In miljoen EUR
ESR saldo
One‐off maatregelen (ECFIN definitie*) en
maatregelen buiten het begrotingsresultaat

2017
‐74,1

Correctie BFW‐afrekening 2018
(herziening autonomiefactor)
Correctie schuldovername gemeenten
Correctie bouwkosten Oosterweel
Correctie reeds gerealiseerde
investeringen ziekenhuisinfrastructuur
Evenwichtsbegroting BO2017

2018
‐1.216,6

1.005,0

33,7

96,7
76,5

40
‐0,4

40,0
1,5

2019

2020

En millions EUR
Solde SEC

Expenditure and revenue projections
In miljoen EUR

En millions EUR

Economische code
Code économique

ESR‐Code

TR

1. Totaal inkomsten

2017
(1)

10.222,7

2018
2018
2018
na
ongewijzigd beleid maatregelen
maatregelen
à politique inchangée mesures
après mesures
(2)
(3)
(4)=(2)+(3)
10.341,0

72,7

Code SEC

10.413,7

TR

waarvan
D.2
D.5
D.91
D.61
D.4

1.1. Belastingen op productie en invoer
1.2. Belastingen op inkomen, vermogen
enz.
1.3. Vermogensheffingen
1.4. Sociale premies
1.5. Inkomen uit vermogen
1.6. Andere

36

2.014,7

2.062,4

371 + 372

3.031,1

56
37‐371‐372
26+27+28
06+16+18+38+39
+57+58+59

72,7

2.135,1

D.2

3.221,6

3.221,6

D.5

1.383,3
2,7
557,0

1.483,7
2,8
560,0

1.483,7
2,8
560,0

D.91
D.61
D.4

3.233,9

3.010,5

3.010,5

Dont
1.1. Impôts sur la production et les
importations

1.2. Impôts courants sur le revenu, le
patrimoine, etc.
1.3. Impôts sur le capital
1.4. Cotisations sociales
1.5. Revenus de la propriété
1.6. autres

p.m.: Belastingdruk
(D.2+D.5+D.61+D.91‐D.995)
TE3

1. Recettes totales

p.m.: Charge fiscale
(D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)

Totaal uitgaven

TE3

37.244,2

37.600,4

467,5

38.067,9

11+441+442
01+12+14+443

11.022,5
4.988,3

11.223,1
5.000,5

27,2
23,9

11.250,3
5.024,4

34

11.444,1

11.640,5

102,4

11.742,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21+444
31+32

448,4
3.193,9

363,2
2.912,5

1,5
126,5

364,6
3.039,0

D.41
D.3

64+71+72+73+74‐76‐77

2.143,6

2.271,6

43,0

2.314,5

P.51

143,0

1.524,6

D.9

Dépenses totales

waarvan

D.1
P.2

2.1. Compensation of employees
2.2. Intermediate consumption

D.621
2.3. Sociale uitkeringen

dont

D.632
waarvan werkloosheidsuitkeringen

D.41
D.3
P.51
D.9

2.4. Rente-uitgaven
2.5. Subsidies
2.6. Bruto-investeringen in vaste activa

2.7. Kapitaaloverdrachten

51+52+53+54

1.367,0

1.381,6

25+33+35

2.636,5

2.807,5

42+62
43+63

5.328,2
27,1
5.170,8

5.529,0
26,8
5.372,8

45+65

130,3

129,3

47+67
48+68

31.978,3
41,6
26,7

31.612,1
39,9
22,0

49+69

31.910,0

31.550,2

Saldo

‐371,5

‐1.176,3

‐394,8

‐1.571,1

ESR Correcties
ESR Saldo
Correctie BFW‐Afrekening 2018
Correctie Schuldovername
gemeenten
Correctie Oosterweel
Correctie reeds gerealiseerde
investeringen
ziekenhuisinfrastructuur
ESR Saldo na correcties

297,3
‐74,1
0,0

354,5
‐821,8
1.005,0

‐394,8

354,5
‐1.216,6
1.005,0

0,0

96,7

96,7

33,7

76,5

76,5

40,0

40,0

40,0

‐0,4

396,3

2.8. Andere

3. Overdrachten (uitgaven)
3.1 Sociale zekerheid
3.2 Lokale overheden
3.3 Federaal, gemeenschapen en
gewesten
4. Overdrachten (inkomsten)
3.1 Sociale zekerheid
3.2 Lokale overheden
3.3 Federaal, gemeenschapen en
gewesten

2.807,5

0,0

5.529,0
26,8
5.372,8
129,3

0,0

‐394,8

D.1
P.2

2.1. Rémunération
2.2. Consommation intermédiaire

D.621
2.3. Dépenses sociales
D.632
dont prestations de chômage

2.4. Dépenses d'intérêts
2.5. Subventions
2.6. Formation brute de capital fixe

2.7. Transferts de capital
2.8. Autres

3. Transferts (dépenses)
3.1 Sécurité sociale
3.2 Pouvoirs locaux
3.3 Fédéral, communautés et régions

31.612,1
39,9
22,0

4. Transferts (recettes)
3.1 Sécurité sociale
3.2 Pouvoirs locaux

31.550,2

3.3 Fédéral, communautés et régions

1,5

Solde
Corrections SEC

Solde SEC

Description of discretionary measures included in the draft budget
Doelstelling (Uitgaven/
Inkomsten component)
ESR‐code (2)
Maatregelen
Mesures

Gedetailleerde beschrijving (1)
Description détaillée (1)

Extra aankoop certificaten GSC,
kleine windmolens en batterijen

Objectif (composante
dépenses/recettes)
Code SEC (2)

Boekhoudbeginsel
Principe comptable

Stand van zaken
betreffende
invoering
État d'avancement
de l'adoption

Gevolgen voor begroting in miljoen EUR
Impact budgétaire en millions EUR
2017
2018
2019
2020

Ontvangst D2
72,7
Uitgave D9

Totaal

72,7
0

Investeringsimpulsen
Investeringsimpuls Onderzoek en
Ontwikkeling (beleid: 15 mio)
Investeringsimpuls Onderwijs (beleid: 40
mio)
Investeringsimpuls Welzijn (beleid 15mio)
Investeringsimouls Sport (beleid 10mio)
Investeringsimpuls MOW (beleid 50 mio)
Investeringsimpuls Onroerend Erfgoed
(beleid 10 mio)

Uitgaven D9
Uitgaven D9
Uitgaven D9
Uitgaven D9
Uitgaven P51g
Uitgaven D9

Totaal

1,5
9,0
1,5
1,0
7,0
1,0
21,0

Andere nieuwe beleidsimpulsen

Financiën en Begroting

Internationaal Vlaanderen

Onderwijs

Diverse maatregelen, waaronder een
VAK/VEK buffer van 47 mio euro

Impuls subsidielijn internationalisering ter
bevordering van activiteiten met
betrekking tot internationaal ondernemen uitgaven D3
Diverse maatregelen
Traumabegeleiding, Anti‐radicalisering,
werkingsmiddelen ondersteuningsmodel M‐
decreet
uitgaven D3
Hervorming en financiering onderwijs ‐
nieuwe initiatieven
uitgaven D3
Recurrent maken opstap
werkingsmiddelen kleuteronderwijs
uitgaven D3
Diverse projecten onderwijs
uitgaven D3

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Flexibilisering gezinszorg

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Werk en Sociale Economie

Omgeving

Mobiliteit en Openbare Werken
Kanselarij en Bestuur
Totaal

diverse

Groeipad rust‐ en verzorgingstehuizen
Uitbreiding middelen personen met een
handicap
Kinderopvang
Jeugdhulp
Diverse maatregelen
Jeugd en projectregeling jeugd
Diverse maatregelen
Communicatiecampagne duaal leren
Lokale diensteneconomie
Maatwerk
Diepe geothermie
Energiescans en sociale energie‐
efficiëntieprojecten
Diverse maatregelen
Diverse maatregelen
Diverse maatregelen

Alternatieve financiering en
bijkomende kredietverstrekking
Beloftevolle vernieuwende industriële
ondernemingen: 75mio euro
Participatie in de uitbouw van
mobiliteitsknooppunten: 100 miljoen euro

79,0

0,8
2,8

2,0
2,5
10,0
10,1

uitgaven D3

2,0

uitgaven D62

2,0

uitgaven D62
uitgaven D62
uitgaven D3
Diverse
uitgaven D3
diverse

72,0
12,2
10,0
15,4
2,5
21,8

uitgaven P2
uitgaven D3
uitgaven D2
uitgaven D9

0,5
2,0
9,9
1,5

uitgaven D3
diverse
diverse
diverse

7,5
29,6
37,1
40,9
373,8

PPS scholenbouw: verhoging DBFM tot 550
miljoen euro: 250 mio euro bijkomende
verbintenissenmachtiging met een
budgettaire weerslag op kruissnelheid van
14 mio euro per jaar

Sociale woningen: Extra impuls van 285
miljoen euro
TOTAAL
394,8
(1) met een minimaal begrotingseffect van 0,05 % van het bbp / avec un impact minimal de 0,05 % du PIB
(2)
Aaan de inkomstenzijde moet worden vermeld of de maatregel betrekking heeft op:
o belastingen op productie en invoer (ESR‐code: D.2)
o belastingen op inkomen, vermogen enz. (ESR‐code: D.5)
o vermogensheffingen (ESR‐code: D.91)
o sociale premies (ESR‐code: D.61)
o inkomen uit vermogen (ESR‐code: D.4)
o overige (ESR‐code: P.11+P.12+P.131+D.39+D.7+D.9 (andere dan D.91))
Aan de uitgavenzijde moet worden vermeld of de maatregel betrekking heeft op:
o beloning van werknemers (ESR‐code: D.1)
o intermediair verbruik (ESR‐code: P.2)
o sociale premies (andere sociale uitkeringen dan sociale overdrachten in natura en sociale overdrachten in natura via marktproducenten; ESR‐codes: D.62, D.632), waarvan, indien van toepassing,
werkloosheidsuitkeringen met inbegrip van uitkeringen in geld en in natura ook moeten worden vermeld.
o rente‐uitgaven (ESR‐code: D.41)
o subsidies (ESR‐code: D.3)
o investeringen in vaste activa (bruto) (ESR‐code: P.51g)
o kapitaaloverdrachten (ESR‐code: D.9)
o overige (ESR‐code: D.29 + D.4 (met uitsluiting van D.41) + D.5 + D.7 + P.52 + P.53 + NP + D.8)
Dans le volet des recettes, il y a lieu d'indiquer si la mesure cible:
o les impôts sur la production et les importations (code SEC: D.2)
o les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (code SEC: D.5)
o les impôts en capital (code SEC: D.91)
o les cotisations sociales (code SEC: D.61)
o les revenus de la propriété (code SEC: D.4)
o autres (code SEC: P.11+P.12+P.131+D.39+D.7+D.9 {autres que D.91})
Dans le volet des dépenses, il y a lieu d'indiquer si la mesure cible:
o les rémunérations des salariés (code SEC: D.1)
o la consommation intermédiaire (code SEC: P 2)

Indications on how the measures in the DBP adress country‐specific recommendations
CSR numeer
Lijst van maatregelen
Beschrijving van direct belang
Numéro CSR
Liste des mesures
Description de la contribution directe
1. Openbare financiën en belastingstelsel ‐ Finances publiques et fiscalité
Een begroting in structureel evenwicht
Met een begroting in structureel evenwicht levert Vlaanderen een bijdrage aan het realiseren
van de vereiste structurele verbetering in 2018.
2. Werk ‐ Emploi
Traumabegeleiding, anti‐radicalisering en
Bijkomende middelen voor traumabegeleiding bij nieuw aangekomen leerlingen met een
werkingsmiddelen ondersteuningsmodel M‐decreet (2mio migratieachtergrond en voor anti‐radicaliseringsacties dragen bij tot het creëren van gelijke
euro beleids‐ en betaalkredieten)
onderwijskansen voor leerlingen met een migratieachtergrond. Het ondersteuningsmodel in
het kader van het M‐decreet ondersteunt scholen en centra voor deeltijds beroepssecundair
onderwijs en instellingen hoger onderwijs in het omgaan met leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften en met studenten met een functiebeperking. Op deze manier draagt de
maatregel bij tot het creëren van gelijke kansen op kwaliteitsvol onderwijs voor deze
leerlingen die voorheen school liepen in het buitengewoon onderwijs.
Hervorming en financiering onderwijs ‐ nieuwe initiatieven Onder meer duaal leren komt in aanmerking voor bijkomende financiering onder deze
(2,5 mio euro beleids‐ en betaalkredieten)
maatregel. Het systeem van duaal leren wordt in Vlaanderen uitgebouwd als een volwaardige
leerweg die moet leiden tot het behalen van een onderwijskwalificatie. De hervorming draagt
bij tot het opwaarderen van het technisch en beroepssecundair onderwijs in Vlaanderen.
Aangezien procentueel leerlingen met een migratieachtergrond vaker les volgen in het tso en
bso draagt een opwaardering van deze onderwijsvormen en het versterken van het systeem
van duaal leren bij tot het creëren van gelijke kansen op kwaliteitsvol onderwijs voor leerlingen
met een migratieachtergrond.
Onder deze maatregel komt ook de hervorming van het volwassenenonderwijs in aanmerking
voor bijkomende financiering. Het financieringssysteem van het vernieuwd
volwassenenonderwijs zal meer dan vandaag gericht zijn op kwetsbare groepen (cursisten
zonder diploma secundair onderwijs en niet werkende werkzoekenden, laaggeschoolde
cursisten) en op het behalen van een diploma secundair onderwijs of een certificaat (van een
beroepsopleiding, een taalopleiding, NT2, …). Op deze manier draagt de hervorming van het
volwassenenonderwijs bij aan de creatie van gelijke onderwijskansen voor kansarme groepen.

Lokale Diensteneconomie en Maatwerk (12 mio euro
beleids‐ en betaalkredieten)
3.Business ‐ innovatie/innovation
Bijkomend overheidsbudget voor O&O (15 mio euro aan
beleidskredieten en 1,5 mio euro aan betaalkredieten)
Transformatie van de industrie door innovatie
(alternatieve financiering 75 mio euro)

Bevordering van gelijke toegang van de meest achtergestelde groepen tot de arbeidsmarkt.

De bijkomende overheidskredieten voor O&O dragen bij tot de versterking van het
kenniskapitaal.
Deze middelen helpen de digitalisering van de industrie te versterken en de
innovatieverspreiding te stimuleren (aanvulling op het Industrie 4.0 actieplan i.h.k.v. Visie
2050).
Vlaanderen beschikt over een open, creatieve, kennisintensieve en innovatieve economie, en
Impuls subsidielijn internationalisering ter bevordering
kan hiervoor rekenen op vele jonge en lokaal verankerde kmo's. Innovatie en
van activiteiten en inspanningen van Vlaamse
internationalisering samen laten sporen is derhalve een belangrijke hefboom en uitdaging. Het
ondernemingen en andere doelgroepen met betrekking
is immers onvoldoende om enkel en alleen in te zetten op innovatie, de internationale
tot internationaal ondernemen (export van Vlaamse
producten en diensten en investeringen in het buitenland) vermarkting van die innovatie is minstens even relevant Het zijn quasi uitsluitend Vlaamse
innovatieve kmo's, vaak startups, die van deze subsidielijn voor internationalisering gebruik
(0,8 mio euro beleids‐ en betaalkredieten).
maken.
Country Specific Recommandations for Belgium

Targets set by the Union's Strategy for growth and jobs (Europe 2020)
Nationale
2020hoofddoelen

Lijst van maatregelen
Liste des mesures

Beschrijving van direct belang
Description de la contribution directe

1. Werk ‐ Emploi
Lokale Diensteneconomie en maatwerk (12 mio euro
beleids‐ en betaalkredieten)

De bijkomende plaatsen in de tewerkstellingsmaatregelen voor de allerzwaksten op de
arbeidsmarkt zullen zorgen voor een hogere werkzaamheidsgraad.
Jeugd en projectregeling jeugd (2,5 mio euro in beleids‐ en Deze kredieten zullen bijdragen tot de professionalisering van de sector en de verhoging van
betaalkredieten)
de arbeidsmarktparticipatie van laaggeschoolde jongeren en jongeren met een
migratieachtergrond (JES, Uit de Marge, Groep Intro, Lejo, Arktos enzoverder)
Via duaal leren willen we jongeren een beter onderwijsaanbod bieden, en de
Communicatiecampagne duaal leren (0,5 mio euro in
ongekwalificeerde uitstroom verder terugdringen.
beleids‐ en betaalkredieten)
Bijkomende investeringen in kinderopvang (12,2 mio euro
in beleids‐ en betaalkredieten)
Bijkomende investeringen in kinderopvang faciliteren de combinatie tussen werk en
gezinsleven en genereren positieve effecten op de werkzaamheidsgraad.
2. O&O R&D
mediafonds en gamefonds

Bijkomend overheidsbudget voor O&O
Extra 75 mln euro voor transformatie van de industrie
door innovatie (ahv alternatieve financiering)
3. Broeikasgassen en energie ‐ Effets de serre et énergie
Diepe geothermie (1,5 mio euro beleids‐ en
betaalkredieten)
Energiescans en sociale energie‐efficiëntieprojecten (7,5
mio euro beleids‐ en betaalkredieten)

Extra aankoop certificaten GSC (67,3 mio), kleine
windmolens (4,2 mio) en batterijen (1,2 mio)

4. Onderwijs ‐ Enseignement
Vroegtijdig schoolverlaten ‐ Scholenbouw (40 mio euro
aan beleidskredieten en 9 mio euro aan betaalkredieten)
en DBFM (250 mio euro bijkomende
verbintenissenmachtiging met een budgettaire weerslag
op kruissnelheid van 14 mio euro per jaar)

de ondersteuning vanuit het Mediafonds aan de audiovisuele sector en vanuit het Gamefonds
aan de gamesector in Vlaanderen heeft bijzondere aandacht voor de integratie van de digitale
omwenteling in alle aspecten van de sector (creatie, productie, distributie, consumptie en
participatie). Cf. 'EU digital agenda'
draagt bij tot de verwezenlijking van de 3% O&O‐intensiteit
draagt bij tot de verwezenlijking van de 3% O&O‐intensiteit

Het gebruik van aardwarmte of geothermie als hernieuwbare energiebron zit nog in een
verkenningsfase in Vlaanderen, maar kan ook hier in de toekomst ingeschakeld worden om
een gedeelte van de warmtebehoefte te dekken.
Bevordering van REG‐investeringen en energiebesparing bij de gezinnen, door het laten
uitvoeren van energiescans, sociale hoogrendementsbeglazingsprojecten en sociale
spouwmuurisolatieprojecten, samen sociale energie efficiëntie projecten (SEEPs) genoemd.

De Vlaamse regering wil de overschotten op de groenestroom‐ en
warmtekrachtcertificatenmarkt wegwerken en het bereiken van de hernieuwbare
energiedoelstellingen veilig stellen. Om dit beleid te financieren worden de
groenestroomquota aangepast en aanvullend wordt een beperkte bijdrage a rato van 5 euro
per gezin gevraagd, met uitzondering van de beschermde gebruikers. Het gros van de
middelen die met de vernieuwde energieheffing worden opgehaald, zullen worden ingezet
voor het opkopen van de overschotten van groenestroomcertificaten. Wel nieuw is dat een
klein deel van de middelen van de heffing zal worden voorbehouden voor het verstrekken van
investeringssteun met het oog op de bouw van kleine windturbines en het installeren van
batterijtechnologie.

Het scholenbouwbeleid in Vlaanderen is gericht op de realisatie van duurzame en functionele
schoolgebouwen. Het creëren van aangename leeromgevingen die bijdragen aan het
welbevinden en de motivatie van leerlingen en leerkrachten is hierbij een permanente
bekommernis. Hierbij gaan we ervan uit dat dit welbevinden ook kan bijdragen aan het
terugdringen van het vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen. Via de verhoging van de
middelen voor de projectspecifieke DBFM (publiek‐private samenwerking) wordt een
bijkomende impuls gegeven aan de realisatie van duurzame en functionele schoolgebouwen.

Initiatieven die in aanmerking komen voor bijkomende financiering onder deze maatregel zijn
Vroegtijdig schoolverlaten ‐ Hervorming en financiering
onderwijs ‐ nieuwe initiatieven (2,5 mio euro aan beleids‐ o.a. de hervorming van het systeem van leerlingenbegeleiding, de verdere uitbouw van het
stelsel van duaal leren en de hervorming van het volwassenenonderwijs. Deze maatregelen
en betaalkredieten)
dragen bij tot het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen.
Een hervorming van de leerlingenbegeleiding wordt doorgevoerd met als doel de verschillende
fenomenen die aan de basis liggen van vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen. Het gaat
hierbij om schools falen, een verkeerde studiekeuze, een gebrek aan motivatie, schoolse
vertraging en spijbelen.
Duaal leren wordt uitgebouwd als volledige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs.
Jongeren krijgen kansen om meer dan nu hun diploma tegelijk op school en op de werkvloer te
behalen. Het nieuwe stelsel moet leerlingen motiveren een positieve en bewuste keuze te
maken voor het technisch en beroepssecundair onderwijs. Op deze manier worden
fenomenen als spijbelen, een gebrek aan motivatie en een verkeerde studiekeuze aangepakt
waardoor meer leerlingen met een onderwijskwalificatie het secundair onderwijs zullen
verlaten.
De hervorming van het volwassenenonderwijs voorziet in een financieringssysteem dat meer
dan vandaag gericht zal zijn op kwetsbare groepen (cursisten zonder diploma secundair
onderwijs, niet werkende werkzoekenden, laaggeschoolde cursisten) en op het behalen van
een diploma secundair onderwijs of certificaat (van een beroepsopleiding, een taalopleiding,
NT2, …). Op deze manier draagt de hervorming van het volwassenenonderwijs bij aan het
terugdringen van het aandeel van 18‐ tot 24‐jarigen dat niet beschikt over een diploma
secundair onderwijs.

Vroegtijdig schoolverlaten ‐ Recurrent maken opstap
werkingsmiddelen kleuteronderwijs (10 mio euro in
beleids‐ en betaalkredieten)

Een versterking van het kleuteronderwijs draagt bij tot het terugdringen van vroegtijdig
schoolverlaten. Het niet of onvoldoende deelnemen aan kleuteronderwijs is immers een sterke
voorspeller van het vroegtijdig verlaten van het systeem van onderwijs en vorming op latere
leeftijd.

Initiatieven die in aanmerking komen voor bijkomende financiering onder deze maatregel zijn
Verhoging deelname tertiair onderwijs ‐ Hervorming en
financiering onderwijs ‐ nieuwe initiatieven (2,5 mio euro o.a. de hervorming van het hoger beroepsonderwijs, waarbij HBO5 wordt uitgewerkt als een
volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Een sterker uitgebouwd hoger
in beleids‐ en betaalkredieten)
beroepsonderwijs moet studenten aantrekken die nu de weg naar het hoger onderwijs nog
niet vinden, en bijdragen tot de verdere democratisering van het hoger onderwijs.
5. Armoede ‐ Pauvreté
Jeugd en projectregeling jeugd (2,5 mio euro in beleids‐ en Een sterk weefsel van jongerenvereningingen draagt bij tot een diverse invulling van het
betaalkredieten)
jeugdwerk waar plaats is voor alle jongeren, ongeachte hun achtergrond. Op die manier wordt
bijgedragen aan de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en aan de realisatie van een
inclusieve maatschappij. Cf. 'Inclusive Growth target'.
Bijkomende investeringen in ouderenzorg (4 mio euro in Deze investeringen verlagen het armoederisico en voorkomen sociale exclusie.
beleids‐ en betaalkredieten) , kinderopvang (12,2 mio euro
in beleids‐ en betaalkredieten), jeugdhulp (10 mio euro in
beleids‐ en betaalkredieten) en de persoonsvolgende
financiering voor personen met een handicap (72 mio
euro in beleids‐ en betaalkredieten)
Verhoging machtiging voor sociale woningbouw (280 mio De maatregel heeft tot doel om de toegang tot een betaalbare woning voor de doelgroepen
euro)
van het sociale huisvestingsbeleid te verbeteren.
Europe 2020 targets for Belgium
National Reform Programme

In miljoen EUR
Garanties
waaronder de financiële sector

Het grootste deel van de Vlaamse
gewaarborgde schuld is ook vervat in de
geconsolideerde schuld. Eind 2016 was
slechts 2,1 miljard euro van de in totaal
13,6 miljard euro aan gewaarborgde
schuld niet in de geconsolideerde schuld
vervat.

2017
13.368
0

2018
In million EUR
12.888 Garanties
0 dont secteur financer

In miljoen EUR
Uitgaven die integraal door de EU worden gefinancierd
waarvan de investeringsuitgaven

2016
72,3
35,3

2017
172,9
50,7

2018
En millions EUR
172,9 Dépenses entièrement financées par des fonds UE
50,7 dont dépenses d'investissement

De cijfers voor 2018 worden voorlopig gelijkgesteld aan deze van 2017 daar de technische afronding van de Vlaamse begroting nog niet gefinaliseerd is.

