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DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FIINANCIEN EN ENERGIE

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Antwoord en Amendementen van de Vlaamse Regering naar
aanleiding van de opmerkingen geformuleerd door het Rekenhof
aangaande de indiening in het Vlaams Parlement van:
Het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019;
Het ontwerp van decreet houdende de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 2019.

1. INHOUDELIJK
Als bijlage vinden de leden van de Vlaamse Regering enerzijds het voorstel tot antwoord van de
Vlaamse Regering op de opmerkingen van het Rekenhof, en anderzijds de diverse amendementen die
naar aanleiding van deze opmerkingen voorgesteld worden.
De opmerkingen van het Rekenhof en de replieken hierop werden via digitale weg gecommuniceerd
op respectievelijk 16 en 28 november 2018. Afhankelijk van de bedoelde replieken werd vanwege de
Vlaamse Regering ofwel een amendement opgesteld, ofwel een antwoord voorbereid.
In de amendementenbundel worden tevens amendementen voorgesteld die niet het gevolg zijn van
een opmerking van het Rekenhof:
-

In artikel 18 van het uitgavendecreet wordt een decretale basis opgenomen voor de subsidiëring
van de opstartkosten van het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur;
In artikel 110 wordt de subsidiëringsradius van Toerisme Vlaanderen uitgebreid met vzw Aspire
en vzw Toerisme Limburg. Bovendien wordt Toerisme Vlaanderen ook gemachtigd om
verbintenissen aan te gaan in het kader van de financiering van MICE-projecten en –initiatieven;
In artikel 168/1 wordt er ten behoeve van Het Facilitair Bedrijf een bijkomende orderekening
gecreëerd;
Er wordt een compensatie doorgevoerd van 498 duizend euro VAK en VEK van EB0-1EGG2OA-WT
naar EB0-1EGG2OB-WT om te kunnen voorzien in een verhoogde werkingssubsidie aan RVO
Society in uitvoering van het nieuwe convenant 2018-2022;
Er wordt een aangepaste begroting voor het Hermesfonds ingediend waarbij een VAKcompensatie doorgevoerd wordt van WT-begrotingsartikels naar IS-begrotingsartikels;
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-

Er wordt een aangepaste begroting voor VLOR ingediend waarbij het VAK voor de gedetacheerde
personeelsleden en voor de investeringen (begrotingsartikel FA0-AFAE2ZZ-WT) van 850 naar 817
duizend euro wordt teruggebracht.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Hiervoor wordt verwezen naar de individuele amendementen.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Hiervoor wordt verwezen naar de kredieten opgenomen binnen het begrotingsprogramma ‘NAAR EEN
KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID’
(programma PM).

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Hiervoor wordt verwezen naar de kredieten die in het kader van deze begrotingsronde werden
voorzien binnen het programma Apparaatskredieten van ieder beleidsdomein (programma A).

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
De uitgaven- en middelendecreten vallen buiten het toepassingsgebied van de
reguleringsimpactanalyse (RIA) op basis van de uitzondering voor regelgeving inzake begroting en
fiscaliteit.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
1.

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan:
-

Het antwoord van de Vlaamse Regering op de opmerkingen geformuleerd door het
Rekenhof;
De amendementen van de Vlaamse Regering op de ontwerpen van decreet houdende de
middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 2019.

2. De Vlaamse Regering machtigt de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting om het antwoord
en de amendementen van de Vlaamse Regering in te dienen bij het Vlaams Parlement.
De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,

Bart TOMMELEIN
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