Ministerieel besluit betreffende de toekenning van bijkomende middelen voor de opleiding
BSO Vrachtwagenchauffeur 2017-2018
DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN
VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS,
Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden
voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het
Rekenhof, artikelen 11 tot en met 14;
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding,
de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door
het Rekenhof, artikelen 53 t.e.m. 57;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van
de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018, artikel 15;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de
algemene regels inzake subsidiëring;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende de regeling
van de begrotingscontrole en -opmaak, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 maart 2018;

BESLUIT:
Ten laste van het krediet, ingeschreven onder begrotingsartikel FB0-1FGE2AMWT, basisallocatie FB0 1FG053 3300 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
overheid voor het begrotingsjaar 2018, wordt een subsidie verleend aan SFTL (Sociaal
Fonds Transport en Logistiek, de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel,
ondernemingsnummer 0426.278.970, voor een totaal van maximaal 200.000 euro
(tweehonderdduizend euro).
Artikel 1.

De subsidie, vermeld in artikel 1, moet worden aangewend voor de kosten die
verbonden zijn aan het verbruik van brandstoffen en de huur en/of onderhoud van
oefenterreinen van de opleiding BSO Vrachtwagenchauffeur. Een omschrijving van het
project gaat als bijlage 1.
Art. 2.

De subsidie, vermeld in artikel 1, heeft betrekking op de periode van 1
september 2017 tot en met 31 augustus 2018.
Art. 3.
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Door de realisatie van het project vermeld in artikel 2, wordt bijgedragen tot
de volgende doelstellingen van de Vlaamse overheid:
Art. 4.

1° De beroepsopleidingen versterken;
2° Het aanpakken van knelpuntberoepen;
3° Het uitwerken van een coherent logistiek beleid.
1° Een eerste schijf van 70% wordt uitbetaald na de goedkeuring van dit
besluit en de vastlegging van de middelen. De eerste schijf wordt door SFTL verdeeld over
de zes in aanmerking komende scholen naar gelang de uitgegeven kosten in het schooljaar
2017-2018.
Art. 5.

2° Het saldo van de subsidie kan pas betaald worden na de goedkeuring door
de afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding van het eindverslag, dat een
bondig overzicht bevat van de gesubsidieerde opleidingen, en na de voorlegging van het
financieel verslag waaruit blijkt dat de uitgaven zijn gedaan binnen de periode, vermeld
in artikel 3. De begunstigde stelt de stukken uiterlijk op 15 oktober 2018 ter beschikking
van de afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding;
3° De verantwoordingsstukken moeten worden ingediend conform bijlage 2
“Richtlijnen voor de opmaak van een financieel kostendossier”;
4° De subsidie wordt overgeschreven op het rekeningnummer
BE83 3930 0309 6615, BBRUBEBB, op naam van SFTL, de Smet de Naeyerlaan 115, 1090
Brussel.
Alle briefwisseling, overleg en betalingen tussen de afdeling Secundair
Onderwijs en Leerlingenbegeleiding en de begunstigde worden geregeld via het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming, departement Onderwijs en Vorming, afdeling
Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.
Art. 6.

Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende instantie te
verhogen, is de begunstigde verplicht om bij elke communicatie over het gesubsidieerde
project, vermeld in artikel 2, op elke informatiedrager gebruik te maken van het logo van
de Vlaamse overheid met of zonder bijschrift. De standaardlogo's mét en zonder bijschrift
bevinden zich op de website van het ministerie van onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap.
Art. 7.

Met behoud van de toepassing van de bepalingen over administratie en
begrotingscontrole aanvaardt de begunstigde de controle op de uitvoering van het
project, vermeld in artikel 2, door de gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse overheid
en/of het Rekenhof.
Art. 8.

De begunstigde zal het bedrag of een gedeelte van de verleende subsidie
onmiddellijk
terugbetalen
als
de
subsidieverstrekker
vaststelt
dat
de
toekenningsvoorwaarden onvolledig, onzorgvuldig, niet of niet op tijd werden vervuld, of
als de subsidie werd aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor ze werd verleend.
Art. 9.

De subsidieverstrekker kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor
om het even welke schade aan goederen en personen die rechtstreeks of onrechtstreeks
voortvloeit uit de uitvoering van de opdracht, vermeld in artikel 2.
Art. 10.
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Art. 11.

De twee bijlagen bij dit besluit maken er een integrerend deel van uit.

Brussel,

De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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