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Krachtlijnen 

Evolutie van de ontvangsten 

1. De totale ESR-ontvangsten in de Vlaamse begroting groeien van € 27,56 mld (aangepaste 

begroting 2014) over € 38,28 mld (initiële begroting 2015) naar € 45,10 mld bij de initiële begroting 

2019. Ten opzichte van de laatste begroting van de vorige legislatuur (aangepaste begroting 

2014) is dat een groei met 63,6%, en ten opzichte van de eerste begroting van de nieuwe legis-

latuur (initiële begroting 2015) een groei met 17,8%. 

2. Deze groei ontstaat in eerste instantie door de 6de Staatshervorming, die in verschillende stap-

pen wordt geïmplementeerd. Deze staatshervorming heeft een dubbele impact: enerzijds worden 

bijkomende bevoegdheden overgedragen inclusief (een deel van) de voorheen federale middelen 

daarvoor. Anderzijds zit in de Bijzondere Financieringswet (BFW), die de overdracht van deze 

bevoegdheden in detail vastlegt, een hele reeks maatregelen ingebouwd met een aanzienlijke 

temperende impact op deze overgedragen middelen. Deze maatregelen hebben tot doel dat de 

gewesten bijdragen aan de sanering van de federale overheidsfinanciën, en zijn dan ook vooral 

ten gunste van de federale overheid. 

De Vlaamse Regering heeft dan ook bij opmaak van het regeerakkoord heel wat maatregelen 

genomen om de evolutie van het begrotingssaldo te bewaken. De impact daarvan komt voorna-

melijk bij de uitgaven tot stand, maar enkele elementen beïnvloeden eveneens de ontvangsten 

van instellingen.  

Door de (federaal besliste) tax shifts dalen de regionale ontvangsten via de personenbelasting. 

De Vlaamse Regering kiest ervoor de effecten van de tax shifts integraal te laten doorwerken, en 

dus geen maatregelen te nemen om de ontstane minderontvangsten te compenseren via eigen 

fiscale instrumenten.  

Een belangrijk element is tevens de uitbreiding van de overheidsperimeter bij de invoering van 

het ESR 2010, waardoor de ontvangsten via de recent geconsolideerde instellingen in 2019 met 

€ 1,8 mld toenemen ten opzichte van het begin van deze legislatuur.  

Daarnaast realiseert de Vlaamse Regering via de kilometerheffing voor vrachtwagens tegen het 

einde van de legislatuur bijkomende ontvangsten van meer dan € 350 mln, na aftrek van de be-

schikbaarheidsvergoedingen voor de operator. De sterk gestegen ontvangsten via het Energie-

fonds en het Klimaatfonds zijn eveneens significant maar kennen een meer volatiel verloop, wat 

tevens geldt voor de ontvangsten via de verkeersboetes. 

De ontvangsten via gewestbelastingen groeien met meer dan 25% (begroting 2019BO vergele-

ken met de uitvoering 2015). Deze groei komt voor de helft tot stand via nieuwe ontvangsten 

(kilometerheffing voor vrachtwagens, provinciale opcentiemen). De overige gewestbelastingen 

groeien aan een gelijkaardig ritme (15,2%) als de som van economische groei en inflatie (14,8%). 

De Vlaamse Regering heeft bij opmaak van het regeerakkoord eveneens heel wat hervormingen 

(verkeersbelasting, successierechten, …) bij de gewestbelastingen vastgelegd. Het merendeel 
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daarvan is tot op heden budgetneutraal doorgevoerd, waardoor er geen of slechts een beperkte 

impact op deze ontvangsten is. 

De in deze legislatuur verkregen bevoegdheid om de tarieven van de opcentiemen op de perso-

nenbelasting te wijzigen werd niet aangewend. 

Tot slot is er de intrinsieke dynamiek door de inflatie en economische groei in de afgelopen jaren 

(14,8% in de afgelopen legislatuur). Globaal genomen waren deze gunstig, zeker in vergelijking 

met de vorige legislatuur. De eerste twee jaar van deze legislatuur werden wel gekenmerkt door 

minder gunstige groeicijfers dan geraamd bij opmaak van het regeerakkoord, maar vanaf 2017 

ontstaan de meest gunstige macro-economische omstandigheden van het afgelopen decennium. 

Bovendien daalden de intrestlasten tot een historisch laagtepunt.  

Aanzienlijke minderontvangsten via BFW en tax shifts 

3. De in de BFW ingebouwde mechanismen wegen aanzienlijk op de gewestontvangsten. De 

minderontvangsten voortvloeiend uit deze mechanismen groeien van € 0,88 mld in 2015 naar 

€ 1,67 mld in 2016, en tot € 1,95 mld in de initiële begroting 2019. In de begroting 2018 dient 

bovendien een eenmalige correctie voor de teveel ontvangen opcentiemen verwerkt, wat het 

netto totaal dat jaar tot € 2,88 mld verhoogt.  

4. De federaal besliste tax shifts verminderen aanvullend de ontvangsten vanaf 2016. Deze heb-

ben in essentie de bedoeling om de netto inkomens van belastingplichtigen te verhogen bij een 

gelijkblijvende bruto loonkost voor de werkgever. Dit impliceert dat de federale ontvangsten via 

de personenbelasting dalen, wat zich vertaalt in lagere opcentiemen voor de gewestelijke over-

heden. De minderontvangsten lopen in Vlaanderen op van € 72 mln in 2016 tot € 572 in 2019. 

De Vlaamse Regering heeft er steeds voor gekozen om de verwachte minderontvangsten door 

de federale maatregelen in de personenbelasting niet te compenseren door eigen bijkomende 

maatregelen.  

Kilometerheffing voor vrachtwagens 

5. De kilometerheffing voor vrachtwagens wordt in de loop van 2016 ingevoerd, zoals vastgelegd 

in het regeerakkoord, als gezamenlijk wetgevend project van de drie Belgische gewesten. Tege-

lijkertijd wordt het Eurovignet (eveneens voor vrachtwagens) afgeschaft, en wordt de verkeers-

belasting voor vrachtwagens verminderd.  

Bij invoering formuleert de Vlaamse Regering doelstellingen voor de kilometerheffing die in es-

sentie betrekking hebben op een verhoogde bijdrage van vrachtwagens (inclusief de buiten-

landse) voor het gebruik en het onderhoud van het wegennet. Daarnaast engageert de regering 

zich voor investeringen in het hoofdwegennet (€ 100 mln) en worden tevens voor € 100 mln be-

geleidende en ondersteunende maatregelen genomen. Deze doelstellingen lijken gehaald, ook 

al is het niet mogelijk om duidelijk aan te geven welke investeringen met deze middelen concreet 

gerealiseerd zijn.  

6. De SERV pleit ervoor dat de netto-ontvangsten via de kilometerheffing voor vrachtwagens in 

de toekomst geregistreerd worden als een toegewezen ontvangst, dus een ontvangst waarvan 
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de bestemming langs uitgavenzijde (begrotingsartikel en aard van besteding) reeds vastligt. De 

ontvangsten via de kilometerheffing komen daarmee terecht in een Fonds Gebruikersheffing Mo-

biliteit. Op deze wijze is het steeds mogelijk om de vertaling van deze ontvangsten naar specifieke 

uitgaven te volgen, en ontstaat een eenvoudiger rapportering over de besteding van deze mid-

delen. 

Evolutie van de uitgaven 

7. De in de begrotingen ingeschreven ESR-uitgaven (dus voor onderbenutting en ESR-correcties) 

stijgen van 28,00 mld (2014BA) over € 38,42 mld (2015BO) naar € 47,00 mld (2019BO), of een 

groei met 68% tussen 2014BA en 2019BO. Ook wanneer deze laatste begroting vergeleken wordt 

met de initiële begroting 2015 blijft de stijging aanzienlijk, namelijk 22%. Wanneer de uitgaven 

gecorrigeerd worden voor onderbenutting en ESR-correcties, dan ontstaan respectievelijk totalen 

van € 27,55 mld (2014BA), € 38,28 mld (2015BO) en € 45,23 mld (2019BO). De groeicijfers dalen 

daarmee naar respectievelijk 64% (2019BO vergeleken met 2014BA) en 18% (2019BO versus 

2015BO). Ontvangsten en uitgaven sinds 2015BO evolueren daarmee op gelijkaardige wijze. De 

uitbreiding van de ESR-perimeter is, naast de economische groei en inflatie evenals de gestegen 

ontvangsten via de 6de Staatshervorming, de belangrijkste verklarende factor.  

De som van deze uitgaven groeit per inwoner van het Vlaamse Gewest met 20,0% tussen de 

begrotingen 2015BO en 2019BO (voor onderbenutting en ESR-correcties). In 2019 komen de 

uitgaven van de Vlaamse overheid daarmee neer op afgerond € 7.100 per Vlaming, wat aanzien-

lijk meer is dan de bijna € 4.400 voor de 6de staatshervorming (2014BA) dan wel de kleine € 6.000 

bij de eerste begroting na de 6de staatshervorming (2015BO).  

8. In dit rapport wordt voor de begrotingsjaren 2017 tot 2019 een overzicht gegeven naar de aard 

van de besteding van deze middelen. De som aan ESR-uitgaven (na onderbenutting en ESR-

correcties) groeit in deze periode van € 41,93 mld (2017BO) naar € 45,23 mld (2019BO), of een 

groei met +7,9%. Er wordt in de analyse een onderscheid gemaakt tussen apparaatskredieten 

(lonen en werkingsmiddelen), inkomensoverdrachten aan ondernemingen, vzw’s, huishoudens 

en lagere besturen, evenals investeringen. De bespreking van de uitgaven naar bestemming be-

perkt zich tot de begrotingen 2017BO tot en met 2019BO voor de apparaatskredieten en inko-

mensoverdrachten, gezien de beperkingen in de gegevens van de eerste twee jaar van de legis-

latuur. Enkel voor de investeringen worden de gegevens voor de begrotingen 2015 tot en met 

2019 met elkaar vergeleken. 

9. De som van de Vlaamse apparaatskredieten – lonen en werkingskosten van departementen 

en instellingen, inclusief deze van het autonoom onderwijs – stijgen van € 15,28 mld (2017BO) 

naar € 16,76 mld (2019BO), of een groei met 9,7% over de twee begrotingsjaren. Het grootste 

aandeel wordt gevonden in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV) inclusief het autonome 

onderwijs, met in totaal apparaatskredieten van € 11,28 mld of ongeveer twee derde van het 

totaal. De Vlaamse apparaatskredieten groeien daarmee sneller dan de Vlaamse en Belgische 

economie. Per hoofd van de bevolking wordt eveneens een toename gerealiseerd: bij begroting 

2017BO komt de geconsolideerde werking van de Vlaamse overheid neer op bijna € 2.350 per 

inwoner van het Vlaamse gewest, wat bij 2019BO evolueert richting € 2.550 per inwoner. 
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Het groeiritme bij de recent geconsolideerde instellingen ligt hoger dan bij de overige instellingen. 

Dat neemt niet weg dat ook de apparaatskosten zonder de recent geconsolideerde instellingen 

tot reële groeicijfers komen: het aandeel van deze laatste apparaatskosten stijgt in vergelijking 

met zowel het Vlaamse als Belgische bbp tussen 2017 en 2019 telkens met 0,1%. 

10. De som van de inkomensoverdrachten aan ondernemingen, vzw’s, huishoudens en lagere 

overheden evolueert van € 22,23 mld (2017BO) naar € 24,17 mld, en vormt daarmee meer dan 

de helft van de Vlaamse ESR-uitgaven. Het grootste aandeel betreft de uitgaven van het beleids-

domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), dat anno 2019 ongeveer de helft van alle 

inkomensoverdrachten vertegenwoordigt. In vergelijking met de totale Vlaamse uitgaven blijven 

de inkomensoverdrachten in deze periode stabiel, rond 51% van het totaal. De inkomensover-

drachten aan huishoudens (zoals kinderbijslag, ouderenzorg en personen met een handicap) 

vertegenwoordigen het grootste aandeel en realiseren ook de grootste groei. 

Per hoofd van de Vlaamse bevolking komen deze uitgaven aanvankelijk neer op € 3.400 

(2017BO), wat groeit naar ongeveer € 3.650 (2019BO). Het aandeel van deze uitgaven in het 

Vlaamse en Belgische bbp stijgt dan ook, van 8,6% naar 8,8% (Vlaanderen) dan wel van 5,1% 

naar 5,2% (België) van het respectieve bbp.  

11. De SERV hanteert sinds verscheidene jaren een verruimde definitie van investeringen: elke 

overheidsuitgave wordt als een investeringsinspanning beschouwd wanneer die uitgave a/ een 

overheidsinvestering in Vlaanderen direct realiseert, dan wel b/ als kapitaaloverdracht bijdraagt 

aan het realiseren van een investering door een derde (instantie buiten de eigen consolidatie-

kring). Om pragmatische redenen wordt het begrip ‘investeringsinspanning’ gebruikt voor de uit-

gebreide definitie van investeringen. Het resultaat is een meer beleidsrelevante definitie van de 

Vlaamse investeringsinspanning, aangezien de Vlaamse Regering duidelijk inzet op de realisatie 

van investeringen via kapitaaloverdrachten. Het geheel van de investeringsinspanningen groeit 

gestaag, van € 3,48 mld (2017BO) naar € 3,76 mld (2019BO).  

12. De Vlaamse investeringsinspanningen zijn nominaal gestegen in de afgelopen legislatuur: als 

aandeel van het BBP blijven ze constant op 0,8% van het Belgische bbp, terwijl ze groeien van 

1,3% (2017BO tot 2018BO) naar 1,4% (vanaf 2018BA) van het Vlaamse bbp. Ook per inwoner 

van het Vlaamse gewest wordt een stabiel resultaat bekomen, indien abstractie gemaakt wordt 

van de impact van de inflatie en de economische groei: het resultaat evolueert in deze jaren van 

afgerond € 535 naar € 570 per inwoner.  

Maatregelen om het saldo te bewaken (regeerakkoord)  

13. De Vlaamse Regering neemt in haar regeerakkoord een reeks maatregelen om het begro-

tingssaldo bij constant beleid te verbeteren: gecumuleerd gaat het om € 1,88 mld tegen het einde 

van de legislatuur. Het gaat deels om hogere ontvangsten bij een aantal specifieke instellingen, 

maar het gros van deze maatregelen vermindert de uitgaven. Daarbovenop wordt een aantal 

uitgaven tijdelijk verschoven.  

Bijna een derde van de begrotingsmaatregelen behelst ingrepen in de interne werking van de 

Vlaamse overheid met focus op de werkingsmiddelen en lonen. Het rationaliseren van nieuwe 
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bevoegdheden tekent voor meer dan een vijfde van het traject, en betreft de bij de 6de Staatsher-

vorming naar de Vlaamse overheid overgedragen bevoegdheden. Daarnaast wordt ingezet op 

het afremmen van budgettaire groeipaden. De afbouw van overheidsstructuren betreft de over-

dracht van provinciale gemeenschapsbevoegdheden naar de Vlaamse overheid. Tenslotte zijn 

er maatregelen gericht op het verhogen van de kostendekkingsgraad evenals het meer inzetten 

op de kerntaken van de overheid, naast punctuele maatregelen. In totaal komen deze maatrege-

len gecumuleerd over de legislatuur neer op € 475 mln bijkomende ontvangsten en iets meer dan 

€ 1.400 mln verminderde uitgaven. 

Formeel is er geen link met de minderontvangsten ingebouwd in de Bijzondere Financieringswet 

(BFW). Maar het resultaat op het einde van de legislatuur evenals het gehele traject van deze 

minderontvangsten zijn in hoge mate gelijklopend met de som en het traject van de maatregelen 

om het begrotingsevenwicht te bewaken.  

Uitgaven voor nieuw beleid 

14. Met nieuw beleid wordt in dit rapport de nieuwe beleidsmaatregelen van de Vlaamse Regering 

na opmaak van het regeerakkoord bedoeld. De maatregelen genomen bij opmaak van het re-

geerakkoord horen daar niet bij. Deze uitgaven komen in de afgelopen legislatuur gecumuleerd 

neer op € 2.941 mln bijkomende beleidskredieten (VAK) en € 2.139 bijkomende betaalkredieten 

(VEK). Het grootste aandeel gaat naar het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

(WVG) met € 671 mln VAK (22,8% van het totaal) en € 545 mln VEK (25,5%), en het beleidsdo-

mein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) met € 611 mln VAK (20,8%) en € 512 mln VEK 

(23,9%). Deze cijfers sluiten aan bij de stelling van de Vlaamse Regering dat op het einde van de 

legislatuur cumulatief € 500 mln bijkomende middelen voor welzijn enerzijds en voor O&O en 

steun aan het bedrijfsleven anderzijds voorzien worden. 

In relatieve termen (in % van de ESR-uitgaven in de initiële begroting 2019) hebben deze uitgaven 

de grootste betekenis voor het beleidsdomein EWI, waar een zeer significante toename wordt 

gerealiseerd, terwijl de groei voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken (MOW) even-

eens van belang is.  

Saldo van ontvangsten en uitgaven 

15. De evolutie van het Vlaamse ESR-saldo van ontvangsten en uitgaven laat zich in de afgelo-

pen legislatuur in drie fases samenvatten. Aanvankelijk (begroting 2015BO) start de Vlaamse 

Regering – conform de afspraken in het regeerakkoord – met de intentie om de begroting in 

evenwicht te houden, ondanks de aanzienlijke uitdagingen (macro-economische omstandighe-

den, minderontvangsten via BFW) waarvoor ze wordt gesteld. Er worden immers in het eerste 

begrotingsjaar reeds voor € 1,1 mld begrotingsmaatregelen genomen. 

Vanaf de begrotingscontrole (2015BA) geeft de Vlaamse Regering aan een ESR-tekort op haar 

begroting (negatief saldo) te accepteren. De regering kiest ervoor om een begroting met een 

deficit van € -548 mln in te dienen, wat ze verantwoordt doordat de Hoge Raad van Financiën 

een saldo van € -760 mln voor Vlaanderen toelaatbaar acht. De begrotingen in 2016 benadrukken 

dat de begrotingsdoelstelling dient gelezen in functie van het te halen evenwicht in 2017. De 

regering beslist voor het eerst om een categorie uitgaven buiten de structurele inspanning te 
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houden, namelijk € 121 mln aan meeruitgaven voor de asielcrisis, conform de Europese begro-

tingsregels en afspraken.  

Vanaf de begrotingsopmaak 2017 wordt terug aangesloten bij het begrotingsevenwicht. Hiervoor 

worden twee elementen buiten de saldoberekening gelaten, namelijk de bouwkosten voor het 

Oosterweeldossier en een nog op te nemen federaal toegekende investeringssubsidie voor zie-

kenhuisinfrastructuur (enkel in de begrotingen 2017 en 2018). De eerste uitzondering wordt ver-

antwoord door het terugverdienmodel achter de investering (tolheffing), het strategische karakter 

en de grootteorde van de investering. Hoewel deze elementen in budgettair opzicht voorlopig 

beperkt blijven (in totaal steeds minder dan € 150 mln), zijn de Vlaamse begrotingen sinds 2017 

zonder deze elementen niet in evenwicht. 

16. De SERV heeft geen principieel probleem met het isoleren van uitgaven voor strategische 

investeringen bij het aftoetsen van de begrotingsdoelstelling, maar pleit er voor dat bij de start 

van de volgende legislatuur daarover heldere afspraken gemaakt worden. Dergelijke afspraken 

maken de berekening van het structurele saldo consistent over de gehele legislatuur.  

Met strategische investeringen worden bedoeld: investeringen die na realisatie een duidelijk aan-

toonbare impact op de groei van het potentiële bbp hebben. Het gaat om een (zeer) beperkt 

aantal, in de regel grootschalige investeringsprojecten met eveneens een belangrijke vernieu-

wende dimensie. Met deze definitie van strategische investeringen zijn dus geen (uitbreiding van) 

‘gewone’ investeringen bedoeld. In de visie van de SERV dient de komende Vlaamse Regering 

minimaal de Oosterweelverbinding als een strategische investering te beschouwen. 

17. Los van de definitie wat al dan niet dient meegenomen in de berekening van de begrotings-

doelstelling, valt op dat het begrotingssaldo (ontvangsten – uitgaven) voor correcties (raming on-

derbenutting en ESR-correcties) in de afgelopen legislatuur steeds negatiever wordt. Op het 

einde van de legislatuur lopen beide correcties op tot meer dan € 1,25 mld (ongeveer 3% van de 

ontvangsten), ook wanneer eenmalige elementen uit de berekening verwijderd worden (autono-

miefactor in 2018, overflow in 2019). De raming van de onderbenutting is de afgelopen jaren 

steeds toegenomen, maar wel correct gebleken. De SERV pleit ervoor dat bij de uitvoering van 

een begroting de gerealiseerde onderbenutting bij de uitgaven wordt toegelicht. 

Uitgangspunten begrotingsbeleid 

18. Meerdere uitdagingen, waaronder investeringen in infrastructuur naast andere beleidspriori-

teiten, zullen de komende jaren de Vlaamse overheidsfinanciën op scherp zetten. Deze uitdagin-

gen hoeven hier niet opgesomd te worden, want naast de vele investeringen voor de energie- en 

klimaatdoelstellingen worden voor heel wat andere prioriteiten eveneens aanzienlijke bedragen 

vooropgesteld, die vaak in meerdere miljarden euro worden uitgedrukt.  

De financiering van dergelijke voorstellen in de huidige budgettaire context is niet evident, gege-

ven de visie van de SERV dat volgende uitgangspunten de basis van het Vlaamse begrotingsbe-

leid vormen: a/ de Vlaamse overheidsfinanciën gezond houden, b/ het bevorderen van een sta-

biele en duurzame sociaaleconomische ontwikkeling die meer welzijn en welvaart mogelijk maakt 
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in Vlaanderen, waartoe een versterking van investeringen een essentiële bijdrage dient te leve-

ren, en c/ de huidige Europese begrotingsregels respecteren, inclusief een bijdrage aan de ver-

eiste schuldafbouw op het niveau van de gehele Belgische overheid.  

19. In de visie van de SERV kunnen de beoogde doelstellingen gezamenlijk bereikt worden, aan 

de hand van vier te bewaken ankerpunten voor het Vlaamse begrotingsbeleid. 

Ankerpunt 1: structureel begrotingsevenwicht behouden. Een structureel begrotingsevenwicht is 

de basis voor de houdbaarheid van de Vlaamse overheidsfinanciën, en blijft te allen tijde behou-

den. De structurele begrotingsdoelstelling houdt (in vergelijking met de nominale begrotingsdoel-

stelling) rekening met de conjuncturele omstandigheden, met eenmalige ontvangsten of uitgaven, 

en met uitgaven voor strategische investeringen. De uitgaven groeien globaal niet sneller dan de 

ontvangsten.  

Ankerpunt 2: overheidsinvesteringen versterken. De uitgaven voor investeringsinspanningen 

door de overheid groeien sneller dan deze voor de andere uitgaven. De definitie van investerings-

inspanningen door de overheid omvat de eigen overheidsinvesteringen én de kapitaaloverdrach-

ten ter ondersteuning van investeringen door derden (buiten de overheid). De niet-investerings-

uitgaven blijven evenwel groeien, weliswaar aan een lager groeiritme dan de investeringen, zodat 

ook bij de niet-investeringsuitgaven significante initiatieven voor nieuw beleid mogelijk blijven, 

ook door de evaluatie van het huidige beleid.  

Ankerpunt 3: prioriteit geven aan strategische investeringen. Uitgaven voor strategische investe-

ringen tijdens hun bouwfase, onafhankelijk van de wijze waarop de investering tot stand komt 

(klassieke dan wel alternatieve financiering), staan het bereiken van het structureel begrotings-

evenwicht niet in de weg. De SERV ondersteunt de voorstellen ter hervorming van de Europese 

begrotingsopvolging die beogen om uitgaven voor dergelijke strategische investeringen te sprei-

den over de bouwperiode dan wel levensduur van deze investeringen, zodat geen conflict ont-

staat tussen het behouden van het structurele begrotingsevenwicht en het realiseren van deze 

investering. Zolang deze hervorming niet gerealiseerd is, stelt de Vlaamse Regering bij opmaak 

van het regeerakkoord een beperkte lijst met strategische investeringen op, waarvan de bouwuit-

gaven niet meegerekend worden bij het aftoetsen van de begrotingsdoelstelling.  

Ankerpunt 4: schuldevolutie beheersen. De Vlaamse schuldnormering dient te garanderen dat de 

Vlaamse schuld niet verder groeit. Een integrale schuldplanning op langere termijn bewaakt de 

evolutie van de Vlaamse schuld. Bijkomende schuldopbouw (buiten reeds aangegane of besliste 

schuld) kan enkel verantwoord worden voor het realiseren van strategische investeringen, ana-

loog aan de wijze waarop deze uitgaven niet meegerekend worden bij het aftoetsen van de struc-

turele begrotingsdoelstelling.  

Creatie van budgettaire ruimte  

20. Gezonde overheidsfinanciën zijn en blijven voor de SERV een evident uitgangspunt. Dit im-

pliceert een volgehouden structureel begrotingsevenwicht in Vlaanderen, waarmee maatschap-

pelijke beleidsprioriteiten vandaag en in de toekomst kunnen gerealiseerd worden. Dat kan onder 
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andere door a/ middelen binnen de begroting te verschuiven, b/ waar mogelijk en zinvol bepaalde 

bestedingen te beperken, en c/ waar relevant alternatieve financieringsconstructies op te zetten. 

De investeringsinspanningen van de Vlaamse overheid (inclusief ondersteuning van investerin-

gen door derden) komen anno 2019 ongeveer neer op afgerond € 550 per inwoner van het 

Vlaams gewest. Dit bedrag zal door de realisatie van de Oosterweelverbinding, dus op basis van 

beslist beleid, de komende jaren groeien naar meer dan € 650 per inwoner, indien het overige 

volume aan investeringsinspanningen door de Vlaamse overheid stabiel blijft.  

21. Het derde ankerpunt hoger geeft aan dat de uitgaven voor strategische investeringen tijdens 

hun bouwfase het bereiken van het structureel begrotingsevenwicht niet in de weg mogen staan. 

Idealiter worden over deze werkwijze op het niveau van de Europese begrotingsopvolging afspra-

ken gemaakt. Zolang dit echter niet het geval is, dient in de visie van de SERV een beperkte lijst 

met strategische investeringen opgesteld te worden, waarvan de uitgaven voor de effectieve re-

alisatie niet meegerekend worden bij het aftoetsen van de begrotingsdoelstelling.  

Kritische analyse van huidige bestedingen 

22. Een kritische analyse van de huidige overheidsuitgaven kan budgettaire ruimte creëren voor 

meer prioritaire bestedingen van de beschikbare middelen. Niet alles wat de overheid vandaag 

doet heeft immers nog steeds dezelfde relevantie als bij de opstart van die uitgaven, zodat de 

vraag naar de meest prioritaire besteding van deze middelen dient gesteld.  

23. Een analyse van de beschikbare middelen kan leiden tot de conclusie dat maatschappelijk 

gewenste resultaten met minder middelen kunnen bereikt worden, maar dat hoeft niet te beteke-

nen dat deze middelen niet langer moeten ingezet worden. De eerste vraag zou dan moeten zijn: 

welke andere beleidsprioriteiten kunnen met de vrijgekomen middelen gerealiseerd worden? 

24. De uitrol van prestatiebegroting in de afgelopen twee jaar heeft een kader gerealiseerd om 

beleidsinformatie en begrotingsinformatie op elkaar af te stemmen, via de zogenaamde ‘inhou-

delijke structuurelementen’ (ISE). De verdere uitrol van prestatiebegroting in de komende jaren 

heeft een directe link met de realisatie van ‘spending reviews’. Immers, het resultaat van een 

spending review is een inschatting (dus meting) van de beleidsresultaten gerealiseerd met de 

beschikbare middelen voor dat beleid, en hanteert daarvoor per definitie een indicator (‘meetlat’). 

Het is dan ook aangewezen om de implementatie van spending reviews in de verschillende be-

leidsdomeinen te laten samen sporen met de verdere uitrol van prestatiebegroting. De resultaten 

van beide processen kunnen elkaar zowel inspireren als versterken. 

Schuldbeheersing combineren met strategische investeringen 

25. De beperking en beheersing van schulden zijn zowel vandaag als in de komende jaren van 

belang voor het gezond blijven van de Vlaamse overheidsfinanciën. Er dient zo weinig mogelijk 

schuld doorgeschoven te worden naar volgende generaties, en er dient vermeden dat historische 

schulden in de weg staan van de aanpak van de huidige uitdagingen.  

In de visie van de SERV is bijkomende schuldopbouw (buiten reeds aangegane of besliste 

schuld) enkel te verantwoorden voor het realiseren van strategische investeringen, analoog aan 
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de wijze waarop deze uitgaven niet worden meegerekend bij het aftoetsen van de structurele 

begrotingsdoelstelling (zie hoger).  

26. Een integrale schuldplanning op korte en langere termijn moet de evolutie van de Vlaamse 

schuld in kaart brengen, en deze evolutie bewaken.  

Investeringsbeleid en kwaliteitsvolle infrastructuur 

27. De uitbouw van nieuwe infrastructuur en het onderhoud of de aanpassing van bestaande 

infrastructuur verdienen een hoge prioriteit, omdat een kwaliteitsvolle infrastructuur cruciaal is 

voor de welvaart en het welzijn in een maatschappij. Een inhaalbeweging qua infrastructuurin-

vesteringen biedt de kans om te bouwen aan een koolstofarme en klimaatbestendige infrastruc-

tuur, en tegelijkertijd het economisch weefsel te versterken en mobiliteits- en milieuproblemen 

aan te pakken. Infrastructuurinvesteringen moeten bovendien een antwoord bieden op nieuwe 

behoeften, zoals investeringen in slimme steden, digitale infrastructuur of artificiële intelligentie. 

28. In SERV-begrotingsrapporten en -adviezen (zie bijvoorbeeld het advies over de begroting 

2019, gepubliceerd in juli 2018) is de afgelopen jaren benadrukt dat de wijze waarop de Vlaamse 

overheid haar investeringsprojecten aanpakt, kan verbeterd worden.  

Om de benodigde infrastructuuruitbouw te kunnen realiseren zijn voor Vlaanderen volgende ver-

betervoorstellen van prioritair belang: een duidelijk afwegingskader voor investeringen inclusief 

het aangeven van prioriteiten, een integrale en gecoördineerde planning van investeringen, een 

centrale infrastructuurcel binnen de administratie die grootschalige dossiers voorbereidt, coördi-

neert en opvolgt, en een degelijk beheer en uitbating van de gebouwde infrastructuur. De SERV 

benadrukt dat deze verbetervoorstellen, opgenomen in het advies over de begroting 2019, van 

belang blijven. 
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Rapport 

1 Inleiding en leeswijzer 

29. Dit Evaluatierapport over het begrotingsbeleid 2015-2019 vat de belangrijkste ontwikkelingen 

qua begrotingsbeleid en qua begrotingsresultaten in de afgelopen legislatuur samen. Enkel het 

laatste hoofdstuk over begrotingsbeleid kijkt eveneens vooruit, naar de volgende legislatuur.  

Het rapport volgt een klassieke indeling: 

• Het tweede hoofdstuk schetst de uitgebreide ontvangsten via de 6de Staatshervorming even-

als de ESR-consolidatieperimeter, die beide vanaf de initiële begroting 2015 een aanzienlijke 

impact hebben. Tevens wordt ingegaan op de evoluties bij de gewestbelastingen, met focus 

op de uitbreiding (kilometerheffing vrachtwagens) en aanpassingen van het wettelijk kader 

(registratierechten, successierechten). 

• Het volgende hoofdstuk schetst op een gelijkaardige wijze de evolutie van de uitgaven in de 

afgelopen legislatuur. Aanvullend wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste beste-

dingsvormen van deze uitgaven, namelijk apparaatskredieten (lonen en werkingskosten), in-

komensoverdrachten aan ondernemingen, vzw’s, huishoudens en lagere overheden, en in-

vesteringen. De SERV hanteert voor deze laatste categorie de recent afgesproken uitge-

breide definitie van investeringen, die niet alleen rekening houdt met de eigen overheidsin-

vesteringen maar tevens met de ondersteuning van investeringen door derden, zoals de wel-

zijns- en gezondheidssectoren of lagere overheden. Tot slot wordt in dit hoofdstuk een over-

zicht gegeven van de maatregelen om het begrotingssaldo te bewaken (genomen bij opmaak 

van het regeerakkoord) en de nieuwe beleidsinitiatieven van de Vlaamse Regering (na op-

maak van het regeerakkoord). 

• Het vierde hoofdstuk schetst de evolutie van het begrotingssaldo, als resultaat van de evolutie 

van ontvangsten en uitgaven, en de componenten (onderbenutting, ESR-correcties) die het 

bijkomend beïnvloeden. 

• Het vijfde hoofdstuk gaat dieper in op het ruimere begrotingsbeleid. Dit hoofdstuk kijkt niet 

alleen terug maar ook vooruit, naar het begrotingsbeleid te voeren door de volgende Vlaamse 

Regering. Naast een overzicht van de belangrijkste elementen (beleidsruimte, schuldnorme-

ring) wordt erop gewezen dat de aanpak van het Vlaamse investeringsbeleid kan verbeterd 

worden. 

De gegevens, als basis van dit Evaluatierapport, zijn medio april 2019 afgesloten, terwijl de re-

dactie van de tekst afgesloten is op woensdag 8 mei 2019. 
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2 Ontvangsten  

2.1 Overzicht ESR-ontvangsten  

30. De totale ESR-ontvangsten in de Vlaamse begroting groeien van € 27,56 mld (2014BA1) over 

€ 38,28 mld (2015BO) naar € 45,10 mld bij de begroting 2019BO. Ten opzichte van de laatste 

begroting van de vorige legislatuur (2014BA) is dat een groei met 63,6%. Maar ook ten opzichte 

van de eerste begroting van de nieuwe legislatuur (2015BO) groeien de ontvangsten in 2019 nog 

steeds met 17,8%. Zie Figuur 1. 

 

Figuur 1: Vlaamse overheid, begroting 2014BA tot 2019BO, ESR-ontvangsten, in € dz 

 

31. Deze groei ontstaat in eerste instantie door de 6de Staatshervorming, met de grootste impact 

in het eerste jaar van de legislatuur. Deze impact komt op twee manieren tot uiting: enerzijds 

worden bijkomende bevoegdheden overgedragen inclusief (een deel van) de voorheen federale 

middelen daarvoor. Anderzijds zit in de Bijzondere Financieringswet (BFW), die de overdracht 

                                                

1  Een initiële begroting wordt in dit rapport als BO (begrotingsopmaak) afgekort, en een aangepaste begroting 
als BA (begrotingsaanpassing). 
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van deze bevoegdheden in detail vastlegt, een hele reeks maatregelen ingebouwd met een aan-

zienlijke impact op deze overgedragen middelen. Deze maatregelen hebben tot doel dat de ge-

westen bijdragen aan de sanering van de federale overheidsfinanciën, en zijn dan ook vooral ten 

gunste van de federale overheid.  

De Vlaamse Regering heeft dan ook bij opmaak van het regeerakkoord heel wat maatregelen 

genomen om de evolutie van het begrotingssaldo te bewaken. De impact daarvan komt voorna-

melijk bij de uitgaven tot stand (en wordt daar in meer detail besproken), maar enkele elementen 

beïnvloeden eveneens de ontvangsten van instellingen.  

Door de (federaal besliste) tax shifts dalen de regionale ontvangsten via de personenbelasting. 

De Vlaamse Regering kiest ervoor de effecten van de tax shifts integraal te laten doorwerken, en 

dus geen maatregelen te nemen om de ontstane minderontvangsten te compenseren via eigen 

fiscale instrumenten.  

Daarnaast realiseert de Vlaamse Regering verschillende nieuwe ontvangstencategorieën. De ki-

lometerheffing voor vrachtwagens leidt tegen het einde van de legislatuur (na aftrek van de be-

schikbaarheidsvergoedingen voor de operator) tot bijkomende ontvangsten van meer dan € 350 

mln. De ontvangsten via het Energiefonds en het Klimaatfonds zijn eveneens significant maar 

kennen een meer volatiel verloop, wat tevens geldt voor de ontvangsten via de verkeersboetes. 

De ontvangsten via gewestbelastingen groeien met meer dan 25% in de afgelopen legislatuur. 

Deze groei komt voor de helft tot stand via nieuwe ontvangsten (kilometerheffing voor vrachtwa-

gens, overgenomen provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing). De gewestbelastin-

gen bij ongewijzigd beleid groeien aan een gelijkaardig ritme als de som van economische groei 

en inflatie in deze periode. De Vlaamse Regering heeft bij opmaak van het regeerakkoord even-

eens heel wat hervormingen bij de gewestbelastingen vastgelegd. Het merendeel daarvan is tot 

op heden budgetneutraal doorgevoerd, waardoor vooralsnog geen of slechts een beperkte impact 

op de ontvangsten ontstaat.  

Tot slot is er de intrinsieke dynamiek door de inflatie en economische groei in de afgelopen jaren 

(gecumuleerd 14,8% in de afgelopen legislatuur). Globaal genomen waren de macro-economi-

sche omstandigheden gunstig, zeker in vergelijking met de vorige legislatuur. De eerste twee jaar 

werden wel gekenmerkt door minder gunstige groeicijfers dan geraamd bij opmaak van het re-

geerakkoord, maar vanaf 2017 ontstaan de meest gunstige macro-economische omstandighe-

den van het afgelopen decennium. Bovendien daalden de intrestlasten tot een historisch laagte-

punt.  

32. Onderstaand bespreken we deze evoluties aan de hand van de belangrijkste ontvangstenca-

tegorieën: de BFW-gewest en –gemeenschapsmiddelen, de gewestbelastingen, de overige ont-

vangsten van de departementen en tenslotte de eigen ESR-ontvangsten van instellingen (buiten 

de dotaties van de Vlaamse overheid). De Vlaamse begroting is immers te complex geworden 

om het geheel in enkele grote lijnen samen te vatten.  

De bespreking per ontvangstencategorie gaat telkens als volgt: de relevante ontwikkelingen wor-

den kort geschetst, met vooral aandacht voor de nieuw overgedragen bevoegdheden dan wel 
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nieuwe initiatieven van de Vlaamse Regering, vervolgens worden de gerealiseerde ontvangsten 

verduidelijkt, om af te ronden met de impact van maatregelen ingebouwd in de BFW dan wel 

vastgelegd in het regeerakkoord.  

2.2 BFW-gewestmiddelen 

2.2.1 Situering 

33. De zesde staatshervorming brengt significante veranderingen aan in de structuur van de 

BFW-gewestontvangsten. Tot 2015 krijgen de Gewesten een deel van de opbrengsten van de 

federale personenbelasting (PB) toegewezen, waarvan de evolutie gelinkt is aan de index en de 

reële economische groei (bbp). 

Vanaf 2015 wordt deze inkomstenbron geschrapt en vervangen door de bevoegdheid om opcen-

tiemen, aanvullende belastingen op de personenbelasting, te heffen. In plaats van de samenge-

voegde belasting komt een dotatie voor diverse bevoegdheden, evenals nieuwe dotaties voor 

werk en fiscale uitgaven.  

Gewestelijke opcentiemen 

34. De belangrijkste bron van gewestelijke ontvangsten via de BFW is de zogenaamde aanvul-

lende belasting op de personenbelasting, of de gewestelijke opcentiemen. De BFW heeft na de 

6de Staatshervorming ruimte gecreëerd voor de gewesten om een deel van de personenbelasting 

zelf in te vullen, door de federale personenbelasting aan te passen via de zogenaamde autono-

miefactor. Deze autonomiefactor werd in de BFW voor de aanslagjaren 2015 tot 2017 vastgesteld 

op 25,99%. Een belastingplichtige met bijvoorbeeld € 100 aan personenbelasting (voordien inte-

graal bestemd voor de federale overheid) betaalt vanaf de 6de Staatshervorming bij een autono-

miefactor van 25,99% maar 100% - 25,99% = 74,01% van die € 100 aan de federale overheid. 

De gewesten ontvangen, via de opcentiem, de vrijgekomen ruimte (25,99%). De BFW bepaalt 

tevens dat deze opbrengsten 40% van de naar de gewesten overgehevelde fiscale uitgaven2 

financieren. 

De definitieve autonomiefactor wordt in 2018 vastgesteld op 24,957%, zodat het gewestelijke 

aandeel in de federale ontvangsten via de personenbelasting licht daalt. De BFW bepaalt dat de 

teveel ontvangen opcentiemen in 2015 tot 2017 integraal dienen verwerkt in de opcentiemen van 

2018, wat voor de Vlaamse overheid neerkomt op een eenmalige negatieve correctie van iets 

meer dan € 1 mld.  

                                                

2  Het betreft voornamelijk fiscale uitgaven met betrekking tot wonen (woonbonus), werk (dienstencheques) en de 
win-win-lening. Zie voor meer details. K. Algoed & W. Van den Bossche, Wegwijs in de bijzondere financierings-
wet: financiële middelenvoorziening voor Gemeenschappen en Gewesten na de zesde staatshervorming, 16-
19.  
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Andere gewestontvangsten via de BFW 

35. De overige gewestontvangsten via de BFW betreffen middelen overgedragen voor het ar-

beidsmarktbeleid, voor 60% van de fiscale uitgaven en voor diverse bevoegdheden (reeds deels 

overgedragen voorafgaand aan de 6de Staatshervorming).  

In de BFW is tevens een overgangsmechanisme ingebouwd dat tot doel heeft een status quo te 

garanderen voor de ontvangsten die reeds voor de 6de staatshervorming waren overgedragen.  

36. Tot slot worden twee inhoudingen op de ontvangsten van de gewestmiddelen verwerkt, zoals 

vastgelegd door de BFW bij de 6de Staatshervorming: een bijdrage tot de financiering van de 

Brusselse instellingen3 (pendelaarsdotatie) en de zogenaamde responsabiliseringsbijdrage4 voor 

de pensioenen van Vlaamse ambtenaren.  

2.2.2 Ontvangen gewestmiddelen 

Tabel 15 op pagina 46 geeft een overzicht van de ontvangen gewestmiddelen voor de begrotingen 2014BA 

tot en met 2019BO5.  

37. De recurrente nieuwe BFW-ontvangsten vanaf 2015 worden onderstaand geïsoleerd van de 

ontvangsten tot 2014 door de inkomsten uit de samengevoegde belastingen en de tewerkstel-

lingsprogramma’s (2014) in mindering te brengen van de gewestelijke BFW-ontvangsten, inclu-

sief het overgangsmechanisme dat de meerontvangsten door het nieuwe gewestelijke financie-

ringssysteem compenseert. De ontvangsten onder het nieuwe systeem worden vergeleken met 

de hypothetische financieringsstroom mocht de oude BFW zijn voortgezet. Het gaat om € 3.777 

mln bijkomende ontvangsten bij de begrotingsopmaak 2015. Tabel 1 verduidelijkt de transforma-

tie van de BFW-ontvangsten tussen 2014BA en 2015BO, terwijl Tabel 2 de effectieve BFW-ge-

westontvangsten in de afgelopen legislatuur vergelijkt met de relevante macro-economische pa-

rameters, waarbij telkens cijfers bij uitvoering van de begroting voor de jaren 2015 tot 2018 ge-

hanteerd zijn.  

38. De BFW-gewestmiddelen bedragen € 9,9 mld in het eerste jaar van de afgelopen legislatuur, 

en blijven globaal stabiel tot 2017. In 2018 volgt een daling met € 1 mld, waarna deze ontvangsten 

groeien tot € 10,3 mld in de initiële begroting 2019BO. Deze ontvangsten volgen dus niet de 

macro-economische parameters: de BFW-gewestontvangsten stijgen over deze legislatuur ge-

cumuleerd met 4,2% (of gemiddeld 1,04% per jaar), wat ver achterblijft bij de gecumuleerde som 

van inflatie en economische groei, die tussen 2015 en 2019 een groei van bijna 15% realiseren.  

                                                

3  Deze minderontvangsten worden tot en met de aangepaste begroting 2018BA verwerkt bij de ontvangsten voor 
gemeenschapsmiddelen, en vanaf de begroting 2019BA als een uitgave. In dit rapport worden ze systematisch 
bij de gewestontvangsten verwerkt, voor een consistente vergelijking in de loop van de tijd.  

4  Deze middelen worden tot en met de begroting 2016BO gerapporteerd bij de gemeenschapsmiddelen, waarna 
ze vanaf de begroting 2016BA bij de gewestmiddelen gerapporteerd worden. In dit rapport worden ze systema-
tisch bij de gewestontvangsten verwerkt, voor een consistente vergelijking in de loop van de tijd. 

5  Bij de opmaak van dit rapport zijn gedetailleerde cijfers over de uitvoering van de begroting 2018 nog niet 
beschikbaar. Voor 2019 is uiteraard enkel de initiële begroting 2019BO beschikbaar. 



  

 Evaluatie begrotingsbeleid 2015-2019 

 

 

 
  21 

 

Tabel 1: Vlaamse overheid, 2014BO en 2015BO, evolutie BFW-ontvangsten, in € dz 

BO 2014 BO 2014 2015BO 2015BO 

Samengevoegde belastingen 6.257.799 Toegewezen gedeelte van de PB 406.525 
  

Opcentiemen 7.466.983 

Tewerkstellingsprogramma's 261.560 Dotatie werk 1.649.455 
  

Dotatie fiscale uitgaven 1.153.145 
  

Pendeldotatie -30.204 
  

Overgangsmechanisme -265.381 

  Responsabiliseringsbijdrage -84.463 

Totaal (A) 6.519.359 Totaal (B) 10.296.060 
  

Nieuwe ontvangsten = (B) – (A) 3.776.701 

 

Tabel 2: Vlaamse overheid, uitvoering begroting 2015 tot initiële begroting 2019, vergelijking macro-
economische parameters (in %) en gewestontvangsten BFW, in % en € mln 

 
2015UITV 2016UITV 2017UITV 2018UITV 2019B0 

Economische groei (bbp) 1,4% 1,2% 1,7% 1,8% 1,5% 

Inflatie (CPI) 0,56% 2,0% 2,2% 1,7% 1,9% 

Som inflatie en economische groei (bbp) 2,0% 3,2% 3,9% 3,5% 3,4% 

Gecumuleerde groeivoet sinds 2015   3,2% 7,2% 11,0% 14,8% 

Opcentiemen (aanvullende belasting op 
PB)  7.532 7.705 7.689 6.771 7.823 

Jaarlijkse groeivoet    2,3% 

 

-0,2% 

 

-11,9% 

 

15,5% 

 
Gecumuleerde groeivoet sinds 2015   2,3% 

 

2,1% 

 

-10,1% 3,9% 

Effectieve BFW-gewestontvangsten  9.875 9.944 10.006 9.079 10.294 

Jaarlijkse groeivoet    0,7% 0,6% -9,3% 

- 

-9,3% 

 

13,4% 

 
Gecumuleerde groeivoet sinds 2015   0,7% 

 

1,3% 

 

-8,1% 4,2% 

Nieuwe ontvangsten t.o.v. 2014 BA 3.356 3.424 3.487 2.559 3.775 

Gecumuleerde groei nieuwe ontvangsten   2,0% 3,9% -23,7% 12,5% 

 

De oorzaak voor deze afwijkende evolutie zijn de inhoudingen op de gewestmiddelen, zoals vast-

gelegd in de BFW bij de 6de Staatshervorming. 
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2.2.3 Inhoudingen op BFW-gewestontvangsten  

Situering 

39. Buiten de herrekening door de aangepaste autonomiefactor in 2018 (zie hoger) bestaan de 

inhoudingen in de BFW uit de contributie tot de financiering van de Brusselse instellingen (van  

€ -31 mln in 2015 naar € -28 mln in 2019) en de responsabiliseringsbijdrage (oplopend van € -94 

mln in 2015 naar € -121 mln in 2019). Deze inhoudingen zitten reeds vervat in de berekening van 

de effectief ontvangen gewestmiddelen (zie Tabel 17 op pagina 48).  

Daarenboven bevat de BFW twee bijkomende inhoudingen die niet rechtstreeks zichtbaar zijn.  

40. De bijdrage van gewesten en gemeenschappen aan de sanering van de federale overheids-

financiën heeft tot doel vanaf 2016 een evenwicht te bereiken voor de financiën van de gezamen-

lijke overheden. Vanaf 2016 gaat het in totaal om een inhouding van ongeveer € -1,7 mld6 op de 

Vlaamse ontvangsten, die onder andere verwerkt wordt in de gewestdotatie ‘middelen arbeids-

markt’. Voor de gemeenschappen wordt deze impact in mindering gebracht via de dotatie perso-

nenbelasting (zie infra). De Vlaamse overheid neemt in 2015 en 2016 een heel aantal maatrege-

len, vooral langs uitgavenzijde, om de evolutie van het saldo te bewaken en daarmee deze min-

derontvangsten te compenseren.  

Tevens voorziet de BFW een bijdrage tot de (federale) vergrijzingskost, die voor Vlaanderen op-

loopt van € -29 mln in 2017 naar € -110 mln in 2019. Deze bijdrage beoogt de betaalbaarheid van 

de vergrijzingskosten te verbeteren, waarvoor de regionale entiteiten tegen 2030 een bijdrage 

van 0,23% bbp leveren. Daartoe wordt de bbp-koppeling van bepaalde dotaties vanaf 2017 be-

perkt.  

Zoals hoger verduidelijkt bepaalt de BFW eveneens dat de correctie voor de teveel ontvangen 

gewestelijke opcentiemen in 2015 tot 2017 integraal dient verwerkt in de opcentiemen van 2018.  

Aanzienlijke impact in afgelopen legislatuur 

In Tabel 17 op pagina 48 worden de minderontvangsten van gewestmiddelen ingebouwd in de BFW ver-

duidelijkt.  

41. De bijdrage aan de sanering van de federale overheidsfinanciën is vanaf de start van de 

legislatuur de grootste factor: van € -759 mln (uitvoering 2015) over € -1.547 mln (uitvoering 2016) 

naar € -1.690 mln (2019BO). Het verschil tussen 2016 en 2019 ontstaat door de conjuncturele 

parameters. Het geheel van de minderontvangsten stijgt naar een totaal van € -1.671 mln in 2016. 

In 2018 groeit het totaal zelfs naar € -2.876 mln, gezien de eenmalige correctie bij de opcentie-

men. In de begroting 2019BO komt de som van de minderontvangsten terug uit op een totaal van 

€ -1.950 mln, wat aansluit bij de cijfers van 2017.  

                                                

6  Zie K. Algoed & W. Van den Bossche, ibid., 57 voor een verduidelijking. 
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Ramingen BFW-gewestontvangsten sterk bijgesteld in loop van de tijd 

42. De opeenvolgende meerjarenramingen7 van de Vlaamse Regering in de afgelopen legislatuur 

bieden de mogelijkheid om de begrotingen over de gehele legislatuur in een breder perspectief 

te plaatsen. Zij verduidelijken immers de voorafgaand geraamde evolutie van de ontvangsten bij 

ongewijzigd beleid.  

De vernieuwde BFW heeft, naast de conjuncturele verwachtingen, een grote impact op de ge-

raamde ontvangsten. Dit geldt in het bijzonder voor de raming van de correctie opcentiemen in 

2018: zie Figuur 2 voor de evolutie van de meerjarenramingen tussen 2015 en 2018. 

Figuur 2: Vlaamse overheid, meerjarenramingen 2014 – 2019, geraamde ontvangsten via de gewestelijke 
opcentiemen, in € mln  

 

 

De grootste verschillen betreffen de startjaren van de legislatuur, waarbij opvalt dat de raming 

2015 voor alle jaren een grotere afwijking (systematische overschatting) van het finale resultaat 

vertoont dan de raming 2014 (systematische onderschatting). Vanaf de raming 2016 ontstaat een 

grote consistentie in de ramingen, waarbij enkel aangepaste conjunctuurfactoren voor variatie 

                                                

7  Met de Meerjarenraming 2014 (afgekort tot MJR) wordt de Meerjarenraming 2014-2019 bedoeld (gepubliceerd 
in december 2014), met de Meerjarenraming 2015 wordt de Meerjarenraming 2015-2020 bedoeld (december 
2015), enzovoort.  
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zorgen. Terwijl de MJR 2014 nog aangeeft dat de originele autonomiefactor de realiteit zal bena-

deren (dus geen correctie in 2018), wordt vanaf de MJR 2015 duidelijk dat een negatieve herre-

kening te verwachten is. De impact daarvan groeit met de jaren: in 2015 wordt de correctie ge-

raamd op € -548 mln, wat finaal in 2018 uitkomt op een correctie van € -1.017 mln. Zie Tabel 3. 

Tabel 3: Vlaamse overheid, meerjarenramingen 2014 tot 2018, raming correctie opcentiemen 2018, in € mln 

 

MJR  

2014-2019 

MJR  

2015 – 2020 

MJR 

2016-2021 

MJR 

2017-2022 

MJR  

2018 – 2023 

Correctie 2018 opcentiemen 0 -548 -633 -818 -937 

Correctie 2018 fiscale uitgaven 0 0 -233 -137 -122 

Correctie 2018 overgangsmechanisme 0 0 11 44 42 

SOM 0 -548 -855 -912 -1.017 

 

43. Een efficiënt begrotingsbeleid vertrekt van een duidelijk inzicht in de ontvangsten, wat een 

hoge voorspelbaarheid daarvan impliceert. De ontvangsten worden uiteraard beïnvloed door de 

macro-economische groeiparameters, maar daarnaast zou het ontvangstenpatroon helder en 

goed voorspelbaar moeten zijn.  

De aangegeven bijstellingen van de ramingen illustreert dat de voorspelbaarheid van de ontvang-

sten via de BFW – zeker in het begin van deze legislatuur – moeilijk correct in te schatten was. 

Teveel factoren met een op dat moment onbekende dynamiek, waarvan slechts enkele ingewij-

den de finesses kenden, beïnvloeden de resultaten op significante wijze. De onderste rij van Ta-

bel 3 illustreert dat de correctie opcentiemen 2018 in de MJR 2014 (december 2014) nog als 

budgetneutraal wordt ingeschat, terwijl het finaal om een correctie van meer dan € -1 mld gaat.  

44. Het betekent bovendien: de raming van de gewestelijke opcentiemen in het aanslagjaar 2015 

(basis van de correctie in 2018), zoals ingeschat tijdens de politieke en technische onderhande-

lingen (2011) ter voorbereiding van de 6de Staatshervorming, bleek er finaal behoorlijk naast te 

zitten. Ongetwijfeld spelen de in ongunstige zin gewijzigde macro-economische omstandigheden8 

hierin een rol, maar dit lijkt niet de enige verklarende factor te kunnen zijn. 

Dergelijke bijstelling van eerdere ramingen bemoeilijkt uiteraard een begrotingsbeleid, gezien 

hierdoor (bij een gegeven begrotingsdoelstelling) een gelijkaardige bijstelling langs uitgaven- 

en/of ontvangstenzijde dwingend opgelegd wordt.  

45. De Vlaamse Regering heeft de correctie opcentiemen niet mee opgenomen in het aftoetsen 

van haar begrotingsdoelstelling in 2018. Stricto sensu kan dergelijke aanpassing niet buiten het 

begrotingsdoelstellingen gehouden worden, gezien jaren op voorhand duidelijk was dat deze cor-

rectie er zat aan te komen.  

                                                

8  De reële omstandigheden in 2015 vielen minder gunstig uit dan aanvankelijk geraamd in 2011. 
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De Hoge Raad van Financiën (HRF), nadat de grootteorde van de correctie opcentiemen voor 

alle Belgische gewesten definitief duidelijk wordt, stelt in zijn advies9 2017 voor om deze correctie 

niet op te nemen bij het aftoetsen van de regionale begrotingsdoelstellingen. Op Belgisch niveau 

heeft deze herschikking geen impact, gezien de gewestelijke minderontvangsten tot identieke 

meerontvangsten op federaal niveau leiden. Deze werkwijze vermijdt bovendien dat aanzienlijke 

bijkomende maatregelen (langs ontvangsten- en/of uitgavenzijde) dienen genomen te worden om 

de gewestelijke begrotingsdoelstellingen te halen. De Vlaamse en de andere gewestregeringen 

zijn de visie van de HRF gevolgd, wat ook door onder andere de SERV onderschreven is. 

Bijkomende minderontvangsten via tax shifts 

46. Vanaf 2016 speelt nog een factor zonder rechtstreekse band met de BFW een belangrijke rol: 

de federale maatregelen gekend als tax shifts. Deze hebben in essentie de bedoeling om de netto 

inkomsten van belastingplichtigen te verhogen bij een gelijkblijvende bruto loonkost voor de werk-

gever. Dit impliceert dat de federale ontvangsten via de personenbelasting dalen, wat zich vertaalt 

in lagere gewestelijke opcentiemen voor de gewestelijke overheden.  

De tax shifts inclusief begeleidende maatregelen worden in stappen tussen 2016 en 2020 inge-

voerd. Deze factor heeft in het eerste jaar een geraamd negatief effect van € -72 mln (later bijge-

steld tot € -57 mln), wat oploopt tot € -835 mln in 2020 (zoals geraamd bij 2019BO). Zie Tabel 4. 

Tabel 4: Vlaamse overheid, meerjarenramingen 2015 tot 2019, gecumuleerde impact van tax shifts op 
opcentiemen tussen 2016 en 2020, in € mln 

 

MJR  
2015 - 2020 

MJR  
2016-2021 

MJR  
2017-2022 

MJR  
2018 - 2023 

MJR  
2019 - 2024 

2016 0 -72 -61 -57 -57 

2017 0 -334 -312 -302 -311 

2018 0 -337 -322 -302 -325 

2019 0 -583 -560 -537 -572 

2020 0 -842 -813 -758 -835 

 

De Vlaamse Regering heeft er steeds voor gekozen om de verwachte minderontvangsten door 

de federale maatregelen in de personenbelasting niet te compenseren door eigen bijkomende 

maatregelen, om daarmee maximaal uitvoering te geven aan de doelstelling van de tax shifts 

zoals beoogd door de federale regering.  

Groei BFW-gewestontvangsten blijft ook in komende legislatuur laag 

47. Hoger is aangegeven dat de groei van de BFW-gewestontvangsten in de afgelopen legisla-

tuur onder de macro-economische parameters bleef. In wezen wordt deze trend in de volgende 

legislatuur bevestigd, aangezien in 2024 de gecumuleerde som van de minderontvangsten ge-

raamd wordt op € -2.691 mln (in vergelijking met 2015): zie Tabel 5.  

                                                

9  Hoge Raad van Financiën, Advies begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2017-2020, 
1 april 2017. 
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Tabel 5: Vlaamse overheid, BFW-gewestmiddelen, som inhoudingen in meerjarenraming 2019-2024, in € mln 

 
2019 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

Sanering federale financiën -1.690 -1.738 -1.782 -1.826 -1.870 -1.915 

Bijdrage vergrijzingskost -111 -153 -192 -230 -267 -306 

Responsabiliseringsbijdrage -122 -131 -200 -274 -360 -443 

Brusselse instellingen -28 -28 -28 -28 -28 -28 

Som minderontvangsten BFW-
gewestmiddelen 

-1.950 -2.050 -2.202 -2.358 -2.524 -2.692 

Groeivoet minderontvangsten   5,1% 7,4% 7,1% 7,1% 6,6% 

Som raming inflatie- en groeiver-

wachtingen (december 2018) 
3,6% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,9% 

BFW gewestmiddelen 10.294 10.421 10.639 10.944 11.250 11.573 

Groeivoet BFW-gewestmiddelen    1,2% 2,1% 2,9% 2,8% 2,9% 

Aandeel minderontvangsten in % 
van BFW-gewestmiddelen 

18,9% 19,7% 20,7% 21,5% 22,4% 23,3% 

 

Deze evolutie ontstaat niet meer door de hoger verduidelijkte inhoudingen, maar door twee, van-

daag eerder kleine componenten: de inhoudingen via de vergrijzingskost (sterke groei vanaf 

2020) en de responsabiliseringsbijdrage (vanaf 2021). De groeivoet van deze BFW-minderont-

vangsten blijft dus ook in de komende jaren systematisch boven de som van de inflatie- en groei-

verwachtingen: vanaf 2020 groeien de inhoudingen jaarlijks met meer dan 5%. Het aandeel van 

de inhoudingen stijgt dan ook mee, naar meer dan 23% van de BFW-gewestmiddelen in 2024 

(zie de laatste rij van Tabel 5). 

2.3 BFW-gemeenschapsmiddelen  

2.3.1 Situering 

48. Bijna 70% van de BFW-gemeenschapsmiddelen ontstaan door voorafnames op de belasting 

op de toegevoegde waarde (BTW) en de federale ontvangsten via de personenbelasting (PB)10. 

Daarnaast worden vanaf 2015 (6de Staatshervorming) dotaties voorzien voor de overgedragen 

bevoegdheden ouderenzorg, kinderbijslagen, diverse dotaties gezondheidzorg en tegemoetko-

ming hulp aan bejaarden (THAB) evenals justitiehuizen. Vanaf 2016 komen daar middelen voor 

de ziekenhuisinfrastructuur bij, vanaf 2018 voor de interuniversitaire attractiepolen.  

Ook bij de gemeenschapsmiddelen voorziet een overgangsmechanisme een compensatie voor 

de financiële effecten van de 6de staatshervorming. In tegenstelling tot het gewestelijke mecha-

nisme heeft dit een positief budgettair effect op de Vlaamse ontvangsten.  

                                                

10  Zie voor een meer gedetailleerde duiding: K. Algoed & W. Van den Bossche, Wegwijs in de bijzondere finan-
cieringswet: financiële middelenvoorziening voor Gemeenschappen en Gewesten na de zesde staatshervor-
ming. 
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2.3.2 Ontvangen gemeenschapsmiddelen 

In Tabel 16 op pagina 47 worden het totaal en de componenten van de BFW-gemeenschapsmiddelen 

verduidelijkt.  

49. De ontvangsten via de BFW-gemeenschapsmiddelen evolueren van € 20,0 mld (uitvoering 

2015) naar € 23,2 mld bij begroting 2019BO (groei van 16,35%). Gemiddeld komt de jaarlijkse 

groei daarmee neer op 3,84%, en blijft daarmee voor de gehele legislatuur boven de som van 

inflatie- en bbp-cijfers. Zie Tabel 6. 

Tabel 6: Vlaamse overheid, begrotingen 2015 tot 2019, macro-economische parameters en groei BFW-

gemeenschapsmiddelen, in % en € mln 

 
2015UITV 2016UITV 2017UITV 2018UITV 2019B0 

Economische groei (bbp) 1,4% 1,2% 1,7% 1,8% 1,5% 

Inflatie (CPI) 0,6% 2,0% 2,2% 1,7% 1,9% 

Som inflatie en economische groei (bbp) 2,0% 3,2% 3,9% 3,5% 3,4% 

Raming gemeenschapsontvangsten BFW 19.981 20.820 21.716 22.470 23.247 

Groeivoet gemeenschapsontvangsten BFW   4,2% 4,3% 3,5% 3,5% 

Groeivoet gemeenschapsontvangsten zonder 
overgehevelde bevoegdheden  

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

Groeivoet gemeenschapsontvangsten gecumu-

leerd sinds uitvoering 2015 
  4,2% 8,7% 12,5% 16,3% 

Groeivoet gemeenschapsontvangsten zonder 
overgehevelde bevoegdheden, gecumuleerd 

sinds uitvoering 2015 

 1,4% 6,0% 9,8% 13,4% 

 

De twee laatste jaren van de legislatuur (2018 en 2019) komt de groei van de gemeenschaps-

middelen licht boven de som van de groeivoeten bbp en inflatie uit, waarbij vooral de overgedra-

gen bevoegdheden (vooral ouderenzorg) sneller groeien. De resultaten worden immers eveneens 

beïnvloed door bijkomende mechanismen ingebouwd in de BFW, zoals demografische evoluties 

(aantal inwoners, 80+ers, min18-jarigen en studenten). De laatste jaren is het Vlaamse aandeel 

in deze parameters in de regel toegenomen, in het bijzonder bij de 80+ers.  

2.3.3 Inhoudingen op de gemeenschapsmiddelen 

50. De ramingen van de BFW-gemeenschapsmiddelen vertonen een veel minder volatiel verloop 

dan deze van de gewestmiddelen. De introductie van de dotatie ziekenhuisinfrastructuur zorgt in 

2016 voor een uitbreiding van de ontvangsten, maar daarnaast worden in de loop van de legisla-

tuur geen significante breuken genoteerd, wat wel het geval is bij de gewestontvangsten.  

Dit contrast tussen gewest- en gemeenschapsmiddelen is integraal te wijten aan het feit dat er 

geen minderontvangsten voor gemeenschapsmiddelen in de BFW ingebouwd zijn. De enige in-

houding in deze middelencategorie is de correctie van het overgangsmechanisme in 2018, ten 

gevolge van de herberekening van de autonomiefactor (€ +12 mln).  
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2.4 Som BFW-gewest- en gemeenschapsmiddelen  

51. Gezamenlijk lopen de BFW-gewest- en gemeenschapsontvangsten op van € 29,9 mld bij de 

begrotingsuitvoering 2015 naar € 33,5 mld in 2019: een groei met € 3,7 mld of 12% over de gehele 

periode. Deze groei ontstaat in essentie via de gemeenschapsmiddelen. De correcties en inhou-

dingen op de gewestmiddelen hebben een grotere impact, want zonder deze elementen zouden 

de BFW-ontvangsten in de afgelopen legislatuur in totaal € 1,95 mld hoger liggen. Zie Tabel 7.  

Tabel 7: Vlaamse overheid, uitvoering begroting 2015 tot begroting 2019BO, macro-economische parameters 
(in %) en BFW-ontvangsten (in € mln) 

 

2015UITV 2016UITV 2017UITV 2018UITV 2019B0 

Economische groei (bbp) 1,4% 1,2% 1,7% 1,8% 1,5% 

Inflatie (CPI) 0,6% 2,0% 2,2% 1,7% 1,9% 

Som inflatie en economische groei (bbp) 2,0% 3,2% 3,9% 3,5% 3,4% 

BFW-ontvangsten zonder inhoudingen 30.739 32.436 33.477 34.413 35.491 

Groeivoet BFW-ontvangsten zonder inhoudingen   5,5% 3,2% 2,8% 4,1% 

Groeivoet BFW-ontvangsten zonder inhoudingen 
gecumuleerd sinds 2015 

  5,5% 8,9% 12,0% 15,5% 

BFW-ontvangsten 29.855 30.764 31.723 31.549 33.541 

Groeivoet BFW-ontvangsten    3,0% 3,1% -0,5% 7,3% 

Groeivoet ontvangsten gecumuleerd sinds 2015   3,0% 6,3% 5,7% 12,3% 

Verschil tussen effectieve BFW-ontvangsten en 
ontvangsten zonder correcties 

884 1.672 1.754 2.865 1.950 

Verschil groeivoet effectieve BFW-ontvangsten 
zonder correcties, gecumuleerd sinds 2015 

  2,5% 2,7% 6,3% 3,1% 

 

De inhoudingen zullen evenwel niet beperkt blijven tot de startjaren van de hervormde BFW na 

de 6de Staatshervorming. Zoals reeds verduidelijkt zal ook de volgende Vlaamse Regering ge-

confronteerd worden met minder snel stijgende BFW-gewestontvangsten dan op basis van de 

macro-economische parameters mag verwacht worden. 

2.5 Gewestbelastingen 

De basisgegevens voor deze ontvangsten worden gevonden in Tabel 18 op pagina 49. 

52. De ontvangsten via gewestbelastingen stijgen van € 5,41 mld (uitvoering van de begroting 

2015) naar € 6,76 mld (2019BO), of een toename met € 1,35 mld (25%). Drie blokken beheersen 

deze inkomstencategorie: de registratiebelastingen, de erfbelastingen en de verkeersbelastingen 

inclusief de nieuw ingevoerde kilometerheffing11 voor vrachtwagens. Daarnaast heeft de onroe-

                                                

11  In de Nationale Rekeningen wordt de kilometerheffing voor vrachtwagens niet beschouwd als een belasting, 
maar als een vergoeding voor een gepresteerde dienst. We beschouwen de kilometerheffing in dit rapport wel 
als een gewestbelasting, in overeenstemming met de intenties van de Vlaamse en andere gewestregeringen 
bij invoering van deze heffing. 
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rende voorheffing een wezenlijke impact, door de overname van de voorheen provinciale ont-

vangsten. Bijna de helft van de groei over de gehele legislatuur (12% tussen 2015 en 2019) komt 

tot stand via de uitbreiding van de gewestbelastingen (kilometerheffing, overdracht van provinci-

ale naar gewestelijke opcentiemen). De intrinsieke groei van de gewestbelastingen (13%) volgt 

globaal het patroon van de ontvangsten via de BFW-gemeenschapsmiddelen. 

We overlopen de belangrijkste categorieën van deze belastingen. Na een korte duiding van de 

resultaten wordt waar relevant aangegeven of de beoogde doelstellingen in het regeerakkoord 

gehaald zijn, en wordt ingegaan op de beleidskeuzes achter deze ontwikkelingen. 

2.5.1 Registratiebelastingen  

Gerealiseerde ontvangsten 

53. De toename van de gewestbelastingen bovenop inflatie over de gehele legislatuur wordt voor 

ongeveer de helft bepaald door de gestegen ontvangsten uit de registratiebelastingen. De ont-

vangsten uit het verkoop- en verdeelrecht stijgen sinds de initiële begroting 2015 met 24% 

(€ +498 mln), via de schenkbelasting met 11% (€ +40 mln), en via het recht op hypotheekvestiging 

met 7% (€ +11 mln). De stijging bij de ontvangsten uit het verkoop- en verdeelrecht ligt aanzienlijk 

boven de macro-economische parameters.  

Doelstellingen in het regeerakkoord 

54. In het Vlaams regeerakkoord wordt over het verdeelrecht het volgende gesteld: “We passen 

het verdeelrecht aan, zodat koppels die uit elkaar gaan hoogstens 1 procent verdeelrecht beta-

len” (regeerakkoord, pagina 160). 

Dit voornemen is uitgevoerd. In 2015 wordt het tarief opnieuw op 1% gebracht, als aan enkele 

voorwaarden wordt voldaan: de verdeling dient binnen het jaar na de echtscheiding plaats te 

vinden en bij dezelfde akte te gebeuren die de verdeling van de goederen bij echtscheiding regelt. 

In de programmawet bij begroting 2016BO wordt een versoepeling van beide voorwaarden inge-

voerd. De termijn wordt verlengd tot drie jaar, en de verdeling van het huis of appartement bij 

echtscheiding wordt losgekoppeld van de akte met de vereffeningsverdeling (ook onderhandse 

overeenkomsten afgesloten op een ander tijdstip genieten van het lagere tarief). 

55. Over de registratierechten (verkooprechten en schenkingsbelasting) wordt in het regeerak-

koord aangegeven: “We maken werk van een budgetneutrale vereenvoudiging van de registra-

tierechten. We verlengen de tijdelijke verlaging van de schenkingsrechten op bouwgronden, als-

ook de koppeling aan de bouwverplichting binnen een bepaalde termijn. Daarnaast vereenvoudi-

gen we de schenkingsrechten voor onroerende goederen” (pagina 160, 7de paragraaf en verder). 

Vanaf 1 juli 2015 wordt het schenken van onroerende goederen goedkoper door verlaagde tarie-

ven. Van het oude systeem met vier categorieën en een veelheid aan heffingspercentages blijven 

slechts twee categorieën over, met telkens vier tarieven. De verlaagde tarieven voor het schen-

ken van een bouwgrond blijven behouden tot 31 december 2019, indien de bouw- en bewonings-

verplichting vervuld wordt.  
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Aangezien schenkingen zowel binnen als buiten ‘de rechte lijn’ voordeliger worden12 dan het in 

ontvangst nemen van een erfenis, kan men verwachten dat een verschuiving van erfenissen naar 

schenkingen zal plaatsgrijpen, wat vandaag echter (nog) niet vast te stellen is. De hervorming 

leidt dus in de afgelopen begrotingen niet tot een negatieve budgettaire impact: in het jaar na de 

hervorming stijgen de opbrengsten met een vijfde, om vervolgens niet onder dit niveau te zakken. 

Dat neemt niet weg dat op middellange termijn er mogelijks wel een negatief effect op de ont-

vangsten uit erfrechten mag verwacht worden. 

De verkooprechten worden hervormd door het decreet van 28 mei 2018, dat in werking treedt op 

1 juni van datzelfde jaar. Het kadastraal inkomen verdwijnt als belastbare grondslag. Voor de 

aankoop van de enige gezinswoning bedraagt het tarief voortaan 7%, terwijl het standaardtarief 

10% bedraagt. De meeneembaarheid bij de aankoop van een andere woning blijft behouden, op 

voorwaarde dat de huidige gezinswoning binnen het jaar wordt verkocht. Verder is een vrijstelling 

tot € 80.000 voor gezinswoningen met een aankoopprijs tot en met € 200.000, wat opgetrokken 

wordt tot 220.000 € in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand. Wel verdwijnen tezelfdertijd 

de zogenaamde algemene abattementen13. 

56. De bedragen opgenomen in de begrotingen 2018BA en 2019BO realiseren de beoogde bud-

getneutraliteit in de eerste twee jaar na de hervorming. Uiteraard is het vandaag nog te vroeg 

voor een analyse van de effecten op langere termijn. De invoering van een enkel tarief voor de 

enige gezinswoning vereenvoudigt wel het registratierecht, net als de beperking van het aantal 

categorieën en tarieven voor de schenkingsbelasting.  

2.5.2 Erfbelasting  

Gerealiseerde ontvangsten 

57. De erfbelasting worden in 2015 aanvankelijk hoog ingeschat (€ 1.668 mln), aansluitend bij de 

evolutie in voorgaande jaren. Bij de begrotingsaanpassing 2015 worden de raming verlaagd (€ 

1.537 mln), om bij uitvoering uit te komen op € 1.475 mln.  

Toevalsfactoren kunnen in de ontvangstenevolutie van de successierechten een rol spelen, door 

de concentratie van één of meerdere grote dossiers in een bepaald jaar. Het econometrisch mo-

del erfbelasting, waarop de ramingen vanaf 2017 gebaseerd zijn, resulteert in aanzienlijk lagere 

ramingen en komt bij begroting 2019BO uit op geraamde ontvangsten € 1.455 mln. Dit bedrag 

ligt nominaal dus € 20 mln lager dan de startontvangsten bij de uitvoering van de begroting 2015.  

                                                

12  Een aanslagvoet van 10% geldt voor een schenking van onroerende goederen tot € 150.000 buiten de rechte 
lijn, terwijl voor de hoogste schijf (boven € 75.000) bij de erfbelasting een aanslagvoet van 55% van toepassing 
is.  

13  Bij dergelijke voetvrijstellingen wordt een gedeelte van de belastbare grondslag vrijgesteld door systematisch 
de laagste belastingschijf toe te passen. Het gewone abattement zorgde voor een vermindering van de belast-
bare grondslag met € 15.000. Het bij-abattement van € 10.000 werd verkregen indien tijdig een hypothecaire 
inschrijving werd verricht. Bij een renovatie-abattement wordt nogmaals € 30.000 van de grondslag afgetrokken. 



  

 Evaluatie begrotingsbeleid 2015-2019 

 

 

 
  31 

 

58. De beoogde fiscale regularisaties bij de erfbelasting (€ 25 mln) worden in 2016 en 2017 niet 

gerealiseerd, door het uitblijven van het vereiste wettelijke kader. Dit komt in mei 2017 tot stand 

via een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten voor de regularisatie 

van de zogenaamde niet uitsplitsbare bedragen. Dit zijn federale belastingen waarvan de federale 

overheid niet in staat is aan te tonen welk gedeelte van de schikking onderworpen is aan regionale 

dan wel federale belastingstelsels. De beoogde fiscale regularisaties in 2018 en 2019 (€ 75 mln) 

zijn opgenomen in de gestemde begrotingen en worden meegenomen in de totale ontvangsten 

voor deze jaren. 

Doelstellingen in het regeerakkoord 

59. In het Vlaams regeerakkoord wordt over de successierechten het volgende gesteld: “Na de 

overname van de dienst, en met aandacht voor federale wijzigingen aan het erfrecht, onder-

zoeken we hoe we de successierechten kunnen moderniseren en afstemmen op hedendaagse 

samenlevingsvormen, waarbij we het familiale aspect in aanmerking blijven nemen” (regeerak-

koord, pagina 161, eerste paragraaf). 

Inhoudelijk stelt de hervorming zich tot doel om de successierechten te moderniseren door lagere 

tarieven te hanteren, in het bijzonder voor erfenissen buiten de traditionele, directe familielijn. 

Hoewel het regeerakkoord niet vermeldt dat de hervorming budgetneutraal dient gerealiseerd, 

was dit wel de expliciete doelstelling van de Vlaamse Regering bij het vastleggen van de hervor-

ming. De budgettaire kost van een tariefverlaging zou immers mede gecompenseerd worden door 

een toename van het aantal erfenissen ‘buiten de rechte lijn’14. 

60. Vanaf 1 september 2018 wordt de hoogste schijf van 65% verlaagd naar 55%. Er komt een 

nieuw lager tarief van 25% (met impact vanaf maart 2019) voor erfenissen tot € 35.000.15 Samen 

komt dit neer op een negatieve impact van € -98 mln in 2019BO. De inkomsten in 2018, afhan-

kelijk van de erfenisdossiers van 2017 en het eerste trimester van 2018, vallen bij de begroting 

2019BO € 63 mln hoger uit dan aangegeven in de begrotingsaanpassing 2018BA. De budget-

neutraliteit wordt dus bereikt door de hoger dan geraamde ontvangsten in 2018.  

De financiering van de hervorming vereist tevens ontvangsten via fiscale regularisatie, wat in 

2018 en 2019 telkens op € 75 mln begroot wordt. Uiteraard zijn de gedaalde ontvangsten door 

lagere tarieven recurrent, terwijl de bijkomende inkomsten via fiscale regularisatie slechts tijdelijk 

zijn. Het Rekenhof stelt in zijn advies over de begroting 2019 dat op 12 november 2018 deze 

ontvangsten slechts € 22 mln bedragen.16 In de begroting 2019BO komt het totaal inclusief fiscale 

regularisatie uit op € 1.455 mln (1,6% boven de ontvangsten in 2018BA). Pas bij de detailrappor-

tering over de uitvoering van de begroting 2018 (augustus 2019) zal blijken in welke mate deze 

ontvangsten effectief gerealiseerd zijn.  

                                                

14  Zie: Vlaamse regering, Ontwerp van decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan 
het nieuwe erfrecht, 07.05.2018, 4-5. Zie ook de desbetreffende nota aan de Vlaamse regering, 19-21. 

15  Gegeven na het overlijden: 4 maanden aangiftetermijn en 2 maanden betaaltermijn. 

16  Zie: Rekenhof, Onderzoek van de Vlaamse begroting 2019, 16.11.2018, 23. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjL0dbAwrPgAhXewAIHHcUKA0MQFjAEegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Ffr%2Fnbwa-news-message-document%2Fdocument%2F0901355780224d4f&usg=AOvVaw17MuRKZjnnzTCeqTusSLqj
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61. Op basis van de begrotingen 2018BA en 2019BO kan gesteld worden dat tijdens de eerste 

twee jaren na de hervorming de beoogde doelstelling van budgetneutraliteit gerealiseerd wordt. 

De ontvangen erfbelastingen in 2017 zijn dan het vergelijkingspunt. In vergelijking met 2015 wordt 

in 2019 een ontvangst geraamd die € 20 mln lager uitkomt dan het resultaat bij uitvoering van de 

begroting 2015. Over het geheel van de legislatuur volgen de ontvangsten erfbelastingen dan 

ook niet de evolutie van de macro-economische parameters. 

2.5.3 Verkeersbelastingen 

Gerealiseerde ontvangsten 

62. De verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV) kennen beide een stijgend 

verloop tussen 2015 en 2019, naar totalen bij 2019BO van € 1.107 mln (€ +99 mln of 11,5% in 

vergelijking met de uitvoering 2015) en € 278 mln (€ +89 mln of 39%). De groei bij de verkeers-

belasting ligt in het begin van de legislatuur wel aanzienlijk hoger dan op het einde van de legis-

latuur: van 3,8% (2016) naar 0,9% (2019).  

Doelstellingen in het regeerakkoord 

63. In het Vlaams regeerakkoord wordt over de verkeersbelasting gesteld: “We vergroenen de 

jaarlijkse verkeersbelasting binnen een budgetneutraal kader” (regeerakkoord, pagina 161).  

De verkeersbelasting wordt in twee stadia vergroend: met ingang van 2016 worden de verkeers-

belastingen voor personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen hervormd, via een 

amendement op het programmadecreet. Vanaf 1 juni 2017 varieert ook de belasting voor licht 

vrachtverkeer (< 3,5 ton) naargelang de CO2-uitstoot, de brandstofsoort en de euronorm van het 

voertuig in kwestie. De milieuvriendelijke voertuigen krijgen een aparte behandeling: eigenaars 

van elektrische voertuigen en waterstofvoertuigen worden permanent vrijgesteld van verkeersbe-

lasting; plug-in hybrides en voertuigen op basis van aardgas worden vrijgesteld tot en met 2020. 

Deze vrijstellingen gelden ook voor de belasting op de inverkeerstelling (BIV).  

De ontvangsten uit de verkeersbelasting na de hervorming sluiten aan bij diegene begroot in de 

MJR 2015-2020 bij het begin van de legislatuur: de € 1,08 mld begroot in 2015 als ontvangst voor 

2019, wordt in de begroting 2019BO finaal geraamd op € 1,11 mld (dus na beide stadia van de 

hervorming). De doelstelling van budgetneutraliteit wordt dan ook bereikt. 

64. Het effect van de beoogde vergroening van het wagenpark is in de praktijk evenwel moeilijk 

te isoleren van andere maatregelen, zoals de geleidelijke gelijkstelling van de accijnzen op diesel 

en benzine sinds 2015. Een duidelijke evolutie in de verkoop van nieuwe personenwagens wordt 

na de invoering van de maatregel vastgesteld: in 2015 is 60% van de nieuwe personenwagens 

uitgerust met een dieselmotor, terwijl dit aantal in 2018 nog 35% bedraagt. De ontmoediging van 

de aankoop van dieselwagens lijkt effect te sorteren.  
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Eenzelfde vaststelling geldt voor milieuvriendelijke wagens: het effect van de uitzonderlijke be-

handeling valt niet te isoleren van andere maatregelen zoals het premiestelsel17, de vrijstelling 

van BIV en het begeleidende infrastructuurbeleid. Ook hier correleert de marktevolutie met de 

doelstelling van de Vlaamse Regering: tussen eind 2014 en 2019 stijgt het aantal milieuvriende-

lijke voertuigen van 3.108 naar 42.954, waarbij het om meer dan de helft om plug-in-hybrides 

gaat18. Bijna 8.000 volledig elektrische wagens maken vandaag eveneens deel uit van het wa-

genpark.  

2.5.4 Kilometerheffing voor vrachtwagens 

De basisgegevens voor onderstaande elementen worden gevonden in Tabel 19 op pagina 50. 

65. De kilometerheffing voor vrachtwagens wordt in de loop van 2016 ingevoerd, zoals vastgelegd 

in het regeerakkoord, als gezamenlijk wetgevend project van de drie Belgische gewesten. Tege-

lijkertijd wordt het Eurovignet19 (eveneens voor vrachtwagens) afgeschaft, en wordt de verkeers-

belasting20 voor vrachtwagens verminderd. Er dient naast de ontvangsten rekening gehouden 

met de uitgaven bestemd voor de intergewestelijke operatoren voor de inning van de kilometer-

heffing.  

66. Bij invoering formuleert de Vlaamse Regering21 doelstellingen voor de kilometerheffing die in 

essentie betrekking hebben op een verhoogde bijdrage van vrachtwagens (inclusief de buiten-

landse) voor het gebruik en het onderhoud van het wegennet. Daarnaast engageert de regering 

zich voor investeringen in het hoofdwegennet, op dat moment geraamd als jaarlijks € 100 mln 

bijkomende middelen voor infrastructuurinvesteringen. Tevens worden voor € 100 mln begelei-

dende en ondersteunende maatregelen (inclusief minderontvangsten) genomen, zoals logistiek-

ecologische maatregelen in de land- en tuinbouwsector en agrovoedingssector, in de logistieke 

en transportsector maatregelen ter reductie van de (directe en indirecte) loonlasten, een ver-

sterkte werking van de VDAB, bijkomende opleidingsmaatregelen en maatregelen met admini-

stratieve en technische vereenvoudiging voor de transport- en logistieke sector.  

                                                

17  Vanaf 2016 wordt een gemoduleerde premie toegekend voor zogenaamde zero-emissievoertuigen, die de aan-
koopprijs van elektrische voertuigen en waterstofwagens compenseert. Deze premie bedraagt in 2016 maxi-
maal € 5.000 om af te nemen tot € 2.000 in 2019. Er wordt een jaarlijks budget van € 5 mln voorzien. In 2017 
wordt de premie uitgebreid naar leasevoertuigen en aangepast naar een tarief tussen € 2000 en € 4000. Sinds 
2016 wordt het jaarlijkse budget niet uitgeput. 

18  Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Milieuvriendelijke voertuigen: cijfers en statistieken. Zie 
https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/cijfers-en-statistieken-0 

19  Bij uitvoering van de begroting 2015 gaat het om € 69 mln. 

20  De verkeersbelasting voor vrachtwagens tussen 3,5 en 12 ton wordt naar nul gebracht, en wordt verlaagd tot 
het Europese minimum voor vrachtwagens boven 12 ton. Geraamd wordt dat deze maatregelen tot een min-
derontvangst van ongeveer € 10 mln leiden. 

21  Vlaamse Regering, Engagementsverklaring van de Vlaamse Regering naar een coherent logistiek beleid, 10 
juli 2015. 
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Gerealiseerde ontvangsten 

67. De opbrengsten voor de Vlaamse overheid evolueren van € 318 mln in 2016 naar € 439 mln 

in 2017, en behouden vervolgens een geleidelijke groei (1,2% in 2018 en 4,7% in 2019). Bij de 

start van de kilometerheffing worden de verwachte inkomsten wel aanzienlijk overschat: de ra-

mingen in de begrotingen 2016BO en 2016BA lagen meer dan € 60 mln hoger dan de gereali-

seerde ontvangsten bij uitvoering. Het Eurovignet realiseert in 2015 nog een ontvangst van € 69 

mln (uitvoering), maar deze ontvangsten worden verwaarloosbaar vanaf 2016.  

De kosten voor de inning van de kilometerheffing bedragen € 163 mln in 2016, wat voor ongeveer 

de helft eenmalige investeringskosten in het opstartjaar zijn. Vanaf 2017 blijven deze beschik-

baarheidsvergoedingen stabiel (van € 80 mln in 2017 naar € 88 mln bij 2019BO).  

De netto ontvangsten, dus na aftrek van de kosten voor de kilometerheffing, worden in de onder-

ste rijen van Tabel 19 weergegeven. Deze liggen aanvankelijk lager dan geraamd, door de ver-

traagde opstart en de investeringskosten. Vervolgens groeien deze van € 149 mln (2018) over 

€ 361 mln (2018) naar € 378 mln (2019), wanneer rekening gehouden wordt met de beperkte 

ontvangsten via het Eurovignet.  

68. Geraamd mag worden dat de kilometerheffing voor vrachtwagens tijdens de volgende legis-

latuur een stabiele ontvangstenstroom tussen € 350 en € 400 mln zal genereren, zodat in bud-

gettaire termen van een aanzienlijke impact kan gesproken worden. Niet onbelangrijk is dat meer 

dan de helft van deze ontvangsten ontstaat via buitenlandse chauffeurs (54,0% in 2016 en 2017; 

53,3% in 2018)22. De netto ontvangsten via binnenlandse chauffeurs komen dan neer op € 217 

mln (2019BO). Dit resultaat sluit aan bij de doelstellingen bij de invoering van de kilometerheffing. 

Opgemerkt dient dat de binnenlandse inbreng wel aanzienlijk hoger blijft dan voordien ontvangen 

via het Eurovignet (€ 82 mln begroot en € 69 mln ontvangen bij de uitvoering 2015). 

Ontvangsten kilometerheffing: financiering van welke uitgaven? 

69. Het is in de praktijk niet eenvoudig om (naast de kosten voor het infrastructuurbeheer) de 

uitgaven ontstaan via de ontvangsten kilometerheffing in kaart te brengen. Zoals hoger geschetst 

is een complex geheel van maatregelen en initiatieven bij de start van de kilometerheffing opge-

steld. Onderstaand gaan we eerst na of bijkomende infrastructuurinvesteringen gerealiseerd zijn 

via deze middelen, in de Engagementsverklaring van 2015 geraamd op € 100 mln per jaar. 

70. Het provisieartikel MB0-1MHX2OB-PR is het enige artikel langs uitgavenzijde in de begroting 

van het departement MOW met een duidelijke link naar de ontvangsten via de kilometerheffing. 

Bij begroting 2017BO bevat het € 54,1 mln beleidskredieten (VAK) en € 40 mln betaalkredieten 

(VEK), wat bij begrotingsaanpassing evolueert naar € 56,2 mln VAK en € 42,1 mln VEK. Bij de 

begroting 2018BO groeien de totalen naar € 69,4 mln VAK en € 55,3 mln VEK. In deze bedragen 

wordt telkens abstractie gemaakt van € 2,7 mln voorzien voor de VDAB.  

                                                

22  Zie https://www.viapass.be/statistieken/ 
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De aangepaste begroting 2018 zet een deel van de provisiemiddelen beschikbaar bij 2018BO in 

voor volgende doelstelling: € 22 mln VAK en VEK voor een MOW-artikel bestemd voor subsidies 

inzake ecologie en duurzaamheid in de transportsector. Daarnaast worden de fondsen op dit 

artikel uitgebreid met € 6,6 mln vanuit de bijkomende ontvangsten kilometerheffing. 

De begroting 2019 zet € 60 mln VAK en € 28 mln VEK van deze middelen in voor volgende 

bestedingen: € 6,8 mln VAK en € 3,4 mln VEK voor het investeringsbudget van de nv BAM23; 

€ 2,1 mln VAK en VEK voor de beschikbaarheidsvergoedingen voor de nv Satellic (installatie en 

onderhoud van On-Board Units in elke vrachtwagen > 3,5 ton in België, noodzakelijk voor de 

registratie van de kilometerheffing); € 45 mln VAK voor de projecten van de nv Werkvennoot-

schap; € 5 mln VAK en VEK voor het VIF-begrotingsartikel dat wil inspelen op investeringsoppor-

tuniteiten; en € 18 mln VAK en VEK voor een MOW-artikel bestemd voor subsidies inzake ecolo-

gie en duurzaamheid in de transportsector. Dit impliceert dat de middelen op dit provisieartikel 

voor afgerond € 60 mln VAK en € 50 mln VEK zijn ingezet voor mobiliteitsinvesteringen.  

De basisgegevens voor onderstaande elementen worden gevonden in Tabel 20 op pagina 50. 

71. Daarnaast is er de dotatie vanuit de algemene middelen aan het Vlaams Infrastructuurfonds 

(VIF). De middelen in dit fonds worden immers besteed aan infrastructuurwerken voor wegen, 

waterwegen, luchthavens en dergelijke meer. Het grootste deel van deze middelen gaat naar 

investeringen in weginfrastructuur. 

De afgelopen jaren stijgt de toelage aan het VIF vanuit de algemene middelen, van € 453,5 mln 

(uitvoering 2016) over € 499,1 mln (uitvoering 2017) naar € 607,1 mln (2018BA) en € 724,1 mln 

(2019BO). Vooral in de laatste twee jaar worden dus significante stappen vooruit gezet. Hoewel 

de evolutie van deze toelage niet direct kan gelinkt worden aan de bijkomende ontvangsten kilo-

meterheffing, mag redelijkerwijze aangenomen worden dat deze tot uiting komen in de gereali-

seerde groei.  

De middelen toegekend aan het VIF-uitgavenartikel voor investeringen in weginfrastructuur 

(MDU-3MHF2RA-WT) weerspiegelt de evolutie van de dotatie aan het VIF echter niet volledig, 

zodat de bijkomende middelen aan het VIF dus over meer dan enkel investeringen in weginfra-

structuur verdeeld worden. De beleidskredieten op dit artikel evolueren van € 437,8 mln VAK 

(uitvoering 2016) over € 525,2 mln VAK (uitvoering 2017) naar € 454,3 mln VAK (2018BA) en 

€ 442,9 mln VAK (2019BO). De betaalkredieten (VEK) liggen aanvankelijk ongeveer € 60 tot € 90 

lager maar groeien tegen het einde van de legislatuur aanzienlijk sneller dan de beleidskredieten, 

wat erop wijst dat de investeringen in hun uitvoeringsfase zitten. In de begroting 2019BO zijn de 

betaalkredieten op dit artikel voor het eerst groter dan de beleidskredieten.  

Op basis van bovenstaande elementen wordt geconcludeerd dat de doelstelling in de Engage-

mentsverklaring gehaald is. Immers, na de opstartperiode zijn minstens infrastructuurwerken voor 

                                                

23  We hanteren in dit rapport systematisch de naam BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel), en niet de 
begin april 2019 bekend gemaakte nieuwe naam Lantis (Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwer-
king). 
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€ 100 mln per jaar bijkomend gerealiseerd, ook al is het niet mogelijk om aan te geven over welke 

investeringen het concreet gaat.  

72. Bovenstaande conclusie vertrekt van de veronderstelling dat de netto-ontvangsten via de ki-

lometerheffing bovenop de aangegeven € 100 mln investeringswerken en € 100 mln flankerend 

beleid naar de algemene middelen moeten gaan. Dit hoeft echter niet zo te zijn bij een ruimere 

interpretatie dan in de Engagementsverklaring.  

73. De SERV pleit ervoor dat de ontvangsten via de kilometerheffing voor vrachtwagens in de 

toekomst geregistreerd worden als een toegewezen ontvangst, dus een ontvangst waarvan de 

bestemming langs uitgavenzijde24 (begrotingsartikel en aard van de besteding) reeds vastligt. 

Deze ontvangsten komen daarmee terecht in een Fonds Gebruikersheffing Mobiliteit.  

Op deze wijze is het steeds mogelijk om de vertaling van deze ontvangsten naar specifieke uit-

gaven te volgen, en ontstaat een eenvoudiger rapportering over de besteding van deze middelen.  

Doelstellingen in het regeerakkoord 

74. In het Vlaams regeerakkoord wordt over de kilometerheffing het volgende gesteld: ”De 

Vlaamse Regering zal (…), in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord van 31/1/2014 

met de andere gewesten, een kilometerheffing voor het vrachtvervoer over de weg invoeren in 

2016” (pagina 81). 

Deze doelstelling is gerealiseerd, gezien de kilometerheffing voor vrachtwagens geïmplemen-

teerd is vanaf 2016, met stijgende netto-ontvangsten in de jaren nadien.  

2.5.5 Onroerende voorheffing 

Gerealiseerde ontvangsten 

75. De ontvangsten via de onroerende voorheffing kennen globaal een stabiel verloop. Vanaf 

2018 verdubbelen deze door het overnemen van de gemeenschapsbevoegdheden van de pro-

vincies, wat tevens impliceert dat de bijhorende provinciale opcentiemen op Vlaams niveau toe-

komen (uitbreiding met ongeveer € 100 mln).  

De maatregel wordt doorgevoerd via de verhoging van de tarieven van de Vlaamse basisheffing 

op onroerende goederen. Het standaardtarief van 2,5% en het verminderd tarief voor sociale 

huisvesting van 1,6% worden verhoogd tot respectievelijk 3,97% en 2,54%. Om de totale belas-

tingdruk voor de burger niet te laten stijgen, worden de provinciale opcentiemen tezelfdertijd over-

eenkomstig gelimiteerd.  

                                                

24  In begrotingsjargon: een variabel krediet langs uitgavenzijde en een toegewezen ontvangst langs ontvangsten-
zijde. Het Energiefonds hanteert eveneens dergelijke werkwijze. 
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Doelstellingen in het regeerakkoord 

76. In het Vlaams regeerakkoord wordt over de onroerende voorheffing gesteld: “We integreren 

de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing in de basisheffing […]” (pagina 7). 

Deze doelstelling wordt zoals geschetst gerealiseerd via een verhoging van de Vlaamse en een 

beperking van de provinciale tarieven van de onroerende voorheffing (voor gemeenschapsbe-

voegdheden).  

2.6 Vlaamse fiscale autonomie 

Vlaamse fiscale ontvangsten: van 19% naar 32%  

77. De Vlaamse fiscale ontvangsten bestaan uit de gewestbelastingen (zie paragraaf 2.5) en 

sinds 2015 uit de bruto aanvullende belasting op de personenbelasting (opcentiemen) inclusief 

een aantal fiscale uitgaven verwerkt in de BFW (zie paragraaf 2.2.1). Tabel 8 geeft de groei van 

beide categorieën weer, en vergelijkt deze ontvangsten met de totale ontvangsten en het Belgi-

sche en Vlaamse (gewest) bbp. 

Tabel 8: Vlaamse overheid, fiscale ontvangsten, 2014BA-2019BO, in € mln en %25 

 
2014BA 2015BO 2015UITV 2016UITV 2017UITV 2018UITV 2019BO 

Bruto opcentiemen  7.467 7.532 7.705 7.689 6.771 7.823 

Fiscale uitgaven   1.922 1.982 1.786 1.842 1.692 1.956 

Netto opcentiemen   5.545 5.550 5.919 5.847 5.079 5.867 

Gewestbelastingen 5.454 5.589 5.409 5.775 6.297 6.557 

 

6.759 

Som Vlaamse fiscale ont-

vangsten 
5.454 13.056 12.941 13.480 13.987 13.328 

 

14.581 

Groei fiscale ontvangsten   139,4% -0,9% 4,2% 3,8% -4,7% 10,3% 

Groei fiscale ontvangsten ge-
cumuleerd t.o.v. 2015 

   -0,9% 3,2% 7,1% 2,1% 11,7% 

In % totale ontvangsten  19,8% 34,1% 34,1% 34,1% 32,6% 31,0% 32,3% 

In % bbp Vlaams Gewest 2,3% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,0% 5,3% 

In % bbp België 1,4% 3,2% 3,1% 3,2% 3,2% 3,0% 3,1% 

 

78. De fiscale autonomie26 van de Vlaamse overheid is in de afgelopen legislatuur dan ook aan-

zienlijk gestegen, van 19% in 2014 (voor de overdracht van fiscale bevoegdheden via de 6de 

Staatshervorming) naar 32% in 2019. In 2015 groeit de fiscale autonomie naar 34%, waarna 

                                                

25  Bron bbp-data aan lopende prijzen 2015-2017: regionale rekeningen NBB. Data 2018: Planbureau, Economi-
sche vooruitzichten 2019-2024; Planbureau, regionale economische vooruitzichten 2018-2023; berekeningen 
SERV. Data 2019: Planbureau, ibidem; berekeningen SERV.  

26  We hanteren het begrip ‘fiscale autonomie’ zoals gangbaar. Strikt genomen wordt het begrip oneigenlijk ge-
bruikt: indien Vlaanderen bijvoorbeeld de gewestbelastingen zou verminderen door lagere tarieven toe te pas-
sen, dan vermindert haar autonomie in het vastleggen van die tarieven niet maar dalen wel deze ontvangsten. 
In de huidige toepassing van het begrip ‘fiscale autonomie’ worden lagere ontvangsten wel geïnterpreteerd als 
een gedaalde autonomie. 

https://www.plan.be/press/communique-1878-nl-economische+vooruitzichten+2019+2024+versie+van+februari+2019
https://www.plan.be/press/communique-1878-nl-economische+vooruitzichten+2019+2024+versie+van+februari+2019
https://www.plan.be/admin/uploaded/201807170938350.For_HermReg_2018_11741_N.pdf
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vooral door de impact van de tax shifts vanaf 2016 en de correctie opcentiemen in 2018 iets 

lagere cijfers gerealiseerd worden. Deze ontvangsten evolueren van 5,4% (2015) naar 5,3% 

(2019) van het Vlaamse bbp. 

Komende legislatuur: licht stijgend aandeel bij ongewijzigd beleid  

79. Tabel 9 geeft de evolutie van de Vlaamse fiscale ontvangsten in de komende jaren weer, 

zoals gedocumenteerd in de meest recente meerjarenraming. Bij ongewijzigd beleid wordt ge-

raamd dat de groei van de fiscale ontvangsten verder versterkt: de groeivoet van 1,25% in 2020 

evolueert naar 3,14% in 2024.  

Tabel 9: Vlaamse overheid, fiscale ontvangsten, meerjarenramingen 2019-2024, in € mln en %27 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Bruto opcentiemen 7.883 8.094 8.397 8.713 9.040 

Totale fiscale uitgaven  2.006 2.056 2.107 2.157 2.209 

Fiscale uitgaven opgenomen in opcentiemen  802 822 843 863 884 

Netto opcentiemen  5.877 6.038 6.291 6.555 6.831 

Gewestbelastingen 6.880 6.999 7.127 7.297 7.472 

Vlaamse fiscale ontvangsten 14.763 15.093 15.525 16.010 16.512 

Groei fiscale ontvangsten  1,2% 2,2% 2,9% 3,1% 3,1% 

Groei fiscale ontvangsten gecumuleerd t.o.v. 2015 13,08% 15,61% 18,91% 22,63% 26,47% 

In % raming totale ontvangsten  32,0% 31,9% 32,0% 32,2% 32,3% 

In % raming bbp België 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 

 

Deze groei bij ongewijzigd beleid ontstaat voornamelijk doordat de sinds 2016 jaarlijkse bijko-

mende negatieve impact via de tax shifts wegvalt vanaf 2020. Het aandeel van de Vlaamse fiscale 

ontvangsten in het Belgische bbp zou dan licht stijgen in de komende 5 jaar.  

2.7 Overige ontvangsten via departementen 

De basisgegevens voor onderstaande elementen worden gevonden in Tabel 21 op pagina 51. 

80. Het heeft in het kader van een Evaluatierapport over het begrotingsbeleid in een gehele le-

gislatuur weinig zin om de overige ontvangstenbronnen in detail te overlopen.  

We focussen onderstaand op de twee meest belangrijke elementen: de Vlaamse Regering beslist 

in de tweede helft van 2015, wanneer zij geconfronteerd wordt met minder gunstige conjuncturele 

omstandigheden evenals de impact van de 6de staatshervorming, tot bijkomende ingrepen, in het 

bijzonder langs de ontvangstenzijde. Daarnaast dient in de daarop volgende jaren gewezen op 

de evolutie van het Energiefonds, het Klimaatfonds en de ontvangsten via de federaal geïnde 

verkeersboetes. 

                                                

27  Bron bbp-data 2020-2024: Planbureau, ibid; berekeningen SERV.  
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2.7.1 Eenmalige ontvangsten bij uitvoering 2015 

81. De bijkomende ontvangsten bij de uitvoering van de begroting 2015 komen neer op € 1.428 

mln, waarvan € 1.124 mln eenmalige maatregelen. We overlopen eerst de maatregelen die niet 

verduidelijkt worden in de documenten bij de initiële en/of aangepaste begroting van dat jaar. 

82. Vooreerst beslist de Vlaamse Regering tot opheffing van het Fonds voor Eenmalige Uitgaven 

en Schuldafbouw (FFEU) als afzonderlijke constructie. De middelen van dit Fonds zijn gestemde 

betaalkredieten (jaar y) die niet uitgegeven (en niet naar het volgende begrotingsjaar overgedra-

gen) worden maar wel worden toegewezen aan het FFEU, dat deze in het daaropvolgende jaar 

y+1 kan inzetten voor investeringen en schuldafbouw. Het gaat bij uitvoering van de begroting 

2015 om een eenmalige ontvangst van € 457 mln. 

Het Vlaams Pensioenfonds vzw wordt eveneens opgeheven28. In de 6de staatshervorming werd 

bepaald dat de responsabiliseringbijdrage in het kader van de BFW vanaf 2015 tot 2020 afge-

houden wordt van de door de federale overheid doorgestorte middelen (zie supra), waardoor het 

Vlaams Pensioenfonds vanaf 2015 niet meer instaat voor de betaling van deze bijdrage. De 

Vlaamse Regering beslist om de rechten en verplichtingen aangehouden door het fonds om te 

zetten in cash: de ontvangsten worden met € 178 mln versterkt bij uitvoering van de begroting 

2015. Het is niet duidelijk of deze overdracht eveneens een impact langs uitgavenzijde heeft. 

Het Vlaams Toekomstfonds wordt onder de Vlaamse Regering Peeters I opgericht om op lange 

termijn in financiële reserves te voorzien. Onder Peeters II wordt gestopt met de verdere finan-

ciering van dit fonds. Bij de start van de voorbije legislatuur wordt het fonds geliquideerd, wat 

ontvangsten van € 20,8 mln bij de uitvoering van de begroting 2015 met zich meebrengt. Naast 

deze financiële storting omvat de stopzetting de transfer van € 9,9 mln lopende beleggingen.  

83. De volgende maatregelen worden wel toegelicht in de documenten bij de begrotingen 2015.  

Er worden in de begroting 2015BO € 195 mln als ontvangsten via de VDAB geboekt, “ter vermin-

dering van [het] historisch opgebouwde begrotingssaldo”29.  

Tevens is er in de begroting 2015BA een eenmalige ontvangst in 2015 via de verkoop van on-

roerende goederen (waterzuiveringsinstallaties) door de VMM ter waarde van € 27 mln. 

Daarnaast wordt in 2015 het pensioenfonds van de VRT overgedragen naar de algemene ont-

vangsten, samen met de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een ontvangst van € 245,5 mln 

(bij uitvoering 2015), al waren aanvankelijk hogere bedragen vooropgesteld (€ 295 mln bij 

2015BO en € 247 mln bij 2015BA). Vanaf 2016 stort de VRT een jaarlijkse recurrente bijdrage 

                                                

28  De opheffing van het Vlaams Pensioenfonds vzw komt aan bod in het programmadecreet bij de begroting 
2015BO, maar de opheffing wordt niet geregistreerd in de begrotingen 2015BO of 2015BA. Bij uitvoering van 
de begroting 2015 blijkt dat de opheffing tot andere resultaten geleid te hebben dan oorspronkelijk aangegeven. 

29  Zie Vlaams Parlement, Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, Beleidsdomein J: Werk en Sociale Economie, 8. 
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tussen de € 8 mln (2016) en € 11 mln (2018) aan de Vlaamse overheid, terwijl de Vlaamse Re-

gering de uitbetaling van deze pensioenen op zich neemt (jaarlijks ongeveer € 60 mln).  

84. Deze maatregelen komen bij de uitvoering van de begroting 2015 samen neer op bijkomende 

eenmalige ontvangsten van € 457 + € 178 + € 21 + € 195 + € 27 + € 245 = € 1.124 mln. In totaal 

zijn € 440 mln daarvan toegelicht in de begrotingsdocumenten bij 2015BO en 2015BA.  

De Vlaamse Regering werd bij uitvoering van de begroting 2015 evenwel ook met onvoorziene 

tegenvallers geconfronteerd: de ontvangsten via de federaal geïnde verkeersboetes (overgedra-

gen in het kader van de 6de Staatshervorming) vielen aanzienlijk lager uit dan aanvankelijk ge-

raamd (reële ontvangsten van € 6 mln, zijnde € -129 mln minder dan geraamd bij 2015BA). De 

reële bijkomende eenmalige beleidsruimte inclusief tegenvallers kan dan ook bij uitvoering van 

de begroting 2015 geraamd worden op € 1.124 - € 129 = € 994 mln30. 

2.7.2 Vanaf 2016: uitgebreide ontvangsten via Klimaatfonds, Ener-
giefonds en verkeersboetes 

85. Vanaf 2016 ontstaan belangrijke ontvangsten via het Energiefonds (€ 286 mln bij uitvoering 

2016) evenals het Klimaatfonds (€ 235 mln), al fluctueren beide ontvangstenbronnen aanzienlijk. 

Tevens dient gewezen op de evolutie van de ontvangsten via de federaal geïnde verkeersboetes.  

Onderstaand bespreken we zowel de ontvangsten als (waar relevant) de uitgaven van deze fond-

sen, wat meer aangewezen is dan een dubbele bespreking in beide hoofdstukken over de ont-

vangsten dan wel uitgaven. 

Energiefonds 

86. Het Energiefonds heeft als doelstelling bij te dragen tot de financiering van de Vlaamse ener-

giedoelstellingen. Vanaf 2015 wordt in het Vlaamse gewest een heffing op elektriciteit aangere-

kend aan klanten op het distributienet, die door de leverancier wordt verwerkt in de facturen van 

de afnemers (klanten). In 2016 wordt de Energieheffing aanzienlijk uitgebreid om de groene-

stroomcertificaten (GSC’s) en warmtekrachtcertificaten (WKC’s), opgebouwd op de balans van 

de distributiemaatschappijen voor elektriciteit sinds de vorige legislatuur, terug te betalen. Daar-

naast genereert het Energiefonds bijkomende middelen voor de financiering van de Vlaamse 

Regulator voor Energie (VREG) evenals een aantal energie-impulsprojecten. De uitgaven van 

het Energiefonds vereisen dan ook geen inbreng vanuit de algemene middelen: deze ontvang-

sten zijn een toegewezen ontvangst enkel te gebruiken voor de specifieke opdrachten van het 

Energiefonds.  

Het Energiefonds gaat van start in 2016 met ontvangsten van € 286 mln (uitvoering van de be-

groting 2016) en piekt bij de uitvoering van de begroting 2017 tot € 491 mln. Zie Tabel 10 voor 

een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het Energiefonds vanaf de begroting 2015BO. 

                                                

30  Door afronding komt de som van de delen van de berekening niet steeds geheel overeen met het totaal. 
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De hoogte van de heffing wordt in 2017 bepaald op basis van het verwachte cumulatieve over-

schot aan groenestroom- en warmtekrachtcertificaten tegen 2020, waarbij 3% van de inkomsten 

voor de VREG en de calls groene warmte worden gereserveerd31. Op kruissnelheid verwacht 

men aanvankelijk € 493 mln aan ontvangsten uit de heffing. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt 

er rekening gehouden met structurele ontvangsten van € 403 mln, aangezien de oude heffing nog 

geldt in januari en februari 2016.  

Tabel 10: Vlaamse overheid, begrotingen 2015BO tot 2019BO, ontvangsten en uitgaven van het 
Energiefonds32, in € dz 

 ONTV UITG UITG UITG UITG UITG 

 ONTV ART 2 ART 4 VREG PR SOM 

2015BO 1.000     5.000   5.000 

2015BA 1.000     5.000   5.000 

2015 UITV 2.242     5.000 228 5.228 

2016BO 413.084 123.155 279.529 5.151   407.835 

2016BA 309.934 37.076 252.920 4.969   294.965 

2016 UITV 285.788 0 164.439 4.969 69 169.477 

2017BO 480.108 4.187 458.882 5.039   468.108 

2017BA 480.108 4.187 458.882 5.039   468.108 

2017 UITV 491.316 4.187 485.812 5.039   495.038 

2018BO 168.861 0 152.761 6.139   158.900 

2018BA 213.674 0 181.017 6.139   187.156 

2019BO 129.333 0 100.488 6.280   106.768 

 

87. De verruimde energieheffing, die zowel rekening houdt met het afnamepunt als het verbruik, 

wordt in juni 2017 vernietigd door het Grondwettelijk Hof, aangezien er reeds een federale belas-

ting op elektriciteitsverbruik bestaat. De ontvangsten via de heffing voor 2016 en 2017 worden 

door het Grondwettelijk Hof evenwel gehandhaafd. De regering beperkt de energieheffing vervol-

gens tot een aanzienlijk lagere heffing per afnamepunt.  

Door de gewijzigde energieheffing dalen de inkomsten in de begrotingen 2018BA en 2019BO 

naar respectievelijk € 214 mln en € 129 mln. Met de opbrengsten van de nieuwe heffing (€ 73 

mln uit de nieuwe heffing in 2018, dus zonder ontvangsten uit de uitdovende heffing in 2016 en 

                                                

31  Zie: Nota aan de leden van de Vlaamse regering van 13 oktober 2017 betreffende het Ontwerp van decreet 
houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aanpassing van de groenestroom-
doelstellingen, de WKK-doelstellingen en de energieheffing.  

32  Met ART 2 langs uitgavenzijde wordt bij begroting 2019BO het begrotingsartikel QE0-1QEB2KD-WT bedoeld, 
met ART 4 het begrotingsartikel QE0-1QEB4KG-WT, het begrotingsartikel dat de VREG financiert betreft QE0-
1QEB4KSG-IS en het provisieartikel betreft QE0-1QEB4KI-PR. De begrotingsartikels zijn wel in de loop van de 
legislatuur gewijzigd. De uitgaven van het Energiefonds in de laatste twee jaar via overgedragen middelen van 
het Klimaatfonds zijn in dit overzicht niet opgenomen. Bij opmaak van dit rapport zijn nog geen detailgegevens 
per begrotingsartikel beschikbaar voor de uitvoering van de begroting 2018. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGq8jWwq7hAhVHsKQKHRY7B-QQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.tommelein.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fbsk-pdf-manager%2F20170927_Begeleidende_nota_207.pdf&usg=AOvVaw3QV0rjHI73RjUKVw8h_1nX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje-7fD1q7hAhUCblAKHRGbAdIQFjAEegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Ffr%2Fnbwa-news-message-document%2Fdocument%2F090135578020192f&usg=AOvVaw2ulaNEzaMRKp79u35bLnU5
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2017) worden bijkomende middelen voor investeringssteun aan kleine windmolens en batterij-

technologie gecreëerd. Vanaf 2019 wordt tenslotte rekening gehouden met een daling van de 

ontvangsten in voorgaande jaren, en worden geen nieuwe beleidsinitiatieven opgestart.  

Klimaatfonds 

88. De Federale Overheid fungeert in het kader van het Europees systeem van emissierechten 

(EU ETS) als veiler van de Belgische emissierechten en ontvangt de Belgische veilinginkomsten. 

Een emissierecht vertegenwoordigt in dit systeem het recht om het equivalent van één ton aan 

CO2 uit te stoten. De Belgische ontvangsten bedragen volgens de Europese verdeelsleutel 2,45% 

van de opbrengst van de Europese veiling.  

Tabel 11: Vlaamse overheid, begrotingen 2016BA tot 2019BO, ontvangsten en uitgaven Klimaatfonds, in € dz 

 

2016 
BA 

2016 
UITV 

2017 
BO 

2017 
BA 

2017 
UITV 

2018 
BO 

2018 
BA 

2019 
BO 

VLAAMS KLIMAAT-
FONDS: ontvangsten 69.777 235.062 97.444 59.359 70.449 66.463 94.038 206.319 
VLAAMS KLIMAAT-
FONDS: som uitgaven33 73.000 36.045 97.444 126.310 126.310 133.808 136.765 205.395 

KLIMAATFONDS uitg-art (WT) 40.709 16.045 51.525 4.628 4.628 6.810 5.810 13.583 

DAB ICT               2.500 

DAB VIF               2.500 
VEA Vlaams Energieagent-
schap             6.516 15.100 

DE RAND           1.000 1.000 3.500 

EV ILVO           1.900 1.900   
Carbon Leakage via HERMES-
FONDS 32.291   45.919 39.384 39.384 47.027 46.619 31.730 

AGION       14.000 14.000 7.878 7.878 15.229 
GEMEENSCHAPSONDERWIJS 
(GO!)       4.000 4.000 2.247 2.247 4.471 
VLAAMSE VERVOERMAAT-
SCHAPPIJ DE LIJN       12.500 12.500 7.500 7.500 14.900 

VIPA       7.000 7.000 10.000 10.000 6.000 
VLAAMS LANDBOUWINVESTE-
RINGSFONDS (VLIF)       3.600 3.600 1.100 1.100 1.000 
FONDS VOOR CULTURELE IN-
FRASTRUCTUUR (FoCI)       3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ 
VOOR SOCIAAL WONEN 
(VMSW)   20.000   20.000 20.000 20.000 20.000 52.000 

HET FACILITAIR BEDRIJF       12.198 12.198 15.471 13.320 32.882 

FONDS HOGER ONDERWIJS       5.000 5.125 6.875 6.875 4.000 
FONDS DEPARTEMENT ON-
DERWIJS       1.000 875 1.000 1.000 1.000 

                                                

33  Alle rijen onder het totaal betreffen begrotingsartikels met een welbepaalde bestemming (toegewezen ont-
vangst) binnen de consolidatiekring (IS-artikel), behalve de eerstvolgende rij met algemene uitgaven (WT).  
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De verdeling van de inkomsten tussen de federale overheid en de gewesten vereist een samen-

werkingsakkoord, wat in december 2015 voor de periode 2013-2020 bereikt wordt. De Vlaamse 

overheid ontvangt jaarlijks 52,76% van de Belgische ontvangsten. Naast deze inkomsten ont-

vangt het Klimaatfonds terugbetalingen van onbenut gebleven subsidies. De eerder niet ver-

deelde opbrengsten voor 2013-2015 worden eveneens toegewezen, wat bij de uitvoering van de 

begrotingen 2016 tot uiting komt. De Eurostatregels voor de ESR-aanrekening van dergelijke 

veilinginkomsten (begrotingen BO en BA) impliceren dat de ontvangsten van begrotingsjaar Y 

overeen komen met de veilinginkomsten in de periode 1/5/(Y-1) tot 30/04/Y. De resultaten bij 

uitvoering kunnen daarmee aanzienlijk verschillen, wanneer ontvangsten van toepassing op voor-

gaande jaren alsnog geregistreerd worden.  

89. De ontvangsten van het klimaatfonds bedragen € 235 mln bij uitvoering van de begroting 

2016, waarin de niet eerder gerealiseerde ontvangsten voor de periode 2013 tot 2015 verwerkt 

zijn. Deze ontvangsten vallen terug tot € 70 mln bij uitvoering van de begroting 2017 en € 94 mln 

in de aangepaste begroting 2018. In 2019 klimmen deze terug naar € 206 mln in 2019, door de 

hogere prijs voor geveilde emissierechten op Europees niveau. Zie Tabel 11. 

Langs uitgavenzijde wordt een onderscheid gemaakt naar klassieke bestedingen (zie 3de rij, uit-

gavenzijde met WT-artikel voor eigen werking inclusief investeringen) en geconsolideerde instel-

lingen die middelen ontvangen uit het Klimaatfonds. Deze middelen worden voornamelijk besteed 

aan het energiezuiniger maken van gebouwen.34 

Verkeersboetes 

90. Door de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest sinds 2015 recht op de opbreng-

sten via de boetes voor verkeersovertredingen en de bijdragen van de keuringscentra. Een deel 

daarvan (eerste schijf van € 17,9 mln) wordt voorbehouden voor het Verkeersveiligheidsfonds. 

De verkeersboetes worden aangevuld met een eerste schijf van € 5,5 mln van de ontvangsten uit 

afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van ondernemingen verantwoordelijk voor technische 

controle). 

91. De Vlaamse overheid baseert zich op de federale ramingen voor deze ontvangsten, aange-

zien de federale overheid deze ontvangsten ook int. Het verloop blijkt volatiel: zie Tabel 12. Vlaan-

deren ontvangt bij uitvoering van de begroting 2016 € 121 mln als voorschot voor 2015 en € 161 

mln voor 2016. Uit de raming van de ontvangsten 2017 blijkt dat Vlaanderen € 67 mln teveel 

ontvangen heeft. In 2019BO wordt de raming met € 29 mln verlaagd ten opzichte van de begro-

tingscontrole 2018. Geconcludeerd mag worden dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de 

werkelijke ontvangsten via de verkeersboetes35. 

                                                

34  Zie het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 2021-2030, Bijlage 1: Rapportering maatregelen Vlaams klimaat-
fonds. 

35  Rekenhof, Onderzoek van de Vlaamse begroting 2018, 22; Rekenhof, Onderzoek van de Vlaamse begroting 
2019, 23.  

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/VORA2016-2017_Mitigatie_Bijlage_Klimaatfonds.pdf
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Tabel 12: Vlaamse overheid, begrotingen 2015BO tot 2019BO, ontvangsten via verkeersboetes en verwante 
bronnen, in € dz 

 Algemene ontvangsten Verkeersveiligheidsfonds SOM 

2015BO 135.000 0 135.000 

2015BA 162.529 1.661 164.190 

2015 UITV 5.539 2.252 7.791 

2016BO 148.853 15.337 164.190 

2016BA 148.853 16.464 165.317 

2016 UITV 269.786 20.813 290.599 

2017BO 148.853 16.631 165.484 

2017BA 148.853 23.088 171.941 

2017 UITV 78.960 4.460 83.420 

2018BO 133.425 45.956 179.381 

2018BA 133.425 37.811 171.236 

2019BO 103.864 32.779 136.643 

 

2.7.3 Eigen ESR-ontvangsten van instellingen 

In Tabel 22 op pagina 53  en Tabel 23 op pagina 54 bevinden worden de ESR-ontvangsten van de instellingen en de 

nieuw geconsolideerde instellingen per beleidsdomein weergegeven. In Tabel 24 op pagina 55 vindt de lezer een 

overzicht van het saldo van ESR-ontvangsten en -uitgaven van de instellingen door de legislatuur.  

92. Met eigen ESR-ontvangsten van instellingen worden bedoeld: de ESR-ontvangsten buiten de 

interne stromen (dotaties) ontvangen via de Vlaamse overheid of andere geconsolideerde instel-

lingen. Het gaat bij de meeste instellingen om eerder kleine ontvangsten via een verkoop of de 

bijdrage van gebruikers of klanten, dan wel een ondersteuning van de werking door gemeenten 

of de federale overheid. Dat neemt niet weg dat een aantal instellingen zeer aanzienlijke eigen 

ontvangsten realiseren, zoals VVM De Lijn of het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Het geheel van 

deze ontvangsten bedraagt € 1,52 mld bij de begroting 2014BA, en evolueert naar € 3,91 mld bij 

de begroting 2019BO, of een groei van afgerond 250%. Het aandeel van de recent geconsoli-

deerde instellingen is verwaarloosbaar bij 2015BO (€ 22 mln), maar vertegenwoordigt reeds 

€ 1,76 mld in 2019, of ongeveer 40% van alle ESR-ontvangsten via instellingen.  

De evolutie van de eigen ESR-ontvangsten van instellingen rechtvaardigt geen afzonderlijke be-

spreking. Immers, de aangegeven groei komt in zeer hoge mate tot stand via de uitbreiding van 

de ESR-consolidatieperimeter, die reeds hoger verduidelijkt is. Bovendien is er bij de grote meer-

derheid van instellingen een hoge mate van samenhang van ontvangsten en uitgaven, met dus 

een stabiel ontvangsten- en uitgavenpatroon in de loop van de tijd. 

93. De tweede factor die de evolutie verklaard zijn de afspraken gemaakt bij opmaak van het 

regeerakkoord: de Vlaamse Regering nam een aantal beslissingen om de ontvangsten van wel-

bepaalde instellingen te verhogen dan wel om de dotatie (toelage) aan een aantal instellingen te 

beperken. Het gehele pakket aan maatregelen van de Vlaamse Regering wordt in dit rapport 

besproken bij de uitgaven, zodat we ons hier beperken tot een overzicht aangevuld met een korte 

duiding: zie Tabel 13 voor een overzicht van de gecumuleerde impact sinds het begin van de 

legislatuur, en Tabel 14 van de jaarlijkse bijkomende impact. 



  

 Evaluatie begrotingsbeleid 2015-2019 

 

 

 
  45 

 

Tabel 13: Vlaamse Regering, maatregelen genomen bij opmaak van het regeerakkoord met impact op de 
ontvangsten van instellingen, cumulatieve impact, in € dz 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Bijkomende ontvangsten instellingen   

  

  

  

  

De Lijn  24.000 32.000 37.600 43.200 48.800 

Hervorming tarieven kinderopvang (minimum-
bijdrage 5 euro, kinderkorting alleen bij gelijk-
tijdige aanwezigheid) 

26.665 26.665 26.665 26.665 26.665 

Historische indexatie bijdrage Zorgfonds  42.627 42.627 42.627 42.627 42.627 

Indexatie zorgbijdrage vanaf 2016 0 2.944 5.947 9.011 12.135 

Verhoging zorgpremie (Vlaams zorgkrediet) 65.509 66.819 68.155 69.518 70.909 

Verhogen bovengemeentelijke saneringsbij-
drage (20%)  

48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 

TOTAAL bijkomende ontvangsten 206.800 219.055 228.994 239.021 249.136 

Besparing op werking (verlagen dotatie)   

  
VRT 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 

De Lijn 6.000 8.000 9.400 10.800 12.200 

K&G 820 820 820 820 820 

TOTAAL besparing werking 21.820 26.820 31.220 35.620 40.020 

TOTAAL impact op instellingen 228.620 245.874 260.214 274.640 289.155 

 

Tabel 14: Vlaamse Regering, maatregelen genomen bij opmaak van het regeerakkoord met impact op 
ontvangsten van instellingen, jaarlijks bijkomende impact, in € dz 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Bijkomende ontvangsten instellingen   

  

  

  

  

De Lijn  24.000 8.000 5.600 5.600 5.600 

Hervorming tarieven kinderopvang (minimum-
bijdrage 5 euro, kinderkorting alleen bij gelijk-
tijdige aanwezigheid) 

26.665 0 0 0 0 

Historische indexatie bijdrage Zorgfonds  42.627 0 0 0 0 

Indexatie zorgbijdrage vanaf 2016 0 2.944 3.003 3.063 3.125 

Verhoging zorgpremie (Vlaams zorgkrediet) 65.509 1.310 1.336 1.363 1.390 

Verhogen bovengemeentelijke saneringsbij-
drage (20%)  

48.000 0 0 0 0 

TOTAAL bijkomende ontvangsten 206.800 12.254 9.940 10.026 10.115 

Besparing op werking (verlagen dotatie)   

VRT 15.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

De Lijn 6.000 2.000 1.400 1.400 1.400 

K&G 820 0 0 0 0 

TOTAAL besparing werking 21.820 5.000 4.400 4.400 4.400 

TOTAAL impact op instellingen 228.620 17.254 14.340 14.426 14.515 

 

In het startjaar 2015 wordt voor in totaal € 229 mln beleidsruimte gecreëerd, via bijkomende ont-

vangsten bij instellingen (€ 207 mln) en door beperkingen op de dotaties van de VRT, VVM De 

Lijn en Kind & Gezin (€ 22 mln). De gecumuleerde impact van de maatregelen langs ontvang-

stenzijde tussen 2015 en 2019 is eveneens van belang, namelijk € 289 mln (meest rechtse kolom 

van Tabel 13).  
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Tabel 15: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot en met 2019BO, BFW-gewestmiddelen, in € mln 

 

2014 
BA 

2015 
BO 

2015 
BA 

2015 
UITV 

2016 
BO 

2016 
BA 

2016 
UITV 

2017 
BO 

2017 
BA 

2017 
UITV 

2018 
BO 

2018 
BA 

2018 
UITV 

2019 
BO 

BFW Gewestmiddelen (re-
ele ontvangsten) 

6.519 10.296 9.866 9.875 9.875 9.750 9.944 9.789 9.898 10.006 8.954 8.975 9.079 10.294 

BFW gewest: opcentiemen 
(aanvullende belasting PB) 

0 7.467 7.059 7.532 7.532 7.520 7.705 7.610 7.656 7.689 6.663 6.668 6.771 7.823 

Samengevoegde belastingen 
(BFW voor 6de SHV) 

6.258                           

Middelen diverse bevoegd-
heden 

0 407 414 456 456 456 457 474 474 473 485 488 488 504 

Middelen arbeidsmarktbe-
leid 

262 1.649 1.607 1.155 1.155 1.173 1.155 1.195 1.196 1.191 1.218 1.225 1.225 1.265 

Middelen fiscale uitgaven 0 1.153 1.158 1.189 1.189 1.196 1.072 947 981 1.105 1.008 1.015 1.015 1.174 

Overgangsmechanisme ge-
west 

0 -265 -257 -333 -333 -470 -321 -306 -278 -322 -281 -281 -281 -322 

Correctie financiering Brus-
selse instellingen 

0 -30 -30 -31 -31 -31 -31 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 

Responsabiliseringsbijdrage 
(Gew & Gem) 

0 -84 -84 -94 -94 -94 -94 -103 -103 -103 -112 -112 -112 -122 
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Tabel 16: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot en met 2019BO, BFW-gemeenschapsmiddelen, in € mln 

 

2014 
BA 

2015 
BO 

2015 
BA 

2015 
UITV 

2016 
BO 

2016 
BA 

2016 
UITV 

2017 
BO 

2017 
BA 

2017 
UITV 

2018 
BO 

2018 
BA 

2018 
UITV 

2019 
BO 

BFW Gemeenschapsmidde-
len (effectieve ontvangsten) 

13.668 20.164 19.748 19.981 20.811 20.885 20.820 21.623 21.716 21.716 22.302 22.470 22.470 23.247 

BFW gemeenschap: vooraf-
names op BTW 

0 8.586 8.391 8.485 8.758 8.805 8.776 9.120 9.170 9.182 9.444 9.536 9.536 9.878 

Inhouding Jeugdinstelling 
Tongeren 

0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 

BFW gemeenschap: vooraf-
names op federale PB 

0 5.103 5.006 5.145 5.067 5.115 5.079 5.239 5.250 5.238 5.357 5.389 5.389 5.562 

Kinderbijslagen 0 3.628 3.562 3.562 3.675 3.675 3.675 3.795 3.810 3.810 3.857 3.880 3.880 4.008 

Ouderenzorg 0 2.175 2.143 2.143 2.305 2.312 2.312 2.403 2.409 2.409 2.532 2.548 2.548 2.663 

Diverse gezondheidszorgen 
en hulp aan personen 
(THAB) 

0 472 461 461 473 472 472 491 492 492 504 508 508 522 

Ziekenhuizen 0     0 347 347 347 361 361 361 370 373 373 384 

Justitiehuizen 0 52 52 52 53 53 53 55 56 56 57 58 58 59 

Universitaire attractiepolen 0     0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 

Overgangsmechanisme ge-
meenschap 

0 150 134 134 134 107 107 160 170 170 163 163 163 153 
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Tabel 17: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot en met 2019BO, correcties op de BFW-gewestontvangsten, in € mln 

 

2014 
BA 

2015 
BO 

2015 
BA 

2015 
UITV 

2016 
BO 

2016 
BA 

2016 
UITV 

2017 
BO 

2017 
BA 

2017 
UITV 

2018 
BO 

2018 
BA 

2018 
UITV 

2019 
BO 

BFW Gewestmiddelen (reële 
ontvangsten) 

6.519 10.296 9.866 9.875 9.875 9.750 9.944 9.789 9.898 10.006 8.954 8.975 9.079 10.294 

Correctie 2018 opcentiemen 0     0 0 0 0 0 0 0 937 937 937 0 

Correctie 2018 fiscale uitgaven 0     0 0 0 0 0 0 0 122 122 122 0 

Correctie 2018 overgangsme-
chanisme 

0     0 0 0 0 0 0 0 -42 -42 -42 0 

BFW Gewestmiddelen correc-
tie 2018 

0     0 0 0 0 0 0 0 1.017 1.017 1.017 0 

BFW Theoretische ontvang-
sten gewestmiddelen zonder 
correctie 2018 

 10.296 9.866 9.875 9.875 9.750 9.944 9.789 9.898 10.006 9.971 9.992 10.095 10.294 

Bijdrage sanering federale 
overheidsfinanciën 

 0 0 759 1.538 1.547 1.547 1.586 1.594 1.594 1.630 1.640 1.640 1.690 

Bijdrage vergrijzingskost      0 0 0 0 25 29 29 77 80 80 111 

Bijdrage financiering Brusselse 
instellingen 

 30 30 31 31 31 31 28 28 28 28 28 28 28 

Responsabiliseringsbijdrage 
(Gew & Gem) 

 84 84 94 94 94 94 103 103 103 112 112 112 122 

BFW Bijdrages aan andere 
overheden 

 115 115 884 1.663 1.672 1.672 1.742 1.754 1.754 1.847 1.859 1.859 1.950 

BFW Som correctie 2018 en 
bijdrages aan andere overhe-
den 

0 115 115 884 1.663 1.672 1.672 1.742 1.754 1.754 2.864 2.876 2.876 1.950 

BFW Theoretische ontvang-
sten gewestmiddelen zonder 
correcties en inhoudingen 

0 10.411 9.980 10.758 11.538 11.422 11.615 11.530 11.652 11.760 11.818 11.852 11.955 12.244 

Verschil met reële ontvang-
sten 

0 115 115 884 1.663 1.672 1.672 1.742 1.754 1.754 2.864 2.876 2.876 1.950 
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Tabel 18: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot en met 2019BO, gewestbelastingen, in € mln 

 

2014 
BA 

2015 
BO 

2015 
BA 

2015 
UITV 

2016 
BO 

2016 
BA 

2016 
UITV 

2017 
BO 

2017 
BA 

2017 
UITV 

2018 
BO 

2018 
BA 

2018 
UITV 

2019 
BO 

Gewestbelastingen 5.454 5.589 5.587 5.409 6.205 5.975 5.775 6.219 6.231 6.297 6.578 6.557 6.557 6.759 

Spelen en weddenschappen 36 36 36 36 33 38 43 43 42 34 44 44 44 47 

Automatische ontspannings-
toestellen 

28 28 28 28 35 28 36 28 28 24 26 26 26 24 

Verkooprecht en verdeel-
recht 

1.935 2.045 1.986 2.008 2.130 2.113 2.130 2.222 2.331 2.395 2.442 2.433 2.433 2.543 

Recht op hypotheekvestiging 130 151 160 177 168 174 168 166 177 162 177 156 156 162 

Schenkbelasting 306 344 390 315 432 365 379 426 414 402 391 389 389 384 

Erfbelasting 1.640 1.596 1.596 1.475 1.668 1.480 1.328 1.513 1.357 1.413 1.407 1.433 1.433 1.455 

Erfbelasting fiscale regulari-
satie 

0     0 0 25 0 0 25 0 75 75 75 75 

Onroerende voorheffing 104 107 107 104 106 106 99 109 109 109 212 211 211 218 

Verkeersbelasting 993 1.000 1.000 1.008 1.014 1.029 1.046 1.054 1.086 1.072 1.122 1.097 1.097 1.107 

Belasting op de inver-
keerstelling (BIV) 

200 201 201 189 236 236 233 233 231 245 243 248 248 278 

Eurovignet 82 82 83 69 5 2 -7 2 2 2 0 0 0 0 

Kilometerheffing 0 0 0 0 379 379 319 421 427 439 440 444 444 465 

Gewestbelastingen zdr 
nieuwe ontvangsten36 

5.372 5.507 5.504 5.340 5.821 5.594 5.463 5.795 5.802 5.856 6.038 6.012 6.012 6.193 

                                                

36  Met nieuwe ontvangsten worden bedoeld: de kilometerheffing voor vrachtwagens evenals het Eurovignet, aangezien deze laatste is afgeschaft bij invoering van 
de kilometerheffing. Tevens zijn € 100 mln ontvangsten bij de onroerende voorheffing vanaf 2018BO niet opgenomen, gezien vana f deze begroting de bijkomend 
provinciale opcentiemen geregistreerd worden.  
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Tabel 19: Vlaamse overheid, begrotingen 2016BO tot en met 2019BO, kilometerheffing, ontvangsten en uitgaven voor beheer infrastructuur, in € mln 

 

2014 
BA 

2015 
BO 

2015 
BA 

2015 
UITV 

2016 
BO 

2016 
BA 

2016 
UITV 

2017 
BO 

2017 
BA 

2017 
UITV 

2018 
BO 

2018 
BA 

2018 
UITV 

2019 
BO 

Ontvangsten Kmheffing        379 379 319 421 427 439 440 444 444 465 

Uitgaven Kilometerheffing  0 0 0 174 177 163 91 91 80 92 85 85 88 

Netto-ontvangsten Kilome-
terheffing  

 0 0 0 205 202 156 330 335 359 348 359 359 378 

Ontvangsten Eurovignet  82 83 69 5 2 -7 2 2 2 0 0 0 0 

Netto-ontvangsten Kilome-
terheffing inclusief Eurovig-
net  

 82 83 69 209 204 149 333 338 361 348 359 359 378 

 

Tabel 20: Vlaams Investeringsfonds (VIF), begrotingen 2016UITV tot en met 2019BO, toelage aan het VIF vanuit het departement MOW, som uitgaven van het 

VIF en investeringen weginfrastructuur, in € mln 

 
2016 UITV 2017 BO 2017 BA 2017 UITV 2018 BO 2018 BA 2019 BO 

 
VAK 

ONTV / 
VEK 

VAK 
ONTV / 

VEK 
VAK 

ONTV / 
VEK 

VAK 
ONTV / 

VEK 
VAK 

ONTV / 
VEK 

VAK 
ONTV / 

VEK 
VAK 

ONTV / 
VEK 

Dotatie aan VIF vanuit alge-
mene middelen   454  554  499  499  612  607  724 

VIF, totale uitgaven 629 845 751 767 754 854 817 861 809 859 799 820 765 829 

VIF, investeringen weginfra-
structuur  438 349 511 433 533 402 525 468 453 408 454 424 443 450 
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Tabel 21: Vlaamse overheid, begrotingen 2015BO tot en met 2019BO, belangrijkste ontvangsten departementen buiten BFW, gewestbelastingen en federale 
overdrachten, in € mln 

 

2014  
BA 

2015  
BO 

2015 
BA 

2015 
UITV 

2016 
BO 

2016  
BA 

2016 
UITV 

2017 
BO 

2017 
 BA 

2017 
UITV 

2018  
BO 

2018 
BA 

2018  
UITV 

Andere ontvangsten van departementen (buiten ontvangsten 
via de BFW en gewestbelastingen) 

904 951 1.428 862 862 831 1.055 1.009 984 684 735 730 764 

…waarvan eenmalige ontvangsten 490 469 1.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

…waarvan recurrente ontvangsten 413 482 304 862 862 831 1.055 1.009 984 684 735 730 764 

Vlaams Pensioenfonds vzw (saldo bij stopzetting) 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vlaams Toekomstfonds (saldo bij stopzetting) 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonds voor Eenmalige Uitgaven en Schuldafbouw FFEU (saldo 
bij stopzetting) 0 0 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overige belastingen (leegstand…) 24 21 13 10 12 22 5 6 -11 4 6 6 5 

Lottogelden 34 33 33 33 33 33 30 30 30 30 30 30 30 

Dividenden GIMV (VPM) 10 10 15 10 10 0 35 35 0 30 10 10 10 

Dividenden LRM 0 0 0 10 10 30 0 0 0 10 10 10 10 

Specifieke loonbetalingen (detachering edm) 63 64 67 67 78 59 71 58 68 58 63 72 63 

Inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs 16 19 18 19 19 20 19 20 20 16 16 20 17 

VRT: pensioensfonds overheveling 295 247 246           

VRT: pensioenfonds recurrent    8 9 8 9 10 10 9 11 11 9 

VRT: excedent commerciële uitbating 0 0 0 0 0 0 4 5 5 0 16 16 0 
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VDAB 195 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dienstencheques (terugvordering, niet gebruikt) 0 4 1 9 7 9 4 0 1 0 0 0 0 

Klimaatfonds 0 0 0 0 70 235 97 59 70 66 94 101 206 

Energiefonds 1 1 2 413 310 286 480 480 491 169 214 230 129 

Energiefonds impulsprojecten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 15 

VMM verkoop onroerende goederen 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ontvangsten verkeersboetes 135 163 6 149 149 270 149 149 79 133 133 97 104 

Verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid 0 2 2 15 16 21 17 23 4 46 53 47 33 

Bijdrage Havenbedrijf Gent in bouwkosten Sluis Terneuzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

VMSW afrekening fondsen 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 

Fonds Onroerende goederen (via Klimaatfonds) 0 0 0 0 0 0 0 12 12 15 13 13 33 

Verkoop vastgoed 2 15 15 5 13 12 6 9 11 7 8 8 10 

Overige ontvangsten van derden door departementen (buiten 
BD FB) 128 130 130 112 122 -174 106 73 151 78 27 30 22 

Overige terugstorting door geconsolideerde instellingen [ESR = 
"OI"] 1 20 2 1 2 0 12 40 43 12 24 24 40 
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Tabel 22: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot 2019BO, instellingen, eigen ESR-ontvangsten, in € dz 

  
2014 
BA 

2015 
BO 

2015 
BA 

2016 
BO 

2016 
BA 

2017 
BO 

2017 
BA 

2018 
BO 

2018 
BA 

2019 
BO 

TOTAAL 1.524.206 1.510.649 1.636.193 1.896.514 2.016.632 3.044.631 3.359.528 3.620.854 3.772.239 3.906.275 

FB37 7.178 11.511 10.076 6.602 6.575 6.575 6.575 6.451 6.451 6.425 

iV 10.618 5.825 5.944 5.680 5.978 5.847 15.225 18.296 19.354 19.723 

EWI 212.044 247.549 292.271 326.435 338.785 404.658 366.789 494.434 500.202 473.599 

OV 31.899 29.542 57.378 28.190 49.045 949.262 984.929 1.090.365 1.144.999 1.242.360 

WVG 191.911 203.090 190.559 201.062 222.681 219.696 461.484 465.025 471.476 489.880 

CJSM 233.305 228.388 233.880 234.135 236.472 237.568 231.556 209.034 214.994 231.666 

WSE 115.234 102.671 112.378 109.280 117.720 114.382 114.505 121.381 158.098 166.654 

LV 20.342 16.801 18.171 17.377 19.171 16.795 21.165 18.794 25.436 22.327 

LNE 208.639 173.332 209.566 181.152 191.040 214.348 217.232 191.453 202.211 193.436 

MOW 470.923 464.158 473.818 494.591 546.598 559.936 587.462 660.479 661.127 687.714 

RWO 6.994 4.731 8.987 264.652 254.705 286.066 320.577 307.525 328.859 331.008 

KB 15.119 23.051 23.165 27.358 27.862 29.498 32.029 37.617 39.032 41.483 

HE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

                                                

37  FB staat voor het beleidsdomein Financiën en Begroting; iV voor Internationaal Vlaanderen; EWI voor Economie, Wetenschap en Innovatie; OV voor onderwijs en 
Vorming; WVG voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; CJSM voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media; WSE voor Werk en Sociale Economie; LV voor Landbouw 
en Visserij; LNE voor Leefmilieu, Natuur en Energie; MOW voor Mobiliteit en Openbare Werken; RWO voor Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed; KB voor Kanselarij en bestuur; HE voor Hogere Entiteiten (kabinetten en Vlaams Parlement). 
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Tabel 23: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot 2019BO, sinds 2014UITV nieuw geconsolideerde instellingen, eigen ESR-ontvangsten, in € dz 

  
2014 
BA 

2015 
BO 

2015 
BA 

2016 
BO 

2016 
BA 

2017 
BO 

2017 
BA 

2018 
BO 

2018 
BA 

2019 
BO 

TOTAAL 36.967 21.739 33.462 399.914 397.956 1.375.390 1.418.051 1.585.342 1.665.812 1.760.937 

FB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

iV 0 0 0 0 0 0 9.140 12.031 12.903 13.084 

EWI 36.967 21.739 22.088 73.871 78.264 113.007 70.906 76.690 74.514 65.896 

OV 0 0 2.966 2.675 2.675 911.085 946.546 1.058.855 1.115.350 1.204.595 

WVG 0 0 52 56 113 168 203 159 119 232 

CJSM 0 0 0 0 0 242 356 258 604 400 

WSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LV 0 0 107 121 119 118 121 101 101 101 

LNE 0 0 0 2.253 2.253 3.610 3.836 3.726 4.268 4.456 

MOW 0 0 3.756 57.604 58.400 59.758 64.438 117.794 120.958 130.334 

RWO 0 0 3.349 258.920 251.512 280.890 315.323 305.238 326.543 328.760 

KB 0 0 1.144 4.414 4.620 6.512 7.182 10.490 10.452 13.079 

HE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 24: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot en met 2019BO, ESR-ontvangsten en ESR-uitgaven van instellingen, in € mln38 

 

2014 
BA 

2014 
UITV 

2015 
BO 

2015 
BA 

2015 
UITV 

2016 
BO 

2016 
BA 

2016 
UITV 

2017 
BO 

2017 
BA 

2017 
UITV 

2018 
BO 

2018  
BA 

2018 
UITV 

2019   
BO 

SOM ESR-ONTVANG-
STEN instellingen 

1.524 1.634 1.511 1.636 1.821 1.897 2.017 2.155 3.045 3.360 3.735 3.621 3.772 3.936 3.906 

waarvan geconsoli-
deerd deze legislatuur 

37   22 33   400 398   1.375 1.418   1.585 1.666   1.761 

waarvan voorheen ge-
consolideerd 

1.487   1.489 1.603   1.497 1.619   1.669 1.941   2.036 2.106   2.145 

SOM ESR-UITGAVEN 
instellingen 

9.310 9.382 9.420 9.637 9.763 10.855 10.906 10.778 14.384 15.330 15.422 16.169 16.393 15.826 22.918 

waarvan geconsoli-
deerd deze legislatuur 

68   44 63   589 599   3.809 3.968   4.254 4.407   5.616 

waarvan voorheen ge-
consolideerd 

9.241   9.376 9.574   10.266 10.307   10.575 11.362   11.914 11.985   17.302 

SALDO ESR-ontvang-
sten minus uitgaven 
instell 

-7.785 -7.748 -7.909 -8.001 -7.943 -8.958 -8.889 -8.622 -11.339 11.970 -11.687 -12.548 -12.620 -11.890 -19.012 

waarvan geconsoli-
deerd deze legislatuur 

    -22 -29   -189 -201   -2.434 -2.550   -2.669 -2.742   -3.855 

waarvan voorheen ge-
consolideerd 

    -7.887 -7.972   -8.769 -8.688   -8.905 -9.421   -9.879 -9.879   -15.156 

 

 

                                                

38  In deze en volgende tabellen zijn de uitgaven van het Vlaams Parlement steeds opgenomen bij de instellingen, waarbij deze uitgaven identiek zijn aan de gestemde 
dotatie voor het Vlaams Parlement en onderliggende parlementaire instellingen, bij gebrek aan verdere informatie. 
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Tabel 25: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2014BA tot 2019BO, ESR-uitgaven per beleidsdomein, departementen en instellingen,  
betaalkredieten, in € dz39 

  
2014 
BA 

2014 
UITV 

2015 
BO 

2015 
BA 

2015 
UITV 

2016 
BO 

2016 
BA 

2016 
UITV 

2017 
BO 

2017 
BA 

2017 
UITV40 

2018 
BO 

2018 
BA 

2019 
BO 

FB 361.448 246.429 2.459.441 2.172.054 2.144.106 2.588.354 2.600.215 2.233.814 2.363.134 2.505.025   2.463.266 2.663.665 2.283.692 

iV 182.691 176.286 195.909 185.602 173.928 172.525 173.674 167.306 172.574 184.391   191.539 196.236 189.729 

EWI 1.399.330 1.394.076 1.444.832 1.472.351 1.605.514 1.542.212 1.615.835 1.605.314 1.486.224 1.438.673   1.540.746 1.500.777 1.794.292 

OV 10.891.784 10.862.695 10.896.861 10.871.511 10.869.055 11.011.054 11.043.955 11.133.096 12.834.920 12.886.634   13.284.336 13.433.878 13.913.087 

WVG 4.084.803 4.073.544 10.421.358 10.329.805 10.340.921 10.960.195 10.974.332 10.989.339 11.433.466 11.671.037   12.121.283 12.123.662 13.424.900 

CJSM 1.319.061 1.308.955 1.278.727 1.280.831 1.262.527 1.219.963 1.216.351 1.201.596 1.202.527 1.212.607   1.273.156 1.271.484 1.300.912 

WSE 1.586.137 1.534.952 3.708.615 3.664.346 3.657.355 3.685.038 3.705.518 3.721.977 3.595.127 3.609.106   3.694.613 3.723.952 3.786.444 

LV 181.063 183.942 189.585 189.560 207.377 189.700 193.189 201.267 189.764 200.587   196.041 201.142 198.214 

LNE 852.108 812.577 838.640 773.976 753.842 1.230.842 1.170.128 993.279 1.374.220 1.321.319   1.041.581 1.107.818 1.027.735 

MOW 3.150.574 3.358.839 3.113.624 3.177.092 3.113.664 3.290.408 3.317.286 3.074.761 3.519.749 3.481.820   3.672.278 3.729.200 3.910.128 

RWO 846.197 820.670 681.686 809.938 796.521 782.747 801.414 788.889 828.427 904.854   933.488 962.069 983.552 

KB 3.015.250 3.010.546 3.066.035 3.081.400 3.048.440 3.289.409 3.296.223 3.298.105 3.775.223 3.815.011   3.968.592 4.008.490 4.055.563 

HE 129.530 126.051 128.800 128.800 118.854 128.860 128.860 120.091 129.615 129.615   130.698 130.698 135.307 

                                                

39  Het totaal voor 2015UITV in deze tabel is de som van de ESR-uitgaven per beleidsdomein, overgenomen uit de algemene toelichting bij de begroting 2017BO. De 
som van de totalen opgedeeld naar departementen en instellingen (lijn 2 en 3) wijkt € 180 mln naar beneden af van de ESR-uitgaven per beleidsdomein in de 
berekening van het vorderingensaldo in hetzelfde begrotingsdocument. Dit verschil wordt niet geduid.  

40  De cijfers die voor 2017UITV opgenomen worden in de algemene toelichting 2019BO zijn dezelfde als diegene voor 2016UITV in de algemene toelichting 2018BO. 
Om deze reden worden in deze tabel enkel de totalen opgenomen, afkomstig uit de berekening van het vorderingensaldo. 
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DEP 18.690.304 18.434.328 29.004.213 28.500.167 28.148.797 29.236.411 29.331.014 28.751.307 28.521.137 28.030.857 27.388.255 28.343.046 28.660.482 24.085.307 

INST41 9.309.672 9.475.234 9.419.900 9.637.099 9.763.421 10.854.896 10.905.966 10.777.529 14.383.833 15.329.822 15.422.075 16.168.571 16.392.589 22.918.248 

INST AT 9.216.494 9.382.057 9.326.723 9.543.922 9.670.244 10.761.626 10.812.696 10.684.259 14.290.563 15.236.552 15.328.654 16.074.850 16.300.194 22.823.185 

Verschil 93.178 93.177 93.177 93.177 93.177 93.270 93.270 93.270 93.270 93.270 93.421 93.721 92.395 95.063 

TOTAAL 27.999.976 27.909.562 38.424.113 38.137.266 38.092.104 40.091.307 40.236.980 39.528.834 42.904.970 43.360.679 42.810.330 44.511.617 45.053.071 47.003.555 

Onderbenut-
ting 

633.393 0 584.598 389.007 0 402.960 489.483 0 539.483 578.750 0 591.135 741.124 958.268 

TOTAAL na 
onderbenut-
ting42 

27.366.583 27.909.562 37.839.515 37.748.259 38.092.104 39.688.347 39.747.497 39.528.834 42.365.487 43.360.100 42.810.330 44.511.026 45.052.330 47.002.597 

                                                

41  In deze rij worden de ESR-uitgaven van de instellingen getoond, gecorrigeerd voor de uitgaven van het Vlaams Parlement. In onderstaande rij worden de cijfers 
opgenomen zoals weergegeven in de vorderingensaldotabel van de respectievelijke begrotingsdocumenten.  

42  De totalen worden in deze rij gecorrigeerd voor de onderbenutting, zodat deze telkens vergelijkbaar worden met de cijfers van de begrotingsuitvoering.  
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3 Uitgaven 

3.1 Overzicht ESR-uitgaven 

3.1.1 Globale evolutie 

Een overzicht van de evolutie van het saldo van ESR-ontvangsten en uitgaven bevindt zich in Tabel 24 

op pagina 55. In Tabel 25 op pagina 56 en 58 vindt de lezer een overzichtstabel met de ESR-uitgaven 

per beleidsdomein. 

94. De in de begrotingen ingeschreven ESR-uitgaven (dus voor toepassing van de onderbenut-

ting en ESR-correcties) stijgen van 28,00 mld (2014BA) over € 38,42 mld (2015BO) naar € 47,00 

mld, dus een groei met 68% tussen 2014BA en 2019BO. Ook wanneer deze laatste begroting 

vergeleken wordt met de initiële begroting 2015 blijft de stijging aanzienlijk, namelijk 22%. Wan-

neer de uitgaven gecorrigeerd worden voor onderbenutting en ESR-correcties (zie verder), dan 

ontstaan respectievelijk totalen van € 27,55 mld (2014BA), € 38,28 mld (2015BO) en € 45,23 mld 

(2019BO). De groeicijfers dalen daarmee naar respectievelijk 64% (2019BO vergeleken met 

2014BA) en 18% (2019BO versus 2015BO). 

Deze groei is voornamelijk het resultaat van de evoluties langs ontvangstenzijde, namelijk de 

overgedragen middelen door de 6de Staatshervorming en de uitbreiding van de Vlaamse ESR-

overheidsperimeter, naast nieuwe ontvangstencategorieën zoals de kilometerheffing voor vracht-

wagens. De elementen via de 6de Staatshervorming en de nieuwe ontvangstencategorieën zijn 

uitgebreid toegelicht in het hoofdstuk ontvangsten, zodat we de toelichting in dit hoofdstuk beper-

ken tot de relevante elementen voor de uitgavenzijde.  

Figuur 3 op pagina 59 overloopt de evolutie van de uitgaven in globale categorieën. De uitbreiding 

van de perimeter leidt tot afgerond € 5,6 mld bijkomende uitgaven via nieuw geconsolideerde 

instellingen sinds september 2014 (zie paragraaf 3.1.2 vanaf pagina 61 voor meer duiding). 

Daarnaast heeft de Vlaamse Regering ervoor geopteerd om de via de 6de Staatshervorming 

overgedragen bevoegdheden in het welzijns- en gezondheidsbeleid (met de kinderbijslag en ou-

derenvoorzieningen als belangrijkste elementen) vooral toe te wijzen aan bestaande instellingen 

(Agentschappen Kind & Gezin en Vlaamse Sociale Bescherming, deze laatste als opvolger van 

het Zorgfonds), wat in de resultaten voor 2019 tot uiting komt. Deze cijfers worden in 2019 tevens 

beïnvloed door een eenmalige overflow voor ongeveer € 570 mln voor uitgaven van overgeno-

men federale operatoren (zie voor meer duiding paragraaf 3.1.3 vanaf pagina 64). 

95. Voor een breder perspectief op de evolutie van de uitgaven drukken we deze uit per hoofd 

van de bevolking en in verhouding tot het Vlaamse en Belgische bbp. We maken daarbij een 

onderscheid tussen de som van de ingeschreven ESR-betaalkredieten voor onderbenutting en 

ESR-correcties (Tabel 26) en deze kredieten na toepassing van onderbenutting en ESR-correc-

ties (Tabel 27).  

De som van de ESR-uitgaven (voor onderbenutting en ESR-correcties) groeit per inwoner van 

het Vlaamse gewest met 20,0% tussen de begrotingen 2015BO en 2019BO (Tabel 26). In 2019 
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komen de uitgaven van de Vlaamse overheid daarmee neer op iets meer dan € 7.100 per inwo-

ner, wat aanzienlijk meer is dan de bijna € 4.400 voor de 6de staatshervorming (2014BA) dan wel 

de kleine € 6.000 bij de eerste begroting na de 6de staatshervorming (2015BO). Daarmee neemt 

het aandeel van de Vlaamse begroting ten opzichte van het Belgische of Vlaamse bbp toe. Het 

totaal aan gestemde kredieten vertegenwoordigde in de initiële begroting 2019 voor het eerst 

meer dan 10% van het Belgische bbp, terwijl de Vlaamse uitgaven bij de start van deze legislatuur 

(voor de 6de Staatshervorming in de begroting 2014BA) nog maar 7% van dat bbp bedroegen. In 

deze cijfers komt de uitbreiding van de ESR-perimeter tot uiting, naast de economische groei en 

inflatie evenals de bijkomende bevoegdheden via de 6de Staatshervorming. 

Figuur 3: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2014BA tot 2019BO, ESR-uitgaven per 
beleidsdomein, betaalkredieten, in € mld 

 

 

Het belang van de onderbenutting en ESR-correcties (zie hoofdstuk 4.2 vanaf pagina 123) wordt 

geïllustreerd in Tabel 27. Alle groeicijfers vallen lager uit, maar er komt nog steeds een reële groei 
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tot stand, zowel in aandeel bbp als per hoofd van de bevolking. Per hoofd van de bevolking rea-

liseert de laatste begroting voor toepassing van de 6de Staatshervorming uitgaven van afgerond 

€ 4.300 per inwoner, wat stijgt naar € 5.925 per inwoner bij de eerste begroting van de legislatuur 

(2015BO) en in de begroting 2019BO op € 6.850 per inwoner uitkomt. Daarmee vertegenwoordi-

gen deze uitgaven 6,9% van het Vlaamse bbp in 2014 (6,9% van het Belgische bbp), 15,9% in 

2015 (9,3%) en 16,4% in 2019 (9,7%). 

Tabel 26: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot 2019BO, ESR-uitgaven voor toepassing van 
onderbenutting en ESR-correcties, in % en in € mln 

 2014BA 2015BO 2016BO 2017BO 2018BO 2019BO 
Totale uitgaven, in € mln  28.000 38.424 40.091 42.905 44.512 47.004 

Jaarlijkse groei, in %  37,2% 4,3% 7,0% 3,7% 5,6% 

Gecumuleerde groei sinds 2015, in %   4,3% 11,7% 15,8% 22,3% 

Totale uitgaven per capita, in 4.356 5.947 6.171 6.566 6.776 7.119 
Jaarlijkse groei, in %  36,5% 3,8% 6,4% 3,2% 5,3% 

Gecumuleerde groei sinds 2015, in %   3,8% 10,4% 13,9% 20,0% 

Totale uitgaven in % Belgisch bbp43  7,0% 9,3% 9,4% 9,8% 9,9% 10,1% 
Totale uitgaven in % Vlaams bbp  11,9% 15,9% 16,0% 16,5% 16,7% 17,1% 

 

Tabel 27: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot 2019BO, ESR-uitgaven na onderbenutting en ESR-
correcties, in % en in € mln 

 2014BA 2015BO 2016BO 2017BO 2018BO 2019BO 
Totale uitgaven, in € mln 27.548 38.279 40.045 41.933 43.461 45.231 

Jaarlijkse groei, in %  39,0% 4,6% 4,7% 3,6% 4,1% 

Gecumuleerde groei sinds 2015, in %   4,6% 9,5% 13,5% 18,2% 

Totale uitgaven per capita, in € 4.286 5.925 6.164 6.417 6.616 6.851 
Jaarlijkse groei, in %  38,2% 4,0% 4,1% 3,1% 3,6% 

Gecumuleerde groei sinds 2015, in %   4,0% 8,3% 11,7% 15,6% 

Totale uitgaven in % Belgisch bbp  6,9% 9,3% 9,4% 9,6% 9,6% 9,7% 
Totale uitgaven in % Vlaams bbp  11,8% 15,9% 16,0% 16,1% 16,3% 16,4% 

 

96. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op twee elementen die op vele vlakken een rol 

spelen in de afgelopen legislatuur, en daarom een voorafgaande afzonderlijke bespreking recht-

vaardigen: de uitbreiding van de Vlaamse ESR-perimeter en het hertekenen van de architectuur 

van het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid. 

                                                

43  De begrotingsbedragen in deze en volgende tabellen worden vergeleken met het bbp in lopende prijzen, gezien 
ook deze begrotingsbedragen niet gecorrigeerd worden voor de impact van de inflatie. 
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3.1.2 Uitbreiding van de Vlaamse ESR-perimeter 

97. Het begrip ESR staat voor Europees Stelsel van Rekeningen (European System of Accounts), 

en bepaalt hoe overheden binnen de Europese Unie conform Verordening 549/2013 hun over-

heidsfinanciën dienen op te maken en te verwerken. Op die manier wordt tevens gegarandeerd 

dat de begrotingsprocessen van de Europese lidstaten op elkaar kunnen afgestemd worden, zo-

dat op Europees niveau op geconsolideerde wijze kan gerapporteerd worden. Hoewel de alge-

mene principes van het vorige stelsel (ESR 1995) worden overgenomen bevat het ESR 2010 een 

aantal wijzingen om te beantwoorden aan de veranderde economische omgeving. Deze hervor-

ming oefent een significante invloed uit op het begrotingswerk en het economische beleid in het 

algemeen.  

De introductie van het ESR 2010 heeft tevens tot gevolg dat de overheidsperimeter gevoelig 

wordt uitgebreid. Dit betreft onder andere PPS-constructies waarvan het juridische eigendom bij 

private instanties ligt maar het economisch eigendom feitelijk bij de overheid ligt. Daarnaast die-

nen instellingen opgenomen waarvan de ontvangsten voor meer dan 50% via de overheid tot 

stand komen, en waarbij de overheid het merendeel van de spelregels voor de ontvangsten en 

werking van deze instellingen vastlegt (bijvoorbeeld: universiteiten en hogescholen).  

In de praktijk wordt in het jaar van opname het Vlaamse vorderingensaldo negatief bijgesteld: 

tussen 2014 tot en met 2016 gaat het telkens om meer dan € 500 mln. Beleidsmatig wordt het 

ESR 2010 geleidelijk geïmplementeerd, vanaf de uitvoering 2014 tot en met de begroting 2019 

al worden de belangrijkste consolidaties in de eerste jaren van de legislatuur gerealiseerd. Deze 

consolidaties hebben tevens een impact op de Vlaamse schuld. 

98. In Tabel 28 op pagina 61 en verder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste instel-

lingen die in de afgelopen legislatuur aan de consolidatiekring van de Vlaamse overheid zijn toe-

gevoegd, na invoering van het ESR 2010 in september 2014. De instellingen die in financiële 

termen het zwaarst wegen zijn de vanaf 2017BO geconsolideerde Vlaamse universiteiten en ho-

gescholen (€ 3.651 mln ESR-uitgaven bij 2019BO). Daarna komen de VMSW en het VWF (€ 439 

mln en € 114 mln bij 2019BO).  

Tabel 28: Vlaamse overheid, 2015BA tot 2019BO, uitbreiding van de consolidatiekring, belangrijkste 

instellingen per beleidsdomein, in € dz  

BelDom Naam Reden Vanaf? Initieel  2019BO 

EWI Participatiemaatschappij Vlaanderen 
PMV44 

ESR2010 2014UITV 58.443 543.217 

EWI Limburgse Reconversiemaatschappij LRM ESR2010 2014UITV 227.744 185.092 

OV Stichting Vlaamse Schoolsport ESR2010 2015BA 7.853 8.205 

                                                

44  In dit overzicht worden de investeringsmaatschappijen PMV en LRM inclusief hun dochterbedrijven opgenomen. 
In de praktijk zijn een aantal dochtermaatschappijen later dan het moederbedrijf geconsolideerd, waaraan dus 
in dit overzicht wordt voorbijgegaan.  
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BelDom Naam Reden Vanaf? Initieel  2019BO 

WVG Koninklijke Academie voor Geneeskunde 
van België (KAGB) 

ESR2010 2015BA 73 240 

ENO Fonds voor scheepsjongens ESR2010 2015BA 233 205 

MOW Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde ESR2010 2015BA 5.417 8.950 

MOW Eigen Vermogen Flanders Hydraulics  ESR2010 2015BA 3.688 045 

RWO Domus Flandria (DAB Urgentieplan Sociale 
Huisvestiging) 

ESR2010 2015BA 3.313 90 

KB Agentschap Toegankelijk Vlaanderen ESR2010 2015BA 1.967 2.987 

EWI I-Minds ESR2010 2016BO 45.190 046 

EWI Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) ESR2010 2016BO 11.370 10.022 

ENO Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek INBO 

ESR2010 2016BO 2.339 4.750 

WVG Vlaams agentschap voor Samenwerking 
rond Gegevensindeling tussen de Actoren 

in de Zorg VASGAZ 

Beleid 2016BO 25 25 

MOW Tunnel Liefkenshoek ESR2010 2016BO 40.327 53.197 

RWO Vlaams Woningfonds VWF ESR2010 2016BO 125.066 113.510 

RWO Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
VMSW 

ESR2010 2016BO 330.412 437.868 

KB DAB ICT ESR2010 2016BO 44.178 28.277 

KB Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel 
(Vlaanderen Connect) 

ESR2010 2016BO 2.668 10.428 

OV Universiteiten en Hogescholen – Onver-
deeld 

ESR2010 2017BO 3.208.21
4 

3.650.55
2 

CJSM EV Koninklijk Museum voor Schone Kun-
sten Antwerpen 

ESR2010 2017BO 216 425 

MOW Via Invest – De Werkvennootschap ESR2010 2017BO 12.154 104.490 

ROW EKM Erkende kredietmaatschappijen ESR2010 2017BO 26.605 22.550 

iV Vlaamse Vereniging voor ontwikkelingssa-
menwerking en technische bijstand (VVOB) 

ESR2010 2017BA 9.527 13.471 

OV Vlaamse interuniversitaire Raad (VLIR) ESR2010 2017BA 1.098 3.791 

OV Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) ESR2010 2017BA 874 1.077 

WVG Commissies Juridische Bijstand ESR2010 2017BA 1.185 1.239 

WVG Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 
VSB (inclusief voormalige Zorgfonds) 

Beleid 2017BA 798.572 2.804.23
4 

EWI Center for Beta Cell Therapy in Diabetes ESR2010 2018BO 250 232 

EWI Flanders Technology International ESR2010 2018BO 7.046 5.772 

OV Sociale Dienst voor de Personeelsleden van 
het GO! 

ESR2010 2018BO 683 682 

                                                

45  Geïntegreerd in nv De Vlaamse Waterweg vanaf de begroting 2018BO. 

46  Opgenomen onder universiteiten en hogescholen van de begroting 2017BO. 
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BelDom Naam Reden Vanaf? Initieel  2019BO 

OV Universitair Centrum voor Ontwikkelings-
samenwerking UCOS 

ESR2010 2018BO 

342 047 

OV DBFM Scholen van Morgen ESR2010 2018BO 102.139 86.850 

WVG Vlaamse Zorgkas vzw Beleid 2018BO 650 881 

MOW Livan Infrastructure  ESR2010 2018BO 4.590 5.225 

MOW Project Brabo I ESR2010 2018BO 7.481 7.785 

MOW Via R4 – Gent ESR2010 2018BO 4.027 3.067 

MOW Via Zaventem ESR2010 2018BO 4.281 4.212 

MOW Via Noord Zuid Kempen ESR2010 2018BO 16.300 14.901 

EWI Flanders District of Creativity ESR2010 2019BO  2.769 

WVG Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling 
van Toelagen in het kader van het Gezins-

beleid VUTG 

Beleid 2019BO  986.320 

 

99. De principes van het ESR 2010 waren bij aanvang vanuit een praktijkstandpunt niet helder. 

Eurostat creëert vanaf 2016 meer duidelijkheid over de principes en interpretatiewijzen gehan-

teerd bij de ESR 2010-criteria.48 In de voorafgaande periode (tussen september 2014 bij invoering 

van het ESR 2010 en de publicatie van deze handleidingen) had de Europese statische dienst 

Eurostat heel wat vrijheidsgraden in het toepassen van de ESR-criteria. Dit leidde niet alleen tot 

aangepaste interpretaties, maar vertraagde ook de beleidsprocessen. Zeker het eerste jaar van 

deze legislatuur werd niet duidelijk welke instellingen finaal alsnog binnen dan wel buiten de con-

solidatieperimeter zouden blijven.  

Verschil tussen ESR-ontvangsten en -uitgaven bij geconsolideerde instellingen? 

100. Er ontstaat bij de in deze legislatuur geconsolideerde instellingen een belangrijk verschil 

tussen hun ESR-ontvangsten en ESR-uitgaven. De ESR-ontvangsten betreffen enkel de eigen 

ontvangsten (via gebruikers, bedrijven, andere overheden en dergelijke meer), en niet de dotaties 

die zij ontvangen via de Vlaamse overheid of andere Vlaamse instellingen (om dubbeltellingen te 

vermijden). Bij de uitgaven wordt wel het geheel van de ESR-uitgaven aangerekend, dus ook de 

uitgaven die ontstaan door de ontvangen dotaties via interne Vlaamse stromen.  

In Tabel 21 op pagina 51 worden deze verschillen geduid voor de begrotingen in deze legislatuur. 

Het verschil tussen de ESR-ontvangsten en uitgaven bedraagt bij 2015BO € 7,82 mld, en groeit 

naar € 18,92 mld bij 2019BO. Dit verschil ontstaat bijna volledig door de dotaties (interne stromen) 

die deze instellingen ontvangen, via de algemene middelen dan wel de uitgaven van andere ge-

consolideerde instellingen. De verschillen bij de in deze legislatuur geconsolideerde instellingen 

zijn in absolute termen minder groot, maar zijn in verhouding van even groot belang: in de begro-

ting 2019BO registeren deze instellingen eigen ontvangsten van € 1,76 mld, terwijl de uitgaven 

                                                

47  Opgenomen onder universiteiten en hogescholen vanaf de begroting 2018BA. 

48  Eurostat, Manual on Government Debt and Deficit (maart 2016) en Eurostat & EPEC, Guide to the statistical 
treatment of PPP’s (september 2016). 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-GQ-16-001-EN-N.pdf/5cfae6dd-29d8-4487-80ac-37f76cd1f012
https://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical_guide_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical_guide_en.pdf


  

 Evaluatie begrotingsbeleid 2015-2019 

 

 

 
  64 

 

€ 5,62 mld bedragen, of een verschil van € 3,86 mld, wat overeenkomt met de dotaties (interne 

stromen) die deze instellingen ontvangen.  

101. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat de grote meerderheid van deze instellingen 

reeds ondersteund werden door de Vlaamse overheid voorafgaand aan de consolidatie. Bijvoor-

beeld de universiteiten en hogescholen ontvingen ook voor 2017 reeds werkingsmiddelen via het 

onderwijsbeleid, het wetenschapsbeleid en het economisch beleid, dus via reguliere uitgaven van 

deze Vlaamse beleidsdomeinen. Na consolidatie verschuiven deze uitgaven (op begrotingsarti-

kelen eindigende op WT) naar artikelen voor interne stromen (IS), zodat deze uitgaven in een 

geconsolideerde begroting niet meer verschijnen als uitgaven van departementen maar wel als 

uitgaven van instellingen. De grootteorde van deze verschuiving komt (op details na) overeen 

met de ondersteuning die deze instellingen uit de algemene middelen (dotaties) ontvangen. 

In de volgende paragrafen wordt niet meer gewezen op deze belangrijke nuance. Wanneer er 

bijvoorbeeld gesteld wordt dat een bepaald type kredieten van de recent geconsolideerde instel-

lingen met x mln verhoogd of verlaagd is, dan dient dit resultaat begrepen te worden als de som 

van dat type kredieten bij deze instellingen. Er wordt daarbij niet nagegaan in welke mate deze 

instellingen voor consolidatie reeds middelen ontvingen afkomstig uit de Vlaamse begroting. 

3.1.3 Overgedragen bevoegdheden welzijn en gezondheid: aange-
paste architectuur 

102. De architectuur van het Vlaamse welzijnsbeleid is in de afgelopen legislatuur door de 

Vlaamse Regering fundamenteel hertekend, vertrekkende van de overdracht van de bevoegdhe-

den kinderbijslag49, Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB), ouderenzorg en mobiliteits-

hulpmiddelen. Bij de start van de legislatuur bleven de federale operatoren aanvankelijk in functie. 

Bij de begroting 2019BO zijn enkel Vlaamse instellingen verantwoordelijk voor de uitbouw en 

realisatie van dit beleid, zonder dat nog beroep wordt gedaan op federale operatoren.  

103. De kinderbijslag wordt vanaf de begroting 2019BO (na een aantal operaties, zie verder) 

aangeduid als het ‘Groeipakket’, en wordt een interne stroom (IS) vanuit de algemene middelen 

naar het Agentschap Kind & Gezin, die de uitbetaling van het Groeipakket op zich neemt. Tot 

2018 was de federale operator Famifed voor de uitbetaling van de gezinsbijslag verantwoordelijk. 

Dit artikel is gelinkt aan operationele doelstelling OD 3.3 van het regeerakkoord: “We werken een 

nieuw kinderbijslagsysteem uit met een gelijke basisuitkering voor ieder kind, aangevuld met toe-

slagen voor de meest kwetsbare gezinnen”.  

Het bedrag van € 3.860 mln (2019BO) is als volgt samengesteld: de raming kinderbijslag van 

Famifed voor 2019 bij constant beleid (€ 3.636 mln) wordt aangevuld met € 142,8 mln n.a.v. de 

                                                

49  We gebruiken de omschrijving ‘kinderbijslag’ conform de oorspronkelijke benaming. De afgelopen jaren wordt 
vaak het begrip ‘gezinsbijslag’ gehanteerd. 
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twee indexsprongen gerealiseerd in 2015 en 2017, conform afspraken bij opmaak van het re-

geerakkoord50. Vervolgens wordt het budget van de schooltoelagen (€ 85,4 mln) naar de beleids-

kredieten van het Groeipakket overgeheveld. Tot slot is er een correctie van € 4,3 mln richting 

het beleidsdomein onderwijs voor specifieke maatregelen.  

104. Daarnaast behoudt Kind & Gezin zijn klassieke werking, die in essentie neerkomt op het 

ondersteunen en begeleiden van jonge kinderen en hun gezinnen door preventieve gezinsonder-

steuning (inclusief gezondheid), kinderopvang en adoptie. Ook deze middelen stijgen aanzienlijk 

bij de begroting 2019BO (van € 662,7 mln bij 2018BA naar € 707,0 mln bij 2019BO), voornamelijk 

door € 39,3 mln bijkomende kredieten nieuw beleid.  

Deze werking wordt in de komende jaren verder uitgebreid: op 20 februari 2019 verankerde het 

Vlaams Parlement principieel de fusie van de Agentschappen Jongerenwelzijn en Kind & Gezin 

tot het Agentschap ‘Opgroeien’. Bedoeling van deze fusie is dat de Vlaamse overheid vanuit één 

beleidsvisie en één aansturing alle mogelijke kansen creëert voor kinderen, jongeren en hun ge-

zinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien. De dienstverlening van dit Agentschap zal vanaf 

begin 2020 dus zowel de oorspronkelijke taken van Kind & Gezin (preventieve gezinsondersteu-

ning...), de kinderbijslag (omgevormd en uitgebreid tot het Groeipakket) als deze van de jeugd-

hulp (jeugdhuizen, pleegzorg, delinquente jongeren…) omvatten. 

105. Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van Gezinsbeleid 

(VUTG) is een dochter van Kind & Gezin, en heeft in essentie als missie de gezinnen maximaal 

bij te staan in de uitoefening van hun recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Deze 

instelling ontvangt in 2019 een rechtstreekse dotatie van € 100,3 mln vanuit de algemene midde-

len, waarvan € 62,5 mln voor de werking van de private uitbetalingsactoren en € 37,8 mln voor 

de eigen werking. Het merendeel van deze laatste categorie betreft lonen voor de van Famifed 

overgenomen ambtenaren.  

Het VUTG neemt de uitbetaling van de toelagen toegekend aan het gezinshoofd51 op zich. Het 

betreft zowel toelagen groeipakket (nieuw systeem) als de verdere toekenning van het oude sys-

teem (Famifed) van kinderbijslag. De vereiste middelen (€ 886,0 mln) worden door Kind & Gezin 

doorgestort, gezien deze instelling het gehele pakket van de voormalige kinderbijslag vanuit de 

Vlaamse overheid ontvangt. 

                                                

50  Bij opmaak van het regeerakkoord was voorzien dat zowel in 2015 en 2016 een indexsprong zou gerealiseerd 
worden, waarna in 2017 alsnog de ontbrekende middelen zouden toegevoegd worden. In de praktijk zijn de 
indexsprongen in 2015 en 2017 toegepast en worden de ontbrekende middelen geïntegreerd vanaf de begroting 
2019BO. Zie hoofdstuk 3.7.2 vanaf pagina 60 voor meer duiding. 

51  Met gezinshoofd wordt hier bedoeld: een werknemer met gezinslast samenwonend met zijn echtgeno(o)t(e) of 
met zijn partner die over geen inkomen beschikt; of een werknemer met gezinslast uitsluitend samenwonend 
met zijn kinderen waarvoor hij recht heeft op kinderbijslag of met andere verwanten die niet beschikken over 
een inkomen; of een alleenwonende werknemer met gezinslast die alimentatiegeld dient te betalen. 

https://www.rva.be/nl/woordenlijst#Partner
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106. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) heeft bij begroting 2019BO ontvang-

sten van € 2.805 mln, waarmee de laatste fase van de opbouw van de Vlaamse Sociale Bescher-

ming, zoals vastgelegd in het regeerakkoord, wordt gerealiseerd. Vanaf 1 januari 2019 wordt de 

residentiële ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen in het VSB-systeem geïntegreerd.  

Het Agentschap is vanaf de aangepaste begroting 2017 de opvolger van het voormalige Zorg-

fonds, en heeft dan ook heel wat eigen ontvangsten, zowel via de zorgpremies (€ 220,9 mln bij 

2019BO), administratieve boetes (€ 15,5 mln), beleggingen (€ 27,8 mln) als enkele kleinere pos-

ten. De dotatie vanuit de Vlaamse overheid realiseert het merendeel van de ontvangsten: van 

€ 569,7 mln (2018BA) naar € 2.533,5 mln (2019BO) door de geschetste uitbreiding. 

Langs uitgavenzijde neemt het Agentschap vanaf 2019BO vijf pijlers van de Vlaamse Sociale 

Bescherming op zich, waarvan de uitbetaling in essentie verloopt via de zorgkassen. Het eerste 

en de twee laatste elementen zijn overgedragen van het federale niveau naar aanleiding van de 

6de Staatshervorming. 

1/ Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, als opvolger van de voorheen federale THAB-

middelen, heeft tot doel ouderen met een beperking en een beperkt inkomen in staat te stellen 

een deel van de bijkomende kosten te financieren (€ 373,7 mln). Het geeft gebruikers de moge-

lijkheid om thuis te blijven wonen door een financiële ondersteuning in de dagelijks kosten. Daar-

naast wordt de financiële toegankelijkheid van woonzorgcentra voor deze personen verbeterd.  

2/ Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, tot 2017 onderdeel van de Vlaamse Zorgverze-

kering, betaalt een tegemoetkoming uit aan personen met een zwaar verminderd vermogen tot 

zelfzorg, waarmee de toegankelijkheid tot langdurige en intensieve niet-medische zorg thuis of in 

een instelling ondersteund wordt (€ 417,1 mln).  

3/ Het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) is een maande-

lijks bedrag van € 300 dat vrij besteedbaar is (€ 52,5 mln). De persoon met een beperking kan 

een op maat georganiseerde mix vanuit de verschillende ondersteuningsbronnen samenstellen.  

4/ Het budget voor mobiliteitshulpmiddelen (rolstoelen, loophulpmiddelen…) heeft als doel om de 

bewegingsfunctie van gebruikers te ondersteunen (€ 52,5 mln).  

5/ De belangrijkste uitgaven van Agentschap VSB vanaf 2019 vormen de tegemoetkomingen 

voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (€ 1.832 mln). Aan het oorspronkelijke krediet 

worden de middelen voor rust- en verzorgingstehuizen (€ 22 mln) en voor erkenningen inzake 

jongdementie (€ 3 mln) toegevoegd. Deze uitgaven worden geboekt onder ESR-economische 

code 34 (inkomensoverdracht aan huishoudens), dus als een ondersteuning van de gebruiker 

(huurder) en niet als een ondersteuning van de uitbater van de woonzorgcentra. 

107. Bij deze inkanteling ontstaat een eenmalige boekhoudkundige omstelling aangeduid als 

overflow. Tot de overheveling rekende de federale operator (in casu Famifed of RIZIV) de uitga-

ven van het vierde kwartaal van jaar Y aan op het daaropvolgende jaar Y+1. De Vlaamse Ge-

meenschap besliste conform het ESR aan te rekenen in functie van de onderliggende prestatie 

(= het moment van verblijf van de patiënt of zorgbehoevende, ook al wordt de factuur daarvoor 
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pas later ontvangen). Daarom dienen in de Vlaamse begroting 2019 middelen voorzien voor het 

gehele jaar 2019 én voor het laatste kwartaal van 2018, aangezien deze laatste bedragen door 

de federale operatoren niet in een begroting verwerkt zijn. Deze overflow-correctie heeft een een-

malige impact van € 535 mln op de Vlaamse begroting in 2019, maar geen invloed op het ESR-

saldo.  

Van deze overflow is € 464,5 mln van toepassing op de dotatie aan het Agentschap VSB, aan-

gezien de woonzorgcentra, centra voor dagverzorging en dergelijke meer voorheen via het RIZIV 

gefinancierd werden. In bovenstaande uitgavencijfers is met deze elementen rekening gehouden. 

3.1.4 Analyse naar aard van de besteding  

108. In de volgende hoofdstukken wordt een beschrijvende analyse gemaakt van de uitgaven 

voor het eigen apparaat (lonen en werkingskosten) en de inkomensoverdrachten aan derden 

buiten de overheid (vaak aangeduid met de generieke term subsidies). Vervolgens wordt dieper 

ingegaan op de investeringen gerealiseerd via de Vlaamse begroting: dit betreft zowel de eigen 

investeringen als de ondersteuning van investeringen door derden via kapitaalsoverdrachten.  

Inkomensoverdrachten zijn betalingen zonder rechtstreekse tegenprestatie. De inkomensover-

drachten betreffen allerlei soorten subsidies, bijdragen en sociale uitkeringen, aan bijvoorbeeld 

ondernemingen, vzw’s, huishoudens dan wel lagere besturen (provincies en gemeenten). Inko-

mensoverdrachten onderscheiden zich van kapitaaloverdrachten, die de verwerving of overdracht 

inhouden (en/of ondersteunen) van één of meer activa door minstens een van de partijen betrok-

ken bij de transactie. Het merendeel van de kapitaaloverdrachten betreffen investeringsbijdragen, 

al zijn niet alle kapitaaloverdrachten ook investeringsbijdragen. 

109. Er is in dit rapport ervoor gekozen om gedetailleerde cijfers in de tabellen en grafieken te 

presenteren, hoewel dit ongetwijfeld een aantal tekortkomingen (geheel of gedeeltelijk foutieve 

inschattingen van uitgaven) zichtbaar zal maken. Deze tekortkomingen – die in een complexe 

begroting van vandaag € 47 mld ongetwijfeld niet te vermijden zijn - worden minder zichtbaar 

wanneer zou gekozen zijn voor minder details in de rapportering. Echter, voor heel wat kleinere 

beleidsdomeinen worden dan de te zeer geabstraheerde cijfers bijna betekenisloos. Bijvoorbeeld: 

€ 0,02 miljard komt op hetzelfde neer als elk cijfer tussen € 15,1 miljoen en € 24,9 miljoen. Het 

correct inschatten van een evolutie vereist echter dat een groei van bijvoorbeeld € 17 mln naar 

€ 23 mln zichtbaar is, eerder dan dat er sprake is van een stabiel resultaat (€ 0,02 mld over gehele 

periode).  
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110. De onderstaande analyse verduidelijkt de globale evolutie van de ESR-uitgaven tussen de 

begrotingsopmaak van 2017 en deze van 2019, met focus op de voornaamste determinanten van 

de dynamiek doorheen de legislatuur.  

De bespreking van de uitgaven voor apparaatskredieten en inkomensoverdrachten beperkt 

zich tot de begrotingen 2017BO tot en met 2019BO, gezien de beperkingen in de gegevens 

van de eerste twee jaar van de legislatuur. Enkel voor investeringen wordt de analyse uitge-

breid tot het begin van de legislatuur (dus inclusief 2015 en 2016). 

De indeling in beleidsdomeinen is in de loop van deze legislatuur op verschillende momen-

ten aangepast. In dit rapport is er telkens voor gekozen om de indeling te behouden die het 

langst in de begrotingsdocumenten gedocumenteerd wordt. In onderstaande tabellen en tek-

sten wordt dus niet het huidige beleidsdomein Omgeving (Q) besproken, maar wel de oor-

spronkelijke beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en Ruimtelijke Ordening, 

Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO). Het huidige beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 

(KB) wordt wel behouden, ook voor de begrotingen 2015 wanneer in de begrotingsdocumen-

ten nog de oude indeling in de beleidsdomeinen Diensten Algemeen Regeringsbeleid (A) en 

Bestuurszaken (B) wordt gehanteerd. 
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3.2 Apparaatskredieten 

3.2.1 Uitgaven voor lonen 

111. De geconsolideerde uitgaven voor lonen door de Vlaamse departementen en instellingen 

(buiten de lonen voor het gesubsidieerd autonoom onderwijs, zie verder) evolueren van € 4,93 

mld (2017BO) naar € 5,47 mld (2019BO): zie Tabel 29.  

Tabel 29: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, uitgaven voor lonen, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

FB52 60.373 60.895 61.686 62.261 69.096 

iV 50.722 52.954 54.430 54.757 55.061 

EWI 319.981 313.759 332.069 334.070 358.338 

OV 2.164.946 2.160.997 2.245.249 2.316.422 2.467.402 

WVG 222.238 224.658 236.512 239.902 283.155 

CJSM 337.253 343.668 353.025 353.145 358.350 

WSE 304.303 307.026 311.484 315.214 324.867 

LV 68.067 69.658 69.628 74.170 73.386 

LNE 236.034 239.336 234.847 257.907 295.251 

MOW 804.783 809.362 822.602 804.761 816.698 

RWO 78.133 78.451 79.344 62.458 63.285 

KB 187.501 199.750 204.295 209.508 209.207 

HE 95.664 95.664 95.007 95.007 97.872 

TOTAAL (zdr onderwijs) 4.929.998 4.956.178 5.100.178 5.179.582 5.471.968 

Autonoom onderwijs 6.328.170 6.330.328 6.495.148 6.515.899 6.811.374 

TOTAAL incl onderwijs 11.258.168 11.286.506 11.595.326 11.695.481 12.283.342 

TOTAAL incl onderwijs zonder in-
stellingen ESR-uitbreiding 9.118.809 9.148.740 9.365.850 9.395.757 9.801.632 

 

Vanaf 2017 worden de universiteiten en hogescholen mee in de ESR-consolidatiekring53 opge-

nomen, wat in deze tabellen niet tot uiting komt. In 2018 worden heel wat investeringsvehikels 

(zoals: DBFM Scholen van Morgen en School Invest binnen het beleidsdomein Onderwijs en 

Vorming (OV), Livan Infrastructure, Project Brabo en verschillende VIA-constructies binnen het 

                                                

52  FB staat voor het beleidsdomein Financiën en Begroting, iV voor Internationaal Vlaanderen, EWI voor Econo-
mie, Wetenschap en Innovatie, OV voor Onderwijs en Vorming, WVG voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 
CJSM voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, WSE voor Werk en Sociale Economie, LV voor Landbouw en 
Visserij, LNE voor Leefmilieu, Natuur en Energie, MOW voor Mobiliteit en Openbare Werken, RWO voor Ruim-
telijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, KB voor Kanselarij en Bestuur, en HE voor Hogere Enti-
teiten (kabinetten en Vlaams Parlement). 

53  In deze en volgende paragrafen wordt met de uitbreiding van de ESR-perimeter bedoeld: de nieuw geconsoli-
deerde instellingen sinds de start van de legislatuur (laatste begroting 2014), en dus niet enkel de sinds 2017 
geconsolideerde instellingen. 
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beleidsdomein MOW) geconsolideerd, maar deze hebben slechts een beperkte impact op de 

apparaatskosten van de Vlaamse overheid. In 2019 worden de voorheen federale ambtenaren 

van Famifed overgenomen door de VUTG (dochter van Kind & Gezin), wat in de cijfers van het 

beleidsdomein WVG tot uiting komt. De ESR-uitbreiding impliceert in dit laatste jaar een stijging 

van de loonuitgaven met € 31 mln. 

De lonen in het gesubsidieerd autonoom onderwijs, dus met uitsluiting van het gemeentelijk en 

provinciaal onderwijs54, worden op een afzonderlijke rij onderaan Tabel 29 weergegeven. Deze 

uitgaven groeien van € 6,33 mld (2017B0) naar € 6,81 mld, en zijn dus groter dan de som van 

alle andere Vlaamse loonuitgaven samen.  

De totale loonmassa evolueert immers van € 11,26 mld (2017BO) naar 12,28 mld (2019BO), of 

bijna 30% van de totale Vlaamse ESR-uitgaven. De loonmassa voor uitbreiding van de ESR-

perimeter zou in de begroting 2017BO op € 9,12 mld zijn uitgekomen, en bij begroting 2019BO 

gegroeid zijn tot € 9,80 mld.  

Tabel 30: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, departementen, lonen, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

FB 60.373 60.895 61.686 62.261 69.096 

iV 10.043 10.434 10.749 10.749 11.014 

EWI 33.360 32.744 32.904 32.837 32.910 

OV 68.175 68.207 68.647 68.744 69.341 

WVG 140.147 141.790 149.894 151.317 159.964 

CJSM 85.724 86.907 95.776 96.217 95.085 

WSE 18.463 18.627 18.865 18.938 19.052 

LV 51.476 51.538 51.531 53.762 53.862 

LNE 97.355 97.680 96.795 117.230 117.095 

MOW 132.780 134.279 134.435 135.481 134.840 

RWO 49.039 49.271 50.086 32.848 32.923 

KB 134.769 136.278 141.040 144.652 144.364 

HE 32.506 32.506 33.424 33.424 35.407 

TOTAAL 914.210 921.156 945.832 958.460 974.953 

Autonoom onderwijs 6.328.170 6.330.328 6.495.148 6.515.899 6.811.374 

TOTAAL incl onderwijs 7.242.380 7.251.484 7.440.980 7.474.359 7.786.327 

 

112. Opvallend in Tabel 29 is dat de groei van de loonuitgaven in 2019 (tegenover 2018) aan-

zienlijk hoger uitvalt dan de groei daarvan in het voorgaande jaar. Indien de initiële begrotingen 

voor de drie opeenvolgende jaren vergeleken worden, dat komt de evolutie in 2018 uit op € 5,10 

- € 4,93 = € 0,17 mld, terwijl die een jaar later eindigt op € 5,47 – € 5,10 = € 0,37 mld, of meer 

                                                

54  De lonen en werkingsmiddelen van het gemeentelijk en provinciaal onderwijs worden besproken bij de over-
drachten aan lagere overheden, in paragraaf 3.3.4 vanaf pagina 72. Idealiter zouden de lonen en werkingsmid-
delen van deze onderwijsinstellingen aan dit overzicht moeten toegevoegd worden, wat echter door beperkin-
gen in de basisgegevens niet mogelijk is. 
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dan het dubbele van de groei in het eerste jaar. Zoals aangegeven is € 0,03 mld (zie vorige 

paragraaf) afkomstig van nieuw geconsolideerde instellingen bij 2019BO, maar dan nog eindigt 

de intrinsieke groei van de loonuitgaven in de begroting 2019BO dubbel zo hoog als in de begro-

ting 2018BO (€ 0,34 mld versus € 0,17 mld). Het overgrote deel daarvan komt tot stand in het 

beleidsdomein OV, waarvan de loonmassa in 2019BO (in vergelijking met de begroting 2018BO) 

groeit met € 2,47 - € 2,25 = € 0,22 mld. Bij de lonen voor autonome onderwijsinstellingen is het 

verschil in groei in beide jaren van dezelfde grootteorde: in 2018 € 6,50 - € 6,33 = € 0,17 mld, en 

in 2019 € 6,81 - € 6,50 = € 0,31 mld.  

113. Bij de Vlaamse departementen blijven de loonuitgaven globaal stabiel, indien rekening ge-

houden wordt de inflatie en economische groei. Op het einde van deze legislatuur komt de loon-

massa van de Vlaamse ambtenaren uit op iets minder dan € 1 mld, wanneer de lonen van het 

gesubsidieerd onderwijs niet mee geteld worden. Tussen 2017BO en 2019BO stijgt de loon-

massa met € 61 mln (7%), wat minder is dan op basis van de economische parameters zou 

verwacht worden. De jaarlijkse groei is ook van dezelfde grootteorde bij 2018BO (€ 946 - € 914 

= € 32 mln) als bij begroting 2019BO (€ 975 - € 946 = € 29 mln). Zie Tabel 30.  

114. Tenslotte dient erop gewezen dat de uitbreiding van de ESR-perimeter tot aanzienlijke ver-

schuivingen in de ESR-uitgaven over de gehele legislatuur leidt, aangezien heel wat middelen 

verschuift van de departementen naar instellingen binnen deze beleidsdomeinen: zie Tabel 31.  

Tabel 31: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2015BO tot 2019BO, uitgaven voor lonen, aandeel 

in totaal, in % 

 2015BO 2016BO 2017BO 2018BO 2019BO 

Departementen 10,59% 10,66% 8,29% 8,23% 8,07% 

Sinds 2014UITV geconsolideerde instellingen 0,19% 0,78% 18,13% 18,94% 19,17% 

Voorheen geconsolideerde instellingen 21,00% 20,86% 16,20% 16,32% 16,40% 

Aandeel gesubsidieerd onderwijs 68,22% 67,71% 57,38% 56,51% 56,36% 

SOM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

De lonen van de sinds september 2014 geconsolideerde instellingen vertegenwoordigen op het 

einde van de legislatuur 19% van de uitgaven, waardoor alle andere categorieën hun aandeel 

zien dalen. Het aandeel van het autonoom gesubsidieerd onderwijs bijvoorbeeld daalt van 68% 

(2015) naar 56% (2019) van het totaal. 

3.2.2 Uitgaven voor werking 

115. De uitgaven voor werking van een overheid zijn zeer divers: huurgelden voor gebouwen en 

machines; lopende facturen voor elektriciteit, gas en water, evenals de aankoop van kleine duur-

zame goederen (telefoon…). De lonen van het personeel evenals investeringen in gronden, ge-

bouwen of andere investeringsgoederen behoren niet tot de werkingskosten. Ook het onderhoud 

van bestaande infrastructuur (wegen, bruggen…) behoort niet tot de werkingskosten, aangezien 

deze op een afzonderlijke begrotingspost (14: niet-waardevermeerderend onderhoud) geboekt 

worden. Sinds enkele jaren worden beschikbaarheidsvergoedingen voor reeds gerealiseerde 
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PPS-constructies eveneens als een werkingsuitgave geboekt, al is dat zeker niet sinds het begin 

van de legislatuur het geval.  

Tabel 32: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, werkingskosten, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

FB 52.046 40.991 40.302 40.357 40.994 

iV 45.231 53.883 56.089 57.882 60.692 

EWI 265.654 278.995 397.930 397.871 387.248 

OV 893.921 912.652 985.247 1.017.194 1.043.072 

WVG 87.203 93.079 105.283 93.795 103.601 

CJSM 333.267 334.305 314.279 316.739 322.796 

WSE 200.630 207.015 220.188 232.951 230.479 

LV 24.809 25.708 25.811 30.466 28.829 

LNE 128.860 131.164 121.838 135.805 116.549 

MOW 783.935 820.183 874.200 899.664 876.892 

RWO 42.222 43.574 35.486 40.314 37.030 

KB 246.023 264.525 268.228 279.380 254.824 

HE 19.203 19.203 20.219 20.219 21.750 

TOTAAL 3.123.003 3.225.276 3.465.099 3.562.637 3.524.757 

Autonoom onderwijs 901.608 904.956 912.217 924.256 954.444 

TOTAAL incl onderwijs 4.024.611 4.130.232 4.377.316 4.486.893 4.479.201 

TOTAAL incl onderwijs 
zonder ESR-uitbreiding 3.190.160 3.267.249 3.421.257 3.499.805 3.455.901 

 

116. De geconsolideerde werkingsuitgaven, zonder deze van het autonoom onderwijs, groeien 

van € 3,12 mld (2017BO) naar € 3,52 mld (2019BO). De groei van het beleidsdomein EWI in 2018 

ontstaat vooral door een significante stijging van de uitgaven van het Vlaams Energiebedrijf (VEB, 

voor aankoop en levering van elektriciteit en gas). Daarnaast is er een aanzienlijke stijging bij het 

beleidsdomein MOW, voornamelijk door de vanaf 2018BA geconsolideerde instellingen voor 

grote infrastructuurwerken (Liefkenshoektunnel, BAM, VIA-projecten). Zie Tabel 32. 

Het aanzienlijke verschil tussen de groei in 2019 en 2018 bij de loonmassa wordt niet herhaald 

bij de werkingskosten. Integendeel zelfs, de groei valt in 2018 (€ 3,47 = € 3,12 = € 0,35 mld) 

hoger uit dan in 2019 (€ 3,52 - € 3,47 = € 0,05 mld). De werkingsuitgaven van het autonoom 

onderwijs zijn afzonderlijk onderaan deze tabel weergegeven, en blijven stabiel tussen € 900 en 

€ 950 mln. De totale uitgaven voor werkingskosten zonder nieuw geconsolideerde instellingen 

stijgen zo tussen 2017BO en 2019BO met 8,33 %, meer dan de nominale economische groei van 

7,02%. Zoals reeds verduidelijkt is deze groei tussen 2017 en 2018 voornamelijk toe te schrijven 

aan de ESR-uitbreiding evenals uitzonderlijke ontvangsten en uitgaven bij het Vlaams Energie-

bedrijf. De nieuw geconsolideerde instellingen sinds het begin van de legislatuur vertegenwoor-

digen in de begroting 2019BO een totaal van afgerond 1,1 € mld, wat eveneens op een stabiele 

manier evolueert vanaf de begroting 2017BO.  
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3.2.3 Som apparaatskredieten 

117. De geconsolideerde apparaatskredieten omvatten de som van de uitgaven voor lonen en 

werkingskosten beschreven in de voorgaande paragrafen. De apparaatskredieten inclusief deze 

voor de autonome onderwijsinstellingen blijven in de onderzochte periode globaal stabiel, en ver-

tegenwoordigen steeds ongeveer 35% van de Vlaamse uitgaven. Zie Tabel 33 voor een overzicht 

per beleidsdomein, en Tabel 34 voor een vergelijking met de totale Vlaamse ESR-uitgaven. 

Tabel 33: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, apparaatskosten (lonen + 
werkingskosten), in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

FB 112.419 101.886 101.988 102.618 110.090 

Iv 95.953 106.837 110.519 112.639 115.753 

EWI 585.635 592.754 729.999 731.941 745.586 

OV 3.058.867 3.073.649 3.230.496 3.333.616 3.510.474 

WVG 309.441 317.737 341.795 333.697 386.756 

CJSM 670.520 677.973 667.304 669.884 681.146 

WSE 504.933 514.041 531.672 548.165 555.346 

LV 92.876 95.366 95.439 104.636 102.215 

LNE 364.894 370.500 356.685 393.712 411.800 

MOW 1.588.718 1.629.545 1.696.802 1.704.425 1.693.590 

RWO 120.355 122.025 114.830 102.772 100.315 

KB 433.524 464.275 472.523 488.888 464.031 

HE 114.867 114.867 115.225 115.225 119.622 

TOTAAL 8.053.002 8.181.455 8.565.277 8.742.219 8.996.724 

Autonoom onderwijs 7.229.778 7.235.284 7.407.366 7.440.155 7.765.818 

TOTAAL incl onderwijs 15.282.780 15.416.739 15.972.643 16.182.374 16.762.542 

TOTAAL incl onderwijs 
zonder ESR-uitbreiding 12.308.970 12.415.990 12.787.108 12.895.562 13.257.532 

 

118. De som van de Vlaamse apparaatskredieten – inclusief de lonen en werkingskosten van het 

autonoom onderwijs – stijgt van € 15,28 mld (2017BO) naar € 16,76 mld (2019BO), of een groei 

van bijna € 1,5 mld (9,8% over de twee begrotingsjaren). Het grootste aandeel wordt zoals ver-

wacht gevonden in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV): de som van de uitgaven van 

dit beleidsdomein (€ 3,51 mld) en deze voor de autonome onderwijsinstellingen (€ 7,77 mld) levert 

een totaal van € 11,28 mld op, of ongeveer tweederde van het geheel van de Vlaamse appa-

raatskredieten. De totale groei in 2019 is ook in hoge mate aan dit beleidsdomein (inclusief het 

autonoom onderwijs) toe te schrijven, en dit beleidsdomein realiseert ook ongeveer tweederde 

van de dynamiek in deze periode.  

De groei van de apparaatskosten in 2018 (€ 15,97 - € 15,28 = € 0,69 mld) is van dezelfde groot-

teorde als de groei in 2019 (€ 16,76 - € 15,97 = € 0,79 mld), indien rekening gehouden wordt met 

de geschetste ESR-uitbreiding en de macro-economische omstandigheden. De verschillende 

evoluties bij de lonen en werkingskosten in 2018 en 2019 heffen elkaar dus bij het totaal (appa-

raatskredieten) in belangrijke mate op. 
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Op de onderste rij van Tabel 33 wordt de evolutie van de apparaatskosten zonder de nieuw ge-

consolideerde instellingen weergegeven: de groei blijft beperkt tot € 13,26 mld (2019BO) - € 12,31 

(2017BO) = € 0,95 mld. 

Tabel 34: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, apparaatskredieten, in % van 

som ESR-uitgaven55 en in € mln  

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 
Lonen departementen  2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 

Lonen instellingen 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,8% 

Lonen Gesubsidieerd Autonoom Onderwijs 14,7% 14,6% 14,6% 14,4% 14,8% 

Werking departementen  1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 

Werking instellingen 6,1% 6,2% 6,5% 6,6% 6,5% 

Werking Gesubsidieerd Autonoom Onderwijs 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,1% 

SOM APPARAAT, in % totale uitgaven 35,6% 35,6% 35,9% 35,9% 35,7% 

SOM APPARAAT, in € mln 15.283 15.417 15.973 16.182 16.763 
Groei ivm vorige begroting, in %   0,9% 3,6% 1,3% 3,6% 

Gecumuleerde groei sinds 2017BO, in %   0,9% 4,5% 5,9% 9,7% 

Werkingsuitgaven per capita, in € 2.339 2.359 2.431 2.463 2.535 

Werkingsuitgaven in % Belgisch bbp  3,5% 3,5% 3,5% 3,6% 3,6% 

Werkingsuitgaven in % Vlaams bbp  5,9% 5,9% 6,0% 6,1% 6,1% 

SOM APPARAAT zonder ESR-uitbreiding, in € mln 12.309 12.416 12.787 12.896 13.258 
Groei ivm vorige begroting, in %   0,9% 3,0% 0,8% 2,8% 

Gecumuleerde groei sinds 2017BO, in %   0,9% 3,9% 4,8% 7,7% 

Werkingsuitgaven per capita, in € 1.884 1.900 1.946 1.963 2.008 

Werkingsuitgaven in % Belgisch bbp  2,8% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9% 

Werkingsuitgaven in % Vlaams bbp  4,7% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 

 

119. De apparaatskredieten van de Vlaamse overheid groeien daarmee sneller dan de Vlaamse 

(aandeel van 5,9% naar 6,1%) en Belgische (van 3,5% naar 3,6%) economie. Per hoofd van de 

bevolking wordt eveneens een toename gerealiseerd: bij begroting 2017BO komt de geconsoli-

deerde werking van het apparaat van de Vlaamse overheid neer op bijna € 2.350 per inwoner 

van het gewest, wat bij 2019BO evolueert richting € 2.550 per inwoner. 

Het groeiritme van de nieuw geconsolideerde instellingen ligt hoger dan het groeiritme van de 

voorheen geconsolideerde instellingen, zoals de onderste rijen van Tabel 34 verduidelijken (zie 

de rijen SOM APPARAAT zonder ESR-uitbreiding). Dat neemt niet weg dat de beleidsuitgaven 

voor apparaatskosten zonder de in deze legislatuur geconsolideerde instellingen eveneens een 

reële groei documenteren. Immers, het aandeel van de Vlaamse apparaatskosten in zowel het 

                                                

55  Met som van ESR-uitgaven wordt bedoeld: de ESR-uitgaven opgenomen in de begrotingsdocumenten per be-
leidsdomein, dus voor toepassing van onderbenutting en ESR-correcties. Zie hoofdstuk 4.1 vanaf pagina 125 
voor meer duiding. 
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Vlaamse als Belgische bbp is tussen de begrotingen 2017BO en 2019BO telkens met 0,1% ge-

stegen.  

3.3 Inkomensoverdrachten 

120. Een inkomensoverdracht aan een eenheid buiten de overheid betreft in essentie een beta-

ling door de overheid zonder rechtstreekse tegenprestatie. Dit verschilt met een kapitaalsover-

dracht (zoals investeringsbijdragen) waar wel een tegenprestatie verwacht wordt, namelijk de 

realisatie van een kapitaalgoed (‘vorming van vast kapitaal’ in ESR-jargon) door de eenheid bui-

ten de overheid.56  

Onderstaand analyseren we achtereenvolgens de inkomensoverdrachten aan ondernemingen 

(economische codes 31+32), vzw’s (33), huishoudens (34) en lagere besturen (43).  

Deze vormen de overgrote meerderheid van de inkomensoverdrachten, maar niet het totaal. De 

niet opgenomen inkomensoverdrachten betreffen deze aan het buitenland (35), de sociale zeker-

heid (42) en de autonome onderwijsinstellingen (44). De inkomensoverdrachten aan het buiten-

land betreffen voornamelijk de werking van internationale instellingen en onderzoeken waaraan 

Vlaanderen direct of indirect participeert, naast de eigen internationale werking (bijvoorbeeld via 

het FIT of het departement Internationaal Vlaanderen). De inkomensoverdrachten voor de wer-

king van sociale zekerheidsinstellingen zijn een categorie die voorheen bijna uitsluitend federaal 

relevant was, maar voor Vlaanderen gaat het sinds de implementatie van de 6de Staatshervorming 

eveneens om beperkte bedragen. De inkomensoverdrachten aan autonome onderwijsinstellin-

gen zijn reeds bij de apparaatskredieten aan bod gekomen, aangezien het gaat om lonen en 

werkingskredieten voor deze instellingen. 

3.3.1 Inkomensoverdrachten aan ondernemingen 

121. Bij de inkomensoverdrachten aan ondernemingen gaat het voornamelijk om exploitatiesub-

sidies, die de prijs of de verloning van productiefactoren beïnvloeden. Verminderde specifieke 

RSZ-werkgeversbijdragen vallen hieronder aangezien deze de kostprijs van bepaalde catego-

rieën werknemers beïnvloeden, wat eveneens geldt voor uitgaven voor dienstenchequebedrij-

ven57. Daarnaast ondersteunt de overheid het functioneren van specifieke ondernemingen, bij-

voorbeeld gezien hun belang voor het innovatiebeleid (Hermesfonds binnen EWI). Daarnaast is 

een aantal bestemde ontvangsten en dus ook uitgaven relevant voor deze categorie, zoals deze 

van het Energiefonds (aankoop van energie bij marktproducenten). Tot slot dient erop bewezen 

dat het begrip onderneming ruim wordt geïnterpreteerd in de Nationale Rekeningen, want het 

betreft zowel privé- als overheidsbedrijven die marktconform functioneren.  

                                                

56  Zie hoofdstuk 3.4 (investeringsinspanningen) vanaf pagina 75 voor een overzicht van deze uitgaven.  

57  Hoewel de finale bestemming van dienstencheques uiteraard personen zijn gaat het vanuit het standpunt van 
de financierende overheid om uitgaven aan ondernemingen: de overheid stort het aanvullende deel van het 
loon (niet betaald door de aankoper van een dienstencheque) immers op rekening van dienstenchequebedrij-
ven, die deze na het verrichten van de arbeidsprestatie doorstorten aan de bedoelde werknemers. 
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122. De geconsolideerde inkomensoverdrachten aan ondernemingen dalen in de begrotingen 

2017 tot en met 2019 opvallend van € 3,32 mld naar € 3,13 mld: zie Tabel 35. Circa twee derde 

van deze uitgaven zijn terug te vinden bij het beleidsdomein WSE, met als grootste uitgavenpost 

de dienstencheques. Het hoogtepunt wordt bereikt bij de begroting 2017BO, wanneer € 81 mln 

extra overdrachten aan dienstenchequebedrijven worden voorzien en de competitiviteitsprovisie 

(€ 125 mln) vooral wordt aangewend voor de toekenning van bijkomende aanwervingsincentives, 

voornamelijk kortingen in de RSZ-bijdragen voor jongeren, 55-plussers en arbeidsgehandicap-

ten58. Binnen het beleidsdomein EWI worden vanaf 2019 tevens de O&O–impulsen voor bedrijfs-

steun aanzienlijk versterkt, als onderdeel van de afspraken gemaakt bij opmaak van het regeer-

akkoord. In 2019 verschuift ten slotte de vergoeding voor de operatoren die een deel van de uit 

te betalen kinderbijslag op zich nemen, van de federale operator naar het nieuwe Agentschap 

VUTG (beleidsdomein WVG). Dit impliceert dat deze overdracht vanaf 2019 zichtbaar wordt als 

een uitgave van de Vlaamse overheid aan ondernemingen, terwijl deze uitgave tot 2018 onder-

deel was van de vergoeding van FAMIFED voor de uitbetaling van de Vlaamse kinderbijslag.  

Tabel 35: Vlaamse overheid59, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, inkomensoverdrachten aan 
ondernemingen, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 3.320.236 3.175.401 3.002.296 3.046.853 3.134.331 

FB 7.812 0 367 367 367 

iV 10.271 10.261 11.001 11.350 11.590 

EWI 288.421 196.256 250.422 292.581 349.492 

OV 35.969 35.614 11.226 11.571 15.773 

WVG 15.969 17.744 17.239 18.739 81.190 

CJSM 67.140 66.962 68.258 70.062 67.970 

WSE 2.107.028 2.042.024 2.119.156 2.069.119 2.112.444 

LV 40.847 47.585 39.184 39.448 32.470 

LNE 689.759 646.363 350.723 368.878 293.677 

MOW 47.281 47.706 44.847 45.817 32.485 

RWO 9.016 64.175 89.064 118.218 136.378 

KB 723 711 809 703 495 

TOTAAL buiten ESR-consol 3.303.777 3.104.223 2.926.552 2.941.409 2.944.812 

 

Het verschil tussen de totalen van 2017 en 2019 ontstaat in twee etappes: tussen de begrotingen 

2017BO en 2018BO dalen de uitgaven aanzienlijk (€ 3,00 - € 3,32 = € -0,32 mld, of met 10%), 

terwijl het verschil tussen 2019 en 2018 beperkt blijft (€ 3,13 - € 3,00 = € 0,13 mld). De eerste 

etappe betreft in essentie de dalende uitgaven van het Energiefonds (van € 690 mln bij 2017BO 

                                                

58  Deze kortingen worden toegekend in het kader van het nieuwe doelgroepenbeleid dat van start gaat in juli 2016. 
Tussen juli en december 2016 wordt het nieuwe doelgroepenbeleid gefinancierd vanuit compensaties uit andere 
begrotingsartikels, zowel vanuit WSE als andere beleidsdomeinen. Vanaf de begroting 2017BO vervallen deze 
compensaties. 

59  In deze en volgende tabellen worden de beleidsdomeinen zonder uitgaven niet meer opgenomen. In deze tabel 
is dat bijvoorbeeld het geval voor de Hogere Entiteiten (HE). 
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naar € 351 mln bij 2018BO): zie paragraaf 2.7.2 op pagina 40 voor meer duiding. Het volgende 

jaar registreren de uitgaven van het Energiefonds nog steeds een daling, maar deze is beperkt 

in vergelijking met het voorgaande jaar. De impact van de sinds deze legislatuur geconsolideerde 

instellingen is beperkt, zoals de onderste rij van Tabel 35 verduidelijkt.  

3.3.2 Inkomensoverdrachten aan vzw’s 

123. Deze uitgavencategorie betreft inkomensoverdrachten als tegemoetkomingen in de lopende 

uitgaven van vzw’s met eigen rechtspersoonlijkheid, wat vaak aangeduid wordt als een subsidie. 

Het gaat opnieuw om overdrachten zonder tegenprestatie, zodat bijdragen voor de realisatie van 

investeringen worden uitgesloten. In de regel maakt deze subsidie het bestaan en de werking 

van een vzw mogelijk, voornamelijk in de beleidsdomeinen sport, cultuur en recreatie, welzijn, 

onderwijs en dergelijke meer. Vzw’s geconsolideerd binnen de Vlaamse overheidssector worden 

om evidente redenen uitgesloten.  

124. De geconsolideerde inkomensoverdrachten aan vzw’s groeien van € 2,49 mld (2017BO) 

naar € 2,70 mld (2019BO), of een groei met 9,2% over twee jaar: zie Tabel 36. In de resultaten 

voor alle beleidsdomeinen is een eerdere herbestemming verwerkt: vanaf 2017BO worden € 333 

mln fondsen voor contingentgesco’s (gesubsidieerde contractuelen) vanuit de begroting van WSE 

verdeeld over de andere beleidsdomeinen, als deel van het regularisatietraject waarbij 95% van 

de loonsubsidie en RSZ-korting wordt overgedragen aan het personeelsbudget van de betrokken 

organisatie.  

Tabel 36: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, inkomensoverdrachten aan 
vzw’s, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 2.490.487 2.515.858 2.557.327 2.548.028 2.702.410 

iV 8.350 10.253 10.788 10.999 9.591 

EWI 205.814 208.240 195.205 186.280 259.298 

OV 41.592 46.257 52.551 51.874 54.912 

WVG 1.292.242 1.304.669 1.303.575 1.298.234 1.347.084 

CJSM 363.034 363.988 417.870 409.451 415.502 

WSE 456.193 463.940 460.988 463.521 472.543 

LV 9.329 8.245 9.683 9.267 8.997 

LNE 39.990 34.809 38.275 43.895 36.825 

MOW 12.299 11.880 11.297 11.767 38.586 

RWO 23.896 24.367 17.216 17.158 15.831 

KB 25.450 26.912 27.057 32.761 30.236 

HE 12.298 12.298 12.822 12.822 13.006 

TOTAAL buiten ESR-consol 2.490.487 2.515.858 2.557.322 2.548.023 2.702.405 

 

In het beleidsdomein EWI worden vanaf de initiële begroting 2017 de overdrachten aan de stra-

tegische onderzoekscentra en innovatieplatformen verhoogd. In 2019 neemt de ondersteuning 

voor O&O (innovatiebeleid) door het Hermesfonds met afgerond € 80 mln toe, als onderdeel van 

de O&O-impuls afgesproken bij opmaak van het regeerakkoord. De overdrachten bij WVG nemen 
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continue toe, met als belangrijkste elementen een stijging met € 112 mln bij 2017BO (uitbreiding 

van woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, naast bijkomende midde-

len voor de thuis- en gezinszorg). In 2019BO worden daarnaast de overdrachten aan het Fonds 

Jongerenwelzijn (FJW) door nieuwe beleidsimpulsen met ongeveer € 40 mln versterkt. Tot slot 

kenmerken twee pieken het traject bij CJSM: de overname van de provinciale cultuurbevoegdhe-

den leiden tot bijkomende uitgaven in zowel 2016 als 2018. De impact van de in de afgelopen 

legislatuur geconsolideerde instellingen is verwaarloosbaar. 

De groei in 2018 (€ 2,56 - € 2,49 = € 0,07 mld) is wat beperkter dan de groei in 2019 (€ 2,70 - 

€ 2,56 = € 0,14 mld), maar blijft bescheiden in vergelijking met het gehele volume van deze over-

drachten. De gecumuleerde uitgavengroei, zowel met als zonder nieuw geconsolideerde instel-

lingen, komt in de twee laatste jaren van de legislatuur (8,51%) uit boven de som van de econo-

mische groei en inflatie (7,02%).  

3.3.3 Inkomensoverdrachten aan huishoudens 

125. Deze uitgaven betreffen uitkeringen aan gezinnen toegekend om de lasten te dekken die 

voortvloeien uit bepaalde risico’s of behoeften, zonder dat de ontvangers daarvoor een equiva-

lente tegenprestatie leveren. De belangrijkste elementen op Vlaams niveau zijn de kinderbijslag, 

ouderenzorg en mindervalidenzorg binnen het beleidsdomein WVG, dat ook garant staat voor 

een groot deel van de dynamiek. Daarnaast gaat het om de woonbonus (FB) evenals kleinere 

zaken zoals aanmoedigingspremies (WSE), huursubsidies (RWO) of schadevergoedingen. Op-

nieuw geldt dat bij een engagement tot investering (bijvoorbeeld voor de ontvangst van een re-

novatiepremie) de uitgave als een investering wordt behandeld, en dus niet in dit hoofdstuk aan 

bod komt.  

126. De geconsolideerde inkomensoverdrachten naar huishoudens groeien tussen 2017BO en 

2019BO van € 11,38 mld naar 12,94 mld, of een stijging met 5,9% op twee jaar. Zie Tabel 37. 

De dynamiek in deze uitgavencategorie speelt zich in belangrijke mate af in het beleidsdomein 

WVG. Het groeipad wordt aangevat bij de begrotingsaanpassing 2017, bij omvorming van het 

Zorgfonds tot het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Bij de daaropvolgende begrotings-

opmaak wordt € 295 mln toegevoegd voor de uitrol van de persoonsvolgende financiering bij het 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), extra overdrachten met betrek-

king tot woonzorgcentra evenals bijkomende middelen voor de gezinsbijslag. Tot slot wordt bij 

2019BO € 143 mln toegevoegd aan de uitgaven kinderbijslag, als vertraagd inhaalmaneuver voor 

twee indexsprongen in het begin van de legislatuur, naast € 39,4 mln nieuw beleid bij het Agent-

schap Kind & Gezin en € 22 mln nieuw beleid bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. 

Vanaf 2019 realiseert het nieuwe Agentschap VUTG tenslotte de uitbetaling van bijna € 1 mld 

kinderbijslag, terwijl dat voorheen door federale operator tot stand kwam (zie paragraaf 3.1.3 

vanaf pagina 64 voor meer duiding). De impact van de nieuw geconsolideerde instellingen, met 

uitzondering van deze laatste instelling in 2019, is opnieuw verwaarloosbaar. 

De daling bij het beleidsdomein Financiën en Begroting in 2019 ontstaat niet enkel door de gelei-

delijk dalende impact van de woonbonusuitgaven, maar tevens door een piek bij het Vlaams 
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Fonds voor de Lastendelging in 2018 voor uitgaven door beide Rampenfondsen. In het beleids-

domein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) wordt in deze begroting 

€ 24,8 mln (waarvan € 20 mln nieuw beleid) toegevoegd voor een uitbreiding van de doelgroep 

die in aanmerking komt voor een huursubsidie en huurpremie, door de inkomensgrenzen op te 

trekken en de premiebedragen te verhogen.  

Tabel 37: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, inkomensoverdrachten aan 
huishoudens, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 11.385.463 11.635.335 11.959.396 12.109.765 12.943.197 

FB 1.831.270 1.879.587 1.917.293 1.950.595 1.792.445 

iV 450 450 450 450 450 

EWI 17.079 16.048 8.934 7.734 519 

OV 173.674 178.197 181.879 184.938 153.749 

WVG 8.964.539 9.141.751 9.455.006 9.521.290 10.525.530 

CJSM 8.573 8.578 9.119 9.850 9.735 

WSE 335.532 350.145 320.426 368.248 364.326 

LV 6 6 6 6 6 

LNE 6.132 5.882 7.559 6.871 8.672 

MOW 480 480 810 810 525 

RWO 47.723 54.206 57.909 58.969 85.021 

KB 5 5 5 4 2.219 

TOTAAL buiten ESR-consol 11.383.620 11.633.388 11.957.296 12.107.450 12.052.601 

 

127. Het resultaat is dat de aanzienlijke groei in 2018 (€ 11,96 - € 11,38 = € 0,58 mld) versterkt 

wordt in 2019 (€ 12,94 - € 11,96 = € 0,98 mld). De onderliggende componenten dragen echter op 

een verschillende manier bij tot het eindresultaat. De groei van het beleidsdomein WVG in 2018 

(€ 9,46 - € 8,96 = € 0,50 mld) wordt versterkt in 2019 (€ 10,53 - € 9,46 = € 1,07 mld), terwijl het 

resultaat 2018 bij FB (€ 1,92 - € 1,83 = € 0,19 mld) aanzienlijk hoger uitvalt dan het resultaat in 

2019 (€ 1,79 - € 1,92 = € -0,13 mld).  

3.3.4 Inkomensoverdrachten aan lagere overheden 

128. Deze uitgaven behelzen de overdrachten ter ondersteuning van uitgaven door provincies, 

gemeenten, overige lokale overheden zoals OCMW’s, intercommunales, politiezones en hulpver-

leningszones, evenals vzw’s van lokale overheden. Ook de lonen en werkingskosten van het 

gemeentelijke onderwijs evenals de ondersteuning van de werking van provincies en gemeenten 

behoren tot deze uitgavencategorie.  

129. De geconsolideerde inkomensoverdrachten naar lagere overheden groeien in de periode 

2017 tot 2019 van € 5,03 mld naar € 5,37 mld (groei met 36%): zie Tabel 38. Meer dan 60% van 

deze uitgaven betreffen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (KB), waar het decretaal vast-

gelegde groeipad van 3,5% voor (de kern van) het Gemeentefonds en het Stedenfonds voor een 

aanzienlijke continue groei zorgt. Dit beleidsdomein realiseert ook circa twee derde van groei van 

de uitgaven. De ondersteuning van het provinciaal en gemeentelijk onderwijs (beleidsdomein OV) 
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blijft stabiel over de gehele periode, op iets meer dan 1,5 mld. Deze € 1,5 mld kan zoals hoger 

verduidelijkt niet beschouwd worden als een apparaatskrediet (loon of werking) van de Vlaamse 

overheid, gezien gemeentes dan wel provincies de inrichtende macht van deze onderwijsinstel-

lingen zijn en het in de praktijk zeer moeilijk is om de onderwijsuitgaven van de overige inkomens-

overdrachten aan gemeentes en provincies te onderscheiden. De impact van de tijdens deze 

legislatuur geconsolideerde instellingen is opnieuw verwaarloosbaar. 

Tabel 38: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, inkomensoverdrachten aan 
lagere overheden, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 5.034.963 5.058.584 5.245.036 5.261.953 5.374.935 

FB 28.000 28.000 29.000 29.000 29.000 

iV 265 265 245 205 165 

EWI 400 550 12.735 10.900 11.500 

OV 1.538.675 1.537.099 1.576.756 1.583.458 1.590.229 

WVG 82.287 82.374 84.874 85.265 85.265 

CJSM 15.638 15.647 19.740 19.018 12.921 

WSE 102.514 116.936 129.849 136.281 144.281 

LV 19 10 27 19 29 

LNE 11.366 9.260 9.268 10.323 12.205 

MOW 2.549 2.505 2.705 3.253 6.934 

RWO 12.189 12.635 19.799 21.126 20.449 

KB 3.241.061 3.253.303 3.360.037 3.363.105 3.461.957 

TOTAAL buiten ESR-consol 5.034.476 5.058.108 5.244.540 5.261.444 5.374.899 

 

De groei bij 2018BO (€ 5,25 – € 5,03 = € 0,22 mld) is hoger dan deze bij 2019BO (€ 5,37 – € 5,25 

= € 0,12 mld), wat niet verklaard wordt door de uitgaven van het beleidsdomein KB maar wel door 

eerder beperkte toenames bij de beleidsdomeinen EWI, RWO en WSE. Bij WSE betreft het een 

versterkte werking van de VDAB, bij EWI gaat het om € 10 mln uitgaven voor lokale overheden 

in het kader van initiatieven rond Limburg Sterk Merk, en bij RWO betreft het verschillende vor-

men van lokale ondersteuning. 

3.3.5 Som inkomensoverdrachten  

130. Met som van de inkomensoverdrachten wordt het geheel van overdrachten aan onderne-

mingen, vzw’s, huishoudens en lagere overheden bedoeld, zoals besproken in dit hoofdstuk. De 

niet in de vorige paragrafen besproken inkomensoverdrachten (aan het buitenland en sociale 

zekerheidsinstellingen, zie de inleiding voor meer duiding) worden dus ook niet in de hier bespro-

ken totalen opgenomen.  

Het totaal evolueert van € 21,67 mld (2017BO) naar € 24,17 mld, en omvat dus meer dan de helft 

van de Vlaamse ESR-uitgaven. Het grootste aandeel betreft de uitgaven van het beleidsdomein 

WVG, dat in 2019 ongeveer de helft van alle inkomensoverdrachten vertegenwoordigt. Zie Tabel 

39 voor een overzicht per beleidsdomein en Tabel 40 voor een vergelijking met het geheel van 

de Vlaamse uitgaven. 
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Tabel 39: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, som inkomensoverdrachten 
aan bedrijven, vzw’s, huishoudens en lagere overheden, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 22.231.150 22.385.178 22.764.055 22.966.600 24.154.873 

FB 1.867.082 1.907.587 1.946.660 1.979.962 1.821.812 

iV 19.336 21.229 22.484 23.004 21.796 

EWI 511.714 421.094 467.296 497.495 620.809 

OV 1.789.910 1.797.167 1.822.412 1.831.841 1.814.663 

WVG 10.355.037 10.546.538 10.860.694 10.923.528 12.039.069 

CJSM 454.385 455.175 514.987 508.381 506.128 

WSE 3.001.267 2.973.045 3.030.419 3.037.169 3.093.594 

LV 50.201 55.846 48.900 48.740 41.502 

LNE 747.247 696.314 405.825 429.967 351.379 

MOW 62.609 62.571 59.659 61.647 78.530 

RWO 92.824 155.383 183.988 215.471 257.679 

KB 3.267.239 3.280.931 3.387.908 3.396.573 3.494.907 

HE 12.298 12.298 12.822 12.822 13.006 

TOTAAL buiten ESR-consol 22.212.361 22.311.577 22.685.710 22.858.327 23.074.717 

 

Tabel 40: Vlaamse overheid, begrotingen 2015BO tot 2019BO, relatief belang inkomensoverdrachten, 

departementen en instellingen, in % en in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 
Inkomensoverdrachten ondernemingen 7,7% 7,3% 6,7% 6,8% 6,7% 
Inkomensoverdrachten vzw's 5,8% 5,8% 5,7% 5,7% 5,7% 

Inkomensoverdrachten huishoudens 26,5% 26,8% 26,9% 26,9% 27,5% 
Inkomensoverdrachten lokale overheden 11,7% 11,7% 11,8% 11,7% 11,4% 
SOM INKOMENSOVERDRACHTEN, in € 22.231.150 22.385.178 22.764.055 22.966.600 24.154.873 
SOM INKOMENSOVERDRACHTEN, in % 51,8% 51,6% 51,1% 51,0% 51,4% 

Jaarlijkse groei, in %   0,7% 1,7% 0,9% 5,2% 

Gecumuleerde groei sinds 2017, in %    0,7% 2,4% 3,3% 8,7% 

Inkomensoverdrachten per capita, in € 3.402 3.426 3.465 3.496 3.659 

Inkomensoverdrachten in % Belgisch bbp  5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,2% 

Inkomensoverdrachten in % Vlaams bbp  8,6% 8,6% 8,5% 8,6% 8,8% 

 

131. In vergelijking met de totale Vlaamse ESR-uitgaven blijven de inkomensoverdrachten in de 

onderzochte periode globaal stabiel, van 51,8% (2017BO) naar 51,4% (2019BO) van het totaal, 

zoals aangegeven in Tabel 40. Het resultaat in 2019 wordt vertekend door de eenmalige opname 

van € 582 mln uitgaven van het federale niveau (zogenaamde overflow, zie paragraaf 3.1.3 vanaf 

pagina 64). Deze globale evolutie is wel niet gelijklopend over de componenten verdeeld: het zijn 

vooral de overdrachten aan huishoudens die aan belang winnen.  

Per hoofd van de Vlaamse bevolking komen deze uitgaven aanvankelijk neer op iets minder dan 

€ 3.400 (2017BO), wat groeit naar een resultaat boven € 3.650 (2019BO). Het aandeel van deze 
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uitgaven tegenover het Vlaamse en Belgische bbp groeit dan ook, van 8,6% naar 8,8% (Vlaan-

deren) dan wel van 5,1% naar 5,2% (België) van het respectieve bbp. De belangrijkste stimulan-

sen zijn de ontvangsten voor persoonsgebonden aangelegenheden (kinderbijslag, ouderenzorg) 

via de BFW na de 6de Staatshervorming, die zich in belangrijke mate in inkomensoverdrachten 

aan huishoudens vertalen. De impact van de nieuw geconsolideerde instellingen op het eindre-

sultaat is relatief beperkt, met uitzondering van de uitgaven via de VUTG in 2019. Hoger is reeds 

gewezen op de eenmalig verhoogde cijfers in 2019 (overflow). 

3.4 Investeringsinspanningen 

132. Dit hoofdstuk gaat eerst dieper in op de brede definitie van investeringsuitgaven, die na 

overleg binnen de werkgroep Leesbaarheid van de Begroting van het Vlaams Parlement en aan-

vullende afspraken met de administratie FB, toegepast wordt in de Vlaamse rapporteringen over 

investeringen. Dat neemt niet weg dat de rapporteringen over investeringen ook vandaag nog 

steeds van elkaar verschillen. Vervolgens behandelen we de investeringsinspanningen gedocu-

menteerd in de afgelopen begrotingsjaren.  

Begin mei 2019 heeft het Departement Kanselarij en Bestuur een nota gepubliceerd met een 

verder uitgebreide definitie van investeringen, die niet aansluit bij de afspraken gemaakt in de 

werkgroep Leesbaarheid van de Begroting van het Vlaams Parlement: deze nota wordt in het 

volgende hoofdstuk (zie hoofdstuk 3.5 vanaf pagina 94) besproken, waar ook de belangrijkste 

verschillen met de cijfers in dit rapport geduid worden. Het belangrijkste verschil is dat niet enkel 

uitgaven uit de Vlaamse begroting worden opgenomen, maar eveneens deze van de Vlaamse 

lagere besturen inclusief hun beleidsinstrumenten (intercommunales, OCMW’s, politiezones en 

dergelijke meer). Het resultaat van deze oefening is dat de Vlaamse investeringen groeien met 

een factor 2,5 ten opzichte van de cijfers in dit rapport. Het aandeel van de Vlaamse investeringen 

en deze van de Vlaamse gemeenten is ongeveer even groot, indien uitgaven niet in de ESR-

begroting opgenomen worden meegeteld. Ook lonen en werkingskosten van O&O-activiteiten 

worden beschouwd als investeringsuitgaven, wat zou neerkomen op een bijkomende € 2 mld aan 

investeringsuitgaven.  

3.4.1 Definitie overheidsinvesteringen: verschillende pistes 

133. In de afgelopen jaren is een versterking van het investeringsbeleid één van de centrale 

doelstellingen van ongeveer alle West-Europese overheden, inclusief de Vlaamse. In verschil-

lende studies wordt op een duidelijke band gewezen tussen de trage groei van de West-Europese 

economie in het afgelopen decennium en de beperkte overheidsinvesteringen60. In de recente 

                                                

60  Zie bijvoorbeeld: Abiad, Furceri & Topalova (2015), The macroeconomic effects of public investment: Evidence 
from advanced economies, Journal of Macroeconomics, 50, 224-240; Bom, & Ligthart, (2014), What have we 
learned from three decades of research on the productivity of public capital?. Journal of economic surveys, 
28(5), 889-916.  

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1595.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/What-Have-We-Learned-from-Three-Decades-of-Research-Bom-Ligthart/8017af8f93befc366d7b701df003eb114a8cda37
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evaluatie van de Europese begrotingsopvolging speelt de wijze waarop investeringen in begro-

tingen dienen verwerkt eveneens een cruciale rol61.  

134. Ondanks deze hoge prioriteit is het niet eenvoudig gebleken om het investeringsbeleid goed 

in kaart te brengen: overheidsinvesteringen nemen immers heel wat verschillende vormen aan. 

De moeilijkheden betreffen niet zozeer de directe investeringen door een overheid (deze worden 

opgenomen in elke definitie), maar wel de overheidsondersteuning van investeringen door der-

den, zowel privaatrechtelijke instanties als andere overheidsniveaus. De investeringsstatistieken 

van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) of Eurostat nemen de ondersteuning van 

investeringen door derden bijvoorbeeld niet op (conform hun definitie van overheidsinvesterin-

gen). In een vergelijking van internationale investeringscijfers dient met deze beperking rekening 

gehouden: in België bijvoorbeeld wordt vandaag bijna geen enkel ziekenhuis62 nog gebouwd door 

een federale of regionale overheid, maar ondersteunen de gemeenschapsregeringen wel de 

bouw en het onderhoud van vele ziekenhuizen. In Frankrijk bouwt de overheid nog wel zieken-

huizen. Een correcte vergelijking van de Franse en Belgische overheidsinvesteringen dient dan 

ook met de specifieke investeringssituatie in de verschillende landen rekening te houden63. 

135. De SERV heeft enkele jaren geleden een verruimde definitie van investeringen voorgesteld, 

met als doelstelling om de reële inbreng van een overheid in het tot stand komen van investerin-

gen op haar grondgebied in kaart te brengen. Een overheidsuitgave wordt daarbij als een inves-

teringsinspanning beschouwd, wanneer die uitgave a/ een overheidsinvestering in Vlaanderen 

direct realiseert, dan wel b/ als kapitaaloverdracht bijdraagt aan het realiseren van een investering 

door een derde instantie buiten de eigen consolidatiekring. Om pragmatische redenen wordt het 

begrip ‘investeringsinspanning’ gebruikt voor de uitgebreide definitie van investeringen. 

Het resultaat is een meer beleidsrelevante definitie van de Vlaamse investeringsinspanning, aan-

gezien de kapitaaloverdrachten (b) in de praktijk tot aanzienlijke investeringen leiden, en vandaag 

een vast onderdeel van de overheidsuitgaven vormen.  

136. In deze verbrede definitie komt tevens een verschuiving van de investeringsaanpak in de 

afgelopen decennia tot uiting. In het verleden werden infrastructuurinvesteringen van privaatrech-

telijke onderwijsinstellingen of welzijnsvoorzieningen gedragen door de inrichtende macht van 

deze instellingen, terwijl de werking (zoals: lonen leraren en verplegend personeel) vooral door 

de overheid werd gedragen en/of ondersteund. De privaatrechtelijke instellingen waren als eige-

naar van de infrastructuur immers verantwoordelijk voor de bouw en onderhoud ervan.  

In het afgelopen decennium is de situatie echter geëvolueerd: in Vlaanderen wordt de bouw en 

uitbating van dergelijke infrastructuur vandaag nergens meer exclusief door deze inrichtende 

                                                

61  Zie European Fiscal Board, Annual Report 2018, 10.10.2018. Zie https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-
efb-annual-report_en.pdf 

62  Uitzonderingen hebben een specifieke opdracht, zoals bijvoorbeeld het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heem-
beek. 

63  Eurostat, General government expenditure by function (COFOG), GF0703 (“Hospital Services”): zie 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_on_health#Expendi-
ture_on_.27health.27 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-efb-annual-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-efb-annual-report_en.pdf
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machten gedragen, maar vaak in hoge mate (of zelfs uitsluitend) door de Vlaamse overheid. Deze 

overheidsondersteuning van investeringen in scholen (op gemeentelijk en provinciaal niveau), 

hospitalen en welzijnsvoorzieningen wordt echter niet opgenomen in de definitie van Vlaamse 

investeringen gehanteerd in de Nationale Rekeningen (want het gaat niet om een rechtstreekse 

investering door de Vlaamse overheid), ondanks de aanzienlijke middelen die eraan besteed 

worden.  

137. Beschikbaarheidsvergoedingen voor alternatieve investeringsvormen zoals PPS-construc-

ties gerealiseerd in het verleden worden in principe niet tot de investeringen gerekend, al is deze 

definitie zeker in het begin van de legislatuur niet consequent toegepast.  

Het kan bovendien verwarrend zijn dat een aantal op het eerste zicht evidente investeringsuitga-

ven van de Vlaamse overheid niet opgenomen worden in deze brede investeringsdefinitie. Bij-

voorbeeld: de financiële ondersteuning van de sociale huisvestingsmaatschappijen VMSW en 

VWF is aanzienlijk (in totaal meer dan € 2 mld in de begroting 2019BO), maar het gaat slechts 

om ongeveer € 150 mln effectieve investeringsuitgaven conform de in deze studie gehanteerde 

definitie. De grote meerderheid van de ondersteuning van huisvestingsmaatschappijen betreft 

kapitaalinbreng, wat buiten de ESR-begroting blijft. Ook de investeringen door het economisch 

instrumentarium (PMV en LRM) zijn in hoge mate participaties (inbreng van eigen vermogen en/of 

achtergestelde leningen) in private ondernemingen. Dergelijke participaties blijven eveneens bui-

ten de ESR-begroting, en vallen dus niet onder de Vlaamse brede investeringsdefinitie.  

138. Vandaag betreffen de investeringen conform de brede definitie ongeveer 8% van de totale 

Vlaamse ESR-uitgaven (kleine € 4 mld). De realisatie van de Oosterweelverbinding impliceert dat 

in de komende legislatuur – gegeven de vandaag bekende investeringsplannen – jaarlijks onge-

veer 10% van de Vlaamse overheidsuitgaven investeringen conform de brede definitie zijn, indien 

de overige investeringsuitgaven van dezelfde grootteorde blijven.  

3.4.2 Kern: eigen investeringen door de Vlaamse overheid 

 

139. De kern van de investeringsinspanningen betreft de rechtstreekse investeringen door de 

Vlaamse overheid, voor wegen- en waterwerken, aankoop en constructie van gebouwen evenals 

investeringen in computers en verwante zaken. Deze uitgaven komen op details na overeen met 

het investeringsconcept (P.51: gross fixed capital formation of bruto vaste kapitaalvorming) in de 

statistieken van Eurostat en de Nationale en Regionale Rekeningen. 

140. Deze investeringen nemen tussen 2015BA en 2019BO toe met 137%. Deze dynamiek ont-

staat in hoge mate door de uitbreiding van de overheidsperimeter, waarvan de belangrijkste ele-

In tegenstelling tot de bespreking van de uitgaven naar bestemming hoger (beperkt tot de be-

grotingen in de jaren 2017 tot 2019) bespreken we onderstaand de investeringsuitgaven in de 

begrotingen 2015 tot 2019.  
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menten in Tabel 42 worden samengevat. De essentiële factor is de consolidatie van de universi-

teiten en hogescholen vanaf begroting 2017BO. De investeringen vanaf 2017 evolueren van 

€ 1,57 mld (2017BO) naar € 1,75 mld (2019BO), of een groei met 11,4%: zie Tabel 41. Deze 

uitgaven komen in hoge mate tot stand via schoolgebouwen (OV) en mobiliteitsinfrastructuur 

(MOW), naast instrumenten voor het economisch stimuleringsbeleid (EWI). Voor MOW gaat het 

vooral over het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) evenals instellingen verantwoordelijk voor spe-

cifieke grote dossiers (BAM nv, Via Invest nv). De onderwijsinvesteringen betreffen bijvoorbeeld 

uitgaven via de DBFM Scholen van Morgen ondersteund door de nv School Invest, naast uitga-

ven door het investeringsagentschap Agion. Bij het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media 

(CJSM) betreft het voornamelijk uitgaven via het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FOCI) en 

het Agentschap Sport Vlaanderen, die vooral het laatste jaar aan belang winnen.  

Tabel 41: Vlaamse overheid, begrotingen 2015BA tot 2019BO, kern investeringsinspanning (eigen 
investeringen), in € dz 

 2015BA 2016BO 2016BA 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 737.314 996.498 1.048.950 1.571.402 1.511.786 1.601.819 1.648.350 1.749.467 

FB 2.042 2.042 2.042 6.012 6.012 6.322 6.684 6.221 

iV 598 3.839 3.375 3.184 4.108 1.681 1.881 1.460 

EWI 23.236 28.236 27.849 39.482 40.162 43.015 49.198 41.189 

OV 63.503 58.566 55.351 432.996 415.572 478.275 469.467 467.051 

WVG 6.354 8.552 10.960 9.642 10.840 14.807 30.230 19.432 

CJSM 32.021 25.607 25.907 30.728 30.709 32.834 32.623 49.383 

WSE 15.670 13.470 13.854 15.493 16.631 13.063 25.963 24.493 

LV 1.415 2.260 2.306 2.462 2.617 2.601 2.918 2.729 

LNE 77.019 91.651 92.075 94.807 103.985 100.665 105.569 103.715 

MOW 491.222 737.491 790.750 879.597 825.559 848.088 858.205 982.352 

RWO 16.031 14.933 14.232 16.989 17.032 12.853 13.245 12.140 

KB 8.203 9.851 10.249 38.121 36.670 45.671 50.423 37.330 

HE 0 0 0 1.890 1.890 1.945 1.945 1.973 

 

Tabel 42: Vlaamse overheid, in afgelopen legislatuur geconsolideerde instellingen, begrotingen 2015BA tot 
2019BO, kern investeringsinspanning (eigen investeringen), in € dz 

 2015BA 2016BO 2016BA 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 18.285 14.932 16.974 383.530 377.742 443.896 463.526 486.138 

iV 0 0 0 0 23 20 25 25 

EWI 3.322 2.394 3.154 5.723 6.134 2.404 7.080 3.422 

OV 0 101 101 361.880 355.600 419.043 420.255 405.850 

LNE 376 0 0 70 70 110 129 336 

MOW 2.952 2.720 2.720 5.484 5.484 12.115 25.441 67.014 

RWO 11.635 9.717 10.999 10.373 10.416 10.194 10.586 9.481 

KB 0 0 0 0 15 10 10 10 
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Dat neemt niet weg dat ook zonder de ESR-uitbreiding er een duidelijke groei van de eigen in-

vesteringen van de Vlaamse overheid gerealiseerd wordt, wat kan afgeleid worden uit het verschil 

tussen Tabel 42 en Tabel 41. De meeste investeringen worden gerealiseerd in het beleidsdomein 

MOW, met meer dan de helft van het totaal. 

141. Een opsplitsing van de kern van investeringen naar type investeringen geeft aan dat de 

onderliggende dynamiek verschuift. De uitgaven voor nieuwbouw (economische code 72) en we-

gen- en waterwerken (73) realiseren duidelijke groeicijfers. De consolidatie van het hoger onder-

wijs veroorzaakt bij 2017BO een sterke stijging bij nieuwbouw (72). De fluctuaties bij de wegen- 

en waterwerken (73) worden vooral bepaald door de nv BAM: bij 2018BO bedragen deze € 182,5 

mln en worden bij begrotingsaanpassing bijgesteld naar € 146,6 mln (€ -35,9 mln), om bij 2019BO 

terug te groeien naar € 212,1 mln (€ +65,5 mln). Deze beide categorieën realiseren in de periode 

2017 tot 2019 een gecumuleerde groei van respectievelijk 25% (nieuwbouw) en 17% (wegen- en 

waterwerken). De overige investeringen (74) betreffen voornamelijk aankopen van computerma-

teriaal, auto’s en verwante investeringsgoederen: deze uitgaven komen tot stand in alle beleids-

domeinen en fluctueren in functie van vele kleinere investeringsdossiers. Zie Tabel 43. 

Tabel 43: Vlaamse overheid, begrotingen 2015BA tot 2019BO, kern investeringsinspanning (eigen 

investeringen), opdeling per categorie, in € dz 

 2015BA 2016BO 2016BA 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 737.314 996.498 1.048.950 1.571.402 1.511.786 1.601.819 1.648.350 1.749.467 
Aankoop 

71.2+3 P.51 13.281 11.024 15.842 72.478 61.787 35.702 35.069 30.289 
Nieuwbouw 

72 88.899 105.720 105.386 342.168 342.202 417.890 400.902 428.173 
Wegen- en 

waterwerken 
73 325.120 581.219 610.681 707.884 651.867 743.271 680.055 827.709 

Overige in-
vesteringen 

(uitg waarde-
volle voor-
werpen) 74 310.014 298.535 317.041 448.872 455.930 404.956 532.324 463.297 

 

Tabel 44: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, kern investeringsinspanning 
inclusief gecorrigeerde onderwijsinvesteringen, opdeling per categorie, in € dz 

 2015BA 2016BO 2016BA 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 
KERNINVES-
TERINGEN 737.314 996.498 1.048.950 1.571.402 1.511.786 1.601.819 1.648.350 1.749.467 

Onderwijsin-
frastructuur 

* 1,55 404.251 408.135 409.995 340.227 349.764 355.427 371.081 384.939 
TOTAAL 

KERN incl 
ONDERWIJS-
INVESTERIN-

GEN 1.141.565 1.404.633 1.458.945 1.911.629 1.861.550 1.957.247 2.019.431 2.134.407 
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142. Conform de recente afspraken over de investeringsdefinitie (zie definitie investeringsinspan-

ning in bijlage) worden voorlopig de uitgaven voor de ondersteuning van investeringen in het 

autonoom onderwijs (64) mee opgenomen in de kerninvesteringen. Voorlopig wordt met een 

proxy gewerkt (conform de werkwijze van het Instituut voor de Nationale Rekeningen), waarbij 

een factor 1,55 wordt toegepast op de geregistreerde investeringsuitgaven voor onderwijsinstel-

lingen. Het resultaat evolueert van € 404 mln (2015BA) naar € 385 mln (2019BO), dus telkens 

inclusief de uitbreiding via de factor 1,55. Daarmee groeit het totaal van de kerninvesteringen 

naar € 2,13 mld in 2019. De daling in de loop van de tijd is vooral het resultaat van de dynamiek 

binnen het investeringsprogramma Scholen van Morgen, dat in de eerste jaren van de legislatuur 

het hoogtepunt van het investeringsprogramma bereikte. Zie Tabel 44. 

3.4.3 Schil 1a: kapitaaloverdrachten aan derden buiten overheid 

143. De tweede component van de investeringsinspanningen van de Vlaamse Regering betreft 

de ondersteuning van investeringen door derden, waarbij steeds dient gegarandeerd dat deze 

kapitaaloverdrachten integraal bijdragen tot de bedoelde investeringen. Een analoge benadering 

als bij de inkomensoverdrachten wordt gevolgd, namelijk een opsplitsing naar bestemming van 

de ondersteuning: ondernemingen, vzw’s, huishoudens en de ondersteuning van internationale 

investeringsdossiers komen in schil 1a aan bod. In schil 1b komen de kapitaaloverdrachten naar 

lagere overheden aan bod. 

144. De totalen van deze kapitaaloverdrachten blijven zeer stabiel qua eindresultaat, maar ver-

bergen daarmee een aanzienlijke onderliggende dynamiek. Zie Tabel 45. 

Tabel 45: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, investeringsinspanning schil 

1a, kapitaaloverdrachten aan derden buiten Vlaamse overheid, in € dz 

 2015BA 2016BO 2016BA 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 974.937 1.060.613 1.215.335 1.282.676 1.271.010 1.286.558 1.274.808 1.301.298 

iV 30.891 30.891 29.396 30.214 27.453 32.886 34.419 26.542 

EWI 21.573 68.862 110.209 139.301 95.059 99.106 83.153 107.692 

OV 1.965 3.181 9.834 58.235 58.235 7.615 7.615 5.895 

WVG 699.357 699.357 750.802 708.219 719.269 771.523 749.123 752.069 

CJSM 19.084 19.084 20.086 30.248 29.724 38.136 35.922 19.089 

WSE 322 322 322 475 475 4.745 4.745 4.745 

LV 29.680 29.680 28.788 41.788 42.945 43.108 40.238 46.835 

LNE 568 568 568 1.107 1.107 6.507 4.111 4.111 

MOW 43.206 48.329 95.429 108.791 108.903 74.894 101.549 129.600 

RWO 124.513 156.561 168.132 162.450 186.235 205.589 211.966 201.807 

KB 3.778 3.778 1.769 1.849 1.606 2.449 1.967 2.913 

 

De investeringsoverdrachten naar ondernemingen komen binnen het beleidsdomein EWI voor-

namelijk via het economisch instrumentarium (PMV en LRM naast anderen) tot stand. Bij het 
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beleidsdomein WVG stijgen de kapitaaluitgaven van het Vlaams Investeringsfonds voor Infra-

structuur voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), waarmee de investeringen door 

privé-actoren in de welzijnssectoren ondersteund wordt. Een nieuwe aanpak via forfaits voor 

nieuwbouw en onderhoud voor infrastructuur wordt opgestart vanaf 2017, die slechts zeer lang-

zaam in de cijfers tot uiting komen aangezien deze investeringen gezien de forfaits voor een 

periode van 25 jaar of langer dienen doorbetaald te worden.  

De investeringsoverdrachten bij het beleidsdomein RWO betreffen de renovatiepremies voor 

huishoudens, die in de afgelopen legislatuur aan belang winnen, naast investeringsondersteuning 

voor sociale huisvesting. Bij MOW betreft het voor ongeveer de helft investeringssteun aan ‘bui-

tenlandse’ dossiers, namelijk de nieuwe sluis op het kanaal Gent Terneuzen en sinds 2019 ook 

de Hedwigepolder (nabij Doel). Beide dossiers betreffen overdrachten aan Nederland, maar wor-

den in dit rapport als ondersteuning van investeringen relevant voor Vlaanderen beschouwd. 

145. Een opdeling naar bestemming leert dat de buitenlandse dossiers en de renovatiepremies 

voor huishoudens van een gelijkaardige grootte zijn. De steun aan ondernemingen is de enige 

categorie die aan belang verliest in de afgelopen drie begrotingsjaren. Tot slot wordt duidelijk dat 

de investeringsondersteuning van vzw’s aan belang toeneemt, conform de geschetste evolutie 

bij het beleidsdomein WVG. Zie Tabel 46. 

Tabel 46: Vlaamse overheid, begrotingen 2017BO tot 2019BO, kern investeringsinspanning (eigen 
investeringen), opdeling per categorie, in € dz 

 2015BA 2016BO 2016BA 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 974.937 1.060.613 1.215.335 1.282.676 1.271.010 1.286.558 1.274.808 1.301.298 
Ondernemin-

gen 51 118.864 245.660 291.432 384.706 363.957 291.879 296.307 317.800 

Vzw’s 52 734.760 734.760 784.810 745.375 754.458 820.324 796.690 795.854 
Huishoudens 

53 113.636 67.693 79.493 78.995 78.995 100.755 100.311 97.475 
Buitenland 

54 7.677 12.500 59.600 73.600 73.600 73.600 81.500 90.169 

 

3.4.4 Schil 1a: impact ESR-correcties  

146. Een ESR-correctie64 in een begroting Y betreft het toeschrijven van uitgaven van dat begro-

tingsjaar Y aan andere begrotingsjaren (Y+x dan wel Y-x) conform de bepalingen van het Euro-

pees Stelsel van Rekeningen (ESR), dat de regels voor het opstellen van de overheidsboekhou-

ding binnen de Europese Unie vastlegt. Een positieve ESR-correctie (voor het begrotingssaldo in 

jaar Y) betekent dat de uitgave opgenomen in de voorliggende begroting dient toegeschreven 

aan een ander begrotingsjaar, en dus niet meer wordt meegenomen in het ESR-saldo van de 

voorliggende begroting. Een negatieve correctie impliceert het omgekeerde: een uitgave in een 

ander begrotingsjaar wordt toegeschreven aan de voorliggende begroting. Deze problematiek 

komt normaliter enkel aan bod bij de bespreking van het vorderingensaldo, maar is eveneens 

                                                

64  Zie voor meer duiding van de ESR-correcties in hoofdstuk 4.3 vanaf pagina 121. 
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relevant voor het luik investeringsinspanningen aangezien dergelijke ESR-correcties van toepas-

sing zijn bij de ondersteuning van investeringen door het VIPA.  

147. De alternatieve financieringsconstructies opgezet door het VIPA betreffen een systeem van 

vergoedingen voor investeringen in welzijnsinfrastructuur door private instanties tussen 2006 en 

2014. In de recente begrotingen van het VIPA worden deze uitgaven nog steeds aangeduid als 

‘alternatieve financiering 2006’, verwijzend naar het startjaar van deze constructies. De ESR-

correctie (kapitaalgedeelte) bedraagt de afgelopen jaren jaarlijks een kleine € 90 mln. 

Dergelijke alternatieve financiering vertrekt van een principieel akkoord met de bevoegde 

Vlaamse minister (subsidiebelofte). Een projectplan legt een jaarlijkse gebruikstoelage gedu-

rende 20 of 30 jaar vast, die ten vroegste een aanvang neemt in het kalenderjaar na de aanvang 

van de werken. Vanaf 2011 worden ook PPS-constructies (DBFM) mogelijk. Deze projecten zijn 

ondertussen afgesloten: voor het geheel van deze initiatieven bedraagt het jaarlijks door het VIPA 

uit te keren bedrag op kruissnelheid € 209,3 mln, wat na de operatie van de éénmalige uitbetaling 

van de alternatieve investeringssubsidies65 daalt tot € 171,7 mln (kapitaal en rente). Gelet op de 

verplichte ESR-consolidatie (uitbreiding van de consolidatieperimeter vanaf de toepassing van 

het ESR 2010) worden vanaf 2015 nieuwe financieringssystemen ontwikkeld, via de zogenaamde 

strategische (nieuwbouw) en instandhoudingsforfaits (onderhoud), die wel opgenomen worden in 

de definitie van investeringsinspanningen zoals hier bedoeld.  

Door de 6de Staatshervorming wordt vanaf 2016 de financiering van ziekenhuisinfrastructuur van 

het federale niveau naar de gemeenschappen overgedragen. De Vlaamse Regering kiest ervoor 

om het mechanisme voor investeringen onder de federale wetgeving (zogenaamde budget van 

financiële middelen BFM van toepassing op A1 infrastructuur en A3 toestelfinanciering) stop te 

zetten en te vervangen door een eigen mechanisme gebaseerd op forfaits. De dossiers waarop 

de federale wetgeving66 van toepassing blijft zijn investeringen met een eerste afschrijving op 31 

december 2015 (dus gerealiseerd voor 2015), en nieuwbouw of prioritaire verbeteringswerken 

(gesubsidieerd door de deelstaten) voorzien op de bouwkalender in het protocolakkoord afgeslo-

ten op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 19 juni 2006 (bouwdossiers met 

principieel akkoord van het VIPA). Het betreft dus steeds dossiers ten laatste gerealiseerd in 

2015, die in de komende 20 tot 30 jaar financieel ondersteund worden door de Vlaamse overheid, 

conform de afspraken gemaakt bij de 6de Staatshervorming. Deze positieve ESR-correctie is aan-

zienlijk, namelijk ongeveer € 300 mln in de recente begrotingen. 

148. Beide subsidiesystemen (VIPA alternatieve financiering en ziekenhuisinfrastructuur A1/A3) 

worden sinds 2014 door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) onvoorwaardelijk als 

                                                

65  11 SEPTEMBER 2015. — Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de eenmalige uitbetaling van de 
alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aan-
gelegenheden.  

66  Een derde element, waarvoor de federale wetgeving van toepassing zou blijven, betreft niet-prioritaire verbete-
ringswerken aangevat voor 31 december 2015, maar in de praktijk is door de Vlaamse regering nooit bijkomend 
toestemming gegeven voor de financiële ondersteuning van dergelijke werken.  
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investeringsbijdragen door de overheid gecatalogiseerd, en dienen conform het ESR 2010 bijge-

volg in één keer aangerekend op het moment dat de betaling verschuldigd wordt. Deze financie-

ring is immers economisch te herleiden tot het in de tijd spreiden van een klassieke investerings-

subsidie die in één keer wordt uitbetaald: ondanks de gespreide uitbetaling ligt zowel voor de 

overheid als voor de begunstigde (quasi) vast welke subsidie voor een bepaalde investering wordt 

ontvangen.  

Voor de ziekenhuisfinanciering onder het oude federale systeem A1/A3 dient een investerings-

project ESR-matig in principe aangerekend op het moment dat het eerste provisioneel bedrag 

wordt betaald. Dit zou impliceren dat de Vlaamse overheid in de afgelopen legislatuur nog een 

reeks ziekenhuizen diende aan te rekenen, aangezien die projecten in de periode 2017-2020 

worden opgeleverd en er eerder geen provisioneel bedrag werd toegekend. Deze “bouwkalen-

derprojecten” betreffen dus investeringen met een principieel akkoord vanwege VIPA voorzien 

op de bouwkalender in het protocolakkoord op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 

van 19 juni 2006 (zie b/ hoger). De ingebruikname in de periode 2017-2020 zou geresulteerd 

hebben in een geraamde ESR-matige aanrekening van € 817 mln bouwkost. Deze projecten zijn 

echter in de afgelopen jaren eveneens opgenomen in het hoger verduidelijkte forfaitaire subsi-

diemechanisme.  

Tabel 47: Vlaamse overheid, begrotingen 2017BO tot 2019BO, kern investeringsinspanning (eigen 
investeringen), opdeling per categorie, in € dz 

 2015BA 2016BO 2016BA 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 5 974.937 1.060.613 1.215.335 1.282.676 1.271.010 1.286.558 1.274.808 1.301.298 

Vzw's 52 734.760 734.760 784.810 745.375 754.458 820.324 796.690 795.854 
ESR-corr 

VIPA alterna-
tieve finan-

ciering 89.514 89.514 89.514 89.514 89.514 92.489 92.489 96.525 
ESR-corr 

VIPA zieken-
huisinfra-
structuur 

A1/A3 

276.671 276.671 276.671 276.671 276.275 288.348 288.348 262.723 
Som ESR-cor-

recties 366.185 366.185 366.185 366.185 365.789 380.837 380.837 359.248 
Totaal vzw's 
zonder ESR-
correcties 368.575 368.575 418.625 379.190 388.669 439.487 415.853 436.606 

TOT schil 1a 
zonder ESR-
correcties 608.752 694.428 849.150 916.491 905.221 905.721 893.971 942.050 

 

149. De impact van de ESR-correcties op de investeringsinspanningen in schil 1a wordt in Tabel 

47 samengevat, en evolueert van € 379 mln (2017BO) naar € 359 mln. Daarmee gaat ongeveer 

de helft van deze investeringsondersteuning naar uitgaven die ESR-matig aan vroegere begro-

tingsjaren dienen toegeschreven, zodat het totaal van schil 1a daalt tot onder € 1 mld op jaarbasis. 
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3.4.5 Schil 1b: kapitaaloverdrachten aan andere overheden  

150. De investeringsoverdrachten aan andere overheidsniveaus betreffen deze aan lagere over-

heden evenals autonome onderwijsinstellingen zoals hoger reeds geduid. Sinds 2019 wordt ook 

een kleine investeringsbijdrage aan sociale zekerheidsinstellingen opgenomen, sinds het Agent-

schap VUTG zowel taken als personeel van de voormalige federale operator kinderbijslag Fami-

fed heeft overgenomen.  

Het totaal groeit van € 587 mln (2015BA) over € 635 mln (2017BO) naar € 777 mln (2019). Meer 

dan de helft komt tot stand bij de onderwijsinstellingen, maar opvallend is dat de investeringssteun 

voor lagere besturen vanuit heel wat verschillende beleidsdomeinen afkomstig is, zoals het Kli-

maatfonds en het economisch instrumentarium. Zie Tabel 48. In deze cijfers is ook de investe-

ringsondersteuning aan onderwijsinstellingen verwerkt.  

Tabel 48: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, investeringsinspanning schil 
1b = kapitaaloverdrachten aan andere overheden, in € dz 

 2015BA 2016BO 2016BA 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 586.517 601.980 610.179 634.183 667.303 682.167 710.404 716.456 

FB 0 0 0 4 4 0 0 0 

iV 841 341 341 275 273 225 225 0 

EWI 9.500 51.240 52.262 30.429 33.071 34.068 30.100 32.064 

OV 403.334 375.897 378.715 352.799 362.340 369.251 377.892 390.288 

WVG 4.877 0 0 44.496 46.246 47.806 51.186 46.363 

CJSM 17.167 17.167 16.925 13.450 13.862 17.281 24.370 31.068 

LNE 99.318 106.281 110.883 110.588 101.465 109.679 116.025 106.301 

MOW 37.240 37.240 37.240 37.179 63.602 53.602 53.602 53.602 

RWO 0 0 0 41.963 41.963 45.296 51.753 51.753 

KB 14.240 13.814 13.814 3.000 4.477 4.959 5.251 5.018 

 

3.4.6 Som investeringsinspanningen  

Evolutie zonder ESR-correcties 

151. We bespreken eerst het totaal zonder ESR-correcties, waarmee het geheel van de inspan-

ningen in de onderzochte begrotingen in kaart gebracht wordt. Het geheel van de investeringsin-

spanningen (som van kern, schil 1a en 1b zonder ESR-correcties) groeit sinds 2017BO geleidelijk 

aan, van € 3,58 mld (2017BO) naar € 3,77 mld. Het resultaat per beleidsdomein wordt samenge-

vat in Tabel 49.  

Het heeft weinig zin om de resultaten voor 2017 met deze vanaf 2017 te vergelijken, gezien de 

grote impact van nieuw geconsolideerde instellingen vanaf deze begrotingen. Indien abstractie 

gemaakt wordt van deze uitbreiding, wordt geconstateerd dat investeringen en investeringson-

dersteuning uitgaven zijn die verspreid worden over meerdere jaren, en dus tot een stabiel be-

stedingspatroon in de loop van de tijd aanleiding geven. Ook de bijdrage van de verschillende 
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componenten van de Vlaamse investeringsinspanningen blijft globaal stabiel. Globaal wordt ge-

concludeerd: de rechtstreekse investeringen door de Vlaamse overheid (kern) en de investerings-

overdrachten aan onderwijsinstellingen en lagere overheden (schil 1b) groeien licht, wat niet het 

geval is voor de investeringsoverdrachten aan entiteiten buiten de Vlaamse overheid (1a).  

152. Er wordt tevens geconcludeerd dat de investeringsachterstand, die de Belgische overheden 

sinds drie decennia kenmerkt, op Vlaams niveau in de afgelopen jaren niet verder wordt vergroot. 

De trend wordt evenwel niet omgekeerd (belang van investeringen in reële termen zou dan dui-

delijk toenemen). De investeringsuitgaven vertegenwoordigen immers steeds 8,0% tot 8,1% van 

de Vlaamse ESR-uitgaven. 

Tabel 49: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, som 
investeringsinspanningen, in € dz 

 2015BA 2016BO 2016BA 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 2.298.76
8 

2.659.09
1 

2.874.46
4 

3.488.262 3.450.100 3.570.544 3.633.562 3.767.222 

FB 2.042 2.042 2.042 6.016 6.016 6.322 6.684 6.221 

iV 32.330 35.071 33.112 33.673 31.834 34.792 36.525 28.002 

EWI 54.309 148.338 190.320 209.212 168.292 176.189 162.451 180.945 

OV 468.802 437.644 443.900 844.030 836.147 855.141 854.974 863.234 

WVG 710.588 707.909 761.762 762.357 776.355 834.136 830.539 817.864 

CJSM 68.272 61.858 62.917 74.426 74.295 88.251 92.915 99.540 

WSE 15.992 13.792 14.176 15.968 17.106 17.808 30.708 29.238 

LV 31.095 31.940 31.094 44.250 45.562 45.709 43.156 49.564 

LNE 176.905 198.500 203.526 206.502 206.557 216.851 225.705 214.127 

MOW 571.668 823.060 923.419 1.025.567 998.064 976.584 1.013.356 1.165.554 

RWO 140.544 171.494 182.364 221.402 245.230 263.738 276.964 265.700 

KB 26.221 27.443 25.832 42.970 42.753 53.079 57.641 45.261 

HE 0 0 0 1.890 1.890 1.945 1.945 1.973 

 

Tabel 50: Vlaamse overheid, begrotingen 2017BO tot 2019BO, investeringsinspanningen, opdeling per 
categorie, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 3.488.262 3.450.100 3.570.544 3.633.562 3.767.222 

Groei tov vorige begroting   -1,1% 3,5% 1,8% 3,7% 

Gecumuleerde groei tov 2017BO   -1,1% 2,4% 4,2% 8,0% 

TOTAAL, in % som ESR-uitgaven 8,1% 8,0% 8,0% 8,1% 8,0% 

Totaal, per hoofd bevolking 535 529 544 554 571 

Totaal, in % Belgische bbp 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Totaal, in % Vlaamse bbp 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 
 

In Tabel 50 (enkel resultaten 2017 tot 2019, gezien een vergelijking met voorgaande jaren weinig 

zinvol is) betreffen de Vlaamse investeringsinspanningen 0,8% van het Belgische bbp, terwijl ze 

groeien van 1,3% (2017BO tot 2018BO) naar 1,4% (vanaf 2018BA) van het Vlaamse bbp. Ook 
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per gemiddelde inwoner van het Vlaamse gewest wordt een globaal stabiel resultaat bekomen, 

indien abstractie gemaakt wordt van de impact van de inflatie en economische groei: het resultaat 

evolueert in de afgelopen jaren van afgerond € 535 naar € 570 per Vlaming.  

153. Gegeven de grote uitdagingen waar Vlaanderen voor staat, is een bijkomende investerings-

impuls bovenop deze recente evolutie van het investeringsritme dan ook aangewezen, wat één 

van de belangrijke opdrachten voor de volgende Vlaamse Regering wordt. Dit impliceert dat niet 

enkel een bescheiden nominale vooruitgang van het volume aan investeringen dient gereali-

seerd, maar ook in een vooruitgang in reële termen. 

Evolutie inclusief ESR-correcties 

154. Hoger is verduidelijkt dat ongeveer de helft van de investeringsinspanningen door het VIPA 

ESR-matig aan eerdere begrotingsjaren dient toegeschreven, wat ongeveer een derde van de 

investeringsondersteuning aan derden buiten de overheid (schil 1a) wegneemt. Het eindresultaat 

inclusief deze ESR-correcties wordt in Tabel 51 weergegeven. 

Tabel 51: Vlaamse overheid, begrotingen 2017BO tot 2019BO, investeringsinspanningen na verwijdering 
ESR-correcties, opdeling per categorie, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 3.122.077 3.084.311 3.189.707 3.252.725 3.407.974 

Groei tov vorige begroting   -1,2% 3,4% 2,0% 4,8% 

Gecumuleerde groei tov 2017BO   -1,2% 2,2% 4,2% 9,2% 

TOTAAL, in % som ESR-uitgaven 7,3% 7,1% 7,2% 7,2% 7,3% 

Totaal, per hoofd bevolking 478 472 486 495 516 

Totaal, in % Belgische bbp 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

Totaal, in % Vlaamse bbp 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 
 

Aangezien deze ESR-correcties in de loop van de tijd globaal stabiel blijven is ook de impact op 

het eindresultaat in vergelijking met de vorige tabel stabiel. Dit komt tot uiting in het aandeel van 

het Belgische (0,7%) dan wel Vlaamse (1,2%) bbp, evenals in het aandeel van deze uitgaven in 

de totale Vlaamse ESR-uitgaven. 
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3.5 Investeringsuitgaven conform nota beleidsdomein 
Kanselarij en Bestuur 

3.5.1 Kenmerken en uitgangspunten van de nota KB 

155. De Vlaamse overheid67 hanteert in een recent rapport een aanzienlijk uitgebreide definitie 

van investeringsinspanningen, met als belangrijkste verschil met de bestaande methode dat ook 

de investeringsuitgaven van lagere besturen worden meegenomen, aangevuld met O&O-uitga-

ven voor ongeveer € 2 mld.  

Deze nota (verder afgekort als “KB-nota”) verdeelt de geconsolideerde Vlaamse investeringen in 

een kern en vier schillen. De terminologie (kern en schillen) sluit aan bij de werkwijze van de 

Werkgroep Leesbaarheid, maar de invulling daarvan verschilt aanzienlijk. Het belangrijkste ver-

schil met de in dit rapport gehanteerde definitie is dat de kapitaalinbreng, zoals verduidelijkt in de 

vorige paragraaf (uitgaven buiten de ESR-begroting), wel als investeringsinspanningen be-

schouwd worden. Deze oefening door de Vlaamse Regering leidt tot aanzienlijk hogere investe-

ringsinspanningen dan hier gerapporteerd.  

156. In Tabel 52 worden de elementen opgenomen in de verschillende definities schetsmatig 

vergeleken. We bespreken deze verschillen aan de hand van de definities in de nota KB. 

Het eerste deel (kern a) komt overeen met de definitie van de werkgroep ‘leesbaarheid begroting’ 

toegepast in dit rapport, voor de investeringsuitgaven opgenomen in de Vlaamse overheidsbe-

groting. Deze definitie sluit aan bij concepten in de Nationale Rekeningen (P.51 bruto investerin-

gen in vaste activa). De investeringen in onderwijsgebouwen worden op een analoge manier 

berekend als overeengekomen in de werkgroep Leesbaarheid Begroting.  

De nota KB neemt eveneens de investeringsuitgaven van Vlaamse lokale besturen (kern b) en 

hun lokale actoren (kern c = intercommunales, OCMW’s, politiezones…) mee. Er wordt aange-

geven dat de interne stromen tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse lokale besturen (bij-

voorbeeld voor de aanleg van riolen) worden geëlimineerd, om dubbeltellingen te vermijden. Dit 

impliceert: ook investeringsuitgaven van bijvoorbeeld gemeentelijke havenbedrijven worden mee-

genomen.  

157. De eerste schil betreft de investeringsbijdragen aan derden buiten de overheid (zoals inves-

teringssteun voor de bouw en het onderhoud van ziekenhuizen). De overeenkomsten en verschil-

len tussen de varianten zijn analoog aan de overeenkomsten en verschillen voor de kern: in alle 

varianten wordt de investeringsondersteuning door de Vlaamse overheid meegenomen, maar 

enkel de nota KB neemt ook deze van de Vlaamse gemeenten mee. De nota KB vermeldt: “Het 

                                                

67  Vergeynst, Thierry: Naar een 1ste statistiek van de geconsolideerde Vlaamse overheidsinvesteringen, Vlaamse 

overheid, Departement Kanselarij & Bestuur, 30 april 2019. Minister-president Geert Bourgeois is op 2 mei 

2019 via een persmededeling dieper ingegaan op de resultaten van deze studie. Zie: https://www.geertbour-

geois.be/nieuws/vlaanderen-spendeert-3,55%-van-vlaams-bbp-aan-investeringen. 

https://www.geertbourgeois.be/nieuws/vlaanderen-spendeert-3,55%25-van-vlaams-bbp-aan-investeringen
https://www.geertbourgeois.be/nieuws/vlaanderen-spendeert-3,55%25-van-vlaams-bbp-aan-investeringen
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gaat om subsidies [bedoeld zijn: kapitaaloverdrachten, EE] die de overheden in kwestie verstrek-

ken aan bedrijven, gezinnen, vzw’s en in voorkomend geval ook federale en internationale instel-

lingen (voornamelijk de EU). De investeringen zelf worden uitgevoerd door een derde instantie, 

maar ze worden mogelijk gemaakt door financiering van de Vlaamse overheid”. 

Tabel 52: definitie investeringsinspanningen, verschillen tussen de definities van de SERV, de werkgroep 
Leesbaarheid Begroting van het Vlaams Parlement, en de nota KB 

 SERV WG lees-
baarheid 

Nota KB Vlaamse ESR- 
begroting? 

Kern a: directe investeringen Vlaamse overheid X X X 1 

Kern b. directe investeringen lokale besturen   X 0 

Kern c: directe investeringen overige lokale in-
stellingen 

  X 0 

Schil 1a+b investeringsbijdragen Vlaamse over-
heid (entiteiten buiten consolidatieperimeter) 

X X X 1 

Schil 1c68 investeringsbijdragen lokale besturen 
(aan entiteiten buiten consolidatieperimeter) 

  X 0 

Schil 2a financiële participaties Vlaamse over-
heid (entiteiten buiten consolidatieperimeter) 

 X 
(netto69) 

X (bruto) 0 

Schil 2b financiële participaties lokale besturen 
(aan entiteiten buiten consolidatieperimeter) 

  X(bruto) 0 

Schil 3 O&O-bestedingen   X 0 

Schil 4 Effectieve uitgaven van niet-hergekwali-
ficeerde PPS-constructies 

  X 0 

 

158. De tweede schil betreft financiële participaties van respectievelijk de Vlaamse overheid, de 

Vlaamse gemeenten en hun instrumenten. Deze financiële participaties blijven per definitie buiten 

de ESR-begroting (wat voor alle participaties [ESR 8] en leningen [ESR 9] geldt). De SERV-

definitie neemt deze participaties dan ook niet op, maar in de afspraken binnen de werkgroep 

Leesbaarheid Begroting is wel ruimte gelaten voor een ‘netto’-benadering. Hierin worden niet 

enkel de participaties maar ook de ontvangsten uit deze participaties meegenomen (netto parti-

cipatie = uitgaven participaties – ontvangsten uit participaties). De toelichting in de nota KB ver-

duidelijkt een financiële participatie door de Vlaamse overheid (bijvoorbeeld: “lening verstrekt 

door het Vlaams Woningfonds”) en door lokale besturen (bijvoorbeeld: “aandelen en vorderingen 

in andere entiteiten dan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s en extern ver-

zelfstandigde agentschappen”), en schetst daarmee goed de problematiek. De ontvangsten uit 

de lening zouden in de benadering Werkgroep Leesbaarheid meegenomen zijn, maar dus niet in 

de nota KB. Tevens dient opgemerkt dat, hoewel de ontvangsten aanzienlijk zijn (op termijn in 

                                                

68  In voornoemde nota worden de investeringsbijdragen van lokale besturen benoemd als Schil 1b. Aangezien in 
dit rapport binnen de investeringsbijdragen van de Vlaamse overheid een onderscheid wordt gemaakt tussen 
de de kapitaaloverdrachten aan derden & deze aan andere overheden (Schil 1a en Schil 1b), wordt deze schil 
hier aangeduid als Schil 1c.  

69  Met netto wordt bedoeld: uitgaven voor participaties na aftrek van de ontvangsten uit participaties. Met bruto 
wordt bedoeld: enkel de uitgaven voor participaties, zonder rekening te houden met eventuele ontvangsten.  
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principe 100% of meer van het via de participatie ingebrachte bedrag), er geen direct verband is 

tussen de participaties en ontvangsten in jaar x. De ontvangsten in jaar x volgen immers bijna 

steeds uit participaties in voorgaande jaren, en de huidige participaties leiden pas in de toekomst 

tot ontvangsten. De netto-participaties in jaar x vergelijken dus de participaties (uitgaven) in jaar 

x met de ontvangsten via participaties uit voorgaande jaren x-1, x-2 enzovoort. De nota KB ver-

duidelijkt deze keuze als volgt: “Door op deze manier de activa uit te breiden wordt bijgedragen 

aan een gunstig investeringsklimaat. Er is niet gekozen voor een netto-benadering die het verschil 

tussen uitgaven en ontvangsten weergeeft. Immers met de kredietverlening of participatie wordt 

in de regel een actief gerealiseerd of verworven. Er is dus daadwerkelijk een investering die ge-

beurt door toedoen van de overheid. Dat komt beter tot uiting door enkel de bruto stromen te 

beschouwen (enkel uitgaven), dan de netto-stromen (waarbij de ontvangsten, terugbetalingen 

afgezet worden tegen de uitgaven voor participaties en vorderingen). De invalshoek is nagaan 

wat er aan investeringen gebeurt door of door toedoen van de Vlaamse overheden”. 

De consequenties van deze keuze mogen niet onderschat worden, wat geïllustreerd wordt aan 

de hand van de begroting 2019BO van de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Huisvesting 

(VMSW). De SERV neemt enkel de investeringen binnen de ESR-begroting op, en komt tot een 

totaal van € 102,3 mln kapitaaloverdrachten aan lokale huisvestingsmaatschappijen + € 4,1 ove-

rige investeringsgoederen = € 106,5 mln investeringsinspanningen door de VMSW. Zoals uit de 

ontvangsten blijkt komen deze in hoge mate via investeringsondersteuning door de Vlaamse 

overheid tot stand. De investeringen betreffen daarmee 38,7% van de ESR-uitgaven van de 

VMSW (€ 275,4 mln), en kunnen met het totaal van de ESR-begroting vergeleken worden.  

De werkgroep Leesbaarheid Begroting en de nota KB70 nemen deze elementen eveneens op, en 

vullen deze aan met de netto-benadering qua participaties: in de visie werkgroep Leesbaarheid 

Begroting vooreerst € 976,3 mln kredietverleningen / deelnemingen in sociale huisvestingsmaat-

schappijen - € 240,6 mln ontvangsten uit deze kredietverleningen = € 651,5 mln netto investe-

ringsinspanningen. De nota KB neemt het geheel van de kredietverleningen (€ 976,3 mln) op, 

zonder een correctie naar de ontvangsten. Voor de kredietverlening aan gezinnen wordt een ge-

lijkaardige redenering gevolgd: de Werkgroep Leesbaarheid Begroting corrigeert deze krediet-

verlening (€ 464,9 mln) met de ontvangsten daaruit (€ 240,6 mln), om tot een totaal van € 224,3 

mln te komen. De nota KB neemt enkel de uitgavenzijde (€ 464,9 mln) op.  

159. De derde schil in de nota KB betreft O&O-bestedingen, die bij gebrek aan zinvolle data 

voorlopig niet opgenomen worden in de berekeningen van de werkgroep Leesbaarheid en de 

SERV, wat vermoedelijk nog enige jaren op zich laat wachten. De nota KB vermeldt dit ook. De 

verdere toelichting in de nota KB gaat als volgt: “In het ESR 2010 dienen alle O&O-uitgaven 

gekapitaliseerd te worden en dus als investering beschouwd te worden (dus niet als gewone 

                                                

70  De nota KB registreert deze en volgende uitgaven strikt genomen niet bij de VMSW, maar bij de lokale huisves-
tingsmaatschappijen, als finale besteder binnen een geconsolideerde benadering. Er kan een verschil optreden 
tussen de cijfers van de VMSW en de som van de lokale instanties, bijvoorbeeld omdat een participatie in jaar 
x naar een lokale huisvestingsmaatschappij pas in jaar x+1 tot een uitgaven bij die huisvestingsmaatschappij 
leidt. In deze toelichting schrijven we deze elementen wel toe aan de VMSW, niet enkel omdat de SERV uiter-
aard niet beschikt over de gegevens van lokale huisvestingsmaatschappijen, maar vooral om duidelijk te maken 
welke elementen in de drie benaderingen finaal wel en niet geteld worden als investeringsinspanning.  
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uitgave of kost). Let wel: de investeringen in O&O-apparatuur, gebouwen en dergelijke werden 

ook vroeger in het ESR 95 al als investering geboekt. Nieuw in het ESR 2010 is dat de lopende 

uitgaven voor bezoldiging van eigen O&O-personeel, aangekochte arbeid van extern O&O-per-

soneel, aankopen van materialen en diensten nodig voor O&O en andere administratieve kosten 

nu als investering dienen geboekt te worden. Op dit ogenblik maat het INR hierover nog geen 

geregionaliseerde gegevens, maar onderzoekt het wel. Statistiek Vlaanderen heeft zelf een voor-

lopige raming gemaakt (gekende verrekende O&O-totaal voor gewesten en gemeenschappen 

verdeeld naar Vlaanderen toe)”. Deze benadering impliceert dat een zeer groot deel van de uit-

gaven van universiteiten en hogescholen, inclusief een groot deel van hun loonkost, als investe-

ring beschouwd wordt. 

160. De vierde schil in de nota KB betreft publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS-con-

structies. Opnieuw wordt vermeld dat deze schil niet opgenomen wordt in de visie van de werk-

groep Leesbaarheid Begroting. De verdere toelichting gaat als volgt: “Er bestaan twee soorten 

PPS-constructies: de niet geherkwalificeerde en de geherkwalificeerde. Bij de niet-geherkwalifi-

ceerde PPS doet een privéonderneming een investeringsuitgaven en in een bepaald jaar en boekt 

de Vlaamse overheid beschikbaarheidsvergoedingen in de jaren na oplevering van het project 

(doorgaans gedurende 25 jaar). Na die periode wordt de Vlaamse overheid eigenaar. De beschik-

baarheidsvergoedingen worden niet als investering geboekt. Bij de geherkwalificeerde PPS was 

Eurostat van oordeel dat het risico te veel bij de Vlaamse overheid lag en diende de Vlaamse 

overheid de uitgaven in haar boeken als investering op te nemen. Ze zitten dus in de kerninves-

teringen. Deze soort PPS doet zich nu niet meer voor. Strikt genomen boekt de Vlaamse overheid 

dus geen investering in het kader van PPS (niet-geherkwalificeerd). Maar het is natuurlijk wel zo 

dat de private sector een investering doorvoert dankzij een ‘impuls’ en financiering van de 

Vlaamse overheid”. De nota KB concludeert: “De jaarlijkse investeringsuitgaven van de private 

sector in het kader van PPS-constructies (niet-geherkwalificeerde projecten) zullen als een aparte 

schil weergegeven worden. Het gaat om de effectieve investeringsbijdragen die private actoren 

spenderen per jaar dat ze werken aan het project om dat te realiseren (de overheid betaalt be-

schikbaarheidsvergoedingen na oplevering van het project)”. Deze benadering vereist dat de re-

ele uitgaven van deze private actoren voor het door de overheid gefinancierde project (in het jaar 

van realisatie) gekend zijn. Deze informatie kan niet afgeleid worden uit de beschikbaarheidsver-

goedingen, aangezien daarin ook de vergoeding voor het aantrekken van het investerings- en 

werkingskapitaal voor de private investeerder verwerkt is, evenals de bruto marge op deze inves-

tering. Het lijkt in de praktijk niet zo evident dat een overheid - de publieke partner in de PPS-

constructie - deze informatie zomaar door de private partner ter beschikking zal gesteld worden. 

161. Tot slot dient gewezen op een aantal voorwaarden vooraleer de werkwijze gehanteerd in de 

nota KB kan toegepast worden: 

• De nota verduidelijkt de investeringsinspanningen van de som van de Vlaamse overheid en 

de Vlaamse gemeenten, en gaat dus uit van de consolidatie van de Vlaamse gemeenten 

(institutionele sector 1313) binnen de Vlaamse overheid (1312). De oorspronkelijke benade-

ringen brachten enkel de investeringsinspanningen van de Vlaamse overheid in kaart. 
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• Er dient zeer veel informatie verwerkt te worden. De belangrijkste verschillen betreffen de 

gedetailleerde investeringsinformatie over alle lokale besturen en hun ondergeschikte acto-

ren, O&O-uitgaven van vooral universiteiten en hogescholen, en de reële uitgaven voor in-

vesteringen door private partners in PPS-constructies.  

• Het resultaat kan slechts met minstens één jaar maar normaliter twee jaar vertraging opge-

maakt worden. De nota KB beperkt de besproken resultaten dan ook tot 2017. Dat impliceert 

dat deze definitie niet kan gehanteerd worden in bijvoorbeeld de toelichting bij een begroting 

ingediend in het Vlaams Parlement. 

3.5.2 Resultaten van de nota KB 

162. Uit het bovenstaande volgt dat het weinig zin heeft om de investeringsinspanningen in dit 

Evaluatierapport te vergelijken met deze in de nota KB, daarvoor zijn de verschillen qua aanpak 

en gebruikte basisgegevens te groot. We geven daarom enkel het totaal van de investeringen 

zoals berekend in de nota KB, en gaan in op twee elementen die tot op zekere hoogte met de 

resultaten in deze studie kunnen vergeleken worden. 

163. Het geheel van de investeringsinspanningen leidt in het meest recente jaar 2017 tot een 

totaal van € 9,2 mld aan investeringen, waarvan ongeveer € 5,1 mld via de Vlaamse overheid tot 

stand komt. Zie Tabel 53. 

Tabel 53: Investeringsnota KB (mei 2019), som investeringsinspanningen Vlaamse overheid, in € dz 

 2015 2016 2017 2018 

Vlaamse overheid 4.625.064 4.874.924 5.063.056 5.123.973 

Lokale besturen 1.996.616 1.694.967 2.022.743  

Andere lokale entiteiten 175.297 160.226 135.438  

Geactiveerde O&O-uitgaven 1.788.591 1.868.050 1.905.442  

Niet geherkwalificeerde PPS-constructies 128.497 173.697 97.480  
SOM 8.714.065 8.771.864 9.224.159  

 

164. De resultaten voor de Vlaamse overheid in de nota KB kunnen tot op zekere hoogte verge-

leken worden met de resultaten in dit rapport, namelijk voor de kern en schil 1.  

Tabel 54: Investeringsnota KB (mei 2019), som investeringsinspanningen Vlaamse overheid, in € dz 

 2015 2016 2017 2018 

Kern 2.024.568 2.188.036 2.068.795 2.043.660 

Schil 1 556.966 578.524 721.800 707.246 

Schil 2 2.043.530 2.108.364 2.272.461 2.373.067 

SOM 4.625.064 4.874.924 5.063.056 5.123.973 

SOM Kern + schil 1 2.581.534 2.766.560 2.790.595 2.750.906 

P.m. resultaat SERV voor kern + schil 1 1.932.583 2.508.279 3.084.311 3.252.725 
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De verschillen met de SERV-resultaten zijn aanzienlijk, maar in de omgekeerde zin dan zou kun-

nen verwacht worden: de nota KB eindigt voor de som van kern + schil 1 op lagere resultaten in 

2017 en 2018. Bovendien wordt tussen 2016 (€ 2,77 mld) en 2018 (€ 2,75 mld) in de nota KB – 

in tegenstelling tot de SERV-berekeningen - geen vooruitgang in het totaal gerealiseerd, wat men 

niet zou verwachten op basis van de investeringsinspanningen van de Vlaamse Regering in de 

afgelopen legislatuur. 

De belangrijkste redenen voor de afwijkende cijfers zijn:  

• Alle stromen naar lagere overheden en hun instellingen zijn uit de resultaten van de Vlaamse 

overheid in de nota KB verwijderd, om dubbeltellingen te vermijden. Dit is uiteraard niet het 

geval in de cijfers in dit rapport, en eveneens niet in de berekeningen op basis van de werk-

groep Leesbaarheid Begroting.  

• De nota KB verduidelijkt niet hoe de overlap met de O&O-cijfers in de Vlaamse begroting 

aangepakt is, maar ongetwijfeld zijn een deel Vlaamse uitgaven (Hercules, FWO, Hermes, 

universiteiten en hogescholen…) uit de resultaten van de Vlaamse overheid in de nota KB 

verwijderd, opnieuw om dubbeltellingen te vermijden.  

• De interactie tussen de PPS-constructies en de reguliere Vlaamse begroting wordt in de nota 

KB niet verduidelijkt, zodat niet kan aangegeven worden of (en hoe groot) deze impact zou 

zijn.  

• In het SERV-rapport worden begrotingscijfers (initiële of aangepaste begroting) gehanteerd, 

terwijl de cijfers in de nota KB gebaseerd zijn op uitvoeringsgegevens. 

• Tenslotte dient vermeld dat de ESR-correcties (VIPA) uit het totaal in de nota KB verwijderd 

zijn. Hoger zijn beide varianten (met en zonder ESR-correcties) besproken.  

3.6 Som overdrachten aan derden  

165. Dit hoofdstuk brengt het geheel van overdrachten aan ondernemingen, vzw’s, huishoudens 

en lagere besturen in kaart. Deze overdrachten bestaan uit investeringsinspanningen verduidelijkt 

in het vorige hoofdstuk, de in hoofdstuk 3.3 besproken inkomensoverdrachten aan deze entitei-

ten, en tenslotte de kapitaaloverdrachten die geen investeringsondersteuning zijn, die in dit rap-

port niet eerder zijn gedocumenteerd. Dergelijke kapitaaloverdrachten zijn in de regel klein, en 

betreffen diverse uitgaven zoals uitbetaling van waarborgen, schadevergoedingen en dergelijke 

meer.  

Gezien de tijdens deze legislatuur geconsolideerde instellingen weinig afwijken van de overige 

instellingen worden deze niet afzonderlijk besproken. Uiteraard beperken we de analyse tot de 

begrotingen van 2017 tot 2019, gezien de inkomensoverdrachten enkel voor deze jaren gedocu-

menteerd zijn. 

3.6.1 Overdrachten aan ondernemingen 

166. Het geheel van overdrachten aan ondernemingen daalt van € 3,83 mld (2017BO) naar  

€ 3,54 mld (2019BO), en is daarmee één van de weinige bestedingen in de Vlaamse begroting 
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die in de afgelopen jaren in nominale termen verminderden. De inkomensoverdrachten (subsi-

dies) nemen het leeuwenaandeel voor zich, met de dienstencheques bij het beleidsdomein WSE 

als belangrijkste element. De inkomensoverdrachten zijn ook verantwoordelijk voor de geregi-

streerde daling. Zoals hoger verduidelijkt is één factor in de recente evolutie doorslaggevend, 

namelijk het Energiefonds na de aangepaste Energieheffing na 2017. Het resultaat in 2018 is dan 

ook aanzienlijk lager dan dat van 2017, waarna in 2019 een bescheiden stijging volgt. Zie Tabel 

55 en Tabel 56. 

Tabel 55: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, som overdrachten aan 

ondernemingen, in € dz  

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 3.832.477 3.670.290 3.405.759 3.452.909 3.535.373 

FB 7.812 0 367 367 367 

iV 10.271 10.261 11.001 11.350 11.590 

EWI 513.599 383.922 424.514 455.232 497.192 

OV 94.555 94.037 19.029 19.186 22.746 

WVG 16.072 17.847 17.342 18.828 81.279 

CJSM 122.156 116.665 126.302 123.647 104.156 

WSE 2.107.028 2.042.024 2.119.156 2.069.119 2.112.444 

LV 83.135 91.180 84.792 80.836 80.305 

LNE 690.825 647.929 355.395 371.598 296.017 

MOW 82.472 83.009 46.141 66.115 71.916 

RWO 102.330 181.280 199.171 234.688 255.516 

KB 2.222 2.136 2.549 1.943 1.845 

 

Tabel 56: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, som overdrachten aan 
ondernemingen, opdeling per categorie, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

Inkomensoverdrachten 31+32 3.320.236 3.175.401 3.002.296 3.046.853 3.134.512 

Kapitaaloverdrachten, investe-
ringen 51i 384.706 363.957 291.879 296.307 318.520 

Kapitaaloverdrachten, overige 51  127.535 130.932 111.584 109.749 82.341 

TOTAAL 3.832.477 3.670.290 3.405.759 3.452.909 3.535.373 

TOTAAL, in % som ESR-uitgaven 8,9% 8,5% 7,7% 7,7% 7,5% 

Totaal, per hoofd bevolking 586 562 518 526 535 

Totaal, in % Belgische bbp 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Totaal, in % Vlaamse bbp 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 
 

Dat neemt niet weg dat dit resultaat, vergeleken met de Vlaamse bevolking en het Vlaamse en 

Belgische bbp, wijst op een teruglopend belang: van 0,9% (2017BO) naar 0,8% (tussen 2017BA 

en 2019BO) van het Belgische bbp, dan wel van 1,5% naar 1,3% van het Vlaamse bbp.  
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Per inwoner van het Vlaamse gewest gaat het om een daling met bijna 10%, van afgerond € 585 

naar € 535 per inwoner. De laagste resultaten worden in de beide begrotingen van 2018 bereikt. 

Het hogere resultaat in 2019 dan in 2018 leidt echter niet een groter aandeel in het Vlaamse of 

Belgische bbp. 

3.6.2 Overdrachten aan vzw’s 

167. De som van de overdrachten aan vzw’s eindigt op een bijna identiek cijfer als dat van de 

overdrachten aan ondernemingen, namelijk € 3,52 mld (2019BO). Circa 60% van deze over-

drachten vinden plaats bij het beleidsdomein WVG, waarmee de uitgaven van privé-actoren in de 

welzijnssectoren worden ondersteund.  

In deze overdrachten aan vzw’s is wel sprake van een duidelijke toename sinds de begroting 

2017BO. Ook bij deze categorie nemen de inkomensoverdrachten het grootste aandeel op zich. 

De groei is van ongeveer dezelfde grootteorde in 2019 (€ 3,51 - € 3,39 = € 0,12 mld) als in 2018 

(€ 3,39 - € 3,24 = € 0,15 mld). Zie Tabel 57 en Tabel 58 voor een samenvatting van de resultaten. 

Tabel 57: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, som overdrachten aan vzw’s, 

in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 3.235.962 3.275.416 3.385.751 3.347.318 3.505.988 

iV 38.564 37.706 43.674 45.418 36.133 

EWI 206.414 208.840 195.205 186.280 259.298 

OV 41.592 46.257 52.551 51.874 54.861 

WVG 2.000.458 2.028.935 2.083.095 2.049.868 2.106.839 

CJSM 368.584 370.501 427.164 415.946 425.256 

WSE 456.668 464.415 465.733 468.266 477.288 

LV 9.329 8.245 9.683 9.267 8.997 

LNE 40.060 34.879 39.545 45.165 38.095 

MOW 12.299 11.880 11.297 11.767 38.586 

RWO 23.896 24.367 17.216 17.158 15.831 

KB 25.800 27.093 27.766 33.488 31.799 

HE 12.298 12.298 12.822 12.822 13.006 

 

Deze cijfers leiden tot een positief resultaat in vergelijking met het Vlaamse en Belgische bbp: 

van 0,7% (2017BO) naar 0,8% (2019BO) van het Belgische bbp dan wel van 1,2% naar 1,3% 

van het Vlaamse bbp. Per hoofd van de Vlaamse bevolking gaat het om een groei van 8%, van 

jaarlijks afgerond € 500 naar € 530 per inwoner.  
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Tabel 58: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, som overdrachten aan vzw’s, 
opdeling per categorie, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

Inkomensoverdrachten 33 2.490.487 2.515.858 2.557.327 2.548.028 2.702.359 

Kapitaaloverdrachten, investe-
ringen 52i 745.375 754.458 820.324 796.690 795.854 

Kapitaaloverdrachten, overige 52  100 5.100 8.100 2.600 7.775 

TOTAAL 3.235.962 3.275.416 3.385.751 3.347.318 3.505.988 

TOTAAL, in % som ESR-uitgaven 7,5% 7,6% 7,6% 7,4% 7,5% 

Totaal, per hoofd bevolking 495 501 515 510 531 

Totaal, in % Belgische bbp 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 

Totaal, in % Vlaamse bbp 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 
 

3.6.3 Overdrachten aan huishoudens 

168. De som van de overdrachten aan huishoudens eindigt op een veel hoger resultaat dan beide 

vorige categorieën, namelijk € 13,1 mld (2019BO). Er wordt tevens een aanzienlijke toename (€ 

1,6 mld) gerealiseerd sinds 2017BO (€ 11,5 mld). De inkomensoverdrachten (subsidies) verte-

genwoordigen bijna de gehele uitgavencategorie, aangezien de investeringsondersteuning voor 

huishoudens enkel de renovatiepremie en verwante ondersteuning betreft.  

Tabel 59: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, som overdrachten aan 
huishoudens, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 11.495.986 11.749.077 12.097.568 12.248.273 13.081.949 

FB 1.831.270 1.879.587 1.917.293 1.950.595 1.792.445 

iV 450 450 450 450 450 

EWI 45.267 46.433 43.899 44.329 35.102 

OV 173.674 178.197 181.879 184.938 153.891 

WVG 8.964.539 9.141.751 9.455.006 9.521.290 10.525.530 

CJSM 8.573 8.578 9.119 9.850 9.735 

WSE 335.532 350.145 320.426 368.248 364.326 

LV 6 6 6 6 6 

LNE 8.877 8.627 10.304 8.172 9.973 

MOW 480 1.505 810 960 1.625 

RWO 125.773 132.257 157.719 158.779 185.995 

KB 1.545 1.542 657 656 2.871 

 

De groei in 2018 (€ 12,10 - € 11,50 = € 0,60 mld) blijft onder deze van 2019 (€ 13,08 - € 12,10 = 

€ 0,98 mld). In 2019 is de groei immers eenmalig verhoogd met € 582 mln gezien de welzijnsuit-
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gaven via federale instanties uit het laatste kwartaal van 2018 in de cijfers van 2019 dienen op-

genomen te worden (overflow): zie paragraaf 3.1.3 vanaf pagina 64 voor meer duiding. Zie Tabel 

59 evenals Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing. voor de resultaten. 

Tabel 60: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, som overdrachten aan 

huishoudens, opdeling per categorie, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

Inkomensoverdrachten 34 11.385.463 11.635.335 11.959.396 12.109.765 12.943.339 

Kapitaaloverdrachten, investe-
ringen 53i 78.995 78.995 100.755 100.311 97.475 

Kapitaaloverdrachten, overige 53  31.528 34.747 37.417 38.197 41.135 

TOTAAL 11.495.986 11.749.077 12.097.568 12.248.273 13.081.949 

TOTAAL, in % som ESR-uitgaven 26,8% 27,1% 27,2% 27,2% 27,8% 

Totaal, per hoofd bevolking 1.759 1.798 1.842 1.864 1.981 

Totaal, in % Belgische bbp 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 

Totaal, in % Vlaamse bbp 4,4% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7% 
 

169. Deze cijfers wijzen op het sterk groeiend belang van deze uitgaven in vergelijking met de 

Vlaamse bevolking en het Vlaamse en Belgische bbp: van 2,6% (2017BO) naar 2,8% (2019BO) 

van het Belgische bbp dan wel van 4,4% naar 4,7% van het Vlaamse bbp. Per hoofd van de 

Vlaamse bevolking gaat het in deze periode om een groei van 20%, van afgerond € 1.750 naar 

bijna € 2.000 per Vlaming.  

3.6.4 Overdrachten aan lagere overheden 

170. De som van de overdrachten aan lagere overheden wijst op het belang van deze uitgaven-

categorie voor de Vlaamse begroting. Deze overdrachten groeien van € 5,68 mld (2017BO) naar 

€ 6,10 mld (2019BO). Opnieuw zijn de inkomensoverdrachten veel groter dan de investeringen. 

Zoals hoger betreft de piek van deze uitgaven in 2018 de overname van de schuld van fusione-

rende gemeenten (€ 97 mln), wat verwerkt wordt als een kapitaaloverdracht (die niet beschouwd 

wordt als een investering). Zie Tabel 61 en Tabel 62. 

Deze cijfers wijzen op een stabiel belang van deze uitgavencategorie binnen de Vlaamse begro-

ting, wanneer deze vergeleken worden met de Vlaamse bevolking en het Vlaamse en Belgische 

bbp: het resultaat vertegenwoordigt in de afgelopen jaren steeds 1,3% (België) en 2,2% (Vlaan-

deren) van het respectieve bbp. In 2018 eindigen deze telkens een procentpunt hoger, door de 

eenmalige overname van de schuld van fusionerende gemeentes. Per hoofd van de Vlaamse 

bevolking impliceren deze cijfers een groei van afgerond € 870 naar € 925, met een piek richting 

€ 940 in het verkiezingsjaar 2018. 
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Tabel 61: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, som overdrachten aan lagere 
overheden, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 5.681.303 5.745.876 6.132.657 6.177.060 6.100.665 

FB 28.004 28.004 29.000 29.000 29.000 

iV 540 538 470 430 165 

EWI 36.253 37.857 148.319 142.965 50.695 

OV 1.891.474 1.899.439 2.042.661 2.058.004 1.979.797 

WVG 126.783 128.620 132.680 136.451 131.628 

CJSM 29.088 29.509 37.021 43.388 43.989 

WSE 106.014 127.936 133.656 139.188 144.281 

LV 19 10 27 19 29 

LNE 123.829 112.600 120.822 128.223 120.067 

MOW 39.728 66.107 56.307 56.855 60.536 

RWO 54.255 56.221 65.203 72.985 72.307 

KB 3.245.316 3.259.035 3.366.491 3.369.552 3.468.171 

 

Tabel 62: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, som overdrachten aan lagere 
overheden, opdeling per categorie, in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

Inkomensoverdrachten 43 5.034.963 5.058.584 5.245.036 5.261.953 5.374.935 

Kapitaaloverdrachten, investe-
ringen 63i 634.183 667.303 682.167 710.404 715.422 

Kapitaaloverdrachten, overige 63  12.157 19.989 205.455 204.703 10.307 

TOTAAL 5.681.303 5.745.876 6.132.657 6.177.060 6.100.665 

TOTAAL, in % som ESR-uitgaven 13,2% 13,3% 13,8% 13,7% 13,0% 

Totaal, per hoofd bevolking 869 879 934 940 924 

Totaal, in % Belgische bbp 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% 

Totaal, in % Vlaamse bbp 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,2% 
 

3.6.5 Som overdrachten aan derden buiten overheid  

171. Analoog aan de werkwijze hoger wordt de som van de verschillende categorieën overdrach-

ten als afronding opgemaakt. Dit totaal groeit van € 24,25 mld (2017BO) naar € 26,22 mld 

(2019BO), en vormt daarmee de belangrijkste uitgavencategorie binnen de Vlaamse begroting. 

Zie Tabel 63 en Tabel 64.  

Het aandeel van deze uitgaven in de Vlaamse en Belgische economie neemt toe, van 5,5% 

(2017BO) naar 5,6% (2019BO) van het Belgische bbp, terwijl het in vergelijking met het Vlaamse 

bbp om respectievelijk 9,3% tot 9,5% gaat. Per hoofd van de Vlaamse bevolking komt dit neer op 

een groei van afgerond € 3.700 naar € 4.000. De groei in 2018 is van ongeveer dezelfde groot-

teorde als in 2019. Deze uitgaven groeien echter minder snel dan de andere uitgaven van de 
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Vlaamse overheid: immers, het aandeel in het totaal van de Vlaamse uitgaven (voor ESR-correc-

ties en onderbenutting) daalt licht over het geheel van de onderzochte periode. 

Tabel 63: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, som overdrachten aan 

derden buiten overheid (ondernemingen, vzw’s, huishoudens en lagere besturen), in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

TOTAAL 24.245.728 24.440.659 25.021.736 25.225.561 26.223.975 

FB 1.867.086 1.907.591 1.946.660 1.979.962 1.821.812 

iV 49.825 48.955 55.595 57.648 48.338 

EWI 801.533 677.052 811.937 828.806 842.287 

OV 2.201.295 2.217.930 2.296.120 2.314.002 2.211.295 

WVG 11.107.852 11.317.153 11.688.123 11.726.437 12.845.276 

CJSM 528.401 525.253 599.606 592.831 583.136 

WSE 3.005.242 2.984.520 3.038.971 3.044.821 3.098.339 

LV 92.489 99.441 94.508 90.128 89.337 

LNE 863.591 804.035 526.066 553.158 464.152 

MOW 134.979 162.501 114.555 135.697 172.663 

RWO 306.255 394.125 439.309 483.610 529.649 

KB 3.274.883 3.289.806 3.397.463 3.405.639 3.504.686 

HE 12.298 12.298 12.822 12.822 13.006 

 

Tabel 64: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2017BO tot 2019BO, som overdrachten aan 

derden buiten overheid (ondernemingen, vzw’s, huishoudens en lagere besturen), in € dz 

 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

Ondernemingen 3.832.477 3.670.290 3.405.759 3.452.909 3.535.373 

Vzw’s 3.235.962 3.275.416 3.385.751 3.347.318 3.505.988 

Huishoudens  11.495.986 11.749.077 12.097.568 12.248.273 13.081.949 

Lagere overheden 5.681.303 5.745.876 6.132.657 6.177.060 6.100.665 

TOTAAL 24.245.728 24.440.659 25.021.736 25.225.561 26.223.975 

TOTAAL, in % som ESR-uitgaven 56,5% 56,4% 56,2% 56,0% 55,8% 

Totaal, per hoofd bevolking 3.710 3.740 3.809 3.840 3.972 

Totaal, in % Belgische bbp 5,5% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 

Totaal, in % Vlaamse bbp 9,3% 9,4% 9,4% 9,4% 9,5% 
 

3.7 Begrotingsmaatregelen regeerakkoord 

172. De Vlaamse Regering neemt bij opmaak van haar regeerakkoord een reeks maatregelen 

om het begrotingssaldo bij constant beleid te verbeteren. Een deel van deze maatregelen betreft 

hogere ontvangsten, die reeds in paragraaf 2.7.3 vanaf pagina 44 aan bod zijn gekomen. Het 

gros van deze maatregelen betreft echter het beperken van uitgaven, waarop we in dit hoofdstuk 

meer in detail ingaan.  



  

 Evaluatie begrotingsbeleid 2015-2019 

 

 

 
  106 

 

Een deel van deze maatregelen betreft niet het beëindigen of verminderen van specifieke uitga-

ven maar wel het tijdelijk met één of enkele jaren verschuiven ervan. Na verloop van tijd worden 

deze uitgaven dus alsnog gerealiseerd, wat we in dit rapport aanduiden als het ‘terugdraaien van 

tijdelijke maatregelen’. Op deze manier ontstaat geen overlap met het begrip nieuw beleid, dat 

enkel slaat op nieuwe beleidsmaatregelen van de Vlaamse Regering beslist na opmaak van het 

regeerakkoord.  

173. Dit hoofdstuk verduidelijkt eerst de beoogde omvang en timing van de maatregelen geno-

men bij opmaak van het regeerakkoord, waarna de maatregelen besproken worden naar beleids-

domein en type. Aansluitend wordt de realisatie van dit traject in 2019 nagegaan. Ten slotte wordt 

de betekenis van de verschuiving van specifieke maatregelen in de loop van de tijd aangegeven.  

Bij opmaak van de tekst is ernaar gestreefd de leesbaarheid voorop te stellen, zodat kaderende 

en nuancerende opmerkingen over de interpretatiemarge te hanteren bij dergelijke cijfers maxi-

maal vermeden worden. We stippen dan ook slechts éénmaal aan dat onderstaande cijfers ra-

mingen van het SERV-secretariaat betreffen op basis van beschikbare informatie, via zowel be-

grotingsdocumenten als beleidsdocumenten van de Vlaamse overheid. Deze beschikbare infor-

matie kan ongetwijfeld onvoldoende blijken om het geheel van de maatregelen integraal correct 

weer te geven, aangezien het pakket van maatregelen door de Vlaamse Regering niet als een 

samenhangend geheel gepresenteerd is. Dat neemt niet weg dat er ervoor gekozen is om een 

overzicht van deze elementen toch in dit Evaluatierapport op te nemen, gezien hun belang voor 

een goed begrip van het begrotingsbeleid in de afgelopen legislatuur. 

3.7.1 Oorspronkelijke doelstelling 

Som van inspanning 

174. Bij opmaak van het regeerakkoord nam de Vlaamse Regering zich voor om cumulatief, tegen 

het einde van de legislatuur € 1,88 mld minder uit te geven dan zou worden besteed bij constant 

beleid. Het voorziene traject wordt weergegeven in Tabel 65 (cijfers gecumuleerd vanaf 2015) en 

Tabel 66 (jaarlijkse bijkomende inspanning). 

Tabel 65: Vlaamse overheid, maatregelen bij opmaak regeerakkoord, gecumuleerde impact, in € mln 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Werking overheid/derden 394 464 485 508 533 

Afbouw overheidsstructuren 37 52 67 68 70 

Inzetten op kerntaken en efficiëntere werking 175 238 236 254 261 

Verhoging kostendekkingsgraad 207 219 229 239 249 

Rationaliseren nieuwe bevoegdheden 201 404 255 349 437 

Afremmen groeipaden 46 97 114 132 152 

Punctuele maatregelen 99 141 212 181 181 

SOM 1.159 1.617 1.597 1.731 1.883 

Waarvan ontvangsten 210 303 432 453 475 

Waarvan uitgaven 949 1.314 1.166 1.278 1.407 
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175. De Vlaamse Regering voorziet de meerderheid van de ingrepen aan het begin van de legis-

latuur, met in 2015 maatregelen voor € 1.159 mld (62% van het gecumuleerde totaal) en in 2016 

voor € 458 mln, wat samen om 86% van de totale inspanning gaat. Vervolgens groeit de geag-

gregeerde inspanning aan een veel trager ritme, waarbij bepaalde maatregelen worden versterkt 

terwijl andere in de tijd worden beperkt. 

176. Formeel is er geen verband met de minderontvangsten ingebouwd in de Bijzondere Finan-

cieringswet (BFW), zoals besproken in het hoofdstuk ontvangsten71. Maar het valt natuurlijk op 

dat zowel het resultaat op het einde van de legislatuur evenals het traject voor het geheel van 

BFW-minderontvangsten in hoge mate gelijklopend zijn met de som en het traject van de maat-

regelen besproken in dit hoofdstuk. De minderontvangsten via de BFW komen op het einde van 

de legislatuur gecumuleerd neer op ongeveer € 1,9 mld, wat op enkele tientallen miljoenen na 

overeenkomt met de gecumuleerde impact van de maatregelen besproken in dit hoofdstuk. Ook 

het traject is in belangrijke mate gelijklopend: de eerste twee jaar (2015 en 2016) ontstaan de 

grootste minderontvangsten langs ontvangstenzijde, en wordt ook de grootste impact bij de maat-

regelen langs uitgavenzijde geconstateerd.  

Tabel 66: Vlaamse overheid, maatregelen bij opmaak regeerakkoord, jaarlijks bijkomende inspanning72, in € 

mln 

 2016 2017 2018 2019 

Werking overheid/derden 70 21 23 25 

Afbouw overheidsstructuren 15 15 1 1 

Inzetten op kerntaken en efficiëntere werking 63 -2 18 7 

Verhoging kostendekkingsgraad  12 10 10 10 

Rationaliseren nieuwe bevoegdheden 204 -150 94 89 

Afremmen groeipaden 52 16 18 20 

Punctuele maatregelen 42 70 -31 0 

SOM 458 -20 134 152 

Waarvan ontvangsten 93 129 21 22 

Waarvan uitgaven 365 -149 112 130 

 

Overzicht belangrijkste maatregelen 

177. In een Evaluatierapport van een begrotingsbeleid over een gehele legislatuur heeft het wei-

nig zin om alle maatregelen in detail te overlopen, zodat we ons beperken tot een globaal over-

zicht. Bijna een derde van de begrotingsmaatregelen behelst ingrepen in de interne werking van 

de Vlaamse overheid (departementen en instellingen) met focus op de werkingsmiddelen en lo-

                                                

71  Zie paragraaf 2.2.3 vanaf pagina 22. 

72  In deze tabel betekent een negatief cijfer dat de maatregel wordt afgebouwd, dus dat bijkomende uitgaven 
tegenover het voorgaande jaar ontstaan (‘terugdraaien van maatregelen’). In de volgende Tabel 70 worden 
enkel de teruggedraaide maatregelen opgenomen, waarbij deze als positieve cijfers worden weergegeven.  
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nen. De belangrijkste maatregelen zijn het verminderen van het aantal personeelsleden (‘kop-

penbesparing’) en het tijdelijk niet indexeren van werkingsmiddelen. Het gaat voor meer dan vier-

vijfde om generieke maatregelen verspreid over alle beleidsdomeinen.  

De afbouw van overheidsstructuren betreft de overdracht van provinciale gemeenschapsbe-

voegdheden naar de Vlaamse overheid.  

De categorie ‘rationaliseren van nieuwe bevoegdheden’ betreft de bij de 6de Staatshervorming 

overgedragen bevoegdheden naar de Vlaamse overheid, zoals de kinderbijslag. Het grootste ef-

fect heeft de hervorming van de woonfiscaliteit, door de aangepaste woonbonus en het beëindi-

gen van de fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen.  

Twee categorieën met een vergelijkbare impact aan het begin van de legislatuur zijn het inzetten 

op de kerntaken en het verhogen van de kostendekkingsgraad. Beiden hebben een grote impact 

bij het begin van de regeerperiode maar boeten in de loop van de legislatuur aan belang in. De 

eerste betreft een breed gamma aan maatregelen met relatief beperkte impact, zoals een verho-

ging van de ratio leerkrachten voor de klas. Het verhogen van de kostendekkingsgraad (zie ook 

het hoofdstuk Ontvangsten vanaf pagina 44) betreft vooral de beleidsdomeinen Welzijn, Volks-

gezondheid en Gezin (WVG), Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en Kanselarij en Bestuur 

(KB.) Zo groeit de zorgbijdrage, stijgen de tarieven bij De Lijn en verhoogt de bovengemeentelijke 

saneringsbijdrage (aanrekening van de kost voor de zuivering van afvalwater in de waterfactuur 

van de eindgebruiker).  

Verder zet de Vlaamse Regering in op het afremmen van budgettaire groeipaden, waaronder 

diverse maatregelen zoals de vergroening van de verkeersbelasting vallen.  

Tot slot zijn er de punctuele maatregelen, die zoals de omschrijving aangeeft divers van aard zijn. 

Door middel van de fiscalisering van de renovatiepremie (van premie naar belastingaftrek) wil de 

Vlaamse Regering de betaalkalender in de loop van de tijd verschuiven. Het belangrijkste element 

is de netto-opbrengst van de kilometerheffing via buitenlandse vrachtwagenchauffeurs.  

Maatregelen per beleidsdomein  

178. Tabel 67 geeft de gecumuleerde impact van de maatregelen per beleidsdomein weer, terwijl 

Tabel 68 de verhouding tot de totale uitgaven per beleidsdomein verduidelijkt. De generieke maat-

regelen (in de tabel afgekort tot GEN) zijn uiteraard niet toe te schrijven aan één beleidsdomein, 

en betreffen ongeveer een derde van de te leveren inspanningen.  

De gecumuleerde impact van de maatregelen bedraagt in 2015 3,1% van de ESR-uitgaven, en 

evolueert in volgende jaren naar meer dan 4%. In het begin van de regeerperiode valt de impact 

bij de beleidsdomeinen WVG en Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) op, vooral door de 

desindexering van de kinderbijslag, de verhoogde bijdrage van de gebruiker tot het zorgfonds en 

het niet besteden van de competitiviteitsprovisie. Daarnaast heeft de fiscalisering van de renova-

tiepremie in relatieve termen een invloed op de uitgaven van het beleidsdomein Ruimtelijke Or-

dening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO). 



  

 Evaluatie begrotingsbeleid 2015-2019 

 

 

 
  109 

 

Tabel 67: Vlaamse overheid, maatregelen bij opmaak regeerakkoord, gecumuleerde inspanning73, verdeling 
per beleidsdomein, in € mln 

  2015 2016 2017 2018 2019 

FB 42 155 239 335 436 

iV 1 2 4 4 4 

EWI 154 162 37 37 37 

OV 63 126 131 145 148 

WVG 209 277 169 174 178 

CJSM 28 32 35 39 43 

WSE 23 55 63 71 71 

LNE 47 47 47 47 47 

MOW 98 182 282 289 296 

RWO 76 80 65 44 55 

KB 45 60 72 73 75 

GEN 372 438 454 472 493 

TOTAAL 1.159 1.617 1.597 1.731 1.883 

 

Tabel 68: Vlaamse overheid, begrotingen 2015BO tot 2019BO, gecumuleerde maatregelen per beleidsdomein, 

in % van ESR-uitgaven per beleidsdomein, in %  

  2015 2016 2017 2018 2019 

FB 1,7% 5,8% 9,7% 13,1% 18,3% 

iV 0,7% 1,4% 2,0% 1,8% 1,8% 

EWI 10,8% 10,5% 2,5% 2,4% 2,1% 

OV 0,6% 1,2% 1,0% 1,1% 1,1% 

WVG 2,0% 2,5% 1,5% 1,4% 1,3% 

CJSM 2,2% 2,6% 2,9% 3,1% 3,3% 

WSE 0,7% 1,5% 1,7% 1,9% 1,9% 

LNE 5,7% 3,9% 3,5% 4,6% 4,6% 

MOW 3,3% 5,5% 8,0% 7,9% 7,6% 

RWO 11,1% 10,2% 7,8% 4,7% 5,6% 

KB 1,5% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8% 

GEN 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 

SOM 3,1% 4,1% 3,7% 3,9% 4,0% 

 

                                                

73  Hoewel een aanzienlijk deel van de besproken maatregelen bestaat uit hogere ontvangsten, wordt het geheel 
van de maatregelen (som impact bij ontvangsten en uitgaven) vergeleken met de ESR-uitgaven per beleidsdo-
mein, gezien dit de meest evidente vergelijkingsbasis is. De hogere ontvangsten vertalen zich immers in een 
identieke ontwikkeling langs uitgavenzijde. In de ESR-uitgaven per beleidsdomein is geen rekening gehouden 
met ESR-correcties en onderbenutting. 
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Met uitzondering van de verhoogde bijdragen tot het zorgfonds zijn het telkens maatregelen met 

een tijdelijke impact: bij EWI wordt de competitiviteitsprovisie (€ 125 mln) gedurende twee jaar 

(2015 en 2016) niet besteed maar vanaf 2017 wel, waardoor het aandeel van EWI in het totaal 

aanzienlijk daalt. Bij WVG wordt een gelijkaardig resultaat bekomen via de uitgestelde toekenning 

van twee indexsprongen.  

Na de toepassing van de in de tijd verschoven maatregelen verschuift de impact naar andere 

beleidsdomeinen. Finaal zorgt FB voor meer dan een kwart van de gecumuleerde opbrengst van 

de maatregelen in 2019, voornamelijk door de hervorming van de woonfiscaliteit. Daarnaast loopt 

het aandeel van MOW vanaf 2017 op door het op kruissnelheid komen van de ontvangsten via 

de kilometerheffing voor vrachtwagens.  

3.7.2 Realisatie op het einde van de legislatuur 

179. Globaal wordt vastgesteld dat de bij de opmaak van het regeerakkoord opgestelde maatre-

gelen in de afgelopen legislatuur in hoge mate gerealiseerd zijn. Zie Tabel 69 voor een overzicht. 

De eerste twee jaar worden enkele maatregelen niet doorgevoerd, zodat de totale impact onder 

het beoogde resultaat blijft. De daaropvolgende jaren ligt de gerealiseerde impact boven de aan-

vankelijke raming, door een verschil bij enkele specifieke maatregelen.  

Tabel 69: Vlaamse overheid, begrotingen 2015BO tot 2019BO, maatregelen regeerakkoord, realisatie 2019 en 
verschil met doelstellingen 2014, in € mln 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Werking overheid/derden 394 464 485 508 533 

Afbouw overheidsstructuren 37 52 67 68 70 

Inzetten op kerntaken en efficiëntere werking 160 234 236 254 261 

Verhoging kostendekkingsgraad  207 219 229 239 249 

Rationaliseren nieuwe bevoegdheden 217 334 387 480 412 

Afremmen groeipaden 46 97 114 132 152 

Punctuele maatregelen 24 137 207 207 207 

SOM 1.085 1.538 1.725 1.888 1.884 

DOELSTELLING 2014 1.159 1.617 1.597 1.731 1.883 

Verschil met doelstelling 2014 -74 -79 128 157 1 

 

180. Het traject van de Vlaamse Regering wordt voornamelijk bepaald door een verschuiving in 

de tijd van het terugdraaien van bepaalde maatregelen. Hiermee wordt bedoeld dat de initiële 

doelstelling voorziet dat bepaalde minderuitgaven in jaar t finaal wel gerealiseerd worden in jaar 

t+1. Tabel 70 geeft zowel het oorspronkelijk geplande traject als de realisatie aan het einde van 

de legislatuur weer. Zo wordt de competitiviteitsprovisie (€ 125 mln) in 2015 en 2016 niet ingezet, 

maar wel aangewend in 2017. 

Het belangrijkste element is het opnieuw injecteren van de ingehouden middelen door de desin-

dexering van de kinderbijslag, aangezien deze twee jaar verschuift. Een spilindex voor de sociale 

uitkeringen en overheidswedden is voorzien (raming) in juli 2015, en wordt conform het regeer-
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akkoord niet toegepast. Bij een volgende overschrijding (juni 2016) wordt besloten geen index-

sprong uit te voeren, in tegenspraak met de oorspronkelijke doelstellingen. De geplande tweede 

indexsprong wordt uitgevoerd in juni 2017. Het effect is een verlaging van de geplande inspanning 

in 2016, die wordt gecompenseerd in 2017 en 2018. Bij opmaak van het regeerakkoord wordt 

gepland om de gecumuleerde besparing terug in het systeem te injecteren in 2017. Dit gebeurt 

uiteindelijk pas in 2019. Deze verschuiving draagt significant bij aan het traject door het vermijden 

van bijkomende uitgaven in 2017 (€ 140) en 2018 (€ 143 mln).  

Tabel 70: Vlaamse overheid, maatregelen bij opmaak regeerakkoord, terugdraaien van maatregelen, in € mln 
 

 2016 2017 2018 2019 

Inzetten op kerntaken en efficiëntere werking 0 18 0 0 

Rationaliseren nieuwe bevoegdheden 0 238 0 0 

Punctuele maatregelen 31 38 31 0 

SOM DOELSTELLINGEN 2014 31 293 31 0 

Inzetten op kerntaken en efficiëntere werking   13 0 0 

Rationaliseren nieuwe bevoegdheden 0 125 0 143 

Punctuele maatregelen 11 39 0 5 

SOM REALISATIE 11 177 0 148 

VERSCHIL REALISATIE -20 -116 -31 +148 

 

181. Tevens dient aangestipt dat in het eerste begrotingsjaar € 85 mln minder begrotingsmaatre-

gelen worden gerealiseerd dan gepland, door vooral het wegvallen van de fiscalisering van de 

renovatiepremie. Deze minderuitgave wordt integraal niet gerealiseerd, gezien de onzekerheid 

over de aankomende hervorming van het nieuwe systeem tot een sterke groei van nieuwe dos-

siers leidt. Daarenboven mislukt de geanticipeerde verschuiving van de betaalkalender: fiscale 

uitgaven dienen ESR-matig te worden toegeschreven aan het jaar waarin de renovatie wordt 

gerealiseerd, en niet het jaar waarop de fiscale compensatie in de Vlaamse uitgaven wordt ver-

werkt.  

Ter afronding visualiseert Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. op de volgende pagina het 

afgelegde traject. Lager dan geplande realisaties in 2015 en 2016, aangestuwd door de renova-

tiepremie en een niet voorziene indexering van de kinderbijslag, worden gecompenseerd in 2017 

en 2018. De Vlaamse Regering verwezenlijkt dit voornamelijk door de besparingen in de kinder-

bijslag twee jaar langer aan te houden dan gepland.  

3.8 Uitgaven voor nieuw beleid  

182. Uitgaven voor nieuw beleid betreffen in essentie nieuwe beleidsinitiatieven van de Vlaamse 

Regering, dus uitgavendossiers waar de Vlaamse Regering bij het indienen van een begroting 

aangeeft dat zij hiervoor bijkomende beslissingen heeft genomen. Sinds de afgelopen legislatuur 

is het inzicht in deze beslissingen aanzienlijk verbeterd, gezien de tabellen netto beleidsruimte in 

de Algemene Toelichting voor elke begroting deze beslissingen inclusief hun budgettaire impact 
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verduidelijken. Dit nieuwe beleid staat tegenover de evolutie van inkomsten en uitgaven bij onge-

wijzigd beleid, dus de ontwikkeling van de overheidsfinanciën als resultaat van eerdere beslissin-

gen van de regering, de macro-economische omstandigheden en dergelijke meer.  

 

Figuur 4: Vlaamse overheid, 2015BO tot 2019BO, verdeling begrotingsmaatregelen per beleidsdomein, 
gecumuleerde inspanning: realisatie 2019 en verschil met 2014, in € mln 

 

Er wordt een strikt onderscheid gemaakt met de in de vorige paragrafen besproken begrotings-

maatregelen (hoofdstuk 3.7 vanaf pagina 105) uitgetekend bij de totstandkoming van de huidige 

regering, om dubbeltellingen te vermijden. De hier gepresenteerde resultaten verschillen dan ook 

op een aantal punten met de overzichten in de tabellen netto beleidsruimte, in het bijzonder wan-

neer het gaat om de creatie van bijkomende netto beleidsruimte.  

183. De nieuwe beleidsinitiatieven in de begrotingsdocumenten van de Vlaamse Regering, ook 

aangeduid als besteding van de netto beleidsruimte74 in de Algemene Toelichtingen van elke 

begroting, worden samengevat in Tabel 71.  

                                                

74  In de verdere tekst worden de begrippen ‘nieuw beleid’ en ‘creatie en invulling van nieuwe beleidsruimte’ als 
synoniemen gebruikt. 
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De besteding van nieuwe beleidsruimte door de Vlaamse Regering in de afgelopen legislatuur 

komt gecumuleerd neer op € 2.941 mln bijkomende beleidskredieten (VAK) en € 2.139 bijko-

mende betaalkredieten (VEK). Het grootste aandeel gaat naar het beleidsdomein Welzijn, Volks-

gezondheid en Gezin (WVG) met € 671 mln VAK en € 545 mln VEK (26,7%), en het beleidsdo-

mein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) met € 611 mln VAK en € 512 mln VEK. Deze 

cijfers sluiten aan bij de stelling van de Vlaamse Regering dat op het einde van de legislatuur 

cumulatief € 500 mln bijkomende middelen voor deze beleidsdomeinen voorzien wordt.  

Tabel 71: Vlaamse overheid, geconsolideerde begrotingen 2015BO tot 2019BO, som nieuw beleid per 

beleidsdomein, in € mln 

  VAK VEK In % totaal In % totaal 

TOTAAL 2.941 2.139 100,0% 100,0% 

FB 368 368 12,5% 17,2% 

IV 11 11 0,4% 0,5% 

EWI 611 512 20,8% 23,9% 

OV 300 134 10,2% 6,2% 

WVG 671 545 22,8% 25,5% 

CJSM 100 72 3,4% 3,4% 

WSE 54 54 1,8% 2,5% 

LNE 0 0 0,0% 0,0% 

MOW 185 128 6,3% 6,0% 

RWO 379 113 12,9% 5,3% 

KB 102 75 3,5% 3,5% 

 

Daarnaast is nieuw beleid vooral relevant voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 

(MOW) met € 379 mln VAK en € 113 mln VEK, evenals voor het beleidsdomein Onderwijs en 

Vorming (OV) met € 300 mln VAK en € 134 mln VEK. De niet in de tabellen netto-beleidsruimte 

gespecifieerde elementen (buffer, provisie, overige) worden toegewezen aan het beleidsdomein 

Financiën en Begroting (FB), maar dienen uiteraard niet begrepen als nieuwe beleidsuitgaven 

door dit beleidsdomein. 

Betaalkredieten 

184. De evolutie in de loop van de legislatuur is niet gelijklopend. De eerste twee jaar wordt enkel 

het bij opmaak van het regeerakkoord afgesproken nieuwe beleid geïnjecteerd in de beleidsmid-

delen. In de volgende jaren wordt het volume aan nieuwe beleidsuitgaven aanzienlijk uitgebreid. 

Zie Tabel 72 voor de evolutie van de betaalkredieten in de afgelopen legislatuur. 

Terwijl de begroting 2016BO gedomineerd wordt door de beleidsmatige reactie op de asielcrisis 

(waarvan de bijkomende uitgaven in dit overzicht eveneens als nieuw beleid worden aangeduid), 

ontstaat in 2017 een significant volume aan nieuw beleid bij de beleidsdomeinen Economie, We-

tenschap en innovatie (EWI) en Welzijn, Volksgezondheid en gezin (WVG). Er wordt € 195 mln 

voorzien bij EWI voor onderzoek en ontwikkeling en maatregelen ter ondersteuning van het be-

drijfsleven, terwijl € 116 mln gaat naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
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(VAPH) voor de uitrol van de persoonsvolgende financiering, naast andere recurrente welzijns-

uitgaven. De regering voegt een gelijkaardig niveau aan nieuwe uitgaven toe in 2018, waarbij het 

zwaartepunt van deze uitgaven opnieuw bij WVG ligt.  

Tabel 72: Vlaamse overheid, begrotingen 2015BO tot 2019BO, nieuw beleid per beleidsdomein, 

betaalkredieten (VEK), in € mln en % 

  
2015 
BO 

2016 
BO 

2017 
BO 

2017 
BA 

2018 
BO 

2018 
BA 

2019 
BO 

Totaal 
In % BD 
2019BO 

Aandeel , in % 4,6% 10,2% 18,7% 6,8% 18,7% 9,3% 31,7% 100%  

TOT, in € mln 98 218 401 145 400 199 678 2.139 4,6% 

FB 2 87 0 100 79 100 0 368 16,1% 

IV 0 0 0 1 4 5 2 11 6,0% 

EWI 20 14 196 0 2 0 281 512 28,5% 

OV 5 7 15 5 33 12 56 134 1,0% 

WVG 65 26 132 1 107 12 203 545 4,2% 

CJSM 0 11 5 5 26 12 13 72 5,5% 

WSE 0 3 0 6 21 4 21 54 1,4% 

LNE 5 21 18 12 41 17 14 128 12,5% 

MOW 0 2 20 0 32 20 39 113 2,9% 

RWO 0 11 10 8 5 5 36 75 7,6% 

KB 1 37 5 8 51 12 14 128 3,1% 

 

Op het einde van de legislatuur wordt het grootste volume aan nieuwe uitgaven ontwikkeld (€ 678 

mln), waarbij € 281 mln gaat naar EWI, zodat meer dan de helft van het nieuwe beleid in dit 

beleidsdomein pas in 2019 wordt uitgerold. Ook de uitgaven bij WVG worden in 2019 met meer 

dan € 200 mln verhoogd. De grootste ontvanger bij WVG is het Agentschap VAPH (€ 133 mln), 

waar de persoonsvolgende financiering verder wordt uitgerold. De beleidsdomeinen OV (€ 56 

mln) en MOW (€ 39) realiseren in 2019 eveneens hun grootste impuls, voor respectievelijk het 

basisonderwijs en het openbaar vervoer. 

De extra uitgaven in het beleidsdomein FB ontstaan voornamelijk door verschillende begrotings-

buffers (of andere algemene omschrijvingen) die, naar gelang ze worden uitgegeven, worden 

verdeeld over andere beleidsdomeinen (dus niet gespecifieerd in deze tabellen). De andere be-

leidsdomeinen lopen ver achterop. De beleidsdomeinen KB, OV en LNE eindigen met een totale 

impact tussen € 100 en 130 mln over de legislatuur, terwijl de overige beleidsdomeinen voor dit 

totaal allen onder € 75 mln blijven.  

185. Deze vaststelling moet genuanceerd worden aan de hand van de relatieve impact van de 

nieuwe beleidsinitiatieven ten opzichte van de totale uitgaven per beleidsdomein. De meest 

rechtse kolom van Tabel 72 geeft het aandeel van het gecumuleerde nieuwe beleid over de ge-

hele legislatuur in de totale betaalkredieten per beleidsdomein in de begroting 2019BO. Bij de 

interpretatie van deze gegevens mag niet uit het oog verloren worden dat een gecumuleerd totaal 



  

 Evaluatie begrotingsbeleid 2015-2019 

 

 

 
  115 

 

over vijf jaar (som nieuw beleid) vergeleken wordt met de totale uitgaven in één begroting75 

(2019BO). We hanteren deze benadering, aangezien hiermee het relatieve gewicht van de 

nieuwe beleidsuitgaven per beleidsdomein weergegeven wordt. 

De gecumuleerde nieuwe beleidsuitgaven betreffen 4,6% van de totale uitgaven bij 2019BO. De 

impact van het nieuwe beleid bij EWI is veel groter dan bij de ander beleidsdomeinen (inclusief 

WVG, hoewel het in beide beleidsdomeinen bij benadering om een gelijkaardige impuls groter 

dan € 500 mln gaat). Indien abstractie gemaakt wordt van het resultaat bij FB (besteding van 

buffers is over vele andere beleidsdomeinen verdeeld), is het beleidsdomein MOW de tweede 

grootste ontvanger van bijkomende middelen, weliswaar op een aanzienlijke lengte van EWI. De 

in relatieve termen volgende grootste ontvanger van nieuw beleid is het beleidsdomein Interna-

tionaal Vlaanderen (iV), gevolgd door het beleidsdomein CJSM. 

Beleidskredieten 

186. In beleidskredieten wordt een aanzienlijk hoger totaal aan uitgaven voor nieuw beleid beko-

men dan in betaalkredieten, namelijk € 2.914 mln. Dit hoeft niet te verwonderen, gezien vele 

nieuwe beleidsinitiatieven eerst dienen opgestart via beleidskredieten vooraleer de realisatie via 

betaalkredieten tot stand komt. Zie Tabel 73. 

Tabel 73: Vlaamse overheid, begrotingen 2015BO tot 2019BO, nieuw beleid per beleidsdomein, 

beleidskredieten (VAK), in € mln en % 

  
2015 
BO 

2016 
BO 

2017 
BO 

2017 
BA 

2018 
BO 

2018 
BA 

2019 
BO 

Totaal 

Aandeel , in % 5,2% 20,1% 20,9% 4,9% 17,7% 6,8% 24,4% 100% 

TOT, in € mln 152 592 614 145 519 200 719 2.941 

FB 2 87 0 100 79 100 0 368 

IV 0 0 0 1 4 5 2 11 

EWI 20 95 196 0 15 0 285 611 

OV 50 52 55 5 64 12 61 300 

WVG 65 116 132 1 121 12 225 671 

CJSM 0 20 25 5 35 13 3 100 

WSE 0 3 0 6 21 4 21 54 

LNE 5 65 18 12 41 17 27 185 

MOW 0 75 173 0 75 20 36 379 

RWO 0 20 10 8 14 5 45 102 

KB 10 60 5 8 51 12 14 160 

 

                                                

75  In het totaal van het beleidsdomein WVG voor de begroting 2019 is de overflow (uitgaven 2018 geboekt in 2019 
door de overname van deze betalingen van het federale niveau naar Vlaanderen) verwijderd, voor een correcte 
vergelijkingsbasis van de beleidsdomeinen. 
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De verdeling van de inspanningen per beleidsdomein is globaal gelijkaardig als in betaalkredie-

ten, maar het gaat in de regel om grotere bedragen. Ook wordt in de eerste jaren van de legisla-

tuur een relatief groter deel van de uitgaven opgestart. Opnieuw zijn de beleidsdomeinen EWI en 

WVG met voorsprong de koplopers qua gerealiseerd nieuw beleid. Relatief gezien is vooral het 

belang van het beleidsdomein MOW groter in beleidskredieten dan in betaalkredieten. 

Actualisatie herverdeling buffer  

187. De Vlaamse Regering beslist in december 2018, dus na opmaak van de begroting 2018BA, 

om de beschikbare buffers (€ 147 mln VAK en VEK) integraal te besteden. De impact van de 

maatregelen voortvloeiend uit deze beslissing is echter groter. Ter financiering van de resterende 

uitgaven (€ 25,61 VAK, € 22,28 mln VEK) doet men een beroep op de buffer voor uitgaven in het 

kader van de begrotingsmonitoring. Dit wordt gelegitimeerd door hogere ontvangsten dan ge-

raamd bij de begrotingsaanpassing. Zie Tabel 74.  

Tabel 74: Vlaamse overheid, december 2018, herverdeling VEK/VAK-buffer voor onverwachte gebeurtenissen 
+ aanspreken buffer ikv begrotingsmonitoring, in € mln 

Beleidsdomein  Omschrijving  VAK VEK 

FB  Overschrijding spilindex  40,33  40,33  

FB  Uitbetaling gewestwaarborg Arkimedesfonds  44,20  44,20  

IV  Green Climate Fund   5,00  5,00  

IV  UN noodhulpfonds CERF  0,10  0,10  

OV  Projectsubsidies STEM-didactiek  0,60  0,60  

OV  Kilometervergoeding onderwijzend personeel  5,45  5,45  

WVG  VAPH aanvullende infrastructuursubsidies  7,00  7,00  

WVG  VAPH opvangen niet gefinancierde facturen  30,00  30,00  

CJSM  KMSKA  2,40  0,00  

CJSM  Investeringssubsidies FOCI beeldenproject Limburg  1,50  1,20  

CJSM  Bijkomende investering Bijloke Gent  0,70  0,56  

CJSM  Financiering concerten en festivals  0,60  0,60  

CJSM  Projectsubsidies kunstendecreet  1,70  1,70  

MOW  Herstel schade en onderhoud baggerwerken  3,30  0,81  

MOW  Stationsomgeving Mechelen  16,20  16,20  

RWO  Investeringssubsidie Herita  0,40  0,40  

KB  Betaaltekort Agentschap Informatie Vlaanderen  0,00  2,00  

KB  Postsite Aalst  0,45  0,45  

KB  ICT en automatisatie  3,20  3,20  

KB  Bijkomende inburgeringstrajecten  2,55  2,55  

KB  Bijkomende werkingsmiddelen CVO's  6,94  6,94  

TOTAAL     170,91  169,28 
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Het leeuwendeel van de buffer wordt aangewend voor drie posten. Ten eerste activeert men de 

gewestwaarborg in het kader van de liquidatie van het Arkimedesfonds76. Daarnaast wordt de 

spilindex overschreden in augustus 2018 i.p.v. september, wat bijkomende uitgaven impliceert, 

en beslist men een aantal niet-gefinancierde facturen voor geleverde prestaties bij het VAPH op 

te vangen. De resterende uitgaven zijn een verzameling van uiteenlopende dossiers, inclusief 

uitgaven die strikt genomen niet als nieuw beleid kunnen omschreven worden (niet-gefinancierde 

facturen, spilindex en dergelijke meer. 

188. De herverdeling van de buffer wordt ter afronding toegevoegd aan de totale hoeveelheid 

nieuw beleid in Tabel 75. Aangezien de herverdeling plaats grijpt na de begrotingsaanpassing 

2018, wordt een nieuwe kolom toegevoegd. Ongeveer de helft van de herverdeelde buffer blijft 

bij het beleidsdomein FB, terwijl bijna een kwart naar WVG gaat. De herverdeling oefent geen 

significante impact uit op de totale uitgaven per beleidsdomein.  

Tabel 75: Vlaamse overheid, begrotingen 2015BO tot 2019BO, nieuw beleid per beleidsdomein na 
herverdeling buffer, betaalkredieten (VEK), in € mln en % 

  
2015 
BO 

2016 
BO 

2017 
BO 

2017 
BA 

2018 
BO 

2018 
BA 

2018 
HER 

2019 
BO 

Totaal 
In % BD 
2019BO 

Aandeel , in % 4,5% 10,1% 18,6% 6,7% 16,3% 4,6% 7,8% 31,4% 100%  

TOT, in € mln 98 218 401 145 353 99 169 678 2.162 4,7% 

FB 2 87 0 100 32 0 85 0 305 13,4% 

IV 0 0 0 1 4 5 5 2 16 8,7% 

EWI 20 14 196 0 2 0 0 281 512 28,5% 

OV 5 7 15 5 33 12 6 56 140 1,0% 

WVG 65 26 132 1 107 12 37 203 582 4,5% 

CJSM 0 11 5 5 26 12 4 13 76 5,8% 

WSE 0 3 0 6 21 4 0 21 54 1,4% 

LNE 5 21 18 12 41 17 0 14 128 6,4% 

MOW 0 2 20 0 32 20 17 39 130 3,3% 

RWO 0 11 10 8 5 5 0 36 75 3,7% 

KB 1 37 5 8 51 12 15 14 143 3,5% 

 

  

                                                

76  Het Arkimedesfonds, als dochter van PMV, wordt in 2005 opgericht ter ondersteuning van investeringen in 
Vlaamse kmo’s en start-ups. De oorspronkelijke inleg voor één aandeel is € 250. De Vlaamse overheid garan-
deert beleggers minstens € 225, of 90% van hun inleg. In juli 2018 beslist de Vlaamse Regering het fonds te 
liquideren. Voor 289.240 (van de oorspronkelijk 300.000) aandelen dient de activering van de gewestwaarborg 
uitbetaald, wat integraal in 2018 gerealiseerd wordt. 
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4 Saldo en begrotingsdoelstelling 

4.1 Begrotingsbeleid in afgelopen legislatuur 

4.1.1 Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen 

Fase 1: begroting 2015BO  

189. In het regeerakkoord stelt de aantredende Vlaamse Regering: ”De Vlaamse Regering wil de 

begroting in evenwicht houden, in weerwil van de belangrijke uitdagingen waarvoor ze wordt ge-

steld”. Dit wordt bevestigd bij de begrotingsopmaak 2015, inclusief de duiding: “Dat is zeker geen 

vanzelfsprekende opdracht. De tekenen van economisch herstel zijn immers precair en gaan ge-

paard met tal van onzekerheden.” In haar toelichting bij deze begroting wordt verder verduidelijkt: 

189. “Door de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming krijgt 

de Vlaamse overheid er voor € 10,8 mld aan middelen bij, maar dat brengt tegelijk een grote 

verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom kiest de Vlaamse Regering ervoor om duidelijke keu-

zes te maken en eerst te kijken naar de eigen werking van de Vlaamse overheid. Door te zorgen 

voor efficiënte overheidsstructuren, te besparen op de werkingsmiddelen en in te zetten op kern-

taken, levert de overheid zelf het grootste deel van de inspanning. Er wordt voor € 1,1 mld be-

spaard via begrotingsmaatregelen, zodat er ruimte is om te investeren in onder andere welzijn, 

onderwijs en mobiliteit”. 

190.Men voorziet voor 2015 “een begrotingsevenwicht in ESR-termen”, wat echter door de om-

standigheden niet evident is. Verschillende PPS’en (DBFM Scholen van Morgen) en financiële 

entiteiten (PMV en LRM) worden naar aanleiding van de uitbreiding van de ESR-perimeter (wat 

de Vlaamse Regering aanduidt als het verstrengde Europese begrotingstoezicht) geherclassifi-

ceerd. Dit impliceert dat de bouwkost in de begroting wordt verwerkt op het moment van opleve-

ring van de infrastructuur. Daarnaast worden entiteiten als de VMSW en de VWF geherclassifi-

ceerd. De verwachte onderbenutting wordt afgeleid van de gerealiseerde onderbenutting in 2013 

(1,9%). Nadat wordt rekening gehouden met eenmalige factoren, geeft dit een verwachte onder-

benutting van € 587 mln.  

Fase 2: negatief saldo tussen begrotingen 2015BA tot en met 2016BA 

191. De Vlaamse Regering geeft bij de begrotingscontrole in 2015BA aan een ESR-tekort op haar 

begroting (negatief saldo) te accepteren door drie redenen: een verslechtering van de economi-

sche parameters, de neerwaartse herziening van de raming voor de ontvangsten via de gewes-

telijke opcentiemen “doordat de federale overheid een andere methodiek hanteert”, en de vast-

stelling “dat de onderbenuttingshypothese (…) te optimistisch was.” De onderbenutting wordt 

€ 195 mln lager ingeschat in vergelijking met de begrotingsopmaak. 

Zonder bijkomende ingrepen zouden deze factoren bij ongewijzigd beleid leiden tot een tekort 

van € -901 mln. De regering kiest ervoor een begroting met een deficit van € -548 mln in te dienen, 

wat ze verantwoordt doordat de HRF een saldo van € -760 mln voor Vlaanderen toelaatbaar 

acht”. Men benadrukt het voornemen om in 2017 opnieuw een begroting in evenwicht in te dienen. 



  

 Evaluatie begrotingsbeleid 2015-2019 

 

 

 
  119 

 

192. Vanaf de begroting 2016BO wordt benadrukt dat de begrotingsdoelstelling dient gelezen in 

functie van het te halen evenwicht in 2017: “de begroting 2016 kadert […] in een pad naar een 

begrotingsevenwicht in 2017”. Voor het eerst wordt expliciet verwezen naar de twee overkoepe-

lende factoren die het begrotingstraject van de Vlaamse Regering sterk determineren, namelijk 

de uitbreiding van de consolidatiekring van de overheid (Vlaams Zorgfonds, VIPA, hogescholen 

en universiteiten) en de bijdrage tot de “gezondmaking van de openbare financiën van de geza-

menlijke overheid” (gecumuleerd € 1,5 mld in 2015 en 2016). 

De regering beslist tevens om een categorie uitgaven buiten de “structurele inspanning te hou-

den”, namelijk € 121 mln aan meeruitgaven voor de asielcrisis. Ze beroept zich daarvoor op artikel 

5.1 van verordening (EG) 1466/97, dat lidstaten afwijkingen van hun middellange termijndoelstel-

ling toestaat indien deze worden veroorzaakt door overmacht (een uitzonderlijke gebeurtenis met 

een significant financieel effect waarover de lidstaat geen controle heeft).  

De geraamde onderbenutting blijft stabiel ten opzichte van 2015BA (€ 403 mln). De rente-uitga-

ven voor 2015BA zijn bij 2016BO sterk verhoogd door de recent geconsolideerde instellingen, 

aangezien zij € 348 mln toevoegen aan de rente-uitgaven van de Vlaamse overheid. Het saldo 

wordt daarmee teruggebracht tot € -170,9 mln (exclusief uitgaven voor de vluchtelingencrisis), 

wat de begroting “op het pad naar een evenwicht in 2017 houdt (…) één jaar sneller dan de HRF 

in haar advies voorstelde”, en conform de Vlaamse engagementen in het Belgische Stabiliteits-

programma. 

193. De Vlaamse Regering verduidelijkt bij de begrotingsaanpassing 2016 dat eenmalige tegen-

vallers het resultaat verstoren: de negatieve afrekening van de overgangsmechanismes (€ 137 

mln) en de vervroegde overschrijding van de spilindex (één maand sneller dan voorzien). On-

danks deze tegenvallers blijft de Vlaamse begroting op blijven richting een nominaal begrotings-

evenwicht in 2017: “de Vlaamse Regering blijft hierbij streng voor zichzelf door in nominale in 

plaats van structurele termen te begroten en met andere woorden abstractie te maken van de 

impact van de negatieve conjunctuur op de ontvangsten en uitgaven”. 

De gerealiseerde onderbenutting voor 2015 bedraagt € 353 mln of 0,92% van de in de berekening 

opgenomen ESR-uitgaven. De regering past de berekeningswijze van de onderbenutting daarbij 

aan: de bevoegdheden zesde staatshervorming worden uit de berekening verwijderd en de on-

derbenutting bij universiteiten en hogescholen wordt afzonderlijk berekend en aanzienlijk opge-

trokken (tot € 490 mln). Daarnaast blijven de rente-uitgaven stabiel, en betreffen de eenmalige 

uitgaven asielcrisis buiten de begrotingsdoelstelling nog € 94 mln.  

Fase 3: nominaal evenwicht gegeven elementen buiten begrotingsdoelstelling vanaf be-

groting 2017BO 

194. De Vlaamse Regering sluit vanaf de begrotingsopmaak 2017 terug aan bij wat aangeduid 

wordt als het begrotingsevenwicht, al wijkt dit op enkele punten af van de definities gehanteerd 

in de Europese begrotingsopvolging. Om dit evenwicht te bereiken worden in de begroting 

2017BO twee elementen buiten beschouwing gelaten: het Oosterweel-dossier en de nog op te 
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nemen federaal toegekende investeringssubsidies voor ziekenhuisinfrastructuur77. De eerste uit-

zondering wordt verantwoord door het terugverdienmodel achter de investering, het strategische 

karakter en de grootte van de investering, “die niet-inpasbaar is zonder komende jaren andere 

noodzakelijke investeringen in het gedrang te brengen“. Het tweede dossier ontstaat door de 

problematiek van de federale regelgeving rond investeringssubsidies voor ziekenhuisinfrastruc-

tuur. Beide dossiers samen hebben een impact van € 120 mln in 2017. De asieluitgaven worden 

vanaf deze begroting wel meegenomen in de begrotingsdoelstelling. De geraamde onderbenut-

ting is identiek ten opzichte van 2016BA (€ 490), met uitzondering van € 50 mln bijkomend voor 

de voorziene opstap nieuw beleid. De rente-uitgaven nemen af naar € 402 mln.  

195. Bij de begrotingsaanpassing 2017 wordt het evenwicht bewaard conform de definities ge-

hanteerd bij de begroting 2017BO. De positieve conjunctuur zorgt voor het eerst tijdens deze 

legislatuur voor extra financiële ruimte. Zowel de ontvangsten als uitgaven vallen hoger uit dan 

verwacht, en de impact van de elementen buiten de begrotingsdoelstelling dalen met € 47 mln. 

De bijkomende beleidsruimte wordt vooral ingezet om het begrotingsevenwicht te stabiliseren: er 

wordt voor het eerst in deze legislatuur een buffer aangelegd (€ 100 mln) voor mogelijke tegen-

vallers, terwijl de resterende marge van € 45 mln hoofdzakelijk aan eenmalige maatregelen be-

steed wordt. De regering benadrukt het evenwicht te willen behouden tot 2019.  

196. Ook in de begroting 2018BO wordt “een structureel evenwicht voorzien op de begroting”, 

gegeven de geschetste begrotingsdoelstelling en zonder dat daarvoor extra inspanningen aan 

uitgavenzijde nodig zijn (surplus van € 12 mln).  

De verbeterde begrotingsramingen “houden verband met de economische heropleving, die via 

de banencreatie en de inkomensgroei die hiermee samenhangt, ook de staatsfinanciën substan-

tieel verbetert.” Tegenover het structurele evenwicht staat een nominaal vorderingensaldo (con-

form de Europese begrotingsopvolging) van € -1.206 mln, door de inhouding op de opcentiemen 

via de herrekende autonomiefactor78 gecombineerd met de elementen buiten de evenwichtsdoel-

stelling. Dit betreft de eerder vermelde bouwkosten voor Oosterweel (€ 76,4 mln) en de nog open-

staande federale investeringen in ziekenhuisinfrastructuur (€ 40 mln), aangevuld met de schuld 

overgenomen van gemeentes die vrijwillig fuseren (€ 97 mln). Deze verwijdering uit de begro-

tingsdoelstelling is verantwoord “gelet op het feit dat dit negatieve effect tot een gelijk positief 

begrotingseffect bij de gemeenten leidt”.  

197. Deze lijn “wordt doorgetrokken bij de begrotingsaanpassing (2018), waardoor de Vlaamse 

begroting structureel in evenwicht blijft”. Het vorderingensaldo na aftoetsing van de begrotings-

doelstelling evolueert licht in negatieve zin, hoewel de evenwichtsdoelstelling nog steeds wordt 

gehaald. Bij ongewijzigd beleid ontstaat een overschot van € 191 mln, voornamelijk door een 

stijgende onderbenutting (€ +180 mln). Met dit surplus wordt een bijkomende buffer (€ 100 mln) 

en verschillende eenmalige nieuwe beleidsinitiatieven gefinancierd. 

                                                

77  Zie paragraaf 3.4.4 vanaf pagina 58 voor meer duiding. 

78  Zie paragraaf 2.2.3 vanaf pagina 13 voor meer duiding. 
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198. De geschetste benadering wordt tot slot doorgetrokken in de begroting 2019BO. De Vlaamse 

Regering dient een begroting in met een tekort van € -135 mln op het ESR-vorderingensaldo, 

terwijl dat vorderingensaldo “in het kader van de evenwichtsdoelstelling” licht positief wordt (€ 30 

dz). Enkel de bouwkost van de Oosterweelverbinding verklaart nog dit verschil.  

4.1.2 Evenwichtsdoelstelling en globale evolutie 

199. In Tabel 76 wordt de evolutie van het vorderingensaldo weergegeven, zoals gedocumen-

teerd in de begrotingsdocumenten van de Vlaamse Regering79.  

Tabel 76: Vlaamse overheid, begroting 2014BA tot 2019BO, begrotingssaldo visie Vlaamse Regering, in € mln 

  
2014 
BA 

2015 
BO 

2015 
BA 

2015 
UITV 

2016 
BO 

2016 
BA 

2016 
UITV 

2017 
BO 

2017 
BA 

2017 
UITV 

2018 
BO 

2018 
BA 

2018 
UITV 

2019 
BO 

Vorderingensaldo 
voor onderbenutting 
& ESR-correcties  -450 -141 -521 0 -338 -664 41 -1.088 -1.059 36 -2.257 -2.428 -1.220 -1.908 

Onderbenutting 633 585 389 0 403 489 0 662 691 0 709 891 0 958 

ESR-correcties -181 -444 -416 -299 -357 -289 -168 310 297 471 342 322 499 814 

Vorderingensaldo na 
onderbenutting en 
ESR-correcties -1 -1 -548 -299 -292 -463 -127 -116 -71 507 -1.206 -1.214 -721 -135 

Elementen buiten be-
grotingsdoelstelling  
(visie VR) 0 0 0 0 121 94 0 120 74 0 1.218 1.218 1.111 135 

Vorderingensaldo na 
aftrek elementen bui-
ten begrotingsdoel-
stelling 2 -1 -548 -299 -171 -369 -127 4 2 507 12 4 390 0 

 

200. De gegevens van Tabel 76 worden in Figuur 5 grafisch weergegeven. Voor een correcte 

vergelijking dienen deze gegevens gezuiverd van eenmalige factoren met een grote invloed op 

het vorderingensaldo. De correctie voor de herberekening van de autonomiefactor in 2018 is ho-

ger reeds in detail aan bod gekomen, en betreft een eenmalige maatregel opgelegd door de BFW. 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. wordt de correctie niet meer toegepast in 2018 (€ 

1.016 mln) maar gelijkmatig verdeeld over de begrotingsjaren 2015 tot 2017 (telkens een derde 

van de finale impact), zodat de continuïteit beter tot zijn recht komt. De overflow in de begroting 

2019BO betreft een eenmalige factor in het beleidsdomein WVG (€ 582 mln), die ontstaat door 

de regionale overname van de voorheen federale uitbetaling van sociale overdrachten aan huis-

houdens (zoals ouderenzorg). Deze factor wordt, voor een correctere vergelijking van de evolutie 

over de gehele legislatuur, uit de gegevens in Figuur 5 verwijderd. 

201. In beide figuren valt op dat het saldo in de loop van de legislatuur positief evolueert, van 

duidelijk negatieve cijfers in 2015 en 2016 tot een begroting in evenwicht op het einde van de 

                                                

79  Een aantal begrotingsposten wordt bij de saldoberekening door de Vlaamse regering in de loop van de legisla-
tuur niet op dezelfde manier meegenomen: de posten Correctie Zorgfonds, correctie ESF-agentschap en ESR-
correctie emissierechten worden bij 2015BO en 2015BA in de berekening van ontvangsten en uitgaven opge-
nomen, en vanaf 2016 onder de categorie ESR-correcties, wat in dit overzicht systematisch is toegepast.  
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legislatuur. Maar het meest opvallende is de groeiende impact van de factoren onderbenutting 

en ESR-correcties. In het begin van de legislatuur is de impact van de afzonderlijke factoren 

kleiner, en heffen zij elkaar in hoge mate op: de onderbenutting heeft een positieve impact op het 

saldo en de ESR-correcties een negatieve. Deze laatste correcties ontstaan in het begin van de 

legislatuur voornamelijk door de uitbreiding van de ESR-perimeter, zodat vanaf 2017 het resultaat 

verandert: de ESR-correcties hebben vanaf dat jaar een positieve impact op het ESR-saldo. 

 

Figuur 5: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot 2019BO, ESR-vorderingensaldo en componenten, in € 

mln 

 

202. Dat neemt niet weg dat de grootteorde van beide corrigerende elementen opvallend is. Zo-

wel in 2018 als 2019 zijn er eenmalige factoren (autonomiefactor in 2018 en overflow in 2019) 

die het resultaat in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. beïnvloeden. In Figuur 6 zijn beide 

elementen verwijderd, maar dit leidt niet tot een gewijzigde conclusie: het begrotingssaldo (ont-

vangsten – uitgaven) voor correcties wordt in de afgelopen legislatuur steeds negatiever (‘groene 

putten’ in beide grafieken), al gaat het in de tweede grafiek door de verwijdering van eenmalige 

factoren om een lager totaalbedrag. Het verschil tussen ESR-ontvangsten en -uitgaven blijft ook 

in de tweede grafiek groter dan € 1,25 mld (ongeveer 3% van de ontvangsten) in de twee laatste 

begrotingsjaren.  
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Figuur 6: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot 2019BO, ESR-vorderingensaldo en componenten 
gecorrigeerd voor autonomiefactor (2018) en overflow (2019), in € mln 

4.2 Onderbenutting 

203. We overlopen eerst de berekening van de onderbenutting in de afgelopen legislatuur, voor-

aleer dieper in te gaan op de ruimere beleidsconsequenties. 

Bij begrotingsopmaak 2015 wordt een relatief eenvoudige methodologie gehanteerd, identiek aan 

de voorgaande jaren. De onderbenuttingsgraad van de laatst beschikbare begroting in het jaar 

voorafgaand aan de begroting in opmaak wordt gezuiverd van eenmalige factoren, en vervolgens 

wordt het afgeleide onderbenuttingspercentage toegepast op de nieuwe begroting. 

Deze methodologie wordt aangepast bij de begrotingsaanpassing 2015. Men opteert voor het 

gemiddelde van de twee voorafgaande jaren. Deze methodologie wordt eveneens toegepast bij 

2016BO en 2016BA. Er wordt in de Algemene Toelichting bijna geen informatie gegeven over de 

eenmalige factoren die uit het percentage worden gefilterd. Het aantal ‘eenmalige’ factoren dat 

uit de vergelijking wordt gehouden neemt aanzienlijk toe. 

In volgende jaren hanteert men de benadering dat bij begrotingsopmaak vertrokken wordt van de 

meest recente raming van het voorbije jaar, waarna deze wordt verhoogd om rekening te houden 
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met het nieuw besliste beleid evenals de universiteiten en hogescholen. Bij begrotingsaanpassing 

wordt het gemiddelde van de twee voorbije jaren genomen. Bij 2019BO wordt weer de methodo-

logie gebruikt met het gemiddelde van de voorbije jaren.  

204. Na een daling in de begroting 2015BA (ten opzichte van de vorige begroting) stijgt het on-

derbenuttingspercentage systematisch vanaf 2016BA tot en met 2019BO. Ten opzichte van 

2016BA is er in 2019BO sprake van een verdubbeling, tot een onderbenutting van meer dan 2% 

van de ESR-uitgaven in de begroting 2019BO, of € 958 mln: zie Tabel 77. Het mee in rekening 

brengen van de universiteiten en hogescholen vanaf 2017BO verklaart de stijging slechts voor 

een kwart.  

Tabel 77: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot 2019BO, aandeel onderbenutting in som ESR-uitgaven 
zonder onderbenutting en ESR-correcties, in € mln en % 

  2014BA 2015BO 2015BA 2016BO 2016BA 2017BO 2017BA 2018BO 2018BA 2019BO 

Onderbenutting 
algemene begro-
ting 633 585 389 403 489 539 579 0 741 831 

Onderbenutting 
hoger onderwijs 0 0 0 0 0 123 112 0 150 127 

Onderbenutting  633 585 389 403 489 662 691 709 891 958 

% totale ESR-uit-
gaven  2,3% 1,5% 1,0% 1,0% 1,2% 1,5% 1,6% 1,6% 2,0% 2,0% 

 

Ondanks deze aanzienlijke stijging in de loop van de legislatuur blijkt dat de onderbenutting voor 

alle begrotingen vanaf 2015BA correct is ingeschat, gezien zij systematisch kleiner is dan het 

verschil in uitgaven tussen de ingediende begrotingen en de uitvoering ervan. 

205. In een analyse van de onderbenutting dient echter niet enkel de vraag gesteld naar het 

volume aan geraamde en gerealiseerde onderbenutting, maar ook naar de aard van die onder-

benutting: over welke uitgaven gaat de onderbenutting? Dus: welke uitgaven worden wel inge-

schreven in de begroting, maar finaal niet uitgegeven? 

In de voorbereiding van dit rapport bleken de gegevens voor 2015 en 2016 onvoldoende gede-

tailleerd om de onderbenutting correct in kaart te brengen. Hoger bij de analyse van de uitgaven 

naar besteding (apparaatskredieten, inkomensoverdrachten aan derden, investeringen…) kwam 

hetzelfde euvel naar voren, namelijk: een zeer groot aantal begrotingsartikels dient in detail op-

gesplitst vooraleer de bestemming gekend is, wat voor de eerste jaren van de legislatuur proble-

matisch is. De SERV geeft er de voorkeur aan dit element in een volgend begrotingsadvies of –

rapport meer in detail uit te werken, wanneer detailgegevens over de uitvoering van de begroting 

2018 beschikbaar zijn.  
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Figuur 7: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot en met 2019BO, ESR-saldo en raming onderbenutting, in 
€ mln 

4.3 ESR-correcties  

206. Om het ESR-vorderingensaldo te bereiken dienen een aantal zogenaamde ESR-correcties 

uitgevoerd te worden. Twee categorieën, met in vergelijking de grootste financiële impact, betref-

fen uitgaven die het INR herclasseert in de context van het ESR2010. De eerste categorie betreft 

correcties gerelateerd aan infrastructuurprojecten, zoals bv. de DBFM Scholen van Morgen. Hier-

bij gaat het voornamelijk om alternatieve financieringsprojecten, waarbij de herclassificatie ervoor 

zorgt dat de bouwkosten in rekeningen moeten worden gebracht bij het moment van oplevering. 

De overige entiteiten die geherclasseerd worden als deel van de overheidsperimeter vormen een 

bijkomende categorie. Een derde groep betreft voornamelijk correcties met betrekking tot het 

aanrekeningsmoment van een transactie. Tabel 78 geeft een overzicht van de ESR-correcties in 

de voorbije legislatuur, wat grafisch wordt verduidelijkt in Fout! Verwijzingsbron niet gevon-

den.. 

Opmerkelijk is de negatieve invloed van correcties voor infrastructuurprojecten tot 2017. De ove-

rige ESR-herclassificaties oefenen tot 2016 een compenserende positieve invloed uit, terwijl de 
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andere ESR-correcties vanaf 2016 doorlopend een positieve impact hebben. Deze evolutie wordt 

aangedreven door enkele individuele correcties, zoals verduidelijkt in Tabel 79. 

Tabel 78: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot 2019BO, ESR-correcties, in € mln  

 

2014
BA 

2015
BO 

2015
BA 

2015
UITV 

2016
BO 

2016
BA 

2016
UITV 

2017
BO 

2017
BA 

2017
UITV 

2018
BO 

2018
BA 

2018
UITV 

2019
BO 

Infra- 
Structuur -365 -575 -625 -550 -576 -408 -419 11 -29 81 100 98 98 93 

Herclassifi-
catie ESR 193 129 209 297 -1 -41 78 -26 1 0 1 1 1 1 

Overige -9 3 0 -46 220 161 172 325 325 390 240 223 269 137 

Positief  257 164 241 344 288 323 531 480 483 491 397 391 0 374 

Negatief  -438 -609 -657 -642 -645 -611 -699 -169 -186 -20 -55 -68 0 -142 

TOTAAL -181 -444 -416 -299 -357 -289 -168 310 297 471 342 322 368 232 

 

 

Figuur 8: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot 2019BO, ESR-correcties, in € mln 

207. Het INR herclasseert verschillende financieringsconstructies zodat de bouwkosten in reke-

ningen worden gebracht op het moment van oplevering. Het belangrijkste element in 2015 is de 

DBFM Scholen van Morgen, waarvoor de bouwkosten bij begrotingsuitvoering tot en met 2017 

gecumuleerd meer dan € 1 mld bedragen.  
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Daarnaast worden entiteiten als de VMSW gecategoriseerd als captive financial institutions80 die 

deel uitmaken van de overheidssector. De herclassificatie van de VMSW heeft een positieve im-

pact van € 219 mln op het saldo bij de begrotingsuitvoering 2015.  

Tabel 79: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot 2019BO, belangrijkste ESR-correcties, in € mln 

 

2014
BA 

2015
BO 

2015
BA 

2015
UITV 

2016
BO 

2016
BA 

2016
UITV 

2017
BO 

2017
BA 

2017
UITV 

2018
BO 

2018
BA 

2018
UITV 

2019
BO 

DBFM Scholen 
van morgen  -92 -422 -465 -351 -541 -516 -539 -89 -132 -17 0 -4 -4 -3 

VIPA alternatieve 
financiering  -313 -173 -184 -184 -93 50 86 90 90 90 92 92 92 97 

VMSW 207 140 210 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ziekenhuisinfra-
structuur  0 0 0 0 178 160 240 277 276 316 288 280 296 263 

Rest 16 11 23 18 98 17 44 33 64 81 -39 -46 -17 -124 

TOTAAL -181 -444 -416 -299 -357 -289 -168 310 297 471 342 322 368 232 

 

 

Figuur 9: Vlaamse overheid, begrotingen 2014BA tot 2019BO, belangrijkste ESR-correcties, in € mln 

 

                                                

80  Financiële instellingen die geen intermediatieactiviteiten of andere ondersteunende financiële diensten aan-
bieden, waarvan de meerderheid van hun activa of vorderingen niet op open markten worden verhandeld. Het 
INR rekent deze financial captives conform het ESR 2010 tot de overheidssector.  
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4.4 Elementen buiten begrotingsdoelstelling 

208. Vanaf 2016 verwijdert de Vlaamse Regering bepaalde elementen uit de ESR-uitgaven bij de 

af te toetsen begrotingsdoelstelling voor het vorderingensaldo. Dit impliceert: deze elementen 

worden niet meegerekend langs de uitgavenzijde wanneer wordt nagegaan of de beoogde be-

grotingsdoelstelling gehaald is. 

Voor de begrotingen 2016 gaat het om de uitgaven voor de asielcrisis. Vanaf 2017 en volgende 

jaren betreft het de bouwuitgaven voor de Oosterweelwerken en één specifiek bouwdossier zie-

kenhuisinfrastructuur overgenomen van het federale niveau door de 6de Staatshervorming (tot en 

met 2018BA). In 2018 betreft het de schuldovername van de fusionerende gemeenten en de 

opcentiemencorrectie door de aangepaste autonomiefactor. Zie Tabel 80 voor een overzicht van 

deze elementen. 

Deze elementen laten zich opsplitsen in twee delen, namelijk elementen waarover er weinig of 

geen discussie is (standaardvisie), en elementen waar dit wel het geval is. Deze laatste categorie 

betreffen uitgaven die enkel de Vlaamse Regering uit de saldoberekening verwijdert, maar waarin 

de regering niet gevolgd wordt door de HRF, het Rekenhof of de SERV: de bouwkosten Ooster-

weel en het voorheen federale bouwdossier ziekenhuisinfrastructuur. Over de overige elementen 

bestaat er weinig discussie, en deze worden dan ook op de aangegeven wijze meegenomen in 

de saldoberekeningen in dit rapport. Zie Tabel 80. 

Tabel 80: Vlaamse overheid, begrotingen 2015BO tot 2019BO, elementen buiten structureel saldo: visie 
conform Europees begrotingskader en visie Vlaamse Regering, in € mln 

  
2016 
BO 

2016 
BA 

2016 
UITV 

2017 
BO 

2017 
BA 

2017 
UITV 

2018 
BO 

2018 
BA 

2018 
UITV 

2019 
BO 

Asielcrisis 121 94 0 0 0 0 0 0 0 0 

Schuldovername ge-
meenten 

0 0 0 0 0 0 97 97 95 0 

Correctie opcentiemen 0 0 0 0 0 0 1.005 1.005 1.005 0 

Totaal standaardvisie  121 94 0 0 0 0 1.102 1.102 1.100 0 

Oosterweel 0 0 0 80 34 0 76 76 10 135 

Ziekenhuisinfrastructuur 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0 

Totaal visie VR 121 94 0 120 74 0 1.218 1.218 1.111 135 

 

209. Er dient benadrukt dat de SERV geen principieel probleem heeft met het isoleren van uitga-

ven voor strategische investeringen bij het aftoetsen van de begrotingsdoelstelling (zie ook An-

kerpunt 3 bij hoofdstuk 5.1.1).  

De SERV pleit er voor dat bij de start van een legislatuur heldere afspraken gemaakt worden over 

wat wel en niet wordt meegenomen wordt in de berekening van zowel het structureel saldo (con-

form het ESR 2010) als het aangepast nominaal saldo voor het aftoetsen van de begrotingsdoel-

stelling, dus na verwijdering van elementen die (conform de Europese begrotingsopvolging) wel 

in die berekening moeten meegenomen worden. Daarmee wordt de berekening van het structu-

rele saldo consistent over de gehele legislatuur.  
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4.5 Europese begrotingskader en Vlaamse begrotingsre-
sultaten 

4.5.1 Begrotingsdoelstellingen van de HRF 

210. De Afdeling ‘financieringsbehoeften van de overheid’ van de Hoge Raad van Financiën stelt 

jaarlijks in maart een advies op ter voorbereiding van het Belgische Stabiliteitsprogramma, dat 

jaarlijks voor het einde van april bij de Europese Commissie wordt ingediend. Dit advies – in 

overeenstemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale 

overheid en de gewesten en gemeenschappen – formuleert begrotingsdoelstellingen voor de ge-

zamenlijke Belgische overheid, Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) en de verschil-

lende componenten van Entiteit II (gewesten, gemeenschappen en gemeenschapscommissies). 

Het begrotingstraject voor elke overheid wordt uitgedrukt in % van het Belgische bbp, en wordt in 

dit rapport omgezet aan de hand van de bbp-cijfers in de laatste economische begroting van het 

Planbureau (februari 2019). In een aantal jaren wijkt het bij Europa ingediende Stabiliteitspro-

gramma (einde april) iets af van het advies van de HRF (einde maart of begin april), maar het 

Stabiliteitsprogramma verduidelijkt enkel de totale inspanning op Belgisch niveau, en niet de doel-

stellingen per afzonderlijke overheid. In dit rapport wordt verondersteld dat de inspanning van de 

Vlaamse overheid dus overeenkomt met de doelstellingen opgenomen in het HRF-advies, ook 

wanneer de totale inspanning in het finale Stabiliteitsprogramma iets afwijkt van de som van de 

inspanningen opgenomen in het advies.  

211. De nominale HRF-begrotingsdoelstellingen voor de Vlaamse overheid worden in Tabel 81 

weergegeven. Tot en met 2017 was steeds een tekort toegestaan, met zwaartepunt in 2015 en 

2016, en met de bedoeling om een begroting in evenwicht te bereiken tegen 2018 en/of 2019. De 

twee laatste stabiliteitsprogramma’s kenmerken zich door doelstellingen die zeer dicht bij het 

evenwicht blijven (zeker gegeven totale uitgaven van € 45 of € 46 mld door de Vlaamse overheid). 

De HRF-adviezen 2016 tot 2018 geven aan dat de correctie voor de opcentiemen 2018 niet in de 

begrotingsdoelstelling dient opgenomen, zodat een aangepaste tabel zonder deze factor een be-

tere basis voor een vergelijking met de Vlaamse begroting vormt, gezien deze factor daar even-

eens uit het finale resultaat gehaald wordt. De adviezen 2016 en 2017 gaan nog wel uit van een 

impact in de voorgaande jaren, die niet in het Vlaamse begrotingsresultaat verwerkt is. Het resul-

taat zijn uiteraard naar boven bijgestelde begrotingsdoelstellingen. Zie Tabel 82. 

212. In het finale Vlaamse begrotingsresultaat wordt niet alleen rekening gehouden met de on-

derbenutting en ESR-correcties (zie paragraaf 4.1.2 vanaf pagina 121), maar tevens worden een 

aantal elementen uit de saldoberekening verwijderd, in de regel met een verwijzing naar de struc-

turele (en niet de nominale) doelstelling. In dit rapport wordt aanvullend een onderscheid gemaakt 

tussen een maximale (visie Vlaamse Regering) en minder uitgebreide variant. In beide varianten 

worden de uitgaven voor de correctie opcentiemen (2018) en de fusie van gemeentes (2018) uit 

de begrotingsdoelstelling verwijderd, terwijl de Vlaamse Regering ook de bouwuitgaven voor de 

Oosterweelverbinding en een van het federale niveau overgenomen bouwdossier ziekenhuisin-

frastructuur (tot en met de aangepaste begroting 2018) uit de saldoberekening verwijdert.  
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Tabel 81: Hoge Raad van Financiën81 (HRF), adviezen 2015 tot 2019 ter voorbereiding van de Belgische 
Stabiliteitsprogramma’s 2015 tot 2019, nominale begrotingsdoelstelling voor de Vlaamse overheid, 
in € mln (bron bbp-cijfers gebruikt bij omzetting: Planbureau, economische begroting, februari 
2019) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

STABPROG 
2015-201882 -580,1 -764,5 -760,1 -377,6 0,0         

STABPROG 
2016-2019   -620,6 -501,1 -390,8 0,0 -158,0       

STABPROG 
2017-2020   -674,1 -352,5 -338,1 -72,1 -139,4 -47,8     

STABPROG 
2018-2021       26,3 13,5 -4,6 38,3 44,3   

STABPROG 
2019-2022         302,0 92,9 19,1 49,3 10,1 

 

Tabel 82: Hoge Raad van Financiën (HRF), adviezen 2015 tot 2019 ter voorbereiding van de Belgische 
Stabiliteitsprogramma’s 2015 tot 2019, nominale begrotingsdoelstelling voor de Vlaamse overheid 
gecorrigeerd voor de uitgaven autonomiefactor, in € mln (bron bbp-cijfers gebruikt bij omzetting: 
Planbureau, economische begroting, februari 2019) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

STABPROG 
2015-2018 -580,1 -764,5 -760,1 -377,6           

STABPROG 
2016-2019   -312,4 -182,6 -61,5 -960,0 -158,0       

STABPROG 
2017-2020   -295,9 -42,5 -13,2 

-
1.090,7 -139,4 -47,8     

STABPROG 
2018-2021       351,2 -865,3 -4,6 38,3 44,3   

STABPROG 
2019-2022         -716,6 92,9 19,1 49,3 10,1 

 

                                                

81  In een aantal adviezen heeft de HRF varianten van begrotingstrajecten voorgesteld. In deze tabel wordt steeds 
de minst ambitieuse variant opgenomen, die in de praktijk ook steeds in het Stabiliteitsprogramma verwerkt is. 
Voor het advies 2016 gaat het om de variant ‘minimaal vereist scenario om te voldoen aan het schuldcriterium 
in 2017 met een structureel evenwicht in 2019’, voor het advies 2017 gaat het om de variant waarbij de middel-
lange termijndoelstelling (MTO) bereikt wordt in 2019 (en niet 2018), voor het advies 2018 gaat het om het 
zogenaamde ‘alternatieve traject met identieke structurele verbetering in 2019 en 2020’, en voor het advies 
2019 gaat het om het traject uitgaande van de veronderstelling dat de Europese Commissie zal instemmen met 
het Belgische voorstel om de zogenaamde flexibiliteitsclausule toe te passen op de begroting 2019.  

82  Het advies ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2015-2018 is gepubliceerd in maart 2015, dat van 
het Stabiliteitsprogramma 2016-2019 in maart 2016, enzovoort. 
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Tabel 83: Vlaamse overheid, uitvoeringen begrotingen 2015 tot 2018 en begroting 2019BO, 
begrotingsdoelstellingen met en zonder elementen verwijderd uit deze doelstellingen, in € mln 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Nominaal resultaat voor verwijdering elementen buiten be-
grotingsdoelstelling -299,0 -127,5 506,8 -721,1 -134,8 

Nominaal resultaat na verwijdering elementen buiten be-
grotingsdoelstelling, beperkte variant -299,0 -127,5 506,8 379,3 -134,8 

Nominaal resultaat na verwijdering elementen buiten be-
grotingsdoelstelling, visie VR -299,0 -127,5 506,8 389,6 0,0 

 

De drie varianten worden in Tabel 83 weergegeven. Het Vlaamse resultaat (begrotingsuitvoering 

tot en met 201883, begroting 2019BO voor het laatste jaar) beantwoordt steeds aan de doelstelling 

geformuleerd door de HRF, indien het laatste advies waarop het begrotingsresultaat van toepas-

sing is (gegeven in onderste rij per begrotingsjaar in Tabel 82) als vergelijkingspunt wordt gehan-

teerd. Enkel voor 2019 is dit niet het geval, aangezien de HRF vraagt om een overschot te boe-

ken, wat de Vlaamse Regering niet doet. De Vlaamse Regering streeft conform haar regeerak-

koord immers steeds een begrotingsevenwicht (en dus geen positief begrotingssaldo) na.  

4.5.2 Werking van het Europese begrotingskader 

213. De SERV pleit sinds verschillende jaren voor een specifieke behandeling van strategische 

investeringsuitgaven in de Europese begrotingsopvolging, zonder het gehele kader van de be-

grotingsopvolging in vraag te stellen (zie het derde Ankerpunt in paragraaf 5.1.1 vanaf pagina 

134). De vandaag geldende Europese structurele begrotingsopvolging houdt rekening met de 

macro-economische omstandigheden (positieve dan wel negatieve conjunctuur) en eenmalige 

factoren (zowel bij ontvangsten als uitgaven), maar niet met in de tijd geconcentreerde uitgaven 

voor (grootschalige) strategische investeringen. Deze worden op dezelfde wijze behandeld als 

andere uitgavencategorieën.  

Europese begrotingsdoelstellingen: complexe regels, veel interpretatie en moei-
lijk afdwingbaar 

214. De structurele begrotingslogica vertrekt in principe van een duidelijk uitgangspunt: bij eco-

nomisch ongunstige tijden is een tijdelijk tekort (negatief saldo) toegestaan, terwijl bij economisch 

gunstige tijden het omgekeerde resultaat (positief saldo) dient gerealiseerd. De basisidee achter 

de structurele begrotingslogica is: tijdelijke tekorten en overschotten vlakken elkaar na verloop 

van tijd uit, zodat ontvangsten en uitgaven op termijn in evenwicht blijven.  

Er dient echter geconstateerd: in het afgelopen decennium vlakken de negatieve en positieve 

begrotingssaldi van de Belgische, maar ook de Vlaamse, overheid elkaar helemaal niet uit. Over 

                                                

83  Voor de begroting 2018 betreft het de raming van de begrotingsuitvoering 2018 verduidelijkt in de nota van het 
Vlaamse monitoringcomité van februari 2019. 
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bijna de gehele periode was een tekort op de begroting toegestaan. Ongetwijfeld speelt de na-

sleep van de wereldwijde financieel-economische crisis hierin een rol, maar meer dan tien jaar 

na het uitbreken daarvan is het niet langer mogelijk om deze crisis als alibi te gebruiken voor een 

begrotingsbeleid gekenmerkt door toegestane tekorten in opeenvolgende jaren. 

215. Niet alleen de resultaten van het begrotingskader roepen vragen op, dit geldt eveneens voor 

het recente functioneren van dat begrotingskader. De Europese regels blijken immers complex 

om toe te passen, aangezien belangrijke elementen in de berekening tot onduidelijkheid en on-

zekerheid leiden. Tevens zijn aanzienlijke afwijkingen tussen initiële en finale ramingen van cru-

ciale variabelen geen uitzondering. De interpretatie van de begrotingsregels in het jaarlijkse Eu-

ropean Semester in de huidige omstandigheden leidt bovendien niet tot een eenduidige toepas-

sing.  

Het resultaat is dat de regels in de praktijk moeilijk afdwingbaar worden, aangezien de focus 

beleidsmatig bijna steeds ligt op afwijkingen op de regels, eerder dan op het behalen van de 

doelstellingen aangegeven door de regels. 

Output gap dicht bij nul blijkt problematisch 

216. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de berekeningswijze van de conjunctuurcor-

rectie bij de overgang van de structurele naar de nominale begrotingsnormering problematisch 

is. Via de variabele output gap, gedefinieerd als het verschil tussen het effectief bbp en het po-

tentieel bbp in procent van die laatste, wordt de conjunctuurcorrectie berekend om een structurele 

begrotingsdoelstelling jaarlijks in nominale termen te vertalen.  

Op basis van de ramingen van het Planbureau tot 2018 zou de Belgische output gap in de afge-

lopen tien jaar nooit positief geweest zijn, al wordt het evenwicht (0%) in 2011 bereikt. Het eerst-

volgende positieve cijfer werd in de prognoses tot en met 2018 verwacht in 2020. De ramingen 

van de Europese Commissie voor België liggen systematisch hoger, tussen 0,2% en 0,6%, waar-

bij in 2011, 2018 en 2019 licht positieve cijfers bereikt worden. De raming van het Planbureau in 

het kader van het Stabiliteitsprogramma 2019-202284 verhoogt de Belgische output gap voor de 

afgelopen en toekomstige jaren, zodat België vanaf 2017 wel een licht positieve output gap be-

reikt (dus een resultaat bijna identiek met dat van de EC). Wel is opvallend dat na 2019 opnieuw 

een aanzienlijk verschil tussen de raming van de output gap van het Planbureau en de EC zou 

ontstaan, waarbij het resultaat van de EC opnieuw systematisch tot 0,3% bbp hoger zou liggen. 

Dus: op basis van de ramingen van het Planbureau tot 2018 zou in 2018 en 2019 een klein 

begrotingstekort toegestaan zijn, terwijl op basis van de cijfers van de Europese Commissie een 

overschot moest gerealiseerd worden. Vanaf 2019 sluiten de ramingen van het Planbureau aan 

bij deze van de Europese Commissie in 2018, met gelijkaardige beleidsconclusies. 

                                                

84  Deze cijfers worden bij opmaak van dit rapport (begin mei 2019) niet gepubliceerd op de website van het Plan-
bureau. Zij worden wel besproken en toegelicht in het HRF-advies van einde maart 2019 ter voorbereiding van 
het Stabiliteitsprogramma 2019-2022 (zie Kader 1 vanaf pagina 17 van dat advies). 
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217. Het hoeft geen betoog dat er best geen onduidelijkheid (afwijkende cijfers naargelang de 

bron) ontstaat over een cruciale variabele als de output gap, als basis van de conjunctuurcorrectie 

in de berekening van het structurele begrotingssaldo. De recent aangepaste ramingen van het 

Planbureau hebben hun cijfer dicht bij dat van de EC gebracht, zodat deze onduidelijkheid van-

daag weggenomen is. Het lijkt echter niet evident dat deze situatie in de komende jaren geconti-

nueerd wordt. 

218. Het resultaat van deze bijzondere situatie is dat het gehele kader van de structurele begro-

tingsopvolging een deel van zijn relevantie lijkt te verliezen. Immers, de berekening van het struc-

turele saldo wordt onduidelijk (de ene bron geeft aan dat een tekort toegestaan is, de andere dat 

een overschot dient geboekt), en wijkt per definitie weinig af van het nominale saldo (steeds kleine 

output gap).  

Daardoor wordt vandaag, zeker op Vlaams niveau, de nominale begrotingsdoelstelling, dus een 

begroting (nominaal) in evenwicht, de facto de enige begrotingsdoelstelling. Tevens wordt het 

eenvoudiger om ‘alternatieve’ definities van een structurele begrotingsdoelstelling naar voren te 

schuiven: de Vlaamse Regering neemt bijvoorbeeld een aantal elementen niet op in de bereke-

ning bij het aftoetsen van haar begrotingsdoelstelling, en verwijst voor de verwijdering van deze 

elementen naar de structurele begrotingsdoelstelling. Dit is niet conform het Europese begro-

tingskader, aangezien de verwijderde elementen in zowel de nominale als structurele begrotings-

doelstelling dienen meegenomen te worden.  
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5 Begrotingsbeleid: meer investeren in een duur-
zaam budgettair kader 

5.1 Gezonde overheidsfinanciën blijven uitgangspunt 

219. Meerdere uitdagingen, waaronder investeringen in infrastructuur naast andere beleidsprio-

riteiten, zullen de komende jaren de Vlaamse overheidsfinanciën op scherp zetten. Deze uitda-

gingen hoeven hier niet opgesomd te worden, want naast de vele investeringen voor de energie- 

en klimaatdoelstellingen worden voor heel wat andere prioriteiten eveneens aanzienlijke bedra-

gen vooropgesteld, die vaak in meerdere miljarden euro worden uitgedrukt.  

220. De financiering van dergelijke voorstellen in de huidige budgettaire context is niet evident, 

gegeven de visie van de SERV dat drie uitgangspunten de basis van het Vlaamse begrotingsbe-

leid vormen:  

a/ de Vlaamse overheidsfinanciën gezond houden,  

b/ het bevorderen van een stabiele en duurzame sociaaleconomische ontwikkeling die meer wel-

zijn en welvaart mogelijk maakt in Vlaanderen, waartoe een versterking van de investeringen een 

essentiële bijdrage dient te leveren, en  

c/ de huidige Europese begrotingsregels, inclusief een bijdrage aan de vereiste schuldafbouw op 

het niveau van de gehele Belgische overheid, respecteren.  

5.1.1 Ankerpunten voor begrotingsbeleid 

221. In de visie van de SERV kunnen de beoogde doelstellingen gezamenlijk bereikt worden, aan 

de hand van vier te bewaken ankerpunten voor het Vlaamse begrotingsbeleid. 

Ankerpunt 1: structureel begrotingsevenwicht behouden 

Een structureel begrotingsevenwicht is de basis voor de houdbaarheid van de Vlaamse over-

heidsfinanciën, en blijft te allen tijde behouden.  

De structurele begrotingsdoelstelling houdt (in vergelijking met de nominale begrotingsdoelstel-

ling) rekening met de conjuncturele omstandigheden, met eenmalige ontvangsten of uitgaven, en 

met uitgaven voor strategische investeringen85.  

De uitgaven groeien globaal niet sneller dan de ontvangsten.  

                                                

85  De definitie van strategische investeringen (wat wordt er wel en niet mee bedoeld?) is zeer specifiek, en komt 
in paragraaf 5.1.2 vanaf pagina 100 gedetailleerd aan bod. 
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Ankerpunt 2: overheidsinvesteringen versterken 

De uitgaven voor investeringsinspanningen door de overheid groeien sneller dan deze voor de 

andere uitgaven.  

De niet-investeringsuitgaven blijven evenwel groeien, weliswaar aan een lager groeiritme dan de 

investeringen, zodat ook bij de niet-investeringsuitgaven significante initiatieven voor nieuw beleid 

mogelijk blijven.  

De definitie van investeringsinspanningen86 door de overheid omvat de eigen overheidsinveste-

ringen én de kapitaaloverdrachten ter ondersteuning van investeringen door derden (buiten de 

Vlaamse overheid).  

Ankerpunt 3: prioriteit geven aan strategische investeringen  

Uitgaven voor strategische investeringen tijdens hun bouwfase, onafhankelijk van de wijze 

waarop de investering tot stand komt (klassieke dan wel alternatieve financiering), staan het be-

reiken van het structureel begrotingsevenwicht niet in de weg.  

De SERV ondersteunt de voorstellen ter hervorming van de Europese begrotingsopvolging die 

beogen om uitgaven voor dergelijke strategische investeringen te spreiden over de bouwperiode 

dan wel levensduur van deze investeringen, zodat geen conflict ontstaat tussen het behouden 

van het structurele begrotingsevenwicht en het realiseren van deze investering.  

Zolang deze hervorming niet gerealiseerd is, stelt de Vlaamse Regering bij opmaak van het re-

geerakkoord een beperkte lijst met strategische investeringen op, waarvan de bouwuitgaven [ef-

fectieve realisatie] niet meegerekend worden bij het aftoetsen van de begrotingsdoelstelling.  

Ankerpunt 4: schuldevolutie beheersen  

De Vlaamse schuldnormering dient te garanderen dat de Vlaamse schuld niet verder groeit.  

Een integrale schuldplanning op langere termijn bewaakt de evolutie van de Vlaamse schuld, en 

houdt rekening met de (toekomstige) schuldopbouw via alternatieve financieringsconstructies en 

met de (toekomstige) schuldafbouw via de inbreng door derden. 

Bijkomende schuldopbouw (buiten reeds aangegane of besliste schuld) kan enkel verantwoord 

worden voor het realiseren van strategische investeringen, analoog aan de wijze waarop deze 

uitgaven niet meegerekend worden bij het aftoetsen van de structurele begrotingsdoelstelling.  

5.1.2 Creatie van budgettaire ruimte  

222. Gezonde overheidsfinanciën zijn en blijven voor de SERV een evident uitgangspunt. Dit 

impliceert een volgehouden structureel begrotingsevenwicht in Vlaanderen, waarmee maat-

schappelijke beleidsprioriteiten vandaag en in de toekomst kunnen gerealiseerd worden.  

                                                

86  Deze elementen worden in meer detail toegelicht in hoofdstuk 3.4 vanaf pagina 53.  
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223. De combinatie met bijkomende investeringen of andere grote beleidsimpulsen vereist de 

creatie van bijkomende budgettaire ruimte voor deze prioritaire bestedingen.  

Dat kan onder andere door a/ middelen binnen de begroting te verschuiven, b/ waar mogelijk en 

zinvol bepaalde bestedingen te beperken, en c/ waar relevant alternatieve financieringsconstruc-

ties op te zetten. 

1 Verschuiving van middelen binnen huidige uitgaven 

224. Er kan budgettaire ruimte voor versterkte investeringsinspanningen en verwante prioriteiten 

gevonden worden door uitgaven voor overheidsinvesteringen sneller te laten groeien dan deze 

voor andere uitgaven, wat sinds verschillende begrotingsrapporten en -adviezen één van de an-

kerpunten van de SERV-visie op begrotingsbeleid vormt (zie het tweede ankerpunt in paragraaf 

5.1.2 vanaf pagina 135).  

De investeringsinspanningen van de Vlaamse overheid (inclusief ondersteuning van investerin-

gen door derden) komen anno 2019 ongeveer neer op € 550 per inwoner van het Vlaamse ge-

west87. Dit bedrag zal door de realisatie van de Oosterweelverbinding, dus op basis van beslist 

beleid, de komende jaren groeien naar boven € 650 per Vlaming, indien ervan uitgegaan wordt 

dat het overige volume aan investeringsinspanningen door de Vlaamse overheid stabiel blijft.  

225. De SERV pleit ervoor dat de Vlaamse investeringsinspanningen na realisatie van de Oos-

terweelverbinding niet terugvallen tot op het huidige niveau (2019), maar minstens het niveau van 

tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding aanhouden. Dit impliceert op jaarbasis een ver-

sterking van de huidige investeringsinspanningen met afgerond € 600 tot € 700 mln (uitgedrukt 

in termen van de begroting 2019). Ten opzichte van de gehele Vlaamse ESR-begroting (afgerond 

€ 46 mld in 2019) impliceert dit bijkomende investeringsmiddelen ter waarde van ongeveer 1,5% 

van de huidige uitgaven. 

Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat de Oosterweelverbinding zelf na oplevering een 

deel van die bijkomende middelen zal realiseren. Via de tolontvangsten van de Oosterweelver-

binding zal onder andere de schuld aangegaan voor de bouw ervan worden afgebouwd, maar zal 

er eveneens budgettaire ruimte overblijven voor aanvullende bestedingen.  

226. Het derde ankerpunt hoger geeft aan dat de uitgaven voor strategische investeringen tijdens 

hun bouwfase het bereiken van het structureel begrotingsevenwicht niet in de weg mogen staan. 

Idealiter worden over deze werkwijze op het niveau van de Europese begrotingsopvolging afspra-

ken gemaakt. Zolang dit echter niet het geval is, dient in de visie van de SERV een beperkte lijst 

met strategische investeringen opgesteld te worden, waarvan de uitgaven voor de effectieve re-

alisatie niet meegerekend worden bij het aftoetsen van de begrotingsdoelstelling.  

Met strategische investeringen worden bedoeld: investeringen die na realisatie een duidelijk aan-

toonbare impact op de groei van het potentiële bbp hebben. Het gaat om een (zeer) beperkt 

                                                

87  Zie hoofdstuk 3.4.6 vanaf pagina 62. 
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aantal, in de regel grootschalige investeringsprojecten met eveneens een belangrijke vernieu-

wende dimensie. Met deze definitie van strategische investeringen zijn dus geen (uitbreiding van) 

‘gewone’ investeringen bedoeld, inclusief deze voor klimaat- en energiedoelstellingen. In de visie 

van de SERV dient de komende Vlaamse Regering minimaal de Oosterweelverbinding als een 

strategische investering te beschouwen. 

Deze definitie sluit aan bij de voorwaarden gehanteerd in de Europese begrotingsopvolging om 

in aanmerking te komen voor de zogenaamde flexibiliteitsclausule. Dergelijke investeringen wor-

den beschouwd als een equivalent voor een structurele hervorming, na een plausibiliteitscheck 

door de Europese Commissie die nagaat of de bedoelde investeringen tot positieve budgettaire 

effecten op lange termijn leiden.  

227. In essentie geven de Vlaamse sociale partners met deze stelling aan dat de Vlaamse Re-

gering geen strategische investeringen mag uitstellen, enkel en alleen om binnen de krijtlijnen 

van de Europese begrotingsopvolging te blijven.  

De SERV pleit uitdrukkelijk voor een specifieke behandeling van strategische investeringsuitga-

ven in de Europese begrotingsopvolging, zonder dat gehele kader van de begrotingsopvolging in 

vraag te stellen. Maar zolang deze aanpassing van het Europese begrotingskader niet gereali-

seerd is, kan de realisatie van strategische investeringen hierdoor niet tegengehouden worden.  

2 Kritische analyse van huidige bestedingen 

228. Een kritische analyse van de huidige overheidsuitgaven kan budgettaire ruimte creëren voor 

meer prioritaire bestedingen van de beschikbare middelen. Niet alles wat de overheid vandaag 

doet heeft immers nog steeds dezelfde relevantie als bij de opstart van die uitgaven, zodat de 

vraag naar de meest prioritaire besteding van deze middelen dient gesteld.  

De focus van dergelijke analyses ligt niet zozeer op meer efficiëntie (welke output wordt gereali-

seerd gegeven de beschikbare middelen?) of meer effectiviteit (welke impact heeft de gereali-

seerde output op de gewenste maatschappelijke doelstelling of situatie?), maar wel op de impact 

van de geïnvesteerde middelen om de beoogde maatschappelijke doelstelling of situatie te be-

reiken (meer ‘value for money’). De focus achter de vraagstelling is dus: hoe wordt met de be-

schikbare middelen de maatschappelijke impact van het overheidsoptreden gemaximaliseerd? 

De verschillende vraagstellingen worden in Figuur 10 samengevat.  

229. Deze werkwijze sluit aan bij de methode van ‘spending reviews of public policy evaluation’, 

waarvoor sinds enkele jaren een Europees kader is uitgewerkt. De recente Europese aanbeve-

lingen aan België in het kader van het European Semester88 vermelden ook steevast deze me-

thode voor de evaluatie van de huidige besteding van overheidsmiddelen. In essentie gaat het 

om een gecoördineerde en diepgaande analyse van uitgaven met een specifieke doelstelling, 

                                                

88  Europese Commissie, European Semester Country Report, 27.02.2019, zie: https://ec.europa.eu/info/fi-
les/2019-european-semester-country-report-belgium_en.  
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met de bedoeling om na te gaan of deze uitgaven hun beleidsdoelstelling (nog steeds) bereiken, 

dan wel of een aangepast volume van deze uitgaven meer aangewezen is.  

230. Het kan niet de bedoeling kan zijn dat de resultaten van dergelijke ‘spending reviews’ enkel 

neerkomen op minderuitgaven, dus besparingen. Een analyse van de beschikbare middelen kan 

leiden tot de conclusie dat maatschappelijk gewenste resultaten met minder middelen kunnen 

bereikt worden, maar dat hoeft niet te betekenen dat deze middelen niet langer moeten ingezet 

worden. De eerste vraag zou dan moeten zijn: welke andere beleidsprioriteiten kunnen met de 

vrijgekomen middelen gerealiseerd worden? 

 

Figuur 10: Typologie van overheidsevaluaties  

 
231. De uitrol van prestatiebegroting in de afgelopen twee jaar heeft een kader gerealiseerd om 

beleidsinformatie en begrotingsinformatie gezamenlijk te verwerken en op elkaar af te stemmen, 

via de zogenaamde ‘inhoudelijke structuurelementen89’ (ISE). Het doel is om de inhoudelijke in-

formatie uit de beleidsnota’s, beleidsbrieven en ondernemingsplannen te koppelen aan de mid-

delen in de Vlaamse begroting, met een betere afstemming tussen beleid en begroting als resul-

taat. Er kan echter pas van een volwaardige prestatiebegroting gesproken worden wanneer de 

prestaties ten opzichte van de doelstellingen ook gemeten worden. Het zal pas tijdens de vol-

gende legislatuur zijn dat dergelijke indicatoren per inhoudelijk structuurelement uitgewerkt wor-

den. De verdere uitrol van prestatiebegroting in de komende jaren heeft daarmee een directe link 

met de realisatie van ‘spending reviews’. Immers, het resultaat van een spending review is een 

inschatting (dus meting) van de beleidsresultaten gerealiseerd met de beschikbare middelen voor 

dat beleid, en hanteert daarvoor per definitie een indicator (‘meetlat’).  

Het is dan ook aangewezen om de implementatie van spending reviews in de verschillende be-

leidsdomeinen te laten samen sporen met de verdere uitrol van prestatiebegroting. De resultaten 

van beide processen kunnen elkaar zowel inspireren als versterken. 

                                                

89  De definitie in de voorbereidende nota’s prestatiebegroting omschrijft een inhoudelijk structuurelement als volgt: 
een inhoudelijk zinvolle clustering van deelbevoegdheden of kredieten binnen een beleidsveld of programma 
die in principe stabiel blijft over de legislaturen heen, zodat hieraan op een eenduidige manier enerzijds varia-
bele, legislatuurgebonden doelstellingen en anderzijds stabiele begrotingsartikels kunnen gekoppeld worden. 

Uitgaven Input Output Outcome

Efficiëntie ? Effectiviteit ?

Value for money'
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3 Alternatieve financieringsconstructies  

232. In bepaalde situaties kunnen alternatieve financieringsconstructies zinvol zijn om investe-

ringsuitgaven over een lange periode te spreiden, om zo de budgettaire impact op korte termijn 

te beperken. Enkel een budgettaire argumentatie pro PPS (op korte termijn) is in de visie van de 

SERV onvoldoende (wat in het verleden in Vlaanderen vaak doorslaggevend was bij opzet van 

deze constructies), aangezien de totale kost van de investering op lange termijn (inclusief ver-

goeding voor het aantrekken van het investeringskapitaal) aanzienlijk hoger kan zijn dan de reële 

investering. 

De operationele of maatschappelijke meerwaarde van alternatieve financieringsconstructies dient 

duidelijk aangetoond, wat in essentie gaat om een betere prijs/kwaliteitverhouding over de hele 

levenscyclus van een project. Door de risicodeling kan in dat geval de private partner ook meer 

geresponsabiliseerd worden, om het project binnen tijd, binnen budget, en via meer innovatie op 

te leveren. De budgettaire impact op korte termijn voor de overheid is dus slechts één van de 

elementen die in een keuze pro of contra dergelijke publiek-private samenwerking een rol speelt.  

233. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat de PPS-logica ook een keerzijde kan heb-

ben, namelijk de langere voorbereidingstijd en de hoge transactiekosten door de toegenomen 

complexiteit. Ook is de financieringskost vaak hoger, omdat de overheid goedkoper kan lenen 

dan private spelers (uiteraard dienen steeds de risico’s en de hele looptijd van project in rekening 

te worden gebracht). Dit maakt dat PPS-constructies voor kleinschalige infrastructuurprojecten 

niet geschikt is: zo ligt in Nederland het drempelbedrag voor een PPS-constructie vandaag op 

€ 60 mln. 

234. De meest voorkomende vorm van private financiering voor publieke infrastructuur is 

DBFM(O). Het gaat om een lange termijncontract tussen een publieke en private partner, waarbij 

de private partner verantwoordelijk is voor het ontwerp (design), bouw (build), financiering (fi-

nance), onderhoud (maintain) en beheer (operate). De private partner neemt de bijhorende ri-

sico’s (volgens de afgesproken risicoverdeling) op zich, en ontvangt na oplevering een jaarlijkse 

beschikbaarheidsvergoeding. Op het einde van het contract wordt (in de regel) het eigendom van 

de activa overgedragen aan de publieke partner.  

De onderhandelingen over de juiste taak- en risicoverdeling kunnen bovendien zeer complex zijn 

en veel tijd in beslag nemen. De juridische complexiteit maakt dat gespecialiseerde advocaten-

bureaus in de afgelopen jaren zowel publieke als private partners hierin begeleiden, zodat 

DBFM(O)-projecten in de regel gepaard met vuistdikke contracten.  

235. De risicoverdeling opgenomen in deze contracten is essentieel voor de ESR-matige behan-

deling van deze projecten. Het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR 2010) bepaalt de wijze 

waarop engagementen tot investeringen door de overheid in haar rekeningen dienen verwerkt. 

Dit impliceert dat bij het uittekenen van een investeringsproject met deze begrotingstechnische 

complexiteit dient rekening gehouden, zoals de afgelopen jaren uitvoerig geïllustreerd is. 

236. Als de risico’s correct zijn verdeeld conform de vormvereisten van het ESR 2010 – private 

partner draagt bouw-, vraag- of beschikbaarheidsrisico’s en publieke partner draagt politiek risico 
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(zoals vergunningen) – dan kunnen DBFM(O) projecten ESR-neutraal zijn. Dergelijke projecten 

dienen dus niet bijgeschreven te worden op de overheidsbalans: de overheid wordt geen ‘econo-

misch eigenaar’ van het project, maar garandeert wel de financiering (betalings- of bekostigings-

bron). Dit impliceert dat de jaarlijkse overheidsuitgaven ter betaling / bekostiging van deze pro-

jecten (beschikbaarheidsvergoedingen) jaar na jaar als reguliere uitgaven in de begrotingen wor-

den opgenomen. De overheid spreidt daarmee deze uitgaven in de loop van de tijd, zoals con-

tractueel vastgelegd (in de regel te betalen vanaf de oplevering).  

237. Wanneer de overheid wel als de feitelijke economische eigenaar van het project wordt be-

schouwd, dan bepalen de ESR-regels dat het gehele overheidsengagement bij de start van het 

project in de rekeningen dient opgenomen. Dit betekent: alle contractueel aangegane verplichtin-

gen (inbegrepen deze voor de komende jaren) dienen op het moment van het overheidsengage-

ment in het saldo verwerkt, ook al wordt de concrete financiering en betaling (kasuitgaven) ge-

spreid over vele jaren. Deze bepalingen kunnen eveneens met terugwerkende kracht toegepast 

worden, zoals gebleken is bij een aantal PPS-projecten (zoals DBFM ‘Scholen van Morgen’) op-

gestart voor invoering van het ESR 2010 (september 2014). 

Bovendien: wanneer de overheid de feitelijke economische eigenaar van het investeringsvehikel 

is (ook al was dat bij aanvang van het project niet de bedoeling), dan wordt dit vehikel opgenomen 

binnen de overheidsperimeter. Alle ontvangsten, uitgaven én schuld van deze entiteiten worden 

tot de geconsolideerde overheid gerekend. Dit impliceert: de schuld tegenover derden aangegaan 

door het investeringsvehikel wordt eveneens in de overheidsschuld opgenomen.  

238. Om te bepalen of de overheid al dan niet de feitelijke economische eigenaar van het inves-

teringsproject wordt, is het essentieel dat de private partner voldoende risico’s op zich neemt. 

Bepaalde clausules in het contract, zoals een waarborgregeling of participatie door de overheid, 

kunnen beschouwd worden als een significante risico-overdracht van de private naar de publieke 

partner.  

De regels en interpretaties van Eurostat hierover zijn sinds 2014 strenger geworden (ESR 2010 

in plaats van ESR 1995), en waren een tijdlang (2015 en 2016) qua concrete toepassing ondui-

delijk. De gids voor de ESR-matige behandeling van PPS-projecten (uitgebracht op 29 september 

2016) – een samenwerking van Eurostat met EPEC, het Europees expertisecentrum voor PPS 

van de Europese Investeringsbank (EIB) – heeft vele onduidelijkheden inzake ESR-neutraliteit 

weggenomen (klik hier). De gids heeft voorrang op voorgaande Eurostat-evaluatiedocumenten, 

zodat de interpretatieregels voor een toekomstige behandeling van private financiering van infra-

structuur (meer) verankerd zijn. 

5.1.3 Schuldbeheersing combineren met strategische investerin-
gen 

239. De beperking en beheersing van schulden zijn vandaag en in de komende jaren van belang 

voor het gezond blijven van de Vlaamse overheidsfinanciën. Er dient zo weinig mogelijk schuld 

doorgeschoven te worden naar volgende generaties, en dient vermeden dat historische schulden 

in de weg staan van de aanpak van de huidige uitdagingen.  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7204121/epec-eurostat-statistical-guide-en.pdf
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Het is sinds verschillende jaren duidelijk dat de oorspronkelijke schulddoelstelling in het Pact 

202090 (opgemaakt in de loop van 2008 en afgesloten in januari 2009) niet meer relevant is. Deze 

doelstelling ging als volgt: “De Vlaamse overheid blijft het volgende decennium financieel gezond. 

Uitgangspunt is de eind 2008 verworven schuldenvrije positie te behouden”.  

Na implementatie van het ESR 2010 is duidelijk dat de Vlaamse overheid nooit schuldenvrij ge-

weest is (ook niet bij benadering) conform de definities van het ESR 2010, gezien de constructies 

opgezet om de overheidsinvesteringen gefaseerd in de begroting te verwerken niet langer ‘buiten 

de begroting’ kunnen gehouden worden. In deze doelstelling 20 van het Pact 2020 is uiteraard 

ook geen rekening gehouden met de impact van de wereldwijde financieel-economische crisis 

(2008/2009), evenals met de impact van bijvoorbeeld de 6de Staatshervorming. 

Schuldevolutie afgelopen legislatuur 

240. In de afgelopen legislatuur evolueerde de geconsolideerde schuld van de Vlaamse overheid 

van € 18,92 mld in 201491 naar € 26,94 mld voor 2019 (zoals geraamd bij opmaak van de begro-

ting 2019BO). De schuld bestaat hoofdzakelijk uit drie grote categorieën: rechtstreekse schuld 

van de Vlaamse departementen, schuld van de geconsolideerde instellingen (s1312) en deze 

met betrekking tot geherclasseerde alternatieve financieringsconstructies (zoals PPS-construc-

ties). Een overzicht van de evolutie van de schuld bevindt zich in Tabel 84 op de volgende pagina.  

241. De schuld van de Vlaamse departementen wordt berekend door de directe schuld aan te 

vullen met de lopende rekening en de evolutie bij het centrale financieringsorgaan van de 

Vlaamse openbare instellingen, naast enkele andere correcties92. Deze evolueert van € 4,52 mld 

in 2014 naar € 9,71 mld in 2019, wat in hoge mate volgt uit de overgenomen financiering van de 

VMSW en het VWF: de herfinanciering van beide instellingen voegt € 1,2 mld toe aan de netto 

schuld in 2018 en € 1,6 mld in 2019. Het resultaat wordt gemilderd door de impact van het decreet 

beheer financiële activa, met in 2018 een positieve impact van € 600 mln, wat slinkt tot € 100 mln 

in 2019. Gezamenlijk leidt dit voor een toename van de directe schuld met € 1,46 mld in 2018 en 

€ 2,98 mld in 2019. 

De te consolideren instellingen kennen een piek in 2016 door de erfenis van de historische schul-

denlast van de federale financiering van de ziekenhuisinfrastructuur, afgesproken bij de zesde 

staatshervorming. Hierna vertoont de totale schuldenlast van de instellingen een dalende ten-

dens. De alternatieve financieringsconstructies laten aanvankelijk eveneens een stijging opteke-

nen, aangestuwd door Scholen van Morgen en Via Invest, waarna de impact van de scholenbouw 

afneemt.  

                                                

90  https://www.vlaanderen.be/publicaties/pact-2020-een-nieuw-toekomstpact-voor-vlaanderen-20-doelstellingen 

91  In de begrotingsdocumenten van 2016BO wordt niet verwezen naar de realisatie of een specifieke begroting, 
maar enkel naar het jaar in kwestie. Vanaf 2017BO wordt er verwezen naar de uitvoering van een begroting. 

92  Het gaat om de Flemish community obligations die vanaf 2018 verplicht worden aangehouden door instellingen 
met liquide middelen op overschot, naast een CFO-correctie voor deelentiteiten die niet tot de Vlaamse conso-
lidatiekring worden gerekend en de indirecte schuld van de Vlaamse departementen. Tenslotte is er een cor-
rectie betreffende de voormalige FRGE-leningen, die in 2015 werd herdoopt tot energielening.  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/pact-2020-een-nieuw-toekomstpact-voor-vlaanderen-20-doelstellingen
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Tabel 84: Vlaanderen, 2014 tot 2019BO, evolutie van de geconsolideerde schuld, in € mln 

 

2014 
BA 

2015 
UITV 

2016 
UITV 

2017 
UITV 

2018 
BA 

2019 
BO 

Directe schuld Vlaamse departementen 2.553 4.107 4.644 5.052 6.513 9.487 

Negatieve stand zichtrekening en CFO (te 
consolideren instellingen) 1.912 0 0 262 262 262 

Correcties buiten zichtrekening  52 52 67 -38 -38 -38 

Totaal Vlaamse departementen  4.517 4.159 4.711 5.276 6.737 9.712 

Agion 384 379 381 375 375 375 

BAM 168 153 137 121 105 89 

EKM's 730 597 591 595 604 620 

VIPA 2.130 1.847 1.760 1.670 1.578 1.481 

VMSW 5.969 6.313 6.283 6.113 5.930 5.738 

VVM De Lijn 267 150 171 152 140 126 

VWF 3.041 3.005 2.843 2.706 2.558 2.406 

Universiteiten en hogescholen 390 305 464 517 522 528 

Ziekenhuisinfrastructuur 0 0 4.963 4.727 4.487 4.224 

FWO 28 161 0 0 0 0 

Andere 581 697 348 208 199 262 

ESR-correcties 0 0 0 -12 -15 -465 

Totaal te consolideren instellingen  13.689 13.607 17.941 17.171 16.482 15.383 

DBFM Scholen van Morgen 173 532 394 182 141 125 

Brabo I 77 74 162 178 175 172 

Livan I 67 68 162 96 93 91 

Stelplaatsen De Lijn 37 36 89 141 136 136 

Via Invest Zaventem 55 371 57 56 55 54 

R4 106 0 93 91 89 87 

Noord Zuid Kempen 196 0 197 190 185 179 

Andere 0 17 7 4 4 4 

Totaal PPS-constructies 711 1.098 1.161 939 879 848 

Schuldovername gemeenten 0 0 0 0 91 82 

Overlopende rekening afrekening 2018 BFW 0 0 0 0 968 916 

Totaal geconsolideerde schuld 18.918 18.864 23.812 23.386 25.156 26.941 

Toename geconsolideerde schuld 0 -54 4.949 -427 1.771 1.784 

 

242. Een overzicht van de relatieve impact van de belangrijkste componenten van de geconsoli-

deerde schuld bevindt zich in Tabel 85. 
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Tabel 85: Vlaanderen, 2014 tot 2019BO, geconsolideerde schuld: belangrijkste entiteiten, in € mln en % 

 
2014 % 

2015 
UITV 

% 
2016 
UITV 

% 
2017 
UITV 

% 
2018 
BA 

% 
2019B

O 
% 

Schuld Vlaamse  
departementen 
na correcties 4.517 24 4.159 22 4.711 20 5.276 23 6.737 27 9.712 36 

VMSW 5.969 32 6.313 33 6.283 26 6.113 26 5.930 24 5.738 21 

VWF 3.041 16 3.005 16 2.843 12 2.706 12 2.558 10 2.406 9 

VIPA 2.130 11 1.847 10 1.760 7 1.670 7 1.578 6 1.481 5 
Ziekenhuisinfra-
structuur 0 0 0 0 4.963 21 4.727 20 4.487 18 4.224 16 
Andere te conso-
lideren entiteiten 2.549 13 2.442 13 2.092 9 1.955 8 1.929 8 1.533 6 

Totaal PPS 711 4 1.098 6 1.161 5 939 4 879 3 848 3 
Schuldovername/  
overlopende re-
kening 0 0 0 0 0 0 0 0 1.058 4 997 4 

Totaal schuld 18.918 100 18.864 100 23.812 100 23.386 100 25.156 100 26.941 100 

Toename schuld 0 0 -54 0 4.949 26 -427 -2 1.771 8 1.784 7 
 

De instellingen VMSW, VWF en VIPA zijn aan het begin van de legislatuur verantwoordelijk voor 

59% van de geconsolideerde schuld van de Vlaamse overheid. Dit aandeel daalt naar 35% in 

2019. Bij dit grote aandeel dient opgemerkt dat tegenover deze schuldenlast significante vorde-

ringen staan (zie  

De Vlaamse Regering rapporteert bij 2019BO voor het eerst de ratio van schuld en lopende in-

komsten: zie Tabel 87. Het resultaat blijft zoals beoogd onder het maximum van 65%. Er is tussen 

2017 en 2019 wel sprake van een stijgende tendens, van 44% (2017) naar 50% (2019).  

245. In eerdere adviezen heeft de SERV de benadering van de Vlaamse Regering onderschre-

ven. In de visie van de SERV is bijkomende schuldopbouw (buiten reeds aangegane of besliste 

schuld) echter enkel te verantwoorden voor het realiseren van strategische investeringen, ana-

loog aan de wijze waarop deze uitgaven niet worden meegerekend bij het aftoetsen van de struc-

turele begrotingsdoelstelling (zie hoger).  

Deze doelstelling vereist dat de schuldevolutie op korte en langere termijn in kaart gebracht wordt. 

Tabel 86). Tezelfdertijd wint de directe schuld van de Vlaamse departementen aan belang, door 

de erfenis van de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur. De impact van de alternatieve 

financieringsconstructies is relatief stabiel en blijft kleiner dan elk van de drie vermelde instellin-

gen. Gezamenlijk leidt dit tot een toename van de geconsolideerde schuld met 42% tussen 2014 

en 2019BO. De evolutie van het totaal en de samenstelling van de geconsolideerde schuld wordt 

weergegeven in Figuur 11. 
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Vlaamse schuldnormering richten op schuldbeheersing 

243. De Vlaamse Regering heeft in de afgelopen legislatuur een schuldnormering opgesteld, 

conform de afspraken in het regeerakkoord, op basis van twee doelstellingen. Vooreerst wenst 

men de huidige gunstige rating van Vlaanderen te behouden. Hiertoe dient onder andere de 

schuld te worden beperkt tot 65% van de lopende ontvangsten. De tweede doelstelling omvat het 

behoud van een positieve netto-actiefpositie, wat betekent dat de vermarktbare activa van de 

Vlaamse overheid groter moeten zijn (en blijven) dan haar geconsolideerde schuld. Hiervoor 

wordt de overgenomen schuld door de zesde staatshervorming m.b.t. de ziekenhuisfinanciering 

uitgezonderd. Bedoeling is dat de positieve netto-actiefpositie steeds garandeert dat tegenover 

de schuld (passiva) er steeds voldoende activa staan. Deze benadering impliceert dat de reële 

Vlaamse schuld in de komende jaren mag stijgen, zolang de huidige rating behouden wordt en 

er op de balans meer activa dan passiva geregistreerd worden. 

Figuur 11: Vlaamse overheid, 2014 tot 2019BO, geconsolideerde schuld, in € mln en % 

 

 

244. Bij 2018BO gaat de Vlaamse Regering van start met de rapportering van de verhouding van 

haar schuldpositie gegeven deze doelstellingen. De regering geeft telkens de stand van haar 

netto-actiefpositie in jaar t-1 weer. De Vlaamse overheid heeft een positieve netto-actief-positie 

in 2016, die wordt versterkt in 2017 door stijgende vorderingen op meer dan één jaar en een 

toename bij liquide middelen en geldbeleggingen. Deze schulddoelstelling wordt bijgevolg ge-

haald. Zie  
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De Vlaamse Regering rapporteert bij 2019BO voor het eerst de ratio van schuld en lopende in-

komsten: zie Tabel 87. Het resultaat blijft zoals beoogd onder het maximum van 65%. Er is tussen 

2017 en 2019 wel sprake van een stijgende tendens, van 44% (2017) naar 50% (2019).  

245. In eerdere adviezen heeft de SERV de benadering van de Vlaamse Regering onderschre-

ven. In de visie van de SERV is bijkomende schuldopbouw (buiten reeds aangegane of besliste 

schuld) echter enkel te verantwoorden voor het realiseren van strategische investeringen, ana-

loog aan de wijze waarop deze uitgaven niet worden meegerekend bij het aftoetsen van de struc-

turele begrotingsdoelstelling (zie hoger).  

Deze doelstelling vereist dat de schuldevolutie op korte en langere termijn in kaart gebracht wordt. 

Tabel 86. 

De Vlaamse Regering rapporteert bij 2019BO voor het eerst de ratio van schuld en lopende in-

komsten: zie Tabel 87. Het resultaat blijft zoals beoogd onder het maximum van 65%. Er is tussen 

2017 en 2019 wel sprake van een stijgende tendens, van 44% (2017) naar 50% (2019).  

245. In eerdere adviezen heeft de SERV de benadering van de Vlaamse Regering onderschre-

ven. In de visie van de SERV is bijkomende schuldopbouw (buiten reeds aangegane of besliste 

schuld) echter enkel te verantwoorden voor het realiseren van strategische investeringen, ana-

loog aan de wijze waarop deze uitgaven niet worden meegerekend bij het aftoetsen van de struc-

turele begrotingsdoelstelling (zie hoger).  

Deze doelstelling vereist dat de schuldevolutie op korte en langere termijn in kaart gebracht wordt. 

Tabel 86: Vlaamse overheid, 2016 en 2017, netto actiefpositie, in € mld (bron: Algemene Toelichting bij de 
begrotingen 2018BO en 2019BO) 

  2016 2017 

Financiële activa     

Financiële vaste activa – deelnemingen  2,9 2,9 

Financiële vaste activa – vorderingen  0,3 0,3 

Vorderingen op meer dan één jaar 13,9 14,4 

Vorderingen op minder dan één jaar  0,6 0,8 

Voorraad onroerende goederen voor verkoop  0,2 0,2 

Liquide middelen en geldbeleggingen 6,6 7,5 

Totaal  24,5 26,1 

Aftrek “niet eigenaarschap”  -2,9 -3,3 

Totaal weerhouden activa  21,6 22,8 

Passiva   

Geconsolideerde schuld  23,8 23,4 

Aftrek ziekenhuisfinanciering  -5 -4,7 

Totaal weerhouden passiva 18,8 18,6 

Netto actief 2,8 4,2 
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Tabel 87: Vlaamse overheid, 2017 tot 2019, ratio lopende inkomsten en schuld, in € mln en % (bron: 
Algemene Toelichting bij de begroting 2019BO) 

  2017 2018 2019 

Directe schuld 5.314 6.775 9.750 

Indirecte schuld 0 0 0 

Sociale huisvesting 9.414 9.092 8.764 

Alternatieve financiering 2.609 2.457 2.330 

Ziekenhuisinfrastructuur 4.727 4.487 4.224 

Andere schuld 1.322 2.346 1.873 

Som 23.386 25.156 26.941 

Schuld exclusief ziekenhuisinfrastructuur 18.659 20.669 22.716 

Ontvangsten 42.846 42.625 45.096 

Ratio 43,6% 48,5% 50,4% 

 

Integrale schuldplanning op langere termijn 

246. Een integrale schuldplanning op korte en langere termijn moet de evolutie (zowel groei als 

afbouw) van de (brede) Vlaamse schuld in kaart brengen, en deze evolutie bewaken. Daarbij 

dient rekening gehouden met de vandaag nog niet zichtbare (toekomstige) schuldopbouw, die 

vooral via twee mechanismes tot stand komt, maar ook met de vandaag nog niet zichtbare (toe-

komstige) schuldafbouw, die via de inbreng van derden tot stand kan komen.  

Bijkomende schuldopbouw kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de Vlaamse overheid zich de af-

gelopen jaren voor langere periodes (meer dan 20 jaar) engageerde tot bouw- en onderhoudsbij-

dragen voor investeringen in de zorgsector. Daarnaast worden via alternatieve financiering van 

infrastructuurwerken (DBFM en verwante constructies) uitgaven over lange periodes gespreid, 

met in de regel een hogere kost op het einde van de afbetalingsperiode. Tevens kunnen (toe-

komstige) schulden afgebouwd worden door ontvangsten via uitbating van gerealiseerde infra-

structuur. Bijvoorbeeld infrastructuurinvesteringen (zoals de Oosterweelverbinding) kunnen via 

de gebruiker (tolheffing) aanzienlijk bijdragen tot de afbouw van de aangegane schulden, ook 

wanneer dat over vele jaren dient gespreid. En investeringen en schuld voor sociale huisvesting 

kunnen bijvoorbeeld de inbreng van de huurder en toekomstige eigenaar verwerken in hun lange 

termijnplanning.  

247. Het is aangewezen dat de Vlaamse overheid in de volgende legislatuur belangrijke stappen 

vooruit zet qua rapportering over de (determinanten van de) Vlaamse schuldevolutie vanuit de 

geschetste brede invalshoek en het lange termijnperspectief. De afgelopen jaren is de rapporte-

ring over de Vlaamse schuld, in de Algemene Toelichting bij elke begroting, aanzienlijk uitgebreid 

en verbeterd, maar vooral met focus op het kasbeheer en de schuldevolutie op korte termijn.  

Schulden bij semipublieke actoren? 

248. De SERV merkt op dat de schuld op de ondernemingsbalans van sommige semipublieke 

actoren, zoals bijvoorbeeld de netbeheerders, vandaag zeer groot is. Deze ondernemingen blij-

ven buiten de consolidatiekring van de Vlaamse overheid, maar het gaat wel om cruciale actoren 
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voor de Vlaamse overheid, de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse burger. Bijvoorbeeld de Ener-

gieheffing, aanzienlijk uitgebreid en vervolgens terug ingeperkt door de Vlaamse Regering in de 

afgelopen legislatuur, diende in essentie om vorderingen (ten aanzien van de Vlaamse overheid) 

op de ondernemingsbalansen van elektriciteitsdistributiemaatschappijen af te bouwen, naar aan-

leiding van engagementen aangegaan door de vorige Vlaamse Regering.  

249. Gegeven de opgebouwde schuld door deze ondernemingen, en de kostprijs ervan, is het 

aangewezen om de (vaak dure) financiering met vreemd vermogen door deze actoren te herbe-

kijken, ook al gaat het niet om Vlaamse schuld. Deze schulden blijven vermoedelijk voor langere 

tijd op de balans van die actoren (dan wel op die van hun aandeelhouders zoals lagere besturen) 

staan, en wegen daarmee ook op de werking van deze actoren. Dat verhindert niet dat eventuele 

problemen bij de financiering van die schuld en schuldafbouw finaal altijd zal doorgeschoven 

worden naar de Vlaamse huishoudens, bedrijven en organisaties, via onder andere de elektrici-

teits- of waterfactuur.  

Het is aangewezen dat de Vlaamse overheid, in overleg met deze actoren, zoekt naar de meest 

efficiënte wijze van financiering en schuldafbouw door en voor deze actoren, zonder daarvoor 

bijkomende ondersteuning aan de Vlaamse huishoudens en bedrijven te vragen.  

5.2 Investeringsbeleid en aantrekkelijke infrastructuur  

250. Vlaanderen moet de komende jaren grondig verbouwd worden. Werken aan een degelijke 

infrastructuur verdient een hoge prioriteit, gezien een degelijke infrastructuur cruciaal is voor de 

verdere uitbouw van welvaart en welzijn in een maatschappij.  

Er is in Vlaanderen een consensus dat aanzienlijke investeringen nodig zijn, in onder andere 

gebouwen, mobiliteit, energie, water, telecom, steden, kustbescherming of digitale infrastructuur, 

om deze infrastructuur te vernieuwen én aan te passen aan belangrijke uitdagingen. De uitdagin-

gen zijn legio, zoals klimaatverandering, materiaalschaarste, milieuverontreiniging, vergrijzing, 

verkeerscongestie, digitalisering of migratie. Ook de indicatoren zijn duidelijk: steeds langere files, 

wachtlijsten voor investeringen in scholen of sociale woningen, of het niet dan wel vertraagd halen 

van energie- en milieudoelstellingen. De Europese Commissie geeft in haar Country Report 2019 

voor België aan dat de investeringen in België relatief laag zijn. Eerder in dit rapport is erop ge-

wezen dat een meer uitgebreide definitie van investeringen aangewezen is om de investerings-

inspanning van de Vlaamse overheid goed in kaart te brengen. Maar ook wanneer de ondersteu-

ning van investeringen door derden wordt meegenomen, blijft het een aanzienlijke uitdaging om 

de investeringsbehoeften te beantwoorden.  

Een inhaalbeweging qua infrastructuurinvesteringen biedt bovendien de kans om te bouwen aan 

een koolstofarme en klimaatbestendige infrastructuur, en tegelijkertijd het economisch weefsel te 

versterken en mobiliteits- en milieuproblemen aan te pakken. Infrastructuurinvesteringen moeten 

bovendien een antwoord bieden op nieuwe behoeften, zoals investeringen in slimme steden, di-

gitale infrastructuur of artificiële intelligentie. 



  

 Evaluatie begrotingsbeleid 2015-2019 

 

 

 
  148 

 

251. Eerder is in SERV-begrotingsrapporten en -adviezen93 benadrukt dat de wijze waarop de 

Vlaamse overheid haar investeringsprojecten aanpakt kan verbeterd worden.  

Om de benodigde infrastructuuruitbouw te kunnen realiseren zijn voor de Vlaamse overheid een 

duidelijk afwegingskader, een goede planning, een centrale infrastructuurcel en een degelijk be-

heer cruciaal, wat in de volgende punten wordt uitgewerkt.  

5.2.1 Afwegingskader voor overheidsinvesteringen  

252. De realisatie van infrastructuurinvesteringen vereist een duidelijk en professioneel raam-

werk, om samenwerking en coördinatie vanuit de overheid met alle betrokken actoren mogelijk 

te maken. De overheid dient een afwegingskader te ontwikkelen dat voor elk van haar projecten 

aangeeft welke type van investering aangewezen is, dus welke voor- en nadelen de respectieve 

methodes hebben om het beoogde doel te bereiken. Naast de relevantie en prioriteit van inves-

teringsprojecten moet eveneens ingevuld worden hoe (op welke wijze) de investering het best 

gerealiseerd wordt, namelijk als een eigen directe investering, via een alternatieve financierings-

constructie, of via marktregulering dan wel een andere methode. Ook de ruimtelijke dimensie van 

investeringen (wat wordt waar (niet) gebouwd?) dient opgenomen in dit afwegingskader. Zie Fi-

guur 12 voor een algemene schets van de principiële mogelijkheden.  

                                                

93  Het SERV-advies over de begroting 2019 (gepubliceerd begin juli 2018) geeft een gedetailleerd overzicht van 
de investeringsaanpak door de Vlaamse overheid in de afgelopen jaren, en formuleert een aantal verbetervoor-
stellen die in dit hoofdstuk geactualiseerd worden. 
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Figuur 12: Typologie overheidsinvesteringen, principieel onderscheid 

 

253. Het doel van dat afwegingskader moet zijn dat een (eigen dan wel aangestuurd) investe-

ringsprogramma ervoor zorgt: 

 dat de juiste infrastructuurprojecten gerealiseerd worden,  
 op een kostenefficiënte en betaalbare manier,  
 binnen de aangegeven tijdsperiode, 
 met aandacht voor de maatschappelijke meerwaarde, 
 en gedragen/gesteund door gebruikers, burgers en bedrijven. 

 
254. Kostenefficiëntie en betaalbaarheid zijn cruciale aandachtspunten voor elke overheid bij de 

financiering, realisatie en onderhoud van infrastructuur. De economische onderbouw van ge-

plande investeringen vereist als focus de beste prijs/kwaliteitverhouding (‘value for money’). Er 

dient daarbij een onderscheid gemaakt tussen de financiering en betaling: ‘wie financiert (of in-

vesteert?) op korte termijn?’ (= tot bouw / realisatie) en ‘wie betaalt een project op langere ter-

mijn?’ (= afbetaling van projectfinanciering). Eenzelfde instantie kan verantwoordelijk zijn voor 

investering en afbetaling, maar vaak is er een onderscheid. Bij tolwegen is het de overheid of een 

alternatieve financieringsconstructie die de bouw financiert, maar uiteindelijk zal de gebruiker het 

project betalen, via de tolheffing. Bij schoolgebouwen via klassieke financiering daarentegen is 

er geen onderscheid: de overheid financiert de bouw, en zal de via klassieke overheidsontvang-

sten verworven middelen daarvoor inzetten.  
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255. Goede coördinatiemechanismen binnen en tussen overheden (lokaal, regionaal, nationaal) 

zijn noodzakelijk voor een efficiënte informatiedoorstroming en een efficiënt besluitvormingspro-

ces. Dit impliceert een nauwe samenwerking tussen overheden op verschillende beleidsniveaus 

(naast regionaal ook lokaal, nationaal en zelfs Europees), inclusief de samenwerking met private 

marktspelers.  

5.2.2 Geïntegreerde infrastructuurplan 

256. De uitwerking van een strategische lange termijnvisie en bijhorend plan is de start van een 

succesvol investeringsprogramma. Dergelijk strategisch investeringsplan gaat in essentie om de 

selectie, motivering en rangorde van gewenste en noodzakelijke investeringen. Dit veronderstelt 

de identificatie van de huidige en toekomstige projecten (wat zit in de pijplijn?) en het vastleggen 

van noden en wensen evenals hun prioriteit, met een tijdsperspectief verder dan de huidige le-

gislatuur. De bestaande of te realiseren lange termijnplannen per beleidsdomein worden daarbij 

op elkaar afgestemd, en vervolgens geïntegreerd in een Vlaams strategische infrastructuurplan. 

De wijze waarop een overheid de versterking van investeringen realiseert dient immers gedetail-

leerd uitgewerkt, gezien: de grote complexiteit, de hoge kostprijs en de lange termijnimpact van 

haar investeringsprogramma’s op de gehele samenleving.  

De SERV pleit ervoor dat het sociaaleconomisch middenveld bij het vastleggen van de prioritei-

ten in dit strategische infrastructuurplan betrokken wordt. 

257. De strategische planning moet voldoende flexibel zijn, en kunnen gecoördineerd worden 

over verschillende beleidsniveaus, gezien de vereisten om afspraken te maken over prioriteiten 

en interne en externe afstemming (met andere overheidsniveaus).  

De infrastructuurplanning dient te passen in een ruimtelijk kader dat o.a. door lokale visievor-

mingsprocessen is verfijnd. Dat ruimtelijk kader moet duidelijk maken welke infrastructuur waar 

past en met welke functies, om hiermee vervolgens bij het vergunningen-, premie- en overig be-

leid en de uitbouw van infrastructuur rekening te houden. Bewuste ruimtelijke keuzes kunnen een 

hefboomeffect hebben voor mobiliteits- en klimaatuitdagingen en suboptimale lock-ins, die de 

transitiekosten verhogen, vermijden.  

258. Een strategisch investeringsplan heeft per definitie een lange looptijd. Aanpassingen op kor-

tere termijn (wijzigende prioriteiten) zijn mogelijk, maar de grotere lijnen (capaciteitsopbouw) die-

nen op langere termijn uitgezet. Dergelijk investeringsplan vereist dus voldoende schaalgrootte, 

wat op Vlaams niveau impliceert dat dit plan minstens per beleidsdomein dient opgemaakt. In 

internationaal perspectief blijft een aanpak per (Vlaams) beleidsdomein nog steeds ‘kleinschalig’.  

Bij de start van een nieuwe legislatuur volgt een actualisering van dit plan, zodat de prioriteiten 

vastgelegd door de nieuwe Regering worden geïntegreerd. De onvermijdelijk lange looptijd van 

een investeringsprogramma heeft als consequentie dat steeds meerdere opeenvolgende rege-

ringen het investeringsprogramma mee helpen vorm geven, en dus verder bouwen op wat door 

voorgaande regeringen is ingevuld.  
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5.2.3 Centrale infrastructuurcel 

259. Een centrale infrastructuurcel binnen de overheid trekt de geïntegreerde infrastructuurplan-

ning en bouwt capaciteit (kennis, ervaring, inzicht) op om infrastructuurinvesteringen te faciliteren. 

In nauw overleg met lokale overheden, (sectorale) regulatoren en relevante structuren (huisves-

tingsmaatschappijen, netbeheerders, scholengroepen, …) kan zo’n centrale cel expertise bunde-

len, opbouwen en verspreiden rond cruciale aspecten van infrastructuuruitbouw.  

260. De centrale infrastructuurcel ontwikkelt expertise in domeinen waarmee elk groot investe-

ringsproject geconfronteerd wordt, met als belangrijkste elementen: 

 Opmaak van financieringsconstructie en -wijze;  
 Opmaak en onderhandeling van juridische contractvorm; 
 ESR-matige behandeling en risicoverdeling; 
 Procesaanpak met stakeholderconsultatie; 
 Opvolging en voorbereiding van procedures ruimtelijke ordening; 
 Interne afstemming en coördinatie met andere bestuursniveaus en projecten. 

 

261. De Vlaamse overheid heeft immers heel wat kennis en ervaring over de organisatie, finan-

ciering en realisatie van infrastructuurinvesteringen in huis, maar in verspreide slagorde. De di-

verse infrastructuuractoren werken in de praktijk immers weinig samen en vele projecten worden 

afzonderlijk (stand alone) georganiseerd en gefinancierd, zonder reflectie op mogelijke synergiën 

met andere initiatieven over de beleidsdomeinen en -niveaus heen. Dat resulteert in een grote 

variatie aan projectconstructies en financieringswijzen en in efficiëntieverliezen, zodat de infra-

structuurprojectontwikkelaars het leerproces rond complexe infrastructuurmateries steeds op-

nieuw afzonderlijk moeten doorlopen. Een centrale infrastructuurcel kan leiden tot meer coheren-

tie en efficiëntie, en daarmee ook spanningsvelden tussen externe en interne actoren vermijden.  

Project- en procesmanagement en draagvlakcreatie 

262. De Vlaamse overheid gedraagt zich bij het uittekenen van grote investeringsprojecten van-

daag nog te weinig als projectregisseur, in samenspraak met de stakeholders op het terrein. De 

huidige benadering is te vaak top-down, maar het inzicht groeit dat enkel een top down-benade-

ring niet werkt. Bij een groot investeringsproject is draagvlak binnen de samenleving immers es-

sentieel, anders gaat het project soms een nodeloos lange en complexe lijdensweg tegemoet. 

Expertise moet worden versterkt over hoe en wanneer stakeholders worden betrokken, wanneer 

een onafhankelijk bemiddelaar of intendant zinvol kan zijn, hoe consultaties precies vorm moeten 

krijgen, hoe beslissingen worden verantwoord, en dergelijke meer.  

Ook inzake het gebruik van kritische en onafhankelijke evaluatiemomenten kan de Vlaamse over-

heid nog belangrijke stappen vooruit zetten. Er dient niet zozeer gefocust op de verantwoorde-

lijkheid bij tekortkomingen, maar wel op de mogelijkheden om bij te leren en bij te sturen om 

gelijkaardige tekortkomingen in de toekomst te vermijden.  
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5.2.4 Beheer en regulering van infrastructuurwerken 

263. Een integrale levenscyclusbenadering ingeschat bij aanvang van een investeringsproject 

rekent het beheer en het onderhoud van de infrastructuur grondig door en zorgt ervoor dat deze 

elementen meegenomen worden in het beslissingsproces bij de start van het project, wat tot op 

vandaag in Vlaanderen al te vaak niet het geval is. Onder andere door het toenemend belang 

van duurzaamheid moet het onderhoud van publieke infrastructuur een groter gewicht in dat pro-

ces krijgen. Investeringen in infrastructuur stoppen immers niet bij de oplevering na de bouwfase, 

maar doorlopen een hele levenscyclus die pas echt begint na de bouwfase.  

264. Dit element kan één van de redenen zijn om te kiezen voor een PPS-aanpak, waarbij de 

private partners ook onderhouds- en operationele taken (uitbating) op zich nemen. De private 

partner wordt op die manier geresponsabiliseerd met het oog op de lange termijn. De ESR 2010-

regels vereisen dat de gehele levenscyclus van het actief bij de economische onderbouwing van 

investeringen in infrastructuur van bij de start in rekening gebracht worden, zodat de ontvangsten 

en uitgaven niet alleen tijdens de bouwfase maar ook tijdens de beheerfase (vaak tientallen jaren) 

gedetailleerd kunnen uitgewerkt worden. 
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Afkortingenlijst 

BFW  Bijzondere Financieringswet 

DBFM  Design, Build, Finance, Maintain 
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MOW   Mobiliteit en Openbare Werken 

NBB  Nationale Bank van België 
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VMSW  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 



  

 Evaluatie begrotingsbeleid 2015-2019 

 

 

 
  154 

 

VREG  Vlaamse Regulator voor Energie 

VSB  Vlaamse Sociale Bescherming  

VUTG Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van Gezins-

beleid  

VWF  Vlaams Woningfonds 
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