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Dames en heren, 

 

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

dinsdag 28 juni 2022 de rekening 2021 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 bespreking is een openbaar 

parlementair document. De rekeningen 2021 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 2021, 

alsook bij het Reservefonds. De rekening 2021 van de RVG en de rekening van het HUP-fonds 

werden rondgestuurd en liggen ter inzage tijdens de vergadering. 

 

Voor het dienstjaar 2021 is er in de Gewone Dienst op de rekening een overschot van 

479.694,73 euro ten opzichte van de begroting (inclusief begrotingswijziging) van 2021. Dit is 

een gevolg van minderuitgaven voor een bedrag van 463.262,63 euro en meerinkomsten ten 

belope van 16.432,10 euro. De grootste verschillen per rubriek worden toegelicht. 

 

Uitgaven: 

Rubriek 1: Uitgaven betreffende Raadsleden en individuele medewerkers 

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

begroot (-143.682,55 €) 

  

Diverse kosten Rubriek 1: -8.878,75 € 

Kranten, tijdschriften & documentatie: abonnement Gopress cf. lijst 

aangesloten IM 

Catering: er was geen Nieuwjaarslunch in het huis v/d Raad, lagere 

restaurantkosten dan begroot 

Kosten drukwerken: niet alle Raadsleden hebben een (volledige) 

bestelling geplaatst 

Reiskosten: studiebezoek Brugge Commissie Welzijn – werkelijke kosten 

hoger dan begroot 

Attenties voor Raadsleden/medewerkers is lager dan begroot 

 

 

-2.100,00 € 

 

-2.400,00 € 

-2.200,00 € 

 

+1.200,00 € 

-1.200,00 € 

 

 

Loonkosten Rubriek 1: -125.610,65 € 

Brutoloon, vakantiegeld en rsz wkg zijn lager dan begroot.  Tot op heden 

zijn niet alle contracten ingevuld.  De hoogte van de verminderingen rsz 

 

 

-125.610,65 € 
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zijn afhankelijk van de werkgever (vermindering 1e, 2e, 3e of 4e 

aanwerving),… 

Maaltijdcheques: de hoogte van de kost hangt af van het aantal 

gepresteerde dagen. 

Outplacement: geen uitgaven voor deze post. 

 

Vergoedingen Raadsleden Rubriek 1: -8.934,10 € 

Niet iedereen heeft de maximale tussenkomst telefoonkosten benut. 

 

-7.500,00 € 

 

Rubriek 3: Algemene werking van de Raad 

De reële kosten van deze rubriek zijn lager dan begroot (-16.204,33€) 

 

Naar aanleiding van de aanhoudende coronapandemie zijn de werkelijke 

uitgaven betreffende de algemene werking van de Raad lager dan begroot. 

o/h meubilair – de levering en facturatie van het herbekleden van stoelen 

gebeurde pas in 2022. 

 

-10.000,00 € 

 

-5.600,00 € 

 

Rubriek 4: Dienst Educatie & Informatie 

De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot (-2.064,24 €).  

 

Infotheekcollectie & Krantenabonnementen – abonnement Gopress cf. 

lijst aangesloten griffiepersoneelsleden – contract via BHP. 

-1.300,00 € 

 

Alle activiteiten werden uitgesteld n.a.v. de coronapandemie. Lagere 

werkingskosten dan begroot. 

-700,00 € 

 

 

Rubriek 5: Dienst Wetgeving 

De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot (-14.154,83 €). 

 

Catering – n.a.v. de coronapandemie vonden vergaderingen van het 

Bureau en van de Plenaire digitaal plaats. 

-800,00 € 

 

Drukken parlementaire stukken – de werkelijke kosten zijn lager dan 

begroot 

-800,00 € 

Vergoeding verslaggevers – de werkelijke kosten liggen hoger dan 

begroot. De afrekening volgt in het jaar dat volgt op het jaar waarin de 

prestaties plaatsvonden. Er was een fout geslopen in een formule op het 

voorlopige prestatieformulier (Excel) 

+27.000,00 € 

Burgerparticipatie – de werkelijke uitgaven liggen lager dan werd 

vooropgesteld. 

-37.000,00 € 
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Rubriek 6: Dienst Externe Relaties & Ontvangst 

De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot (-2.659,26 €). 

 

Verfraaiing – versiering lokalen – minder activiteiten waren aanleiding tot 

lagere werkelijke uitgaven dan wat gebudgetteerd werd 

-1.500,00 € 

 

Horeca, keuken & catering – verschillende activiteiten zijn geannuleerd 

of gingen in beperkte uitvoering door wat de lagere werkelijke uitgaven 

verklaart 

-2.900,00 € 

 

Kosten andere drukwerken: uitnodigingen,…- lagere uitgaven omdat 

bepaalde activiteiten geannuleerd werden 

-3.200,00 € 

 

-Vergoedingen (= inzetten BHP-personeel bij activiteiten, vergoedingen 

derden bv. optredens 11 juli) – de hoogte van deze post hangt af van het 

aantal activiteiten en de afspraken m.b.t. de optredens 

+3.500,00 € 

 

Geschenken & attenties – cf. Bureaubeslissing – aankoop museumpassen +3.700,00 € 

 

 

Rubriek 7: Dienst Informatica 

De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot (-20.503,61 €). 

 

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

zodat de werking van de griffie niet in het gedrang komt. 

-6.600,00 € 

 

Diverse vergoedingen – validatie RVG anysurfer lager dan wat werd 

begroot 

-900,00 € 

Onderhoudscontracten & abonnementen – er wordt altijd een marge 

ingecalculeerd. Er werd geen provisie exploitatiekosten aangerekend door 

Iristeam. 

-12.200,00 € 

 

Opleidingen personeel – lagere werkelijke uitgave dan begroot – 

overheidsopdrachten 

-600,00 € 
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Rubriek 8: Griffiepersoneel (inclusief Kabinetten Voorzitter en Ondervoorzitter) 

De afrekening van een aantal personeelskosten is pas mogelijk na afloop van het boekjaar  

(-75.590,41 €) 

 

Erelonen – geen uitgaven voor extern juridisch advies m.b.t. personeel -5.000,00 € 

Diverse vergoedingen – er werd extra beroep gedaan op een externe 

onderhoudsploeg 

+4.100,00 € 

Loonkosten – werkelijke kosten zijn lager dan gebudgetteerd als gevolg 

van Bureaubeslissingen (detachering griffiepersoneelslid – 4/5e einde 

loopbaan, griffiepersoneelslid met dispo,…) 

-67.100,00 € 

Stads- & verhuispremie – er wordt altijd een marge ingecalculeerd -1.100,00 € 

Opleidingen: er werden geen opleidingen gevolgd in 2021 -1.000,00 € 

 

 

Rubriek 9: Gebouw RVG 

De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot (-19.396,86 €) 

 

Onderhouds- & herstellingskosten: de werkelijke kosten zijn lager dan 

begroot. Moeilijk in te schatten. 

-15.500,00 € 

 

Nutsvoorzieningen: op basis van voorschotfacturen – overgestapt van 

Essent naar Luminus vanaf september – geen afrekening 

-3.000,00 € 

 

OC & licenties: werkelijke kosten hoger dan begroot door aanpassing 

prijzen aan de index. 

+1.900,00 € 

 

 

Rubriek 10: Diverse uitgaven 

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

onvoorziene uitgaven (-167.800,00 €). 

Middelen:  

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

van personeelskosten) dan werd voorzien (+16.432,10 €) 

Van het reële overschot van 479.694,73 € wordt er:  

 167.800,00 € overgedragen naar het dienstjaar 2022 voor geplande of aan te wenden 

uitgaven; 

 311.894,73 € overgedragen naar het Reservefonds H.U.P. (Huisvesting-Uitrusting-

Personeel) in 2022. 
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Buitengewone dienst 

Voor het dienstjaar 2021 is er in de Buitengewone Dienst een overschot van 399.113,72 €.   

 

Rubriek 1: Investeringen m.b.t. gebouw (-22.585,81 €):  

De ingecalculeerde marge werd niet benut. 

 

-20.000,00 € 

Rubriek 3: Investeringen m.b.t. de algemene werking (-36.363,52 €) 

De voorziene marges voor onvoorziene investeringen werden niet benut.  

 

-36.000,00 € 

Rubriek 4: Investeringen voor griffiepersoneel (-14.864,39 €): 

Het niet opgenomen budget pc-configuratie moet volledig begroot 

worden en werd niet volledig opgenomen. 

 

 

-14.000,00 € 

Rubriek 6: Diverse investeringen (-325.300,00 €): 

Er zijn geen onvoorziene uitgaven geweest. 

De provisie voor geplande investeringen moet overgedragen worden 

 

-50.000,00 € 

-275.300,00 € 

 

Van het overschot van 399.113,72 € wordt er:  

 325.300,00 € overgedragen naar het dienstjaar 2022 voor geplande of aan te wenden 

uitgaven; 

 73.813,72 € overgedragen naar het Reservefonds H.U.P. (Huisvesting-Uitrusting-

Personeel) in 2022. 

 

Samengeteld vertoont de Rekening 2021 van de Raad een batig saldo van 878.808,45 €. 

 

HUP- reservefonds 

 

In het dienstjaar 2021 is het Reservefonds H.U.P. vermeerderd van 1.919.508,83 euro, op 1 

januari 2021, naar 2.381.976,87 euro op 31 december 2021. Enerzijds, was er de overdracht 

van het batig saldo van de Rekening 2020, 462.477,04 euro (398.851,09 euro van de Gewone 

Dienst en 63.625,95 euro van de Buitengewone Dienst), anderzijds, was er geen opname aan 

werkingsmiddelen voor het jaar 2021 nodig. De afrekening van 9,00 euro bankkosten werd in 

mindering gebracht. 

 

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 

euro als onbeschikbare middelen te reserveren. Het betreft een buffer om, indien nodig, 

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

buffer is onderhevig aan het indexcijfer. 
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Overzicht Reservefonds: 

Saldo reservefonds op 31-12-2021: 2.381.976,87 € 

Begroting 2022: financiering Gewone Dienst - 216.650,00 € 

Begroting 2022: financiering Buitengewone 

Dienst 

- 268.850,00 € 

Overdracht Rekening 2021: Gewone Dienst + 311.894,73 € 

Overdracht Rekening 2021: Buitengewone 

Dienst 

+ 73.813,72 € 

Saldo reservefonds  2.282.185,32 € 

Onbeschikbare buffer -975.000,00 € 

Na te streven minimale ondergrens -550.000,00 € 

Beschikbare saldo 757.185,32 € 

 

2. Bespreking 

 

De voorzitter dankt de diensten voor het voortreffelijke werk. Alle leden die deelnemen aan de 

commissiewerkzaamheden sluiten zich daarbij aan. 

 

Een commissielid vraagt of er informatie kan bezorgd worden over de beleggingsfondsen waar 

de middelen van het Reservefonds in ondergebracht zijn. De diensten zullen de gevraagde 

inlichtingen verzamelen en ter beschikking stellen. 

 

3. Stemmingen 

 

De rekening 2021 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt unaniem 

aangenomen. 

 

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

wordt eveneens unaniem aangenomen.  

 

 

 

 

De verslaggever,        De voorzitter, 

Soetkin HOESSEN        Fouad AHIDAR 






















