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Dames en heren, 

 

De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Stedelijk beleid besprak op 

dinsdag 30 juni 2020 de rekening 2019 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

en de rekening van het Reservefonds.  

 

De bespreking gebeurde conform artikel 53,4 van het Reglement van Orde in een besloten 

commissievergadering. Het samenvattende verslag van deze besprekingen is een openbaar 

parlementair document. De rekeningen 2019 zijn opgenomen in de bijlage.  

 

Mevrouw Soetkin Hoessen wordt aangeduid als verslaggever.  

 

 

1. TOELICHTING 

De griffier geeft een toelichting bij de gewone en de buitengewone dienst van de rekening 2019, 

alsook bij het Reservefonds. 

 

GEWONE DIENST 
 

Voor het dienstjaar 2019 is er in de Gewone Dienst een overschot van 234.408,10 € ten opzichte 

van de begroting (inclusief begrotingswijziging) van 2019. 

 

Dit is een gevolg van minder uitgaven van 221.795,21 € en meer inkomsten voor een bedrag 

van12.612,89 €. 
 

Rubriek 1: Uitgaven betreffende Raadsleden en individuele medewerkers 

De werkelijke kosten betreffende de Raadsleden en de individuele medewerkers zijn lager dan begroot  

(-122.368,50 €) 

Diverse kosten Rubriek 1: -20.183,55 € 

Kranten, tijdschriften & documentatie: abonnement Gopress cfr lijst aangesloten IM 

Contingent drukwerken en omslagen: niet volledig opgenomen 

Representatiekosten 

Reiskosten: de werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot. 

 

Advertentiekosten: geen uitgaven voor deze rubriek 

 

-1.000,00 € 

 

-6.600,00 € 

 

-2.400,00 € 

 

-7.700,00 € 

 

-1.500,00 € 

Loonkosten Rubriek 1: -89.684,72 € 

Brutoloon, vakantiegeld en rsz wkg zijn lager dan begroot n.a.v. de verkiezingen 

(hoeveel IM gaan uit dienst, op welk tijdstip worden nieuwe contracten afgesloten, 

worden alle contracten ingevuld,…)de hoogte van de verminderingen rsz niet gekend 

zijn. 

Maaltijdcheques: de hoogte van de kost hangt af van het aantal gepresteerde dagen. 

Outplacement: geen uitgaven voor deze post. 

 

-89.600,00 € 

 

 

 

Vergoedingen Raadsleden Rubriek 1: -12.500,23 € 
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Niet iedereen heeft de maximale tussenkomst telefoonkosten benut. -12.500,00 € 

 

Rubriek 2: Uitgaven betreffende de fracties. 

De werkelijke kosten betreffende de fracties zijn hoger dan begroot (+40.331,60 €) 

 

Er zijn geen kosten voor het huren van externe kantoorruimte in 2019.   

Het huurcontract werd op 01-01-2020 afgesloten, niet vanaf september 2019. 

-4.400,00 € 

 

Kranten, tijdschriften & documentatie: abonnement Gopress cf. lijst aangesloten IM 

contingent BHP 

-4.600,00 € 

Digitale ondersteuning legislatuur 2019-2024  (Bureaubeslissing 09/2019) +52.700,00 € 

 

 

Rubriek 3: Algemene werking van de Raad 

De reële kosten van deze rubriek zijn lager dan begroot (-5.636,19€) 

Kosten betreffende de dienstwagen – minder verbruik 
-1.000,00 € 

Kantoorkosten, catering & horeca – hogere kantoorkosten n.a.v. de verkiezingen. 
+1.300,00 € 

Drukwerken – stickers “bezoekers” pas aangekocht in 2020 
-1.000,00 € 

Telefonie & onderhoudscontracten – lagere kosten door optimalisering (annulering) 

van een contract. 

-2.200,00 € 

 

 

Rubriek 4: Dienst Educatie & Informatie 

De werkelijke uitgaven zijn hoger dan begroot (+6.857,75 €).  

Infotheekcollectie & Krantenabonnementen – abonnement Gopress cf. lijst 

aangesloten griffiepersoneelsleden + meer aankopen voor de infotheek dan begroot. 

+7.500,00 € 

Geschenken & attenties – educatieve activiteiten cf. Bureaubeslissing +2.600,00  

 

 

Rubriek 5: Dienst Wetgeving 

De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot (-7.501,70 €). 

Vergoedingen: voor het Verslag en voor het BHP-personeel – afhankelijk van het 

aantal Plenaire Zittingen 

-4.500,00 € 

Opleidingen griffiepersoneel 
-600,00 € 

 

 

  



4 

 

Rubriek 6: Dienst Externe Relaties & Ontvangst 

De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot (-2.275,90 €). 

Verfraaiing – versiering lokalen – de werkelijke uitgaven in de 2e helft van het jaar 

zijn hoger dan begroot. 
+1.100,00 € 

Horeca, keuken & catering – de hoogte van de uitgaven hangt af van het aantal 

activiteiten en het tijdstip van aankopen 
-3.700,00 € 

Kosten andere drukwerken: uitnodigingen,…- hogere uitgave nav kosten 30 jaar 

VGC 
+1.200,00 € 

Vergoedingen (inzetten BHP-personeel bij activiteiten) – de hoogte van deze post 

hangt af van het aantal activiteiten en het tijdstip waarop deze activiteiten 

plaatsvinden. 

-1.000,00 € 

 

Rubriek 7: Dienst Informatica 

De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot (-18.760,71 €). 

o/h ict – er wordt ruim begroot om eventuele problemen op te vangen zodat de 

werking van de griffie niet in het gedrang komt. 

-4.800,00 € 

Onderhoudscontracten & abonnementen – er wordt altijd een marge ingecalculeerd.  

Twee onderhoudscontracten zijn beëindigd.  Er werd geen provisie 

exploitatiekosten aangerekend door Iristeam. 

-12.400,00 € 

Opleidingen personeel – er waren geen opleidingen meer in de 2e helft van het jaar. -1.200,00 € 

 

 

Rubriek 8: Griffiepersoneel (inclusief Kabinetten Voorzitter en Ondervoorzitter) 

De afrekening van een aantal personeelskosten is pas mogelijk na afloop van het boekjaar (-47.786,64 

€) 

Representatiekosten: er was in de Begroting een uitgave opgenomen voor een 

studiedag. 
-1.200,00 € 

Erelonen: de vergoeding voor het extern juridisch advies is lager dan begroot -1.100,00 € 

Diverse vergoedingen: de vergoeding voor het assessmentkantoor is lager (1 selectie 

ipv 3 selecties die opgenomen waren in de Begroting).  Anderzijds was er de 

vergoeding voor het ter beschikkingstellen van een personeelslid, n.a.v. de 

langdurige afwezigheid van een griffiepersoneelslid. 

+9.500,00 € 

Advertenties: Er werd geadverteerd voor 1 vacature in plaats van voor 3 vacatures 

zoals opgenomen in de Begroting. 
-7.500,00 € 

Loonkosten: de werkelijke uitgaven zijn in een verkiezingsjaar (wissel van het 

kabinetspersoneel) moeilijk in te schatten. 
-13.500,00 € 

Stads- & verhuispremie: er wordt altijd rekening gehouden met een verhuispremie.  

Deze kost hangt af van wie in dienst is/komt nav de verkiezingen. 
-3.300,00 € 

Provisie rsz op vakantiegeld huidig jaar: uitgave pas na afloop van het jaar -15.000,00 € 
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Rubriek 9: Gebouw RVG 

De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot (-10.354,92 €) 

Elektriciteit: Door twee afrekeningen is de werkelijke uitgave lager dan begroot -1.500,00 € 

Diverse vergoedingen: het weghalen en herplaatsen van de vlaggenmasten werd 

geboekt op de algemene rekening “Onderhoud gebouwen”.  De werkelijke uitgaven 

zijn dus lager dan begroot. 

-3.300,00 € 

OC & licenties: er wordt een marge ingecalculeerd bij het opmaken van de 

Begroting.  Deze marge werd niet benut. 

-3.000,00 € 

 

Rubriek 10: Diverse uitgaven 

De aangelegde provisies zullen benut worden op het ogenblik van de uitgave.  Er zijn geen onvoorziene 

uitgaven gebeurd (-54.300,00 €). 

Middelen:  

De meerinkomsten vloeien voort uit een hogere recuperatie van onkosten (vooral recuperatie van 

personeelskosten) dan werd voorzien (+12.612,89 €). 

Van het overschot van 234.408,10 € wordt er:  

 69.300,00 € overgedragen naar het dienstjaar 2020 voor geplande of aan te wenden uitgaven; 

 165.108,10 € overgedragen naar het Reservefonds H.U.P. (Huisvesting-Uitrusting-Personeel) in 

2020. 

 

 

BUITENGEWONE DIENST 
 

Voor het dienstjaar 2019 is er in de Buitengewone Dienst een overschot van 351.527,68 €.   
 

Rubriek 1: Investeringen mbt gebouw (-11.096,11 €):  

De installatie van de nieuwe noodverlichting was niet begroot. De afrekening van 

de renovatie van de liften gebeurt pas in 2020 

 

-11.000,00 € 

Rubriek 3: Investeringen mbt de algemene werking (-97.236,13 €) 

Informatica: een aantal projecten werden maar deels uitgevoerd. 

Uitrusting: de uitgave voor een nieuwe telefooncentrale werd geannuleerd  

cf. Bureaubeslissing van 16-09-2019. 

Meubilair: de uitrusting van de twee extra fracties bleek niet nodig 

Er werden marges begroot die niet benut werden 

 

-26.000,00 € 

 

-25.000,00 € 

-20.000,00 € 

-15.000,00 € 

Rubriek 4: Investeringen voor griffiepersoneel (-27.382,82 €): 

Het niet opgenomen budget pc-configuratie moet volledig begroot worden en werd 

niet volledig opgenomen. 

 

 

-27.000,00 € 

Rubriek 5: Investeringen voor Raadsleden (-25.612,62 €): 

Het niet opgenomen budget pc-configuratie moet volledig begroot worden en werd 

niet volledig opgenomen.  Cf. Bureaubeslissing van 26-09-2019 wordt het pc-

budget voor Raadsleden voor de legislatuur 2019-2024 anders toegekend. 

  

-25.000,00 € 

Rubriek 6: Diverse investeringen (-190.200,00 €): 

Er zijn geen onvoorziene uitgaven geweest. 

 

-20.000,00 € 
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De provisie voor geplande investeringen moet overgedragen worden -170.200,00 € 

 

Het overschot wordt als volgt overgedragen : 

 190.200 €  naar het dienstjaar 2020 voor geplande of aan te wenden uitgaven; 

 161.327,68 €  naar het Reservefonds H.U.P. (Huisvesting-Uitrusting-Personeel) in 2019. 

 

Samengeteld vertoont de Rekening 2019 van de Raad een batig saldo van 585.935,78 €. 

 

RESERVEFONDS 

 

In het dienstjaar 2019 is het Reservefonds H.U.P. verminderd van 1.921.095,39 €, op 1 

januari 2019, naar 1.608.065,93 € op 31 december 2019. Enerzijds was er de overdracht van 

het batig saldo van de Rekening 2018, 106.824,54 €, anderzijds was er een opname aan 

werkingsmiddelen voor het jaar 2019 van 419.850,00 €. 

 

De Raad heeft met het Reservefonds H.U.P. een spaarpot voor de toekomst. 

 

Het Bureau besliste, in zijn vergadering van 12 september 2018, om een bedrag van 900.000,00 

€ als NIET beschikbare middelen te reserveren.  Het betreft een buffer om, indien nodig, 

gedurende een periode van 3 maanden alle noodzakelijke betalingen te kunnen uitvoeren. 

Overzicht Reservefonds: 

 

Saldo reservefonds op 31-12-2019: 1.608.065,93 € 

Begroting 2020: financiering Gewone Dienst - 150.000,00 € 

Begroting 2020: financiering Buitengewone 

Dienst 

- 236.250,00 € 

Overdracht Rekening 2019: Gewone Dienst + 165.108,10 € 

Overdracht Rekening 2019: Buitengewone 

Dienst 

+ 161.327,68 € 

Saldo reservefonds  1.548.251,71 € 

Onbeschikbare buffer -900.000,00 € 

Na te streven ondergrens -500.000,00 € 

Beschikbare saldo 148.251,71 € 

 

 

De Diensten worden gefeliciteerd voor hun helder, puike en correcte werk. 

 

 

Stemmingen 

 

De rekening 2019 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt unaniem 

aangenomen. 
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De rekening van het Reservefonds van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

wordt eveneens unaniem aangenomen.  

 

 

 

 

De verslaggever,        De voorzitter, 

Soetkin Hoessen        Fouad AHIDAR 






















