
Naam van de fiche : MBHG2014I000081

Status : In de workflow

Instelling : MBHG

Begrotingsronde : Initieel(I)

Ministerieel besluit : Ja

Fiche aangemaakt op : 03.09.2014

Fiche aangemaakt door : Andy GOOSSENS

Als : BC BUV :

Herverdeling

AB/BA Bedrag

O P A N CEC Krediettype Huidige begroting Bedrag van de vraag Nieuw krediet

17 001 08 07 1211 B         7 210 000,00 -404 000,00         6 806 000,00 

17 001 08 07 1211 C         7 700 000,00 -404 000,00         7 296 000,00 

19 001 08 02 1211 B         2 552 000,00 -58 000,00         2 494 000,00 

19 001 08 02 1211 C         1 291 000,00 -58 000,00         1 233 000,00 

19 002 11 01 7311 B        32 940 000,00 -279 000,00        32 661 000,00 

19 002 11 01 7311 C        37 940 000,00 -279 000,00        37 661 000,00 

04 002 07 01 1100 B        90 283 000,00 741 000,00        91 024 000,00 

04 002 07 01 1100 C        90 283 000,00 741 000,00        91 024 000,00 

Overzicht van de valideringen

Dienst Naam validatiegroep Validering Datum Naam

BEGROTINGSCORRESPONDENT BC SG : Begrotingscorrespond ent
Secretariaat-generaal

BEGROTINGSCORRESPONDENT BC BUV : Begrotingscorrespon dent van
het Bestuur Uitrusting en Vervoer

(Mobiel Brussel)

Gunstig advies 03.09.2014 Andy GOOSSENS

Commentaren VERMINDERING Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin g van 12 december
2014, punt 119:

Vacantverklaring van 10 betrekkingen bij Brussel Mo biliteit in het
kader van het luik intra-Brussel van de Staatshervo rming (ordonnantie
mobiliteit van 26/07/2013).
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Dienst Naam validatiegroep Validering Datum Naam

In afwachting van een precieze kostenberekening van  de aanwervingen
voor 2014 wordt een kredietherverdeling toegepast v an een bedrag van
404.000 € (zie berekening in bijlage) van de basisallocatie
17.001.08.07.1211 (Uitgaven inzake strategisch bele id en mobiliteit)
naar de basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bezoldigi ngen van het
personeel).

Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin g van 03 april
2014, punt 6:

Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin g van 12 december
2013, punt 119:
Vacantverklaring van 10 betrekkingen bij Brussel Mo biliteit in het
kader van het luik intra-Brussel van de Staatshervo rming (ordonnantie
mobiliteit van 26/07/2013).

In afwachting van een precieze kostenberekening van  de aanwervingen
voor 2014 wordt een kredietherverdeling toegepast v an een bedrag van
404.000 € (zie berekening in bijlage) van de basisallocatie
17.001.08.07.1211 (Uitgaven inzake strategisch bele id en mobiliteit)
naar de basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bezoldigi ngen van het
personeel).

Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin g van 03 april
2014, punt 6:

Aanwerving van 2 Air1 (burg. ir.), 1 A1 (ind. ing.)  en 2 B1
(controleurs).

Ingevolge de beslissing van de Regering dient een b edrag van 279.000
€ (afgerond op hogere duizendtal) te worden herverde eld tussen de
basisallocatie 19.002.11.01.7311 (Investeringen weg en) en de
basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bezoldigingen van  het personeel).

Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin g van 30 januari
2014, punt 17:
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Dienst Naam validatiegroep Validering Datum Naam

Prioritaire aanwerving van 4 bijkomende personen (2  B1 + 2 C1) voor
het Secretariaat van de Coördinatiecommissie (Direc tie Coördinatie
Bouwplaatsen van BM) en een begrotingsherverdeling naar de
basisallocatie 04.002.07.01.1100, berekend op basis  van de werkelijke
datum van indiensttreding en binnen de grenzen van de eigen inkomsten
van de coördinatiecommissie en beslist dat bij de o pmaak van de
initiële begroting 2015 hiermee rekening zal worden  gehouden.

De voorziene aanwerving betreft 2 B1 en 2 C1 en de kost voor 2014 kan
voorlopig worden geraamd op 58.000 € (zie bijlage), in afwachting van
een definitieve regeling bij de begrotingsaanpassin g 2014.

Gezien er geen variabele kredieten voorzien zijn vo or de ba.
04.002.07.01.1100, wordt er voorgesteld om een kred ietherverdeling toe
te passen voor 2014 van 58.000 € vanaf basisallocatie
19.001.08.02.1211 b) c). (Uitgaven voor diensten, c ommissies en
studies) naar basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bez oldigingen van het
personeel).

Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin g van 12 december
2013, punt 119:
Vacantverklaring van 10 betrekkingen bij Brussel Mo biliteit in het
kader van het luik intra-Brussel van de Staatshervo rming (ordonnantie
mobiliteit van 26/07/2013).

In afwachting van een precieze kostenberekening van  de aanwervingen
voor 2014 wordt een kredietherverdeling toegepast v an een bedrag van
404.000 € (zie berekening in bijlage) van de basisallocatie
17.001.08.07.1211 (Uitgaven inzake strategisch bele id en mobiliteit)
naar de basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bezoldigi ngen van het
personeel).

B.        Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelij ke Regering van 03
april 2014, punt 6:

Aanwerving van 2 Air1 (burg. ir.), 1 A1 (ind. ing.)  en 2 B1
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(controleurs).

Ingevolge de beslissing van de Regering dient een b edrag van 279.000
€ (afgerond op hogere duizendtal) te worden herverde eld tussen de
basisallocatie 19.002.11.01.7311 (Investeringen weg en) en de
basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bezoldigingen van  het personeel).

C.        Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelij ke Regering van 30
januari 2014, punt 17:

Prioritaire aanwerving van 4 bijkomende personen (2  B1 + 2 C1) voor
het Secretariaat van de Coördinatiecommissie (Direc tie Coördinatie
Bouwplaatsen van BM) en een begrotingsherverdeling naar de
basisallocatie 04.002.07.01.1100, berekend op basis  van de werkelijke
datum van indiensttreding en binnen de grenzen van de eigen inkomsten
van de coördinatiecommissie en beslist dat bij de o pmaak van de
initiële begroting 2015 hiermee rekening zal worden  gehouden.

De voorziene aanwerving betreft 2 B1 en 2 C1 en de kost voor 2014 kan
voorlopig worden geraamd op 58.000 € (zie bijlage), in afwachting van
een definitieve regeling bij de begrotingsaanpassin g 2014.

Gezien er geen variabele kredieten voorzien zijn vo or de ba.
04.002.07.01.1100, wordt er voorgesteld om een kred ietherverdeling toe
te passen voor 2014 van 58.000 € vanaf basisallocatie
19.001.08.02.1211 b) c). (Uitgaven voor diensten, c ommissies en
studies) naar basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bez oldigingen van het
personeel).

Commentaren VERMEERDERING Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin g van 12 december
2013, punt 119:
Vacantverklaring van 10 betrekkingen bij Brussel Mo biliteit in het
kader van het luik intra-Brussel van de Staatshervo rming (ordonnantie
mobiliteit van 26/07/2013).

In afwachting van een precieze kostenberekening van  de aanwervingen
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voor 2014 wordt een kredietherverdeling toegepast v an een bedrag van
404.000 € (zie berekening in bijlage) van de basisallocatie
17.001.08.07.1211 (Uitgaven inzake strategisch bele id en mobiliteit)
naar de basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bezoldigi ngen van het
personeel).

Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin g van 03 april
2014, punt 6:

Aanwerving van 2 Air1 (burg. ir.), 1 A1 (ind. ing.)  en 2 B1
(controleurs).

Ingevolge de beslissing van de Regering dient een b edrag van 279.000
€ (afgerond op hogere duizendtal) te worden herverde eld tussen de
basisallocatie 19.002.11.01.7311 (Investeringen weg en) en de
basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bezoldigingen van  het personeel).

Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin g van 30 januari
2014, punt 17:

Prioritaire aanwerving van 4 bijkomende personen (2  B1 + 2 C1) voor
het Secretariaat van de Coördinatiecommissie (Direc tie Coördinatie
Bouwplaatsen van BM) en een begrotingsherverdeling naar de
basisallocatie 04.002.07.01.1100, berekend op basis  van de werkelijke
datum van indiensttreding en binnen de grenzen van de eigen inkomsten
van de coördinatiecommissie en beslist dat bij de o pmaak van de
initiële begroting 2015 hiermee rekening zal worden  gehouden.

De voorziene aanwerving betreft 2 B1 en 2 C1 en de kost voor 2014 kan
voorlopig worden geraamd op 58.000 € (zie bijlage), in afwachting van
een definitieve regeling bij de begrotingsaanpassin g 2014.

Gezien er geen variabele kredieten voorzien zijn vo or de ba.
04.002.07.01.1100, wordt er voorgesteld om een kred ietherverdeling toe
te passen voor 2014 van 58.000 € vanaf basisallocatie
19.001.08.02.1211 b) c). (Uitgaven voor diensten, c ommissies en
studies) naar basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bez oldigingen van het
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personeel).

Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin g van 12 december
2013, punt 119:
Vacantverklaring van 10 betrekkingen bij Brussel Mo biliteit in het
kader van het luik intra-Brussel van de Staatshervo rming (ordonnantie
mobiliteit van 26/07/2013).

In afwachting van een precieze kostenberekening van  de aanwervingen
voor 2014 wordt een kredietherverdeling toegepast v an een bedrag van
404.000 € (zie berekening in bijlage) van de basisallocatie
17.001.08.07.1211 (Uitgaven inzake strategisch bele id en mobiliteit)
naar de basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bezoldigi ngen van het
personeel).

B.        Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelij ke Regering van 03
april 2014, punt 6:

Aanwerving van 2 Air1 (burg. ir.), 1 A1 (ind. ing.)  en 2 B1
(controleurs).

Ingevolge de beslissing van de Regering dient een b edrag van 279.000
€ (afgerond op hogere duizendtal) te worden herverde eld tussen de
basisallocatie 19.002.11.01.7311 (Investeringen weg en) en de
basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bezoldigingen van  het personeel).

C.        Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelij ke Regering van 30
januari 2014, punt 17:

Prioritaire aanwerving van 4 bijkomende personen (2  B1 + 2 C1) voor
het Secretariaat van de Coördinatiecommissie (Direc tie Coördinatie
Bouwplaatsen van BM) en een begrotingsherverdeling naar de
basisallocatie 04.002.07.01.1100, berekend op basis  van de werkelijke
datum van indiensttreding en binnen de grenzen van de eigen inkomsten
van de coördinatiecommissie en beslist dat bij de o pmaak van de
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initiële begroting 2015 hiermee rekening zal worden  gehouden.

De voorziene aanwerving betreft 2 B1 en 2 C1 en de kost voor 2014 kan
voorlopig worden geraamd op 58.000 € (zie bijlage), in afwachting van
een definitieve regeling bij de begrotingsaanpassin g 2014.

Gezien er geen variabele kredieten voorzien zijn vo or de ba.
04.002.07.01.1100, wordt er voorgesteld om een kred ietherverdeling toe
te passen voor 2014 van 58.000 € vanaf basisallocatie
19.001.08.02.1211 b) c). (Uitgaven voor diensten, c ommissies en
studies) naar basisallocatie 04.002.07.01.1100 (Bez oldigingen van het
personeel).

INSTELLING DIRECTEUR SG

INSTELLING DIRECTEUR Directeur generaal BUV

LEDEN DIRECTIE BEGROTING LDCV : Luiz Da Conceicao Va z

LEDEN DIRECTIE BEGROTING GB : Grégory Barbiot

DIRECTEUR DIRECTIE BEGROTING Directie Begroting

INSPECTEUR VAN FINANCIËN WSTO : Wilbert STOEFS

BEVOEGDE MINISTER SME : De heer Pascal SMET - Minist er
van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering

BEVOEGDE MINISTER LAA : Mevrouw Fadila LAANAN -
Staatssecretaris van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest

BEGROTINGSKABINET Kabinet

Papieren document : Herverdelingsaanvraag

Dienst Naam validatiegroep Datum van ontvangst Datum goedkeuring Datum van verzending

BEGROTINGSCORRESPONDENT BC SG : Begrotingscorrespond ent
Secretariaat-generaal

BEGROTINGSCORRESPONDENT BC BUV : Begrotingscorrespon dent van
het Bestuur Uitrusting en Vervoer

(Mobiel Brussel)

Herverdelingsfiche voor uitgaven (2014)    nr 000081

Afgedrukt op 03.09.2014 / 13:55:15 Pagina          7 



Dienst Naam validatiegroep Datum van ontvangst Datum goedkeuring Datum van verzending

DIRECTIE BEGROTING Directie Begroting

INSPECTEUR VAN FINANCIËN WSTO : Wilbert STOEFS

DIRECTIE BEGROTING Directie Begroting

BEVOEGDE MINISTER SME : De heer Pascal SMET - Minist er
van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering

BEVOEGDE MINISTER LAA : Mevrouw Fadila LAANAN -
Staatssecretaris van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest

BEGROTINGSKABINET Kabinet

DIRECTIE BEGROTING Directie Begroting

Papieren document : verstuurd ter informatie

Dienst Naam validatiegroep Datum van ontvangst Datum van verzending

BEGROTINGSCORRESPONDENT BC SG : Begrotingscorrespond ent
Secretariaat-generaal

BEGROTINGSCORRESPONDENT BC BUV : Begrotingscorrespon dent van het
Bestuur Uitrusting en Vervoer (Mobiel Brussel)

INSPECTEUR VAN FINANCIËN WSTO : Wilbert STOEFS

CONTROLEURS VAN DE VASTLEGGINGEN

DIRECTIE BOEKHOUDING

DIRECTEUR-GENERAAL BFB

ADJUNCT-SECRETARIS-GENERAAL

BEVOEGDE MINISTER SME : De heer Pascal SMET - Minist er van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering

BEVOEGDE MINISTER LAA : Mevrouw Fadila LAANAN - Staa tssecretaris
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PARLEMENT

REKENHOF
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