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Ook deze moeten het maximum aan inkomsten uit hun 
patrimonium halen en telkens als het mogelijk is de kosten 
van hun prestaties en van hun financiële tegemoetkomingen 
verhalen. 

Hoewel ik met voldoening heb vastgesteld dat door som-
mige commissies in die zin gedane inspanningen reeds tôt 
bemoedigende resultaten hebben geleid, zijn er niettemin nog 
te veel commissies wier begrotingstekort onrustwekkend toe-
neemt en van die aard is dat het de gemeente belet haar doel-
stellingen op cultureel en sociaal gebied te verwezenlijken. 

N iet-verp l le h te u itgavei î. 

Zoals voorheen mogen de gemeenten wier begroting regel-
matig sluitend is, de niet-verplichte kredieten uittrekken die 
zij verantwoord achten. 

Voor de gemeenten die hun gewone begroting niet sluitend 
kunnen maken blijven de vroeger verstrekte richtlijnen van 
toepassing. 

De niet-verplichte kredieten mogen op tekortsluitende 
begrotingen slechts worden uitgetrokken wanneer zij gedekt 
zijn door ontvangsten die naar aanleiding van sommige uitga
ven kunnen verkregen worden (verhuring van plaatsen op 
jaarmarkten en kermissen, entreebiljetten voor tentoonstel-
lingen, enz.) of wanneer de gemeente een belastingheffing 
heeft die boven de normale inspanning uitgaat. 

Als normale inspanning moet worden beschouwd de hef-
fing van 1.000 opeentiemen, op de onroerende voorheffing, 
van de gemeentelijke aanvullende belasting op de personen-
belasting op de voet van 6 % (of 5 % in de gemeenten die 
tôt een agglomeratie of federatie behoren), alsmede van rétri
buées die de tegenwaarde vertegenwoordigen van de aan de 
ingezetenen verleende diensten (inzonderheid de belasting op 
het ophalen van huisvuil en op het onderhoud van de rioïen). 

De gemeenten wier begroting tekortsluitend is zijn echter 
niet gerechtigd de totale opbrengst van de geheven bijko-
mende belastingen voor de betaling van de niet-verplichte uit
gaven aan te wenden ; alleen een gedeelte ten bedrage van 
20 % van die bijkomende inspanning mag ter bestrijding van 
dergelijke uitgaven dienen. 
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Aile plaatselijke belastingen welke kunnen worden geheven 
moeten immers, in beginsel, bij voorrang dienen voor het 
bestrijden van de verplichte uitgaven. Het is dus als loutere 
toegeeflijkheid en om de déficitaire gemeenten in diverse 
vlakken niet te benadelen (sociaal hulpbetoon, cultuur, vrije-
tijdsbesteding, sport, enz.) dat een gedeelte van de belasting-
heffing boven de normale inspanning voor de financiering 
van de kredieten van niet-verplichte aard mag worden 
gebruikt. 

De belastingen waarvan de opbrengst tôt een beloop van 
20 pet. voor de bestrijding van niet-verplichte uitgaven mag 
worden gebruikt, zijn uitsluitend de volgende : 

— grondbelastingen en daarmede gelijkgestelde belastingen : 
— opeentiemen op de onroerende voorheffing boven 

1.000 ; 

— belasting op het meubilair ; 
— belasting op de loggia's, kelderopeningen, inrijpoorten, 

balkons, afvoerpijpen, enz. ; 

— belastingen op het verkeer : 
— fietsbelastingen ; 

— belastingen op sommige weelde-uitgaven en daarmede 
gelijkgestelde belastingen : 
— belasting op de honden ; 
— belasting op de drank- en tabakslijterijen ; 
— belasting op de diensters, zangeressen, danseressen ; 

— belastingen op het tijdelijk innemen van de openbare 
weg ; 

— belastingen op de reclame. 

Het spreekt vanzelf dat die aan de déficitaire gemeenten 
gelaten mogelijkheid de lokale overheden niet ontslaat van de 
verplichting de uitgetrokken kerdieten te erantwoorden. 

Tenslotte herinner ik eraan dat niet langer als onverplichte 
uitgaven worden beschouwd : 
— de bijdragen gestort aan de representatieve organismen 

van de gemeenten alsmede aan de vereniging voor de 
Raad van de Europese gemeenten ; 
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de bijdrage gestort aan de Economische Raden ; 
— de bijdrage gestort aan de Belgische federatie voor ste-

debouw en huisvesting, ontwikkeling en ruimtelijke orde-
ning ; 

— de uitgaven welke de gemeenten doen voor de deelneming 
van hun ambtenaren aan de volmakingsseminaries, door 
het Tnstituut Administratie-Universiteit georganiseerd ; 

— de uitgaven in het raam van de gezins- en jeugdraden, 
voor zover zij binnen redelijke perken blijven. 

Subsidies aan instellingen, organisantes, verenigingen en wer-
ken gelegen buiten het grondgebied van de gemeente. 

1. Ter vrijwaring van de vrede tussen de taal- en cultuur-
gemeenschappen van ons land, mogen de lokale besturen 
geen subsidies of hulpgelden onder welke vorm ook ver-
lenen aan instellingen, organisaties, verenigingen of wer-
ken gelegen in een ander taalgebied dan datgene waartoe 
zij behoren. Dit betekent in concreto dat bv. de neder-
landstalige provincies, steden of gemeenten geen finan-
ciële steun mogen verlenen aan instellingen, verenigingen, 
enz. in het Waalse land en omgekeerd. Dit betekent ook 
dat de 19 gemeenten van de Brusselse Agglomeratie even-
als de Provincie Brabant geen financiële steun mogen ver
lenen noch aan verenigingen, enz. gelegen in het Neder-
landstalig landsgedeelte noch aan deze gelegen in het 
Frans taalgebied ; 

2. De 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie kunnen 
alleen subsidies verlenen aan instellingen, verenigingen. 
organisaties en werken gelegen binnen de grenzen van de 
agglomeratie, voor zover ervoor gewaakt wordt dat er 
daarbij evenwicht is tussen de bedragen toegekend ten 
voordele van de franstalige verenigingen, enz., en de 
bedragen toegekend ten voordele van nederlandstalige 
verenigingen, enz. ; 

3. De cultuurcommissies van de Brusselse Agglomeratie 
moeten zich inzake subsidiëring aan de bovenbedoelde 
instellingen, enz., ook beperken tôt het grondgebied van 
de 19 gemeenten ; 

4. Het spreekt vanzelf dat de zogenaamde culturele subsi
dies die de lokale besturen, rekening houdend met de 



— 1445 - (6 december 1972) 

SM/?. 1 en 2 vermelde regels, nog mogen verlenen boven-
dien qua opportuniteit, door de voogdijoverheid zullen 
geapprecieerd worden in het licht van de financiële situa-
tie van de hulpverlenende besturen zelf. 

B. — Buitengewone begroting. 

Aan de gemeenten werd reeds dikwijls gevraagd de nodige 
maatregelen te treffen om de tekorten op de buitengewone 
diensten weg te werken of belangrijke overschotten op die 
dienst op verantwoorde wijze op te gebruiken. 

Op dat gebied valt een duidelijke verbetering waar te 
nemen. 

De gemeenten welke met die onderrichtingen geen reke
ning hebben gehouden bij het opmaken van de vroegere 
begrotingen, moeten de toestand bij het opmaken van de 
begroting 1973 rechtzetten. 

Het is anderzijds geboden dat de gemeenten slechts de 
kredieten uittrekken welke nodig zijn voor de investeringen 
die ten minste een begin van uitvoering zullen krijgen tijdens 
het beschouwde dienstjaar, derwijze dat de dienst van de 
schuld op de gewone begroting niet nutteloos wordt 
bezwaard. Aldus zullen zij vermijden hun belastingheffing te 
moeten opvoeren tôt dekking van de aflossings- en intrest-
lasten betreffende leningen die helemaal niet zullen worden 
aangegaan. 

Voorts moeten de gemeenten de ontworpen investeringen 
over een voldoend aantal dienstjaren spreiden. ten einde de 
financiële inspanning te doseren. 

Allezins mogen op de begroting slechts worden uitgetrok-
ken, de kredieten voor werken waarvan het definitief ont-
werp door de gemeenteraad is goedgekeurd en die, als zij 
voor een Rijkssubsidie in aanmerking kunnen komen, het 
voorwerp zijn geweest van een principiële belofte van subsi-
diëring. 

Ten deze moet bij de lokale overheden erop worden aan-
gedrongen dat de studies en ontwerpen van werken tijdig 
genoeg worden gemaakt om de subsidiërende overheden in 
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de mogelijkheid te stellen de dossiers te onderzoeken. Er 
mag immers niet uit het oog worden verloren dat niet gesub-
sidieerde investeringen gewoonlijk zeer duur uitvallen. 

Het is ook geboden dat de gemeenten in de loop van het 
dienstjaar slechts nieuwe kredieten aanvragen wanneer de 
verhoging van de investeringsuitgaven kan gecompenseerd 
worden door een vermindering van aanvankelijk op de begro
ting uitgetrokken andere kredieten. 

*"* 

U gelieve, Mijnheer de Gouverneur, de bovenstaande 
onderrichtingen onverwijld ter kennis van de gemeentebestu-
ren te brengen. 

De Minuter, 
R. V A N E L S L A N D E . 
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M 1 N I S T E R I E 
V A N B I N N E N L A N D S E Z A K E N 

Algemene Directie 
van het financieel beleid 

van de régionale en lokale instellingen. 

l s , r Algemene Inspectie. 
Iste Directie. 

N 1 ' 840/A .D . /2 . 

Aan de heren Provinciegouverneurs, 

Ter kennisgeving : 
Aan de heren Bestendige Afgevaardigden, 
Aan de heren Voorzitters en Leden van de agglome

ratie- en federatiecolleges, 
Aan de Collèges van Burgemeester en Schepenen van 

de gemeenten, die tôt een agglomeratie of federa-
tie behoren. 

Betrejt : Wet van 7 juli 1972 tôt vaststelling van de grenzen 
van de belastingbevoegdheid van agglomeraties 

en federaties van gemeenten. 

Mijnheer de Gouverneur, 

De wet, waarvan hierboven sprake, vergt weinig commen-
taar wat betreft de andere belastingen dan die bedoeld in 
artikel één van die wet. Dit artikel bepaalt dat « de agglome
raties en de federaties van gemeenten, met uitsluiting van de 
gemeenten die er deel van uitmaken, belastingen kunnen hef-
fen, welke betrekking hebben op de bevoegdheden die hun 
werkelijk zijn overgedragen bij toepassing van artikel 4 van 
de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglo
meraties en federaties van gemeenten ». 
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Wat die overdracht van bevoegdheid betreft zij vooraf 
gewezen op de wet van 30 mei 1972 tôt invoering van een 
artikel 9\bis in de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie 
van de agglomeraties en federaties van gemeenten. Dit arti
kel 9\bis regelt de overdracht van de bevoegdheden sub. 5° 
(ophalen en verwerken van huisvuil), 10" (brandweer) en 
11° (dringende geneeskundige hulpverlening) van artikel 4, 
§ 2. van dezelfde wet van 26 juli 1971. Voor de reeds tôt 
stand gekomen agglomeraties en federaties houdt dat in dat 
die overdracht plaatsheeft op 1 januari 1973. 

Binnen de perken van onderhavig rondschrijven is het 
onmogelijk reeds nu aan te geven welke belastingen voor de 
agglomeraties of federaties moeten voorbehouden blijven 
naar aanleiding van een bevoegdheidsoverdracht. Trouwens 
binnen de sfeer van een bepaalde bevoegdheid kunnen nieuwe 
belastingobjecten ontstaan. Het zal de taak van de voogdij-
overheid zijn terzake een vast beleid uit te stippelen. 

Niettemin lijkt het geboden reeds nu de agglomeraties en 
federaties, evenals de gemeenten die er deel van uitmaken, 
enkele nuttige aanwijzingen terzake te verstrekken teneinde 
ze niet volledig in onwetendheid te laten. 

Yooreerst dient verduidelijkt te worden wat men moet ver-
staan onder de termen « betrekking hebben » zoals die voor-
komen in het aangehaalde artikel één. 

De belastingen, alhoewel zij tôt doel hebben de financiën 
in het algemeen van de agglomeraties of federaties te stijven 
(beginsel van de universaliteit van de belastingen en van de 
begroting in het algemeen) vinden hun motivering in de uit-
oefening van een bepaalde activiteit of de behartiging van 
bepaalde belangen, die normaal uitgaven voor het bestuur 
meebrengen. 

De overdracht van bevoegdheid op een bepaald domein 
kan ofvvel integraal ofwel gedeeltelijk zijn. Ook kunnen ver-
schillende bevoegdheden (een overgedragen bevoegdheid en 
de politiebevoegdheid vcoral) in elkaar grijpen. In de reeds 
der ambtshalve overgedragen bevoegdheden bijvoorbeeld is 
de overdracht van het ophalen en verwerken van het vuilnis 
integraal. Dit sluit in dat de gemeenten die van de nieuwe 
instellingen deel uitmaken, geen belasting meer kunnen hef-
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t'en op het ophalen van huisvuil. In diezelfde gedachtengang 
zouden in verband met een bevoegdheid die kan overgedra
gen worden, zoals de slachthuizen (art. 4, § 3, 4") de 
gemeenten, die van de nieuwe instellingen deel uitmaken, 
geen slacht- of keuringsrechten meer kunnen heffen in geval 
van werkelijke bevoegdheidsoverdracht onder die voorwaar-
den als gesteld in evenvermeld artikel 4. Is de overdracht 
gedeeltelijk dan kunnen binnen een bepaald domein de 
gemeenten en de aggJomeraties of federaties een bepaalde 
belastingbevoegdheid bezitten, zoals verder nog zal blijken. 

Na deze algemene toelichting is het van belang meer con
crète problemen aan te raken. De politiebevoegdheid blijft 
een gemeentelijke aangelegenheid. Toch gaan bepaalde in de 
wet vermelde bevoegdheden gepaard met politietoezicht waar-
in sommige belastingen hun motivering vinden. Is dat politie
toezicht van ondergeschikt belang ten opzichte van die 
bevoegdheid (d.w.z. dient het politietoezicht slechts om de 
uitoefening van een bepaalde bevoegdheid in de beste omstan-
digheden te doen geschieden (bv. in verband met de niet op 
de openbare weg stationerende taxi's, dan wordt elke belas
tingbevoegdheid ontnomen aan de gemeenten die van de 
nieuwe instellingen deel uitmaken. 

Inderdaad, artikel één van de wet van 7 juli 1972 tôt vast-
stelling van de grenzen van de belastingbevoegdheid bepaalt 
uitdrukkelijk : « met uitsluiting van de gemeenten ». 

Is evenwel het politietoezicht primordiaal (d.w.z. heeft het 
politietoezicht tôt taak bv. de veiligheid te verzekeren) en is 
bijv. de belasting gemotiveerd door de hinder voor het ver-
keer (zoals het geval is met de belasting op het bouwen en 
verbouwen of het tijdelijk bezetten van de openbare weg door 
stellingen) dan blijft de belastingbevoegdheid aan de gemeen
ten, ook al zijn de bouwverordeningen een overgedragen 
bevoegdheid (art. 4, § 2, 4"). Aangezien op basis van de wet 
van 26 juli 1971 bevoegdheden aan de gemeenten ontnomen 
zijn of kunnen worden, moeten de in artikel 4 van die wet 
opgenomen bepalingen en vermelde bevoegdheden strikt wor
den géinterpreteerd ; de verklaring van die" bevoegdheden kan 
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n,),w vaak worden teruggevonden in de parlementaire werkzaam-
; 3 f heden (Memorie van Toelichting of Kamerverslaa bij de wet 
iSk van 26 juli 1971). 

^in»; Zo bestrijkt het ophalen en verwerken van het vuilnis het 
e i ' gehele procès vanaf het ophalen aan huis tôt en met de ver-
! Wflfe werking zowel van het gewone huisvuil als van het nijver-
doiffi: heidsvuil. 

De waterbeheersing heeft een zeer specifieke betekenis ni. 
deze van de ontwatering. Hieruit volgt dat de ontwaterings-
belastingen thans tôt de bevoegdheid van de agglomeraties 
of federaties zullen behoren voor zover er zich ontwaterings-
problemen stellen. 

Wat het bezoldigd vervoer van personen betreft moet erop 
gewezen worden dat dit o.m. het taxivervoer behelst. 

De bevoegdheden van de gemeenten inzake beveiliging en 
bescherming van het leefmilieu gaan over naar de nieuwe 
instellingen. Derhalve behoren de belastingen op de gevaar-
lijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, deze op de 
opslagplaatsen van schroot en oude voertuigen en op de 
reklameborden, die verantwoord zijn wegens de hinder of de 
schade voor het milieu, tôt de bevoegdheid van de agglome
ratie of federatie. Omslagbelastingen op nijverheidsinrichtin-
gen kunnen uitsluitend voor de agglomeratie- of federatie 
voorbehouden worden wanneer de belasting werkelijk gede-
termineerd wordt door een zeer grote hinder of schade voor 
het milieu. 

De gemeentelijke belasting op de rioolaansluitingen is een 
belasting die verband houdt met het onderhoud van de 
gemeenteriolen ; zij moet voor de gemeente behouden blij-
ven voor zover het gemeenteriolen betreft. 

De bestrijding van de waterverontreiniging via de riolen 
is een provinciale aangelegenheid (art. 22 van de wet van 
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging). De wet van 26 juli 1971 behelst enkel 
bevoegdheden die overgaan van de gemeente naar de agglo
meratie en niet van de provincie naar de agglomeratie, behou-
dens wat in artikel 4, § 4, 1", is gezegd. 

* 
** 

£CHiVJ£ &t LA I I U l ^ 
é ô , tu* dm Tanneurt 

— i ce 
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Artikel 4. § 3, van die wet van 26 juli 1971 bepaalt dat 
met de toestemming of op verzoek van minstens de helft van 
de gemeenten die tôt de agglomeratie of de federatie behoren, 
en voor zover deze gemeenten tweederde van de bevolking 
vertegenwoordigen, de agglomeratie of federatie een aantal 
materies kan « regelen ». 

Het woord « regelen » moet verstaan worden in de zin van 
het uitoefenen van een regelende bevoegdheid, hetgeen een 
hoge graad van autoriteit in een bepaald domein veronder-
stelt. 

Uit de memorie van toelichting (blz. 1 2) blijkt dat zulks 
inhoudt dat de gemeenten terzake de gehele latere interven-
tiemacht verzaken. 

De eerste van die reeks overdraagbare bevoegdheden heeft 
betrekking op de wegen van de agglomeratie of van de fede
ratie. In verband met het aanleggen van die wegen heeft der-
halve de agglomeratie of federatie de bevoegdheid verhaalbe-
lastingen te vestigen (verwerven van de zate van wegen, aan
leggen van riolen, trottoirs en wegenuitrusting). De agglome
raties of de federaties zijn aldus ook bevoegd een belasting 
te vestigen op de aansluitingen aan en op het onderhoud van 
hun riolen. Ingeval van overgang van gemeentewegen naar 
de agglomeratie of federatie is ook artikel 49 van de wet 
van 26 juli 1971 van toepassing vermits het woord « ver-
haalbelastingen » zowel de eigenlijke verhaalbelastingen (sen
su stricto) betreft als aile andere vergoedingsbelastingen. In 
dat geval zullen bij koninklijk besluit de gemeentelijke ver
haalbelastingen met ingang van het volgende belastingjaar 
opgeheven worden ten aanzien van de wegen die zijn overge-
gaan naar de agglomeratie of federatie, rekening houdend 
met de vermindering van de door de gemeenten te dragen 
lasten en met toepassing van artikel 52 van dezelfde wet. 

Uit artikel 4, § 3. 1°, volgt eveneens dat in geval van over
dracht van de aldaar opgesomde bevoegdheden, de agglo
meratie of federatie alléén bevoegd is nog een belasting op 
de afgifte van verkavelingsvergunningen te heffen. 

Evenals voor de wegen geldt ook voor de andere over
draagbare bevoegdheden de" regel dat het alleen uitsluitend 
gemeentelijke bevoegdheden betreft (bv. gemeentelijke lucht-
haven). 
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De vaststelling van inplanting van de publieke markten die 
voor de agglomeratie, de federatie of de streek van belang 
zijn, brengt geen intégrale bevoegdheidsoverdracht inzake 
markten mede en sluit evenmin in dat de marktpleinen zelf 
eigendom worden van de agglomeratie of federatie (toepas-
sing van artikel 54, § 2, van de wet van 26 juli 1971). Om 
die bevoegdheid inzake het vaststellen van die plaats uit te 

v oefenen is de eigendom van die plaatsen niet onmisbaar, 
zoals vereist in evenvermeld artikel 54, § 2. Hieruit volgt 
dat de gemeenten op de gemeentelijke marktpleinen het 
marktseld verder kunnen bliiven heffen. 

te 
De bevoegdheid met betrekking tôt de slachthuizen gaat 

integraal over naar de agglomeratie of federatie wanneer die 
materie wordt overgedragen ; zoals gezegd is dan alleen nog 
de agglomeratie of federatie bevoegd terzake belastingen of 

a j w ô i rechten te heffen. 

Vermits de bevoegdheden, zoals reeds gezegd, strikt moet 
geïnterpreteerd worden, moet onder « openbare parking » 
verstaan worden de daartoe aangelegde ruimten, met uitslui-
ting van de betaalde parkeergeleeenheden in de straten (par

ler» keer-meters). 

Ook het woord kamperen en caravaning moet strikt wor
den geïnterpreteerd met name in de zin van de wet van 
30 april 1970. Ingeval die bevoegdheid wordt overgedragen 
aan de nieuwe instellingen zijn alleen de agglomeraties of 
federaties nog bevoegd belastingen op de kampeerterreinen 

:lâv". en caravans te heffen. 

De gemeenten blijven evenwel bevoegd belastingen te hef
fen op de vakantie- en week-end-huisjes (zie rondschrijven 
van 10 mei 1972, réf. 155 en 194 A.D.B.). 

Wat de lijkverbranding en columbariums betreft, moeten 
ook deze termen strikt worden geïnterpreteerd. Een belasting, 
bv. op de asverstrooiing op de gemeentelijke begraafplaats, 
blijft evenals de belasting op nef lijkenvervoer en de begra-
vingen, een gemeentelijke bevoegdheid. 

jtsliutë 

\t& * 
** 
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Wat de goedkeuring van al die belastingen betreft, mag 
gezegd worden dat uit de samenlezing van artikel 56 van de 
wet van 26 juli 1971, dat over de administratieve voogdij 
handelt, en artikel 48, § 2, dat over de voogdij inzake belas
tingen handelt, blijkt dat al de belastingverordeningen van de 
agglomeraties en van de gemeenten die haar samenstellen. 
aan de Koning ter goedkeuring moeten voorgelegd worden ; 
de belastingverordeningen van de federaties moeten, tôt 
zolang er geen deconcentratiebesluit is genomen, eveneens 
aan de Koning ter goedkeuring worden voorgelegd terwijl de 
belastingverordeningen van de gemeenten die de federatie 
samenstellen aan de bestendige deputatie ter goedkeuring 
moeten worden voorgelegd. 

Ik moge U verzoeken, Mijnheer de Gouverneur, het voren-
staande ter kennis van de belanghebbende besturen te 
brengen. 

Brussel, de 6 september 1972. 

De Minister, 
R. V A N E L S L A N D E . 
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P R O V I N C I A A L G O U V E R N E M E N T 
V A N B R A B A N T 

Dienst 21. 

H* 21/961. 

Bijlage: 1. 

Brussel, 13 oktober 1972. 

Aan de Collèges van Burgemeester en Schepenen. 

Voorwerp : Belastingen. 

Mijne Heren, 

Ik heb de eer U hierbij een afschrift te laten geworden van 
de omzendbrief van de heer Minister van Binnenlandse 
Zaken van 27 september 1972 betreffende de belastingbe-
vœgdheid van de agglomeraties en de federaties van gemeen
ten. 

Voor de Gouverneur : 
De Directeur, 
F. DEBAISE. 
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M I N I S T E R 1 E 
V A N B I N N E N L A N D S E Z A K E N 

Algemene Directie 
van het financieel beleid 

van de régionale en lokale instellingen. 

lste Algemene Inspectie. 
\* u- Directie. 

Réf. 840/A.D./2. 

Brussel, 27 september 1972. 

Aan de heer Gouverneur van de provincie Brabant, 

Voor kennisgeving : 
Aan de heren Bestendige Afgevaardigden, 
Aan de heren Voorzitters en Leden van de Collèges 

van de agglomeratie en de federaties, 
Aan de Collèges van Burgemeester en Schepenen van 

de gemeenten, die van de agglomeratie of van een 
federatie deeluitmaken. 

Betreft : Belastingbevoegdheid van de agglomeraties 
en van de federaties van gemeenten 

en van de gemeenten die er deel van uitmaken. 

Mijnheer de Gouverneur, 

Bij rondschrijven van 6 september 1972, n1' 840/A.D./2, 
heb ik U sommige richtlijnen verstrekt in verband met de 
toepassing van de wet van 7 juli 1972 tôt vaststelling van 
de grenzen van de belastingbevoegdheid van agglomeraties en 
federaties van gemeenten. 

Het lijkt me geraden nader in te gaan op het probleem 
van de datum van inwerkingtreding van de belastingbevoegd-
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heid van de bestaande agglomeratie en federaties ; dit pro-
bleem gaat gepaard met het ophouden van de belastingbe-
voegdheid van de gemeenten, die tôt de nieuwe instellingen 
behoren. 

Artikel één van de wet van 7 juli 1972 bepaalt dat de 
agglomeratie en federatie met uitsluiting van de gemeenten, 
die er deel van uitmaken, belastingen kunnen heffen, welke 
betrekking hebben op de bevoegdheden, die hun werkelijk 
zijn overgedragen bij toepassing van artikel 4 van de wet 
van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties 
en federaties van gemeenten. De bevoegdheden opgesomd in 
artikel 4, § 2, van de wet van 26 juli 1971 zijn van rechts-
wege overgedragen aan de nieuwe instellingen met ingang van 
de inwerkingtreding van de wet ten ware een andere wet er 
anders over beschikt (dit is het geval voor de bevoegdheden 
vermeld in artikel 4, § 2, 5", 10° en 11", door de uitwerking 
van de wet van 30 mei 1972, waardoor een artikel 91 bis in 
de wet van 26 juli 1971 is ingevoegd) en voor zover de raad 
van de nieuwe instelling is geïnstalleerd. 

Anderdeels heeft artikel 8 van de wet van 7 juli 1972 tôt 
gevolg dat de Brusselse agglomeratie en de randfederaties 
hun belastingen voor de eerste maal kunnen heffen van 
1 januari 1973 af. 

Uit wat voorafgaat volgt dat wat de belastingen betreft die 
betrekking hebben op de van rechtswege overgedragen 
bevoegdheden (daaronder begrepen deze bedoeld in arti
kel 4, § 2, 5", 10° en 11°, en die in onderhavig geval door 
de wet van 30 mei 1972 met ingang van 1 januari 1973 zijn 
overgedragen) de gemeenten die tôt de reeds bestaande agglo
meratie of federaties behoren geen belastingen meer kunnen 
heffen van 1 januari 1973 af. Die belastingen kunnen der-
halve niet meer in de begrotingen 1973 voorkomen. 

Inderdaad zijn de belastingverordeningen de uitdrukking 
van de openbare macht die ten aanzien van de evenbedoelde 
bevoegdheden, niet meer tôt de gemeenten behoren maar wel 
tôt de agglomeratie of federatie. 

Op belastinggebied kan artikel 92 van de wet van 
26 juli 1971 te^weten dat «de gemeentelijke besluiten en 
verordeningen inzake aangelegenheden die onder de bevoegd-
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Teneinde U de nieuwe voorstelling van de begroting eigen 
te maken, hebben wij het intéressant gevonden achtereenvol-
gens de bepalingen te hernemen betreffende : 
1) de nieuwe vorm van de begroting ; 
2) de interne fakturatie. 

Bovendien vindt U , met verwijzingen, de elementen die het 
ons toegelaten hebgen de koptabel van het begrotingsontwerp 
dat U wordt voorgesteld, op te maken. 

* * 

I. — N I E U W E V O R M V A N D E B E G R O T I N G 

De invoering van het nieuwe boekhoudsysteem vanaf 1968, 
met het doel de boekhouding van de plaatselijke machten 
onder te brengen in de nationale boekhouding, heeft de voor
stelling van de begroting gewijzigd. 

De studie van het Dépa r t emen t van Binnenlandse Zaken 
heeft gestreeft naar de rationalisatie van het boekhoudkundig 
plan dat de ontvangsten en de uitgaven groepeert volgens een 
dubbele classificatie gebaseerd op de funktie (of de dienst) en 
de economische natuur waarop deze ontvangsten en uitgaven 
betrekking hebben ; dit plan is conform aan de aanbevelingen 
van de Europese instanties en aan de basisakkoorden die 
gesloten werden door de Beneluxlanden onderling. 

De nieuwe funktionele classificatie van de ontvangsten en 
de uitgaven stemt in grote lijnen overeen met de onderverde-
lingen van de sinds 1936 in voege zijnde begrotingen. De tra-
ditionele vorm wordt er bijna in geëerbiedigd. 

Daarentegen is de economische classificatie volledig nieuw 
en moet deze toelaten de gegevens van de gemeentelijke 
comptabiliteit te integreren in de nationale boekhouding. 

Het doel van deze functionele en economische classificatie 
is zich los te maken van de zuiver administratieve elementen 
orn zich te richten naar een meer gedetaillerd systeem. Dit 
laat toe de economische, sociale en andere gegevens te ana-
lyseren, niet alleen op gemeentelijk plan maar ook in het 
kader van het beheer van de Staat. 
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De nationale comptabilités geeft dus een inzicht in de 
terugslag van de openbare sector op de nationale économie 
door de terugslag te analyseren in : 

— afnemingen op het nationaal inkomen (ontvangsten) ; 

— de herverdelingen (uitgaven) in de vorm van : 
— beroepsinkomens van ambtenaren ; 
— aankoop van goederen bij ondernemingen (verbruiks-

en produktiegoederen) ; 
— overdrachten van inkomsten en vermogens. In dat 

geval begint een nieuwe kringloop : de overdracht 
betekent een uitgave voor het « gevend » organisme 
en een ontvangst voor de begunstigde ». Deze laatste 
doet op zijn beurt met die ontvangst personeelsuitga-
ven, aankoop van goederen, of eventueel nieuwe over
drachten. 

Het bijhouden van de nationale comptabilités leidt tôt ken-
nis van : 
— de oorsprong van de financiële middelen geleverd door de 

sector van de ondernemingen, gezinnen, het buitenland ; 
— de overdrachten binnen de overheidssector ; 
— de bestemming van de financiële middelen herverdeeld 

over de sector van de ondernemingen, gezinnen en het 
buitenland ; 

— het betrekkelijk belang dat elk openbaar gezag toekent 
aan de diverse taken die hem zijn opgedragen. 

Men kan derhalve vaststellen dat het nieuw plan bijzonder 
steunt op een dubbele classificering (voor elke ontvangst en 
voor elke uitgave) : 
— een functionele classificering ; die betrekking heeft op het 

domein waarop de werking van de openbare besturen 
slaat ; 

— een economische classificering ; die de vorm betreft waar-
in de financiële middelen worden afgenomen en gebruikt. 

De functionele en economische classificeringen zijn opge-
maakt volgens de décimale indeling om, indien het nodig is. 
een detaillering te bekomen die zo ver kan doorgedreven wor-
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den als men verlangt, alsmede om de gegevens mechanisch te 
kunnen verwerken. 

DE F U N C T I O N E L E CLASSIFICERING 

De functiegroepen. 

De functionele classificering rangschikt de ontvangsten en 
uitgaven van de overheid volgens hun bestemming m.a.w. 
volgens de verschillende taken of opdrachten. 

De hiernavolgende tabel geeft de lijst van aile gemeente
lijke funkties en onderfunkties. 

F U N C T I O N E L E CLASSIFICATIE 

0. Niet toerekenbare ontvangsten en uitgaven 

00 Algemene ontvangsten en uitgaven 
01 Algemene schuld 
02 Fondsen 
04 Belastingen en retributies 
05 Verzekeringen 
06 Overboekingen 

1. Algemeen bestuur 

10 Algemene ontvangsten en uitgaven 
101 Gemeentelijke overheid 
102 Gemeentesccretariaat 
103 Officieel ccremonieel 

11 Wetenschappelijk onderzoek 

12 Financiën en Patrimonium 
121 Fiscale en financiële diensten 
124 Patrimonium 

13 Algemene diensten 
131 Personeelsdienst 
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1 32 Dactylografie-Verzending 
133 Documentati-e-Archief 
134 Drukkerij 
135 Centrale aankoopdienst 
136 Automobielpark 
137 Dienst van de gebouwen 

138 Technische diensten 

15 Oorlogsschade en rampen 
151 tôt 158 volgens aanduiding door de Staat 

2. Militaire zaken 

3. Justine en Politie 

32 Gerechtelijke diensten 

34 Politie 

35 Gevangenis 

37 Bescherming van de bevolking — Brandweer 

4. Verkeer 

41 Wetenschappelijk onderzoek 

42 Wegverkeer 
421 Wegen 
422 Parkeerplaatsen 
423 Openbare verlichting 
424 Verkeerssignalisatie 
425 Andere weguitrustingen 
426 Personenvervoer 
427 Goederenvervoer 

5. Handel, Nijv.r/ieid en Middenstand 

51 Wetenschappelijk onderzoek 

52 Handel en ambachtswezen 

53 Nijverheid 
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54 Mijnen 

55 Energieproduktie en -transport 
551 Gas 
552 Elektriciteit 

56 Toerisme 

6. Landbouw en Voedseivoorziening 

61 Wetenschappelijk onderzoek 

62 Landbouw. Tuinbouw en Veeteelt 

63 Ruilverkaveling 

64 Bosbouw 

65 Jacht en Visvangst 

7. Onderwijs, Cultuur en Erediensten 

70 Algemene uitgaven 

71 Wetenschappelijk onderzoek 

72 Lager onderwijs 
721 Kleuter- en lager onderwijs 
722 Buitengewoon onderwijs voor gehandicapte kin-

deren 

73 Middelbaar en normaal onderwijs 

74 Technisch onderwijs 
749 Kunstonderwiis 

75 Hoger onderwijs 
76 Jeugdvorming. Volksontwikkeling en Sport 

77 Kunsten, Oudheidkunde en Natuurbescherming 

79 Eredienst 

8. Sociale voorzieningen 

82 Sociale voorzorg 
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83 Sociale onderstand 
831 C.O.O. 
832 Sociale bijstand door de gemeentediensten 

84 Sociale hulp 
844 Gezinshulp 

9. Volksgezondheid en huisvestmg 

92 Sociale en preventieve geneeskunde 

93 Verzorgingsinrichtingen 

94 Openbare hygiène 
941 Voeding 
942 Watertoevoer 
943 Openbare stortbaden 
944 Ontsmetting 
945 Openbare reiniging 
946 Ophalen en verwerken van huisvuil 
947 Afvalwater 
948 Begrafenissen 

95 Inrichtingen voor kinderen en bejaarden 

96 Huisvesting 

97 Ruimtelijke ordening. Stedebouw 

DE ECONOMISCHE CLASSIFICATIE 

economische classificatie die op de gemeentelijke boek-
houding wordt toegepast omvat 13 groepen van naturen, 
namelijk : 

Ontvangsten : 

a) gewone — prestaties 
— overdrachten 
— schuîd 
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b) buitengewone investeringen 
overdrachten 
schuld 

Uitgaven : 

a) gewone personeel 
werking 
overdrachten 
schuld 

b) bukengewone — overdrachten 
— investeringen 
— schuld 

Binnen iedere functie worden de ontvangsten en de uitga
ven getotaliseerd per groep van economische natuur. 

De codificering van de economische natuur gebeurt als 
volgt : 

Het eerste cijfer van de code duidt de hoofdnatuur aan 
(horizontale cijfers). De hoofdnaturen werken de groepen 
naturen en sectoren ineen : 
— de natuur 0 betreft de niet rechtstreeks op de naturen 1 

tôt 9 aanrekenbare ontvangsten en uitgaven ; 
— de naturen 1 tôt 4 : de gewone verrichtingen, d.w.z. de 

ontvangsten en uitgaven betreffende het gewoon beheer 
(natuur 1), de debetinteresten en het aandeel in het 
exploitatieverlies van openbare ondernemingen (natuur 2), 
de overdrachten van inkomsten (naturen 3 en 4) ; 

— de naturen 5 tôt 9 : de kapitaalsverrichtingen, d.w.z. de 
ontvangsten en uitgaven met betrekking tôt kapitaalover-
drachten (naturen 5 en 9), investeringen (natuur 7), kapi-
talen of kredieten toegekend door de gemeente (natuur 8), 
kapitalen of kredieten toegekend aan de gemeente 
(natuur 9). 

Het tweede cijfer van de code duidt aan of het om een 
uitgave of een ontvangst gaat (vertikale cijfers). 
— indien het begrepen is tussen 1 en 5 gaat het om een uit

gave waarvan het cijfer het type aanduidt ; 
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— indien het begrepen is tussen 6 en 9, gaat het integendeel 
om een ontvangst. 

Het derde cijfer van de code en de volgende verdelen de 
bewerkingen in verschillende criteria die beantwoorden aan 
de behoeften van de nationale boekhouding. 

INTERNE F A K T U R A T I E 

Wat is in werkelijkheid deze boekhoudingsbewerking die 
men soms « Indirecte uitgaven » noemt ? 

De boekhoudingsmethode aangenomen door de openbare 
machten, laat niet steeds toe de uitgaven onmiddellijk te ver
delen over de verschillende functies. 

Daarom werd het procédé van de interne fakturatie in 
overweging genomen. 

Voor het ogenblik wordt deze bewerking slechts toegepast 
op de algemene diensten die voorkomen onder functie 13, dit 
zijn : 
— het lithografisch atelier ; 
— bevoorrading voor de verschillende diensten van de 

Administratie ; 
— de Verwarmings- en Elektriciteitsdiensten in de gemeente-

gebouwen ; 
— de dienst van de Architektuur en het Centraal atelier. 

De prestaties geleverd door deze diensten moeten uiteinde-
lijk voorkomen onder de functie die er het voordeel van heeft. 

Bijvoorbeeld : de Dienst van de Gemeentegebouwen voert 
een werk uit voor het openbaar onderwijs ; de wedden en de 
geleverde benodigdheden worden aanvankelijk aangerekend 
op de functie 137, en, op het einde van het jaar, moeten zij 
overgeschreven worden op het openbaar onderwijs, func
tie 72 « Lager onderwijs ». 

Deze overschrijvingen van de ene functie naar een andere 
geschieden gewoonlijk op het einde van het dienstjaar. 
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In werkelijkheid zal de interne fakturatie een meer alge
mene draagwijdte moeten hebben. 

Deze boekhoudingsmethode zou ook kunnen toegepast 
worden op de ontvangsten. In principe doet men het niet, 
omdat de ontvangsten normaal rechtstreeks aan de bij de 
ontvangst betrokken functie aangerekend worden, of toege-
wezen worden aan de functie 04 voor de belastingen, of aan 
de functie 02 voor de algemene fondsen. 

De heer Van Dromme schrijft in zijn « Functioneel en 
economisch plan van de gemeentelijke comptabiliteit » : 

« De inwendige fakturatie biedt weinig of geen voordeel 
voor de overgrote meerderheid van de gemeentebesturen. 

» Zij kan slechts verantwoord worden in gemeenten waar 
de behoefte bestaat, ten gerieve van de gemeentelijke manda-
tarissen en administraties en eventueel van de kiezers, de uit
gaven per dienst of/en per functie te kennen. 

» Zij is verder nuttig in gemeentelijke administraties, welke 
voor een efficiente werking van het bestuur zogenaamde alge
mene diensten hebben ingericht. Dit zijn diensten, zoals de 
centrale aankoopdienst, de gemeentelijke garage, de dienst 
van de gebouwen, enz., welke taken uitvoeren in naam en ten 
behoeve van de diverse diensten van de gemeentelijke admi-
nistratie. In de gemeentelijke functionele en economische 
classificering worden de algemene diensten op de functie 13 
samengebracht. 

» In het eerste geval streeft de interne fakturatie ernaar de 
kennis van de ware kosten van de functies te vermeerderen 
om : 
1" die kosten te kunnen vergelijken met de ontvangsten die 

op dezelfde functie geboekt worden ; 
2" de gemiddelde kosten te kunnen vergelijken met de gemid-

delde kosten van dezelfde functie in een andere gemeente ; 
3" de gemiddelde kosten te kunnen vergelijken met de gemid

delde kosten van dezelfde functie over een ander boek-
jaar ; 

4" de kosten van een bepaalde functie te kunnen vergelijken 
met de kosten van een andere functie. 
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» In feite benadert men ierbij het systeem van de kostprijs-
berekening. Over het algemeen geschiedt dit geval van inwen-
dige fakturatie op het einde van het dienstjaar, met als doel 
een verantwoording te bekomen van de kosten verbonden met 
een of meer bepaalde functies. Die verantwoording kan 
bestemd zijn voor het inwendig beheer van de gemeente of 
om het beleid te rechtvaardigen tegenover de inwoners van 
de gemeente. » 

De functie die een uitgave overschrijft naar een andere 
functie, boekt een ontvangst van de economische natuur 08, 
terwijl de functie die de uitgave ten haren laste neemt, deze 
boekt onder de economische code 03. 

Zoals gezegd is de interne fakturatie niet een doel op zich-
zelf, maar een boekhoudingsmethode die toelaat de kosten 
en de kostprijs van de minimale functies juister te bepalen. 

De verdeling van de uitgaven van de algemene diensten is 
niet gemakkelijk te ramen : 

vooreerst moet de algemene dienst de werken voorzien die 
zullen verricht worden voor de minimale functies en er de 
kosten van vaststellen. Daarna moet hij ze verdelen over al 
deze functies. 

Op deze wijze hebben de algemene diensten hun uitgaven 
en ontvangsten geraamd. 

Tijdens de uitvoering van de begroting, zullen deze dien
sten dag na dag de voortgebrachte technische eenheden moe
ten inschrijven, om ze op het einde van het dienstjaar op de 
desbetreffende functie te kunnen aanrekenen. 

Er valt op te merken dat, in de interne fakturatie, de uit
gaven hun identificatie van economische natuur verliezen. De 
onkosten bevatten inderdaad niet enkel leveringen, maar ook 
lonen en andere uitgaven. 

In het beheer van de kredieten, stemt de Gemeenteraad de 
kredieten van de algemene diensten. De verdeling van die 
kredieten over de verschillende diensten kan gewijzigd worden 
volgens de noodwendigheden en moet niet bekrachtigd wor
den door een stemming. 

Volgens de onderrichtingen moeten de gemeenten, die de 
inwendige fakturatie gebruiken, bijkomende kolommen voor-



_ 1469 — (6 december 1972) 

zien in de samenvattende tabel van de begroting. Inderdaad, 
de naturen 03 en 08 vinden geen plaats in de economische 
groepen waarvoor er in de samenvattende tabel van de type-
begroting kolommen zijn gereserveerd. 

De totalen van de naturen 03 en 08 moeten altijd gelijk zijn. 

De toelichting bevat de verdelingstabel van de uitgaven 
van de algemene diensten die de interne fakturatie betreffen. 

K O P T A B E L 

In deze tabel groepeert men in aktief en passief aile bere-
keningselementen die bestemd zijn om zowel de gewone als 
de buitengewone posten, het vermoedelijk overschot in + 
of — (boni of mali) op 1 januari, definitief vertrekpunt van 
de begroting, vast te stellen. 

Zodus zou het normaal en logisch vertrekpunt van de 
begroting over 1973 het overschot van de begroting over 
1972 moeten zijn, zo de uitvoering van dit laatste geen wij-
zigingen aanbracht aan de ramingen die het voorziet. 

Maar in de praktijk heeft het gewijzigd vertrekpunt van 
de begroting zelf, ondermeer het vermoedelijk overschot op 
1 januari 1972 een grondige wijziging ondergaan, door de 
begroting over 1971 in uitvoer te brengen. 

De uitkomst van het uitvoeringsdienstjaar van 1971 heeft 
inderdaad definitieve vormen aangenomen en is thans uit 
de volgende elementen samengesteld : 
1) het definitief saldo — resultaat van de verwezenlijkingen 

— van de rekening over 1971 ; 
2) de nog te verwezenlijken ontvangsten en uitgaven van 

1971 en voorgaande jaren, overgebracht naar het dienst-
jaar 1972. 

Bovendien daar de begroting over het aan de gang zijnde 
dienstjaar (1972) reeds ver gevorderd is, werden sommige 
aanvankelijke ramingen veranderd ingevolge begrotingswijzi-
gingen. 
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In de koptabel van de begroting over 1973 meet men dus 
het vermoedelijk overschot op 1 januari 1972 aftrekken van 
het saldo van de begroting over 1972 — vertrekpunt van 
deze begroting — en vervangen door het defintief saldo van 
de rekening over 1971. 

De meer-ontvangsten die nog niet hernomen zijn in de 
begroting, worden overgedragen op het aktief van 1971 en 
1972 en de uitgaven van dezelfde aard over dezelfde période, 
op het passief. 

Anderzijds worden de minder-ontvangsten van 1972 over
gedragen op het passief en de minder-uitgaven op het aktief. 

Aldus is het mogelijk het vertrekpunt van de begroting over 
1973 vast te stellen wat voor de gewone begroting een boni 
is van 772.151.059 F en voor de buitengewone begroting een 
mali van 2.293.430.738 F. (Begrotingswijziging n r 6 inbe-
grepen.) 



Bladzijde 4 — Aktief Gewone Buitengewone 

Afdeling I 

Afdeling II 

01 
02 A . 

B. 

03 

04 

05 
06 

Zie rekening over 1971, blz. 486. 
idem. 

Zie begroting over 1972, blz. 278. 
A . Begrotingswijzigingen gestemd door 

de Gemeenteraad. 
B. Meer-ontvangsten of gedeelten van 

beschikbare kredieten buiten de be
grotingswijzigingen. 

Zie rekening over 1971, blz. 487. 

Zie begroting over 1972, blz. 5. Tabel 
saldo van de voorgaande dienstjaren. 

A . Begrotingswijzigingen gestemd door 
de Gemeenteraad. 

B. Meer-ontvangsten of gedeelten van 
beschikbare kredieten buiten de be
grotingswijzigingen. 

Bladzijde 5 — Passief Gewone Buitengewone 

Afdeling I 01 
02 

Afdeling 11 03 
04 

05 I 
06 { 
07 { 

Zie rekening over 1971, blz. 486. 
Zie begroting over 1972, blz. 5. 

A . Begrotingswijzigingen gestemd door 
de Gemeenteraad. 

B. Minder-ontvangsten of nog aan te 
vragen kredieten. 

Zie rekening over 1971, blz. 487. 
idem. 

Zie begroting over 1972, blz. 279. 
A . Begrotingswijzigingen gestemd door 

de Gemeenteraad. 
B. Minder-ontvangsten of nog aan te 

vragen kredieten. 

4 ^ 

Os 

i 

"1 

N 



GEWONE GEGROT1NG 
Algemene toestand. 

1972 

1973 

Totaal 1973 1972 
Stad 

Verm. 
% 

Overdrachl 
agglomeratie ( I ) 

Totaal 1973 

Ontvangsten . . 

Uitgaven . . . 

4.372.674.624 

6.376.837.768 

4.955.449.813 

4.956.803.552 

13,30 

13,25 

232.847.000 

232.847.000 

5.1 88.296.X 13 

5.189.650.552 

Ontvangsten . . 

Uitgaven . . . 

— 4.163.144 — 1.353.739 — — 1.357.739 

Ontvangsten . . 

Uitgaven . . . 

(1) Functie 37: 147.299.000 (Brandweer) 
94 : 85.548.000 (Ophalen van huisvuil) 

232.847.000 
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Op te merken valt dat deze bedragen geen weerspiegeling 
van de werkelijkheid zijn daar : 

1" wij, zovvel wat de ontvangsten als de uitgaven betreft, 
bedragen voorzien hebben die overeenkomen met de ge-
deeltelijke overdracht van sommige diensten naar de 
Agglomeratieraad. 

Dit is het geval voor de functies : 

Ontvangsten. 

37 

[ Niet-overdrachtelijke (Veiligheids-
) dienst F 1.500.000 
| Overdrachtelijke (Brandweer) . . 147.299.000 

j Niet-overdrachtelijke (allerhande) , 71.977.351 
94 ^ Overdrachtelijke (ophalen van nuis

is vuil) 85.548.000 

Uitgaven. 

^ Niet-overdrachteli 
37 

f Niet-overdrachtelijke (Veilitjheids-
| dienst) . F 63.500.000 
| Overdrachtelijke (Brandweer) . . 147.299.000 

| Niet-overdrachtelijke (allerhande) . 302.407.915 
^4 Ï Overdrachtelijke (ophalen van huis-

[ vuil) . 85.548.000 

2" bovendien de volgende ontvangsten niet het voorwerp 
konden uitmaken "van een budgettaire inschrijving voor 
het dienstjaar 1973 : 

1 ) Belastingen : 
Codes : 
040/364/61 Niet-geconcessioneerde 

taxi's . . . . . . F 1.000.000 
040/361/02 Gevaarlijke inrichtingen . 150.000 

2) Retributies : 
040/366/24 Geconcessionneerde taxi's 20.000.000 
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Zoals voorheen vertegenwoordigt het Gemeentefonds de 
aanzienlijkste ontvangst in onze begroting : 2.243,3 miljoen, 
hetzij 45,40 %. 

Uitgaven. 

De uitgaven worden onderverdeeld in groepen van func
ties waarvan de belangrijkste zijn : 

In miljoenen % 

01 Schuld 639,9 12,91 
10 Algemeen bestuur 319,3 6,44 
12 Patrimonium 93,4 1,88 
13 Algemene diensten 93,7 1,89 

30-35 Politie 743,8 15,01 
j Veiligheidsdienst 

3 1 Brandweer 
63,5 1,28 

40-44 Verkeer en wegen 206,8 4,17 
55 Energieproduktie 

en-transport 100,— 2,02 
70-75 Onderwijs 1.507,7 30,41 

76 Jeugdvorming - Volks-
ontwikkeling - Sport 141,6 2,86 

82-83 Subsidie aan de C.O.O. 368.— 7,42 
84 Sociale hulp 

(kribben - peutertuinen) 144,4 2,91 
94 Volksgezondheid 302,4 6,10 

96-97 Huisvestins - Ruimtelijke 
ordening-Stedebouw 69,4 1,40 
Andere uitgaven 162,9 3.30 

Overdracht naar de Agglomera-
tieraad (hetzelfde bedrag in 
ontvangsten) 232,8 

5.189,6 

4.956,8 100 — 
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3) Opcentiemen op de personenbelasting 
(5 voor de Stad + 1 voor de Agglo
meratieraad) 20.000.000 

4) Opdeciem op de motorrijtuigen 
(14.000.000— 10.000.000) 
(4/5 voor de Stad + 1/5 voor de 
Agglomeratieraad) 4.000.000 

45.150.000 

3° Het is op dit ogenblik zeer moeilijk de invloed te ramen 
die de oprichting van de Cultuurraden en de Verenigde 
Culturele Commissies op onze begroting heeft. 

Ontvangsten. 

De ontvangsten worden onderverdeeld in groepen van 
functies waarvan de belangrijkste zijn : 

In miljoenen % 

01 Schuld 58,8 1,18 
02 Fondsen 2.269,7 45,80 
04 Belastingen en retributies 1.174,7 23,70 
12 Financiën en patrimonium 146,— 2,94 
13 Algemene diensten 93,7 1,89 
37 Brandweer — — 
55 Energieproduktie 

en -transport 212,— 4,28 
70-75 Onderwijs 707,4 14,28 

84 Sociale hulp 
(kribben - peutertuinen) 66,3 1,34 

94 Volksgezondheid 72,— 1,46 
Allerhande 154,9 * 3,13 
Totaal: 4.955,5 100,-

Overdracht naar de Agglomera
tieraad (hetzelfde bedrag 
wordt voorzien in de uitga
ven) 232,8 — 

5.188,3 — 
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De wedden en lonen, pensioenen en sociale lasten, die de 
belangrijkste uitgaven van onze begroting uitmaken, worden 
over iedere functie verdeeld. Het totaal van deze uitgaven 
vertegenwoordigt 3.024,1 miljoen, hetzij 61,009 % van de 
begroting. 

De wedden en lonen alleen vertegenwoordigen 2.194,6 mil
joen of 44,27 % van de begroting. 

Hierna volgt de vergelijking van de personeelsuitgaven 
voor 1973 met deze van 1972 : 

Vaststelling van de begrotingsrumingen 
betreffende de wedden en lonen 

<administratiej personeel). 

V E R G E L I J K E N D E T A B E L 

Berekeningsbasis : jaarlijkse cijfers aan 1 3 5 % . 

Begroting 1972 Huidige situatie 
Begroting 

1973 

a) Index : + 10 % 

b) Herwaarding 
van de barema's : + 15 % 

op 1-11-72 : + 10,41 % 

+ 3,5 % 

+ 15 % 

+ 20 % 

a) Evolutie van de index in 1972 : 

1- 1-1972 
1- 2-1972 
1- 8-1972 
1-1 1-1972 

4,04 
6,12 

+ 
+ 
+ 8,24 % 
+ 10,41 % 

Gemiddelde index 
+ 7,2 % . 

Waarschijnlijke evolutie in 1973 : 

1- 1-1973 
1- 2-1973 
1- 8-1973 
1-1 1-1973 

+ 10,41 % 
+ 12,62 % 
+ 14,87 % 
+ 17,17 % 

Gemiddelde index 
+ 13,75 % . 
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b) Maatregelen uitgevoerd in 1972 die betrekking hebben 
op de herziening van de barema's voor 1972 : 

1" betaling van een niet terugvorderbaar voorschot van 
2.000 F voor het eerste trimester 1972 ; 

2" betaling van een netto gewaarborgd maandloon van 
1.000 F vanaf 1 januari 1972 ; 

3° betaling van een maandelijkse terugvorderbaar voor
schot van 1.500 F vanaf 1 april 1972. 

Personeelsuitgaven 1972 1973 

Wedden en lonen (Code 111) . . 

Directe toelagen (Code 112) . . 

Patronale bijdragen (Code 113) . 

Pensioenen (Codes 114 en 116) . 

Totalen F 

1.870.045.000 

L04.860.500 

185.721.000 

442.176.001 

2.194.613.000 

108.350.000 

212.030.000 

509.150.000 

Wedden en lonen (Code 111) . . 

Directe toelagen (Code 112) . . 

Patronale bijdragen (Code 113) . 

Pensioenen (Codes 114 en 116) . 

Totalen F 2.602.802.501 3.024.143.000 

Wedden en lonen (Code 111) . . 

Directe toelagen (Code 112) . . 

Patronale bijdragen (Code 113) . 

Pensioenen (Codes 114 en 116) . 

Totalen F 

De vermeerdering van de personeelsuitgaven voor 1973 
vindt haar oorzaak in : 

1) de indexverhoging : de voorzieningen worden berekend 
aan 115 % in^plaats van 110% in 1972 op basis van 
de personeelsuitgaven vastgesteld op een vereffeningsper-
centage van 135 % . 

Er weze aan herinnerd dat het stelsel van de koppeling 
der wedden, lonen, pensioenen, toelagen en sociale uit-
keringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 
thans geregeld is door de wet van 2 augustus 1971 (Bel-
gisch Staatsblad van 20 augustus 1971), wet die de wet 
van 12 april 1960 betreffende deze materie, opheft. 

De bepalingen van deze nieuwe wet kunnen als volgt 
samengevat worden : 
— de uitgaven voor wedden en pensioenen zoals zij op 

1 januari 1971 werden vastgesteld, d.i. aan een ver-
effeningspercentage van L35 %, worden gekoppeld 
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aan een begin-spilindex 114,20 van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen (in vergelijking met de re-
ferteperiode van 1966 = 100). 

E lke nieuwe spilindex wordt bekomen door de vorige 
te vermenigvuldigen met 1,02 ; 

— elke nieuwe spilindex stemt overeen met een nieuw 
vereffeningspercentage bekomen door het vorige met 
dezelfde coefficient 1,02 toe te passen. 

Di t nieuw vereffeningspercentage wordt slechts toegepast 
vanaf de tweede maand die volgt op het einde van de 
pér iode van twee maanden tijdens dewelke het gemiddeld 
indexcijfer het cijfer bereikt dat een wijziging rechtvaar-
digt. 

Opmerking : Vanaf maart 1972 dienen de spilindexen 
voorzien door de wet van 2 augustus 1971, gekoppeld 
te worden aan de conversiecoëfficiënt van 0,8411, om-
dat de referteperiode niet meer 1966 is, maar 1971 = 
100. 

EVOLUTIETABEL V A N D E NIEUWE I N D E X 

Data 

Spilindexen Vereffeningspercentages 

Data 
1966 = 100 1971 = 100 

Basis : 
Wedden 

aan 100 % 

Basis : 
Wedden 

aan 135 % 

1- 1-1971 
1- 5-1971 
1-10-1971 
1- 2-1972 
1- 8-1972 
1-11-1972 

114,20 
116,48 
118,81 
121,19 
123.61 
126,09 
128,61 
131,18 

103.97 
106.05 
108,17 
1 10,34 

135,— 
137,70 
140,45 
143,26 
146,12 
149.05 
152,04 
155,07 

100,— 
102,— 
104,04 
106,12 
108,24 
110,41 
112.62 
114.87 

2) De sociale programmatie voorzien voor de jaren 1972 
en 1973 volgens de derde collectieve overeenkomst van 
de openbare sector en die het voorwerp uitmaakt van de 



_ 1479 — (6 december 1972) 

omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken 
van 31 juli 1972. 

Deze overeenkomst voorziet ondermeer : 
a) een algemene herziening van de barema's ; 
b) het vakantiegeld voor 1972 behouden op 10.000 F, 

zal voor 1973 op 12.500 F gebracht worden ; 
c) de vergoeding van de sociale programmatie zal be

houden blijven volgens de bedragen uitbetaald in 
1971. 

3) De normale baremaverhogingen ; 

4) De verhoging van de kinderbijslagen die de invloed van 
het indexcijfer zullen ondergaan en daardoor een ver
hoging van de patronale bijdragen aan het Kinderbijslag-
vereveningsfonds der gemeente met zich zullen brengen. 

De bijdrage van 14.800 F voorzien voor 1972, wordt 
voor 1973 op 15.500 F geraamd. 

5) De bijdragen aan de R .M.Z . die op dit ogenblik als volgt 
vastgesteld worden : 

— voor het vast benoemd personeel : 
3,75 %• voor een plafond van 27.1 25 F ; 

— voor het tijdelijk personeel : 
Handarbeiders : 
— 3.50 % voor een beginplafond van 16.400 F ; 
— 3.75 % voor een plafond van 27.125 F ; 
— 14 % voor een onbeperkt bruto plafond, 

— 21,25 % in totaal. 

Hoofdarbeiders : 
— 3,50% voor een beginplafond van 16.400 F ; 
— 7,50% voor een plafond van 19.200 F ; 
— 3,75 % voor een plafond van 27.125 F, 

— 14,75 % in totaal. 
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t 
6) De verhoging van de pensioenen, onderworpen aan de 

indexschommelingen en aan de beschikkingen van de wet 
van 9 juli 1969 die de perekwatie van de gemeentelijke 
pensioenen voorziet. Zij zullen daardoor de invloed van 
de baremaherzieningen van 1 april 1972 ondergaan. De 
verhoging werd geschat op 15 % in vergelijking met de 
uitgave voorzien voor 1972. 

P E R S O N E E L S T O E S T A N D 
V A S T G E S T E L D OP BASIS 

V A N W E D D E - E N L O O N S T A T E N 
V A N DE M A A N D J A N U A R I 1972 

a) Administratiej personeel : 

Bedienden + 52 
Werklieden + 5 

57 
Technische dienst van de Openbare 

Werken + 15 
Politie + 15 
Eigendommen + 12 
Kabinetten van de Schepenen . . . + 12(1) 

b) Politie - Brandweerlieden : 

Politieagenten + 31 
Brandweerlieden + 2 

33 
c) Openbaar Onderwijs : 

Onderwijzend personeel + 2 9 1 
Werklieden + (96 — 8) . . . . + 88 

379 

(1) Vanaf 1972. werd al dit personeel op deze rubriek uitbetaald. 
(Vroeger werden de wedden van sommige agenten, gedetacheerd bij 
de Schepenen hernomen in de desbetreffende functie.) 
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Deze vermeerdering, die niet uitsluit dat er ver-
leden jaar een vergissing begaan werd door een 
cijfer op te geven dat niet met de werkelijkheid 
overeenkwam, wordt door de hiernavolgende 
voornaamste elementen verantwoord : 

1. Oprichting van 21 peutertuinen ; 

2. Opening en uitbreidingen in de Athenea 
E. Bockstael en Pagodenlaan (in wording) ; 

3. Oprichting van een afdeling Menselijke We-
tenschappen in het Atheneum L. Lepage en 
het Lyceum Dachsbeck ; 

4. Hervorming van het normaalonderwijs 
(twee jaren in plaats van één) ; 

5. Oprichting van nieuwe klassen in het ne-
derlandstalig onderwijs ingevolge gunstiger 
normen ; 

6. Oprichting van betrekkingen van psycho-
logen, logopedisten en kinesisten ; 

7. Overname van de Centrale Bibliotheek 
van Brussel ; 

8. Overbrengen van het Technisch Instituut 
Anneessens naar het Groot Eiland ; 

9. Eventuele vervanging van een met pen-
sioen gaande leraar door twee of drie an
dere ingevolge een splitsing van het uur-
rooster, vooral in het onderwijs voor sociale 
promotie (het volume uurrooster mag in 
dergelijk geval zelfs ongewijzigd blijven) ; 

10. In het algemeen, uitbreiding van het dienst-
personeel voor de Refterdienst. 

d) Concierges en diensîpersoneel — 13 
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TOESTAND V A N HET PERSONEEL 

Vergelijking tussen 1972 en 1971. 

Bedienden 
1972 1971 Verschil 

Hoojdbestuur : 

Archief 4 4 — 
Openbare Onderstand en Sport . . 178 174 + 4 
Kabinet van de Burgemeester . . . 4 4 — 
Kabinetten van de Schepenen . . . 15 5 + 1 0 
Verwarming en elektriciteit in de 

gemeentegebouvven 23 24 — 1 
Gerechtszaken 11 9 + 2 
Contrôle op de Uitgaven 14 14 — 
Eredienst en Begravingen . . . . 16 18 — 2 
Elektriciteit — — — 
Burgerlijke Stand 100 99 + 1 
Financiën 81 82 — 1 
Gas 1 1 — 
Openbare Gezondheid 31 2 9 + 2 
Openbaar Onderwijs 72 67 + 5 
Mechanograf ie 12 12 — 
Muséum 2 2 — 
Personeelsdienst . . . . . . 23 20 + 3 
Politie en Parket (admin. personeel). 55 43 +12 
Reinigingsdienst 21 2 0 + 1 
Eigendommen 42 29 + 13 
Gemeenteontvangerij 31 32 — 1 
Secretarie 25 27 — 2 
Admin. Dienst Openbare Werken . 47 45 + 2 
Technische Dienst Openbare Werken. 86 82 + 4 

894 842 +52 
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Werklieden 

1972 1971 Verschil 

Hoofdbestuur : 

Archief 2 2 — 
Openbare Onderstand en Sport . . 21 2 0 + 1 
Kabinet van de Burgemeester . . . 4 4 — 
Kabinetten van de Schepenen . . . 10 8 + 2 
Verwarming en elektriciteit in de 

gemeentegebouwen . . . . . . 67 70 — 3 
Gerechtszaken — — 
Contrôle op de Uitgaven — — — 
Eredienst en Begravingen . . . . 68 73 — 5 
Elektriciteit 1 3 — 2 

Burgerlijke Stand — — 
Financiën 2 5 3 
Gas 5 5 — 
Openbare Gezondheid 4 4 
Openbaar Onderwijs 71 74 3 
Mechanografie — — 
Muséum 2 1 + 1 
Personeelsdienst — 
Politie en Parket (admin. personeel). 16 13 + 3 
Reinigingsdienst 352 350 + 2 
Eigendommen 0 ' 1 

Gemeenteontvangerij 
Secretarie 27 25 + 2 
Admin. Dienst Openbare Werken . — 
Technische Dienst Openbare Werken. 315 304 + 11 

973 968 + 5 
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Bediendcn 
1972 1971 Verschil 

Diensîpersoneel : 
Weddetrekkenden (kantoorjongens) . 37 41 — 4 

Onderwijzend personeel : 
Openbaar onderwijs 3.539 3.248 +291 

Politieagenten en Brandweerlieden : 

Politieagenten 1087 1.056 +31 
Brandweerlieden 377 375 + 2 

Werklieden 
Schoonmaaksters en dienstmeisjes : 

Secretarie 88 94 — 6 
Openbaar Onderwijs 505 409 +96 
Onderstand . 50 52 — 2 

643 555 +88 

Concierges : 

Eigendommen 18 18 — 
Onderwijs 69 78 — 9 
Onderstand 3 3 — 

90 99 — 9 

Samenvatting. 

Bedienden . 5.934 5.562 +372 
Werklieden 1.706 1.622 + 84 

Algemene totalen : 7.640 7.184 +456 

Opmerking : Toestand van het personeel vastgesteld op 
basis van de weddestaten. 



_ 1485 — (6 december 1972) 

Dit verschil is als volgt verdeeld onder de verschillende 
Stadsdiensten : 

Eenheden 

Archief — 
Openbare Onderstand en Sport + 5 
Kabinet van de Burgemeester — 
Kabinetten van de Schepenen + 1 2 
Verwarmings- en elektriciteitsdienst voor de ge-

meentegebouwen — 4 
Gerechtszaken + 2 

^ Contrôle op de Uitgaven — 
Eredienst en Begravingen — 7 
Elektriciteit — 2 
Borgerlijke Stand + 1 
Financiën — 4 
Gas — 
Openbare Gezondheid . + 2 
Openbaar Onderwijs + 2 
Mechanografie 
Muséum + 1 
Personeelsdienst + 3 
Politie en Parket (administratief personeel) . . + 1 5 
Reinigingsdienst + 3 
Eigendommen + 1 2 
Gemeenteontvangerij . . . . ' 1 
Secretarie . . . 
Administratieve Dienst der Openbare Werken . + 2 

Technische Dienst Openbare Werken . . . . + 15 
Dienstpersoneel 4 

Onderwijzend personeel +291 
Politieasenten + 3 1 
Brandweerlieden • • • 

^ Schoonmaaksters + 8 8 

Concierges 
? +456 
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B . — f0 Vergelijking tussen de ramingen over 19]}̂  

en de rekening over \9i\fl^ 

GEWONt 

Functie Rekening 
v a n 1971 

Algemene ontvangsten 

Schuld 

Fondsen 

Belastingen en retributies . . . 

Algemeen bestuur 

Financieel bestuur en domeinen . . 

Algemene diensten 

Politie 

Brandweer 

Wegen en Verkeer 

Handel, Nijverheid en Middenstand 

Energieproduktie en -transport . . 

Toerisme 

Landbouw en voedselvoorziening . 

Algemene ontvangsten voor het onder 
wijs 

Kleuter- en lager onderwijs . . 

Middelbaar- en normaalonderwijs 

Technisch onderwijs . . . . 

Kunstonderwijs 

18.569.619 0 
70.450.583-

1.811.680.659 ' 

962.774.854 

2.95 4.504 ' 

149.214.153 " 

61.655.253 

10.502.680*1 

7.718.250 '" 

1 8.732.608 ! ' 

13.9 86.8711M3 

2 2 8.129.506'.:m7§( 

2.235.42111.33! 

32.803 -

9.920.198. 

141.561.291 sis 

179.042.284 ;> 

195.827.282 

16.831.98: 
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^ en de ramingen over 1972 (oorspronkelijke begroting) 
^ (vastgestelde rechten met aftrek van oninvorderbare rechten 

ONTVANGSTEN 

Begroting 
van 1972 

Begrotings-
ontwerp van 1973 

Verschil met : 
Begroting 
van 1972 

Begrotings-
ontwerp van 1973 de rekening 

van 1971 
de begroting 

van ^1972 

15.795.001 

64.603.742 

2.027.710.788 

981.595.003 

4.267.102 

141.796.401 

83.447.000 

13.879.972 

54.180.501 

65.168.163 

13.993.003 

214.617.759 

2.208.338 

14.553.269 

155.575.005 

173.228.004 

206.381.002 

18.238.004 

10.595.001 

58.773.742 

2.269.747.150 

1.174.724.003 

4.894.852 

145.995.401 

93.702.000 

12.944.669 

1.500.000 

71.719.015 

24.309.647 

211.969.162 

2.100.005 

16.335.550 

194.538.004 

220.980.004 

253.298.002 

22.303.004 

- 7.974.618 

- 11.676.841 

f 458.066.491 

F 211.949.149 

F 1.940.348 

- 3.218.752 

F 32.046.747 

F 2.441.989 

- 6.218.250 

F 52.986.407 

F 10.322.776 

- 16.160.344 

- 135.416 

- 32.803 

F 6.415.352 

F 52.976.713 

F 41.937.720 

F 57.470.720 

f 5.471.022 

— 5.200.000 

— 5.830.000 

+ 242.036.362 

+ 193.129.000 

+ 627.750 

+ 4.199.000 

+ 10.255.000 

— 935.303 

— 52.680.501 

+ 6.550.852 

+ 10.316.644 

— 2.648.597 

— 108.333 

+ 1.782.281 

+ 38.962.999 

+ 47.752.000 

+ 46.917.000 

+ 4.065.000 
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Functie Rekening 
van 1971 

10.415 

1.119 

0 

66.25 

71.9 

! 7.4 

75 

76 

77 

79 

82/83 

84 

91/92 

94 
96/97 

Hoger ondervvijs . . . . . . . 

Jeugdvorming - Volksontwikkeling -
Sport 

Kunsten - Oudheidkunde - Communi-

Erediensten 

Sociale Voorzorg en Sociale Onder-
stand 

Sociale hulp 

Wetenschappelijk onderzoek - Sociale 
en preventieve geneeskunde . . . 

Openbare hvgiëne 

Huisvesting - Ruimtelijke ordening -

Totaal der ontvangsten . . . 

Totaal der uitgaven . . . . 

Uitslag 

2.894.27: 

817.65-

698.14: 

54.00C 

13.011.10S' 

3.464.37É 

87.321.768 

3.761.75011 

10.415 

1.119 

0 

66.25 

71.9 

! 7.4 

75 

76 

77 

79 

82/83 

84 

91/92 

94 
96/97 

Hoger ondervvijs . . . . . . . 

Jeugdvorming - Volksontwikkeling -
Sport 

Kunsten - Oudheidkunde - Communi-

Erediensten 

Sociale Voorzorg en Sociale Onder-
stand 

Sociale hulp 

Wetenschappelijk onderzoek - Sociale 
en preventieve geneeskunde . . . 

Openbare hvgiëne 

Huisvesting - Ruimtelijke ordening -

Totaal der ontvangsten . . . 

Totaal der uitgaven . . . . 

Uitslag 

4.0 1 3.843.879-4 4.955.4 

75 

76 

77 

79 

82/83 

84 

91/92 

94 
96/97 

Hoger ondervvijs . . . . . . . 

Jeugdvorming - Volksontwikkeling -
Sport 

Kunsten - Oudheidkunde - Communi-

Erediensten 

Sociale Voorzorg en Sociale Onder-
stand 

Sociale hulp 

Wetenschappelijk onderzoek - Sociale 
en preventieve geneeskunde . . . 

Openbare hvgiëne 

Huisvesting - Ruimtelijke ordening -

Totaal der ontvangsten . . . 

Totaal der uitgaven . . . . 

Uitslag 

3.704.348.251 14.956. 

75 

76 

77 

79 

82/83 

84 

91/92 

94 
96/97 

Hoger ondervvijs . . . . . . . 

Jeugdvorming - Volksontwikkeling -
Sport 

Kunsten - Oudheidkunde - Communi-

Erediensten 

Sociale Voorzorg en Sociale Onder-
stand 

Sociale hulp 

Wetenschappelijk onderzoek - Sociale 
en preventieve geneeskunde . . . 

Openbare hvgiëne 

Huisvesting - Ruimtelijke ordening -

Totaal der ontvangsten . . . 

Totaal der uitgaven . . . . 

Uitslag + 309.495.628 15 -1. 

75 

76 

77 

79 

82/83 

84 

91/92 

94 
96/97 

Hoger ondervvijs . . . . . . . 

Jeugdvorming - Volksontwikkeling -
Sport 

Kunsten - Oudheidkunde - Communi-

Erediensten 

Sociale Voorzorg en Sociale Onder-
stand 

Sociale hulp 

Wetenschappelijk onderzoek - Sociale 
en preventieve geneeskunde . . . 

Openbare hvgiëne 

Huisvesting - Ruimtelijke ordening -

Totaal der ontvangsten . . . 

Totaal der uitgaven . . . . 

Uitslag 

(1) De overgedragen diensten niet inbegrepen . . F 147.299.000 
(2) De overgedragen diensten niet inbegrepen . . . 85.548.000 

F 232.847.000 

http://13.011.10S'
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Begroting 
van 1972 

Begrotings
ontwerp van 1973 

Verschil met : 

de rekeninc 
van 1971 

de begroting 
van 1972 

10.459.697 

1.543.773 

3.061.817 

1.001 

23.052.437 

4.009.002 

74.424.089 

4.884.751 

i 4.372.674.624 

4.376.837.769 

4.163.145 

10.415.368 

1.1 19.054 

3.338.085 

1.000 

66.253.303 

4.482.002 

71.977.351 

7.434.439 

4.955.449.813 

4.956.803.553 

— 1.353.740 

f 7.521.095 — 44.329 

301.397 — 424.719 

2.639.942 + 276.268 

f 

53.000 — 1 

53.242.194 + 43.200.866 

f 1.017.624 + 473.000 

_ 15.344.417,— 2.446.738 

+- 3.672.689 + 2.549.688 

f 941.605.934! +582.775.189 

f 1.252.455.302 +579.965.784 

- 310.849.368 — 2.809.405 
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Verklaring van de verschillen in ontvangsten 
tussen de ramingen over 1973 en deze over 1972 

(oorspronkelijke begroting). 

In het geheel liggen de gewone ontvangsten over 1973, 
583 miljoen hoger dan deze over 1972 (oorspronkelijke 
begroting), zegge 13,3 %. 

Deze vermeerdering is aïs volgt te verklaren : 

Functie 00 — Algemene ontvangsten. 
— 000/254/02 « Gemeentekrediet termijnrekeningen — 

Interesten », verminderd met 5.000.000 F : het uitschrij-
ven van een lening van 1 miljard was slechts voorzien 
voor einde 1973. 

Functie 01 — Schuld. 
— 010/464/01 « Terugbetaling door het Rijk van de inte

resten van leningen te zijnen laste », men stelt een ver-
mindering vast van 5.830.000 F. Dit betreft de terugbe
taling door de Staat van de interesten op het gedeelte van 
de lening aangegaan om de voorschotten terug te betalen 
die aan de Commissie van Openbare Onderstand toege
kend werden van 1964 tôt 1966, om het tekort van haar 
verzorgingsinstellingen te dekken. 

Aldus zal de Staat in 1973, 7 jaarlijkse aflossingen terug-
betaald hebben die dan afgetrokken worden van het bedrag 
waarop de interesten berekend worden. 

Functie 02 — Fondsen. 
De ontvangsten worden vermeerderd met 242 miljoen in 

vergelijking met 1972 ; dit is als volgt te verklaren : 

Bij toepassing van de ministeriële rondzendbrief van 
11 augustus 1972 (B.S. van 22 augustus 1972) mogen de 
gemeenten behorende tôt het Fonds B de ramingen van hun 
aandeel voor 1973 vaststellen op 125 % van het aandeel dat 
zij werkelijk bij de verdeling over 1971 ontvingen. 
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(en Daar er voor de vier grote steden die tôt de dotatie van 
1971 het A-Fonds behoren geen bijzondere richtlijnen gegeven 

werden, hebben wij dezelfde voet van 125 % toegepast, wat 
voor 1973 een raming van 2.243.320.000 F laat voorzien. 

Voor het bijzonder Fonds voorzien bij artikel 358 van het 
•ver 157: Wetboek van de Inkomstenbelastingen mogen, aldus dezelfde 
TOÉ ministeriële rondzendbrief, de gemeenten die de aanvullende 

gemeentebelasting op de personenbelasting vastgesteld hebben 
op 6 % en die tenminste 1.000 opcentiemen op de onroe-
rende voorheffing heffen, een ontvangst voorzien van 150 F 
per inwoner (bevolking op 31 december 1970) zegge voor de 
Stad in 1973, een bedrag van 24.163.350 F . 

ingeo -
uitscfe Functie 04 — Belastingen en retributies. 

De ramingen over 1972 werden aangepast aan het rende
ment, vastgesteld op het ogenblik van het opmaken van de 
begroting en rekening houdend met de invloed van de over-
dracht van sommige belastingen of retributies naar de Agglo-

, .. meratieraad. 
1 de mit 

W"B" Dit is het geval voor : 
leeltevr — 040 /361 /02 de «be la s t ing op het 
e berale: openen van inrichtingen als gevaarlijk, 

J(jta» hinderlijk of ongezond gerangschikt » F — 150.000 
van haa.' — 040/364/01 de « belasting op de on-

derneming van taxrs of huurauto's die 
geen bepaalde standplaats hebben op 

a » de openbare weg » — 1.000.000 
: t b * — 040/366/24 het « parkeerrecht van de 

auto-taxi's » — 18.300.000 

Hetzij in totaal . F — 19.450.000 

I * 1 Aldus verhogen: 

— 040/363/83 de belastingen en retribu-
i e' ties op het lijkenvervoer ingevolge de 
ogen financiële resultaten bekomen sinds de 
van ̂  toepassing van het nieuw tarief van 
0* kracht vanaf 1 april 1971 . . . - F + 
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040/364/11 de belasting op het tewerk-
gesteld personeel de nieuwe raming is 
gebaseerd op de verhoging van de aan-
slagvoet die in 1973 van 300 F op 
400 F gebracht wordt + 9.000.000 
040/364/21 de belasting op de drijf-
kracht ingevolge de verhoging van de 
belastingvoet van 300 F tôt 400 F per 
kW. . • + 5.000.000 
040/364/22 de belasting op de tanks 
en vergaarbakken (bouw van nieuwe 
installâmes) + 200.000 
040/366/34 de belasting op het plaat-
sen op de openbare weg van koopwaren 
en andere voorwerpen. Deze verhoging 
vloeit voort uit de aanpassing van de 
handelswaarde van het perceel grenzend 
aan de openbare weg + 200.000 
040/371/01 de raming van de opcentie-
men op de onroerende voorheffing werd 
vastgesteld op basis van de richtlijnen 
van de voogdijoverheden en werd voor-
al beïnvloed door de verhoging van de 
aanslagvoet die in 1973 van 825 op 
1.000 gebracht werd + 217.000.000 

Hetzij in totaal . F + 231.900.000 

Daarentegen verminderen : 
- 040/364/12 de « belasting op de dien-

sters, dienstmeiden-diensters, zangeres-
sen en danseressen in drankslijterijen, 
tabakswinkels, enz. », ingevolge het ver
minderen van het aantal inrichtingen die 
aan de belasting onderworpen zijn . . — 400.000 

- 040/366/11 de « plaatsrechten op 
openluchtmarkten », deze vermindering 
wordt gecompenseerd door een belang-
rijke vermeerdering van artikel 521/ 



— 1493 — (6 december 1972) 

161/03 van de gewone ontvangsten in-
gevolge de overdracht van de Vroeg-
markt naar de nieuwe Overdekte Markt — 3.250.000 
040 366/13 «Kermissen van Brussel — 
Opbrengst van de concessies der stand-
plaatsen » ingevolge de aanpassing van 
de raming aan de nieuwe inzetten . — 4.000.000 

040/366/33 de « belasting op de tijde-
lijke ingebruikneming van de openbare 
weg ». Recessie op het gebied van de 
bouw en er dient tevens opgemerkt te 
worden dat de ingebruiknemingen van 
de openbare weg, indien het om grote 
werken gaat, dikwijls van de belasting 
vrijgesteld worden — 5.000.000 

040/367 21 de « belasting op de 
nieuwbouw en de herbouw » verminde-
ring te wijten aan de terugloop van de 
bouwaanvragen — 3.000.000 
040/372/01 « Opdeciem op de Ver-
keersbelasting ». Deze vermindering is 
het gevolg van het feit dat l / 5 e van het 
deciem dat ons in 1972 toegekend werd, 
vanaf 1973 overgedragen wordt naar 
Agglomeratieraad . — 4.000.000 

Hetzij in totaal . F — 19.650.000 

Functie 10 — Algemeen bestuur. 

In deze functie bemerkt men een vermeerdering met 
627.750 F. Zij valt vooral in de volgende artikels op : 
— 102/163/02 : + 75.000 F « Gemeentehuis van Laken. 

— Huuropbrengst van de lokalen en allerhande ontvang
sten », ingevolge het stijgend aantal verhuringen. 

— 1029/169/01 : + 100.000 F « Mechanografie. — Aller
hande ontvangsten ». Deze vermeerdering is het gevolg 
van het toenemen van de werken uit te voeren voor reke-
ning van andere gemeenten. 
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— 121/161/02: + 47.000 F « Inning van vervolgingskos-
ten betreffende de verschillende belastingen ». Deze kos-
ten zijn inderdaad onderworpen aan de schommelingen 
van het indexcijfer. 

— 101/380/01 : + 130.000 F «Pensioenen van gewezen 
burgemeesters en Schepenen en hun rechthebbenden. — 
Inhouding op wedden, enz. ». De raming werd vastgesteld 
op basis van de inhoudingen op de wedden van juli 1972. 

— 1028/465/03: + 462.850 F « Volkstelling. — Staats-
bijdrage ». Deze bijdrage werd berekend op basis van de 
bevolking op 31 december 1970, hetzij 161.080 inwoners. 

Daarentegen staat artikel 102/161/04 « Administratiekos-
ten. — Allerhande ontvangsten ». 

Daar de verkoop van het houten meubilair van het Zuid-
paleis ten einde is en het gebouw verlaten is, verminderen 
de occasionele ontvangsten van dit artikel met 172.500 F. 

Functie 12 — Privaat domein. 

De huurgelden van de bebouwde en niet bebouwde domei-
nen vermeerderen met 395.000 F ingevolge het toenemen van 
de verhuringen (index en onroerende voorheffing) en van een 
belangrijke verhuring aan de Werkhuizenkaai. 

Ingevolge nieuwe aanwinsten vermeerdert artikel 124/ 
163/03 « Ten algemene nutte aangekochte eigendommen. — 
Huuropbrengst en allerhande ontvangsten » met 327.000 F. 

De huuropbrengsten en allerhande ontvangsten van het 
privaat domein vermeerderen met 4.200.000 F ingevolge de 
onderverhuringen en de indexaanpassingen. 

De huuropbrengsten van de winkels onder het Zuidpaleis. 
verminderen daarentegen met 186.000 F daar de leegstaande 
panden niet opnieuw verhuurd werden. 

Voor de titels van de lening van 1963 die de Stad in haar 
portefeuille bewaart : 
— 124/261/04 — Men stelt een vermindering van de inte-

resten met 800.000 F vast, als gevolg van de verrichte 
aflossingen. 
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Functie 13 — Algemene diensten. 

Ingevolge de noodzaak de uitgaven voor de algemene dien
sten is evenwicht te brengen, was het noodzakelijk de ont
vangsten op hetzelfde bedrag, vast te stellen. Deze verhoging 
met 10.255.000 F heeft dus geen enkele betekenis. 

Zij wordt gespreid over het geheel der diensten door de 
interne fakturatie. 

Teneinde de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen, 
wordt er een nieuwe voorstelling van functie 137 « Verwar-
mings- en Eelektriciteitsdienst in de gemeentegebouwen » in 
het exploitatiekohier ingelast. 

Functie 30-35 — Justifie en Politie. 

In vergelijking met 1972 vertoont deze functie een vermin-
dering met 935.000 F. Prestaties (art. 340/161/02 - 340/ 
162 01 — 800.000 F). 

(Allerhande terugbetalingen door partikulieren en open
bare diensten, ingevolge de aanpassing van de ramingen aan 
de opbrengsten van het dienstjaar 1971 en terugloop van de 
vraag naar technische of administratieve diensten door de 
politie te geven.) 

Er wordt een nieuw artikel ingeschreven (340- 162/02) 
« Terminal aangesloten bij de Central Dienst voor het Weg-
verkeer » om de compensatie van uitgaven door de Stad Brus-
sel voor rekening van andere gemeenten gedaan te verze-
keren: + 335.000 F. 

Het artikel 321/465/02 « Terugbetaling door de Staat van 
de bezoldigingen van de ambtenaars van het Openbaar Minis-
terie en van de te hunner beschikking gestelde gemeentebe-
dienden » vermindert met 700.000 F ingevolge het teruglopen 
van het aantal agenten. 

Zo vedmindert ook het aandeel van de Staat in de uitga
ven veroorzaakt door het bewaken van de Ambassadegebou-
wen met 200.000 F. 

De gedane raming vertegenwoordigt het bedrag dat in 
1971 vereffend werd, daar enige nauwkeurige situatie onmo-
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gelijk vast te stellen is omdat de Staat zichzelf belast met de 
verdeling van de totale subsidie onder zekere gemeenten van 
Brabant. 

Anderzijds, ingcvolgc de stijging van de tarieven van de 
R.T.T. en de verhoging van de wedden van het gebezigd per
soneel, vermeerdert artikel 3427/485/01 « Telefonische op-
roepcentrale. — Politiehulp n1 906 voor de Brusselse Agglo
meratie » met 400.000 F. (Zie art. 3427/124/01 in uit
gaven.) 

Functie 37 — Brandweer. 

Krachtens de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie 
van de agglomeraties en federaties van gemeenten, gaat de 
brandweerdienst integraal over naar de Agglomeratie. 

Nochtans, daar dit nieuw orgaan nog geen begroting of 
règlement daaromtrent uitgewerkt heeft, dienen volgende arti-
kels voorzien te worden. teneinde de continuïteit van de 
diensten te kunnen verzekeren : 
Terugbetaling van de personeelskosten (371 

485/02) F 138.300.000 
Terugbetalins van de werkingskosten (371 

485/03) " 8.999.000 

F 147.299.000 

in de artikels over de « uitgaven » werden overeenstem-
mende bedragen voorzien. 

Wij hebben in de begroting het krediet voorzien betreffen-
de de veiligheidsdienst — 371 /161 /01 — Allerhande ont
vangsten : 1.500.000 F. 

Deze dienst werd inderdaad niet overgedragen naar de 
Agglomeratieraad. 

Functie 40-42-44 — Verkeer en Wegen. 

Deze functie vermeerdert met 6.550.000 F die voortkomt 
van : 

De interesten van de lening aangegaan bij het Gemeente -
krediet voor het dekken van het aandeel van de Stad in het 
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kapitaal van de Intercommunale Maatschappij voor de auto-
snelwegen van de Brusselse periferie, die door de Staat zullen 
terugbetaald worden, vermeerderen met 8.700.000 F omdat 
de Intercommunale in 1973 de interesten op de 2fl schijf van 
de lening (hetzij op 120 miljoen) zal terugbetalen aan een 
interestvoet van 7,25 %. 

Er dient nochtans rekening gehouden te worden met een 
vermindering van : 
— 200.000 F bij het artikel « Nadarafsluitingen. — Verhu-

ring en allerhande ontvangsten » ; 
— 2.000.000 F bij het artikel betreffende de terugbetaling 

door de Staat van de interesten van de leningen op te 
nemen door de Stad voor de financiering van de bouw-
werken van de lijn Noord-Zuid van de premetro van 
Brussel. 

De eerste betalingen en de eerste lening op te nemen door 
de Stad zou zich slechts in de loop van de maand novem-
ber 1973 situeren en zou zich beperken tôt zowat 40 miljoen. 
Bovendien werd de interestvoet, eerst voorzien op 8 %, door 
het Gemeentekrediet verlaagd tôt 6,5 %. 

Laten we opmerken dat deze voet om de zes maanden door 
het Gemeentekrediet van België vastgesteld wordt. 

Functie 50-54 — Handel — Nijverheid •— Middenstand. 

In deze functie wordt een nieuw artikel ingeschreven (521 
161/03): «Nieuwe Overdekte Markt — (Werkhuizenkaai) 
— allerhande ontvangsten » + 10.000.000 F. 

De opening van deze nieuwe overdekte markt, voorzien in 
de loop van het 2" trimester biedt aan de Stad de mogelijk-
heid een retributie op te leggen voor het gebruik van de par-
keerplaatsen, de verkoopplaatsen, de winkels en bufetten. 

Een vermeerdering van 400.000 F wordt eveneens voor
zien voor artikel 500/161/01 « Fondsenbeurs. — Terugbe
taling van lonen en allerhande kosten » ingevolge de verho-
ging van de lonen en de algemene kosten voor verbruik en 
onderhoud. 

Op artikel 521/161/02 «Overdekte Markten. — Aller
hande ontvangsten » wordt een vermindering van 150.000 F 
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vastgesteld omwille van een daling van het aantal verbruikers 
van de Vloer voor het gevogelte. 

De artikelen van de Aanplak- en Publiciteitsdienst (Code 
525) wijzen in het geheel op een vermeerdering van 
100.000 F ingevolge de indexering van de kontrakten en de 
werkelijke opbrengst van de verschillende wijzen tôt publici-
teitvoering. 

Op dit ogenblik is het moeilijk de eventuele overdracht van 
sommige ontvangsten naar de Agglomeratieraad in cijfers om 
te zetten. 

Functie 55 — Energieproduktie en -transport. 

Door de verhoging van de financiële lasten ingevolge de 
vervanging van de oude leidingen en de personeelsuitgaven, 
bedraagt het teruglopen van de exploitatiewinst van het 
eerste distrikt 5.800.000 F. 

Daarentegen stijgt de exploitatiewinst aan de elektriciteits-
distributie van het 2' distrikt met 3 miljoen. 

Totaal der gewone ontvangsten (1973): 211.969.162 F. 

Er dient opgemerkt te worden dat de Stad thans de lasten 
draagt van de pensioenen toegekend van de personeelsleden 
van de dienst der Régies, hetzij in uitgaven : 
Artikel 551/116/01 F 44.500.000 
Artikel 552/116/01 48.500.000 

F 93.000.000 

De interesten van de leningen ten laste van de Staat ver-
hogen met 200.000 F tengevolge van de vermeerdering met 
3.064.000 F van de toelage voor de bouw van twee gashou-
ders te Anderlecht. 

Functie 56 — Toerisnie. 

Bij artikel 500/268/01 « Terugbetaling door de V.Z.W. 
« Atomium » van de interest van de door de Stad gesloten 
lening van 25 miljoen frank » stellen wij een vermindering 
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met 108.000 F van de voorziene ontvangsten vast ingevolge 
het verkleinen van het kapitaal wat normaal is door het spel 
der aflossingen. 

Functie 6 — Landbouw en Voedselvoorziening. 

Nihil. 

Functie 7 — Onderwijs (zie hiernavolgende tabel). 

Verklaring van de tabel. 

Bij een vergelijking van de ontvangstenramingen voor 
Onderwijs voor 1973 ten opzichte van 1972. stelt men vast : 

— een verhoging met 135.000.000 F voor de weddetoelagen, 
hetzij een stijging met 27,4 % ; 

— een vermeerdering met 9,4 % voor de werkingstoelagen ; 

— globaal betekent dit een stijging van 24,9 % van de ont
vangsten. 
De weddetoelagen vertonen dezelfde evolutie als de uit
gaven door de wedden door de voortdurende stijging van 
het indexcijfer, de verhoging van de bezoldiging en aller-
hande toelagen, door de oprichting van sommige klassen 
die gerechtvaardigd worden door de aangroei van de 
schoolbevolking. 

De werkingstoelagen volgen de groei van de schoolbevol
king en ondergaan de invloed van de indexstijging ; 

— er dient rekening mee gehouden dat de ontvangsten met 
betrekking tôt de peutertuinen aangerekend worden op 
functie 84. 

Functie 76 — Jeugd — Volksontwikkelin» — Sport — Ont-
spanning. 

— 764/161/01 : « Stedelijke sportinstalla-
ties. — Allerhande ontvangsten» . F + 100.000 

— 766/161/02: « Plantsoenendienst. — 
Verkoop van bomen » — 300.000 



Functie 7 — Onderwijs. 
Heweging van de gewone ontvangsten van het onderwijs. 

Wedde-
toelagen 

Werkings-
toelagen 

Andore 
ontvangsten Totaal 

F. 70 

F. 72 

F. 73 

Algemene ontvangsten voor het onder 
wijs : 

1971 . . 

1972 . . 

1973 . . 

Kleuter- en loger onderwijs . 
1971 
1972 
1973 

Middelhuar en normaal onde 
1971 
1972 
1973 

rwijs 

5.250.000 
6.050.000 
7.500.000 

131.510.000 
135.378.000 
175.000.000 

135.817.000 
150.000.000 
196.000.000 

1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 

15.604.000 
15.775.000 
19.218.000 

22.335.000 
23.228.000 
24.980.000 

7.863.170 
7.003.269 
7.335.550 

2.478.005 
4.422.005 
2.441.004 

14.613.170 
14.553.269 
16.335.550 

149.592.005 
155.575.005 
196.159.004 

158.152.004 
173.228.004 
220.980.004 
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F, 74 Technisch onderwijs : 
1971 
1972 
1973 

F. 740 Kunstonderwijs : 
1971 
1972 
1973 

F. 75 Hoger onderwijs : 
1971 
1972 
1973 

Tottden . 1971 
1972 
1973 

* Schoolbehoeften inbegiepen. 

Wedde-
toelagen 

Werkings-
toelagen 

Andere 
ontvangsten 1 otaal 

166.131.000 
183.213.000 
229.128.000 

14.000.000 
15.440.000 
19.450.000 

452.708.000 
490.081.000 
627.078.000 

23.172.000 
23.168.000 
24.1 70.000 

2.748.000 
2.798.000 
2.853.000 

65.359.000 
66.469.000 
72.721.000 

52.001 
2 
2 

9.003 
4 
4 

10.401.183 
9.425.284 
9.776.564 

189.354.001 
206.381.002 
253.298.002 

16.757.003 
18.238.004 
22.303.004 

528.468.183 
567.975.284 
709.575.564 
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Deze raming client afgeschaft te worden. 

Het vellen van bomen geeft enkel aanleiding tôt uitgaven 
en niet meer tôt ontvangsten door de slechte kwaliteit van 
het hout en de moeilijkheden in verband met de uit-
bating. 

— 766/163/01 « Terkamerenbos. — Verhuring en retribu
ties » de raming vermeerdert met 142.000 F ingevolge de 
indexstijging en de verhoging van de onroerende voor-
heffing. 

Functie 77 — Kunsten — Oudheidkunde — Communicatie-
mediu. 

De functie kenmerkt zich door een vermindering met 
424.719 F die zich als volgt onderverdeelt : 
— 771/161/01 « Stedelijke Musea — En-

treegelden en allerhande ontvangsten» F + 50.000 
— 773/161/01 « Stadhuis — Entreegel-

den en allerhande ontvangsten » . . . + 25.000 
— 78/161/01 « Televisiedistributie — 

Retributie » + 200.000 

Retributie van 4 % te betalen door de N.V. Coditel-
Brabant op het bedrag van de geïnde abonnementsgelden. 

G.O. Overdracht : 
Artikelen 321 en 322/1972. 

Ingevolge de richtlijnen verstrekt door de bevoegde ambte-
naren van het Ministerie van Openbare Werken, worden de 
toelagen toegekend voor de herstellingswerken aan de geclas-
seerde gebouwen en monumenten steeds in kapitaal terugbe-
taald. Wij hebben er bijgevolg geen belang meer bij de arti
kelen 321/1972 en 322/1972 in te schrijven waardoor een 
vermindering van de ontvangsten met 684.538 F ontstaat. 

Functie 79 — Eredienst. 

Deze functie wijst een vermeerdering met 276.268 F aan 
voor de artikelen met betrekking tôt de interesten en aflos-
singen van de leningen ten laste van de Staat. 
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De inschrijving op de begroting 1973 van een nieuwe 
lening bestemd voor de financiering van de restauratie van 
het orgel van de kerk van O.-L.-V. ter Rijke-Klaren en een 
lening om de 7 e schijf van de restauratiewerken van de kerk 
Sint-Jan-Baptist ten Begijnhof te financieren. 

Functie 81. 

De toelage aan de Commissie van Openbare Onderstand 
teneinde de onvoldoende inkomsten te dekken wordt op 
368.000.000 F gebracht, hoofdzakelijk tengevolge van de 
toepassing van de nieuwe weddeschalen en de voortdurende 
stijging van het indexcijfer. 

Functie 84 — Sociale hulp. 

De vermeerdering voorzien voor deze functie bedraagt 
43.200.866 F. Zij wordt als volgt verklaard : 
A. Bijdragen ten laste van de ouders . F — 500.000 

1" toepassing van een nieuw tarief ; 
2M vermindering van het bevolkings-

cijfer (zie peutertuinen). 
B. Toelage aan de N.W.K + 40.000.000 

Invloed van de wettelijke bepalingen K.B. 13 februa-
ri 1970, 5 mei 1971 en 14 oktober \91\ (zie gewone uit
gaven). 

Peutertuinen : 
A. Bijdragen ten laste van de ouders . F + 600.000 

1° raming gebaseerd op de werkelijke 
ontvangsten gedurende het eerste se-
mester 1972 ; 

2° rekening houdend met de opening 
van nieuwe afdelingen. 

B. Toelage aan de N.W.K + 2.661.000 
Invloed van de wettelijke bepalingen 
K.B. 13 februari 1970, 5 juli 1971 en 
14 oktober 1971 (zie gewone uitgaven). 
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Contactcentrum van Brussel + 320.000 
Een nieuw artikel wordt ingeschreven met het oog op de 

aanrekening van de terugbetaling van de huurkosten van de 
V.Z.W. Contactcentrum van Brussel (Mellerystraat, Krakeel-
straat en in de Modelwijk). 

Functie 91-93 — Wetenschappelijk onderzoek — Sociale en 
preventieve geneeskunde. 

Medische schoolinspectie (923/461/01) . + 407.000 
(Voorziening gedaan in toepassing van de bepalingen van 

het K . B . van 4 augustus 1969.) 

Functie 94 — Volksgezondheid. 

Openbare reinigingsdienst. — Ophalen en verwerken van 
vuilnis — Terugbetaling door de Agglomeratieraad : 
1° van de uitgaven voor wedden, lonen en 

werkgeversbijdragen F 57.100.000 
2° van de werkingstoelagen + 28.448.000 

(Dit bedrag wordt gecompenseerd door het gelijkaardig 
bedrag hernomen in de overeenstemmende artikels van de 
personeelsuitgaven en de werkingskosten.) 

— Openbare reinigingsdienst (art. 945/464/01 en 945/ 
663/01). — Terugbetaling door de Staat van de interes
ten en de aflossingen van de lening ten bedrage van 
346.000 F bestemd ter financiering van oorlogsschade 
tengevolge van het wegnemen door het bezetten van twee 
voertuigen voor het ophalen van vuilnis. 

— Rioleringsdienst. — Interesten en aflos-
sing van de leningen ten laste van de 
Staat F + 13.846.972 

Gevolg van de belangrijke werken hernomen in de buiten-
gewone begroting en waarvoor toelagen zullen aangevraagd 
worden. 

F + 85.548.000 
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Functie 96-97 — Vermeerdering van . F + 2.549.688 

in vergelijking met de oorspronkelijke ramingen over 1972. 

— Heizelvlakte — Allerhande ontvangsten 
(zie artikel in de uitgaven 9721/124/ 
01) + 350.000 

— 9721/161/01 — Heizelvlakte — Huur-
opbrengst + 129.000 

— De interesten van de leningen ten laste van de Staat ver-
meerderen met 70.000 F. 
Het betreft de lening aan te gaan voor de inrichting van 
het Kluispark. Volgens de laatste schattingen, worden de 
totale kosten voor deze werken geraamd op 15 miljoen 
500.000 F. 

— Er wordt een nieuw artikel ingeschreven teneinde de 
huuropbrengsten van de onderverhunringen gedaan in het 
W.T.C. + 2.000.000 F te comptabiliseren. 
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C. Vergelijking van de ramingen over 1973 
en met de rekening van 1971 

GEWONE 

0 

0 

F u n k t i e Rekenin» 
van 1971 

00 

01 

02 

04 

10 

12 

13 

30/35 

37 (1) 

40/42/44 

50/54 

55 

56 

6 

70 

72 

73 

74 

749 

Algemene uitgaven 

Schuld 

Fondsen 

Belastingen en retributies . . . . 

Algemeen bestuur 

Financieel bestuur en domeinen . . 

Algemene diensten 

Politie 

Brandweer 

Wegen en Verkeer 

Handel, Nijverheid en Middenstand 

Energieproduktie en -transport . 

Toerisme 

Landbouw en voedselvoorziening . 

Algemene uitgaven voor het onderwijs 

Kleuter- en lager onderwijs . 

Middelbaar- en normaalondervvijs . 

Technisch onderwijs 

Kunstonderwijs 

5.066.634 

507.254.569 

1.528.350 

243.398.51 

55.389.062 

67.797.957 

535.981.418 

150.743.609 

119.308.419 

10.251.146 

73.243.1 

6.235.420 

144.460.464 

382.565.176 

257.356.706 

292.220.813 

33.648.142 

; 0 

)0 

0 

J f 

1.447.00 

3S76.00 

M 

P 

m 
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rai%niet de ramingen over 1972 (oorspronkelijke begroting) 
frelief(vastgelegde uitgaven) 

U I T G A Y K N 

; Begroting 
1 over 1972 

Begrotingsontwerp 
over 1973 (*) 

Verschil met : 
; Begroting 
1 over 1972 

Begrotingsontwerp 
over 1973 (*) de rekening de begroting 

van 1971 over 1972 

42.120.000 

; 559.013.646 

1.000.002 

287.298.789 

71.250.000 

83.447.000 
1 

.. 628.876.001 

178.843.000 

200.314.081 

12.879.000 

78.806.974 

7.708.338 

166.052.345 -
417.634.500 

293.355.000 

328.911.500 
m? 

37.325.500 
J3 r 

42.120.000 

639.884.906 

1.000.002 

319.320.378 

93.359.000 

93.702.000 

743.751.500 

63.500.000 

206.832.764 

24.430.000 

100.01 1.676 

9.100.005 

208.572.038 

482.156.500 

355.01 1.000 

414.537.000 

47.505.500 

b 37.053.366 

+• 132.630.337 

- 528.348 

f 75.921.867 

f 37.969.938 

f 25.904.043 

-b 207.770.082 

- 87.243.609 

f 87.524.345 

•H 14.178.854 

-b 26.768.487 

-f- 2.864.585 

-b 64.111.574 

-b 99.591.324 

f 97.654.294 

-b 122.316.187 

f 13.857.358 

+ 80.871.260 

+ 32.021.589 

+ 22.109.000 

+ 10.255.000 

+ 114.875.499 

—115.343.000 

+ 6.518.683 

+ 11.551.000 

+ 21.204.702 

+ 1.391.667 

+ 42.519.693 

+ 64.522.000 

+ 61.656.000 

+ 85.625.500 

+ 10.180.000 
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Funktie Rekening 
van 1971 

toiin̂  
ver 1973 

29 

0 

55.8: 

6.8' 

3104 

144.3 

20.: 

1 302.' 

S 69. 

75 

76 

77 

79 

82/83 

84 
91/92 

94 (2) 

96/97 

06 

Hoger onderwijs 

Jeugdvorming - Volksontwikkeling -

Kunsten — Oudheidkunde — Com-

Erediensten 
Sociale Voorzorg en Sociale Onder-

stand 
Sociale hulp 

Wetenschappelijk onderzoek - Sociale 
en preventieve geneeskunde . . . 

Openbare hygiëne 

Huisvesting - Ruimtelijke ordening -
Stedebouw 

Overboekinsen 

Totcial der uitgaven . . 

292.501 

85.855.39! ' 

42.518.97: 

3.110.741 ' 

307.476.95 -

72.007.18' 

15.978.180 

245.623.52'.:; 

45.021.80-. 

toiin̂  
ver 1973 

29 

0 

55.8: 

6.8' 

3104 

144.3 

20.: 

1 302.' 

S 69. 

75 

76 

77 

79 

82/83 

84 
91/92 

94 (2) 

96/97 

06 

Hoger onderwijs 

Jeugdvorming - Volksontwikkeling -

Kunsten — Oudheidkunde — Com-

Erediensten 
Sociale Voorzorg en Sociale Onder-

stand 
Sociale hulp 

Wetenschappelijk onderzoek - Sociale 
en preventieve geneeskunde . . . 

Openbare hygiëne 

Huisvesting - Ruimtelijke ordening -
Stedebouw 

Overboekinsen 

Totcial der uitgaven . . 

3.704.334.84!" 

13.402 

58 4.956 

75 

76 

77 

79 

82/83 

84 
91/92 

94 (2) 

96/97 

06 

Hoger onderwijs 

Jeugdvorming - Volksontwikkeling -

Kunsten — Oudheidkunde — Com-

Erediensten 
Sociale Voorzorg en Sociale Onder-

stand 
Sociale hulp 

Wetenschappelijk onderzoek - Sociale 
en preventieve geneeskunde . . . 

Openbare hygiëne 

Huisvesting - Ruimtelijke ordening -
Stedebouw 

Overboekinsen 

Totcial der uitgaven . . 3.704.348.251 15 4.956 

75 

76 

77 

79 

82/83 

84 
91/92 

94 (2) 

96/97 

06 

Hoger onderwijs 

Jeugdvorming - Volksontwikkeling -

Kunsten — Oudheidkunde — Com-

Erediensten 
Sociale Voorzorg en Sociale Onder-

stand 
Sociale hulp 

Wetenschappelijk onderzoek - Sociale 
en preventieve geneeskunde . . . 

Openbare hygiëne 

Huisvesting - Ruimtelijke ordening -
Stedebouw 

Overboekinsen 

Totcial der uitgaven . . 

(1) De overgedragen diensten niet inbegrepen . . F 147.299.000 
(2) De overgedragen diensten niet inbegrepen . . . 85.548.000 

F 232.847.000 
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Begroting 
over 1972 

Begrotingsontwerp 
over 1973 (*) 

Verschil met : 

de rekening 
van 1971 

de begroting 
over 1972 

292.500 

114.449.072 

52.632.137 

6.348.808 

326.141.401 

99.447.381 

16.728.000 

308.876.558 

57.086.235 

4.376.837.768 

1 

4.376.837.769 

292.500 

141.568.979 

55.820.779 

6.844.725 

370.490.819 

144.350.205 

20.797.000 

302.407.915 

69.436.361 

4.956.803.552 

1 

4.956.803.553 

f 55.713.581 + 27.119.907 

+ 13.301.807 + 3.188.642 

+ 3.733.985; + 495.917 

+- 63.013.868 + 44.349.418 

+• 72.343.018 + 44.902.824 

+ 4.818.81 lj + 4.069.000 

f 56.784.393^ — 6.468.643 

f 24.414.557 + 12.350.126 

f 1.252.468.704. +579.965.784 

- 13.4021 — 

f 1.252.455.302 +579.965.784 
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Verklarîng van de verschillen in uitgaven 
tussen de ramingen over 1973 

en deze van de oorspronkelijke begrotîng over 1972. 

In het geheel vermeerderen de uitgaven over 1973 met 
580 miljoen ten overstaan van deze van de oorspronkelijke 
begroting over 1972. Deze vermeerdering vertegenwoordigt 
13,25%. 

Er dient nochtans rekening mee gehouden dat er, ten uit-
zonderlijke titel (in ontvangsten en uitgaven) een bedrag van 
232.847.000 F voorkomt {zie opmerking pag. ... en tabel 
pag. ...). 

1972 1973 

F. 00 — Algemene uitgaven . 42.120.000 42.120.000 

1972 1973 

F. 01 — Schuld 559.013.646 639.884.906 

Te verantwoorden . . . . F + 80.871.260 

010/211/02 «Interesten van leningen 
terugbetaalbaar door vaste annuiteiten » + 65.136.124 
Vermeerdering te wijten aan het beta-
len van de interesten van de lening van 
1 miljard (uitgifte in 1972 — eerste ver-
valdag 17 april 1973). 

010/211/03 «Interesten van leningen 
aflosbaar door gelijke jaarlijkse tran
ches » + 16.215.654 
Enerzijds, vermindering van de interes
ten voor de lopende leningen (jaarlijkse 
vermindering van het kapitaal als gevolg 
van de aflossingen). 
Anderzijds, bijkomende lastenraming 
voor de uit te geven lening. 

010/911/01 « Aflossing van leningen 
terugbetaalbaar door vaste annuiteiten » + 2.315.482 
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Normale vermeerdering voor de lenin-
gen terugbetaalbaar door vaste annuïtei-
ten (vermindering van de interesten en 
vermeerdering van de aflossingen). 

— 010/911/02 « Aflossing van leningen 
terugbetaalbaar door jaarlijkse tran
ches » — 1.906.000 
Enerzijds opheffing van de lasten voor 
de lening Brussel 1956 die in 1972 ver-
viel en vermindering van de lasten voor 
de lening Brussel 1962 omdat de aflos-
singstabe! aangepast werd aan het in 
omloop blijvende kapitaal als gevolg van 
de jongste vervroegde terugbetaling. A n -
derzijds, raming van de lasten voor de 
uit te geven lening. 

1972 1973 

F. 04 — Belastingen en rétri
buas 1.000.002 1.000.002 

1972 1973 

F. 10/121 — Algemeen 
Bestuur . 287.29S.789 319.320.378 

Te verantwoorden . . . . F + 32.021.589 

1) G.U. Personeel F + 29.363.000 

a) Wedden — Pensioenen — Sociale las
ten ; 

b) 1028/1 11/010 « Volkstelling » . . . — 4.375.000 
Betreft de vergoeding van de overuren 
gepresteerd door agenten van niveau 2 
en 3 en de eventuele vergoeding van de 
prestaties van 3 agenten van niveau 1. 
De bevoegde dienst was van oordeel dat 
een krediet van 1.625.000 F zou vol-
staan in 1973. 
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(Zie artikel 1028/122/01 « Volkstel-
ling — Honoraria » + 2.640.000 F in 
1973.) 

2) G.U. Werking: 

Algemeen bestuur + 907.589 

— 102/123/01 « Administratieve wer-
kingskosten » + 950.000 
Zie détail in de Toelichting. 

(Zie eveneens Code 102/123/16.) 

— 102/123/07 «Unie van de Europese 
hoofdsteden ». De 14' plenaire zitting 
moet in Brussel plaatshebben van 
31 mei tôt 7 juni 1973 4- 950.000 

— 102/123/12 « Procédure en expertise-
kosten» + 400.000 
Dit krediet blijkt onmisbaar teneinde 
ons toe te laten betalingen te doen die 
niet mogen uitgesteld worden. 

— 102/123/13 « Eetzaal van het perso-
neel — Tussenkomst van de Stad in de 
maaltijden voor het personeel en aller
hande » — 1.765.000 
Zie détail in de Toelichting. 
De raming voorzien in 1972 was geba-
seerd op 800 gebruikers van het restau
rant. Het blijkt nu dat er slechts 600 
personen dagelijks het restaurant bezoe-
ken. 

— 102/123/16 «Kosten voor de organi-
satie van examens en publieke oproe-
pen » + 850.000 
Artikel ingevoerd met het oog op het 
vergemakkelijken van de budgettaire 
contrôle (in 1972 werden de bedragen 
met betrekking tôt deze uitgaven aan-
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gerekend op het artikel « Algemeen Be-
stuur — Administratieve werkingsuitga-
ven »). 

102/125/01 « Algemeen Bestuur — 
Werkingsuitgaven voor de gebouwen » . — 3.280.000 
Zie het détail in de Toelichting. 
Het krediet werd aan de werkelijke be-
hoeften aangepast. 

102/125/03 « Veiligheid — Hygiène 
— Verfraaiing » . — 500.000 
Artikel ingevoerd in 1972. Het betreft 
volgende uitgaven : 
1) Veiligheid : (Blusapparaten — Si-
gnalisatie — Vervoer) ; 
2) Verfraaiing : planten en versiering 

van de gebouwen van het openbaar 
domein (Administratief Centrum — 
Halle der voortbrengers — Sint-
Kathelijnestraat — Oud Gemeente-
huis van Laken, enz.). 

102/128/01 «Bank- en postgirokos-
ten» — 1.400.000 
Vermindering van het krediet ingevolge 
de nieuwe wijze van uitbetaling der be-
zoldigingen die ter studie ligt. 
1023/123/01 « Verkiezingen en her-
ziening van de kiezerslijsten » . . . + 650.000 
Gedurende 1972 kan de dienst niet 
overgaan tôt de herziening van de kie
zerslijsten en de hernieuwing van de lijst 
der gezworenen voor het Hof van Assis
ses Voornoemd werk in 1973 gebeu-
ren. 

1028/122/01 « Volkstelling — Hono-
raria » 
Inschrijving van een krediet met het 
oog op de^bezoldiging van 10 tijdelijke 

+ 2.640.000 
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personeelsleden belast met de voortzet-
ting van het werk van de volkstelling. 
(Zie eveneens art. 1028/111/10.) 

— 103/123/03 « Ontvangst van de verte-
genwoordigers van de Stad London 
(Collège van 13 oktober 1972)» . . + 500.000 

— 121/123/02 « Conferentie van de Bur-
gemeesters — Toelage van de Stad 
(1 F per inwoner) » + 158.188 
(Collège van 13 oktober 1972.) 

— Artikel 65/1972 (103/121/02 «Ont
vangst van de leden van de internatio
nale Commissie van Burgerlijke Stand » — 50.000 
Artikel opgeheven in 1973. 
De volgende ontvangst te Brussel is 
voorzien voor september 1982. 

3) G.O. Interne jacturatie F + 1.751.000 
(Zie algemene opmerkingen.) 

1972 1973 

F. 124 — Privaat patrimonium 71.250.000 93.359.000 

Te verantwoorden . . . . F + 22.109.000 

1) G.U. Personeel F + 7.550.000 
(Zie pag. ... en .... er dient eveneens 
rekening gehouden te worden met de 
vermeerdering van het aantal beambten 
in dienst.) 

2) G.U. Werking + 13.432.000 

— 124/122/01 «Dienst der Stadseigen-
dommen — Honoraria en uitgaven voor 
personen die geen deel uitmaken van 
het stadspersoneel » — 550.000 
(Zie opmerking hierboven.) 
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Onroerende voorheffing en allerhande 
belastingen : 

— de veroging van de onroerende voorhef
fing doet haar terugslag gevoelen op 
verschillende artikels van aangegane uit
gaven (Provincie Agglomeratieraad — 
Stad). 
(Zie eveneens de overeenstemmende ar
tikels in ontvangsten.) 

— 124/129/01 « Privaat domein » . . . + 4.615.000 
— 124/129/02 « Aangekochte eigendom-

men wegens algemeen nut » . + 6.330.000 
— 124/129/03 «Permanent domein» . + 320.000 

Onderhouds- en werkingskosten voor 
lier gebouw : 

— 124/125/01 « Privaat domein » . . . + 920.000 
— 124/125/02 «Aangekochte eigendom-

men wegens algemeen nut » . 4- 610.000 
— 124/125/03 «Permanent domein» (1) + 600.000 

3) Interne facturatie F + 1.127.000 
(Zie algemene opmerkingen.) 

1972 1973 

F. 13 — Algemene diensten . 83.447.000 93.702.000 

Te verantwoorden . . . . F + 10.255.000 

1) G.U. Personeel F + 8.026.000 
— Zie verklaringen. 
— Er dient rekening mee gehouden te 

worden dat de « Afdeling onder-

0) Constante stijging van de prijzen : 
1) van de handenaibeid : 
2) van de grondstoffen ; 
3) van de verbruiksonkosten (water...). 
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houd van de loodgieterij » van het 
centraal atelier van de technische 
dienst van openbare werken, in de 
loop van 1973 naar de Verwar-
mings- en Elektriciteitsdienst zal 
overgebracht worden. 

2) G.U. Werking F + 2.125.000 
Vermeerdering van de technische wer-
kingskosten (Economische Code 124). 

Verwarmings- en Elektriciteitsdienst . + 50.000 

— 137/121/01 « Personeelsuitgaven om 
dienstredenen ». 
Vermeerdering te wijten aan de uitbrei-
ding van de bevoegdheden van de dienst 
tôt de gebouwen van het privaat domein 
en tôt het onderhoud van de loodgie
terij. 

— 137/124/01 « Werkingsuitgaven voor 
de gebouwen » + 1.000.000 

Deze vermeerdering houdt rekening : 
a) met de inlijving van de afdeling 

« Onderhoud van de loodgieterij » 
van het Centraal atelier van de 
Technische dienst van Openbare 
Werken bij de Verwarmings- en 
Elektriciteitsdienst ; 

b) met de prijsstijging van de produk-
ten en grondstoffen. 

Architektuur en Centraal Atelier: 
— 138/125/01 « Werken voor rekening 

van andere diensten » + 1.000.000 
Vermeerdering te wijten aan het aantal 
werken dat kan uitgevoerd worden (de 
dienst beschikt over een groter aantal 
agenten). 
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1972 1973 

F. 30/35 — Justitie en Politie 628.876.001 743.751.500 

Te verantwoorden . . . . F + 114.875.499 

1) G.U. Personeel F +110.125.000 

— Wedden — Lonen — Pensioenen — 
Sociale lasten. 
Raming die rekening houdt met het no-
dige krediet om eventueel het hoofd te 
kunnen bieden aan de recrutering van 
150 te begeven betrekkingen (met inbe-
grip van het hulppersoneel). 

2) G.U. Werking F + 4.396.500 

— 340/122/01 « Honoraria en uitgaven 
voor personen die geen deel uitmaken 
van het Stadspersoneel » + 250.000 
De raming werd gedaan rekening hou-
dend met de vermeerdering van het 
aantal administratieve eisen (geneeskun-
dige onderzoeken uitgevoerd door ge-
neesheren die door de politie werden 
opgeroepen. 

— 340/123/01 « Administratieve wer-
kingskosten » + 2.220.000 
Vermeerdering ingevolge : 
1° de verhoging van het aantal tele-

foongesprekken ; 
2° de aankoop van 10 schrijfmachines ; 
3" de publiciteitskosten voor de wer-

vingsexamens. 
— 340/124/01 « Kledingsvergoeding voor 

de politie» . . . . . . . . . + 189.500 
Raming op basis van 1.150 in dienst-
zijnde personeelsleden (commissarissen, 
officieren, spéciale agenten, enz.). 
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— 340/124/03 « Terminal verbonden met 
de Centrale Dienst voor het Wegver-
keer » 
Het gaat om een nieuw artikel. Op te 
merken valt dat deze uitgave gedeelte-
lijk gecompenseerd wordt door ontvang
sten van 335.000 F (Code 340/162/01) 
d.i. het aandeel van de 18 gemeenten 
van de agglomeratie. 

— 340/124/03 « Technische werkingskos-
ten » 
Vermeerdering ingevolge de verhoging 
van de onderhoudskosten van het trans-
missiematerieel. 

— 340/126/01 « Huurceel voor het Ge-
bouw Stevinstraat 59/61 » . . . . 
Raming gebaseerd op de richtlijnen van 
de Dienst der Stadseigendommen. 

— 340/127/01 « Exploitatiekosten van 
vervoermiddelen » 

Verhoging toe te schrijven aan : 
1° de stijging van de verzekeringspolis-

sen ; 
2" de verhoging van de benzineprijs ; 
3" de vermeerdering van de kosten van 

herstellingen door derden. 

3) G.U. Overdracht 

Opheffing van het artikel « Bewaking 
van Ambassade- en legatiehotels », stor-
ting van de bijdrage van sommige ge
meenten daar de Staat belast is met de 
verdeling van het globaal krediet over 
sommige gemeenten van Brabant. 
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F. 37. 

A. — Brandweer : Overdracht naar de Agglomeratieraad : 
In ontvangsten: 147.299.000 F. 
In uitgaven: 147.299.000 F. 

1) G.U. Personeel F 138.300.000 

2) G.U. Werking 8.999.000 

1972 1973 

B. Veiligheutsdienst . . . . — + 63.500.000 

Te verantwoorden . . . . F + 63.500.000 

1) G.U. Personeel F 63.000.000 

a) Deze ramingen omvatten de wedden 
en allerhande toelagen voor de Vei- , ^ . 
d i e n s t . . S { « 0 0 . 0 0 0 

b) De betaling van aile pensioenen van 
het oud brandweerkorps valt ten 
laste van onze Administratie, wat 
het bedrag kost van 51.000.000 

c) Dit geldt eveneens voor de raming 
voor het betalen van het vakantie-
geld voor al het personeel dat in 
1972 door onze Administratie te-
werkgesteld was : 
niet overdrachtelijk . . 250.000 
overdrachtelijk . . . 4.750.000 

5.000.000 

63.000.000 

2) G.U. Werking 500.000 
Deze uitgaven werden forfaitair bere-
kend en zullen zo nodig in de loop van 
het dienstjaar aangepast worden. 
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1972 1973 

F. 40/42/44 — Verkeer en 
wegen 200.314.081 206.832.764 

Te verantwoorden . . . . F + 6.518.683 

1) G.U. Personeel F + 2.675.000 
(Zie verklaringen.) 

2) G.U. Werking + 6.900.000 
— 421/140/06 « Herstelling van de spé

ciale wegbekledingen van de openbare 
wegen » + 1.000.000 
Uitgaven voor het onderhoud van de 
openbare wegen met asfaltbekleding. 
Deze oppervlakte vergroot van jaar tôt 
jaar. 

— 421/140/10 «Dienst van de gebou-
wen » — 2.000.000 
Werken voor rekening van partikulie-
ren. 
Zie eveneens het artikel voorzien door 
de bestratingsdienst 421/140/02. Zie in 
ontvangsten artikel 420/161/01 — Ra
ming behouden op 2.500.000 
Het krediet van 1973 werd ingeschre
ven volgens de richtlijnen van de be-
voegde dienst. 

— 423/124/01 « Openbare elektriciteits-
verlichting — Exploitatiekosten en 
stroomverbruik » + 6.500.000 

1972 1973 

1" distrikt 31.900.000 37.000.000 
2' distrikt 25.600.000 27.000.000 

57.500.000 64.000.000 
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De verhoging is als volgt te rechtvaar-
digen : 
1" gevoelige stijging van het stroom-

verbruik ; 
2° gevoelige stijging der exploitatiekos-

ten ; 
3° vermeerdering van jaar tôt jaar van 

de aflossingen op aile verwezenlijk-
te installâmes ; 

4° toepassing van B.T.W. (14 %). 

— 425/124/01 « Nadarafsluitingen » . . + 1.150.000 
Beslissing van het Collège om bijko-
mende afsluitingen aan te kopen. 

— 425/140/01 « Voetgangerstunnel onder 
de Kantersteen en de Houtmarkt — 
Onderhoudskosten » — 130.000 
In 1973 zal de vervanging van de fluo-
rescerende lampen niet systematisch ge-
beuren. 

— 426/140/01 « Wachthuisjes voor de rei-
zigers van het gemeenschappelijk ver-
voer — Allerhande onkosten » . . . + 180.000 
Stijging van de prijs voor handenarbeid 
voor de aansluiting aan de elektriciteit. 
Noodgedwongen verplaatsing van de 
wachthuisjes ingevolge de metrowerken 
(1/2 van de kosten ten laste van de 
Stad). 

3) G.U. Schuld — 3.336.317 
Interesten van de leningen op te nemen 
bij het Gemeentekrediet van België. 

— 421/211/02 « Noord-Zuidas » . . . — 2.000.000 
Prefinanciering van de Métro. 
De raming voor 1972 werd vastgesteld 
op het ogenblik dat de onderhandelin-
gen die tôt de prefinanciering leidden, 
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aan de gang waren. De timing van de 
werken die op dat moment nauwelijks 
ontworpen waren voorzag vanaf 1972 in 
een beroep op zeer belangrijke kapita-
len (320.000.000 F), terwijl ze zich in 
werkelijkheid tôt 40.000.000 F zouden 
beperken. (De tweede lening die 
165.000.000 F bedraagt zal slechts van
af 1 januari 1973 ter beschikking ge-
steld worden.) 
Er valt bovendien op te merken dat de 
interestvoeten van de leningen die tôt 
deze catégorie behoren op het einde van 
elk semester door het Gemeentekrediet 
vastgesteld worden. 
De raming voor 1973 werd berekend op 
basis van de voet toegepast op 30 ju-
ni 1972 zegge 6,75 %, terwijl de begro-
tingsraming over 1972 forfaitair vastge
steld werd op basis van 8 % ingevolge 
het ontbreken van nauwkeurige gege-
vens. 

— 421/211/03 « Interesten van de lening 
op te nemen bij het Gemeentekrediet 
van België — Aandeel van de Stad in 
het kapitaal van de Intercommunale 
Maatschappij voor de autowegen van de 
Brusselse periferie » + 8.700.000 
In 1973 moeten wij een tweede schijf 
van het kapitaal (120.000.000 F) beta-
len. 

— 421/211/03 « Interesten en aflossingen 
van leningen ten laste van het Rijk » . + 60.000 

— Interesten en aflossingen van leningen 
ten laste van de Stad — 10.097.169 
Vermindering te wijten aan de afschaf-
fing van het artikel betreffende de on-
dergrondse parkings onder de Adolphe 
Maxlaan. 
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Artikel 255 van 1972 (421/730/23). 
Eerste schijf van de werken 75 mil
joen frank. 

4) G.U. Interne fakturatie + 503.435 

1972 1973 

F. 50/54 — Handel - Nijver-
heid - Middenstand . . . 12.879.000 24.430.000 

Te verantwoorden . . . . F + 11.551.000 

1) G.U. Personeel F + 7.325.000 

— Zie algemene opmerkingen. 

— Er dient rekening gehouden te worden 
met het personeel dat verbonden zal 
worden aan de exploitatie van de nieu
we Overdekte Markt. 
De raming bedraagt een schatting die 
zo nodig, in de loop van het dienstjaar 
zal verbeterd worden. 

2) G.U. Werking + 4.205.000 

— 500/125/01 « Effektenbeurs — Wer-
kingskosten voor de gebouwen » . . . + 390.000 
Vermeerdering te wijten aan de voor-
zieningen voor : 
— de vernieuwing van de boxen van de 

openbare waterplaatsen ; 
— allerhande herstellingen aan de ver-

warming. 

— Nieuwe Overdekte Markt (Functie 521). 
De exploitatie van de nieuwe markt 
voorzien voor het tweede trimester zal 
onkosten met zich brengen die op dit 
ogenblik moeilijk met juistheid kunnen 
bepaald worden. 
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De kredieten ingeschreven in het begro
tingsontwerp over 1973, zullen, zo no-
dig, in de loop van het dienstjaar ver-
beterd worden. 

— 123/03 « Administratieve werkingskos-
ten » + 450.000 

— 124/02 « Technische werkingskosten ». + 450.000 

— 125/03 « Werkingskosten voor de ge
bouwen » + 2.900.000 

1972 1973 

F. 55 — Energie produktie 
en -transport 78.806.974 100.011.675 

Te verantwoorden . . . . F + 21.204.702 

Pensioenen ten laste van de Stad . . F + 21.000.000 
— Zie algemene opmerkingen. 
— Wij hebben bovendien rekening gehou-

den met de vermeerdering van het aan
tal begunstigden. 

G.U. Schuld + 204.702 
De toelage voor de bouw van 2 gashou-

ders te Anderlecht wordt verhoogd met 
3.064.000 F. 

1972 1973 

F. 56 — Toerisme . . . . 7.708.338 9.100.005 

Te verantwoorden . . . . F + 1.391.667 

— 561/123/01 « Kulturele animatie op 
het Stadsgrondgebied » F + 2.500.000 
Dit krediet werd door het Collège vast-
gesteld om de animatie op geheel het 
grondgebied van de Stad te kunnen ver-
zekeren. 



— 1 5 2 5 — (6 december 1972) 

561/332/01 — (1972) «Diens t voor 
Toerisme en Informatie van de Brussel-
se Agglomeratie — Werkingstoelage » . 
Art ikel werd afgeschaft — Beslissing 
van het Collège (13 oktober 1972). 

1.000.000 

Functie 70 — Onderwijs. — (Zie tabel hieronder.) 

Voor geheel het onderwijs (F. 70 tôt 75) vermeerderen de 
uitgaven met 264,3 miljoen in vergelijking met die van 1972, 
hetzij : 

In miljoenen 

% 
1972 1973 

Vermeer 
dering 

% 

G.U. Personeel 
G.U. Werking 
G.U. Overdracht . . . . 
G.U. Interne facturatie en 

Schuld 

1.068,5 

116.0 

35,0 

24,1 

1.293.0 

144,8 

42.2 

27,9 

224.5 

28,8 

7,2 

3,8 

21 

25 

21 

11,5 

G.U. Personeel 
G.U. Werking 
G.U. Overdracht . . . . 
G.U. Interne facturatie en 

Schuld 

1.243,6 1.507.9 264,3 21 

G.U. Personeel 
G.U. Werking 
G.U. Overdracht . . . . 
G.U. Interne facturatie en 

Schuld 

— De verdeling van de uitgaven « franstalig en nederlands-
talig onderwijs » wordt hernomen in de Toelichting. 

— Herinneren wij eraan dat de toelagen (wedden en wer
king) hernomen in de functies 70 tôt 75 van de begroting 
over 1973, 699,7 miljoen bedragen (zie tabel) (1). 

(1) Nettolast Openbaar Onderwijs (volgens de oorspronkelijke begro
tingen). 

1971 1972 1973 

.1 10.543.801 
528.468.183 

582.075.618 

1.243.571.345 
567.975.284 

675.596.061 

1.508.074.538 
709.575.564 

798.498.974 
+ 18 % 

+ 34 % 
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1) G.U. Personeel F +224.500.000 

— Zie algemene opmerkingen. 

•— Bovendien dient er rekening gehouden 
te worden met : 
a) de begrotingswijzigingen begrepen in 

het feuilleton n1 6 voorgelegd aan de 
Gemeenteraad op 23 oktober 1972 
(verslag 356) ; 

b) dat wat het kleuter- en lager onder
wijs betreft de gemeentelijke toelage 
van 10 °/c afgeschaft werd ingevol
ge de herwaardering van de wedden 

Bijgevolg bedraagt de stijging van de 
wedden voor de ambtenaren hernomen 
in deze functie, ± 14 %, terwijl ze in 
de andere functies ± 23 % bedraagt. 

— Zie détail van de aangevraagde kredie-
ten in de Toelichting. 

Vermeerdering van de kredieten hoofd-
zakelijk te wijten aan : 
— de indexstijging ; 
— de stijging van de kostprijs voor le-

veringen van bureaumateriaal, docu-
mentatie en bureaukosten ; 

— de stijging van de verbruikskosten ; 
— de stijging van de grondstoffen en 

de diensten. 

Bij artikel 700/124/03, vermeerdering 
met 2.000.000 F met het oog op de uit-
breiding van het nederlandstalig onder
wijs, bedrag dat eveneens voor de frans-
talige afdelingen voorzien is. 

(F. 72). 

2) G.U. Werking F + 28.800.000 
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G.U. Overdracht + 7.200.000 

Vermeerdering te wijten aan : 

de vermeerdering van de subsidies voor 
sociale voordelen toegekend : 
a) aan de gemeentescholen (+ 4 mil

joen F) ; 
b) aan de vrije scholen (+ 3 mil

joen F). 

Wij noteren de afschaffing van arti
kel 360 van 1972 « Toelage aan het 
Nationaal Studiefonds » (wet van 
19 maart 1954) en artikel 709/123/01 
« Administratiekosten » (in toepassing 
van de nieuwe beschikkingen inzake 
scholen). 

G.U. Interne jacturatie en Schuld . . + 3.800.000 

(Zie algemene opmerkingen.) 

Herneming van de algemene uitgaven 
inzake onderwijs. 

Zie tabel op de volgende pagina. 
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Functie 7, 

Beweging van de gewoj 

G . U . Person 

F . 70 Algemene uitgaven voor het onder
wijs : 

Rekening 1971 . . . 
Oorspronkelijke begroting 1972 . . . 
Oorspronkelijke begroting 1973 

F . 72 Kleuter- en lager onderwijs : 
Rekening 1971 . . . 
Oorspronkelijke begroting 1972 . . . 
Oorspronkelijke begroting 1973 

F . 7J Middelhaar- er. normaaionderwijs. 
Rekening 1971 . . . 
Oorspronkelijke begroting 1972 . . 
Oorspronkelijke begroting 1973 

F . 74 Iechnisch onderwijs : 
Rekening 1971 . . . 
Oorspronkelijke begroting 1972 . . . 
Oorspronkelijke begroting 1973 

F . 749 Kunstonderwijs : 
Rekening 1971 . . 
Oorspronkelijke begroting 1972 . . , 
Oorspronkelijke begroting 1973 . . 

F . 75 Hoger onderwijs : 
Rekening 1971 . . . 
Oorspronkelijke begroting 1972 . . 
Oorspronkelijke begroting 1973 . . 

Totalen 1971 
1972 
1973 

104.283.563 
1 12.694.000 
144.564.000 

336.828.2 
361.256.0 
414.404.C 

237.842.542 
267.982.000 
327.031.000 

265.024.335 
294.942.000 
3 6 5.539.000 

29.563.424 
31.580.500 
41.553.000 

973.542.144 

1.068.454.500 

1.293.091.000 
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tderwijs. 

tgaven van het onderwijs. 

G.U. Functie 
G . U . Over-

drachten 
Interne 

facturatie 
en Schuld 

Totaal 

9.720.964 
19.763.500 
22.649.000 

36.391.328 
44.748.500 
53.822.500 

15.515.477 
17.908.000 
20.395.000 

24.197.030 
30.034.500 
43.713.000 

2.438.862 
3.571.000 
4.263.500 

88.263.661 
116.025.500 
144.843.000 

29.380.602 
31.944.589 
39.193.500 

2.500.000 
2.500.000 
2.500.000 

77.041 
115.000 
115.000 

1 13.996 
114.000 
114.000 

292.500 
292.500 
292.500 

32.364.139 
34.966.089 
42.215.000 

1.075.335 
1.650.256 
2.165.538 

6.845.568 
9.130.000 

1 1.430.000 

3.998.687 
7.465.000 
7.585.000 

2.922.407 
3.820.000 
5.170.000 

1.531.860 
2.060.000 
1.575.000 

16.373.857 
24.125.256 
27.925.538 

144.460.464 
166.052.345 
208.572.038 

382.565.176 
417.634.500 
482.156.500 

257.356.706 
293.355.000 
355.01 1.000 

292.220.813 
328.911.500 
414.537.000 

33.648.142 
37.325.500 
47.505.500 

292.500 
292.500 
292.500 

1.110.543.801 
1.243.571.345 
1.508.074.538 
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F. 76 — Jeugdvorming - Ont-
spanning - Volskontwikke-
ling - Sport 

Te verantwoorden . . 

1) G.U. Personeel . . . . 
Zie algemene opmerkingen. 

1972 1973 

1 14.449.072 141.568.979 

F + 27.1 19.907 

. . . F + 14.249.999 

Bovendien dient er rekening gehouden 
te worden met de affektatie van sommi-
ge personeelsleden bij de diensten voor 
jeugd en sport. 
— Met de inschrijving van de wedden 

en lonen van de dienst der « Open
bare feesten » bij de Functionele 
code 763 (in 1972, werden deze ra
mingen ingeschreven in de func
tie 77). 

G.U. Werking : 

7611/125/01 « Jongerentehuis en 
Jeugdcentra van de Stad — Onder-
houds- en werkingsuitgave » . -F 290.000 
Vermeerdering te wijten aan de opening 
van bijkomende lokalen evenals aan de 
uitbreiding van de activiteiten en de stij-
ging van de prijzen. 

7612/125/02 « Speelpleinen — Gebou
wen en onderhoud » + 145.000 

Openbare bibliotheken — Zonnige 
uurtjes : 

7622/123/01 «Administratieve wer-
kingsuitgaven » + 305.000 
Zie détail in de toelichting. 
Invloed van de indexstijging, de abonne-
mentsgelden voor telefoon, enz. 
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7622/124/01 « Technische werkings-
uitgaven » + 520.000 
Zie détail in de toelichting. 
(De raming houdt rekening met de in-
richting van de nieuwe lokalen van de 
openbare bibliotheek, Verregatstraat 10.) 

7622/125/01 « Verbruiksleveringen » . 4- 157.000 
Vermeerdering vooral te wijten aan de 
opening van de nieuwe bibliotheek in 
de « Modelwijk ». 

7622/125/02 « Gebouwen — Onder-
houd » — 730.000 
De vermindering van de raming is het 
gevolg van de terugloop van het aantal 
werken door de bevoegde dienst aange-
vraagd. 

On tspan ni) igspa \1 iljoenen voor bejaar-
den : 

7625 125/01 « Onderhouds- en wer-
kingsuitgaven van de gebouwen » . . 4- 250.000 

Stadsmaterieel en huur voor jeesten, 
optochten, concerten, en:.. : 

Administratieve werkingskosten . . . 4- 150.000 
In 1973 zullen de bijkomende presta-
ties begrepen worden in de wedden en 
lonen. 

763/124/01 «Technische werkingskos
ten» 4- 250.000 
Vermeerdering te wijten aan het toene-
men van het aantal opstellingen van 
kiosken en bijgevolg van de verlichtings-
kosten voor die kiosken. 

763/124/03 «Stadsmaterieel en huur 
voor feesten, optochten, concerten, 
e n z » . . . 4- 1.150.000 
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De vermeerdering van de raming is te 
wijten aan : 
— de aankoop van een kiosk en van 

vervoermateriaal voor de Grote 
Markt ; 

— de aankoop van banken. 

Stedelijke sport- en speelinstallctties : 

764/123/01 « Administratieve wer-
kingsuitgaven » 
Vermeerdering te wijten aan de stijging 
van de kostprijs van het materiaal, de 
abonnementsgelden voor telefoon en het 
inschrijven op dit artikel van de tele-
foonkosten van de dienst. 

764/124/01 «Technische werkingsuit-
gaven » 
Vermeerdering te wijten aan de stijging 
van de kostprijs van het materiaal en 
aan het onderhoud van een groter aan
tal sport- en speelterreinen. 

764/125/01 « Onderhouds- en wer-
kingsuitgaven van de gebouwen » . . 
Verhoging vooral te wijten aan de alge
mene stijging van de kostprijs van de 
grondstoffen en de diensten. Bovendien 
zullen wij het hoofd moeten bieden aan 
de kosten die verbonden zijn aan het in 
werking stellen van nieuwe lokalen. 

Sportinstallaties — Heizelstadion en bij-
behorende terreinen : 

7641/125/1 «Onderhouds- en wer-
kingsuitgaven van de gebouwen en van 
de terreinen » 
Vermeerdering te wijten : 
1) aan de stijging van de kostprijs van 

grondstoffen en produkten, aan het 
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onderhoud van nieuwe kleedkamers 
en van nieuwe terreinen ; 

2) aan de kosten betreffende het ver-
bruik van water, gas en elektriciteit 
(2 nieuwe gebouwen). 

Zwebaden der V en 2' distrikten : 

7642/125 01 « Onderhouds- en wer-
kingsuitgaven van de gebouwen » . . + 5.650.000 
Zie toelichting. 
Het technisch beheer van twee inrichtin-
gen zal toevertrouwd worden aan een 
private firma (beslissing van de Gemeen
teraad van 20 maart 1972). 
De kosten betreffende het gasverbruik 
zullen vanaf 1973 in dit artikel herno
men worden. 

Plantsoenendienst. 

766/124/01 « Technische werkingsuit-
gaven » . + 600.000 
De vermeerdering is het gevolg van de 
stijging der prijzen voor diensten en le-
veringen. 

766/124/03 « Rustbanken — Onder
houd » + 600.000 
Vermeerdering om te kunnen voldoen 
aan de aanvragen tôt het plaatsen van 
banken in de parken, squares, enz. 

G.U. Overdrachten + 1-047.501 

763/332/05 « Wijkfeesten - Openbare 
feesten - Kermissen — Allerhande sub-
sidies» + 150.000 
Vermeerdering te wijten aan het verho-
gen van de subsidies toegekend aan de 
Comités van de wijkfeesten. 
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— 764/332/01 « Sportmanifestaties — 
Subsidies » + 300.000 
Vermeerdering te wijten : 
— aan het groeiend aantal Brusselse 

sportverenigingen ; 
— aan de noodzaak het bedrag van de 

subsidies aan te passen aan de stij
ging van de lasten. 

Zwembaden : 

Vereffening van het eventueel exploi-
tatiedeficit + 430.000 
Er dient rekening gehouden te worden 
met het in werking stellen van het zwem-
bad van het 2 e distrikt. 
(Zie ook art. 7642/124/01.) 
(Merken we op dat de vergoeding aan 
de Maatschappij voor exploitatie van de 
baden met 25.000 F vermindert.) 
(Nieuwe overeenkomst : Gemeenteraad 
van 23-6-1972.) 

4) G.U. Sclmld. 

Interesten van leningen : 
— ten laste van de Stad 
— ten laste van de Staat 

+ 384.407 
+ 485.567 

In de buitengewone begroting werd een 
lening van 10.000.000 F voorzien voor 
de financiering van de bijkomende schijf 
voor werken uit te voeren aan het sport-
complex van Neder-Over-Heembeek. 

— 7641/721/08 « Aflossing van de lenin
gen ten laste van de Stad en ten laste 
van de Staat » — 101.160 
De lening voor het plaatsen van de syn-
thetische bekleding op de renbaan van 
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de Heizel werd ecrst voorzien in twintig 
jaar, terwijl de duur tenslotte op dertig 
jaar bepaald werd. 

5) G.U. Interne jacturatie + 849.000 

1972 1973 

F. 77/78 — Kunsten - Oud-
heidkunde - Comnumicatie-
media 52.632.137 55.820.779 

Te verantwoorden . . . . F + 3.188.642 

1) G.U. Personeel F — 550.000 
Wat betreft de « stedelijke schouwbur-
gen » moet er rekening mee gehouden 
worden dat het personeel dat zich met 
de Openbare feesten bezighoudt, in 
1973, hernomen wordt in functie 76 
(Functionele code 763). 
Beslissing van de Gemeenteraad van 
8-5-1972. 

2) G.U. Werking + 2.721.500 

Stadsmusea : 

— 771/125/01 « Onderhouds- en werkings 
uitgaven voor de gebouwen » . + 200.000 
Deze vermeerdering is het gevolg van 
het herstellen van de binnenkoeren van 
het Patriciërshuis. 

Koninklijke Porkschouwburg : 
— 722/124/01 « Technische werkingsuit-

gaven» — 400.000 
Vermindering omdat in 1972 de uitgave 
ingeschreven stond voor het herstellen 
van de seluidskabine. 
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— 772/125/01 « Onderhouds- en wer-
kingsuitgaven voor de gebouwen » . . + 1.020.000 
Vermeerdering te wijten aan de verwe-
zenlijking van belangrijke werken die in 

' 1973 noodgedwongen moeten uitgevoerd 
worden. 

Koninklijke Vlaamse Schouwburg : 

— 772/124/02 « Technische werkingsuit-
gaven » + 360.000 
Vermeredering te wijten aan aankopen 
en inrichting in 1973 te verwezenlijken. 

r— 772/125/02 « Onderhouds- en wer-
kingsuitgaven voor de gebouwen » . . + 425.000 
Vermeerdering te wijten aan de verwe-
zenlijking van belangrijke werken die in 
1973 noodgedwongen moeten uitge
voerd worden. 

Stadhuis : 

— 773/125/01 « Onderhouds- en wer-
kingsuitgaven voor de gebouwen» . . + 1.050.000 
1) Vermeerdering ingevolge de constan

te prijsstijging ; 
2) Vermeerdering ingevolge de restau-

ratie van het balkon van de gevel 
langs de Vrunststraat. 

3) F. 77 — G.U. Overdrachten . . . + 1.975.200 

Subsidie aan : 
— de Parkschouwburg F + 957.600 
— de Vlaamse Schouw

burg + 957.600 

Vermeerdering gebaseerd op de richt-
lijnen van het Ministerie van Cultuur 
(nederlands régime) die toegepast moe-
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ten worden met het oog op de billijk-
heid t.o.v. de franstalige schouwburgen. 

De raming omvat bovendien de spéciale 
vergoedingssubsidie voor de bescher
ming tegen brandgevaar. 

— 776/333/01 « Jaarlijkse wedstrijd voor 
letterkunde » . . . + 50.000 
Beslissing van de Gemeenteraad van 
23 juni 1972. 

Inrichting van twee jaarlijkse wedstrij-
den voor letterkunde, de ene neder-
landstalig, de andere franstalig, ieder 
voor een bedrag van 50.000 F. 

KM.S. : 
« Eventuele tussenkomst in de indexa-
tie » —- 500.000 
Het artikel van 1972 - 772/332/04 
wordt niet hernomen in de begroting 
over 1973. 

Nieuwe artikel s : 
— Bevordering van het Operettewezen 

(Collège van 13 oktober 1972) . . + 500.000 
— Romangroep (Collège van 13 okto

ber 1972) + 10.000 

4) G.U. Schuld — 903.058 

Het blijkt uit nauwkeurige richtlijnen 
verstrekt door bevoegde ambtenaren dat 
de subsidies die toegekend worden voor 
de werken uitgevoerd aan de geklas-
seerde gebouwen en monumenten altijd 
onder de vorm van « hoofdsom » toege
kend worden. Bijgevolg werden de ra-
mingen in 1973 afgeschaft. 
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1972 1973 

F. 79 — Eredienst . . . . 6.348.808 6.844.725 

Te verantwoorden . . . . F + 495.917 

1) G.U. Werking F + 100.000 

— 791/125/01 « Onderhoud van kerken, 
tempels en pastoriën ». 
Vermeerdering te wijten aan de kost
prijs van de handenarbeid. 

2) G.U. Schuld + 350.917 

Vermeerdering te wijten aan de fïnan-
ciering hernomen in de buitengewone 
begroting : 
— Kerk van Sint-Jan-Baptist ten Be-

gijnhof (791/721/01) ; 
— Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke 

Klaren (791/721/14). 

1972 1973 

F. 82/83 — Sociale Voorzorg 
en Sociale Onderstand . 

Te verantwoorden . 

— 831/435/01 « De toelage aan de Com-
missie van Openbare Onderstand om 
haar ontoereikende ontvangsten te on-
dervangen » wordt van 368.000.000 F 
gebracht op F + 48.000.000 
De ramingen van de Commissie van 
Openbare Onderstand houden voorna-
melijk rekening met de voortdurende 
stijging der prijzen, de invloed van het 
indexcijfer, de herwaardering van wed
den en lonen en de automatische pere-
kwatie van de pensioenen. 

326.141.401 370.490.819 

F + 44.349.418 
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Artikel HObis van 1972 « Centrum 
voor sociale hulp » — 4.000.000 
Artikel afgeschaft in 1973. 
Zie functie 84 — Code 845/332/01 
« Toelage aan de V.Z.W. — Contact-
centra » + 4.000.000 

— 832/332/02 « Uitkering van een res-
torno aan zekere kategorieën water-, 
gas- en elektriciteitsverbruikers » . . + 350.000 
Vermeerdering ingevolge de verhoging 
met 100 F van het deel van het bedrag 
van de restorno voor het water inge
volge het in toepassing brengen van het 
nieuw tarief voor water op 1 april 1972. 

1972 1973 

F. 84 — Sociale Hulp . . . 99.447.381 144.350.205 

Te verantwoorden . . . . F + 44.902.824 

1) G.U. Personeel F + 32.621.000 

Zie verklaringen. 
Kribben . . . + 27.675.000 ( a) Oprichting van 

nieuwe betrek-
Peutertuinen . + 4.946.000 [ kingen ; 

Kribben . . . +40.000.0001 b) Subsidies N.W.K. 
Peutertuinen . + 2.661.000] vermeerderen. 

Het N.W.K. kent subsidies toe aan de 
kribben en de geagregeerde peutertui
nen op basis van de koninklijke beslui-
ten van 13 februari 1970, 5 juli 1971 
en 14 oktober 1971. De ontvangsten in 
1972 werden berekend volgens de wet-
telijke criteria van kracht bij het opma
ken van de begroting, zegge in 
juli 1971. 
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2) G.U. Werking -f- 7.415.000 

Kribben : 

844/122/01 « Honoraria » . . . . + 125.000 
Vermeerdering door : 
1) het openen van nieuwe inrichtingen ; 
2) de medische contrôle die in een 

groot aantal kribben verstrekt wordt. 

— 844/123/01 « Administratieve wer-
kingsuitgaven » + 100.000 
Stijging van de levensduurte. 
— Aanrekening op dit artikel van de 

telefoonkosten voor de 2 lijnen van 
het centraal bureau der kribben. 

— 844/124/01 « Technische werkingsuit-
gaven » + 350.000 
Stijging van de levensduurte. 
— Aankoop van materieel (tafels, stoe-

len, luiertafels). 
— Opening van nieuwe inrichtingen. 

— 844/124/02 «Voeding» + 250.000 
Stijging van de levensduurte. 
— Openen van nieuwe inrichtingen. 

— 844/125/01 « Onderhouds- en wer-
kingskosten van de gebouwen» . . . + 810.000 
Stijging van de handenarbeid en het 
materieel. 
— Openen van nieuwe inrichtingen. 

Afschaffing van een artikel : 
— 718/?w/1972 — U.H.E .G. « Collo-

quium van de gemeentelijke vertegen-
woordigers van kribben » — 175.000 
Af te schaffen in 1973. (Het colloquium 
zal waarschijnlijk te Parijs gehouden 
worden.) 
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Peutertuinen : 
— In 1972 : 3.685.000 F ; 
— 1973 : 9.545.000 F. 
Zie détail van de artikels in de toelich-
ting. 
Wij hebben in de begroting over 1973 
de werkingsuitgaven hernomen betref-
fende 14 franstalige en 7 nederlandsta-
lige afdelingen. 
Daaruit vloeit dus gevoelige vermeerde
ring van de kredieten voort. 

Herinneren wij eraan dat de econo
mische codes de volgende uitgaven ver-
tegenwoordigen : 
123/1 « Bureaubenodigdheden, tele-
foon, kleine uitgaven, enz. » 
Vermeerdering van de ramingen met het 
oog op de goede werking van de peu
tertuinen. 
123/2 « Uitgaven voor de maaltijden en 
allerhande ». 
124/ « Didactisch materiaal, boeken » ; 

« Schoolmeubilair en allerhande ». 
125/1 « Onderhoud van de gebouwen 
= verhoging ingevolge de uitrustings-
werken die in verschillende inrichtingen 
moeten gedaan worden ». 
125/2 « Verbruiksleveringen (water, 
gas, elektriciteit, brandstof) en onder-
houdskosten ». 

Nieuw artikel : 
845/126/01 « Sociale voorzorg en so
ciale onderstand — Contactcentra van 
Brussel ». 
Betaling van huishuren + 
(Zie in ontvangsten : 845/161/01.) 

320.000 


