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DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 

Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2020

- Principiële goedkeuring

1. INHOUDELIJK

Als bijlage vindt u het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2020 (programmadecreet BO 2020), vergezeld van de bijhorende Memorie van 
Toelichting. 

De artikelen die in het voorontwerp van decreet worden opgenomen, werden uitvoerig 
besproken in IKW op 10 oktober 2019 en 14 oktober 2019. 

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP

Het advies van de Inspectie van Financiën werd voor alle artikelen afzonderlijk verleend. 
De ontvangen adviezen bevinden zich in bijlage. 

Het begrotingsakkoord werd verleend op 17 oktober 2019. 

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN

In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord hebben diverse bepalingen een positieve impact op de 
lokale financiën en de personeelsinzet van de lokale besturen, zoals de gedeeltelijke overname van 
de responsabiliseringsbijdragen van de lokale besturen en de financiering van open ruimte.  

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN

De uitbreiding van de bestedingsmogelijkheden van de verschillende fondsen voor personeelsleden 
met verlof voor opdracht heeft een positieve invloed op het personeelsbestand en de 
personeelsbudgetten. Hetzelfde geldt ook voor de bijkomende middelen wettelijke 
werkgeversbijdragen (art. 50). 
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5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING 

 
De voorontwerpen van programmadecreet vallen buiten het toepassingsgebied van de 
reguleringsimpactanalyse (RIA) op basis van de uitzondering voor regelgeving inzake begroting 
en fiscaliteit. 
 

6. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 
De Vlaamse Regering beslist: 
 
1. haar principiële goedkeuring te hechten aan: 

- het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020; 
- de bijhorende Memorie van Toelichting; 

 
2. de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen: 

 
2.1. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet het spoedadvies in te winnen van: 

- de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) 
- de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), 
- de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en  Gezinsbeleid 
(SAR WGG) 
- de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) 
- de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 
- de Vlaamse Woonraad 
- de Milieu- en Natuurraad (Minaraad) 
- de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed (SARO) 
- de Mobiliteitsraad (MORA) 
- de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) 
- Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VARIO) 
- de Vlaamse Jeugdraad 

 
2.2. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de Raad 

van State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van ten hoogste vijf 
werkdagen, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten 
op de Raad van State. Het verzoek om hoogdringend advies wordt gemotiveerd door de 
omstandigheid dat het programmadecreet wegens de nauwe band met de 
begrotingsdecreten en de gelijktijdige behandeling in het Vlaams Parlement in dezelfde 
periode ingediend moet worden; 

 
3. de minister president van de Vlaamse Regering te verzoeken voornoemd voorontwerp van 

decreet op de agenda te plaatsen van een gemeenschappelijke vergadering van het 
sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité 
voor de provinciale en de plaatselijke overheidsdiensten; 

 
4. de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, te gelasten voornoemd voorontwerp van decreet 

op de agenda te plaatsen van een vergadering van: 
 

4.1. het overkoepelend onderhandelingscomité van het gesubsidieerd vrij onderwijs, 
4.2. het Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie, bedoeld in het decreet van 23 

januari 2009 houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en 
voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, 
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4.3. het Vlaamse Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs en het Universitair 
Ziekenhuis Gent, vermeld in de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, Deel 5 
Rechtspositieregeling van het personeel, Titel 4 Medezeggenschap. 

 
 
 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,  
 

 
 
 
 
 

Matthias DIEPENDAELE 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- het voorontwerp van decreet 
- de memorie van toelichting 
- de adviezen van de Inspectie van Financiën 
- het begrotingsakkoord 

 




