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Amendementen
voorgesteld door de Vlaamse Regering
op het ontwerp van decreet
houdende de middelenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2020
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AMENDEMENT Nr.
voorgesteld door de Vlaamse Regering
Artikel 10
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Art. 10. De op 31 december 2019 bestaande directe en indirecte belastingen, in hoofdsom,
opcentiemen en opdeciem, worden tijdens het jaar 2020 ingevorderd volgens de bestaande
wetten, decreten, besluiten en tarieven met inbegrip van die welke slechts tijdelijk of
voorlopig zijn.”

VERANTWOORDING
Het Rekenhof stelde vast dat de oorspronkelijke tekst foutief verwees naar het jaar “2019” in plaats van naar het
jaar “2020”. De tekst wordt hieraan aangepast.
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AMENDEMENT Nr.
voorgesteld door de Vlaamse Regering
Artikel 11
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Art. 11. §1. Op algemene en toegewezen ontvangsten van entiteiten die tijdens het
begrotingsjaar 2020 gefusioneerd respectievelijk afgeschaft worden, mag worden
aangerekend en geïnd door de entiteit die uit de fusie ontstaat, respectievelijk de entiteit
die de bevoegdheden van de afgeschafte entiteit overneemt.
§2. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd
voor het budgettair beleid, de algemene en toegewezen ontvangsten van de algemene
middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, de aanrekeningen in de vorm van
vastgestelde rechten en inningen en de openstaande saldi op basisallocaties en
begrotingsartikelen van entiteiten die tijdens het begrotingsjaar 2020 gefusioneerd
respectievelijk opgeheven worden, op datum van fusie of opheffing over te hevelen naar
de naar aanleiding van de fusie of opheffing ontstane passende basisallocaties en
begrotingsartikelen.”

VERANTWOORDING
Het Rekenhof stelde vast dat de oorspronkelijke tekst van §2 foutief verwees naar het begrotingsjaar “2019” in
plaats van naar het jaar “2020”. De tekst wordt hieraan aangepast.
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AMENDEMENT Nr.
voorgesteld door de Vlaamse Regering
TABEL
AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN
TITEL I
DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN
Q

Beleidsdomein Omgeving

E

ENERGIE

A.

Op bladzijde 84 een nieuw begrotingsartikel QE0-9QEETKK-OW NOODKOOPFONDS (ENERGIEFONDS) toevoegen:

BEGROTINGSARITKEL

LIT

OMSCHRIJVING

AO

TO

LO

QE0-9QEETKK-OW

3

NOODKOOPFONDS
(ENERGIEFONDS)

0

0

0

VERANTWOORDING
Begrotingsartikel QE0-9QEEAKB-OW komt tegemoet aan een technische opmerking van het Rekenhof om een
aantal beperkte ontvangsten in het kader van de Vlaamse energieleningen correct te kunnen boeken. Dit artikel
wordt ook ingezet om eventuele terug te storten subsidies inzake energie-efficiëntie (eerder toegekend via de
algemene uitgavenbegroting), correct te kunnen aanrekenen. Begrotingsartikel QE0-9QEEAKB-OW dient samen
bekeken te worden met begrotingsartikel QE0-9QEEAKB-OP (het aandeel kapitaal van terugbetaalde
energieleningen).
Per BO 2020 wordt een nieuw begrotingsartikel voorzien: QE0-9QEETKK-OP. Dit nieuw artikel betreft de
terugbetalingen van de renteloze leningen die worden toegekend via het nieuwe Noodkoopfonds. In 2020
worden nog geen terugbetalingen verwacht van renteloze leningen in kader van het Noodkoopfonds
(Energiefonds) en wordt er niets begroot. Het is aangewezen, naar analogie met begrotingsartikel QE09QEEAKB-OW, een begrotingsartikel QE0-9QEETKK-OW te voorzien.
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Brussel, 6 december 2019

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management,

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

Matthias DIEPENDAELE
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