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Overzicht 

 
SERV-benadering begrotingsbeleid 

Focus op twee prioriteiten en SERV-voorstel 

Prioriteit 1: overzicht maatregelen om uitgaven te beperken in 

begroting 2015ini 

Prioriteit 2: overheidsinvesteringen 

Voorstel SERV: inhaalbeweging voor investeringen met 

duidelijke voorwaarden  

Conclusie en vragen 
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1. Maatregelen uitgaven beperken 

Startpunt 
Info besparingen niet beschikbaar per beleidsdomein  

In welke mate effectief gerealiseerd? 

 

Eigen indeling in drie types besparingen  
Indexatie-gebonden besparingen (+ desindexatie) 

Generieke besparingen 

“Specifieke” besparingen = toewijsbaar aan specifiek begrotingsartikel 

of instelling (+compensaties!) 

Totaal van € 1.161 mln VEK (betaalkredieten) 
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€ mln In % van totaal 

Indexatie-gebonden 

besparingen 

32 2,8% 

Generieke besparingen 302 26,0% 

‘Specifieke’ besparingen 827 71,2% 

TOTAAL 1.161 100,0% 

Overzicht besparingen 
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22 januari 2015 

Som BESP 

BESP in % 

van totaal 

Aandeel in totale 

uitgaven 

Verschil BESP - 

UITG 

 TOTAAL -1.161 100,0% 100,0%   

BZ -51 4,4% 7,7% -3,3% 

FB -175 15,1% 6,4% 8,7% 

EWI -71 6,1% 3,8% 2,3% 

OV -205 17,6% 28,5% -10,9% 

WVG -215 18,5% 27,2% -8,7% 

CJSM -55 4,7% 3,3% 1,4% 

WSE -67 5,7% 9,7% -4,0% 

LNE -116 10,0% 2,2% 7,8% 

MOW -82 7,0% 7,8% -0,8% 

ROW -95 8,2% 1,8% 6,4% 

overige -29 2,7% 1,6% 1,1% 
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Belangrijkste bevindingen 

Totaal in cijfers SERV wijkt zeer weinig af van totaal VR 

= Aangekondigde besparingen ook effectief gerealiseerd 

Alle beleidsdomeinen voelen impact besparingen 

Besparing is relatief gezien groter op werking en subsidies 

dan op loon 

Beleidsdomeinen met operationeel grote impact door 6de 

Staatshervorming tot op zekere hoogte gespaard  

Intrinsieke besparing relatief grootst op beleidsdomeinen LNE 

en ROW 
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2. Investeringsbeleid versterken 

Uitgangspunten 
Overheidsinvesteringen belangrijke stimulans voor economie = impact 

op KT (werkgelegenheid, economische activiteit) en LT (verbeterde 

infrastructuur) + versterken potentiële groei economie 

Nieuwe Europese Commissie: aanzienlijk pakket financiële middelen 

voor jobs, groei en investeringen aangekondigd 

Overheidsinvesteringen Vlaanderen / België onder Europese 

gemiddelde 

Vorige regering: minder investeringsuitgaven dan verwacht (SERV-

Evaluatierapport begrotingsbeleid 2009-2014)  

Toename investeringen positief voor SERV 
Want groeibevorderend effect op economie  

Inhaalbeweging i.v.m. buitenland 
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Recente cijfers VR investeringen 

2015ini: € 4,2 mld = 11% van totale Vlaamse uitgaven 
Verleden: cijfers SERV (+ anderen) lager 

Waarom zo hoog? Mogelijke verklaringen… 
Uitbreiding perimeter + juridische / boekhoudkundige verwerking voor 

integratie binnen perimeter 

ESR 2010: ook O&O opgenomen 

Wat wordt als investering beschouwd binnen begroting? 

Waarom verschuiving tussen beleidsdomeinen? Mogelijke 

verklaringen… 
Inhaalbeweging / vertraging / integratie PPS-constructies… 

Soms hogere bijdrage door gebruiker? 

Conclusie 
‘Echte’ investeringen vermoedelijk wat lager 

Maar vooral: te weinig informatie + te weinig inzicht in dynamiek 
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Vragen SERV investeringsbeleid 

Meer informatie over investeringen: jaarlijks overzicht lopende 

en toekomstige Vlaamse investeringsprojecten inclusief 

financiële engagementen onderscheid tussen 
Directe investeringsuitgaven [overheid investeert],  

Ondersteuning investeringen door derden via bijvoorbeeld subsidies 

[overheid ondersteunt investeringen],  

Investeringsuitgaven buiten begroting zoals PPS [niet opgenomen in 

begroting] 

Te onderzoeken: hoe kunnen begrotingsdiscipline en 

investeringsbeleid gecombineerd worden? 
Evolutie Europese regelgeving? 
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SERV: inhaalbeweging investeringen 

Uitgangspunt: economische vooruitzichten in afgelopen 

maanden verslechterd  

Actualisering begroting 2015: zonder bijsturingen niet meer 

in evenwicht 
SERV-Rapport opgemaakt voor huidige discussie in media 

Klassiek antwoord = terug naar begroting in evenwicht  
Stabiliteitsprogramma 2014-2017 

Doelstelling huidige Vlaamse Regering 

Vlaamse sociale partners : tekort kan in huidige economische 

omstandigheden in overweging genomen worden… 

…maar enkel op uitdrukkelijke voorwaarden 
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Voorwaarden investeringsimpuls  

Tekort ontstaat integraal door factoren die bij opmaak initiële 

begroting niet gekend waren 
= Verslechtering conjunctuurvooruitzichten sinds september 2014 

Tekort door andere factoren komt niet in aanmerking 

Tekort hoeft niet weggewerkt indien aangewend voor 

bijkomende investeringen in publieke infrastructuur  
Op KT concrete engagementen en realisaties  

 Heropleving uit huidige economische situatie (zowel 

werkgelegenheid als economische activiteit) 

Tekort beïnvloedt Belgische engagementen t.a.v. Europa niet 

Andere uitgaven buiten investeringen doen nodige 

inspanningen om tekort niet verder te laten vergroten 
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