DE VICEMINISTER-PRESIDENT
DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE
EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

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
Jaarlijks worden de op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vastleggingskredieten op de begroting van
de Vlaamse Gemeenschap -beperkt tot de som van de niet-gebruikte vereffeningskredieten- herverdeeld naar
de provisie voor schuldafbouw en investeringsuitgaven. Deze kredieten kunnen aangewend worden voor
investeringsgerelateerde uitgaven en schuldafbouw.
Ook voor het Agentschap Plantentuin Meise worden kredieten voorzien.
Binnen de regering werd afgesproken om jaarlijks (2015-2019) 5.000.000€ te voorzien voor de realisatie van de
eerste fase van het masterplan. Deze zullen onder meer aangewend worden voor de realisatie van nieuwe
bezoekersinfrastructuur, de renovatie van de inkom van het Plantenpaleis, de bouw van een nieuw
serrecomplex en de renovatie van de historische folly’s.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP
De provisie voor schuldafbouw en investeringsuitgaven is ingeschreven op begrotingsartikel CB0 -1CBX2AD-PR.
Ook voor 2018 werd er 5.000.000 euro VAK voorzien voor het Agentschap Plantentuin Meise.
Artikel 9, § 2 van het Uitgavendecreet 2017 voorziet in de overdracht van het onbelast kredietsaldo in
vastleggingskrediet op 31 december 2017 voor het begrotingsartikel CB0-1CBX2AD-PR naar het begrotingsjaar
2018 voor hetzelfde begrotingsartikel en in de samenvoeging met de overeenstemmende kredieten voor het
begrotingsjaar 2018.
Voorliggend ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering heeft tot doel de 5.000.000 euro VAK te
herverdelen naar het begrotingsartikel EB0-1EEG5HU-IS “Interne Stromen- Domeinspecifiek Wetenschappelijk
Onderzoek – APM”.
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 29/11/2018.
Het begrotingsakkoord werd verleend op 11 december 2018.

Pagina 1 van 3

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorliggend voorstel heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op het personeelsvlak,
noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, noch op het vlak van de ontvangsten.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN
DE PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget
van de Vlaamse overheid, zodat het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling niet vereist is.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het wetgevingstechnisch en het taaladvies zijn niet vereist vermits dit een herverdelingsbesluit is dat steeds in
dezelfde vorm terugkeert.
Een RIA is niet van toepassing vermits het autoregulering betreft.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de
herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor
het begrotingsjaar 2018;
2° de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het
wetenschapsbeleid, ieder wat hem of haar betreft, te belasten met de uitvoering van dit besluit.

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,

Bart TOMMELEIN

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Philippe MUYTERS
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Bijlagen:
- het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering;
- het advies van de Inspectie van Financiën;
- het begrotingsakkoord.
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