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DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT 
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 

 

Betreft: - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot 
wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 oktober 2016 houdende het oprichten van de Vlaamse 
Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) 

- Definitieve goedkeuring 
 

1. INHOUDELIJK 
 
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende het oprichten van de Vlaamse 
Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) (hierna “VARIO-besluit”), werd de Vlaamse 
Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) opgericht.  
 
In artikel 14 van het VARIO-besluit werden de presentiegelden voor de leden en de voorzitter van de 
VARIO geregeld. Daarbij was echter geen indexatie voorzien zoals bijvoorbeeld wel voorzien in 
artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de 
presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij 
intern verzelfstandigde agentschappen. 
 
In het besluit was vooralsnog ook geen reisvergoeding voor de leden van de VARIO voorzien. 
 
Dit voorontwerp van besluit wil nu zowel indexatie van de presentiegelden als een reisvergoeding 
voor de leden voorzien:  

- De indexatie wordt voorzien door een lid toe te voegen aan artikel 14 van het VARIO-
besluit. Het bedrag in het BVR moet gekoppeld worden aan spilindexcijfer 103,04 (basis 
2013). Dit betekent concreet dat de in het besluit vermelde bedragen vanaf 1/7/2017 
worden verhoogd met 2%.  

- De reisvergoeding wordt voorzien door een nieuw artikel 14/1 in het VARIO-besluit in te 
voegen. Voor de reisvergoeding werd geopteerd voor een reisvergoeding zoals die 
voorzien is in het Vlaams Personeelsstatuut. Deze vergoeding wordt toegekend met 
terugwerkend kracht vanaf 1 januari 2017, de effectieve start van de VARIO. 

  

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 
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De indexering van de presentiegelden en de kosten voor de reisvergoedingen worden opgevangen 
binnen de budgetten van de VARIO. Er zal dus geen weerslag zijn op de begroting. 
 
Het (gunstig) advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 23 november 2017; 
 
Het begrotingsakkoord werd verleend op 14 december 2017. 
 

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN 
 
Dit voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen. 
 

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE 
PERSONEELSBUDGETTEN 
 
Dit voorstel heeft geen weerslag op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten van de 
Vlaamse Overheid, het betreft enkel de presentiegelden en reisvergoedingen van de leden van de 
VARIO. 
 
Het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken is derhalve niet vereist. 
 

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING 

 
1 Het bijgaande voorontwerp van besluit werd aangepast aan het wetgevingstechnisch en 
taalkundig advies nr 2017/462 van 19 december 2017. 
 
2 Het bijgaand voorontwerp van besluit betreft autoregulering en valt daarom buiten het 
toepassingsgebied van de reguleringsimpactanalyse (RIA).   
 

6. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan bijgaand voorontwerp van besluit 
van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 
houdende het oprichten van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO). 
 
 
 

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, 
 
 
 
 

Philippe Muyters 
Bijlagen: 
- voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende het oprichten van de Vlaamse 
Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) 

- het advies van de Inspectie van Financiën 
- het begrotingsakkoord 


