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1. Inleiding  

Volgens de artikels 44 en 45 van de wet van 15 mei 2007 inzake de civiele veiligheid (en 

latere wijzigingen) dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting of een verslag te 

bevatten van de bijzondere rekenplichtige.  Dit verslag bestaat uit twee delen.  Ik begin met 

een samenvatting om het u mogelijk maken om de kern van de wijziging in één oogopslag te 

begrijpen.  Hierin worden enkel de kerncijfers opgenomen en in feite is dit een samenvatting 

van de samenvatting.  Het tweede gedeelte gaat dieper in en behandelt de begroting volgens 

de logica van de gewone dienst en de buitengewone dienst ontvangsten en uitgaven startend 

met het resultaat uit de voorgaande dienstjaren en eindigend met het globaal geraamde 

resultaat.  De begrotingswijziging 2021 werd opgesplitst in enerzijds de begrotingswijziging 

van de gewone dienst (begrotingswijziging nr. 1) en van de buitengewone dienst 

(begrotingswijziging nr. 2).  Dit verslag gaat over de wijzigingen van de gewone dienst 

(2021/1) en de buitengewone dienst (2021/2). 
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2. De begrotingswijziging : de kerncijfers 

a. De gewone dienst (2021/1)  

i. De ontvangsten van het eigen dienstjaar. 

Er is geen wijziging van de gemeentelijke toelagen zoals ze aanvankelijk via de 

verdeelsleutel werden vastgelegd. 

De ontvangsten stijgen globaal (eigen dienstjaar + vorige jaren) met een bedrag van 

859.447,400 euro De belangrijkste stijgingen:  

 Artikel 351/161-48 “Andere ontvangsten en terugvorderingen” 

o Stijging met 88.200 

o reden : proces-verbaal schadebegroting brand Belcroom: 88.200 

 Artikel 351/465-48 “Federale basistoelage”  

o Stijging met 112.336,20 

o reden : verhoging federale basisdotatie (schrijven FOD IBZ 01/04/2021) 

 Artikel 35104/465-48 “Gegroepeerde federale bijkomende dotatie”  

o Stijging met 369.626,20 

o reden : verhoging federale bijkomende dotatie (schrijven FOD IBZ 

01/04/2021) 

 Artikel 352/465-48 “Andere specifieke subs van hogere overheden”  

o Stijging met 338.599,00 

o reden : reden : aanvankelijk te lage inschatting federale dotatie FOD 

Volksgezondheid voor ambulancedienst 
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De belangrijkste dalingen:  

 Artikel 35101/161-01 “Verkoop rookmelders” 

o daling met 40.000  euro 

o reden : de verkoop van de rookmelders is sterk gedaald mede door de 

corona-crisis, er werden bijna geen evenementen georganiseerd waarop 

rookmelders verkocht werden. Het is sinds 1 januari 2020 verplicht om 

elke woning uit te rusten met een rookmelders waardoor er de voorbije 

jaren en sterke stijging in verkoop was maar ondertussen is de verkoop 

ook gestagneerd. Dit artikel staat echter ook als werkingsuitgave 

ingeschreven waardoor dit budgettair neutraal is. 

 

 Artikel 351/465-06 “Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per” 

o daling met 18.553  euro 

o reden : initiële raming te hoog want detachering diensthoofd vorming gaat 

pas van start vanaf september 2021 
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ii. De uitgaven van het eigen dienstjaar 

De uitgaven dalen in het eigen dienstjaar met een bedrag van 184.246 euro.  

Binnen de personeelsuitgaven zijn de belangrijkste stijgingen : 

 Artikel 351/112-01 “Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone” 

o stijging met 75.000,00 euro 

o reden : initiële raming te laag ingeschat 

 

 Artikel 351/113-08 “Patron. bijdragen op vergoedingen voor prestat. van het 

personeel van de hulpverleningszone” 

o stijging met 265.000,00 euro 

o reden : initiële raming te laag ingeschat + verkeerde boekingen in het 

verleden 

 

 Artikel 351/113-21 “Patronale bijdrage aan de omslagkas pensioenen voor het 

personeel van de hulpverleningszone” 

o stijging met 50.000,00 euro 

o reden : initiële raming te laag ingeschat  

 

 Artikel 351/113-48 “Responsabiliseringsbijdragen” 

o stijging met 15.000,00 euro 

o reden : initiële raming te laag ingeschat  
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Binnen de personeelsuitgaven zijn de belangrijkste dalingen : 

 Artikel 351/111-01 “Bezoldiging van het personeel van de hulpverleningszone” 

o daling met 200.000,00 euro 

o reden : initiële raming te hoog ingeschat 

 

 Artikel 351/113-01 “Patron bijdr aan de RSZPPO voor het personeel van de 

hulpverleningszone” 

o daling met 280.000,00 euro 

o reden : initiële raming te hoog ingeschat 

 

 Artikel 351/111-08 “Artikel 351/113-01 “Patron bijdr aan de RSZPPO voor het 

personeel van de hulpverleningszone” 

o daling met 190.000,00 euro 

o reden : initiële raming te hoog ingeschat 
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Binnen de werkingsuitgaven zijn de belangrijkste stijgingen : 

 Artikel 351/123-18 “Kosten voor het inrichten van examens” 

o stijging met 8.000,00 euro 

o reden : uitgaven liggen een stuk hoger door de selectieprocedure voor het 

aanwerven administratief medewerker die oorspronkelijk niet voorzien 

was.  

 

 Artikel 351/124-06 “Prestaties derden, eigen aan functie” 

o stijging met 37.275,00 euro 

reden : door de revisie van een groot deel ontspanners (adembescherming) 

liggen de uitgaven op dit artikel een stuk hoger dan andere jaren, in 

toekomst wordt er getracht dit te spreiden over meerdere jaren. 

 

 Artikel 351/127-02 “Materialen voertuigen rechtstreeks verbruik” 

o stijging met 25.000,00 euro 

o reden : aanvankelijk te lage inschatting 

 

 Artikel 351/127-06 “Prestaties van derden voor voertuigen” 

o stijging met 30.000,00 euro 

o reden : aanvankelijk te lage inschatting 
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 Artikel 352/124-02 “Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik” 

o stijging met 14.000,00 euro 

o reden : mede door de corona-crisis merken we een serieuze prijsstijging 

op medische artikelen waardoor de aanvankelijk inschatting te laag blijkt, 

er zijn ook nog steeds meer verbruiksmaterialen nodig door deze crisis 

 

 Artikel 352/124-05 “Aankoop, onderhoud, huur werkkledij gem. pers.” 

o stijging met 120.000,00 euro 

o reden : 130 ambulanciers worden dit jaar volledig opnieuw uitgerust, dit 

naar aanleiding van een nieuw KB die opgesteld werd om een wildgroei 

aan verschillende uniformen weg te werken. Hierna zullen al onze 

ambulanciers voorzien zijn van conforme kledij, dit betreft dus een 

éénmalige vervanging van alle ambulancierskledij. In de toekomst zullen 

vervangingen nav slijtage gespreid worden. 

 

Binnen de werkingsuitgaven zijn de belangrijkste dalingen: 

 Artikel 351/123-04 “ goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop” 

o daling met 40.000,00 euro 

o reden : de verkoop van de rookmelders is sterk gedaald mede door de 

corona-crisis, er werden bijna geen evenementen georganiseerd waarop 

rookmelders verkocht werden. Het is sinds 1 januari 2020 verplicht om 

elke woning uit te rusten met een rookmelders waardoor er de voorbije 

jaren en sterke stijging in verkoop was maar ondertussen is de verkoop 

ook gestagneerd. Dit artikel staat echter ook als prestatieontvangst 

ingeschreven waardoor dit budgettair neutraal is.   
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 Artikel 351/127-03 “Olie en brandstof voor voertuigen” 

o daling met 12.593,00  euro 

o reden : overschatting bij initiële begroting. 

 Artikel 351/124-05 “Aankoop, onderhoud, huur werkkledij gem. pers.” 

o daling  met 120.000,00  euro 

o reden : we verwachten geen grote aankopen of vervangingen van vb. 

interventiepakken meer dit jaar. 

iii. Uitgaven vorige dienstjaren 

De voorziene 300.000 euro die voorzien was voor de specialisatietoelagen wordt binnen de 

kredieten van het eigen dienstjaar voorzien, dit betekent een daling met 300.000 euro. 

iv. Overboekingen 

De voorziene overboeking van 300.000 euro zoals voorzien in de begroting 2021 wordt terug 

op 0 gebracht doordat de specialisatietoelage binnen de uitgavekredieten van het eigen 

boekjaar voorzien wordt.  

v. Het globale resultaat  

Het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2020 (2.399.609,30 euro)  wordt door 

middel van deze begrotingswijziging ingebracht.   

Het geraamd resultaat van de begroting 2021 na begrotingswijziging 1 bedraagt 

1.102.916,40 euro. 

Het uiteindelijke geraamde algemeen begrotingsresultaat voor de gewone dienst van de 

begroting 2021 bedraagt 3.502.525,70 euro. 
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b. De buitengewone dienst (2021/2)  

i. De ontvangsten van het eigen dienstjaar. 

Blijven ongewijzigd ten opzichte van de initiële begroting. 

ii. De uitgaven van het eigen dienstjaar 

Blijven ongewijzigd ten opzichte van de initiële begroting. 

iii. Uitgaven vorige dienstjaren 

Blijven ongewijzigd ten opzichte van de initiële begroting. 

iv. Overboekingen 

Blijven ongewijzigd ten opzichte van de initiële begroting 

v. Globale resultaat 

Het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2020 (24.582,20)  wordt door middel 

van deze begrotingswijziging ingebracht.   

Het geraamd resultaat van de begroting 2021 na begrotingswijziging 1 blijft ongewijzigd. 

Het uiteindelijke geraamde algemeen begrotingsresultaat voor de buitengewone dienst van 

de begroting 2021 bedraagt 24.588,20. 
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3. De begrotingswijziging : bijkomende info 

a. Evolutie reservefondsen 

Evolutie reservefonds begrotingswijziging 2021 

      

Saldo gewoon reservefonds 31/12/2020  € 617.523,00 

Overboekingen begroting 2021   € 0 

  31/12/2021  € 617.523,00  

      

Saldo buitengewoon reservefonds 31/12/2020  € 66.331,00  

Overboekingen begroting 2021   € 0 

  31/12/2020  € 66.331,00                 

b. Banktabellen 

Er werden in het verleden geen leningen opgenomen door de hulpverleningszone.  Ook in 

deze wijzigingen worden daarvoor geen middelen voorzien.   

c. Meerjarenplan 

Zie meerjarenplan 2019-2025. 
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d. detailopgave overdrachten (toegekende subsidies) 

Lijst overdrachten economische groep 72 begrotingswijziging  2021 

   
Artikel Omschrijving Begroting 

  

351/332-01 Lidmaatschapsbijdr.   24.132,00 €  

  Netwerk Brandweer  
  

351/415-02 Tussenkomst in vakbondspremies 2.500,00 €  

351/301-01 Onwaarden nt- geïnde vastgestelde rechten                 10.000,00 €  

351/301-02 Terugbet.onwaarde.geïnde vastgestelde rechten                   3.500,00 €  

352/301-01 Onwaarden nt- geïnde vastgestelde rechten                 9.315,00 €  

352/301-02 Terugbet.onwaarde.geïnde vastgestelde rechten                      416,00 €  

352/435-02 Bijdrage in tekort openbare ziekenhuizen (Izegem)                 76.304,00 €  

  Totaal            126.167,00 €  
 

e. financieringstabel van de buitengewone dienst (BW 2 2021) 

Project Artikel. Omschrijving  Bedrag  Financiering Soort 

            

1 
351/741-98 Aankoop van ander meubilair  € 45.000,00 € 45.000,00 

gemeentelijke investeringstoelage 

2 
351/742-53 Aankoop van informaticamaterieel  € 80.000,00 € 80.000,00 

gemeentelijke investeringstoelage 

3 
351/743-52 Aankoop auto's en bestelwagens € 280.000,00 € 280.000,00 

gemeentelijke investeringstoelage 

4 351/743-98 aankoop speciale en andere voertuigen € 670.000,00 € 670.000,00 gemeentelijke investeringstoelage 

5 351/744-51 Aankoop mach. expl.mat en uitr. € 490.000,00 € 490.000,00 gemeentelijke investeringstoelage 

6 352/743-98 Aankoop speciale en andere voertuigen  € 0,00 € 0,00 gemeentelijke investeringstoelage 

7 352/744-51 Aankoop mach. expl.mat en uitr. € 40.000,00 € 40.000,00 gemeentelijke investeringstoelage 

  

    

  

      1.605.000,00 
€  

          1.605.000,00 
€  

  

  

          1.605.000,00 
€  gemeentelijke investeringstoelage 

  eigen middelen (overboeking) 

  eigen middelen 

          1.605.000,00 
€    

 

 



 

www.zonemidwest.be   13 

 


