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De vergadering wordt geopend om 13u10 onder voorzitterschap van mevrouw Linda Van den Eede.

1 Toelichting Beleids- en beheerscyclus 2020 (BBC 2020)

De voorzitter geeft het woord aan Jasmien Gozin.

Mevrouw Jasmien Gozin, diensthoofd budget en betalingen, deelt mee dat met betrekking tot het 
meerjarenplan in het voorstel voor de provincieraad een typefout staat in het besluit. Als laatste woord 
staat ‘gegeven’, dit moet ‘geheven’ zijn. Dit zal in het dossier alsnog aangepast worden. Ze geeft een 
toelichting omtrent de Beleids- en beheerscyclus 2020 (BBC 2020). 

Mevrouw Sarah Sneyers wijst erop dat het handig was geweest indien de raadsleden een bericht 
hadden gekregen dat alleen het boek werd afgedrukt. Op deze manier kon meegedeeld worden waar 
de overige documenten terug te vinden zijn.

Mevrouw Jasmien Gozin antwoordt dat in de documenten verwezen wordt naar de plek waar de 
bijkomende documentatie terug te vinden is. Deze documenten staan op extranet, zowel op de 
homepage als onder de raadscommissie financiën.

De heer Willy Smout zegt dat bij de autofinancieringsmarge aangehaald werd dat bulletkredieten 
daarin verrekend worden naar normale leningen. Hij wenst te weten wat normale leningen zijn. Hij 
vraagt of dat annuïteiten zijn of constante vaste kapitaalaflossingen.

Mevrouw Jasmien Gozin antwoordt dat het beiden kunnen zijn. Het kan gaan om een annuïteit maar 
ook om een jaarlijkse vaste kapitaalaflossing. Het principe van een klassieke lening is dat die jaarlijks 
effectief afbouwt. De eigenschap van een uitgifte van schuldtitels is dat die bullet aflost als je een 
looptijd hebt van bv. 5 jaar. Dan wordt dat bedrag in zijn geheel afgelost na het verloop van die 5 jaar.  

De heer Willy Smout zegt dat men misschien wel wettelijk mag kiezen maar acht het opportuun om 
vast te stellen naar welk soort van normale leningen dat wordt teruggebracht. Hij wijst erop dat het met 
een lage rente niet veel verschil maakt maar met een hoge rente kan dat voor een serieus verschil 
zorgen.

Mevrouw Céline Eynatten verduidelijkt dat het niet over normale leningen maar over klassieke 
leningen gaat. Bulletleningen vallen in haar ogen ook onder normale leningen. Bij klassieke leningen 
is er de keuze tussen degressief aflossen of vaste kapitaalaflossingen. In het verleden werden beide 
gebruikt. Op het moment dat een lening aangegaan wordt, wordt bekeken wat in specifieke 
omstandigheden de beste manier is om te financieren. In het voorliggende meerjarenplan werden 
enkel klassieke leningen opgenomen. In de vorige legislatuur werden er een aantal schulduitgiftes 
gedaan, daarvan worden de aflossingen dan op het einde van de periode uitgevoerd. 

De heer Willy Smout blijft erbij dat ergens gezegd moet worden welke keuze men maakt.   

De heer Louis Tobback vraagt of het niet de bedoeling is om zo snel mogelijk die bulletleningen af te 
betalen. Hij verwijst naar de toelichting waar gezegd werd dat er geen schulden overgemaakt worden 
naar de volgende legislatuur. Met een bulletlening is dit wel het geval. Het verbaast de heer Tobback 
dat de provincie zulke leningen heeft uitstaan, die over het algemeen worden afgeraden.

Mevrouw Céline Eynatten verduidelijkt dat de provincie een aantal schulduitgiftes gedaan heeft. Die 
werden zo opgenomen zodat de aflossing gespreid in tijd wordt. In schema T4, evolutie van de 
financiële schulden, is te zien dat in 2020 en 2021 nog twee keer 11 miljoen euro afgelost wordt van 
zo een schulduitgifte. Er werd rekening gehouden met de spreiding van die aflossingen, ook werd er 
nog afgewisseld met klassieke leningen. Zo werd er bv. in 2019 7 miljoen euro aan klassieke leningen 
opgenomen. Er werd wel degelijk gezorgd voor een evenwicht, dit is ook terug te vinden in het rapport 
financiële risico’s. Op dit moment zijn de klassieke leningen die uitstaan en de leningen via 
schulduitgifte ongeveer gelijk verdeeld. In het meerjarenplan 2020-2025 zijn geen nieuwe 



schulduitgiftes terug te vinden omdat er op het moment zelf gekeken zal worden welke 
financieringsvorm het meest aangewezen is. Op het uitgeven van schuldtitels kwam geen enkele 
opmerking, noch van Vlaanderen, noch van het Rekenhof. Bij klassieke leningen leent de provincie 
redelijk kort, daardoor dat ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in tegenstelling tot de 
verwachting van Vlaanderen hoger ligt dan de gewone autofinancieringsmarge. Dit toont aan dat de 
aflossingen onder controle zijn.

De heer Louis Tobback verwijst naar de toelichting waar gezegd werd dat de rekening voor 2018 
verwerkt werd in de kolom ‘voor MJP’. Dan gaat het verder met 2020. Hij vraagt waar 2019 gebleven 
is.

Mevrouw Jasmien Gozin verduidelijkt dat 2019 mee in dat cijfer voor het meerjarenplan van 815.000 
euro zit. Dat zijn deels jaarrekeningcijfers en deels budgetcijfers 2019.

De heer Willy Smout wijst erop dat het meerjarenplan gaat tot 2025 en de legislatuur tot 2024. 
Wanneer men kijkt naar het overzicht van de kredieten staat dat enkel op 2 jaar, namelijk 2020 en 
2021. 

Mevrouw Jasmien Gozin licht toe dat het overzicht van de kredieten de kredieten weergeeft die de 
raad nu autoriseert. Alle kredieten vanaf 2022 zijn kredieten die nog niet geautoriseerd zijn door de 
raad en zijn louter ramingen.

De heer Louis Tobback stelt vast dat op een aantal lijnen de laatste 3 jaar telkens 0 krediet is 
ingeschreven. Hij is van mening dat men dan niet meer over een meerjarenplanning kan spreken. 
Daarnaast kom je op die manier makkelijk aan een hoge autofinancieringsmarge want de inkomsten 
blijven wel komen maar men plant geen uitgaven meer.

Mevrouw Jasmien Gozin verwijst naar M2: staat van het financieel evenwicht. Daaruit blijkt dat de 
uitgaven, ook voor werking, schommelen rond de 17 miljoen euro.

Mevrouw Céline Eynatten zegt dat hierop volgende week kan teruggekomen worden tijdens de 
raadscommissie financiën.

De heer Willy Smout verwijst naar blz. 93, T4: evolutie van de financiële schulden. Er wordt gezegd 
om goed te bewaken dat er bij de legislatuuroverdracht geen massa’s schulden mee overgaan. Hij 
merkt echter in deze cijfers op dat de financiële schulden op lange termijn steeds rond de 46-47 
miljoen euro liggen. Bij de volgende legislatuur in 2025 staat er plots een cijfer van 65 miljoen euro, en 
33 miljoen euro aan nieuwe leningen in een nieuwe legislatuur.

Mevrouw Jasmien Gozin verduidelijkt dat die leningen gekoppeld zijn aan de investeringsuitgaven 
van dat jaar. In het meerjarenplan werd ervoor gekozen om de investeringsramingen voor projecten 
achteraan in het laatste jaar van het meerjarenplan te budgetteren tot op het moment dat 
investeringsprojecten effectief rijp zijn om uit te voeren. Op het moment dat een project rijp is worden 
die kredieten voor investeringen naar voor getrokken in de legislatuur.

De heer Willy Smout vindt het eigenaardig dat dit effectief in de nieuwe legislatuur 2025 wordt gezet. 

Mevrouw Céline Eynatten verduidelijkt dat met de autofinancieringsmarge bedoeld wordt om de 
aflossingen mooi te spreiden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat voor leningen die deze 
legislatuur aangegaan worden, de aflossingen niet allemaal nadien zouden vallen. Ze worden 
gespreid afbetaald. Echter kan er niet verwacht worden dat leningen van 2024 al in 2025 afbetaald 
zouden zijn en zijn er uiteraard nog aflossingen in een volgende legislatuur.

De heer Willy Smout meldt dat het wel degelijk gaat om 33 miljoen euro aan nieuwe leningen die men 
plant in een nieuwe legislatuur. Hij vraagt of die allemaal nog naar de huidige legislatuur worden 
overgebracht.

Mevrouw Jasmien Gozin antwoordt dat dit gedeeltelijk het geval is. Dit zal in een volgende 
aanpassing van het meerjarenplan bijgesteld worden.



De voorzitter informeert of er verder nog vragen zijn.

De heer Louis Tobback heeft nog een bemerking omtrent de regeling van  werkzaamheden van de 
raadscommissies. Hij vernam dat de raadscommissie financiën doorgaat op 26 en 27 november. 

De voorzitter verduidelijkt dat de raadscommissie doorgaat op 26 november. Indien alles op die dag 
besproken wordt valt de raadscommissie van 27 november weg. 

De heer Louis Tobback meldt dat hij voor morgen een raadscommissie financiën had ingeschreven, 
dit op basis van een tabel die hij nog kan voorleggen. Hij vindt het bijzonder vervelend van telkens te 
moeten vaststellen dat de data wijzigen. 

Mevrouw Monique Swinnen legt uit dat deze datum een hele tijd geleden was aangekondigd. De 
verandering gebeurde omwille van deze verenigde raadscommissie die in de plaats kwam van begin 
november waar de toelichting initieel voorzien was na de provincieraad. Ze haalt aan dat bij de 
raadsvergadering in oktober reeds aangekondigd werd dat de vergaderingen van de raadscommissie 
zouden opschuiven. Dit werd op tijd aangekondigd. De bespreking van het mjp in de provincieraad 
begint op 3 december. 
 
De heer Louis Tobback zegt dat hij de versie van 16 september heeft en dat daar dinsdag 19 
november om 13u raadscommissie financiën staat. Op 26 november kan hij maar niet op 27 
november. Hij betreurt dat de data voortdurend wijzigen. 

De voorzitter antwoordt dat het om een planning gaat. Deze dienen soms aangepast te worden aan 
de werkelijkheid. Ze gaat akkoord met de heer Tobback, bij haar in de agenda was dit ook zo 
genoteerd maar dit stond onder voorbehoud. 

De heer Louis Tobback is van mening dat men het dan in de vorige provincieraad uitdrukkelijk had 
kunnen vermelden. Op deze manier kon men nog maatregelen nemen om zich vrij te maken. In de 
vorige provincieraad werd vermeld dat er vandaag een verenigde raadscommissie zou doorgaan maar 
er werd niets gezegd over de raadscommissie van morgen.  De heer Tobback vindt het vervelend om 
dingen in de agenda te noteren en dan voortdurend te moeten vaststellen dat het gewijzigd wordt. 

De voorzitter raadt aan om de agenda om de 14 dagen te bekijken. Er kunnen wijzigingen aan 
komen. Voor de provincieraad is dit zelden het geval maar voor de raadscommissies kan dit al eens 
gebeuren. 

De heer Louis Tobback stelt voor om de agenda van de raadscommissies van het afgelopen jaar 
eens te bekijken om te zien hoeveel keer een raadscommissie wel, niet of op een ander moment is 
doorgegaan.   

De voorzitter sluit de vergadering.

Einduur van de vergadering 13:55 uur

De voorzitter,

Linda Van den Eede


