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I. INLEIDING
“Er is licht aan het einde van de tunnel.” Dat gezegde geeft het sentiment weer dat er bij
meer en meer mensen heerst over de economische situatie waarin we ons momenteel
bevinden.
Meerdere leidende macro‐economische indicatoren wijzen op het economisch herstel dat
zich stilaan aandient. Zo heeft de Bel20 zijn hoogste peil in 5 jaar bereikt en geraakt ook de
burger stilaan overtuigd van het feit dat er beterschap in zicht is.
Getuige van die laatste stelling is het feit dat Nationale Bank van België enkele dagen
geleden bekendmaakte dat de indicator van het consumentenvertrouwen in september zijn
stijging van de vijf voorgaande maanden in duidelijke mate heeft voortgezet. De indicator,
die tot zijn hoogste waarde in twee jaar klom, bereikt hiermee het niveau van het
langetermijngemiddelde voor de periode 1990‐2013.
Ondanks de gunstiger vooruitzichten, is het vooropgestelde herstel nog steeds pril en is de
vooropgestelde economische groei voor 2013 en 2014 beperkt tot matig. Meer specifiek
bedraagt de door het federaal Planbureau ingeschatte economische groei 0,1% voor 2013 en
1,1% voor 2014.
In voorliggende begroting 2014 wordt verder ook voor het eerst het effect van de verdeling
van de sanering van de financiën van Entiteit I duidelijk, die in de zesde staatshervorming is
geïntegreerd. Bij de opmaak van de begroting 2015 en 2016 zal het effect van de verdeling
van de sanering de Vlaamse begroting ook verder beïnvloeden.
Al die vaststellingen noodzaken enerzijds tot structurele – en anderzijds ook eenmalige
inspanningen om de Vlaamse begroting in 2014 en ook in volgende jaren in evenwicht te
kunnen houden.
In tabel I‐1 wordt ingegaan op de bruto‐beleidsruimte die voor de begroting 2014 ter
beschikking is en hoe die wordt aangewend.
Gelet op het feit dat de bruto‐beleidsruimte door de zwakke economische groei, de
verdeling van de sanering van de financiën van Entiteit I en het niet in rekening brengen van
een verwachte coupon van KBC beperkt is tot 429 miljoen euro, wordt deze bruto‐
beleidsruimte verder aangevuld met bijkomende structurele besparingsmaatregelen ten
belope van 112 miljoen euro en het inzetten van bestaande buffers ten belope van 191
miljoen euro, of in totaal 303 miljoen euro.
Het totaal aan uitgebreide bruto‐beleidsruimte ten belope van 732 miljoen euro wordt
enerzijds ingezet om allerhande externe kostendrijvers en bijkomende impulsen bij constant
beleid te kunnen financieren. De bijkomende uitgaven naar aanleiding van het constant
beleid lopen op tot 555 miljoen euro.
Anderzijds wordt er voor 499 miljoen euro aan beleidskredieten en 177 miljoen aan
betaalkredieten voorzien om nieuwe beleidsimpulsen te kunnen initiëren.
Alle beleidsimpulsen kaderen binnen het Actieplan Vlaanderen in Actie en zetten ook
bijkomend in op een warm en sociaal Vlaanderen. Zo wordt een specifieke provisie van 166
miljoen euro voorzien om het prille economisch herstel dat zich aandient te versterken,
worden versterkte investeringen in scholenbouw, welzijnsinfrastructuur, sociale leningen,
onroerend goed en rioleringen in het vooruitzicht gesteld, wordt er specifiek subsidiekader
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voor modules tegen kinderarmoede ontwikkeld en wordt tot slot ook blijvend geïnvesteerd
in de uitbreiding van de ondersteuning van personen met een handicap.
In de verdere hoofdstukken wordt vervolgens in detail ingegaan op de evolutie van de
middelenbegroting, de uitgavenbegroting, het financieel beheer en het behoud van het
begrotingsevenwicht.
Tabel I‐1: Creatie en aanwending bruto beleidsruimte (in duizend euro)
Bruto beleidsruimte t.o.v. BA 2013
Samengevoegde en gedeelde belastingen (incl overige dotaties)
Gewestbelastingen
Sanering financiën Entiteit I (Federale overheid en Sociale zekerheid)
Andere ontvangsten
Instellingen consolidatieperimeter
Totale ontvangsten
Afbouw verwacht overschot
TOTAAL bruto‐beleidsruimte t.o.v. BA 2013

In duizend euro
556.313
245.010
‐171.007
‐208.992
2.872
424.196
4.881
429.077

Bijkomende creatie bruto‐beleidsruimte (via beperken uitgaven)
Besparingen
Opstap naar 6,67% besparing personeel
Dirverse recurrente inspanningen in ministeries en instellingen
Provinciefonds
Toelage Vlaams Parlement

Beleid
‐112.465
‐25.000
‐60.000
‐26.465
‐1.000

Betaal
‐112.465
‐25.000
‐60.000
‐26.465
‐1.000

‐190.950

Inzetten buffers
VAK‐VEK buffer
Rentebuffer
VFLD
Renovatiepremie
Provisie werk

TOTAAL Bijkomende creatie bruto‐beleidsruimte (via beperken uitgaven)

‐150.000
‐3.750
‐20.000
‐12.000
‐5.200

303.415

‐190.950
‐150.000
‐3.750
‐20.000
‐12.000
‐5.200

303.415
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Aanwending beleidsruimte BO 2014
Effect verwachte overschrijding spilindex in mei 2014
Indexatie (1,4% op loon en werking )

Beleid
124.417
114.066

Allerhande kostendrijvers Beleid = Betaal, waaronder o.a.:
Rente
Loonmodel onderwijs
Aquafinfactuur ‐ Subsidiëring drinkwatermaatschappijen
Gemeentefonds
NV Gigarant
VIPA‐gebruikstoelagen
Cao onderwijs

Betaal
124.417
77.018

280.577
‐39.447
34.324
85.470
75.993
‐12.688
34.000
122.000

Bijkomende beleidsimpulsen

280.577
‐39.447
34.324
85.470
75.993
‐12.688
34.000
122.000

499.572
Provisie competitiviteit/relance
Integratiedecreet hoger onderwijs
Inburgering NT2
Werking VDAB

166.000
18.900
6.000
4.500

177.027
83.000
18.900
6.000
4.500

Nieuwe impuls onderwijsinfrastructuur 2014
(Netto na verrekening wegvallen inhaaloperaties 2013: +27,6 miljoen euro) 80.000
Rio‐subsidies 10.000
Onroerend Erfgoed
(Netto na verrekening impuls 2013: +3,5 miljoen euro) 10.000
VIPA klassieke financiering
(Netto na verrekening wegvallen ruiterwerking VIPA klassiek 2013: ‐13 miljoen euro)
VIPA gebruikstoelagen*
Sociale Leningen*
Openbare werken
Personen met een handicap
VIA 4 ‐ Sectorale kwaliteit en uitbreiding
Kinderarmoede

13.000
7.000
100.000
39.545
11.600
28.527
4.500

Toevoegen van rechtspersonen aan de consolidatieperimeter

20.000
11.600
28.527
4.500

37.251

37.251

Evolutie betaalkredieten, waaronder :

36.202

VMSW Kapitaalsubsidies huur (FS3)
VLIF
VDAB (wegvallen effect hervorming uitbetaling 50+‐premie)
Toerisme Vlaanderen
De Lijn (effect aankoop bussen)

22.126
‐10.290
10.350
4.372
9.999

Specifieke evoluties beleidskredieten
Wegvallen VAK‐buffer
Wegvallen provisie SALK²
FFEU
Kapitaalsubsidies VMSW huur (FS3)
Wegvallen inhaaloperatie schoolinfrastructuur BA2013
Wegvallen impuls schoolinfrastructuur BO 2013
Wegvallen ruiterwerking VIPA klassiek
Wegvallen krediet Petroleum Zuid
Impuls 2013 Monumentenzorg
Impuls 2013 Sportinfrastructuur

TOTAAL Aanwending beleidsruimte t.o.v. BA 2013
ALGEMEEN TOTAAL EVOLUTIE UITGAVEN

‐260.963

0

687.920
384.505

732.492
429.077

‐100.000
‐24.000
‐14.380
‐16.183
‐22.400
‐30.000
‐26.000
‐18.000
‐6.500
‐3.500

* beleidsimpulsen die geen aanleiding geven tot wijziging van het beleidskrediet
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III. DE MIDD
DELENB
BEGRO
OTING
1. Inleidend overzichtt
Tabel II‐‐1 geeft een
n overzicht van de ESR
R gecorrigee
erde middellen 2014 in grote rubriieken. In
de volgeende paragrafen worden de grotee rubrieken kort toegelicht.
TTabel II‐1: Grrote rubrieke
en van de ESSR gecorrigee
erde middele
en 2014 (in dduizend euro
o)

Samengeevoegde en geedeelde belasstingen
Specifiekke dotaties
Gewesteelijke belastinggen
Eigen nieet‐fiscale, toeggewezen ontvvangsten
Eigen nieet‐fiscale, niett toegewezen ontvangsten
Lotto gelden
Instellinggen consolidatiekring
Totaal
Saneringg entiteit I
Algemeeen totaal

BA 2013
3

BO 2014

18.965.9
916
893.3
318
5.176.3
375
136.6
650
415.0
010
36.8
825
1.407.6
634
27.031.7
728

19.507
7.680
909
9.777
5.421
1.385
152
2.470
190
0.198
34
4.915
1.410
0.506
27.626
6.931
‐171
1.007
27.455
5.924

27.031.7
728

BO 22014 ‐
BO
O 2014 ‐
BA 22013
BA 2013
2
(%)
5541.764
2,9%
16.459
1,8%
2245.010
4,7%
15.820
11,6%
‐2224.812
‐54,2%
‐1.910
‐5,2%
2.872
0,2%
5595.203
2,2%
‐1171.007
4424.196
1,6%

Voor heet begrotin
ngsjaar 2014
4 worden dde ESR geccorrigeerde ontvangsteen op 27,5
5 miljard
euro beegroot. Dat is 0,4 miljarrd euro of 11,6% meer dan
d bij de begrotingsa
b
aanpassing 2013
2
die
op 27,0 miljard euro uitkwam
m. Ten opzicchte van de begrotingsaanpassingg 2012 houd
den deze
cijfers eeen toename in van resspectievelijkk 0,7 miljard
d euro en 2,8%.
middelen 20
014 opgede
eeld in grotee categorie
eën. 71%
Figuur II.1 toont de ESR gecorrigeerde m
g
van dee totale ontvangsten hebben betrekking op de samengevoeegde en gedeelde
belastin
ngen. De geewestelijke belastingenn zijn goed voor 20% van de Vlaaamse ontvaangsten.
De ESR gecorrigeeerde ontvan
ngsten van de te conssolideren instellingen vvertegenwo
oordigen
5% van het totale bedrag.
b
Tabel II‐2 geeft dee deelcomp
ponenten vaan de ESR gecorrigeerrde middeleen 2014, te
erwijl de
paragraafen 2 tot en
e met 8 de
d deelcom
mponenten nader verkklaren. De ccijfers in Taabel II‐2
aangaan
nde de middelen
m
uiit de bijzoondere finaancieringsw
wet betrefffen niet‐affgeronde
bedrageen. Ten opzichte van Taabel II‐1 kunnnen er afrondingsverschillen vooorkomen.
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FFiguur II‐1: Relatieve
R
aan
ndelen van d e ESR gecorrrigeerde mid
ddelen 2014

TTabel II‐2: Deeelaspecten van de midddelenbegroting 2014 (in duizend
d
euroo)
Samengeevoegde en gedeelde
g
belastingen
Gewest
G
‐ PB zoonder Lamberrmont
Gewest
G
‐ PB‐aaftrek Lamberrmont
Gewest ‐ PB extra middelen voor exxtra bevoegdh
heden
Totaaal Gewest naa Lambermon
nt : samengevo
voegde belastiingen
Gemeen
nschap ‐ PB zoonder Lamberrmont
Gemeenscchap ‐ BTW zoonder Lamberrmont
Gemeen
nschap ‐ extra BTW Lamberrmont
Totaaal Gemeenscchap na Lamb
bermont : geddeelde belastiingen
V
Vermoedelijke
e afrekening j aar N‐1 (eenm
malig)
A
Algemeen totaaal Samengevvoegde en geddeelde belastiingen
Dotatiess vanwege fed
derale overhe
eid
Tewerksteellingsprogram
mma's
Buiteenlandse stude
enten
Buite
enlandse stud enten (afreke
ening)
Dotatie ter compen
nsatie van het kijk‐ en luiste
ergeld
Dotattie ter compen
nsatie van hett kijk‐ en luisteergeld (afreke
ening)
Overname veerkeersbelastingen
Overname verkeersbelast
v
tingen (afreke
ening)
Dotatie Nattionale Plante
entuin
Dotatie Nationale Planteentuin (afreke
ening)
Totaal dotatties vanwege federale ove
erheid
Gewestb
belastingen
Andere n
niet‐fiscale inkkomsten
Lottomid
ddelen
Toegeweezen ontvangssten
Instellinggen consolidaatieperimeterr
Totaal ESSR gecorrigee
erde middelen
n
Saneringg entiteit I
Algemeeen totaal ESR gecorrigeerde middelen

BA 20133

BO 2014

9.054.5866
‐2.907.1044
79.4533
6.226.9355
4.163.1311
7.290.2000
1.316.9299
12.770.2600
‐31.2799
18.965.9166

9.275.084
9
‐2
2.972.331
81.438
6.384.191
6
4.265.210
4
7.426.608
7
1.432.352
1
13
3.124.171
‐682
19
9.507.680

261.5600
36.5333
499
579.7099
7811
14.6655
200

261.560
37.082
72
588.408
1.148
14.885
29
6.593
0
909.776
5.421.385
5
190.198
34.915
152.470
1.410.506
1
27
7.626.930
‐171.007
27
7.455.923

893.3188
5.176.3755
415.0100
36.8255
136.6500
1.407.6344
27.031.7277
27.031.7277
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2. SSamengevvoegde en
n gedeeld
de belastin
ngen
11. Parameters
Bij de b
begrotingsop
pmaak 2014 worden vvoor de ram
ming van de
e samengevvoegde en gedeelde
g
belastin
ngen de parrameters infflatie en ec onomische groei van de
d Economiische Begro
oting van
5 september 2013
3 gehanteerrd. Bij de beegrotingsop
pmaak 2014
4 wordt er uitgegaan van een
econom
mische groeii en inflatie van respecctievelijk 1,1
1% en 1,3%.
eters van e conomische
e groei en inflatie speelen ook de fiscale
Behalvee de klassieeke parame
capaciteeit van gew
westen en ge
emeenscha ppen, en he
et aantal lee
erlingen enn –18‐jarigen
n van de
gemeen
nschap een
n belangrijkke rol voor de bereke
ening van de
d middeleen die toeggewezen
worden
n vanuit dee bijzondere financierringswet. De
D federale toelage m
m.b.t. de Nationale
N
Plantentuin wordt verdeeld op basis van de taalrol van
v het perssoneel.
Met beetrekking to
ot de econo
omische grooei wordt de
d aangepa
aste convenntie van 20
0 januari
oegepast. Op
O deze wijzze wordt veermeden daat herzienin
ngen voor hhet verleden
n van de
1995 to
parameeter van dee reële groe
ei door hett Instituut voor de Na
ationale Reekeningen (INR)
(
de
overged
dragen middelen beïnvvloeden. Dee herzieninggen na de maand
m
maaart van het jaar t+1
van de reële groeii van het bruto nationnaal inkome
en (of vanaf begrotinggsjaar 2006 van het
bruto binnenlands product) voor het jaa r t hebben geen impact meer op de berekening van
de midd
delen voor de
d jaren na het jaar t.
Tabel II‐‐3 bevat eeen overzichtt van alle geebruikte paarameters. De
D kolomm
men ‘2012 definitief’
en ‘2013 aangep
past’ tonen
n de uitg angshypoth
hesen bij de middeelenbereken
ning ter
gelegen
nheid van de begro
otingsaanpaassing 201
13. De middelen
m
uuit de bijjzondere
financieeringswet worden
w
bij de begrrotingsopmaak 2014 geraamd op basis van de
parameeters van de
d Economische Begrooting van 5 septemb
ber 2013. I n principe zijn dit
eveneen
ns de paraameters die
e voor de ffederale ovverheid de basis zulle n vormen voor de
doorsto
ortingen tijd
dens het begrotingsja ar 2014. Zo zullen de
e doorstorttingen bijvo
oorbeeld
gebaseeerd zijn op een eco
onomische groei van
n 1,1% in 2014. De kolommen ‘2013
vermoeedelijk’ en ‘2014 initie
eel’ in Tabbel II‐3 gevven alle bijj de begrootingsopmaaak 2014
gehanteeerde param
meters wee
er. De and ere parame
eters dan economisch
e
he groei en
n inflatie
werden door de FO
OD Financië
ën op 9 sepptember 201
13 aan de gewesten
g
enn gemeenscchappen
meeged
deeld.
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Tabel II‐3: Volledig parameteroverzicht
Begrotingsjaar

Begrotingsjaar 2012
2012 definitief

2013 initieel

Begrotingsjaar 2013
2013 aangepast

2013 vermoedelijk

Begrotingsjaar 2014
2014 initieel

2,84%
‐0,20%

1,80%
0,70%

1,00%
0,20%

1,20%
0,10%

1,30%
1,10%

2011
22.779.679
10.134.351
3.029.409
154.666

2012 = 2011
22.779.679
10.134.351
3.029.409
154.666

2012 = 2011
22.779.679
10.134.351
3.029.409
154.666

2012
23.622.156
10.515.981
3.164.538
159.745

2013 = 2012
23.622.156
10.515.981
3.164.538
159.745

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

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

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

63,06%
28,07%
8,45%
0,43%

63,06%
28,07%
8,45%
0,43%

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

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

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

15/01/2013
56,50%
43,50%

15/01/2013
56,50%
43,50%

01/01/2011
01/01/2011
6.306.638
3.449.824
1.119.088
75.716

01/01/2012
01/01/2011
6.306.638
3.449.824
1.119.088
75.716

01/01/2012
01/01/2011
6.306.638
3.449.824
1.119.088
75.716

01/01/2012
01/01/2012
6.350.765
3.470.201
1.138.854
76.128

01/01/2013
01/01/2012
6.350.765
3.470.201
1.138.854
76.128

30/06/2011
01/02/2013
1.234.075
735.868
251.772
104,1610%

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

30/06/2012
01/02/2013
1.239.358
738.027
257.683
104,7795%

30/06/2012
31/08/2013
1.239.512
738.220
257.651
104,7945%

30/06/2013
31/08/2013
1.243.743
740.249
262.065
105,2938%

Parameters
Inflatie (CPI)
Economische groei (BBP)
Personenbelasting
Aanslagjaar
Vlaams Gewest
Waals Gewest (excl. Duitstaligen)
Brussels H. Gewest
Duitstaligen
Fiscale capaciteit (FC)
Vlaams Gewest
Waals Gewest (excl. Duitstaligen)
Brussels H. Gewest
Duitstaligen
Verdeelsleutel onderwijs (LLN)
Toestand
Vlaamse Gemeenschap
Franse Gemeenschap
Inwoners
Referentietijdstip
Teldatum
Vlaanderen
Wallonië (excl. Duitst.)
Brussel
Duitstaligen
Min 18 jarigen (excl. Duitst.) (DENAT)
Referentietijdstip
Teldatum
Nederlandstalig
Franstalig
Brussel
Denataliteitscoëfficient
Verdeelsleutel Plantentuin
Toestand
Vlaamse Gemeenschap
Franse Gemeenschap

01/01/2012
80,11050%
19,88950%

22. Resulta
aten
1. Algemeen
In 20144 zal de Vlaaamse overh
heid ongeveeer 71% van haar inko
omsten uit dde samenge
evoegde
en gedeeelde belasstingen onttvangen. O
Onder toepaassing van de in Tab el II‐3 opgenomen
parameeters wordeen de sam
mengevoegdde en gede
eelde belasstingen op 19,5 miljaard euro
geraamd. Figuur II‐‐2 geeft de evolutie weeer van de samengevo
oegde en geedeelde belastingen
(inclusieef afrekenin
ng) en dit vanaf de beggroting 199
99. De trend
dbreuk in 2 002 houdt verband
met de inwerkingtrreding van het Lamberrmontakkoo
ord.
FFiguur II‐2: Samengevoeg
S
gde en gede elde belastin
ngen (in miljo
oen euro)

De sam
mengevoegd
de belastinggen (zie Taabel II‐2) ku
unnen voor het begrootingsjaar 2014
2
op
6.384.191 duizend
d euro geraaamd wordeen. Hierbij zijn de Lam
mbermonteeffecten die
e gelden
voor dee gewesten
n in de raming opge nomen. Dit bedrag houdt
h
geenn rekening met de
afrekening 2013.
De gedeelde belaastingen (zie Tabel II‐‐2) kunnen op 13.124
4.171 duizeend euro geraamd
g
worden
n. Ook hier zijn de Lam
mbermonteeffecten die
e gelden voor de gemeeenschappe
en in de
raming opgenomeen. Dit bedrrag houdt ggeen reken
ning met de
e afrekeninng 2013 en met de
dotatie ter compen
nsatie van het
h kijk‐ en luistergeld (zie paragra
aaf 3).
Zoals hiierboven reeeds gesteld
d en blijkt uuit Tabel II‐3
3, het param
meteroverzzicht, worde
en bij de
begrotin
ngsopmaakk en ‐ aanpaassing ook ttelkens de samengevo
s
egde en geedeelde belastingen
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van het voorgaande begrotingsjaar herraamd. In concreto worden bij de begrotingsopmaak
2014 de samengevoegde en gedeelde belastingen met betrekking tot het jaar 2013
herraamd. Deze herraming wordt vergeleken met de raming die ter gelegenheid van de
begrotingsaanpassing 2013 werd gemaakt. Tabel II‐4 situeert het afrekeningssaldo in het
kader van de middelen 2014.
Met betrekking tot het begrotingsjaar 2014 voorziet de Zesde staatshervorming een bijdrage
in de sanering van de overheidsfinanciën van 104,8 miljoen euro voor het Vlaams Gewest en
46,3 miljoen voor de Vlaamse Gemeenschap. Deze bijdrage zal vanaf 1 juli 2014
geïmplementeerd worden op de toegekende PB‐middelen. Ook de nieuwe transfer naar het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. de pendelaars zal reeds in 2014 geïmplementeerd
worden. De totale pendeldotatie bedraagt 32 miljoen euro in 2014 en wordt door het
Vlaams en Waals Gewest gedragen in verhouding tot hun aandeel in de netto stroom van
pendelaars naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aandeel van het Vlaamse Gewest
wordt op 62% geraamd. Ook de pendeldotatie zal vanaf 1 juli 2014 geïmplementeerd
worden op de toegekende PB‐middelen. De bedoelde inhoudingen zijn in de tabellen van
hoofdstuk II niet opgenomen, maar worden wel in de berekening van het vorderingensaldo
verwerkt.
Tabel II‐4: Afrekening 2013 (in duizend euro)
2013 bij
BA 2013

2013 bij
BO 2014

(1)

(2)

6.226.935

6.225.218

‐1.717

6.384.191

6.382.474

Totaal Gewest

6.226.935

6.225.218

‐1.717

6.384.191

6.382.474

Gemeenschap
PB‐middelen
BTW‐middelen

4.163.131
8.607.129

4.164.663
8.606.632

1.532
‐497

4.265.210
8.858.961

4.266.742
8.858.464

12.770.260 12.771.295

1.035 13.124.171

13.125.206

Algemeen totaal
18.997.195 18.996.512
(1) (2) exclusief de afrekening 2012
(4) exclusief de afrekening 2013

‐682 19.508.362

19.507.680

Gewest
PB‐middelen

Totaal Gemeenschap

Afrekening
2013
(3) = (2) ‐
(1)

2014 bij
BO 2014

BO 2014

Begrotingsartikel

(4)

(5) = (4) +
(3)

(6)

CB0/9CF‐G‐A‐
D/OW

CB0/9CF‐G‐A‐
B/OW

2. Sensitiviteit
Economisch onzekere tijden verhogen de kans op volatiliteit van de in Tabel II‐3 vermelde
parameters. Tabel II‐5 geeft voor het begrotingsjaar 2014 een overzicht van de sensitiviteit
van deze parameters op de middelen uit de bijzondere financieringswet. In deze paragraaf
wordt nagegaan in welke mate de samengevoegde en gedeelde belastingen, en de
specifieke dotaties reageren op een wijziging van de relevante parameters.
Onderzoek toont aan dat wijzigingen van parameters in plus een even groot effect hebben
als wijzigingen in min. Enkel de richting van de aanpassing verschilt logischerwijze. Tabel II‐5
geeft een schematisch overzicht van het verrichte onderzoek. Elke onderzochte wijziging had
een grootte van 0,1 procentpunt (10 basispunten).
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TTabel II‐5: Se
ensitiviteit (in
( duizend euro)
Paarameter
B
BBP 2014
C
CPI 2014
FC 2014
LLLN 2014
DEENAT 2014
TAA
ALROL 2014

Mid
ddelen 2014
20.312
19.897
22.950
13.145
8.414
8

3. SSpecifieke
e dotatiess vanwegee de federrale overh
heid
11. Dotatiee ter comp
pensatie vvan het kijjk‐ en luisttergeld
Krachteens het Lam
mbermontaakkoord weerd het kijjk‐ en luisttergeld om
mgevormd van
v
een
gemeen
nschapsbelaasting naar een gewesstbelasting. De gemeenschappen verkregen wel een
dotatie ter compensatie voorr het wegvaallen van he
et kijk‐ en luistergeld. De bereken
ning van
de dotaatie is gebasseerd op de
e gemiddel de netto‐on
ntvangsten van het kijjk‐ en luiste
ergeld in
1999, 22000 en 20
001, en dit in de bettrokken gem
meenschappen. Deze netto‐ontvvangsten
moeten
n evenwel uitgedrukt
u
worden
w
in pprijzen van 2002. Vana
af 2003 worrdt het basisbedrag
2002 vaan de dotatiie aangepasst aan de infflatie.
Voor dee Vlaamse Gemeenscchap wordtt deze dotatie in 201
14 op 589 .556 duizend euro
geraamd, inclusief 1.148 duize
end euro affrekening.

22. Dotatiee voor tew
werkstellinngsprogramma’s
Op bassis van arttikel 35 van
v
de bijzzondere financieringsswet wordtt onder bepaalde
b
voorwaarden aan
n de gewe
esten een dotatie toegekend
t
die overeeenstemt met de
osheidsverggoeding van
n elke voltijjds uitgedru
ukte arbeidsplaats die door de gewesten
werkloo
ten lastte wordt genomen.
g
Voor
V
het beegrotingsjaar 2014 wordt de beedoelde dotatie op
261.5600 duizend euro geraam
md.

33. Dotatiee voor uniiversitair oonderwijs voor buite
enlandse sstudenten
n
Krachteens artikel 62
6 van de bijzondere fiinancieringsswet wordt aan de gem
meenschap
ppen een
dotatie toegekend
d ter financiering vann het unive
ersitair ond
derwijs datt aan buite
enlandse
studentten wordt verstrekt. De basisbeedragen die
e in het be
edoelde art
rtikel zijn voorzien,
v
worden
n jaarlijks aaan de inflatiie aangepasst. Voor hett begrotingsjaar 2014 wordt de bedoelde
b
dotatie geraamd op 37.154 du
uizend euroo, inclusief 72
7 duizend euro
e
afrekeening.
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44. Dotatiee voor de overnamee van de dienst
d
van de verkeeersbelastin
ngen
Naar aaanleiding vaan de overname vanaaf 2011 van
n de dienst van de veerkeersgerelateerde
gewestb
belastingen
n (verkeersbelasting, bbelasting op
o de inverkeersstelliing en eurrovignet)
ontvanggt het Vlaams Gewestt van de feederale ove
erheid jaarlijks een exxtra dotatie
e om de
kosten vvan het oveergenomen federaal peersoneel te compenserren.
De bereekening van
n de dotatie
e is gebaseeerd op de gemiddelde kostprijs vaan de dienst van de
betrokkken gewestb
belastingen
n voor de jaaren 1999, 2000 en 20
001, uitgeddrukt in prijjzen van
2002. V
Vanaf 2003 wordt dit bedrag
b
(per gewestbelaasting) aang
gepast aan de evolutie
e van de
consum
mptieprijsind
dex.
meld in de w
wet van 8 maart
m
2009
9 tot vaststeelling van de
d totale
De basisbedragen staan verm
kostprijs van de dieenst van de gewestelijkke belastinggen, in uitvo
oering van aartikel 68te
er van de
bijzondeere wet van
n 16 januari 1989 betrreffende de financierin
ng van de geemeenschappen en
gewesteen (BS 20 maart
m
2009). Voor hett begrotingssjaar 2014 wordt de ddotatie geraaamd op
14.914 d
duizend euro, inclusieff 29 duizendd euro afrekkening.

55. Dotatiee Nationale Plantenntuin
Krachteens artikel 62ter
6
van de
d bijzonderre financierringswet wo
ordt aan dee gemeenscchappen
een dottatie toegekkend vanaf het begrottingsjaar waaarin de Nationale Planntentuin vaan België
wordt o
overgedrageen. Het in artikel 62terr vermelde basisbedrag
b
g wordt jaarrlijks aan de
e inflatie
en aan d
de economische groei aangepast.. De verdeling van het aangepastee bedrag ovver beide
gemeen
nschappen geschiedt volgens
v
eenn sleutel die in overee
enstemmingg is met de
e taalrol
van hett effectief personeelssbestand vvan de Nattionale Plantentuin oop de dag van de
overdraacht. De bedoelde overdrachtt is geplaand op 1 januari 22014. De bij de
begrotin
ngsopmaakk 2014 gehanteerde vverdeelsleuttel weerspiegelt de taaalrol op 1 januari
2012. V
Voor het beegrotingsjaaar 2014 woordt de do
otatie van de
d Vlaamsee Gemeenschap op
6.593 duizend euro
o geraamd. In het jaar van overdraacht is er ge
een afrekenning.
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4. G
Gewestelijke belastingen
De ramingen van de
d gewestelijke belastiingen zijn gebaseerd op
o de vermooedelijke re
ealisaties
over heet jaar 2013
3. Voor de gewestbelaastingen die door de FOD Financciën geïnd worden,
werd dee federale raming
r
wee
erhouden. D
De raming van
v de regisstratierechtten bevat eveneens
de verw
wachte regisstratierechtten op de rreeds vroegger besliste verkoop vaan onroerend goed
door VM
MM aan Aquafin.
ht van de bbegrotingsp
posten en de
d weerhouuden bedraagen. De
Tabel II‐6 toont eeen overzich
getoond
de bedragen betreffen ESR gecorrrigeerde ontvangsten.
TTabel II‐6: Geewestelijke belastingen
b
22014 (in duizzend euro)
BA 2013
3
Onroerende voorheffiing
Belastingg op de spelen
n en weddensschappen
Belastingg op de autom
matische
ontspann
ningstoestelleen
Registrattierechten
Hypotheeekrechten
Verkeerssbelasting op de autovoertuigen (inning
FOD Finaanciën)
Verkeerssbelasting op de autovoertuigen (inning
IVA VLAB
BEL)
Belastingg op de inverkkeersstelling (inning FOD
Financiën)
Belastingg op de inverkkeersstelling (inning IVA
VLABEL)
Eurovign
net (inning FOD Financiën)
Eurovign
net (inning IVA
A VLABEL)
Schenkin
ngsrechten
Successieerechten en recht
r
van overrgang bij
overlijdeen
Totaal

BO 201
14

99.3
392
23.4
484

102.039
26.845

BO 20014 ‐
BA 20013
2.647
3.361

BO 2014 ‐
BA 2013
2
(%)
2,7%
14,3%

32.6
647

30.303

‐‐2.344

‐7,2%

1.942.8
836
152.1
160

1.937.992
150.102

‐‐4.844
‐‐2.058

‐0,2%
‐1,4%

0

0

0

979.0
013

990.260

111.247

0

0

0

214.5
506

198.758

‐115.748

‐7,3%

20.8
814
55.1
168
274.0
081

23.617
53.079
304.175

2.803
‐‐2.089
330.094

13,5%
‐3,8%
11,0%

1.382.2
274

1.604.215

2221.941

16,1%

5.176.3
375

5.421.385

2445.010

4,7%

1,1%

5. TToegewezzen ontva
angsten
Aan eeen begrotingsfonds toegewezen
t
n of geafffecteerde ontvangsteen ‐ die niet als
opbrenggsten uit kredietverle
k
eningen of deelnemin
ngen kunne
en bestemppeld worde
en ‐ zijn
ontvanggsten die vo
oorbehoude
en worden vvoor het de
ekken van bepaalde
b
duuidelijk omsschreven
uitgaven. De toeggewezen on
ntvangsten worden bij de begro
otingsopmaaak 2014 op
o 152,5
elangrijkste toegeweze
en ontvangsten in de middelenbegroting
miljoen euro geraaamd. De be
zijn:
nschrijvingssgelden van
n het deeltij ds kunstonderwijs;
‐ de in
‐ de tterugbetalin
ng van salarrissen en sallaristoelage
en in de ond
derwijssectoor;
nkomsten in het kaderr van het meedisch‐sociaaal beleid;
‐ de in
nkomsten van
‐ de in
v het Vernieuwingsfoonds.
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6. A
Andere on
ntvangste
en
De andeere ontvanggsten betre
effen niet‐fiiscale, niet‐‐toegewezen ontvangssten die nie
et als (1)
opbrenggsten uit kredietverlleningen oof deelnem
mingen, of (2) dotatties komen
nde van
instellin
ngen behoreende tot de
e consolidattieperimeter kunnen be
estempeld w
worden. De
e andere
ontvanggsten worden bij de begrotingso
b
opmaak 201
14 op 190,2 miljoen eeuro geraamd. Tot
deze categorie behoren onder meer de dividen
nden vann de openbare
investerringsmaatscchappijen (2
21,0 miljoe n euro) en de verwach
hte opbren gst van hett digitaal
dividend
d 4G (42 miljoen euro). De Vlaam
mse overheiid verwachtt in 2014 geeen dividen
nden van
financiëële instellinggen die in 2009 door d e Vlaamse Regering
R
ge
esteund werrden.

7. Lotto‐mid
ddelen
Volgenss artikel 62
2bis van de bijzondeere financie
eringswet krijgt
k
elke gemeensch
hap een
bepaald
d percentagge van de te verdele n winst vaan de Natio
onale Loterrij toegewe
ezen. De
federalee ministerrraad dien
nt hiertoee de uitkkeerbare winst
w
te bepalen. Bij de
begrotin
ngsopmaakk 2014 wordt er uitgeegaan van de
d voorlopige winstveerdeling ten
n belope
van 34,99 miljoen euro.
e
Deze raming
r
is geebaseerd op het voorlopig winstvverdelingsplan voor
het dien
nstjaar 2013
3.

8. TTe consolideren insstellingen
n
Tabel II‐7 geeft een
e
overziccht van de ESR gecorrigeerde ontvangsten
o
n van de Vlaamse
V
instellin
ngen die tot de consolidatieperim
meter beho
oren. Hierbiij worden dde instellinggen met
belangrrijke bedraggen aan eige
en ontvangssten apart vermeld.
v
TTabel II‐7: Tee consolidere
en instellingeen (in duizen
nd euro)

MINA
VIF
Loodsw
wezen
Andere instellingen met DAB‐vo
orm
VMM
VDAB
NV Watterwegen en Zeekanaal
VRT
Kind & G
Gezin
VAPH
VVM ‐ D
De Lijn
Andere instellingen met andere dan DAB‐voorm
Totaal

BA 201
13

BO 22014

140.314
51.240
81.233
59.605
22.187
102.316
63.049
185.008
151.956
24.672
225.261
300.793
1.407.634

1224.646
666.285
776.591
223.456
330.755
1003.585
662.581
1886.380
1556.457
220.483
2227.295
3331.992
1.4110.506

BO 2014 ‐
BA
A 2013
‐15.668
15.045
‐4.642
‐36.149
8.568
1.269
‐468
1.372
4.501
‐4.189
2.034
31.199
2.872
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III. DE UITGA
AVENB
BEGRO
OTING
1. Inleiding
De brutto‐beleidsru
uimte neem
mt in 2014 m
met 429 miljoen euro toe.
t Dat is eenerzijds he
et gevolg
van de toename van
v de ontvvangsten m et 424 miljjoen euro (zie supra hhoofdstuk I)) en een
afbouw van het beeperkte ove
erschot dat wordt geraaamd voor 2013
2
ten beelope van 5 miljoen
euro.
op de beperkte bruto‐‐beleidsruim
mte door de
d zwakke economischhe groei wordt die
Gelet o
bruto‐beleidsruimtte verder aangevuld
a
ddoor het be
eperken van de uitgavven als gevvolg van
bijkomeende structturele besp
paringsmaattregelen ten belope van
v 112 m iljoen euro
o en het
inzetten
n van bestaaande uitgaavenbuffers ten belope
e van 191 miljoen eurro, of in totaal 303
miljoen euro.
Het totaaal aan uitggebreide bru
uto‐beleidsrruimte, goe
ed voor 732 miljoen euuro, wordt enerzijds
e
ingezet om allerhaande kosten
ndrijvers bijj constant beleid te kunnen fina ncieren ten
n belope
van 5555 miljoen eu
uro en ande
erzijds om nieuwe beleidsimpulse
en te kunneen initiëren
n, verder
geïnspirreerd op heet plan Vlaaanderen in Actie en verder inzettend op eeen warm en
n sociaal
Vlaandeeren ten beelope van bijna
b
500 m
miljoen eurro aan bele
eidsinitiatievven, waarvvoor 177
miljoen euro aan betaalkredie
b
eten dienenn te worden ingezet.

2. Bijkomende creatie
e bruto‐beeleidsruim
mte (via be
eperken uuitgaven)
11. Structu
urele Besp
paringen
De Vlaaamse Regeering versn
nelt het effficiëntietraaject dat ze voor haaar dienste
en heeft
vooropggesteld en dat
d moet re
esulteren inn een verlagging van hett aantal kopppen in de Vlaamse
V
adminisstratie tegen het einde van de leegislatuur met
m 6,5% in
n plaats va n de tot op heden
voorzien
ne 6%. Doo
or die versn
nelling neem
mt ook de voorziene besparing iin loonkred
dieten in
2014 om
mwille van deze
d
maatregel met 5 miljoen eurro toe tot 25
5 miljoen e uro.
Teneind
de nieuwe beleidsimpulsen te kunnen in
nitiëren, zu
ullen diversse maatreggelen in
ministeries en insteellingen zorrgen voor 660 miljoen aan
a recurren
nte bespari ngen.
In navolging van de interne staatshervorrming word
dt de toelag
ge aan het pprovinciefo
onds niet
meer d
decretaal aangepast met
m 3,5% per jaar, worden
w
de
e middelen blijvend gespreid
g
toegekeend en wo
ordt tot slo
ot ook eenn verlaging van de to
oelage mett 20 miljoen euro
doorgevvoerd.
Tot slot wordt ook aan het Vlaaams Parlem
ment een in
nspanning van 1 miljoe n euro gevrraagd.
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22. Inzetteen buffers
De bufffer van 150
0 miljoen euro
e
die in de begroting 2013 iss aangelegdd om de evventuele
rming of teegenvallend
gevolgeen van de staatshervo
s
de conjuncttuur op te vangen wo
ordt niet
meer w
weerhouden
n, gelet op het feit daat enerzijds de verwacchte econom
mische groei reeds
beperktt tot matig is ingeschaat en anderrzijds de verdeling van de sanerinng van de financiën
van Enttiteit I, zoaals voorzien
n naar aan leiding van
n de 6de staatshervorrming al co
orrect is
verwerkkt in voorligggende begrroting.
Binnen het beleidsdomein Financiën en Begrotting wordt enerzijds de geïnte
egreerde
veiligheeidsbuffer die
d in de voorziene renntekredieten was verva
at terug geeschrapt. An
nderzijds
wordt de verwachte tussen
nkomst vann het Vlaams Fonds voor de LLastendelging naar
en tevens 20 miljoe
en lager
aanleidiing van dee afhandeling van ggerechtelijke uitsprake
ingeschat. Dat omd
dat de tussenkomst vaan het VFLD
D in de hooffdsom worddt beperkt tot 50%
terwijl o
ook de bijdrrageplafond
ds wegvallenn.
Naar aanleiding van
v
het ve
erlaagde a antal aanvvragen voo
or renovati epremies kan het
ne krediet hiervoor
h
me
et 12 miljoeen euro worrden vermin
nderd.
voorzien
Tot slot worden oo
ok de midde
elen binnenn de provisie werk mett 5,2 miljoenn euro verm
minderd.
Dat omdat er met een gespreide en ressultaatsgerichte financciering worddt gewerkt voor de
en die proviisie.
opgestaarte maatregelen binne

3. A
Aanwend
ding bruto‐beleidsru
uimte
11. Consta
ant beleid
De uitgeebreide bru
uto‐beleidsrruimte worddt in eerste instantie aangewend om de evollutie van
de uitgaaven onder ongewijzigd
d beleid op te vangen voor
v
een be
edrag van 5555 miljoen euro.
Alleen al voor heet effect van de inflaatie dient er 201 miljoen euroo extra te worden
uitgetro
okken t.o.v. de begrotingsaanpasssing 2013. In
n beleidskre
edieten is eer een toenaame van
238 miljjoen euro voorzien.
v
Die kredietenn zijn nodig voor het aa
anleggen vaan een loon
nprovisie
voor dee verwachtee overschrijd
ding van de spilindex in
n mei 2014 enerzijds e n voor de in
ndexatie
van de loon en niet‐loonkredieten buitten de werrking van de indexproovisie met 1,4% als
gevolg vvan de verw
wachte toen
name van dee gezondhe
eidsindex met dat perceentage anderzijds.
Voor dee toenamee van de overige uitggaven zoalss aanvaard onder de noemer “cconstant
beleid” wordt 280
0 miljoen euro uitgetr okken. De wijziging va
an de benoodigde kred
dieten is
hierbij eenerzijds heet gevolg vaan wijzigendde onderligggende koste
enparameteers zoals bvvb. bij de
rente‐uitgaven, dee natuurlijke
e evolutie vvan de loon
nuitgaven bij
b het leer plichtonderrwijs, de
subsidiëëring van de
d drinkwaatermaatschhappijen in
n het kader van de A
Aquafinfacttuur, de
decretale groei van
n het Gemeentefonds een de verwachte uitgaven binnen Gigarant.
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maakt bij de begrottingsopmaaak en –
Anderzijds worden ook de afsprakenn zoals gem
aanpasssing 2013 onder
o
de no
oemer consttant beleid gecataloge
eerd. Dat geeeft bvb. aaanleiding
tot de vverhoging vaan de kredieten voor hhet afsluiten van een cao
c met de onderwijssector en
de verh
hoging van de voorzie
ene gebruikkstoelagen bij het Vlaams Infrasttructuurfon
nds voor
Persoon
nsgebonden
n Aangelege
enheden vooor de finan
nciering van de bouw vvan ziekenhuizen en
woonzo
orgcentra.
Naar aaanleiding van het verde
er technischh in de Vlaaamse begrotting integreeren van ee
en aantal
instellin
ngen die volgens
v
he
et Instituuut voor Nationale Rekeningen
R
tot de Vlaamse
V
overheidssector beehoren, nem
men de uitggaven van de
d Vlaamse begroting oook met 37
7 miljoen
euro toee.
Tot slott wordt er 36 miljoen
n euro aan bijkomend
de betaalkre
edieten inggeschreven om alle
engagem
menten uit de vorige en huidige legislatuur volledig en
n tijdig te h onoreren en
e vallen
er netto
o voor 261 miljoen
m
euro aan speci fieke eenm
malige beleid
dskredietenn weg.

22. Bijkom
mende beleeidsimpulssen
Naast d
de uitvoerin
ng van de bijkomende
b
impulsen die
d reeds voorzien
v
zijnn binnen he
et kader
van hett constant beleid, wo
ordt er ookk voorzien in bijna 500 miljoenn euro aan nieuwe
beleidsiimpulsen, waarbij
w
er wordt vanuuit gegaan dat hierva
an 177 miljjoen euro effectief
wordt ggehonoreerrd in 2014. Alle voorziiene beleidsimpulsen kaderen binnnen het Actieplan
A
Vlaandeeren in Actiee en zetten ook bijkom
mend in op een
e warm en
e sociaal Vllaanderen.
Ter ond
dersteuningg van het herstel
h
van de economie dat zicch stilaan aaandient, wordt
w
zo
vooreerrst een co
ompetitiviteitsprovisie voorzien. Deze provvisie bevat 166 miljo
oen aan
beleidskkredieten en
e 83 miljoen euro aan betaalkredieten voor het honoreren van de
genomeen verbintenissen.
Naar aaanleiding van
v
de uitvvoering vann het integgratiedecreet van hett hoger on
nderwijs,
waarbij de masteropleidinggen binnenn de hoge
escholen worden
w
geïïntegreerd in het
universiitair onderw
wijs, wordt er voor 18,99 miljoen euro aan bijkkomende m
middelen voo
orzien.
den 6 miljoen euro bijjkomende m
middelen in
ngeschreven
n voor de vversterking van het
Er word
integrattie‐ en inbu
urgeringsbelleid, die on der meer in
ngezet zulle
en worden iin het kader van de
vorminggsprogramm
ma’s voor in
nburgeraar s voor het uitvoeren van
v de in hhet nieuwe decreet
van 7 ju
uni 2013 bettreffende het Vlaamsee integratie‐‐ en inburge
eringsbeleidd besliste ve
erhoging
van het te bereiken
n taalniveau
u ‘Nederlannds als twee
ede taal’ tott niveau A2..
De kredieten die ingezet worden
w
vooor het verrsterken va
an compettenties en van de
kernopd
drachten vaan VDAB wo
orden verhooogd met 4,,5 miljoen euro.
e
Ook op het vlak vaan investeriingsuitgave n worden inspanninge
en geleverdd. Zo wordt voor de
bouw van scholen de reeds voorziene
v
innspanning van
v 60 miljo
oen euro inn 2014 verstterkt tot
een extra inspanning van 80 miljoen
m
euroo. Netto be
etekent dit een
e toenam
me ten opzicchte van
de begrrotingsaanp
passing 2013
3 van 27,6 m
miljoen euro
o.
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Ook voor de subsidies voor rioleringswerken, investeringen in onroerend erfgoed wordt
telkens in een extra 10 miljoen euro voorzien. In de sector van het onroerend erfgoed
betekent dit een netto‐toename van 3,5 miljoen euro.
Aan het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt voor
13 miljoen aan bijkomende vastleggingsruimte voor de klassiek gefinancierde sectoren
toegekend. Op deze manier wordt het wegvallen van de werking van de begrotingsruiter ten
belope van 26 miljoen euro voor de helft opgevangen. De gebruikstoelagen voor het
toekennen van gebruikstoelagen aan ziekenhuizen en woonzorgcentra mogen op termijn
met 7 miljoen euro toenemen.
Tot slot wordt er ook voor 100 miljoen euro aan extra leningsmachtiging toegekend voor het
verstrekken van sociale leningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het
Vlaams Woningfonds.
In het kader van het perspectiefplan inzake personen met een handicap wordt er 11,6
miljoen euro uitgetrokken. Die middelen komen bovenop de middelen die reeds voor de
personen met een handicap voorzien zijn binnen het Vlaams Interprofessioneel Akkoord met
de social profit sectoren. Ter honorering van dat laatste akkoord wordt er voor sectorale
kwaliteitsondersteunende maatregelen en uitbreiding voor de zogenaamde VIA‐IV‐sectoren
voor 28,5 miljoen euro aan bijkomende middelen voorzien.
Voor bijkomende investeringen in kinderopvang en in huursubsidies worden er interne
herschikkingen binnen de beschikbare kredieten van de resp. beleidsvelden welzijn en
volksgezondheid en wonen doorgevoerd.
Tot slot wordt, in het kader van de regierol van lokale besturen voor het terugdringen van de
kinderarmoede op hun grondgebied, een reglementaire basis gecreëerd en aan de Vlaamse
Regering voorgelegd om modules, specifiek gericht op de strijd tegen de kinderarmoede, toe
te voegen aan reguliere werkingen in sectoren als bvb. onderwijs, kinderopvang, preventieve
gezinsondersteuning, wonen, werk, algemeen welzijnswerk, vrijetijdsbesteding en
gezondheidszorg. Het beheer van die modulaire aanpak behoort aan de minister bevoegd
voor de coördinatie van de armoedebestrijding. De lokale overheid kan een keuze maken uit
de aangeboden modules. Voor dit subsidiereglement wordt 4,5 miljoen euro uit de
algemene middelen uitgetrokken.
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4. De beleids – en bettaalkredieeten
Figuur IIII‐1 geeft de
d beleids‐ en betaalk redieten weer die in resp.
r
de beegrotingsaan
npassing
2013 en
n de begrotiingsopmaakk 2014 voorrzien zijn.
Het versschil tussen
n de voorzie
ene beleids‐‐ en betaalkkredieten da
aalt van 1888 miljoen euro naar
143 miljjoen euro, wat duidt op
o het engaagement vaan de Vlaam
mse Regerinng om de genomen
engagem
menten te kunnen
k
hon
noreren.
FFiguur III‐1: Beleids‐
B
en betaalkrediet
b
ten BA 2013 en BO 2014 (in duizend euro)
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IV
V. HEET FINA
ANCIEEL BEH
HEER
Eind 2012 had de Vlaamse
V
ovverheid eenn directe sch
huld van 6.4
421 miljoenn euro ten opzichte
o
e
2011.. Dankzij het goede
e begrotinngsresultaatt is de
van 6.6617 miljoeen euro eind
schuldaangroei gesstopt kunne
en worden nog voor de
d eerste te
erugbetalinng door KBC
C van de
aan hen
n verleendee steun. De schuld daa lt hierdoor niet enkel in relatievee termen, maar
m
ook
in nominale termen. De Vlaaamse overrheid kon zelfs
z
voor de tweedee keer een positief
kasresultaat voorleeggen1.
Het geb
bruik van dee kasfacilite
eiten en BCPP was eind 2012 intenssiever dan eeind 2011. Op deze
manier is geanticip
peerd op de
e verwachttte terugbettaling van het eerste geedeelte van
n de aan
KBC veerleende stteun in 20
013. KBC hheeft namelijk in julli 1.167 m
miljoen euro steun
terugbeetaald met een premie
e van 50%.. Door de opbouw
o
van korte terrmijnschuld
d kon de
KBC‐terrugbetaling onmiddellijjk worden oomgezet in schuldafbouw.
In 20122 zijn de eeerste EMTN
N‐uitgiftes oop eindvervvaldag geko
omen ten bbedrage vaan 1.250
miljoen euro in maart
m
en eind decembber een tw
weede uitgiffte van 2000 miljoen euro.
e
De
herfinan
nciering van deze leningen is in grote matte opgevangen door eeen nieuwe
e EMTN‐
uitgifte van 750 miljoen
m
euro
o, twee pri vate leninggen van sam
men 115 m
miljoen euro
o en het
gebruik van de kasfaciliteiten..
In 20133 zijn reedss twee EMTN‐uitgiftess op eindvvervaldag gekomen vooor in totaal 1.050
miljoen euro. Dezee vervaldaggen zijn vollledig opgevvangen op korte termiijn, zodat ook
o deze
kapitaallsaflossingeen op het moment vvan terugb
betaling door KBC onnmiddellijk konden
worden
n omgezet in
n schuldafbouw.

1. SSchuldevo
olutie
De evolutie van dee schuld is vooreerst
v
affhankelijk van
v het begrotingssaldoo. Het effecct op de
schuld hiervan kan
n best worrden ingescchat via het verwachte saldo in ESR‐termen op de
geconso
olideerde begroting.
b
Vervolgenss zijn er ook
o
de ontvangsten en uitgave
en voor
kredietvverleningen
n en participaties die m
mee de evo
olutie van de
d schuld bbepalen. De
eze twee
soorten
n verrichtingen zijn niet inbegreepen in hett vordering
gensaldo m
maar wel in
n het te
financieeren saldo van
v de Vlaam
mse overheeid.

1

De Vlaaamse overh
heid had ee
en positief nnetto te finaancieren salldo, overschhot van net geen
190 miljjoen euro in
n 2011 en van
v 195 miljjoen euro in
n 2012.
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11. Het begrotingssa
aldo in ESR‐termen
Voor 20014 is een begroting
b
in
n evenwichht voorzien in ESR‐term
men. Bij de inschattingg van de
schuldeevolutie 201
14 wordt de
eze factor daan ook, net als vorig jaar, als neuttraal bescho
ouwd.

22. Krediettverlening
gen en parrticipaties
Ook hett saldo van de deelnem
mingen bepaaalt mee de
e evolutie va
an de schulld. Aan de hand
h
van
de hiervoor ingescchreven bu
udgetten vaan dit en vorige
v
jaren
n in de beggroting worden de
kasuitgaaven en –ontvangste
–
en van de kapitaalpaarticipaties van de Vlaamse overheid
o
ingeschat.
eelnemingen is de veerwachte on
ntvangst
Het bellangrijkste budget in de begroti ng voor de
ingevolgge een ged
deeltelijke terugbetalin
t
ng van de staatsteun door KBC. Verder zijn bij de
ministeries nog ontvangsten gebudgettteerd ten bedrage
b
va
an bijna 2 miljoen eu
uro. Aan
uitgaven is in 2014
4 geen nieu
uw algemeeen vastlegggingsbudgett meer ingeeschreven. Evenwel
zijn nogg enkele sp
pecifieke kre
edieten inggeschreven, goed voorr een totaa l van ongeveer 5,5
miljoen euro.
Voor dee bepaling van
v de finan
ncieringsbehhoefte telt evenwel he
et kaseffect en hiervoo
or zijn de
vereffen
ningskredieeten van belang. Voor dde algemen
ne ESR‐8 bu
udgetten vaan de voorb
bije jaren
is 195 m
miljoen euro
o aan verefffeningskreddieten inge
eschreven.2 Dit bedrag is geraamd
d aan de
hand vaan de betaaalkalenders in de beslisssingen van
n de Vlaamsse Regeringg, aangepast aan de
reeds uitgevoerde betalingen en nieuwee inzichten. De belangrijkste zijn vvoor PPS‐projecten
(VIA‐Invvest, Lijninvvest, LOM/LLEM en Vlaaamse Haven
ns), TINA, Arkimedes
A
een het opzetten van
infrastru
uctuurfondsen.
Bij de in
nstellingen zijn ESR‐8 ontvangsten
o
n ingeschreven ten bed
drage van nnet geen 52
2 miljoen
euro en
n uitgaven ten
t bedrage
e van bijna 240 miljoe
en euro. De
eze participaaties bevinden zich
voornam
melijk bij entiteiten die recent ziijn opgenom
men in de consolidatiieperimeterr van de
Vlaamsee overheid.. Meer bep
paald zijn ESSR‐8 uitgavven ingeschreven bij PPMV (137,6 miljoen
euro), V
Vlaams Enerrgiebedrijf (45
( miljoen euro) en PM
MV Re Vinci (32,1 miljooen euro).
TTabel IV‐1: In
ngeschreven ESR‐8 ontvaangsten en ‐uitgaven BO
O 2014 (in duuizend euro)
Deelnem
mingen en krredietverleningen
Ministerries
ESR‐8 on
ntvangsten ministeries
m
(e
excl. KBC)
ESR‐8 on
ntvangst KBC
C (incl. 50% premie)
p
ESR‐8 veereffeningskrredieten min
nisteries
Vlaamsee Rechtsperssonen
ESR‐8 on
ntvangsten reechtspersonen
ESR‐8 uittgaven rechttspersonen
Saldo (in
ncl. KBC)
Saldo (exxcl. KBC)

BO 2014

Kas 2014
2

1.8338
500.0000
‐ 200.4228

1.838
500.000
5
‐ 200.428
2

51.6113
‐ 239.3446
113.6777
‐ 386.3223

51.613
‐ 239.346
2
113.677
‐ 386.323
3

2

Ingevo
olge het nieuwe rekend
decreet die nt de kasim
mpact geraamd en wordden hiervoo
or
vereffen
ningskredieeten ingesch
hreven.
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e staatsteun
n terugbetaaalt overeen
nkomstig
In bovenstaande taabel wordt uitgegaan dat KBC de
de afspraken die zijn gemaakt met de Euuropese Co
ommissie. In deze hyppothese betaalt KBC
volgend
d jaar 500 miljoen
m
euro
o aan kapitaaal terug (inclusief prem
mie).
Daar heet financierringsresultaaat omwillee van KBC normaliter vrij positieef zal zijn in 2014,
zullen d
de uitgaven voor particcipaties worrden gefinancierd op korte termijnn. De inkom
msten uit
KBC zulllen worden
n aangewend voor heet opvangen van de herfinancier
h
ringsbehoefften (zie
infra).
Indien abstractie wordt gem
maakt van de KBC terugbetaling
g moet de Vlaamse overheid
o
ering op laange termijjn zoeken voor het kassaldo van haar
bijkomeende externe financie
particip
paties, zijnde 386 miljo
oen euro. M
Merk evenw
wel op dat de
d participaaties door de
d nieuw
te conso
olideren entiteiten (PM
MV, PMV Ree Vinci en VEB)
V
in realitteit reeds hhebben gew
wogen op
de thessaurie‐ en schuldsituaatie van dee Vlaamse overheid. Hierdoor zzal het bed
drag dat
bijkomeend dient gefinancierd
g
d indien KB
BC niet teru
ugbetaalt, worden
w
verrminderd to
ot 171,3
miljoen euro.

2. Herfinanccieringsbe
ehoeften
In maaart 2014 komt
k
een EMTN‐uitggifte ten bedrage van
v
1.250 miljoen euro
e
op
eindverrvaldag. Dezze vervaldagg zal vollediig opgevanggen kunnen worden opp korte term
mijn.
Naast deze grotee eindvervaldagen heeeft de Vlaamse
V
ovverheid oook enkele kleinere
vervaldaagen. Van de
d overgeno
omen leninggen van de vismijn Oosstende is heet aflossingssschema
gekend.. In 2014 veervalt 183 duizend
d
eu ro. De laatsste vervalda
ag van dezee leningen is pas in
2028. V
Volgens de huidige ve
erwachtingeen zullen in
n 2014 de gemeentess en provin
ncies de
laatste bedragen opnemen
o
op
p het Investteringsfond
ds voor de lokale bestuuren. Hierom
m wordt
1 miljoen euro in
ngeschreven
n voor hett aflossen van
v deze opnames.
o
D
De aflossingslasten
ingevolgge de overggenomen le
eningen vann de Gemee
entelijke Ho
olding bedraagen 2.432 duizend
euro. Dee laatste ein
ndvervaldagg van deze leningen is in 2026.
de rechtstreeekse leninggen van de Vlaamse Gemeensch
G
ap / Vlaam
mse Gewest (directe
Naast d
schuld),, beschikkeen enkele te consolideeren rechtsspersonen over
o
leninggen. De aflo
ossingen
van dezze leningen
n bezwaren
n, net als dde hierbove
en vermeld
de aflossinggen van de
e directe
schuld, de begro
oting in ESR‐termen
E
n niet, maaar wel de
d financieeringslast van de
(geconssolideerde) Vlaamse overheid.
o
Inn de begro
oting van de agentschhappen zijn
n 23.098
duizend
d euro aan te betalen aflossingenn en 3 duizzend euro aan te ontvvangen aflo
ossingen
ingeschreven. Meerk op datt ingevolgee de huidige samensstelling, dee evolutie van de
geconso
olideerde scchuld in gro
ote mate geelijk loopt met
m de evolutie van dee directe schuld. De
stand van de geco
onsolideerde
e schuld is opgelijst in
n het “Kas‐,, Schuld‐ enn Waarborggrapport
VR 2013 03
305 MED.02
237). Dit rappport is raaadpleegbaar op ‘http:///fin.vlaanderen.be’
2012” (V
onder d
de rubriek ‘O
Overheidsfinanciën’.
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Tabel IV‐2: Herfinancieringsbehoeften BO 2014 (in duizend euro)
Ministeries
Agentschappen
Saldo

Ontvangsten
‐
3

Uitgaven
‐ 1.253.615
‐ 23.098
‐ 1.276.710
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V. HET VORDERINGENSALDO EN DE NORM
Tabel V‐1 toont het vorderingensaldo van de Vlaamse overheid.
In eerste instantie worden de ESR‐gecorrigeerde ontvangsten afgezet ten opzichte van de
ESR‐gecorrigeerde primaire uitgaven (excl. rentelasten).
Voor er gecorrigeerd wordt voor onderbenutting daalt het primair saldo van ‐425,4 miljoen
euro bij de begrotingsaanpassing 2013 naar ‐469,7 miljoen euro bij de initiële begroting
2014.
Dit primair saldo dient echter nog gecorrigeerd te worden voor de onderbenutting wat het
primair saldo met 593,4 miljoen euro verbetert.
Gelet op de bijkomende verplichtingen ten aanzien van Europa in het kader van de EDP‐
procedure waarin België zich momenteel bevindt, werd er begin september een rapport
opgesteld over de stand van de uitvoering van de begroting. Hieruit bleek dat door de
voorzichtige inschatting van de uitgaven bij de begrotingsaanpassing 2013 de geraamde
onderbenutting in 2013 gehaald zal worden.
Gelet op deze vaststelling en gelet op de beheersingsmaatregel die naar aanleiding van het
aantreden van de nieuwe regering in 2014 van toepassing zal zijn, wordt de onderbenutting
ongewijzigd gelaten ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2013.
Het gecorrigeerde primair saldo bedraagt op die manier 123,7 miljoen euro.
Tot slot dienen de geconsolideerde rente‐uitgaven à rato van 123 miljoen euro in rekening
gebracht te worden om het gecorrigeerde vorderingensaldo te bekomen.
Per saldo sluit de Vlaamse Regering voor het vierde jaar op rij af met een begroting in
evenwicht.
Tabel V‐1: Normnaleving door de Vlaamse overheid (in duizend euro) – In evenwicht

ESR gecorrigeerde ontvangsten
ESR gecorrigeerde primaire
uitgaven

ESR‐effect
+

BA 2013
27.031.728

BO 2014
verschil
27.455.924
424.196

‐

27.457.121

27.925.645

468.524

469.721
593.405

‐ 44.328

123.684
123.074
610

‐ 44.328
39.447
‐ 4.881

ESR‐gecorrigeerd primair saldo
Onderbenutting

=
+

Gecorrigeerd primair saldo
rente‐uitgaven
Gecorrigeerd vorderingensaldo

=
‐
=

‐

‐

425.393
593.405
168.012
162.521
5.491

‐

‐
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