
Het Brussels Hoofdstedelijk gewest is niet ontsnapt aan 
de wereldwijde crisis. Wel integendeel, betoogt Jean-
Luc Vanraes (Open Vld), minister van Financiën & 
Begroting in zijn inleiding tot de debatten over het 
ontwerp van begroting 2010. Brussel lijdt meer onder 
de crisis dan de andere gewesten. Het is het meest 

Crisisbegroting 2010
We moeten de tering naar de nering zetten

Brussel heeft de laatste weken enkele troefkaarten 
toegespeeld gekregen. Het Belgisch voorzitterschap 
van de raad van de Europese Unie is niet alleen een 
unieke opportuniteit om Brussel als Europese hoofd-
stad te promoten, maar is ook belangrijk voor de 
internationale uitstraling van Brussel. Het Gewest 
staat echter voor belangrijke uitdagingen. Is Brussel 
wel klaar om deze economische troeven uit te spelen? 
In de huidige crisissfeer is het belangrijk dat alle 
 activiteiten en inkomsten die ‘Europa’ genereert, een 
ingebouwde stabilisator vormen voor onze economie 
en dat we de resultaten proberen te verzilveren. 

Daarop aanvullend moet Brussel de oproep tot 
samenwerkingsfederalisme van onze premier met 
beide handen aangrijpen. Zo kunnen we het financieel 
draagvlak in Brussel verstevigen. Als laatste moet 
 Brussel een actief communicatie- en promotiebeleid 
voeren waarbij Brussel het moet aandurven om  

een voortrekkersrol te spelen t.o.v. andere Europese 
steden. Misschien ligt hierin ook een nieuwe rol  
weggelegd voor een soort ‘Brussel internationaal’  
ter ondersteuning van internationaal opererende 
ondernemingen en internationale activiteiten in  
Brussel zelf? 

Last but not least, ons Gewest wordt geconfronteerd 
met een groeiende armoede. Een steeds groter wor-
dende groep mensen kunnen hun basisbehoeften niet 
betalen. Dit probleem vergt een globale aanpak  
die economie, tewerkstelling, welzijn, onderwijs en 
huisvesting integreert: het beleid dient gericht te 
 worden op de reële behoeften van de mensen. De 
bestrijding van armoede blijft de grootste uitdaging 
voor de komende jaren.

Walter Vandenbossche
Eerste Ondervoorzitter
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Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:  
1 % van de begroting voor nieuwe initiatieven 
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Walter 
Vandenbossche
Eerste Onder
voorzitter,
CD&V

afhankelijk van de eigen fiscale ontvangsten en bijge-
volg ook het meest conjunctuurgevoelig. En in zijn 
arbeidsmarkt overheerst de tertiaire sector.

DE MIDDELENBEGROTING
De totale ontvangsten voor 2010 worden geraamd 
op 2.269.451.000 euro, wat een vermindering bete-
kent van 12,5 % tegenover de oorspronkelijke begro-
ting van vorig jaar. Zelfs indien men de transfers voor 
het schuldbeheer ten bedrage van 173,5 miljoen 
euro bij de ontvangsten bijtelt, en dus uitkomt op 
2.442.977.000 euro, liggen deze nog altijd 11,7 % lager 
dan in 2009.

JeanLuc Vanraes, 
Minister van 
Financiën en 
Begroting,
Open Vld

“Als minister van 
Financiën is het 
mijn taak me als 
een goede huis
vader te gedragen 
en correct te 
waken over de 
financiën van dit 
Gewest.”
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De terugval van de ontvangsten heeft vooral te maken 
met de mindere opbrengst van de gewestelijke belas-
tingen (min 220 miljoen euro, grotendeels door de 
afname van de registratierechten), een kleiner deel uit 
de federale pot van de personenbelasting en een hal-
vering van de trekkingsrechten voor de programma’s 
voor wedertewerkstelling van werklozen (min 60 mil-
joen euro).
 Ook de post ‘Andere ontvangsten’ krimpt in. Dat 
heeft hoofdzakelijk te maken met de terugbetaling van 
40 miljoen euro van nog niet aangewende dotaties 
door de gewestelijke Huisvestingsmaatschappij  
aan het Brussels gewest in 2009. Voor de overkapping 
van de treinsporen in het station van de Leopoldswijk 
werd vorig begrotingsjaar 25 miljoen euro federaal geld 
vrijgemaakt, dat nu wegvalt.
 De gewestelijke begroting 2010 is conform met het 
Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen 
(het ESR95-systeem). De overschotten of tekorten van 
de pararegionale instellingen (*) tellen dus mee voor 
het globaal resultaat. Ook voor hen is de notie ‘vast-
gestelde rechten’ ingevoerd. Er is immers een verschil 
tussen het moment van een schuldvordering en dat 
van de effectieve ontvangst in de kas.

2009 Ini 2010 Ini

x 1.000 EUR x 1.000 EUR

Gewestelijke belastingen

1) Successierechten

2) Registratierechten op verkopen

3) Overige gewestelijke belastingen

1.164.555

333.225

511.731

319.599

944.849

317.499

341.383

285.967

Gewestbelastingen

1) Autonome gewestbelasting

2) Andere

 107.718

103.498
4.220

110.552

106.006
4.546

Toegekend gedeelte van de 
Personenbelasting

864.314 846.471

Agglomeratieontvangsten  173.440 144.397

Overdracht van de federale 
overheid in kader van de Bijz. 
Financieringswet

Trekkingsrechten
Dode Hand
Nieuwe overgehevelde 
bevoegdheden en Brusselse 
instellingen

 115.589
29.965
36.874

56.380
35.409 
34.000

Andere ontvangsten 77.186 62.037

Ontvangsten op de organieke 
fondsen* 

24.623 35.356

 TOTAAL1. 2.594.264 2.269.451

SAmENVATTENdE TABELLEN VAN dE ONTVANgSTEN

EVOLUTIE VAN dE ONTVANgSTEN TUSSEN 2002-2010

x 1.000 EUR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

INI 1.918.824 1.959.234 2.102.501 2.280.017 2.546.917 2.553.897 2.611.487 2.767.789 2.442.977

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Dotatie uit het gedeelte van de personen
belasting (PB)
Uit de opbrengst van de personenbelasting vloeit een 
deel naar de drie gewesten in België.
Het is de bijzondere financieringswet van 16 januari 
1989, gewijzigd en aangevuld door de bijzondere wet 
van 13 juli 2001, die de PB-dotatie aan de gewesten 
regelt. De afrekening verloopt in drie stappen.

1/ Het basisbedrag
Het basisbedrag van de PB-dotatie wordt tussen Vlaan-
deren, Wallonië en Brussel verdeeld volgens het  principe 
van ‘le juste retour’ of ‘ de rechtmatige teruggave’.
 Elk gewest krijgt een deel evenredig aan zijn aandeel 
in de totale opbrengst van de federale personenbelas-
ting.
 Het Brussels gewest ziet al jaren zijn aandeel in de 
Belgische pot van de personenbelasting alsmaar meer 
zakken. Het zorgt voor 8,4 % van de PB-inningen (ter 
vergelijking: Vlaanderen 63,43 % en Wallonië 28,18 %). 
Op vijftien jaar tijd is het aandeel van Brussel in de 
totale PB-oogst gedaald met 16,6 %.

2/ De nationale solidariteitstussenkomst (NST)
Een gewest dat fiscaal lager scoort dan het nationaal 
gemiddelde, krijgt een NST van de federale overheid. 
Elk procent verschil t.o.v. het Belgische gemiddelde is 
goed voor 11,60 euro (basis 1988 en jaarlijks indexeer-
baar) per inwoner van dat gewest. Brussel zit 14,7 % 
onder het Belgisch fiscaal gemiddelde. Al sinds 1997 
geniet het Brussels gewest deze NST.

(*) Het Brussels gewest omvat begrotingsmatig het Ministerie 
en de geconsolideerde instellingen:
–  Centrum voor Informatica voor het BHG;
–  Leefmilieu Brussel / Brussels Instituut voor Milieubeheer;
–  Net Brussel;
–  Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor Brandweer en dringende 

medische Hulpverlening;
–  Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke 

thesaurieën;
–  Fonds voor de financiering van het waterbeleid;
–  Instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek 

en de innovatie;
–  Reservefonds van het BHG;
–  Actiris;
–  Economische en Sociale Raad voor het BHG;
–  Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het BHG;
–  Brussels Waarborgfonds;
–  Brussels Agentschap voor de Onderneming vzw;
–  Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel 

(MIVB);
–  Citeo.

3/ Negatieve term (NT)
Ten gevolge van de Lambermontakkoorden is sedert 
begrotingsjaar 2002 een ingewikkelde berekening van 
toepassing om de PB-dotatie te verminderen. Het 
bedrag dat afgetrokken wordt van de optelsom basis-
bedrag + NST noemt men de “negatieve term”. Eigen-
lijk dient het om de gewesten een budgettair keurslijf 
aan te meten en de gehele begrotingstoestand zoveel 
als mogelijk onder controle te houden.

PB-basisbedrag 1.036.100.352

NST 305.674.147

Negatieve term -495.303.061

Totaal BP-dotatie 846.741.000

Het zou best kunnen dat de totale PB-dotatie van 2010 
uitmondt in een portefeuille van 880.471.000 euro, 
omdat er nog 30,6 mijoen euro in de pipeline zit  
van de Bijzondere Wet van 12 januari 1989 en voor  
3,4 miljoen euro conform de nieuw overgehevelde 
bevoegdheden.

De gewestelijke belastingen
Dit jaar zou het Brussels gewest 944.849.000 euro  
moeten ontvangen uit zijn eigen belastingen. Ver hou-
dingsgewijze is deze bron van inkomsten (42 % van de 
totale financiering) hoger dan bij de andere gewesten.
 Eind 2008 noteerde men reeds een zware terugval 
in de ontvangsten van de registratierechten wegens  
de ineenstorting van de vastgoedmarkt. In de aange-
paste 2009-begroting moest men een daling van bijna  
30 % inschrijven.
 In vergelijking met de aangepaste ramingen voor 
2009 valt er bij de gewestelijke belastingen een voor-
zichtige stijging van 2,5 % te noteren. 
 Tijdens zijn presentatie van de begrotingscijfers  
voor 2010 benadrukt begrotingsminister Jean-Luc 
Vanraes dat ondanks de crisis er geen enkele belasting-
verhoging is ingevoerd, noch voor de burger, noch 
voor de bedrijven.

* zie ook diagrammen op pagina 6.
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DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

Als de inkomsten onder de verwachtingen liggen, 
moeten er aanpassingen volgen in de uitgaven. Minis-
ter Jean-Luc Vanraes zegt dat de regering en de gewes-
telijke instellingen tot het uiterste zijn gegaan om in  
de 2009- en 2010-plannen te knippen en te plakken 
zonder de dienstverlening aan de inwoners in het 
gedrang te brengen. 

Voor het begrotingsjaar 2009 drong zich een serieuze 
aanpassing op. Besparingen allerhande leidden tot een 
vermindering van de vereffeningen (3.014.444.000 
euro) en de vastleggingen (3.047.810.000 euro).  
Zoals onderstaande tabel van de vereffeningskredieten 
aangeeft, vertoont het jaar 2010 een daling van 1,1 % 
t.o.v. de initiële begroting van 2009.

SAmENVATTENdE TABEL VAN dE UITgAVEN  (VEREFFENINgSkREdIETEN)

Opdrachten 2009 ini
x 1.000 € 

2010 ini
x 1.000 €

2010-2009 
Verschil %

01 Financiering van het Brussels Hoofdstedelijk parlement 34.583 32.083 -7,2%

02 Financiering van de Brusselse Hoofdstedelijke regering 23.409 19.849 -15,2%

03 Gemeenschappelijke initiatieven van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest 24.546 3.736 -84,8%

04 Beheer van de human resources en de materiële middelen van het Ministerie van het 
Brussels Hoofdstedelijk gewest 120.548 121.655 0,9%

05 Ontwikkeling van een gelijke-kansenbeleid 1.225 1.275 4,1%

06 Financieel en budgettair beheer en controle* 242.153 274.780 13,5%

07 Het beheer inzake informatie- en communicatietechnologie (ICT) 34.318 34.018 -0,9%

08 Grondregie: algemeen beleid 28.976 29.228 0,9%

09 Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening 82.032 81.303 -0,9%

10 Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen 462.478 468.645 1,3%

11 Financiering van de erediensten en de lekenmoraal 2.540 2.427 -4,4%

12 Ondersteuning van economie en landbouw 50.618 56.107 10,8%

13 Promotie van de buitenlandse handel 8.737 8.599 -1,6%

14 Ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek 38.814 42.183 8,7%

15 Promotie van de energiedoeltreffendheid en regulering van de energiemarkten 24.527 33.257 35,6%

16 Ondersteuning en bemiddeling bij arbeidsaanbod en -vraag 233.226 244.733 4,9%

17 Ontwikkeling en promotie van het mobiliteitsbeleid 10.154 10.329 1,7%

18 Uitbouw en beheer van het openbaar vervoernetwerk 601.446 548.191 -8,9%

19 Bouw, beheer en onderhoud van de gewestwegen, wegeninfrastructuur en -uitrusting 98.018 107.269 9,4%

20 Ontwikkeling van het bezoldigd personenvervoer, met uitsluiting van het openbaar vervoer 2.783 2.210 -20,6%

21
Ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden met het 
oog op een betere duurzame stedelijke mobiliteit door een multimodale aanpak en de 
economische ontwikkeling als generator van werkgelegenheid

17.370 14.029 -19,2%

22 Beleid inzake waterproductie en watervoorziening, technische reglementering inzake de 
kwaliteit van het drinkwater, de zuivering van het afvalwater en de riolering 32.314 33.234 2,8%

23 Milieubescherming en Natuurbehoud 69.761 69.590 -0,2%

24 Huisvesting en woonomgeving 116.500 112.226 -3,7%

25 Logement et habitat 176.423 138.915 -21,3%

26 Bescherming, conservering, restauratie en promotie van Monumenten en Landschappen 18.993 19.173 0,9%

27 Stadsbeleid 99.820 108.322 8,5%

28 Statistieken en analyses 389 715 83,8%

29 Externe betrekkingen en promotie van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13.629 16.651 22,2%

30 Financiering van de Gemeenschapscommissies 281.249 284.454 1,1%

 TOTAAL 2.951.579 2.919.186 -1,1%
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Een bondig overzicht van budgettaire ingrepen in het 
uitgavenpakket:
–  geen uitstel voor projecten EU-fondsen (want 50 % 

cofinanciering);
–  BELIRIS financiert aankoop rollend materieel MIVB 

(voor 50 miljoen euro);
–  loon- en werkingskosten van de ministeriële kabinet-

ten andermaal min 15 %;

–  het gewestelijk agentschap voor netheid (GAN) 
krijgt kleinere dotatie;

–  kredieten voor taalcheques plus 2 miljoen euro;
–  voor het opstarten van het Gewestelijk Plan voor 

Duurzame Ontwikkeling (GPDO) is 2 miljoen euro 
opzij gezet;

–  renovatie van het sociaal woningenpark.

De uitstaande schuld wordt voorgesteld volgens de 
ESR95-norm. Deze norm geldt sinds 2002 en neemt 
ook de financiële schulden (bijna uitsluitend leningen) 
en creditsaldi van de pararegionale instellingen in het 
vizier. Zo is de volledige MIVB-schuld retroactief sinds 
2002 opgenomen.

Men voorziet een stijging van de geconsolideerde 
schuld van 2,07 miljard euro (per 31 december 2008) 
tot 2,45 miljard euro (per 31 december 2009), inclusief 
de herkapitalisering van DEXIA Bank met 150 miljoen 
euro.

HET BRUSSELS GEWEST STAAT VOOR 2,5 MILJARD EURO IN HET KRIJT

2.448.615

2.067.452

1.661.658
1.714.131 1.792.624

1.889.922
1.786.8771.747.365
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2.400.000
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EVOLUTIE VAN dE gEWESTELIJkE SchULd VOLgENS dE ESR95-NORm 

Uiteraard is de verhouding totale schuld / totale  
ontvangsten van kapitaal belang. Zo meet men of  
het Gewest wel de nodige capaciteit heeft om via  
zijn eigen ontvangsten te voldoen aan alle financiële 
verplichtingen. Welnu, de zgn. solvabiliteitsratio is  
sinds kort fors aan het klimmen naar 99,10 %.  
Het positieve verhaal van schuldbeheer en -afbouw 
tijdens de jaren 2005-2008 krijgt opeens een bittere 
nasmaak.
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AANdEEL PER ONTVANgST (2010 INITIEEL)
40,06%

4,70%

37,22%

7,32%

10,71%

Gewestelijke belastingen 40,06%

Autonome belastingen 4,70%

Personenbelasting 37,22%

Agglomeratie 7,32% 

Andere 10,71%

40,06%

4,70%

37,22%

7,32%

10,71%

Gewestelijke belastingen 40,06%

Autonome belastingen 4,70%

Personenbelasting 37,22%

Agglomeratie 7,32% 

Andere 10,71%

ENkELE OPVALLENdE kERNcIJFERS VAN hET BRUSSELS hOOFdSTEdELIJk gEWEST

1048491 Inwoners op 1 januari 2008

545732 Belastingaangiften voor het aanslagjaar 2007

22537 Het gemiddeld belastbaar inkomen per aangifte

15879 Het beschikbaar inkomen per inwoner

686527 Arbeidsplaatsen (2008)

19,00% Werkloosheidsgraad (december 2008)

106997 Ingeschreven werkzoekenden

65,40% Van de werkzoekenden zijn laaggeschoold

39010 Woningen beheerd door de 33 openbare vastgoedmaatschappijen

33006 Aanvragen voor een sociale woning (2008)

6792 Huishoudens die in 2008 hebben genoten van lagere registratie rechten bij aankoop van een woning

79482 Ondernemingen in 2007 (zonder de niet BTW-plichtige overheidsdiensten en vrije beroepen)

83,40% Van deze ondernemingen in de tertiaire sector

60400 Bruto binnenlands product in 2007 per inwoner

AANdEEL PER ONTVANgST (AANPASSINg 2009)

41,63%

4,87%

38,80%

6,36%

8,34%

Gewestelijke belastingen 41,63%

Autonome belastingen 4,87%

Personenbelasting 38,80%

Agglomeratie 6,36% 

Andere 8,34%
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Het ontwerp van begroting 2010 is door de verschil-
lende parlementaire commissies besproken. Zoals 
gebruikelijk was het zwaarste werk van onderzoek, 
 kritische vraagstelling en al dan niet positieve beoorde-
ling weggelegd voor de commissie voor de Financiën, 
voorgezeten door Parlementsvoorzitter Françoise 
Dupuis (PS). Tijdens de opeenvolgende vergaderingen 
van deze commissie hebben de parlementsleden  
de plussen en de minnen van de 2010 begroting- 
aanpak op een rijtje gezet. 
 Hieronder volgen – weliswaar in telegramstijl – de 
meest markante bemerkingen die in de commissies en 
wat later in de plenaire vergadering van het Brussels 
parlement van vrijdag 11 december 2009 werden 
geformuleerd. 

DIDIER GOSUIN (MR-FDF) 
–  De aanpassing van het budget 2009 was hoogstno-

dig omdat het er één was van valse voorspiegelingen 
en electorale bijbedoelingen. Die begroting was 
nochtans eind 2008 opgesteld, toen de financiële 
crisis op haar hoogtepunt was. Sedertdien is de Brus-
selaar de burger met de hoogste schuld van alle Bel-
gen. Eind 2009 was de Brusselse schuldrekening 
opgelopen tot 2,45 miljard euro (of een surplus van 
18 % t.o.v. 31 december 2008);

–  Deze olijfgroene regering is maar pas aan de slag of 
ze gaat al gebukt onder het juk van immobilisme. De 
zgn. convergenties van de verkiezingsuitslag zijn 
intussen papieren afspraken. Het zopas vernieuwde 
Picqué-team doet ons nu al mijmeren over ‘lopende 
zaken’;

–  De financiële toestand ziet er lamentabel uit. De olijf-
groene saus maakt de budgettaire keuken onverteer-
baar;

–  We moeten het doen zonder een meerjarenana-
lyse;

–  MR-fractievoorzitter Didier Gosuin wenst ophelde-
ring over de 50 miljoen euro MIVB-investeringen die 
bij BELIRIS staan ingeschreven;

–  Het vermoeden bestaat dat de regering géén 15 mil-
joen euro extra registratierechten zal kunnen innen;

–  We blijven op onze honger als het erop aankomt 
perspectief te krijgen op de omvang en de manier 
van inning van onze belangrijkste inkomsten.

besprekingen van de 2010-crisisbegroting

RUDI VERVOORT (PS)
–  We zijn het aan onszelf verplicht om ieder begro-

tingsjaar opnieuw terug te komen op de structurele 
onderfinanciering van ons Gewest en over de bijzon-
dere lasten die op onze schouders vallen ten gevolge 
van onze eigenheid als stadsgewest en van ons 
 statuut van nationale en internationale hoofdstad. 
De financieringswet komt te weinig tegemoet aan 
de speciale verplichtingen van het Brussels gewest; 

–  De ontvangsten van ons Gewest zijn de jongste  
tijd in vrije val. Een min van 325 miljoen euro tussen 
de initiële 2009 en 2010 betekent een zware ader-
lating. Aan de kant van de inkomsten bevinden we 
ons dus in een staat van afhankelijkheid. Het even-
wicht in onze gewestfinanciën blijven zoeken aan de 
kant van de uitgaven, is verloren moeite. Een eigen 
fiscale administratie in de steigers zetten, moet dan 
ook voorrang krijgen. Niet om meer te belasten, 
maar om beter te belasten;

–  Om uit het dal te geraken moeten we investeren in 
openbare ziekenhuizen, in netwerken van riolering, 
in huisvesting, in meer mobiliteit, in openbare 
 werken, enz. Investeren in het publieke domein is 
investeren ten bate van de gehele bevolking;

–  De PS-fractie zal de realisatie van het “Pact voor  
duurzame stadsontwikkeling” op de voet volgen.

Rudi Vervoort,  
PS

Didier Gosuin,  
MR
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ELS AMPE (Open Vld)
–  De schotel van deze begroting is simpele Brusselse 

kost. In tijden van crisis moeten we de broeksriem 
snoeren. Minister Jean-Luc Vanraes heeft toch vol-
doende creativiteit aan de dag gelegd om een  
‘plat résistant’ te maken zonder al teveel extraatjes 
en sauzen. Overigens, het kan geen kwaad als de 
overheid zich een dieet oplegt;

–  Dat er nog perspectieven overblijven om te bespa-
ren, staat buiten kijf. We hebben nog een vol jaar  
om ze te vinden. Waarom organiseert het Brussels 
gewest geen wedstrijd over het meest creatieve 
bezuinigingsvoorstel vanuit de ambtenarij ?

  “Als het op is, dan worden we zuinig”. Met dit citaat 
van H. Brood roept Els Ampe het parlement op  
creatief te knippen in de eigen, waarschijnlijk over-
bodige uitgaven.

ANDRE du BUS de WARNAFFE (cdH)
–  Brussel staat vijfde in het klassement van de meest 

groene Europese steden. We zijn dus op de goede 
weg, mevrouw de minister van Leefmilieu;

–  Het Brussels gewest schittert eveneens op commu-
nautair gebied: de vertegenwoordigers van de twee 
gemeenschappen hebben de voorbije 20 jaar al 
ruimschoots bewezen het algemeen belang van alle 
Brusselaars boven hun particulariteiten te stellen;

–  De regering heeft niet geaarzeld fors te snoeien in  
de vereffenings- en vastleggingskredieten, maar is 
afgebleven van vitale sectoren als werk, huisvesting 
en sociaal beleid. De cdH-fractie is opgetogen over 
zo’n moedige houding. Ook wat op stapel staat  
in het huisvestingsbeleid krijgt positieve punten.  
Dat de gemeenten het niet met minder moeten 
doen, is een goede zaak.

SOPHIE BROUHON (sp.a)
–  De aanpassing van de begroting 2009 weerspiegelt 

de precaire toestand van de Brusselse financiën: de 
armoede stijgt, de inkomsten dalen en van een her-
financiering van ons Gewest is in de verste verte geen 
sprake;

–  Sophie Brouhon (sp.a) heeft geprobeerd de doelstel-
lingen van goed bestuur en duurzame ontwikkeling 
in deze begroting te achterhalen. Er zijn 8 % minder 
jobs, de armoede dringt door tot in de middenklasse, 
er zijn 30.000 leegstaande woningen en het verkeer 
slibt dicht;

–  De bezuinigingen van de regering treffen de open-
bare dienstverlening, vooral de mobiliteit (min 8,7 %) 
en het openbaar vervoer (min 9,36 %);

–  Er is een gebrek aan proactief beleid. Deze regering 
neemt te weinig initiatieven om de eigen ontvang-
sten op termijn aan te zwengelen. Waar blijft de 
eigen fiscale organisatie die anders en beter zou gaan 
belasten ? Waar blijft de taks op leegstand? Waarom 
volgt er geen snellere herziening van het kadastraal 
inkomen na verbouwingen? En wat weerhoudt de 
begrotingsminister om een harmonisering van de 
gemeentelijke opcentiemen door te voeren ?

–  Het deficit bedraagt op zijn minst 403 miljoen euro 
en niet 230 miljoen euro;

–  Minister Jean-Luc Vanraes torst de lasten uit het ver-
leden. Toen er nog sprake was van hoogconjunctuur, 
vond zijn voorganger het niet nodig structurele 
ingrepen te doen in de begroting. Elke euro extra 
ontvangst werd prompt uitgegeven.

YARON PESZTAT (Ecolo)
–  De hoofdzaak is gered, daar zijn we blij om. Niets  

is immers erger voor historici dan retroactieve 
 oordelen en niets eenvoudiger voor politici om 
naderhand “Ik had het u toch gezegd” te opperen;

–  Voor ons, ecologisten, blijven de investeringen in 
duurzame ontwikkeling zeer belangrijk, evenals de 
verwerking van het afval, de energie-luwte van 
gebouwen of de uitbreiding van het openbaar ver-
voer;

–  Een gelijkaardig begroting opmaken voor 2011 én 
later zal moeilijk zijn;

–  Ecolo herinnert aan het regeerakkoord. Daarin staat 
gestipuleerd dat de druk van het autoverkeer met 
20 % naar beneden moet. Zonder een verhoging van 
het aanbod in openbaar vervoer halen we die uitda-
ging niet. De Ecolo-fractie zal de herziening van het 
MIVB-beheerscontract dan ook nauwlettend in de 
gaten houden.

Els Ampe,  
Open Vld

André du Bus  
de Warnaffe, cdH

Yaron Pesztat, 
Ecolo

Sophie Brouhon, 
sp.a
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BRIGITTE DE PAUW (CD&V)
–  Maakt enkele kanttekeningen bij de alom gelan-

ceerde noodkreet tot herfinanciering van het 
Gewest. Waarom moet het Gewest, als het al op zijn 
tandvlees zit, zich inlaten met gemeenschaps-
bevoegdheden zoals onderwijs en kinderdag-
verblijven? Laat het kerntakendebat maar snel van 
start gaan. Overigens, het is al besparen dat de  
klok slaat, terwijl de dotaties aan de gemeenschaps-
commissies en de subsidies aan de gemeenten 
onaangeroerd blijven;

–  Houdt een pleidooi voor nauwe samenwerking 
inzake arbeidsbemiddeling tussen de betrokken 
overheidsintanties;

–  Een positieve ja vanuit CD&V-hoek voor deze begro-
ting, maar ook een kritisch oog voor de manier 
waarop de schaarse middelen zullen aangewend 
worden.

ERIC TOMAS (PS)
–  Over de door de federale regering verschuldigde 

trekkingsrechten voor de wedertewerkstelling van 
de werklozen bestaat er al een hele tijd een betwis-
ting. Het Brussels gewest kreeg het voorbije jaar de 
73 miljoen euro achterstal niet. Waarom komt dit 
bedrag dan niet voor bij de ontvangsten 2010?  
Minister Jean-Luc Vanraes (Open VLD) antwoordt 
hierop dat dit bedrag werd opgenomen in de  
aangepaste 2009-begroting, ook om de gerechtelijke 
claim van collega Benoît Cerexhe (cdH) te onder-
steunen;

–  De regering knabbelt al twee jaar aan de dotaties 
voor de werking en de investeringen van het Parle-
ment en verzuurt nu opnieuw de relaties met het 
Parlement voor 0,12 % van de totale begroting ! 

–  Tijdens een tweede vergadering van de commissie 
voor de Financiën op 26 november 2009 komt er een 
akkoord uit de bus om de dotatie met 3,62 miljoen 
euro te verhogen via een amendering van de ont-
werp-ordonnantie;

–  Aan de hervorming van de schenkingsrechten schort 
iets. De opbrengst zakt al sinds 2006 zienderogen  
en toch verwacht de begrotingsminister een surplus 
in 2010;

–  Wat in deze begroting het meest opvalt, is de forse 
daling van de opbrengsten uit onze regionale belas-
tingen die de eerste en de voornaamste financie-
ringsbron vormen:

 •  Registratierechten op verkoop: min 33,3 %;
 •  Registratierechten op vestiging hypotheken:  

min 20,7 %;
 •  Schenkingsrechten: min 33,3 %;
 •  Successierechten: min 4,7 %;
 •  De 1/3de verlaging van de registratie-opbrengsten 

staat geenszins in verhouding met de vastgoed-
prijzen in 2009 (min 5 %). Overleg met de finan-
ciële overheidsdiensten van de federale Staat is  
dan ook ten zeerste gewenst. 

ANNEMIE MAES (Groen!)
–  Deze regering slaagt erin beperkingen om te  

buigen tot mogelijkheden. Zo wordt er in het  
openbaar ambt niet bespaard op personeel. Wel 
komt de administratieve vereenvoudiging in 
 crescendo, evenals de interne mobiliteit om de 
pensioneringen op te vangen. Zo kiest men voor 
energiebespa ringen, duurzaamheid en voor de  
link tussen werk en milieu;

–  2010 is het jaar van de uitwerking van het Gewes-
telijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). 
De Raad der Wijzen die zich binnenkort zal buigen 
over de opdeling van de kerntaken tussen gemeen-
ten en gewest, zou best ook de mechanismen  
van samenwerking inzake de ruimtelijke ordening 
onder de loep nemen;

–  Groen! begrijpt dat ook de MIVB in de klappen van 
de bezuinigingsoperatie deelt. De reizigers mogen  
er echter geen nadeel van ondervinden en het  
MIVB-aanbod moet overeind blijven.

PAUL DE RIDDER (N-VA) 
Namens zijn eenmansfractie meldt Paul De Ridder dat 
er een pak geld te besparen valt door uitgaven te 
schrappen die niet thuishoren in de korf van geweste-
lijke bevoegdheden en door een betere beleidscoör-
dinatie tussen het gemeentelijk en het gewestelijk 
echelon.

Annemie Maes, 
Groen!

Paul De Ridder, 
NVA

Brigitte De Pauw, 
CD&V

Eric Tomas,  
PS
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Zowel tijdens de besprekingen van de commissie voor 
de Financiën als in de plenumzitting biedt minister 
Jean-Luc Vanraes stevig weerwerk tegen de zovele 
 punten van kritiek:

–  voor 2010 ondertekenen we inderdaad een tekort 
van 312 miljoen euro, beaamt hij. Maar dat is nog 
altijd een stuk lager dan de 385 miljoen euro die  
de Hoge Raad van Financiën had vooropgesteld.  
Had de regering deze ‘raad’ opgevolgd, dan zou de 
schuld met 30 % toenemen en erger nog, dan zou de 
rentelast op vijf jaar tijd verdubbelen. “We schuiven 
de factuur van vandaag dus niet door naar de 
 Brusselaars van morgen”;

–  uit de rekeningen, die uiteraard juister zijn dan 
begrotingsramingen, onthouden wij dat de 
opbrengst uit de onroerende voorheffing tijdens de 
laatste vijf jaar is gestegen met 12,5 %. Dat ze jaar  
na jaar zou zakken – zoals Eric Tomas (PS) heeft 
gezegd – klopt van geen kanten. Het is aan een 
eigen fiscaal bestuur om zich in de eerste plaats te 
bekommeren over een correcte inning van de 
onroerende voorheffing. De raming van 341 mil-
joen euro registratierechten ligt op het niveau  
van 2004, terwijl de gemiddelde vastgoedprijs 
sedertdien hoger ligt. Uit de studie van de ‘Facultés 
universitaires Saint-Louis’ die voor Pasen klaar zal 
zijn, zal blijken of er sprake is van een ontwijking 
van de regis tratierechten. Tenslotte, de hervorming 
van de  schenkingsrechten zorgt voor een aardige 
meer opbrengst. Er is dus geen sprake van een 
 mislukking;

–  een nieuwe verkeersbelasting uitschrijven zonder 
instemming van de andere gewesten en de federale 
Staat is zonder meer uitgesloten;

–  het is juist dat er met de federale regering nog geen 
formeel akkoord bereikt is over de voorgestelde  
bijsturingen van BELIRIS in 2010;

–  volgens minister Jean-Luc Vanraes kunnen de andere 
regeringen in dit land inzake collegialiteit een voor-
beeld nemen aan de Brusselse regering. Samen 
werd gezocht naar oplossingen om de effecten van 
de  crisis te bedwingen. En iedere minister stemde 
ermee in om op zijn of haar departement lineair 
15 % te besparen.
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Nog bijkomende vragen vanuit meerderheid én oppositie  

in de plenaire vergadering:

Een begrotingsdebat in plenaire vergadering biedt een uitgelezen kans om hangende kwesties 

terug naar boven te spitten. Op 11 december 2009, vlak voor de eindstemming, wordt alle 

aandacht gevraagd voor een resem punten die het Brussels halfrond al geruime tijd beroeren. 

(een samenvatting) 

• Meer middelen voor de sociale immo-agentschap-
pen, dat is een goede zaak. De strijd tegen leegstand 
beter afstemmen is broodnodig. Ook de omkadering 
van reglementering en prijszetting van huishuur is 
hoogst gewenst. (ALAIN HUTCHINSON – PS);

• Blij dat de regering sociale woningen niet ziet als 
tweederangswoningen, maar dat er geïnvesteerd wordt 
in energiezuinigheid en duurzame woningen. Meer 
middelen voor sociale verhuurkantoren is positief. Ook 
voor de huurders, die alleen op de privé markt aange-
wezen zijn, moet er een huurtoelage komen. (ELKE 
VAN DEN BRANDT – Groen!);

• Tijdens de vorige legislatuur vormde het ‘Contract 
voor Economie en Werk’ de ruggengraat van alle acties. 
Vandaag staat het Regionaal Plan van Duurzame Ont-
wikkeling (GPDO) centraal. (JULIE DE GROOTE – 
cdH);

• Mits een wettelijke regeling voor de huurprijzen, wil 
CD&V groen licht geven voor huursubsidies. Maar we 
moeten ook maatregelen (bv. een verlaging van de suc-
cessierechten) nemen om de uittocht van gezinnen 
met een middelgroot inkomen tegen te gaan. (BIANCA 
DEBAETS – CD&V);

• Van de 680.000 jobs in Brussel zijn er 300.000 inge-
nomen door Brusselaars. Hoe lang kunnen we die frus-
tratie nog slikken ? Ook al blijft de werkgelegenheid een 
topprioriteit van de regering, budgetmatig moeten we 
toch waakzaam blijven. De werkloosheidsgraad is hier 
veel te hoog. Dat is onhoudbaar. Ons Brussels gewest 
is het aan zichzelf verplicht iedere vorm van discrimi-
natie te bannen. (CAROLINE DESIR – PS);

• De ruimtelijke ordening van deze grootstad is van 
wezenlijk belang en vormt de hefboom naar andere 
beleidsdomeinen met zeer concrete gevolgen voor 
wonen, het economisch leven en de sociale economie. 
(VIVIANE TEITELBAUM – MR);

Alain Hutchinson, 
PS

Elke Van den 
Brandt, Groen!

Julie de Groote, 
cdH

Bianca Debaets, 
CD&V

Caroline Désir, PS

Bertin Mampaka 
Mankamba, cdH

Philippe Close,  
PS

Willen Draps,  
MR

• Er is nog maar bitter weinig in huis gekomen van de 
huursubsidie. De gemeenten moeten het voorbeeld 
geven: de huurtoelage is er eerst en vooral voor de 
huurders van een sociale woning. (BERTIN MAM-
PAKA MANKAMBA – cdH);

• De regering heeft de MIVB verzocht het met  
35,5 miljoen euro minder te doen, nl. min 25 miljoen 
euro aan investeringen – min 5,5 miljoen euro voor 
functionering – min 5 miljoen euro voor bijkomend 
aanbod. Veiligheid in het openbaar vervoer is een ere-
zaak. Een lange termijnvisie over mobiliteit en bijgevolg 
over openbaar vervoer, dringt zich op. En dan hebben 
we het over comfort, frequentie, capaciteit, verplaat-
singstijd, enz. De federale overheid moet haar verant-
woordelijkheid opnemen en meer deelnemen in de 
financiering van het openbaar vervoer te Brussel. Zo 
kan het niet verder. Het Brussels gewest kan niet langer 
op eigen budgettair houtje blijven investeren in ver-
voer dat vele burgers van ons land ten goede komt. 
(PHILIPPE CLOSE – PS);

• Deze coalitie geraakt maar niet akkoord over het IRIS 
2-plan. Voor infrastructuurwerken in openbaar vervoer 
daalt de kredietmassa met 22 %. Over de vervanging 
van rollend materieel kan niemand enige zekerheid 
geven. (WILLEM DRAPS – MR);

Viviane 
Teitelbaum, MR
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Olivier de Clippele,  
MR

AnneSylvie  
Mouzon, PS

Barbara Trachte,  
Ecolo

• Geen ecologische gerechtigheid zonder sociale recht-
vaardigheid. De PS eist meer billijkheid in de verdeling van 
de milieukosten. Zij wenst eveneens zicht op de uitbreiding 
van het Sociaal Fonds voor Water. Om het zgn. ‘bondge-
nootschap van werk & milieu ‘ optimaal te concretiseren, 
moet ieder beleidsniveau in concordantie en synergie wer-
ken. (AHMED EL KTIBI – PS); 

• Hoe meer men in Brussel organiseert aan vorming en 
opleiding van jongeren, hoe beter. Maar dan moet men wel 
het hele netwerk betrekken, ook dit van de middenstand. 
De MR-fractie zal de steun aan het wetenschappelijk onder-
zoek – toch een belangrijke sleutel op de economische 
vooruitgang van ons Gewest – scherp in de gaten houden. 
(JACQUELINE ROUSSEAUX – MR).

Ahmed El Ktibi,  
PS

Jacqueline 
Rousseaux, MR

in commissie:
OLIVIER de CLIPPELE (MR)

–  Beter ware de evolutie van de registratierechten 
maandelijks te wegen en het Brussels gewest naast 
andere stadsgewesten te zetten in plaats van naast 
Vlaanderen en Wallonië;

–  Opgelet met die gewestelijke schuld van 1.810.000.000 
euro.

ANNE-SYLVIE MOUZON (PS)
–  In een periode waarin het Brussels gewest manifest 

armer is geworden, is de aanmaak van een ontwerp-
begroting geen sinecure. Het is een huzarenstuk,  
zou Anne Sylvie Mouzon (PS) zich laten ontvallen 
tijdens één van de vele begrotingsbesprekingen;

–  Opgelet! Het Rekenhof meent dat de federale  
tegemoetkoming voor de wedertewerkstelling van 
werklozen te hoog is ingeschat: “de federale Staat 
heeft immers slechts 39 miljoen euro ingeschreven 
en geen 56,4 mijoen euro zoals in de begroting is 
voorzien;

–  We geraken in nauwe schoentjes door de terugval in 
belastingontvangsten;

–  Mijn fractie wenst voor elke afdeling van de begro-
ting zicht op het uitstaand bedrag.

BARBARA TRACHTE (Ecolo)
–  Er is geen rechtszekerheid over de ontvangsten 

inzake stedenbouwkundige lasten;
–  Opgelucht dat er meer kredieten vrijkomen voor 

energie-efficiëntie en voor de regulering van de ener-
giemarkt.

Op vrijdag 11 december 2009 maakt het Brussels 
 parlement met de goedkeuring van de begroting 
(middelen en uitgaven) voor het volgende zittings-
jaar, één van zijn belangrijkste opdrachten van 
2009 waar:

eindstemming in plenaire vergadering:
50 stemmen JA
26 stemmen NEEN
1 onthouding 
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gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (ggC): 
1% van de begroting is bestemd voor nieuwe projecten

De 89 Brusselse parlementsleden die lid zijn van de 
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (VVGGC) houden zich ook 
bezig met het gezondheids- en welzijnsbeleid voor 
zowel Franstalige als Nederlandstalige Brusselaars. Dit 
beleid betreft zorgverstrekking, gezondheidseducatie, 
medische preventie, welzijnszorg voor gezinnen, 
gehandicapten, senioren, jongeren, immigranten, gede-
tineerden en andere mensen uit sociaal kwetsbare 
groepen.
 Op 11 december 2009 heeft deze vergadering de 
aangepaste begroting van 2009 goedgekeurd, alsook 
de begroting van 2010. Het voorstel werd gesteund 
door 51 parlementsleden (de meerderheid) en er 
waren 26 nee-stemmen (oppositie). De begrotingen 
bestaan uitsluitend uit dotaties. Ze zijn voor wat de 
uitgaven betreft grotendeels vastgelegd binnen de 
organieke kaders met respect voor de non-profit-
akkoorden voor de personeelskosten en binnen de 
bouw kalenders. 

Aanpassing van de begroting van 2009
Voor de aangepaste begroting moest men rekening 
houden met een aantal nieuwe gegevens, waaronder:
–  de daling met 736.000 euro van de federale dotatie 

in vergelijking met het oorspronkelijke bedrag;
–  de toekenning van een bijkomende dotatie van het 

Brussels Hoofdstedelijk gewest van 135.000 euro, die 
het met name mogelijk heeft gemaakt om het taal-
beleid van de ziekenhuizen en de psychiatrische  
verzorgingstehuizen een duwtje in de rug te geven.

In vergelijking met de initiële begroting blijken de  
ontvangsten (-0,9%), de vereffeningskredieten en de 
uitgevoerde betalingen (-0,4%) lager te zijn dan ver-
wacht. De vastleggingskredieten en de toekomstige 
betalingen (+2,7%) blijken echter hoger uit te vallen. 
Bijgevolg stijgt het begrotingstekort van 730.000 euro 
naar 1,128 miljoen euro.

Ontwerp van begroting van 2010
De twee leden van het Verenigd College die bevoegd 
zijn voor de begroting, namelijk Evelyne Huytebroeck 
(Ecolo) en Jean-Luc Vanraes (Open Vld), verklaarden  
dat de financiering van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie ontoereikend bleek te zijn. 
In 2010 zal minder dan 1% van de begroting dienen  
om nieuwe projecten te financieren.

1) De ontvangsten zullen naar schatting 85.427.000 
euro bedragen, men verwacht met andere woorden 
een stijging van 0,85% in vergelijking met 2009. De 
 ontvangsten zijn als volgt samengesteld:
•  een federale dotatie van 36.485.000 euro, een bedrag 

dat identiek is aan wat in de initiële begroting  
van 2009 was ingeschreven. Hierbij valt op te merken  
dat de federale overheid enkel een bedrag van 
35.077.000 euro heeft bevestigd;

•  een bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk gewest 
van 6.517.000 euro, naar aanleiding van het akkoord 
over de non-profitsector;

•  een gewestelijke dotatie van 21.571.000 euro, als 
gevolg van de splitsing van de provincie Brabant;

•  een subsidie van 18.702.000 euro, toegekend door  
het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn.

2) De geraamde uitgaven bedragen 91.603.000 euro 
(vastleggingskredieten), ze stijgen dus met 0,63% in 
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vergelijking met 2009, en 86.677.000 euro (vereffenings-
kredieten), wat een stijging met 0,62% in vergelijking 
met 2009 inhoudt. Voor de vastleggingskredieten is 
rekening gehouden met een stijging van de personeels-
kosten met 1%.
 Het is dus niet gegarandeerd dat de ontvangsten en 
uitgaven in evenwicht zijn. Het begrotingstekort voor 
2010 zal ongeveer 1.250.000 euro bedragen.
 Dit zijn de belangrijkste geplande vastleggings-
uitgaven: 
•  aankoop van een gebouw (2,5 miljoen euro) om er 

VZW’s in onder te brengen die zich bezighouden met 
gezondheid en welzijnszorg;

•  werkingsmiddelen (600.000 euro) om tegen halfweg 
2010 het Huis voor Respijtzorg, dat bestemd is om 
ernstig zieke kinderen op te vangen, van start te laten 
gaan;

•  verhoging van het krediet voor “Conectar”, het Plat-
form voor eerstelijnsgezondheidszorg en thuiszorg;

•  nieuwe initiatieven op het gebied van armoede-
bestrijding, voor daklozen en gehandicapten, voor 
een bedrag van 242.000 euro;

•  kredieten van 20.000.000 euro voor het investerings-
programma van 2010, bestemd voor de gezondheids- 
en welzijnsinstellingen;

•  optrekken van gebouwen voor bejaarden en gehan-
dicapten, voor een bedrag van 6.519.000 euro.

Dit zijn de belangrijkste geplande vereffenings uit-
gaven: 
•   investeringen in de gezondheidsinstellingen, geraamd 

op 18.650.000 euro;
•  een bedrag van 5.760.000 euro voor instellingen voor 

gehandicapten.

Welzijnszorg
Het deel van de begroting van 2010 dat voor welzijns-
zorg is bestemd, bedraagt 31,1 miljoen euro (vast-
leggingskredieten), zonder investeringen, waarbij  
18,7 miljoen euro van het Bijzonder Fonds voor Maat-
schappelijk Welzijn moet worden geteld. In vergelijking 
met 2009 stijgt het bedrag met 4,3%.
 Collegelid Evelyne Huytebroeck heeft aangekondigd 
dat in het tweede volledige armoederapport in 2010 
voor de eerste keer een begroot actieplan zal staan. 
Daarbij zal volgens haar de belangrijkste aandacht  
naar de strijd tegen de armoede gaan.

 De subsidies die worden toegekend aan GREPA (het 
steunpunt voor de schuldbemiddelingsdiensten) 
 worden verhoogd om het project voor de preventie 
van schuldoverlast te steunen. Het kreeg de naam 
“consumentenschool”.
 De subsidies voor Infor-Homes worden ook ver-
hoogd met de bedoeling om het project SEPAM (con-
tactpunt voor mishandelde bejaarden) van start te 
laten gaan. 
 De hulpverlening aan daklozen zal worden uitge-
breid. Er komt een toelage van 450.000 euro voor  
de wintermaatregelen en er wordt 65.000 euro uitge-
trokken voor de cofinanciering van de VZW Hobo 
(geïntegreerde aanpak van de daklozenzorg).
 De basisallocatie voor privé-instellingen die gehan-
dicapten verzorgen, wordt verhoogd met 230.000 euro 
om het aantal opvangplaatsen met verpleegkundig 
personeel uit te breiden en er zodoende voor te zorgen 
dat zwaar hulpbehoevende mensen kunnen worden 
opgevangen.

Er zijn twee investeringsplannen.
Het eerste (2008-2015) is bedoeld voor de rusthuizen. 
In 2010 wordt er 5,3 miljoen euro vastgelegd en 5,3 
miljoen euro vereffeningskredieten begroot. 
Het tweede investeringsplan is voor de gehandicap-
tenzorg bedoeld. In 2010 wordt er 1,2 miljoen euro 
vastgelegd en 350.000 miljoen euro vereffeningskredie-
ten begroot.

Gezondheid
De collegeleden Jean-Luc Vanraes en Benoît Cerexhe 
(cdH), die bevoegd zijn voor het gezondheidsbeleid, 
hebben gezegd dat er in de eerste plaats werk zou wor-
den gemaakt van een betere coördinatie van de dien-
sten die zich bezighouden met gezondheidszorg, en 
dat de strijd tegen de ongelijkheid op het gebied van 
gezondheid zou worden opgevoerd.
 Het budget voor gezondheidszorg bedraagt in 2010 
27.607.000 euro (vastleggingskredieten). 
 Sommige parlementsleden uitten hun ontevreden-
heid over bepaalde “begrotingstrucjes”.

Bespreking
 Tijdens de besprekingen die later werden gevoerd 
in commissievergaderingen en in plenaire vergadering, 
merkten meerdere parlementsleden op dat het  
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Verenigd College geen rekening had gehouden met  
de vermindering van de federale dotatie. Collegelid 
Vanraes antwoordde dat het werkelijke bedrag van de 
dotatie zou worden ingeschreven in de aangepaste 
begroting, nadat er contacten zijn gelegd met de 
 federale overheid om een groter bedrag in de wacht 
te proberen slepen dan wettelijk is bepaald. Overigens 
moet tijdens de besprekingen met de federale  
overheid eveneens de herfinanciering van Brussel, en 
bijgevolg ook van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie, ter sprake worden gebracht. 

Elke Roex (sp.a), Michel Colson (MR-FDF) en Anne-
Sylvie Mouzon (PS) zijn verbaasd over die werkwijze. 
“Die methode”, zei mevrouw Mouzon, “wordt elk jaar 
opnieuw gebruikt, zonder ooit enig resultaat op te 
 leveren. Als een Brusselse minister van de Open Vld  
er niet in slaagt om een federale minister van dezelfde 
 partij (Guy Vanhengel, n.d.r.) te overtuigen, moet  
ze definitief worden opgegeven...”

Anne Herscovici (Ecolo) is er op haar beurt van over-
tuigd dat de ingreep op een “sterke politieke wil” wijst. 
Elke Van den Brandt (Groen!) is het daar roerend 
mee eens: volgens haar kan de onderfinanciering  
van Brussel niet worden opgelost door te besparen, 
want de sociale noden van de bevolking nemen toe 
en er moet iets aan worden gedaan.

Elke Roex is er echter van overtuigd dat het Verenigd 
College ter plaatse blijft trappelen zonder de efficiën-
tie van zijn beleid te evalueren. Zij klaagt dat ze in  
de begroting helemaal geen antwoorden heeft gevon-
den om tegemoet te komen aan de dringende pro-
blemen die worden veroorzaakt door de toenemende 
armoede.

Pierre Migisha (cdH) zegt dat het cdH erop zal 
 toezien dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt 
van een nieuwe noodopvangstructuur die toegan-
kelijk is voor alle daklozen.

Volgens Michel Colson is de begroting “inspiratieloos”. 
Hij vindt dat het Verenigd College “In onzekerheid over 
de toekomst leeft, want over het advies van de Hoge 
Raad van Financiën, met betrekking tot het opnieuw 
realiseren van een globaal evenwicht van de overheids-
financiën in 2015, heeft het overlegcomité helemaal 
geen akkoord bereikt.” 

Anne Herscovici, 
Ecolo

Michel Colson,  
MR

 Het parlementslid van de MR betreurt ook dat er 
nog steeds zowel door de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie als door het Brussels Gewest studies wor-
den uitgevoerd over de aangekondigde bevolkings-
explosie.
 Talloze andere punten van kritiek werden geformu-
leerd over de aankoop van lineaire obligaties voor  
een bedrag van 20 miljoen euro, een belegging bij  
de bank Dexia waarvan de kostprijs in 2009 ongeveer 
4,9 miljoen euro bedraagt. 

Het Rekenhof heeft erop gewezen dat er in de  
aangepaste begroting geen rekening is gehouden 
met deze uitgave. Collegelid Jean-Luc Vanraes ant-
woordde dat de uitgave zou worden gedekt door de 
thesaurie en dat ze bijgevolg niet moest worden 
ingeschreven in de begroting. De minister wees er 
ook op dat de belegging tegen 2012 6,4 miljoen euro 
zou opbrengen.
 Het Rekenhof merkte nog op dat het Verenigd  
College voor 2010 vastleggings- en vereffeningskredie-
ten (6 miljoen euro) had ingeschreven die de vooraf-
gaande jaren niet waren gebruikt om ze voor allerlei 
bouwprojecten aan te wenden. Op die manier wordt 
volgens het Rekenhof de bevoegdheid van de Ver-
enigde Vergadering niet gerespecteerd. Op termijn 
zou het ertoe kunnen leiden dat de financiële situatie 
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis-
sie erop achteruitgaat.

Sommige parlementsleden vrezen naar eigen zeggen 
dat de reserves van de thesaurie niet volstaan voor 
het encours en het tekort. Jean-Luc Vanraes, lid van  
het Verenigd College, sprak echter geruststellende 
woorden: “De thesaurie van 48.080.000 euro is stabiel 
en zal volstaan om het encours en het begrotingstekort 
te dekken.”
 Wat de investeringen betreft, vindt Anne-Sylvie 
Mouzon het jammer dat er geld van de openbare 
 sector naar de privésector vloeit. Volgens haar is  
dat te wijten aan de administratieve rompslomp waar-
mee de openbare sector wordt geconfronteerd. Die  
is immers onderworpen aan toezicht door de  
overheid en aan de wetgeving over de openbare  
aanbestedingen. Collegelid Huytebroeck beloofde  
dat ze met haar administratie zou bekijken of  
het mogelijk was om de termijnen voor het toezicht 
korter te maken.

Elke Roex,  
sp.a

Pierre Migisha,  
cdH
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bericht aan onze lezers
Zoals elke instelling, hecht ook het Brussels parlement veel belang aan efficiënte en snelle communi catie 
met de burger. Om deze doelstelling te verwezenlijken, heeft het Bureau van het Brussels parlement 
beslist om de informatie over de parlementaire werkzaamheden van de assemblee vanaf oktober 2010 
in hoofdzaak via zijn website www.bruparl.irisnet.be te verstrekken. 

In onze huidige technologische samenleving zijn websites, die kostendrukkend zijn en snelheid  koppelen 
aan respect voor het leefmilieu, immers het communicatiemiddel bij uitstek geworden. 

Het Brussels parlement zal evenwel éénmaal per jaar een papieren versie met een overzicht van  
het geleverde parlementaire werk van het afgelopen zittingsjaar uitbrengen in de vorm van een jaar-
verslag.

Het juninummer van de ‘Nieuwsbrief’, dat meteen ook het laatste nummer zal zijn, zal u daaromtrent 
meer informatie verschaffen.

 

Joël Riguelle,  
cdH

Jacques Morel, 
Ecolo

Jacques Morel (Ecolo) maakt zich zorgen over het 
terugschroeven van de subsidies voor het gezond-
heidsbeleid. Collegelid Vanraes antwoordde dat het 
geen geld zou kosten om de diensten beter op elkaar 
af te stemmen.
 De investeringsplannen voor de IRIS-ziekenhuizen, 
die zijn gespreid over tien of zelfs twaalf jaar, zijn klaar 
en de stedenbouwkundige vergunningen zijn uitge-
reikt of worden bijna verstrekt. De IRIS-ziekenhuizen 
zouden in staat moeten zijn om hun projecten tijdens 
het eerste semester van 2010 van stapel te laten lopen. 
Voor parlementslid Philippe Close (PS) is het van 
essentieel belang dat het akkoord over het investe-
ringsplan wordt uitgevoerd.

Bianca Debaets (CD&V) herinnert eraan dat de 
inspanningen om de financiën van de ziekenhuis-
organisatie IRIS gezond te maken, moeten worden 
voortgezet. Ze wil ook dat de campagnes voor de 
opsporing van borstkanker worden uitgebreid.

Joël Riguelle (cdH) herinnert eraan dat het Brussels 
gewest 5 miljoen euro had vastgelegd voor de GGC, 
maar dat dat bedrag nog niet is vereffend. Collegelid 
Vanraes antwoordde dat de GGC voldoende reserves 
heeft om zonder het bedrag van 5 miljoen euro te 
kunnen. De heer Riguelle reageerde daarop dat de 
GGC enorm zal moeten investeren in rusthuizen en 
ziekenhuizen en dat het bijgevolg belangrijk is om  
op zoek te gaan naar meer middelen.


