
 

 

 

 Toelichtende nota begrotingsrekening 2016 
  
 

1. De Gewone Dienst 
 
1.1. Uitgaven 
 
Het totaal van de uitgaven op gewone dienst 2016 bedraagt 40.645.110 euro ten opzichte van 
het goedgekeurde begrotingskrediet 2016 van 41.891.00 euro. Dit komt neer op een 
realisatiegraad van 97,03 %. 
 
De vergelijking wordt gemaakt tussen de begrotingskredieten 2016 per economische groep en 
de vastgelegde uitgaven in de begrotingsrekening 2016: 
 

economische 
groep 

begrotingskrediet 
2016 na bw 2 

begrotingsrekening 
2016 

verschil 

personeelskosten 29.777.080 29.480.867 296.213 
werkingskosten 7.857.727 7.300.906 556.821 
overdrachten 162.500 122.845 39.655 
schuld 0 0 0 
overboekingen 3.827.933 3.827.933 0 
Uitg. vorige dj  265.763 - 87.441(*) 353.204 
TOTAAL 41.891.003 40.645.110 1.245.893 

 
(*) Het bedrag van – 87.441 euro is het verschil tussen 265.763 euro bijkredieten vorige 
dienstjaren 2016 bij begrotingswijziging en 353.203,78 euro vastgelegde, niet gebruikte 
kredieten van de jaarrekening 2015 
 

 1.1.1. Personeelskosten 
  
 De personeelskosten bedragen 29.480.866,19 euro t.o.v. 26.983.813,68 euro in 2015. 

Hieronder wordt een tabel weergegeven ter vergelijking: 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 2015 2016 

Weddekost beroepsbw 22.864.554 23.602.584 

Basiswedden (inb wgbijdrage rsz/pens) 18.049.780 19.003.502 

Disponibiliteitswedden 39.782 46.268 

Wedden verlof voorafgaand aan het 

pensioen 
312.171 157.027 

Opt-out-vergoedingen 715.423 750.483 

Operationaliteitspremie 3.484.279 3.517.607 

Bijz.pres./nacht/overuren/weekend 263.119 127.699 

Maaltijdcheques 297.828 347.871 

Vergoeding verplaatsing van/naar werk 34.170 31.955 



 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De stijging van de weddekost van de beroepsbrandweermensen komt voor 935.000 
euro voor rekening van het uitbetaalde vakantiegeld dat voor het boekjaar 2015 nog 
ten laste van de steden en gemeenten met beroepsbrandweermensen was. 

 De stijging met 880.000 euro van de weddekost van het administratief personeel is het 
gevolg van het in dienst nemen van de meeste van de gedetacheerde personeelsleden 
en de doorgevoerde aanwervingen in de loop van 2016. 

 Tenslotte stijgt de weddekost van de vrijwilligers met 630.000 euro als gevolg van de 
verhoogde inzet van vrijwilligers (o.a. ambulanciers) voor het vervullen van 
dagdiensten in de kazernes. 

  
 1.1.2. Werkingskosten 

 

 2015 2016 
Weddekost adm. Pers  

33.801 

 

918.240 

Totale weddekost vrijwilligers 3.251.397 3.883.362 

- Weddekost vrijwillige brandweermensen 2.750.487 2.916.794 

- Weddekost vrijwillige dienst 112 mensen 500.910 966.568 

Verzekering arbeidsongevallen 425.660 571.146 

Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst 57.128 87.154 

Bijdragen gemeenschappelijke soc dienst 19.276 19.856 

  2015 2016 Verschil 

vergoeding verplaatstingskosten 18.404,90 33.020,19 79,41% 

    
  diverse erelonen en vergoedingen 1.515.747,71 674.912,89 -55,47% 

kosten procedure 7.172,00 2.309,76 
 gedetacheerd personeel 1.508.576,00 672.603,13 
     

  administratieve werkingskosten 1.343.689,60 1.211.688,02 -9,82% 

kantoorbenodigdheden 33.682,00 30.060,36 
 prestaties door derden 60.610,00 112.763,31 
 frankeringskosten 45.064,00 56.744,58 
 telefoonkosten 77.305,00 71.013,09 
 huur/onderhoud kantoormaterieel 57.758,00 69.596,81 
 kosten informatica 520.712,00 496.077,20 
 prestaties arbeidsgeneesk. dienst 48.180,00 10.712,15 
 kosten beroepsopleiding 435.265,00 266.147,33 
  

 
    



 

 

  

 
De werkingskosten bedragen in 2016 7.300.905,94 euro t.o.v. 7.803.738,55 euro in 2015. Deze 
afname is hoofdzakelijk te verklaren door volgende bewegingen: 
 

 Diverse erelonen en vergoedingen zijn gedaald met 840.834,82 euro. Deze daling is te 
wijten aan de afname bij de detacheringsvergoedingen. In 2015 werden de 
administratieve personeelsleden nog doorgefactureerd aan de zone. Sinds 1 januari 
2016 kwamen de meeste personeelsleden op de payroll van de Hulpverleningszone.  
 

  2015 2016 Verschil 

kosten inrichten examens 39.201,00 20.817,59 
 aankoop documentatie 25.616,00 29.500,61 
 receptie/representatiekosten 19.604,00 46.001,57 
     

  aankoop en onderhoud technische 
benodigdheden 1.610.565,06 1.774.027,58 10,15% 

diverse benodigdheden 689.536,00 699.351,52 
 beroepskledij 458.132,00 538.062,39 
 technische prestaties door derden 118.749,00 138.604,83 
 verzekering BA 21.750,00 31.166,90 
 huur/onderh. techn. benodigdheden 254.979,00 360.104,70 
 diverse technische kosten 66.567,00 5.479,66 
     

  onderhoud gebouwen 972.292,93 1.257.252,56 29,31% 

benodigdheden gebouwen 174.237,00 208.942,75 
 onderhoud door derden 354.217,00 556.646,24 
 verzekering inboedel 1.864,00 

  levering EGW 336.191,00 381.005,58 
 diverse kosten gebouwen 105.784,00 110.657,99 
     

  huur gebouwen 1.102.158,75 1.124.201,96 2,00% 

    
  onderhoud voertuigen 1.214.338,31 1.224.114,88 0,81% 

aankoop diverse materialen 201.696,00 185.812,44 
 brandstof 230.477,00 222.663,85 
 herstelling door derden 397.322,00 410.671,95 
 verzekeringen 320.559,00 335.734,13 
 renting voertuigen 50.738,00 51.262,08 
 ingebruikstellingsheffing 9.344,00 9.733,60 
     

  kosten financieel beheer 6.541,16 1.334,74 -79,59% 

roerende voorheffing 6.433,16 1.219,14 
 



 

 

  

Bijgevolg vielen deze detacheringsvergoedingen in 2016 grotendeels weg. Daarnaast is 
in de loop van 2016 ook de vergoeding voor de interimmanager en de dienstdoende 
secretaris via de wvi weggevallen. 

 De verplaatsingskosten zijn gestegen met 14.615,29 euro. Dit is te verklaren door 
verschillende factoren: 

o De gedetacheerde, administratieve personeelsleden dienden in 2015 hun 
reiskosten nog in bij hun stad/gemeente  

o In 2016 werden meer opleidingen gevolgd, met het rechtstreeks gevolg dat er 
meer verplaatsingskosten worden teruggevraagd.  

o Het MIRG project: 2.150 euro reis – en verblijfskosten  
 De lichte toename bij de rubriek aankoop en onderhoud van technische benodigdheden 

is voornamelijk te wijten aan volgende redenen: 
o Toename bestelde beroepskledij 
o Toename huur cilinders medische zuurstof op basis van het afgesloten contract 

 Het onderhoud van de gebouwen vertoont een stijging van 284.959,63 euro ten gevolge 
van diverse herstellingswerken in uitvoering van de eind 2015 afgesloten 
huurovereenkomsten met de betreffende steden/gemeenten. 

 De roerende voorheffing is gedaald met 5.214,02 euro ten gevolge van de 
geldbeleggingen die verminderd zijn in 2016. Gezien er minder intresten gegenereerd 
werden is het logisch gevolg dat er minder roerende voorheffing betaald werd. 

 
 1.1.3. Overdrachten 
  

 2015 2016 Verschil (%) 
Onwaarden 0,00 92.187,91 100% 
Lidmaatschapsbijdragen 
diverse instellingen 

13.142,45 15.109,80 14,97% 

Bijdrage 
vakbondspremies 

16.013,20 15.547,70 -2,91% 

Totaal overdrachten 29.155,65 122.845,41 321,34% 
 
De overdrachten zijn met meer dan 300% gestegen. Dit is te wijten aan de boeking van de 
onwaarden. Onwaarden zijn ontheffingen, materiële vergissingen op ontvangsten van 
voorgaande boekjaren. Creditnota’s die betrekking hebben op voorgaande boekjaren komen 
niet in mindering van geboekte ontvangsten maar worden eveneens geboekt als een uitgave. 
In 2015 konden nog geen onwaarden van de vorige dienstjaren geboekt worden, gezien de 
Hulpverleningszone pas sinds 1 januari 2015 opgericht werd. 

 

 1.1.4. Schuld 
 
De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen is schuldenvrij gestart en zet dit verder in 2016. Er  
werden geen leningen opgenomen. In de oorspronkelijke begroting van 2016 werd voorzien dat 
het investeringsprogramma van 1,5 miljoen euro zou gefinancierd worden door een lening van 
1,474 miljoen euro. Bij de opmaak van de begrotingswijziging nr. 2 van 2016 bleek dat de 
opname van een lening niet nodig was en werd het voorziene investeringsprogramma van 2016 
praktisch integraal gefinancierd door middel van een overboeking van de gewone naar de 
buitengewone dienst. 
 
 
 



 

 

  

 
Overboekingen: 
 
De overboekingen worden geboekt zoals bij begrotingswijziging nr. 2 voorzien en zijn 
samengesteld uit twee componenten: 

 Het voorziene bedrag van 1.903.133 euro wordt van de gewone naar de buitengewone 
dienst overgeboekt en wordt gebruikt voor de financiering van de vastgelegde 
investeringsuitgaven. 

 De overboeking naar gewoon reservefonds van 1.924.800 euro 
 

Vorige Dienstjaren: 
 
De vorige dienstjaren 2016 hebben betrekking op de vastgelegde en eind 2015 nog niet 
aangerekende uitgaven. Op het totaal van overgedragen kredieten 2015 van 3.493.262,83 euro 
werden voor van 3.087.847,67 euro betalingen uitgevoerd en wordt een bedrag van 317.974,38 
euro overgedragen naar 2017 voor verdere uitvoering. Het betreffen zowel kredieten van de 
prézone als van 2015. Tenslotte werden bij begrotingswijziging in 2016 voor 265.763 euro 
bijkomende kredieten voorzien, maar zijn er ook 353.203,78 euro niet gebruikte kredieten. 

 
 

1.2. Ontvangsten 
 
Het totaal van de ontvangsten op gewone dienst 2016 bedraagt 40.132.233 euro ten opzichte 
van het goedgekeurde begrotingskrediet 2016 van 39.897.586 euro. Dit komt neer op een 
realisatiegraad van 100,59%. 
 
Eigen dienstjaar: 
 
Vergelijking tussen de begrotingskredieten 2016 per economische groep en de netto 
vastgestelde rechten in de begrotingsrekening 2016: 
 

economische 
groep 

begrotingskrediet 
2016 na bw 2 

begrotingsrekening 
2016 

verschil 

prestaties 3.303.623 3.292.240 - 11.383 
overdrachten 36.586.463 36.835.452 248.989 
schuld 7.500 4.541 - 2.959 
TOTAAL 39.897.586 40.132.233 234.647 
 
1.2.1. Prestaties 
 
 2015 2016 Verschil (%) 
Rechtstreekse 

prestaties-Interventie 

378.719 419.603 11 % 

Andere ontvangsten en 

terugvorderingen 

79.544 74.613 -6% 
 

Pers. bijdr MC’s 

operationeel personeel  

(1) 

0 57.875  

Rechtstreekse 

prestaties preventie (2) 

672.552,48 457.268 -32% 
 



 

 

  

Pers. bijdr MC’s 

administratief 

personeel (1) 

58.962 4.192 -93% 

Rechtstreekse 

prestaties D100 

2.193.661 2.278.690 4% 

 
(1) De opmerkelijke stijging bij de persoonlijke bijdragen maaltijdcheques bij het operationeel 

personeel en de opmerkelijke daling bij de persoonlijke bijdragen maaltijdcheques bij het 
administratief personeel is te wijten aan het feit dat er vanaf 2016 boekhoudkundig een 
uitsplitsing werd gemaakt tussen operationeel personeel en administratief personeel. 

(2) Er doet zich een aanzienlijke daling voor bij de prestaties voor preventie. Voor deze daling 
zijn volgende elementen ter verklaring: 

a. De aanpassing van het retributiereglement met ingang van mei 2016 waarbij niet 
langer op basis van m², maar op basis van gepresteerde uren wordt gefactureerd 
waardoor heel grote bouwprojecten een stuk minder moeten betalen. In 2015 
waren een aantal heel grote bouwprojecten die de balans danig scheeftrekken. 

b. Er werden in 2016 300 facturen minder opgemaakt dan in 2015. 
c. In de loop van 2016 wordt de toegepaste tijdsmeting geëvalueerd en op basis van de 

in 2016 opgevolgde tijdsmeting kan de facturatie overeenkomstig de resultaten 
aangepast worden 

 
1.2.2. Overdrachten 
 
 2015 2016 Verschil (%) 
Vergoeding 

arbeidsongevallen 

145.512 125.740 -13,59%  

Federale basistoelage 1.337.698 1.353.734 1,20% 
Bijkomende federale 

basistoelage (1) 

3.540.482 5.270.230 48,86% 

Federale kledijtoelage 3.374 0 -100% 
Bijdrage 

erkentelijkheidspremie 

4.797 0 -100% 

Federale toelage DGH 

(2) 

271.405 590.250 117,48% 

Toelagen 

steden/gemeenten 

29.495.499 29.495.499 0% 

Totaal overdrachten 34.798.768 36.835.452 5,85% 
 
De ontvangsten uit de overdrachten nemen in 2016 toe met 2.036.684 euro en zijn te verklaren 
door volgende toenames: 
(1) De bijkomende federale basistoelage stijgt met 1.729.748 euro. Op 22 februari 2016 werd 

een brief ontvangen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met de 
toekenning van de bijkomende federale dotatie ten bedrage van 5.270.229,52 euro. Deze 
toekenning gebeurt op basis van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden van 
subsidies aan de prezones en aan de hulpverleningszones voor de aankoop van materiaal of 
het gebruik van een licentie noodzakelijk voor het uitoefenen van hun opdrachten van 
civiele veiligheid. 

(2) De federale toelage voor Dringende Geneeskundige Hulp stijgt met 318.845 euro.  
Deze toelagen werden toegekend in uitvoering van het ministerieel besluit van 22 december 
2016 dat de voorwaarden bepaalt voor de financiering met toepassing van het Koninklijk 



 

 

  

Besluit van 4 september 2014 dat een toelage toekent aan de ziekenwagendiensten bedoeld 
in artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige 
hulpverlening voor de organisatie van een permanentie. Het bedrag van 590.250 euro 
bestaat uit 2 toelagen die toegekend werden voor de periode 1/4/2016 tot en met 
31/12/2016: 

 Toelage van 509.750 euro: toelage voor de zonale ziekenwagendiensten 
 Toelage van 80.500 euro: toelage voor de PIT AZ St-Lucas en AZ St-Jan 

 
Overzicht per stad/gemeente van het aandeel in de totale werkingstoelage: 
 

gemeente % 2016  toelage 2016 

Beernem 1,7638 520.242 

Blankenberge 2,2053 650.464 

Bredene 1,8589 548.292 

Brugge 31,2600 9.220.293 

Damme 1,2872 379.666 

De Haan 3,2895 970.254 

Gistel 1,4529 428.540 

Ichtegem 1,6145 476.205 

Jabbeke 1,6259 479.567 

Knokke-Heist 12,2000 3.598.451 

Middelkerke 3,5070 1.034.407 

Oostende 28,5235 8.413.149 

Oostkamp 2,6389 778.357 

Oudenburg 1,0664 314.540 

Torhout 2,7527 811.923 

Zedelgem 2,6265 774.699 

Zuienkerke 0,3270 96.450 

TOTAAL 100,0000 29.495.499 
 
 
1.2.3. Schuld 
 

 2015 2016 Verschil (%) 
Creditintresten rek courant 

Dexia 

93,57 0,00 -100,00% 

Creditintrest spaarrekening 

Belfius 

25.638,97 4.515,30 -82,39% 

Nalatigheidsintrest op 

schuldvordering 

0,00 25,20  

Totaal schuldontvangsten 25.732,54 4.540,50 -82,36 % 
 



 

 

  

De daling van de schuldontvangsten is het gevolg van de geldbeleggingen op ten hoogste 1 jaar 
die gezakt zijn als gevolg het effectief betalen van een aantal eerder vastgelegde investeringen: 
Belfius treasury special:  2015: 6.700.000 euro 
    2016: 5.500.000 euro 
Belfius treasury +:  2015: 2.905.120 euro 
    2016: 1.970.000 euro 
 
Vorige dienstjaren: 
 
Op de vorige dienstjaren 2016 ontvangsten werd enkel bij begrotingswijziging het resultaat van 
het boekjaar 2015 ten bedrage van 1.993.417 euro opgenomen. 
 
Saldo gewone dienst begrotingsrekening 2016: 
 
Het saldo van de begrotingsrekening 2016 bedraagt 1.480.540 euro, en kent zijn oorsprong in 
1.245.893 euro niet gebruikt krediet gewone uitgaven en 234.647 euro meer ontvangsten dan 
begroot voor 2016. Het positief begrotingsresultaat van de gewone dienst 2016 zal bij 
begrotingswijziging 2017 opgenomen worden in de gewone begroting 2017. 
 
 
2. De Buitengewone Dienst 
 

2.1 Uitgaven 
 

Het totaal van de uitgaven op de buitengewone dienst 2016 bedraagt 2.667.322,14 euro 
(1.972.391,29 euro eigen dienstjaar en 694.930,85 euro op de vorige dienstjaren) ten opzichte 
van het goedgekeurde begrotingskrediet 2016 van 2.764.640 euro.  
 
Eigen dienstjaar: 
 
2.2 Overdrachten 
 
Er werd in 2016 een samenwerkingsovereenkomst integraal, fysiek en medisch beleid bij de 
brandweer 2016-2019 met Wobra afgesloten. Hulpverleningszone 1 betaalt een 
investeringstoelage van 45.000 euro aan Wobra voor de bijdrage in het project, meer bepaald 
voor de aankoop van al het nodige materiaal en de opleiding van de testleiders. 

 
2.3 Investeringen 

 
Het voorziene bedrag van 1,9 miljoen euro (*) investeringen wordt als volgt besteed: 
- 1 tankwagen:    267.505,00 euro 
- Ombouw autopomp:     43.318,00 euro 
- 1 ladderwagen:    679.052,00 euro 
- 4 dienstvoertuigen:                   82.518,58 euro 
- Divers exploitatiemateriaal:     549.827,38 euro 
- 2 dienst 100 – voertuigen:   303.889,08 euro 
TOTAAL:               1.926.110,04 euro 
(*) oorspronkelijk 1,5 miljoen euro investeringen, maar de HVZ ontving een extra dotatie van 
489.874 euro uit de geglobaliseerde fondsen waarmee deels een extra ladderwagen kon worden 
aangekocht. 



 

 

  

2.4 Schulden – verwerven deelneming 
 
Op 21/03/2016 is de zone toegetreden tot de Divisie Aanvullende Diensten van Farys. Na 
toetreding werd gevraagd om in te tekenen op 5 A-aandelen (nominale waarde per aandeel van 
1.000 euro voor 25% te volstorten) en op 5 F1-aandelen (nominale waarde van 25 euro voor 
25% te volstorten). Er werd een bedrag van 1.281,25 euro volstort bij Farys. 

 
Vorige Dienstjaren: 
 
De vorige dienstjaren 2016 hebben betrekking op de vastgelegde en eind 2015 nog niet 
aangerekende uitgaven. Op het totaal van overgedragen kredieten 2015 van 2.332.540,79 euro 
werden voor van 2.294.690,11 euro betalingen uitgevoerd en wordt een bedrag van 732.781,53 
euro overgedragen naar 2017 voor verdere uitvoering. Tenslotte werden in 2016 voor 694.932 
euro bijkomende kredieten voorzien die betrekking hebben op de 75% federale 
investeringstoelage die eveneens aan de ontvangstenzijde wordt geboekt. 
 
Daarnaast sloot de jaarrekening 2015 met een negatief saldo op buitengewone dienst ten 
bedrage van 79.833 euro. 
 

2.5 Ontvangsten 
 

Het totaal van de ontvangsten op de buitengewone dienst 2016 bestaat uit de verkoop van 
investeringsgoederen (materiaal en voertuigen) ten bedrage van 69.784 euro, 1.903.133 euro 
overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst en de voorziene federale 
investeringstoelagen ten bedrage van 785.507 euro. 
 

Saldo buitengewone dienst begrotingsrekening 2016 
Het saldo van de begrotingsrekening 2016 bedraagt 11.268 euro en is het gevolg van 17.481 
euro niet gebruikt krediet. Dit is deels te verklaren doordat de BTW gerecupereerd werd op 2 
wagens en deels te verklaren door een verkregen korting bij de aankoop van de voertuigen, te 
verminderen met 6.216 euro niet gerealiseerde ontvangsten  
 
BESLUIT:  
 
De jaarrekening 2016 sluit af met een begrotingsresultaat van 1.480.540 euro t.o.v. 1.993.417 in 
2015. Niettegenstaande de daling met 512.877 euro stegen de ontvangsten in 2016 ten opzichte 
van het voorgaande jaar. Deze toename is hoofdzakelijk te verklaren door een stijging in de 
overdrachten, meer bepaald de stijging van de federale basistoelage en de toelage voor de 
dringende geneeskundige hulp.  
 
De uitgaven zijn flink toegenomen met meer dan 4.400.000 euro, met name 2,4 miljoen 
bijkomende overboekingen en 2 miljoen bijkomende uitgaven (vooral bij de wedden). Door 
middel van de overboekingen, met name door de overboeking naar de buitengewone dienst kan 
de Zone verder met eigen middelen de investeringen financieren en met het opgebouwd 
gewoon reservefonds kon een buffer aangelegd worden zodat de toelagen van de diverse 
gemeenten en steden bij de opmaak van de begroting 2017 en het meerjarenplan tot 2019 
bevroren konden worden op het niveau van 2015.  
 
Het positief begrotingsresultaat 2016 zal bij de tweede begrotingswijziging 2017 opgenomen 
worden in de begroting 2017. 


