 607.9 

40% 

9 716,9 

240 225 4 
2.7% 

246 197,5 
2,5% 

-5 972,1 

180 556,1 
3,2% 

190 296.2 
1.6% 

Saldo -7 846,5 -16 646,0 -18 060.3 -19 903,3 -17 654,0 -18 078,5 -16.942,0 -18 810,6 -14 288,5 -12.253,1 -9 740,1 

BRCSSELS 1-!00FDSTEDEL. GEWEST 

Ontvangsten 
% vanatle 

Uttgaven 
0 'o vanaue 

Saldo 

DCITSTALIGE GE:-.IEE.'\SCHAP 

Ontvangsten 
0 /o vanaue 

Cngawn 
0·'o vanaue 

Saldo 

GE:-.IF.E.'\SCII. GE-.IEE.'\SCIIAPSC0:-.1:-.1. 

Ontvangstèn 
":o vanaue 

Cttgaven 
0 'o vanaue 

Saldo 

29 843 4 

30 262,5 

-419, 1 

2 682,5 

3 083,5 

-401.0 

2 117,7 

2.117,7 

0.0 

!'RA'<SE GEMEE:-/SCH. GE:-.IEENSCH.-\PSC0:-.1:-.1. 

Ontvd.Tigsten 
0 'o vanaLle 

L"ltgavè:n 
0 'o vanaue 

Saldo 

29 656,0 
-0.6% 

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 

34112,3 
15.0% 

44 068,1 
23,0% 

-9 955.8 

3 535,8 
10,1% 

3 495,5 
12,4% 

40,3 

982,8 
-37,4% 
982,8 

-37,4% 

0,0 

42 408.8 
24.3% 

49 074 7 
11.4% 

-6 665,9 

3 402,4 
-3,8% 

4 692,7 
34.2°/o 

-1 290.3 

1 166,3 
18}% 

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 

1193,2 
-23.5°.4 

1 835,8 
8.8% 

-642.6 

6 037,9 

6.737,5 

-699,6 

47 223.6 
1:2,6% 

55105,4 
9,3% 

-7 881,8 

3 574.6 
-1,4% 

4 415,0 
0,4% 

--840,4 

1 933,2 
62,0% 

2.092,1 
14,0% 

-158,9 

7 763.7 
28.6% 

8 167,1 
21,2% 

-403,4 

50 930 2 
7.8% 

57 875,1 
5,0% 

-6 944,9 

3 674,7 
2.8% 

4 032,2 
-8.7% 

-357,5 

1 501,4 
-22.3°k.. 

1 999,8 
-4.4% 

-498.4 

7 790,7 
0,3% 

8.423,4 
3,1% 

-632, 7 

51 581,7 
i.3% 

59 029,1 
2.0% 

-7447,4 

3 866,6 
52% 

4 179,1 
3,6% 

-312,5 

1 850,7 
23,3% 

1 866,5 
-6,7% 

-15,8 

7 868.2 
~.0% 

7 867,9 
-6 6% 

0,3 

54 919,1 
6,5% 

62 202.5 
5.4°/o 

-7283.4 

4 011,3 
3,7% 

4 244.2 
1.6% 

-232,9 

1 950,3 
5,4% 

2 199,1 
17.8% 

-248.8 

8189.3 
4,1% 

8 326,7 
5.8% 

-137.4 

56 977,7 
3,7% 

62 037,9 
-0,3% 

-5 060 2 

3 982,9 
-0.7% 

4 181,1 
-1,5% 

-198,2 

1 970 1 

1.0% 

2 371 2 
78% 

-401, 1 

8 551,4 
4.4% 

8 655 6 
3.9'~ 

-104,2 

TOTAAL(c) 

Ontvangst.:n 
0'oVanalle 

LHgaven 

638125,4 644449,7 708847,6 747637.0 809616,2 865791,2 926866,2 9529399 10072629 ~ 052891.2 1098588,4 
7,1% 2.8% 5 7% 4.5% 9,1% 

679 817,6 
0 'o vanaue 

i,Q0k 

704 888,5 
37% 

~Q Ü0fo 

777 069,0 
10.2% 

55% 
817281,3 

5.2% 

8.3% 

888 149.5 
8.7% 

6,9% 
943 725.2 

6.3% 

991 459,4 1 C14 560,2 1047 906,5 1 078 031.0 1110 347.4 
5,1% 2.3% 3 3% 2,9% 6,0% 

Saldo -41.692,2 -60.438,8 -58.221,4 -69.644,3 -78.533,3 -77.934,0 -54.593,2 -51.520,3 -40.643,5 -25.139,8 -11.759,0 

d) ExdlliJd d.:! dflvssmge:1 en dç schuldbeheersvemchn .. .-1gen op de d.uecu schuld 
bJ !ndustd de verr.chnngen op d;;: orgarui!ke fondsen en exclustd de vemchnngen op de afzondertJke secne 

<.:J Interne transf:::rten mbegr~en 

3RQ~.; Begrotmgs.documenten 



Bijlage II. 13.- DE ORDO\"\"A:'iCERI:'iGE\" OP DE BEGROTI\"GE\" VA\" DE GHIEE:'iSCHAPPE\" E:'i DE GEWESTE:'i (a) (b) 

Samenvattend overzicht -jaarcijfers 1989-1998 (niet geconsolideerd) 

miljoenen BEF 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

VLAA'v1SE GE.\1EE:\SCHAP 

Ontvangsten 325.017,5 346.216,5 381297.2 398.227,4 435.877,5 461 172,9 492.417,9 509135,1 553.391,6 581.517,9 

Lïtgaven 333.779,4 370.109,3 396.969,5 428.033,4 458.753,9 497.556,8 509.783,0 529294,5 549.886,0 558.220,6 

Lopend 327.300,3 352.309,2 382.649,7 411.687,8 443 661,0 475.502,3 494.236,6 514.911,3 534.676.8 543 750,5 

Overdrachten 6.479,1 17.800,1 14.319,8 16.345,6 15.092,9 22 054,5 15.546,4 14 383,2 15209,2 14470,2 

Saldo -8.761,9 -23.892,8 -15.672,3 -29.806,0 -22.876,4 -36.383,9 -17.365,1 -20.159,4 3.505,6 23.297,3 

FRA..'\'SE GE.\1EE:\SCHAP 

Ontvangsten 168.510,3 173.407,7 174.028,4 188.517,9 208.649,6 214 952,6 220.985,1 220 364,3 226.879,0 230272,0 

Lïtgaven 175.123,6 180.324,1 192.589,9 197240,9 217.509,0 221.996,8 228.067,7 224.703,9 231264,3 235.926,3 

Lopend 172.153,1 175.290,7 187.352,6 193497,8 213.243,5 218.117,9 225.330,1 222.202,1 229.179,4 233.056,4 

Overdrachten 2.970,5 5.033,4 5.237,3 3.743,1 4265,4 3.878,9 2.737,6 2.501,8 2.084,9 2.869,9 

Saldo -6.613,3 -6.916,4 -18.561,5 -8.723,0 -8.859,4 -7.044,3 -7.082,6 -4.339,6 -4.385,3 -5.654,3 

WAALSE GEWEST 

Ontvangsten 87.281.0 84.111,6 91.521,3 101.063,3 111.792,9 132.752,5 141.236,5 155.126,1 164.564,6 178.145,1 

T..:itgaven 76.176,7 101.930,0 108.565.2 113.014,1 123.618,6 145.015,0 161.098,6 162.999,4 167.677,7 177.469,6 

Lopend 65.116,2 94.178,0 105.481,5 110.668,3 118.500,5 137.265,1 151.490,1 158.142,1 160.918,2 169.851,5 

Overdrachten 11.060,6 7.752,0 3.083,7 2.345,8 5.118,1 7.749,9 9.608,5 4.857,3 6.759,1 7.618,1 

Saldo 11.104,3 -17.818,4 -17.043,9 -11.950,8 -11.825,7 -12.262,5 -19.862,1 -7.873,3 -3. 113,1 675,5 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Ontvangsten 28.662,1 29.840,5 33.304,9 35.745,7 39.507,1 40.023,8 46.483,0 51.121,0 51.813,7 58.256,0 

Lïtgaven 24.627,1 36.380,0 37.590,3 44.341,9 50.623,4 48.862,9 53.260,9 54.720,5 55.645,9 58.449,7 

Lopend 21.748,5 30.026,5 32.519,6 39.142,7 43.695,8 46.735,8 50.793,0 52.098,4 53.329,5 56.450,3 

Overdrachten 2.878,7 6.353,6 5.070,7 5.199,2 6.927,6 2.127,1 2.467,9 2.622,1 2.316,3 1.999,4 

Saldo 4.035,0 -6.539,5 -4.285,4 -8.596,2 -11.116,3 -8.839,1 -6.777,9 -3.599,5 -3 832,2 -193,7 

DIJITSTALIG~: GE.\1EE:'>'SCHAP 

Ontvangsten 1 082,5 3.339,8 3.138,8 3.365,6 3.471,6 3.571,6 3.670,6 3.669,8 3.862,1 3 955,4 

Citgaven 1.091,5 2.839,9 3.022,4 3.639,8 4.041,5 4.341,2 4.337,7 3.935,5 4.133,4 3.990,4 

Lopend 1.027,6 2.706,1 2.971,5 3.375,5 3 884,0 4.125.3 4.183,7 3.804,5 3 962,6 3.836,4 

Overdrachten 63,9 133,8 50,9 264,3 157,5 216,0 154,0 130,9 170,8 154,0 

Saldo -9,1 499,9 116,4 -274,2 -569,9 -769,6 -667,1 -265,6 -271,3 -35,0 

GE.\1EEXSCH. GE:V1EEI"SCHAPSC0.\1.\1. 
Ontvangsten 0,0 1.569,0 2.114,0 1.170,8 1.401,0 1.124,8 1.514,2 2.154,6 1.860.5 1.810,2 

Lilgaven 0,0 1.482,1 899,5 883,6 1.168,4 1.652,8 1.873.4 1.914,0 1.849,9 1.686,1 

Lopend 1.479,3 879,2 811,5 1.078,1 1.401,4 1.640,4 1.429,2 

Overdrachten 2,9 20,3 72,1 90,2 251,4 233,0 484,8 

Saldo 0,0 86,9 1.214,5 287,1 232,6 -528.0 -359,2 240.7 10,6 124,1 

FRASSE Gr=:\1EE:\'SCH. GE:VtEE:--;SCHAPSCO:\f.\1. 

Ontvangsten 5.700,6 7.438,2 7 869,5 7 855,0 7.861,8 

T..:itgaven 3.668,6 6.731.4 9.508,5 8.180.1 8.060,5 

Lopend 3.668,6 5.134,3 6.814,9 6.925.8 7440,4 

Overdrachten 0,0 1.597,1 2.693,7 1.254,3 620,1 

Saldo 2 032,0 706,8 -1.639,0 -325.1 -198,7 

TOTAAL(c) 

Ontvangsten 610.553,3 638485,1 685.404,6 728 090,7 800.699,7 859.298,8 913.745,5 949.440,5 1.010.226,5 1.061 818,4 

Citgaven 610.798,3 693 065,5 739.636,8 787.153,7 855.714,8 923 094,2 965.152.7 987.076,2 1 .018.637,3 1 .043.803,2 

Lüpend 587.345,6 655.989,7 711.854,1 759.183,6 827.103,0 890.873,6 932 808,2 959.402,5 988.992,3 1.014 385,5 

Overdrachten 23.452,8 37.075,8 27.782,7 27.970,1 26 851,3 36.618,6 32.344,5 27.673,8 27.794,6 27.731,6 

SaJiW -245,0 -54.580,3 -54.232,2 -59.063,0 -55.015,1 -63.795,4 -51.407,2 -37.635,7 -8.410,8 18.015,2 

(a) Exclustef aflossmg en de schuldbeheersvemchtingen 3RO'..' 1991 4 1995 Rel<enho~ 1996 Algemene GegevensOa.ri,: 

op directe schuld. :::~11of L~esd.uneroest2.nà 

(b) !nclustef de verrichtingen op de organieke fondsen en exclusief 

de verrichtingen op de afzonderlijke sectie. 
( c) lnclustef interne transferten 



Bijlage Il. 14. · :\ETTO TE FI:\'A:"CIERE:" SALDO VA:" DE GE\tEE:"SCHAPPE:" E:" DE GE"WESTE:" OP KASBASIS 
Samenvattend overzicht- jaarcijfers 1989- 1998 (niet geconsolideerd) 

VL~\1SE GE:\IEE:'\SCHAP 

- Ontvangsten 

- C1tgaven 
- Degrotmg.ssaldo 
- Andae vernchtmgen 

- '\ F S 

FRANSE GE:\1EE:'(SCI!AP 

- Ontvangsten 

- Cttgaven 

- Begrotmgssaldo 

- Andere vernchtmgen 

- '> F S 

WAALS GEWEST 
- Ontvangsten 
-Uitgaven 

- Begrotmg.ssaldo 

- Andere vernchtmgen 

- ~iF s 

BRUSSELS HOOFDSTEDEL. GEWEST 

-Ontvangsten (a) 

- Citgaven 

- Begrotmgssalào 
- Andere vemchtmgen 

-i' F S 

DL1TSTAL!GE GEMEE:'\SCHAP 
- Ontvangsten 

-Uitgaven 

- Begrotmgssalào 
-Andere vemchtmgen (c) 

-NF S 

GE\1EE:'iSCH. GEMEESSCHAPSCOM.(b) 

- Ontvangsten 

- Uttgaven 

- Begrotmgssaldo 

- .A.ndere vernchtmgen 
- '\ F S 

FRAl'\SE GEM. GEMEENSCHAPSCOM. 

- Ontvangsten 

- Cïtgaven 

- Begrotmgssaldo 
- Andere vemchtmgen 
- NF S 

TOTAAL 
- Ontvangsten 

- Gitgaven 

- Begrotmgssaldo 

- Andere vernchtmgen 

- '\ F S 

1989 

348 259 

308 578 

39 681 

175.204 

169 509 

5 695 

86 669 

68 935 

17.734 

17 868 

-17 868 

963 

1.048 

-85 

611 095 

565 938 

45 157 

1990 

354 733 

376 160 

-21 427 

175 786 

184 565 

-8 779 

81 014 

105 490 

-24 476 

57 969 

31 359 

26.610 

2.469 

2 638 

-169 

1 569 

1 088 

481 

673 540 

701 300 

-27 760 

(a) De rntddelen !989 werden biJ gebrek aan goedgekeurde rruddele;1begrotmg 

slechts doorgestort begm \990 
(b) Opgencht vanaf! 989; effectlef m werkmg getreden vanaf 1990 
(c) Het saldo op àe vemchtmgen van de orga.""l!eke fondsen 

(d) De t<:tgaven bevatten ~84 mlljoen BEF reserves dte ter beschü.:kmg v h 

Bn.1ssels Hoofd..stedeitJK Gewest gesteld worden 

1991 

389 967 

403 004 

186 718 

201 700 

-14 982 

103144 

106 053 

-2 909 

36 629 

41 707 

-5 078 

4.238 

3 147 

1.091 

169 

1 260 

2 114 

829 

1 285 

722 810 

756 440 

-33 630 

1991 

417 827 

445 388 

·27 561 

193747 

202 928 

-9181 

102 614 

117 194 

-14 580 

35 746 

45 656 

-9 910 

2 882 

3421 

-539 

409 

-130 

1.171 

943 

228 

754 371 

815 764 

.61 393 

1993 

450 885 

482.781 

-31 896 

-31 896 

213 672 
218 297 

-4 625 

-4 625 

113 138 

122 822 

-9 684 

-9 684 

39 454 

45.439 

-5 985 

53 

-5 932 

3.419 

3 646 

-227 

163 

-64 

1.401 

1 151 

250 

250 

821 981 

874 136 

-52.1S5 

53 

-52102 

1994 

486 593 

506 845 

·20 252 

-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 

-462 

1 073 

1 648 

-575 

-575 

5 701 

3165 

2 536 

2.536 

889 365 

938 164 

-48 799 

1 084 

-47 715 

1995 

506 460 

529 258 

-22 808 

-22.808 

219 307 

227 492 

-8184 

-8 184 

143.204 

163 039 

-19 835 

3 333 

-16.502 

46 483 

53 328 

-6 845 

543 

-6 302 

3.553 

4 024 

-471 

94 

-377 

1 678 

1 417 

261 

261 

7.438 

6 731 

707 

707 

1996 

526 2~ 5 

550 383 
-24; 68 

-24 Î 68 

220 339 

226 342 

·6 003 

.6 803 

157 <, 79 

169 960 

-12.781 

-4 648 

-17 429 

51 122 

56 595 

-5 473 

289 

·5 184 

3 474 

3 893 

-419 

122 

-297 

1 982 

2 131 

-150 

-150 

7 874 

9 506 

-1 632 

-1 632 

1997 

574 142 

567 092 

7 050 

7 C50 

225.316 

230 746 

-5 430 

.s 430 

170 145 

173 258 

-3113 

-2.532 

-5 645 

51 814 

52 020 

·206 

-193 

-399 

3 862 

4.227 

-364 

-4 

-369 

(d) 

1 852 

2 074 

-222 

-222 

7 855 

8.180 

-325 

-325 

1998 

600 296 
584 677 

15.619 

15 619 

228 224 

238 026 

-9 802 

-9 802 

182 586 

181 154 

1 432 

-8 090 

-6 658 

58.256 

58 414 

-158 

998 

840 

3 956 

4 086 

-130 

9 

-121 

2 095 

1 715 

380 

380 

7.862 

8.061 

-199 

-199 

928 292 968 185 1 034 986 1 083 275 

985314 1018810 1037596 1076133 

-57 022 -50 626 -2 611 7 142 

3 884 .4 237 -2 730 -7 083 

-53.138 -54 863 -5 340 59 

BRO;..J Schatk:J.sttoöta.nd van d~ Gt:rneenschapp..:n 

en~westen 



Bijlage 11.15.- DE DIRECTE SCHULD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 1991 - 1998 

miljoenen BEF 

einde jaar Lange Haltlange Korte Beleggingen- Totaal Netto te 

termijn termijn termijn overschotten waarvan financieren 

met R C 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 

1996 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 

1998 133.987 5073 30.360 169.420 52.368 15.619 

1997 
Januan 155.654 13.586 32.368 201.608 44.639 -17.248 

februari 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 

apnl 161.391 14.995 22.454 198.840 44.639 -14.480 

me1 161.391 13.995 20060 195.446 44.639 -11 086 

JUTil 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 8049 173.954 44.639 10.406 

november 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 

1998 
Januan 141.553 6.769 43.638 191.960 43 001 -16.288 

februari 140.834 13.708 23.860 178.402 43.001 -2.730 

maart 135.834 13.706 20 005 169.545 43 001 6.127 

apnl 132.834 10.662 27.843 171.339 43001 4.333 

me1 133.284 10.707 22.246 166.237 43 001 9.435 

JUTII 130.334 13.648 21.421 165.403 43 001 10.269 

JUli 126.609 19.630 27.602 173.841 43 001 1.831 

augustus 137.149 13.181 23 039 173.369 54029 13.331 

september 137.148 9.194 17.875 164.217 54 029 22.483 

oktober 137.136 7.269 20.518 164.923 54 017 21.765 

november 137.127 5.323 10.278 152.728 54.007 33.950 

december 133.987 5.073 30.360 169.420 52.368 15.619 

Bron Departement Algemene Zaken, Admimstratie Budgettering, Accounting en Financieel Management, 
Afdeling Financieel Management - Nieuwsbrief Kasbeheer. 



Bijlage 11. 16.- DE I:\' DIRECTE SCHVLD VA~ DE VLAA:\lSE GEMEE~SCHAP 1990- 1998 

Toestand per 31 ~12 

I. GECONSOLIDEERD 

Ondergeschikte Besturen 

Vesubs:cileerae werken - wegen 

Slachthutzen 
v.,r aterwerken 

BeJaardenflats 
Kmderknbben 

Toensme 

Sanenngs!enmg 

Ziekenhuissector (VFBZ) 

V FBZ BeJaardenzorg (Ll 
V F B Z Volksgezondhetd 

School-en Univeniteitsgebouwen 

Gmv. Acaderrusche sector 

ARDIFN 

Waterbeleid en Mi1îeubeleid 

Vv'atervoornenmg ( VMWl 

Leefimlleu- mdustne 

V'"lM iWZK-VMZ) 

Overgenomen lenmgen 

Huisvesting 

Bouw- en aankooppremies 

Sanenngspremtes 

Herfinanctermg - bouw en aankooppremies 

Ex ;:..'-fr!/ Ex ""LM 

VID.\ 

Diverse sectoren 

Yftddenstandsopletdmg 

Ph!lharmome 

0 V V Soc1aal PasSlef 
Ballet van Vlaanderen 

'vfl,11KA 

VLOS 

BRTIJ 

De LiJn 

Amortisatiefonds (ALESH) 

Gewest 

HuJ.Svestmg:>maatschapptJen 

F~·sv - Gimvind u~ 

AQL'Afl'i (a) 

:. KORTE TERMIJN 
lnvestenngsfonds (a) 

3 .. JJ.GEMEE.V TOT.4.4L (1 + :) 

(a) Rarnmg van de Afdeimg, ruet opgenumen 

m schuldstatlrnek van de Gemeensc~ap 

(b) Overgenomen :..11 de d.J.recte scnuld 

1990 

227.994,9 

36.035,9 

22 747.5 
98.8 

106162 
996.9 

86,9 

1 489.6 

9.030,8 

5 474.9 
3 555.8 

15.107,3 

11 133.9 
3 973,4 

4.919,4 

3428.7 
1 072,5 

418,3 

36.199,1 

13 644.0 
4 906,2 
3 994.6 

13 654.3 

2.768,5 

31.1 
1 210.9 

1 325,5 
200.9 

97.344,9 

26.545,0 
44,0 

447.7 
447.7 

228.442,6 

1991 

243.010,1 

35.598,0 

22 863 6 
93.3 

10 243.6 
962.2 

83 3 
36 

1 348.4 

9.739,6 

5 866.3 
3 873.3 

19.490,4 

11 404,9 
8 085,5 

5.829,4 

3 587.7 
844.2 

1 397,5 

37.190,5 

12.698,6 
4 653.2 
5 235.9 
7.193.2 
7 409.5 

3.672,0 

726,1 
29.4 

1 468,4 

1 246,8 
201,3 

102.013,9 

26.545,0 
2.931,4 

772,2 
772.2 

243.782,3 

1992 

258.975,3 

35.l43,8 

23 208.9 
87.5 

9 850.2 
925.3 

79.5 
36 

1 188.8 

10.287,1 

4 242,7 
6 044,4 

24.517,1 

11 166.6 
13 350,6 

6.658,3 

3 688.2 
711,0 

2 ~59.1 

37.959,1 

10 540.4 
3.969.4 
9 136.1 
6 047.6 
8 265.6 

3.352,1 

742.7 
27,6 

1 303.2 

1 081 1 
197.3 

105.915,9 

30.941,8 
4.000,1 

2.662,6 

2 662.6 

261.637,9 

1993 

263.220,3 

33.935,1 

22 443.5 
81.5 

9 438.1 
886,2 

75,5 
3.6 

1 006.7 

10.193,8 

4 279.5 
5 914.3 

24.0l4,7 

10 765.5 
13 269.2 

6.930,8 

3 993.5 
582,1 

2.355,2 

40.689,7 

8 421,8 
3 277.6 

12 136.0 
4 748.5 

12 105.7 

2.968,7 

838.7 
25,8 

1 138.1 

772,9 
193.2 

102.462,9 

32.769,3 
9.235,2 

3.494,0 
3 494.0 

266.714,3 

1994 

264.574,5 

32.122,0 

21 433.4 
71.2 

8 911,7 
832.0 

70.1 
3.5 

800,1 

9.916,9 

4 238.7 
5 678.2 

23.949,5 

10.770,0 
13 179.5 

6.218,8 

3 457,5 
464,1 

2.297,2 

42.006,0 

6 367,9 
2.570,0 

14 751,2 
7 107.0 

11 210,0 

3.569,8 

967,9 
21,9 

911,4 
170.4 
202.8 
<164.2 
642,1 
189,0 

98.909,8 

32.769,3 
15.112,3 

3.210,0 
3 210.0 

267.784,5 

1995 

203.620,9 

30.901,4 

20 817.8 
68,6 

8 576.4 
801,3 

67.0 
3.5 

566.8 

9.857,1 

4 211.0 
5 646.1 

10.462,2 

10 462,2 
(b) 

5.065,3 

3 022,4 
368,9 

1 674.0 

15.784.4 

(b) 

(b) 

(b) 

5 233.4 
10 551,0 

3.232,2 

938,9 
19.8 

746,3 
165.1 
197.0 
453,1 
527.2 
184.8 

96.038,6 

10.322,0 
21.957,6 

2.422,0 
2 422,0 

206.042,9 

1996 

186.086,2 

28.379,5 

19 540.0 
57 6 

7 976.2 
741,4 
61,1 

3.3 
00 

9.254,3 

3 974.<! 
5 280.0 

9.601,7 

9 601,7 

2.822,7 

895.5 
278,5 

1 440.3 
208.4 

11.935,9 

3 467,1 
8 468.8 

2.830,7 

847.8 
17.6 

581.2 
159,3 
190.6 
440 9 
412.6 
180.6 

94.562,5 

(b) 

26.698,9 

718,0 
718.0 

186.804,2 

:rul_ioene:n 3E? 

1997 

178.067,8 

26.585,5 

18310.0 
50.3 

7473.8 
691 8 

56 3 
3.2 
0.0 

8775,1 

3763.7 
5011.4 

9285,4 

9285.4 

2467,3 

702,8 
199.4 

1379.6 
185,5 

8800,2 

2062,7 
6737,5 

2479,5 

777.0 
15.4 

416.0 
153.0 
183.7 
427,5 
330.6 
176,3 

91959,6 

27.715,1 

0,0 

0.0 

178.067,8 

1998 

157.216,2 

22.402,9 

14889.9 
32.9 

6825.2 
605 1 

49} 
0.0 
0.0 

6495,2 

3060.5 
3434.8 

(b) 

1484,2 

395.9 
134,1 
802,2 
152,0 

6387,5 

381.3 
6006,3 

2162,8 

806.2 
13.1 

250.9 
151.C 
179.0 
403.4 
187.3 
172,0 

88398,1 

29.885.4 

0,0 

0.0 

157.216,2 

3ron Sc:mldstatutJ.ek. Vh .. a.-nse Gemeenschap 

: c) Ingevolge het emd 1994 afgesloten ailoord t'tlssen de \·laamse Gemeenschap en de Federale Ove~he:d werd 1,99 ~ulJard BE:~· overgenomen door de Fedenie Overheld 



Bijlage 11. 17.- DE DIRECTE SCHULD VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 1991- 1998 

miljoenen BEF 

einde jaar Lange Halt1ange Korte Beleggingen- Totaal Netto te 
termijn termijn termijn overschotten waarvan financieren 

met R C overname 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 

199-1 34.947 4.846 39.793 -11 005 

1995 41.570 6.407 47.977 -8.184 

1996 41.414 12.566 53.980 -6003 

1997 46.111 13.298 59.410 -5.430 

1998 52.433 16.779 69.212 -9.802 

1997 
Januari 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 

met 46.788 27.467 74.255 -20.275 

JUni 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 

november 46.288 23.531 69.819 -15.840 

december 46.111 13.298 59.410 -5.430 

1998 
Januan 45.966 26.779 72.745 -13.336 

tèbruari 45.745 31.756 77.501 -18 091 

maart 52.245 25.584 77.829 -18.420 

april 51.245 32.434 83.679 -24.269 

met 50.861 31.983 82.844 -23.434 

JUni 51.361 30.778 82.139 -22.729 

juli 51.961 30.447 82.408 -22.998 

augustus 51.961 29.898 81.859 -22.449 

september 51.961 29.260 81.221 -21.811 

oktober 51.833 29.162 80.995 -21.585 

november 52.133 27.246 79.379 -19.969 

december 52.433 16.779 69.212 -9.802 

Bron Schatkisttoestand 



Bijlage II. 18.- DE L'I'DIRECTE SCHeLD VAS DE FRA.,SE GEYIEE.'iSCHAP 1990-1998 

7r'.tlloenen BEF 

Toestand per 31 - 12 : 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

I. Univasl/~lat 15.897,2 21.975,8 22.150,4 21.715,3 21.396,9 20.820,9 20.550,1 20.406,7 20.753,2 

- VnJe u.r.Jvemtetten mvestenngen academtsche sector '4 390.9 13 877 9 13 676 1 

-AS~); n 322.0 12 819 8 :2 646 5 
-G & 8 866 3 866,3 848,7 

- ex-pia..tne des martoeuvres d'Etterbeel... :'C2.6 191,8 180 9 

- '\ \1K"S mvesteru1gen a.:adem1sche sec:or 7 006,0 6 943 0 5 874 0 

- L"ruverSlte!ten van de FG 3 446,4 3 415 4 3 381,5 

- Vn;e wuversJtel(en 3 559,6 3 527 6 3 492,5 

(d) 

1. ScJulld paracomnumaurair~ insrdlinga. 1.772,2 3.479,7 2.470,3 2.351,1 2.228,8 2.103,0 1.973,4 

(a) 

- CGRJ 1992 69,6 62,8 55 8 i:27,6 120,1 

i993 79,0 79,0 79 0 

-Ol'E i99'2 499,7 450,5 LOC,O 827,0 773,5 

1993 478.8 478,8 478,8 

- RTBF 1992 626,3 564,6 5C1,3 1 122,6 1055,6 

1993 686,5 686,5 686,5 

- SIDA 1992 14,9 13,4 11,9 25,9 ~4,2 

1993 15,5 15,5 15,5 
(e) 

3. Kredit!llijnar(G & B) 42,4 47,0 92,3 IVERWI IVERWI IVERWI 1.114,2 1.204,0 

-.;ultlulf 11,0 INERWI INERWI INERWI 929.7 1 019,5 

-sporthal (Jarnbes) 42,4 47,0 81,3 INERWI INERWI INERWI 184,5 184,5 

J. Sociaü :uctor 7.922,0 6.728,0 7.089,0 8.004,5 

- Hwsvestl.ng derde leefujdlkinderdagverbh]ven 543,0 551,0 

- Bouw nekenhmzen 6.185,0 6.538,0 

5. Alldue 17,0 267,0 140,3 

- Sportmfrastructuur 251,0 140,3 

-Tounsme 17,0 16,0 (b) 

6. TOTAAL 23.819,2 28.763,2 31.335,6 33.432,1 IVERWI IVERWI IVERWI 23.623,9 23.930,6 

P.IA 

Overbruggmgslerungen (f) 11.950,0 22 044,5 30.042,5 35.145,3 37 774,1 39 600,5 

ten laste van- Franse Gemeenschap I Waals Gewest 9 000,0 17 654,5 24 065,5 28 297,3 30 527, 1 32.084,5 

- Franse Gemeenschapscommisste :' 950,0 4 390,0 5 977,0 6 843,0 ï 247,0 7 516,0 

(a) Waan-an 893,1 milJoenen werden overgedragen aan Waals Gewest Rron S.::h:atk1sttoest.and 

- Dlens:t voor Toensme 6tt,4 nuljoen. 

- Fonds voor gehandicapten 828.7 mt!Joen. 

(b) Inbegrepen m de schuld van de soc1al.e se~ tor 

(c)Op l/1194 overgedntgen aan Waals Gewest 

(d) Het hierna vermeld bedrag bevat de gehele schuld. 

(e) Voorioptg 

(f) Globaal. ovemcht van het wtstaand bedrag 



Bijlage 11. 19.- DE DIRECTE SCHULD VAN HETWAALS GEWEST 1991- 1998 

miljoenen BEF 

einde jaar Lange Halflange Korte Beleggingen- Totaal Netto te 
termijn termijn termijn overschotten waarvan financieren 

met R C overname saldo 

1991 2.909 2.909 -2.909 

1991 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 

1996 54 004 27.717 15.467 66.254 -17.419 

1997 80.884 14.989 24 041 71.832 -5.578 

1998 86.726 20.084 28.327 78.484 -6.651 

1997 
Januan 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 

apnl 58.567 10.403 0 68.970 -2.716 

me1 59.069 13.342 0 72.411 -6.157 

Jlinl 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 

november 84.951 4.103 19.240 69.813 -3.559 

december 80.884 14.989 24 041 71.832 -5.578 

1998 

Januan 83.529 18.707 24.821 77.415 -5.583 

februari 83.727 7.334 16.364 74.697 -2.865 

maart 83.727 11.904 21.860 73.771 -1.938 

april 81.227 10.722 16.855 75094 -3.262 

me1 80.727 17.272 20.341 77.658 -5.826 

JUni 70.727 12.289 6.442 76.574 -4.742 

JUli 74.727 19.845 -3 94.575 -22.743 

augustus 79.727 7.834 -3 87.564 -15.732 

september 79.727 1.505 -3 81.235 -9.403 

oktober 80.227 10.616 11.986 78.856 -7 024 

november 79.226 15.820 24.954 70.092 1.740 

december 86.726 20 084 28.327 78.484 -6.651 

Bron: Schatklsttoestand. 



Bijlage 11. 20.- DE !:\'DIRECTE SCHt:LD VA.:\" HET WAALS GEWEST 1990- 1998 

m1hoenen BEf 

Toestand per 31/12 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

'iatioruür Sectoren (S.W.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 12.337,5 

Lokale besturen 23.410,0 23.490,0 23.895,5 24.906,6 25.118,0 23.679,7 22.204,6 20.642,0 18.681,6 

Gesubs1d.Jeerde werken, water, slachthw.zw ( K B 1959) 21 190,0 21 460 0 22 075.5 22 296.6 22.720,0 21 578,5 20.:>47,2 19.008,8 

lnw·commLL'l.ales 1 000 0 1 000.0 1 000.0 ~ .800,8 960 3 

L~rungen Charlerot-Lwl (2:-:os mld l 2 220,0 2 830.0 1 820,0 1 610,0 1 398,0 1101.2 857 4 672 9 

Sociaal bui~esting texcL ALESlf) 4.026,8 4.265,9 4.560,7 3.945,8 3.757,2 3.372,8 2.975,8 2.604,9 2.183,6 

?refinancJenngprernJes 2 320,0 2 620,0 2 979 0 2432,0 2 315,2 2 006,8 1 690,4 1 363,6 

S.R W L (lerungen 1987 · 1988) 1 706 8 1 645,9 1 581.7 1 513.8 1 442,0 1 366,0 1 285.4 1 241,3 

Leefmilieu - Leningen sanering industriële ondern. 440,0 390,0 :>40,0 290,0 241,6 194.4 147,9 101,6 66,9 

Watenoorziening 1.700,0 1.800,0 3.617,2 4.028,9 5.201,5 5.099,7 4.925,7 4.711,0 4.516,8 

S.WDE 1 700,0 1 800,0 1 650,0 1 522.0 1.495,0 1 393,2 1 249,5 1 101,0 

Lerung mtercomrnunale watervoornerung 1 967,2 2 506,9 3 706,5 3 706,5 3 676,2 3 610.0 

Sociale sl"Ctor (a) 8.684,0 9.257,3 9.584,9 9.194,6 8.812,8 8.382,6 

Bejaardenilats. kmderknbben ( K B 1959) 859,0 964,3 940,6 913,4 882,0 

Ziekenh=sector ( K.B 1959) 7.825,0 8 293,0 8 017,0 7 707 9 7 368 8 

Waals Agl."!ntschap voor de lntegrane van gehandicapte Personen 627,3 573 3 562,0 

Sportsector (a) 640,3 612,2 584,1 556,0 524,2 482,3 

I E G \1ouscron 1<10,3 112,2 84,1 56,0 28,0 

Sportmfrastructuur 500,0 500,0 500,0 500,0 496,2 

Toerisme- Site des Barrages de I' Eau d'Heure (a) 15,0 14,1 13,2 12,2 11,1 

Pennaoente l'onning (l.F.P.C.:\1.) (a) 621,3 846,7 816,7 788,9 757,9 720,9 

Schuld sociale huinesting . ALESH (b) 90.323,4 97.985,4 102.303,4 102.874,2 99.585,4 98.689,0 99.070,5 98.891,8 96.987,5 

TOT.-IAL 136.174,7 143.893,3 150.326,8 161.205,1 159.-ul1,9 156.299,4 153.573,7 150.115,9 144.370,8 

(a) Schuld m.b L tot de bevoeg.heden waarvan de wtoeîerung door de Franse G-emeenschap 

aan het Waalse Gewest en de Franse GemeenschapsconurusSJ.e ts overgedragen vanaf I Janu.an 1994 

ib) Rèkerung houdend met d.;: schuld.herscèukkmg bumen het ALESH dte tussen de Federale 
Overh.::1d en de Gewesten m het voord.::el van da.;: !ddtsten m de loop van 1994 werd 
doorgevoerd schuldverrnmdermg voor het Waals Gewest van 3.518,4 rruljoen BEF per 

emde 1994 

Bron Waals Gewest 



Bijlage II. 21. -DE DIRECTE SCHULD VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1991 - 1998 

miljoenen BEF 

einde jaar Lange Haltlange Korte Beleggingen- Totaal Netto te 
termijn termijn termijn overschotten waarvan financieren 

metRC 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 0 192 20.921 -5.932 

1994 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 47.797 4 027 51.824 6.327 -399 

1998 50.242 704 50.946 6.289 840 

1997 (a) 

Januari 42.484 2.401 44.885 213 

tèbruari 42.484 4.402 46.885 -1.787 

maart 42.600 3.460 97 45.963 -865 

april 42.200 4.627 46.827 -1.729 

me1 42.200 6.761 48.961 -3.862 

JUTII 45.200 3.839 49039 -3.941 

JUli 45.100 2.898 47.997 -2.899 

augustus 44.506 4.994 49.500 -4.402 

september 44.406 3 023 47.430 -2.332 

okiober 44.406 2.460 171 46.695 -1.597 

november 44.046 1.325 45.371 -273 

december 41.470 4 027 45.497 -399 

1998 (a) 

Januan 41.364 8.585 49.949 -4.452 

tèbruari 44.889 4.120 48.301 -2.803 

maart 44.889 5.076 49.965 -4.467 

april 41.489 8.594 50083 -4.585 

me1 41.489 9.967 51.456 -5.959 

JUTil 46.489 3.918 50.407 -4.910 

JUli 46.189 2.824 49.013 -3.516 

augustus 45.576 4.365 49.940 -4.443 

september 45.476 3.669 49.145 -3.648 

oktober 45.476 2.059 47.535 -2.038 

november 45 080 577 45.656 -159 

december 43.953 704 44.657 840 

(a) Exclus1ef de overgenomen schulden Bron: Schatkisnoestand 



Bijlage 11. 22.- DE L"TilRECTE SCHt:LD VAS HET BRt:SSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1990-1998 

Toestand per 3\il::: 

Lokale besturen & Agglomeratie 

GesuoSld.J.eerde werken 

Schu.icien van lokale besturen- 8 G H G T (a) 

• Thesaunele:-.mg i9ïï ( !91 5 mw ) 
• Demuyter-leru.ng (opna.:ne 4700 rmo) 

"' Hatry I-ler.mg gemeenten ( 7973.8 m1o) 

"'Hatry 1-lerung agg!o ( !000 m1o) 

"'Hulpfonds gemeenten (vroegere Fonds 108) 

"'\1euwe ierungen 8 G H G T 

'"Te regclanseren met federale Thesaune (vervallen 
!erungen De:nuyter, Harry I en !I) 

Agglomer~tie 

Agglo lerungen tiv Gewest (_geb Vorst, St.Joost) 

Thesaunelemng :.lv Gewest dr consohdab.e (b) 

!nvestenngslen. tlv Gewest dr consol.tdatJ.e (b) 

Sociale buisve.sliag - Herfinaoctering premiei 

Leefmilieu 

l.erung watei'Zlllvenngsmstalmdust.ond. (c) 

Gewestebjk Agentschap voor ~ethetd 

Watervooniening- B.LW.D. 

Openbaar vervoer- :\1.LV.B. (e) 

G.O.M.B.- leningen bij G.K.B 

Aaruch.af mdustnegronden 

\1ilita1r hospttaal 

Brandweer- Dienst voor Brandweer en Dringende medi.scbe bulp 

Schuld 1ociale hUISVesting- ALESH (f) 

TOTAAL 

1990 1991 

7.370,5 7.113,1 

3 602,4 3 454.9 
3 768,1 3 658,2 

772,1 662,2 
1 996,0 1 996,0 

1 000,0 1 000,0 

258,5 241,0 

258,5 241,0 

4,2 2,6 

ng n g. 

11,5 10,8 

14.041,4 15.031,9 

1.025,4 907,9 

1.025,4 907,9 

21.008,7 19.668,7 

43.720,2 42.976,0 

1992 

6.880,0 

3 335,4 

3 544,6 

548,6 

1 900 0 

1 000.0 

96,0 

226,4 

226,4 

1,4 

757,0 

n.g 
757,0 

10,1 

15.822,7 

1.362,9 

912,9 

450,0 

603,9 

18.681,7 

44.346,1 

1993 

14.620,1 

3 324.6 
11 295,5 

429.5 

1 900,0 

6 070,0 
1 000,0 

800,0 

1 096,0 

214,7 

214,7 

0, 7 

697,8 

n.g 
697,8 

9,3 

16.626,8 

1.151,8 

701,8 

450,0 

579,6 

17.528,7 

51.429,5 

(a) 

1994 

11.245,1 

2 964,6 

8 280,5 

306.6 

950.0 

5 000 0 
0,0 

800,0 

1 223,9 

0,0 

2.463,2 

202,3 

1 800.0 

460,9 

0,0 

653,8 

n g 
653,8 

8,6 

18.739,7 

864,5 

489,5 

375,0 

539,8 

14.402,7 

48.917,4 

lal De ru.usw:k houdt mzakc de schulden van de lokale besturen. rckcrung met de tc:rugvordcrbaarhetd van deze schulden door het Gewest op de lokale overheden. 

De biJZOndere verhogmg van het sdulldbedrag van de sector Lokale Besturen m 1993 1s: te Wljten aan de SU.llstJschc aanpassw.g die door hd Secreunut van de Afde!mg 

werd doorgevoerd naar amictding V<lll de m de loop van 1993 geWlJZlgdc financJamgswtJlC van bepaalde schulden van de Brusselse gcmcenten Vla de opnchtmg 

van het Brussels Gewestelijk Hen'inanCJCTlf'.gstOnds van de Gemeentelijke Thesauncen (afgekort B G H G T) dat het bcheer van de ~chulden h.ceft overgenomen 

1995 

9.625,9 

2.878,3 
6 747 6 

177.9 

0,0 

3 500.0 
co 
0.0 

3 069.7 

0,0 

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 

let'fect van de st.allst!Schc aanpaSSLng ga-aamd op 7 rruljatd fr.rnkl. ?.Je terzake eveneens de toehchtmg opgenomen m het Jaarvcrslag van de Afddmg van mei 1996 (blz 85) 

lbJ Bepaalde schulden van de Brusselse Agglomeratie (ten belope van 2.3 rrulJard frank emd 1994) werden m de U1d.u"ccte schuld van het ~west opgenomen mgevolge 

de consohdat.ie va.n de AgglofTlCt&tlebegroung en de Gewestbegrotmg met mgang van bcgrotmg:s]aar !995. Deze ovcr-genomen sdu.Jldcn wcr-den tot en met begroltng:SJUr 1994 

bulten bcschouwmg gelaten m het kader van de cva!uaue van de begrot~-uJtvocnng met de door de Afdc!tng aanbevolen saldi 

( c} De uststu.ndc schuld was vcrwurloosbaar klem 

(dl Schulden d1e m 1996 U1 de directe sc.lruld werden overgenomen. Deze schuldovername werd butten beschouWlng gclatcnm het hder 'rol de cvaluUJ.e v-.m de bcgrot~1JJtvocrmg 

voor ! 996 mc:t de door de Afdelmg aanbevolen saJdJ voor dat JUf 

(e) Gelet op het m 1996 afgesloten bc:hccrscontn.ct tussc:n het ~west en de: MI. V B , wordt de voór 1989 gevormde schuld dsc 10 1989. mgevolge de rCgJOfllhscnng van de bevoegd'lcden 

U'.zakc openbaar vervoer. door het Gewest werd ovcrgc:nomc::n. vanaf 199i beschouwd als een gc:wurborgdc sdu.Jld van het Gewest (hc:tz:tJ 13.7739 rruljard BEF c!Ild 1988), deze WlJZigtng 

werd bu1ten beschou'Nlng gelaten rn het kader van de cvalua.tJe van de begrot.mgsuLtvocnng 1997 met de door de Afdeling unbevolc:n saldi. VOCll'" dal )ur: 

1996 

6 693.3 

1 379 2 
5 3i !, ~ 

d3 8 

0 0 
2 000,0 

0,0 

0,0 
3 270 3 

8,0 

(d) 

0,0 

0,0 

0,0 

(a) 

6,8 

17.425,5 

469,5 

:?82,0 
187,5 

(d) 

12.726,5 

37.321,6 

1997 

5.082,5 

• 273.3 

3 804,2 
22,4 

0.0 
0,0 

0 0 

0,0 
3 781,8 

0,0 

(d) 

0,0 

0,0 

0,0 

(d) 

5,9 

2.036,6 

288,0 

194,2 

93,8 

(d) 

12.343,9 

19.756,9 

(e} 

r:1tl1oenen BEF 

1998 

3.289,6 

, ~ 70,5 

2 1 ~9 1 

0,0 

00 
0,0 

0.0 

2 119,1 

0,0 

(d) 

0,0 

0,0 

0,0 

(0) 

4,9 

423,6 

129,2 

~29,2 

0,0 

(d) 

11.939,1 

15.786,4 

(e) 

Bron ~westeliJke scluld.sUlistJcken 

Reken.hof en ALESH 

de !crungen die vanaf I J:l!W:lfl 1997 door de M.LV B worden afgesloten geruc:ten cnkc:! de ûewestwaarborg; de gedcbudgenccrde schuld 'rol het Gewest bepcl...1 nch dus Y41U!'J997, l.'lgC'VOlge 

voormeld beheerscontract. tot de m de penode 1989-1996 opgebouwde schuld die emd 1997 nog 2.0366 rruljard en c:Jfld 1998 nog 0.4236 nuljud bedroeg 

(t) Rekcrung houdend met de Jaarlijkse tHjdn.ge van l nuljard thnk van de Federale Overheid m de ~1osstng van de schuld van het ~west t o v het ALESH gedurende de penode 199!-1995 

R.ckcrung houdend met de sc.'ruldh.crsdukkmg bumen het ALESH d.se russen de Federale Overheld en d.c Gewesten m het voordcc:l van deze lutste rn de loop vw 
1994 werd doorgevoerd schuldvcrmrnd.enng voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1.6907 nuljard BEF pc:r crnde 1994 



Bijlagr 11. 2-t- DIRECTE E\' !\'DIRECTE scm:LD V.-\\' DE FRA'\SE GE:\IEE\'SCHAPSC0\1:\IISSIE 1991-1998 

1991 
1992 

1993 
199~ 

per einde : 

-E:-:-provinciale 

-Fonds voor gehandic3pten 

-Kinderkribben 

1995 
-E:-:-provinciale 

-Fonds voor gehandicapten 

-Kinderknbben 

1996 
-Ex-provinciale 

-Fonds voor gehandicapten 

-Kinderkribben 

1997 
-E:-:-provinciale 

-Fonds voor gehandicapten 

-Kinderknbben 

1998 
-E:-:-provinciale 

-Fonds voor gehandicapten 

-Kinderkribben 

-Overgedragen schuld 

Lange 

termijn 

1.171,0 

1.056,4 

64,1 

50,5 

1.175,2 

996,8 

128,3 

50,1 

699,2 

528,4 

121,8 

49,0 

193,0 

30,1 

115,1 

47,8 

235,7 

28,7 

108,2 

48,7 

50,1 

Halflange 

termijn 

DIRECTE 

Korte Beleggingen-
tennijn o\·erschotten 

met RC 

2.301,0 

2 997,9 

1.372,7 

1 064,1 

996,5 

mJÎ!üèTien BEF 

L'>"DlRECTE 

Totaal :'i etto te ÜYerbru~gings-

waarvan financieren lening 

O\'ername saldo 

-1.130,0 1 171,0 

-1.822,7 1 175,2 

-673,5 699,2 

-871,1 193,0 

-760,8 235,7 

2 536,0 

706,8 

-1.632,2 

-325,1 

-198,7' 

2 950.0 

4 390,0 

5.977,0 

6.847,6 

7.246,8 

7.516,0 

Bron Algemene Toelichting 1993 en Schatkisttoestand. 
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