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DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN
ARMOEDEBESTRIJDING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de
herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 2018

1. INHOUDELIJK
Op 15 juli 2016 stemde de Vlaamse Regering in met het Actieplan Mobiliteit, waarbij ze zelf haar
voorbeeldrol wenste te benadrukken inzake klimaatbeleid. Voor haar eigen wagenpark nam ze zich
voor een reductie van 40% van de CO2-emissies ten gevolge van het brandstofverbruik te realiseren
tegen 2030.
Eén van de acties om de entiteiten van de Vlaamse overheid te ondersteunen bij het behalen van
deze doelstellingen is een premie van het klimaatfonds, toegekend door Het Facilitair Bedrijf, voor
entiteiten die voertuigen vervangen door zero-emissievoertuigen.
Er werd in totaal €3.200.000 toegekend uit het Vlaams Klimaatfonds aan Het Facilitair Bedrijf voor
de uitvoering van het Actieplan Mobiliteit. Hiervan werd €1.800.000 voorzien voor de financiële
ondersteuning voor zero-emissievoertuigen.
Bij vervanging van een voertuig met een lage ecoscore door een zero-emissievoertuig (batterij,
elektrisch en waterstof) draagt het klimaatfonds €5.000 per voertuig bij in 2017, 2018, 2019. Deze
bedragen gelden zowel voor aankoop als leasing.
Het Facilitair Bedrijf kent de premies toe via een kredietherverdeling van het begrotingsartikel PH01PKC2PA-PR naar de passende begrotingsartikels (in principe het uitgavenartikel waarop de entiteit
het voertuig heeft aangerekend of i.g.v. een rechtspersoon het toelageartikel). In 2019 werd €270.000
voorzien op begrotingsartikel PH0-1PKCPA-PR.
Via dit ontwerp van besluit worden voor de tweede keer premies toegekend voor zeroemissievoertuigen in het kader van het Actieplan Mobiliteit.
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2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Via artikel 79 van het uitgavendecreet begrotingsopmaak 2019 werd de mogelijkheid voorzien
om het provisioneel krediet ingeschreven onder het begrotingsartikel PH0 -1PKC2PA-PR, zowel in
vastleggings- als in vereffeningskrediet, d.m.v. een besluit van de Vlaamse Regering over te
schrijven naar de passende begrotingsartikels van de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap.
begrotingsartikel

basisallocatie

kredietsoort

PH0-1PKC2PA-PR
MC0-1MIF2WX-IS
QD0-1QCH2FA-WT
MB0-1MAF2ZZ-WT
GB0-1GFD2NX-IS
KB0-1KAH2ZZ-WT
CE0-1CAB2ZZ-WT
QB0-1QCH5NY-IS
EB0-1EFG2LX-IS
QB0-1QEB2KS-IS

PH0 1PK623 0100
MC0 1MI113 4130
QD0 1QC320 7422
MB0 1MA004 1211
GB0 1GF000 4140
KB0 1KA008 7422
CE0 1CA202 1211
QB0 0QC192 9999/QB0 1QC193 6142
EB0 1EF110 4140
QB0 1QE103 4140

VAK/VEK
VAK/VEK
VAK/VEK
VAK/VEK
VAK/VEK
VAK/VEK
VAK/VEK
MAC/COR
VAK/VEK
VAK/VEK

Totaal

van
naar
VAK VEK VAK VEK
120 120
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
60
60
15
15
10
10
5
5
120

120

120

120

Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 12 april 2019.
Het begrotingsakkoord werd verleend op 3 mei 2019.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het ontwerp van besluit heeft geen impact op het personeel, de uitgaven, investeringen en
ontvangsten van de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het ontwerp van besluit heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op de
personeelsbudgetten van de Vlaamse Overheid. Het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd
voor bestuurszaken is bijgevolg niet vereist.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Gezien het besluit een herverdelingsbesluit met een louter formeel karakter is, dient er geen
reguleringsimpactanalyse te worden opgemaakt.
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1.

haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering houdende herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019;

2. de Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken te belasten met de uitvoering van het
besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van begrotingsartikelen van de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het begrotingsjaar 2019.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding

Liesbeth HOMANS

Bijlagen:
- het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
- het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 12/04/19
- het begrotingsakkoord gegeven op 3/05/19.
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