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BELEIDSDOMEIN F
ONDERWIJS EN VORMING

DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN

PROGRAMMA FB - PROVISIES
A

THEMA-OVERSCHRIJDEND

Korte inhoud:
Onder dit ISE worden de taken opgenomen die niet aan één specifiek
onderwijsniveau kunnen worden toegewezen of geen duidelijke afgebakende taak
omvatten.
Het gaat hier over de provisies die worden aangelegd en waarvan de toewijzing in
de loop van het begrotingsjaar wordt uitgevoerd, afhankelijk van de
noodwendigheden binnen het onderwijs.
De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen, bevatten
lonen voor de personeelsleden die herplaatst zijn vanuit de centrale diensten
van het GO!.
budgetten opgenomen in de onderwijs-cao, die nog niet verdeeld kunnen
worden.
budgetten toegekend in het kader van de begrotingsopmaak of -controle
waarvan de exacte verdeling binnen de begroting nog niet vastligt.
PROGRAMMA FG – ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD
B

INFRASTRUCTUUR VOOR HET ONDERWIJS

Korte inhoud:
Onder dit ISE worden de budgetten opgenomen die worden toegekend voor de
scholenbouw (in ruime zin).
De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen, bevatten
de middelen die hiervoor aan het GO! en AGION worden toegewezen, en dienen
voor
 infrastructuurwerken,
 eigenaarsonderhoud,
 huursubsidies,
 kredietverlening.
de investeringen in infrastructuur voor de hogescholen, de universiteiten en
haar aanverwante instellingen.
de machtigingen capaciteit.

Vlaams Parlement
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G

ONDERSTEUNING ONDERWIJSINSTELLINGEN EN ONDERWIJSVELD

Korte inhoud:
Aan dit ISE worden alle begrotingsartikelen gekoppeld met middelen die ingezet
worden om onderwijsinstellingen, leerlingen, leerkrachten, afgestudeerden… te
ondersteunen.
De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen, bevatten de middelen
voor
nascholing en professionalisering.
de pedagogische begeleidingsdiensten en de centra voor leerlingenbegeleiding.
leerlingenvervoer.
het verbeteren van arbeidsomstandigheden voor specifieke groepen.
de organisatie van de Examencommissie Secundair Onderwijs.
de organisatie van het toelatingsexamen Arts/Tandarts.
het onderzoek naar de gelijkwaardigheid van diploma’s (NARIC).
activiteiten die plaatsvinden in het kader van Kwalificaties en Curriculum (vb.
ontwikkeling eindtermen).
onderwijscommunicatie.
onderzoek en ontwikkeling.
internationalisering.
cultuureducatie.
gelijke kansen.
onderwijs-arbeidsmarkt.
…
H

SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN

Korte inhoud:
Aan dit ISE worden de begrotingsartikelen gekoppeld met de middelen die gebruikt
worden voor de uitbetaling van de school- en studietoelagen.
I

ONDERWIJSINSPECTIE

Korte inhoud:
Aan dit ISE worden alle begrotingsartikels gekoppeld met middelen die ingezet
worden voor de organisatie van het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs
uitgevoerd door de Onderwijsinspectie.
Beleidskredieten die aan dit ISE kunnen toegewezen worden bevatten:
lonen van de aan de Onderwijsinspectie verbonden onderwijsinspecteurs.
werkingsmiddelen die worden toegewezen aan de Onderwijsinspectie.

Vlaams Parlement
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PROGRAMMA FF - DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN VOLWASSENENONDERWIJS
C

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Korte inhoud:
Onder dit ISE worden de middelen opgenomen voor het deeltijds kunstonderwijs.
De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen bevatten de loonkredieten
en de werkingstoelagen voor het deeltijds kunstonderwijs (voor zowel het GO!, het
OGO en het VGO).
F

VOLWASSENENONDERWIJS

Korte inhoud:
Aan dit ISE worden alle begrotingsartikels gekoppeld met middelen voor de centra
voor volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie en de intermediaire
organisaties in ruime zin die zich richten op het volwassenenonderwijs.
De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen, bevatten
de loonkredieten van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs
en de centra voor basiseducatie.
de werkingsmiddelen voor de centra voor volwassenenonderwijs en
basiseducatie.
de middelen voor de ondersteuning van het volwassenenonderwijs en haar
cursisten
PROGRAMMA FD - KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS
D

KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS

Korte inhoud:
Onder dit ISE worden de middelen opgenomen voor het kleuter- en het
leerplichtonderwijs.
De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen, bevatten
de loonkredieten voor het personeel van het kleuter, lager, secundair onderwijs
en de internaten.
een aantal specifieke loonuitgaven zoals voor de Brusselse kinderdagverblijven,
voor de busbegeleiders en de vergoeding voor het woon-werkverkeer voor het
onderwijzend personeel.
de werkingsmiddelen die worden toegekend aan de instellingen van het kleuteren leerplichtonderwijs.

Vlaams Parlement
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PROGRAMMA FE – HOGER ONDERWIJS
E

HOGER ONDERWIJS

Korte inhoud:
Onder dit ISE worden alle middelen opgenomen die voor het hoger onderwijs in
ruime zin bestemd zijn.
Het gaat hierbij over de financiering van de hogescholen, de universiteiten, de
bijzondere instituten voor hoger onderwijs, de overkoepelende organisaties en de
gelieerde instellingen.
Naast de werkingsenveloppes behoren tot de basisfinanciering ook de aanvullende
onderzoeksmiddelen, de middelen voor het praktijkgericht onderzoek, de middelen
bestemd voor de ondersteuning van de studentenvoorzieningen en de subsidies
voor specifieke instellingen.

Vlaams Parlement
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DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting
over de beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde
beleids- en betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De
geconsolideerde beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de
geconsolideerde betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen
overeen met de bedragen die opgenomen zijn in deel 4.3 van de algemene
toelichting.
1. Beleidskredieten

De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de
beleidskredieten van het ministerie en van de te consolideren instellingen
binnen het beleidsdomein samen te tellen.
Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.
Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)
Onderwijs en Vorming
Vastleggingskredieten (VAK)
Voorziene aanwending van overgedragen VAK voorgaande
jaren
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)
Overflow
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring &
correcties
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)

+

BA 2019
12.073.964

+

0

-

0
0
0

=

2.309.278
9.764.686

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen
berekend. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen
met zowel beleids– als betaalkredieten en instellingen met enkel
betaalkredieten. Bij de eerste categorie vertrekt men van de
vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke correcties maakt (zie
deel 4.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede categorie past men
deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna het verschil tussen
vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet van de toelage die deze
instelling ontvangt, wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog
een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien opgebouwde
begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.
De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit
beleidsdomein wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

Vlaams Parlement

13 (2019-2020) – Nr. 2-F

8

Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)
Onderwijs en Vorming
Beleidskredieten Instellingen en DAB

Gesplitste vastleggingskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te
consolideren instellingen
Interne verrichtingen
TOTAAL

BA 2019
+

4.384.031

-

64.269
27.746

-

28.678
0
4.263.338

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de
ministeries en de te consolideren instellingen, bekomt men de
geconsolideerde beleidskredieten van het beleidsdomein, zoals ook
opgenomen in de algemene toelichting.
Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)
Onderwijs en Vorming
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)

Vlaams Parlement

=

BA 2019
14.028.024
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2. Betaalkredieten
Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt
eenzelfde methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen
onderscheid meer gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen
gezien het betaalkrediet rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting
van de instellingen.
Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)
Onderwijs en Vorming
Vereffeningskredieten (VEK)
Variabele kredieten (VRK)
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)
Overflow

Dotaties aan instellingen behorende tot de
consolidatiekring & correcties
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)

+
+
-

=

BA 2019
12.128.840
0
0
0
0
2.411.770
9.717.070

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)
Onderwijs en Vorming
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te
consolideren instellingen
Interne verrichtingen
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)

+

BA 2019
4.796.776

-

89.895
115.514

=

32.085
274.046
4.285.236

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)
Onderwijs en Vorming
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)

=

BA 2019
14.002.306

Vlaams Parlement
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S

PROGRAMMA FA – FB0 - DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
1.300
350
1.650

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019

VAK
21.395
565

VEK
21.395
565

BA 2019

21.960

21.960

PROGRAMMA FA – FC0 - AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

Vlaams Parlement

VAK
32.807
197
33.004

VEK
32.792
197
32.989
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PROGRAMMA FA – FD0 - AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS,
VOLWASSENENONDERWIJS, KWALIFICATIES EN STUDIETOELAGEN
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019

VAK
16.361
152

VEK
16.361
152

BA 2019

16.513

16.513

PROGRAMMA FA – FI0 - ONDERWIJSINSPECTIE
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019

VAK
815
19

VEK
814
19

BA 2019

834

833

Vlaams Parlement
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PROGRAMMA FB – PROVISIES
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

VAK
2.825
- 517
2.308

VEK
2.825
- 517
2.308

PROGRAMMA FD – KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
63.164
2.819
65.983

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

Vlaams Parlement

VAK
8.435.606
18.305
8.453.911

VEK
8.435.606
18.305
8.453.911

13 (2019-2020) – Nr. 2-F

13

PROGRAMMA FE – HOGER ONDERWIJS
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
4.172
2.469
6.641

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

VAK
1.889.304
6.779
1.896.083

VEK
1.889.304
6.779
1.896.083

PROGRAMMA FF – DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN
VOLWASSENENONDERWIJS
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
17.427
7.710
25.137

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019

VAK
676.912
8.634

VEK
676.912
8.787

BA 2019

685.546

685.699

Vlaams Parlement
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PROGRAMMA FG – ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
2.857
- 29
2.828

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
5.637
- 682
4.955

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

Vlaams Parlement

VAK
993.531
- 29.726
963.805

VEK
986.107
32.437
1.018.544
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DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT EN IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL.
DAB’S)
1.

ONTVANGSTENARTIKELEN

1.1.

PROGRAMMA FA

1.1.1. DEPARTEMENT OV
FB0-9FADTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FB0-1FAD4ZZ-LO.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2007 – artikel 92 voorziet in de oprichting van een fonds personeelsleden
met verlof voor opdracht.
De ontvangsten op dit begrotingsartikel bestaan uit terugvorderingen van wedden
en ermee samenhangende vergoedingen of kosten met betrekking tot
personeelsleden van het beleidsdomein OV, die ten laste genomen worden door
andere overheden of vakorganisaties.
De ontvangsten worden aangewend voor de betaling van wedden
weddentoelagen van de ter vervanging aangeworven personeelsleden.

en

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
1.300
+ 350
1.650

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het aantal terugvorderingen schommelt jaar na jaar omdat het aantal
personeelsleden wisselt. De voorgaande jaren waren er telkens meer
terugvorderingen dan geraamd. Voor 2019 ramen we een stijging van de
ontvangsten met 350k euro.

Vlaams Parlement
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1.2.

PROGRAMMA FD

1.2.1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 4
FC0-9FDDTDG-OW – SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FC0-1FDD4DG-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel komen de ontvangsten uit terugvorderingen van
detacheringen, personeel aangesteld op het werkingsbudget van de
onderwijsinstellingen, of terugvorderingen van andere salarissen of salaristoelagen
en andere onderwijs gerelateerde inkomsten.
Kredietevolutie:

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
63.164
+ 2.819
65.983

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De scholen maken meer gebruik van PWB (personeel ten laste van het
werkingsbudget) waardoor de ontvangsten stijgen. De geraamde ontvangsten
worden daarom naar boven bijgesteld.
1.3.

PROGRAMMA FE

1.3.1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 5
FD0-9FEDTEA-OI – HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FED4EA-IS.
Korte inhoud begrotingsartikel:
De Codex Hoger Onderwijs - artikel III.36 voorziet in een fonds voor het hoger
onderwijs.
Ontvangsten
op
dit
fonds
bestaan
uit
terugvorderingen
hogescholenonderwijs
(terugstorten
onverschuldigde
salarissen),
terugvorderingen kinéfonds (terugstorten salarissen personeelsleden met
betrekking buiten een instelling voor hoger onderwijs) en middelen ontvangen
vanuit het Vlaams Klimaatfonds voor CO2-reducerende maatregelen in het hoger
onderwijs.
Kredietevolutie:

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

Vlaams Parlement

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
4.172
+ 2.469
6.641

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De ontvangsten met betrekking tot de klimaatmiddelen worden in het kader van
de strijd tegen klimaatverandering bijgesteld van 4.000k euro naar 6.500k euro
(+2.500k euro). De bijkomende middelen zullen dienen als versnelde investering
in broeikasgas reducerende maatregelen.
De ontvangsten uit de terugvorderingen van de hogescholen en het kinéfonds
worden op basis van de effectief gerealiseerde ontvangsten in 2018 bijgesteld van
172k euro naar 141k euro (-31k euro).
1.4.

PROGRAMMA FF

1.4.1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 3
FC0-9FFDTCA-OW – LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FC0-1FFD4CA-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel komen de ontvangsten van de inschrijvingsgelden van de
instellingen deeltijds kunstonderwijs (dko).
Kredietevolutie:

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
17.425
+ 4.909
22.334

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De raming van inkomsten uit inschrijvingsgelden dko wordt met 2.047k euro naar
boven bijgesteld als gevolg van de leerlingenstijging.
Er is ook een bijstelling van 2.862k euro doordat de werkingsmiddelen afgehouden
mogen worden van de door te storten inschrijvingsgelden. Het is decretaal
vastgelegd dat de werkingstoelagen aan het officieel gesubsidieerd onderwijs (ogo)
(met uitzondering van de Beiaardschool) en het vrij gesubsidieerd onderwijs (vgo)
niet meer worden uitbetaald op het artikel met de werkingsmiddelen dko. Om
begrotingstechnische redenen dient de voorafname van de werkingsmiddelen
evenwel nog opgenomen te worden bij het ontvangsten- en de uitgavenartikel
inschrijvingsgelden.
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1.4.2. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 6

FD0-9FFDTFA-OW – LONEN VOLWASSENENONDERWIJS
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FFD4FA-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat het weddenrecuperatiefonds voor basiseducatie.
Het decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 voorziet dat de lonen van de
personeelsleden in de sector basiseducatie uitbetaald worden door de afdeling
Volwassenenonderwijs.
Artikel 115 van datzelfde decreet bepaalt dat elk ten onrechte uitbetaald
salarisgedeelte wordt teruggevorderd van het betrokken personeelslid, als het
centrumbestuur niet verantwoordelijk is voor de uitbetaling ervan.
De ontvangsten worden in mindering gebracht bij de benodigde loonkredieten.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
2
+ 2.801
2.803

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Ingevolge het decreet rechtspositie van het personeel binnen de basiseducatie
betaalt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming vanaf 2018 de lonen van
personeel dat vroeger op de eigen werkingsmiddelen werden betaald
(niet-CODO-personeel in een functie) maar van wie de loonkost nadien
teruggevorderd wordt. Die terugvorderingen worden geraamd op 2.801k euro.
1.5.

PROGRAMMA FG

1.5.1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 7
FD0-9FGDTGL-OW – SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FGD4GL-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het fonds is een begrotingsfonds zoals vermeld in artikel 12 van het decreet van
8 juli 2011 houdende de regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning
van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het
Rekenhof.
De ontvangsten op dit fonds vloeien voort uit:
De inschrijvingsgelden van het toelatingsexamen arts en tandarts (ATA) zoals
vermeld in het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de
Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 34, vijfde lid, ingevoegd bij het
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decreet van 24 juli 1996 en gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998 en
uitvoeringsbesluiten;
De inschrijvingsgelden van de examencommissie secundair onderwijs (EXCO)
zoals vermeld in het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II,
inzonderheid op artikel 84quater, 2°, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 1991
en uitvoeringsbesluiten;
De inningen met betrekking tot de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid
van buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid (NARIC) zoals
vermeld in het decreet van betreffende het onderwijs en uitvoeringsbesluiten;
De vergoedingen voor het afleveren van duplicaten van getuigschriften en
certificaten zoals vermeld in artikel 26, §3, 5° van het decreet van
21 december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012;
De inschrijvingsgelden van de centrale examencommissie (CEC) overgedragen
bij de zesde staatshervorming en zoals vermeld in het Koninklijk besluit van
13 februari 2007 betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden in
het Koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel
II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig
ondernemerschap.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
613
-9
604

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De ontvangsten uit de inschrijvingsgelden van de examencommissie secundair
onderwijs worden bijgesteld van 144k euro naar 135k euro op basis van de
werkelijke ontvangsten tijdens de eerste 4 maanden van 2019. Er is namelijk een
lichte daling van de inschrijvingen ten opzichte van 2018.
FB0-9FGDTGM-OW – ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FB0-1FGD4GM-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
De ontvangsten op dit artikel worden gerealiseerd door advertenties in de diverse
producten van Klasse en diverse communicatie-initiatieven en -acties bij Klasse,
KlasCement en CANON Cultuurcel, en door terugvorderingen voor buitenlandse
zendingen die de Europese Commissie (deels) draagt.
Kredietevolutie:

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
319
+ 138
457

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt een stijging verwacht van de inkomsten door een eenmalig project rond
innovatie met Koning Boudewijnstichting (KBS), een stijging van de advertenties
en abonnementen bij Klasse en de inkanteling van Toll-net binnen KlasCement.
FB0-9FGDTGM-OI – ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan de uitgavenartikelen FB0-1FGD4GM-WT
en FB0-1FGD4GM-PA.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt een deel van de voorziene klimaatmiddelen voor
Onderwijs, komende van het klimaatfonds, ontvangen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
1.000
- 1.000
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Bij BO2019 werd voorzien dat vanuit het klimaatfonds middelen zouden worden
gestort voor het Warmtenet Kempen. Ondertussen werd beslist dat de middelen
rechtstreeks naar AGION zullen worden overgeschreven. AGION zorgt verder voor
de afhandeling van het dossier.
1.5.2. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 8
FD0-9FGDTHA-OW – STUDIEFINANCIERING
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FGD4HA-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
In toepassing van de artikelen 62 en volgende van het decreet van 8 juni 2007
vordert de afdeling Studietoelagen de onterechte betaalde toelagen terug.
Het besluit van 7 september 2007 legt de modaliteiten hiervoor vast.
Redenen van terugvordering zijn onder meer: uitschrijving, wijziging studiepunten,
nagezien inkomen blijkt hoger dan het vermoedelijke inkomen op basis waarvan
de school- of studietoelage werd toegekend, foutieve berekening van de toelage,
wijziging in de voorwaarden op basis waarvan de toelage werd toegekend, nieuwe
feiten die zich voordoen (e.g. kot, wijziging gezinssituatie) of onvoldoende
afwezigheden basisonderwijs.
Vanaf school- en academiejaar 2008-2009 vordert de afdeling Studietoelagen
zowel de toelagen HO, SO, LO als KO terug. Vanaf het academiejaar 2019-2020 is
de afdeling Studietoelagen enkel nog bevoegd voor de dossiers hoger onderwijs.
Terugvorderingen van dossiers voor het kleuter-, lager- en secundair onderwijs tot
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en met het aanvraagjaar 2018-2019 worden nog wel verstuurd. Bedragen die
teruggevorderd worden, komen op het recuperatiefonds terecht.
Kredietevolutie:

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
3.705
+ 189
3.894

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Door de definitieve inkomsten van 2018 worden de ontvangsten voor 2019 hoger
ingeschat dan aanvankelijk geraamd, namelijk 3.894k euro.
2.

UITGAVENARTIKELEN

2.1.

PROGRAMMA FA

2.1.1. DEPARTEMENT OV
FB0-1FAD2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de statutaire en
contractuele personeelsleden van het departement Onderwijs en Vorming. Ook de
andere personeelsgebonden uitgaven worden hierop aangerekend, zoals
vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en
woon-werkverkeer.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
14.062
0
+ 158
0
14.220

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
TOTAAL

VAK
+ 98
+ 60
158

VEK
14.062
0
+ 158
0
14.220
(duizend euro)

VEK
+ 98
+ 60
158

Toelichting compensatie van CB0-1CBG2AB-PR:
In het kader van het toekennen van de endogene groei voor 2019, wordt 98k euro
herschikt vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein FB.
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Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TG-PR:

Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord voor 2019, wordt
60k euro herschikt vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein KB.
FB0-1FAD4ZZ-LO – LONEN
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FB0-9FADTZZ-OW.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2007 – artikel 92 voorziet in de oprichting van een fonds personeelsleden
met verlof voor opdracht.
De ontvangsten op dit begrotingsartikel bestaan uit terugvorderingen van wedden
en ermee samenhangende vergoedingen of kosten met betrekking tot
personeelsleden van het beleidsdomein OV, die ten laste genomen worden door
andere overheden of vakorganisaties.
De ontvangsten worden aangewend voor de betaling van wedden
weddentoelagen van de ter vervanging aangeworven personeelsleden.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
1.300
0
0
+ 350
1.650

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Stijging betalingen
TOTAAL

en

VAK
+ 350
350

VEK
1.300
0
0
+ 350
1.650
(duizend euro)

VEK
+ 350
350

Toelichting bijstelling stijging betalingen:
De voorgaande jaren waren er meer terugvorderingen en dus ook meer betalingen
van wedden en weddentoelagen van de ter vervanging aangeworven
personeelsleden. Voor 2019 wordt er een stijging van de uitgaven verwacht van
350k euro.
FB0-1FAD2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel heeft betrekking op de werkingsmiddelen die nodig zijn om de
personeelsleden van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming toe te laten
hun takenpakket op een degelijke manier te kunnen uitvoeren.
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Concreet gaat het om:
Informaticawerkingsmiddelen: hiermee worden de kosten voor het
beschikbaar houden van de gebruikersinfrastructuur en applicaties, aanpassingen
en onderhoud van IT-applicaties, IT-projecten… betaald;
Uitbouw van het kenniscentrum OV: het concept van het kenniscentrum bestaat
uit een intensieve samenwerking om gegevens, informatie en kennis op een
efficiënte en relevante manier uit te wisselen en te delen met alle actoren in het
netwerk. De kredieten zullen aangewend worden om dit concept verder uit te
bouwen. Een concrete realisatie is het online platform Mijn Onderwijs;
Werkingsmiddelen van het departement OV: dit budget wordt gebruikt om alle
vorming voor de personeelsleden, alle zendingen van ambtenaren, alle
onkostenvergoedingen, bepaalde erelonen en gerechtskosten, catering, aankoop
van werkmateriaal en papier, enz. te betalen.
Daarnaast worden ook de zogenaamde kosten voor de werkplekplekdiensten en
gebruikersinfrastructuur
(beschikbaar
houden
en
aankoop
laptops,
smartphones, tablets, printers, Bring Your Own Device-toestellen en
softwarelicenties) op deze middelen aangerekend.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
3.532
0
+ 33
0
3.565

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van PG0-1PKC2TY-IS
TOTAAL

VAK
+ 33
33

VEK
3.532
0
+ 33
0
3.565

(duizend euro)

VEK
+ 33
33

Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TY-IS:
Vanaf dit jaar moeten de Vlaamse ministeries (evenals de agentschappen met
rechtspersoonlijkheid) 178 euro (in plaats van 53 euro) per actief dossier betalen
voor de gebruikskost van Vlimpers. Als compensatie vloeit de eerder voorziene
Vlimpers-dotatie terug naar de entiteiten van de Vlaamse ministeries waardoor
deze verhoging kostenneutraal is.
2.1.2. AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN
FC0-1FAD2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de statutaire en
contractuele personeelsleden van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Hierop
worden ook de andere personeelsgebonden uitgaven aangerekend, zoals
vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en
woon-werkverkeer.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
22.162
0
+ 145
0
22.307

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FC0-1FGD2GY-IS
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
TOTAAL

VAK
+ 50
+ 24
+ 71
145

VEK
22.162
0
+ 145
0
22.307

(duizend euro)

VEK
+ 50
+ 24
+ 71
145

Toelichting compensatie van FC0-1FGD2GY-IS:
Omwille van een personeelsoverdracht vanuit AGION wordt er 50k euro
gecompenseerd van AGION naar AGODI.
Toelichting compensatie van CB0-1CBG2AB-PR:
In kader van het toekennen van de endogene groei voor 2019, wordt 24k euro
herschikt vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein FB.
Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TG-PR:
Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord voor 2019, wordt
71k euro herschikt vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein KB.
FC0-1FAD2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen van AGODI aangerekend.
Het gaat om representatiekosten, catering- en restaurantkosten, reis- en
verblijfskosten (inzonderheid van het verificatiekorps van AGODI), telecom,
kantoormateriaal en meubilair, vakliteratuur, lidmaatschappen…
Het vormingsbudget en kosten voor welzijn op het werk (geneeskundige
onderzoeken of aangepast materiaal) worden hierop ook aangerekend.
Tenslotte worden ook de IT-kredieten van AGODI op dit begrotingsartikel
aangerekend. Met deze kredieten worden de grote toepassingen betaald zoals het
salarissysteem onderhouden en uitbouwen, alsook de kosten van mainframe,
andere allerhande toepassingen, het IT-materiaal voor de medewerkers…
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
10.645
0
+ 52
0
10.697

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van PG0-1PKC2TY-IS
TOTAAL

VAK
+ 52
52

VEK
10.630
0
+ 52
0
10.682

(duizend euro)

VEK
+ 52
52

Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TY-IS:
Vanaf dit jaar moeten de Vlaamse ministeries (evenals de agentschappen met
rechtspersoonlijkheid) 178 euro (in plaats van 53 euro) per actief dossier betalen
voor de gebruikskost van Vlimpers. Als compensatie vloeit de eerder voorziene
Vlimpers-dotatie terug naar de entiteiten van de Vlaamse ministeries waardoor
deze verhoging kostenneutraal is.
2.1.3. AGENTSCHAP
VOOR
HOGER
ONDERWIJS,
VOLWASSENENONDERWIJS, KWALIFICATIES EN STUDIETOELAGEN
FD0-1FAD2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de lonen betaald van de statutaire en contractuele
personeelsleden van AHOVOKS. Ook de andere personeelsgebonden uitgaven
worden hierop aangerekend, zoals maaltijdcheques, woon-werkverkeer,
eindejaarspremie en vakantiegeld.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
13.929
0
+ 118
0
14.047

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
TOTAAL

VAK
+ 77
+ 41
118

VEK
13.929
0
+ 118
0
14.047

(duizend euro)

VEK
+ 77
+ 41
118
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Toelichting compensatie van CB0-1CBG2AB-PR:

In kader van het toekennen van de endogene groei voor 2019, wordt 77k euro
herschikt vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein FB.
Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TG-PR:
Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord voor 2019, wordt
41k euro herschikt vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein KB.
FD0-1FAD2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet wordt aangewend voor de algemene werking van AHOVOKS
(apparaatskosten), zoals vorming, welzijn op het werk, catering, reis- en
verblijfskosten, kantoormateriaal, telecom
en data, print en kopie,
lidmaatschappen en abonnementen.
Het krediet wordt ook aangewend voor IT-uitgaven van AHOVOKS, met name de
permanente IT-kosten (zogenaamde “run-kosten”). Concreet gaat het hier over
exploitatie van bestaande IT-toepassingen (datacenterdiensten en eventueel
software-onderhoud), werkplek- en eindgebruikersinfrastructuur (beschikbaar
houden en aankoop laptops, smartphones, tablets, thuiswerk) en recurrente
softwarelicenties.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
2.432
0
+ 34
0
2.466

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van PG0-1PKC2TY-IS
TOTAAL

VAK
+ 34
34

VEK
2.432
0
+ 34
0
2.466
(duizend euro)

VEK
+ 34
34

Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TY-IS:
Vanaf dit jaar moeten de Vlaamse ministeries (evenals de agentschappen met
rechtspersoonlijkheid) 178 euro (in plaats van 53 euro) per actief dossier betalen
voor de gebruikskost van Vlimpers. Als compensatie vloeit de eerder voorziene
Vlimpers-dotatie terug naar de entiteiten van de Vlaamse ministeries waardoor
deze verhoging kostenneutraal is.
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2.1.4. ONDERWIJSINSPECTIE
FI0-1FAD2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de ambtenaren die
verbonden zijn aan de Onderwijsinspectie.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
781
0
+ 17
0
798

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
TOTAAL

VAK
+ 14
+3
17

VEK
781
0
+ 17
0
798
(duizend euro)

VEK
+ 14
+3
17

Toelichting compensatie van CB0-1CBG2AB-PR:
In het kader van het toekennen van de endogene groei voor 2019, wordt 14k euro
herschikt vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein FB.
Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TG-PR:
Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord voor 2019, wordt 3k euro
herschikt vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein KB.
FI0-1FAD2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit
werkingskrediet
wordt
onder
andere
gebruikt
voor
algemene
representatiekosten en onkostenvergoedingen, reis- en verblijfkosten (inclusief
online reservaties), kantoormateriaal, print en kopie, telecom en data, vorming,
ziektecontroles,
verzekeringen,
lidmaatschappen,
abonnementen,
administratiekosten maaltijdcheques en andere uitgaven zoals onderhoud planten.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
34
0
+2
0
36

VEK
33
0
+2
0
35
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van PG0-1PKC2TY-IS
TOTAAL

VAK
+2
2

(duizend euro)

VEK
+2
2

Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TY-IS:
Vanaf dit jaar moeten de Vlaamse ministeries (evenals de agentschappen met
rechtspersoonlijkheid) 178 euro (in plaats van 53 euro) per actief dossier betalen
voor de gebruikskost van Vlimpers. Als compensatie vloeit de eerder voorziene
Vlimpers-dotatie terug naar de entiteiten van de Vlaamse ministeries waardoor
deze verhoging kostenneutraal is.
2.2.

PROGRAMMA FB

2.2.1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 1
FC0-1FBD2AA-PR – PROVISIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel staan de middelen voor de personeelsleden die ingevolge
het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 herplaatst zijn van het GO!
naar de administratieve diensten van de Vlaamse overheid. In de loop van het jaar
worden deze middelen verdeeld naar de juiste begrotingsartikels van de entiteiten
waar deze personeelsleden tewerkgesteld zijn.
Op deze provisie worden ook de (eenmalige en recurrente) middelen geplaatst
afkomstig van de nieuwe beleidsimpulsen voor onderwijs en voor diverse
projecten. In de loop van het jaar worden deze middelen overgeheveld naar de
juiste begrotingsartikelen voor zover de exacte aanrekeningen gekend zijn.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
1.608
0
+ 700
0
2.308

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FC0-1FDD2DG-WT
Van FC0-1FDD2DD-WT
Naar FC0-1FDD2DA-WT
Van FC0-1FGD2GE-WT
TOTAAL

Vlaams Parlement

VAK
+ 517
+ 107
- 39
+ 115
700

VEK
1.608
0
+ 700
0
2.308
(duizend euro)

VEK
+ 517
+ 107
- 39
+ 115
700
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Toelichting compensatie van FC0-1FDD2DG-WT:
Als besparing op de Brusselse kinderdagverblijven wordt de dubbele subsidiëring
vanuit Onderwijs en vanuit Welzijn afgebouwd. In afwachting van een bestemming
worden deze middelen (517k euro) op de provisie geplaatst.
Toelichting compensatie van FC0-1FDD2DD-WT:
In het secundair onderwijs zijn er minder lestijden onderwijs aan huis nodig dan
voorzien. Deze middelen (107k euro) worden terug op de provisie geplaatst.
Toelichting compensatie naar FC0-1FDD2DA-WT:
In het basis onderwijs zijn er meer lestijden onderwijs aan huis nodig dan voorzien.
Deze middelen (39k euro) worden vanuit de provisie overgeheveld naar de
loonkredieten onderwijs.
Toelichting compensatie van FC0-1FGD2GE-WT:
Er worden minder bedden omgevormd tot K-bedden waardoor er minder middelen
nodig zijn dan geraamd. Het teveel aan budget (115k euro) wordt terug op de
provisie geplaatst.
FD0-1FBD2AA-PR – PROVISIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de middelen ingeschreven voor de financiering van
de groeinorm binnen het volwassenonderwijs.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
1.217
0
- 1.217
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar FD0-1FFD2FA-WT
TOTAAL

VAK
- 1.217
- 1.217

VEK
1.217
0
- 1.217
0
0
(duizend euro)

VEK
- 1.217
- 1.217

Toelichting compensatie naar FD0-1FFD2FA-WT:
De groeinorm binnen het volwassenenonderwijs werd toegepast, waardoor de
voorziene middelen naar de loonkredieten volwassenenonderwijs kunnen worden
herschikt.
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2.3.

PROGRAMMA FD

2.3.1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 4
2.3.

PROGRAMMA FD

Globale toelichting lonen onderwijs
2.3.1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 4

Volgende wijzigingen voor BA2019 ten opzichte van BO2019 gelden voor alle lonen
vanGlobale
de onderwijsbegroting.
toelichting lonen onderwijs
Volgende
wijzigingen voor BA2019
tenvoor
opzichte
van BO2019
gelden voor
Bij deze
begrotingsaanpassing
wordt
de raming
vertrokken
van alle
de lonen
gekende
van de onderwijsbegroting.
uitgaven
van 2018 en niet langer van de uitgaven 2017 zoals bij een
begrotingsopmaak het geval is. Deze recentere basis zorgt voor een nauwere
Bij deze met
begrotingsaanpassing
aansluiting
de werkelijkheid.wordt voor de raming vertrokken van de gekende
uitgaven van 2018 en niet langer van de uitgaven 2017 zoals bij een
begrotingsopmaak het geval is. Deze recentere basis zorgt voor een nauwere
Een belangrijke aanpassing binnen de lonen is de vergrijzing, met als gevolg een
aansluiting met de werkelijkheid.

stijging van de gemiddelde loonkosten. Enerzijds was de vergrijzing in 2018 te laag
ingeschat,
maar anderzijds
isbinnen
de vergrijzing
terug afgezwakt.
Wellicht
lag het
Een belangrijke
aanpassing
de lonen 2019
is de vergrijzing,
met als
gevolg een
effect
van
het
optrekken
van
de
pensioenleeftijd
al
meer
in
2018
dan
in
2019.
stijging van de gemiddelde loonkosten. Enerzijds was de vergrijzing in 2018 te laag
Globaal
is
er
wel
nog
steeds
een
stijging
van
13,1
miljoen
euro
ten
opzichte
ingeschat, maar anderzijds is de vergrijzing 2019 terug afgezwakt. Wellicht lag hetvan
effect van het optrekken
begrotingsopmaak
2019. van de pensioenleeftijd al meer in 2018 dan in 2019.
Globaal is er wel nog steeds een stijging van 13,1 miljoen euro ten opzichte van

begrotingsopmaak
2019.van het middelenfonds volledig aangewend om alle
In 2018
werd het saldo
betalingen te kunnen uitvoeren. Om op kasbasis terug een buffer op te bouwen
In 2018
werd het saldo
middelenfonds
vollediglijken
aangewend
om alle
wordt
de aanwending
van van
het het
fonds
beperkt. Hierdoor
de lonen
op de
betalingen te kunnen uitvoeren. Om op kasbasis terug een buffer op te bouwen
verschillende begrotingsartikelen ten opzichte van begrotingsopmaak te stijgen
wordt de aanwending van het fonds beperkt. Hierdoor lijken de lonen op de
metverschillende
26 miljoenbegrotingsartikelen
euro, maar die ten
stijging
wordt tenietgedaan door de lagere
opzichte van begrotingsopmaak te stijgen
aanwending
van
het
fonds.
met 26 miljoen euro, maar die stijging wordt tenietgedaan door de lagere
aanwending van het fonds.

Samen met bijkomende aanwending van het middelenfonds in 2018 werd voor
2 provisies
- die
in 2018 aanwending
moeten vastgelegd
worden voor in
betalingen
in voor
2019 Samen met
bijkomende
van het middelenfonds
2018 werd
provisies
- die
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moeten vastgelegd
worden voor
in 2019
10 2miljoen
euro
minder
Dit betekent
dat betalingen
er in 2019
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vastgelegd.
Dit betekent
dat er in 2019 te
eenmalig
10 miljoen
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wordt
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om aan deze
betalingsverplichtingen
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10 miljoen euro wordt voorzien om aan deze betalingsverplichtingen te voldoen.

De globale loonkredieten omvatten naast de reguliere omkadering ook enkele
De globale loonkredieten omvatten naast de reguliere omkadering ook enkele
belangrijke
bijkomende omkaderingen/financieringen/kostendrijvers. Doordat
belangrijke bijkomende omkaderingen/financieringen/kostendrijvers. Doordat
deze op dezelfde begrotingsartikelen uitbetaald worden, zijn deze in de begroting
deze op dezelfde begrotingsartikelen uitbetaald worden, zijn deze in de begroting
nietniet
zichtbaar.
Om
toch
behouden,
worden
deze
zichtbaar.
Om
tocheen
eenzekere
zekere transparantie
transparantie tetebehouden,
worden
deze
in in
onderstaande
tabel
opgesomd.
Belangrijk
hierbij
is
dat
het
gaat
om
onderstaande tabel opgesomd. Belangrijk hierbij is dat het gaat om eeneen
benaderende
kost
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werd
vande
degegevens
gegevens
elektronisch
benaderende
kost
die
werdberekend
berekend op
op basis
basis van
in in
hethet
elektronisch
personeelsdossier.
personeelsdossier.
2015
2015
onderwijsniveau BFT
BFT
dEUR
onderwijsniveau
dEUR
anderstalige
nieuwkomers
(AN)
basis
193
8.205
anderstalige
nieuwkomers
(AN)
basis
193
8.205
anderstalige
nieuwkomers
(AN)
secundair
404
18.862
anderstalige nieuwkomers (AN)
secundair
404
18.862
vervolgschoolcoaches AN
secundair
38
1.898
vervolgschoolcoaches AN
secundair
38
1.898
Ondersteuningsbeleid (*)
basis
950
43.345
Ondersteuningsbeleid (*)
basis
950
43.345
Ondersteuningsbeleid (*)
secundair
542
24.515
Ondersteuningsbeleid
(*)
secundair
542
24.515
Gelijkeonderwijskansen
secundair
799
39.666
Gelijkeonderwijskansen
secundair
799
39.666
ICT-coördinatie
basis
400
17.607
ICT-coördinatie
basis
400
17.607
ICT-coördinatie
secundair
229
10.837
ICT-coördinatie
secundair
229
10.837
ICT-coördinatie
DKO
19
880
ICT-coördinatie
VWO
30
1.555
ICT-coördinatie
DKO
19
880
(permanent) onderwijs aan huis
basis
30
1.338
ICT-coördinatie
VWO
30
1.555
(permanent)
onderwijs
secundair
101
4.755
(permanent)
onderwijs
aanaan
huishuis
basis
30
1.338
stimulus onderwijs
scholengemeenschap
basis
625
31.305
(permanent)
aan huis
secundair
101
4.755
taak & functiedifferentiatie
secundair
545
26.921
stimulus scholengemeenschap
basis
625
31.305
Zorgcoördinatie
basis
1.670
80.754
taak & functiedifferentiatie
secundair
545
26.921
PWB (personeel op werkingsbudget)
basis
439
18.783
Zorgcoördinatie
basis
1.670
80.754
PWB (personeel op werkingsbudget)
secundair
62
2.754
PWB (personeel
op werkingsbudget)
basis
439
18.783
PWB (personeel
op werkingsbudget)
DKO
22
915
PWB (personeel
op werkingsbudget)
secundair
62
2.754
PWB (personeel
op werkingsbudget)
VWO
16
811
PWB (personeel
op werkingsbudget)
DKO
22
915
* voor sep 2017
gaat dit om GON ION en waarborgregeling
PWB (personeel op werkingsbudget)
VWO
16
811
* voor sep 2017 gaat dit om GON ION en waarborgregeling

Vlaams Parlement

2016
2017
2018 2018
2016
2017
BFT
dEUR
BFT
dEUR BFTBFT dEUR
dEUR BFT BFTdEUR dEUR
281
14.222
281 11.976
11.976 31731713.903
13.903321 321
14.222
575
28.176
575 27.081
27.081 56856827.228
27.228577 577
28.176
91
4.489
189
9.530
182
9.272
91
4.489
189
9.530
182
9.272
1.124
52.149 1.352
64.347 1.507
72.713
1.124
52.149 1.352
64.347 1.507
72.713
557
25.692
630
29.897
698
33.714
557 40.630
25.692 80663041.436
29.897832 698
33.714
809
43.387
809 18.277
40.630 41380618.830
41.436414 832
43.387
409
19.206
409 10.981
18.277 22841311.152
18.830233 414
19.206
229
11.472
229
10.981
11.152 20 233 980
11.472
20
928
20228 959
3020 1.542
928 30 20 1.568 959 30 201.586 980
3230 1.462
1.542 41 30 1.869
1.568 55 302.4831.586
12032 5.632
1.462 147 41 7.063
1.869176 558.5452.483
633
34.1248.545
120 32.101
5.632 64514733.340
7.063653 176
502
28.685
633 24.954
32.101 54264527.493
33.340560 653
34.124
1.697
83.096 1.701
84.954 1.732
87.721
502
24.954
542
27.493
560
28.685
470
20.262
506
22.197
545
24.339
1.697
83.096 111
1.701 5.146
84.9541541.7327.253
87.721
82
3.704
470 1.144
20.262 29506 1.294
22.197 40 5451.823
24.339
26
3.704 23111 1.217
5.146 20 1541.1627.253
2082 1.027

26
20

1.144
1.027

29
23

1.294
1.217

40
20

1.823
1.162
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FC0-1FDD2DA-WT – LONEN BASISONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de lonen van het bestuurs- en onderwijzend
personeel van het basisonderwijs aangerekend.
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding
van 27 maart 1991;
Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek van 13 juli 2001.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
3.452.253
0
+ 39
+ 34.734
3.487.026

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FC0-1FBD2AA-PR
TOTAAL

VAK
+ 39
39

VEK
3.452.253
0
+ 39
+ 34.734
3.487.026
(duizend euro)

VEK
+ 39
39

Toelichting compensatie van FC0-1FBD2AA-PR:
De nodige middelen voor tijdelijk onderwijs aan huis en de benodigde middelen
voor de ziekenhuisbedden werden geactualiseerd. In totaal was hiervoor
800k euro voorzien, waarbij initieel al een verdeling in de betreffende
begrotingsartikelen verwerkt was en het restant op de provisie. Door de
actualisatie is er een verschuiving tussen beide.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Leerlingen-effect
Vergrijzing
Middelenfonds
Tekort provisies
TOTAAL

VAK
+ 13.605
+ 1.500
+ 14.095
+ 5.534
34.734

VEK
+ 13.605
+ 1.500
+ 14.095
+ 5.534
34.734

De bijstellingen voor vergrijzing, middelenfonds en tekort provisies werden
toegelicht in de globale toelichting van de lonen.
Toelichting bijstelling leerlingen-effect:
Bij BO2019 zijn de verwachte betalingen aan lonen voor schooljaren 2018-2019 en
2019-2020 gebaseerd op leerlingengegevens en de verhoudingen van leerlingen
ten opzichte van volume aan personeel van het verleden. Bij deze
begrotingsaanpassing zijn reeds de effectieve betalingen gekend tot en met april
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2019 zodat enkel nog voor de overige maanden een raming moet gemaakt worden.
Op basis van die gegevens wordt het budget bijgesteld met 13.605k euro.
FC0-1FDD2DB-WT – WERKING GEWOON BASISONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de schoolbesturen van
het gewoon basisonderwijs voorzien. Deze middelen kunnen de schoolbesturen
inzetten voor de werking, uitrusting, groot onderhoud en investeringen in hun
scholen. Hieronder valt ook het kosteloos verstrekken van leerboeken en
schoolbehoeften aan de leerplichtige leerlingen. De werkingsmiddelen kunnen ook
aangewend worden om personeelsleden aan te werven.
Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 - artikel 76 en volgende.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
514.012
0
- 480
- 9.703
503.829

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar FC0-1FDD2DC-WT
TOTAAL

VAK
- 480
- 480

VEK
514.012
0
- 480
- 9.703
503.829
(duizend euro)

VEK
- 480
- 480

Toelichting compensatie naar FC0-1FDD2DC-WT:
Er wordt 480k euro VAK en VEK gecompenseerd naar FC0-1FDD2DC-WT om de
verdeling aan te passen van de middelen tussen gewoon basisonderwijs (bao) en
buitengewoon basisonderwijs (bubao) voor het project ondersteuning leerkrachten
in de klas.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Evolutie leerlingen
Afvloei MVD-personeel
Terugdraai
gelijkschakeling kleuters
buiten model
Extra
middelen
voor
kleuters (eenmalig)
TOTAAL

VAK
-9
+ 31

VEK
-9
+ 31

- 10.117

- 10.117

+ 392

+ 392

- 9.703

- 9.703

Toelichting bijstelling evolutie leerlingenaantal:
De gecorrigeerde leerlingencijfers zorgen voor een daling van het krediet met
9k euro.
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Toelichting bijstelling afvloei MVD-personeel:
Het herrekenen van de natuurlijke afvloei van het MVD-personeel zorgt voor een
stijging van 31k euro.
Toelichting bijstelling terugdraai gelijkschakeling kleuters buiten model:
Er komt een volledige gelijkschakeling van de financiering van kleuters binnen het
model vanaf schooljaar 2019-2020. De middelen buiten het model die uitbetaald
zouden worden in december 2019 dienen dan toegevoegd te worden aan de
budgetten van 2020. Hierdoor daalt het krediet nu met 10.117k euro.
Toelichting bijstelling extra middelen voor kleuters (eenmalig):
Er werden eenmalig extra middelen toegekend voor het kleuteronderwijs. Voor het
begrotingsjaar 2019 wordt een extra werkingsbudget van 397.607 euro toegekend
aan het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, voor het schooljaar 2018-2019.
Voor het gewoon basisonderwijs betekent dit een stijging van het krediet met
392k euro.
FC0-1FDD2DC-WT – WERKING BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de schoolbesturen van
het buitengewoon basisonderwijs voorzien. Deze middelen kunnen de
schoolbesturen inzetten voor de werking, uitrusting, groot onderhoud en
investeringen in hun scholen. Hieronder verstaan we ook het kosteloos verstrekken
van leerboeken en schoolbehoeften aan de leerplichtige leerlingen. De
werkingsmiddelen kunnen ook aangewend worden om personeelsleden aan te
werven.
Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 - artikel 76 en volgende.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
43.307
0
+ 480
- 553
43.234

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FC0-1FDD2DB-WT
TOTAAL

VAK
+ 480
480

VEK
43.307
0
+ 480
- 553
43.234
(duizend euro)

VEK
+ 480
480

Toelichting compensatie van FC0-1FDD2DB-WT:
Er wordt 480k euro VAK en VEK gecompenseerd van FC0-1FDD2DB-WT om de
verdeling aan te passen van de middelen tussen bao en bubao voor het project
ondersteuning leerkrachten in de klas.
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(duizend euro)

Andere bijstellingen
Evolutie leerlingenaantal
Afvloei MVD-personeel
Terugdraai
gelijkschakeling kleuters
buiten model
Differentiatie type 6
M-decreet –
ondersteuningsmodel
M-decreet:
nieuw
mechanisme type 2/4/6/7
Extra
middelen
voor
kleuters eenmalig
TOTAAL

VAK
+1
- 40
- 79

VEK
+1
- 40
- 79

- 299
- 342

- 299
- 342

+ 200

+ 200

+6

+6

- 553

- 553

Toelichting bijstelling evolutie leerlingenaantal:
Het corrigeren van de leerlingencijfers resulteert in een stijging van het krediet
met 1k euro.
Toelichting bijstelling afvloei MVD-personeel:
Het herrekenen van de natuurlijke afvloei van het MVD-personeel resulteert in een
daling van het krediet met 40k euro.
Toelichting bijstelling terugdraai gelijkschakeling kleuters buiten model:
Er volgt een volledige gelijkschakeling van de financiering van kleuters binnen het
model vanaf schooljaar 2019-2020. De middelen buiten het model die uitbetaald
zouden worden in december 2019 dienen dan toegevoegd te worden aan de
budgetten van 2020. Hierdoor daalt het krediet nu met 79k euro.
Toelichting bijstelling differentiatie type 6:
De herziening van de lineaire financiering voor type 6 waarvoor er een
verdubbeling van het budget nodig was, wordt niet doorgevoerd (-299k euro).
Toelichting bijstelling M-decreet - ondersteuningsmodel:
Op basis van het aantal omkaderingseenheden daalt het krediet met 342k euro.
Toelichting bijstelling M-decreet: nieuw mechanisme type 2/4/6/7:
In de conceptnota ‘verdere bijsturing M-decreet’, goedgekeurd op de VR van
20 april 2018, is voorzien in de open-end berekening van omkadering en werking
van de kleine types. De open-end berekening resulteert in een bijstelling van
200k euro voor het buitengewoon basisonderwijs (bovenop de 414k euro voorzien
bij BO2019).
Toelichting bijstelling extra middelen voor kleuters (eenmalig):
Er werden eenmalig extra middelen toegekend aan het kleuteronderwijs. Voor het
begrotingsjaar 2019 wordt een extra werkingsbudget van 397.607 euro toegekend
aan het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, voor het schooljaar 2018-2019.
Voor het buitengewoon basisonderwijs betekent dit een stijging van het krediet
met 6k euro.
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FC0-1FDD2DD-WT – LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden de lonen van het bestuurs- en onderwijzend personeel van
het secundair onderwijs aangerekend.
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding
van 27 maart 1991;
Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek van 13 juli 2001.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
3.809.515
0
- 107
+ 16.085
3.825.493

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar FC0-1FBD2AA-PR
TOTAAL

VAK
- 107
- 107

VEK
3.809.515
0
- 107
+ 16.085
3.825.493
(duizend euro)

VEK
- 107
- 107

Toelichting compensatie naar FC0-1FBD2AA-PR:
De nodige middelen voor tijdelijk onderwijs aan huis en de benodigde middelen
voor de ziekenhuisbedden werden geactualiseerd. In totaal was hiervoor 800k euro
voorzien. Door de actualisatie van de cijfers worden de vrijgekomen middelen
verschoven naar de provisie.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Vergrijzing
Middelenfonds
Tekort provisies
Leerlingen-effect
TOTAAL

VAK
+ 10.456
+ 8.184
+ 4.771
- 7.326
16.085

VEK
+ 10.456
+ 8.184
+ 4.771
- 7.326
16.085

De bijstellingen voor vergrijzing, middelenfonds en tekort provisies werden
toegelicht in de globale toelichting van de lonen.
Toelichting bijstelling leerlingen-effect:
Bij de begrotingsopmaak zijn de verwachte betalingen aan lonen voor schooljaren
2018-2019 en 2019-2020 gebaseerd op leerlingengegevens en de verhoudingen
van leerlingen ten opzichte van het volume personeel van het verleden. Bij de
begrotingscontrole zijn de effectieve betalingen gekend t.e.m. april 2019 en wordt
enkel nog voor de resterende maanden een raming gemaakt. Op basis van die
meer actuele gegevens wordt het budget bijgesteld met -7.326k euro.
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FC0-1FDD2DE-WT – WERKING GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de schoolbesturen van
het gewoon secundair onderwijs aangerekend. De schoolbesturen kunnen deze
middelen inzetten voor de werking, uitrusting, groot onderhoud en investeringen
in hun scholen. Hieronder valt ook het kosteloos verstrekken van leerboeken en
schoolbehoeften aan de leerplichtige leerlingen. De werkingsmiddelen kunnen ook
aangewend worden om personeelsleden aan te werven.
Codex Secundair Onderwijs (24 juni 2011) - artikel 242 en volgende.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
431.592
0
+6
+ 9.130
440.728

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FC0-1FDD2DF-WT
TOTAAL

VAK
+6
6

VEK
431.592
0
+6
+ 9.130
440.728
(duizend euro)

VEK
+6
6

Toelichting compensatie van FC0-1FDD2DF-WT:
Er wordt 6k euro VAK en VEK van de ‘toelage didactische uitrustingsgoederen’
gecompenseerd om een correcte verdeling van de middelen tussen het gewoon en
buitengewoon secundair onderwijs te bekomen.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Leerlingenevolutie
MVD-personeel
Aankoop didactische
uitrusting STEM
TOTAAL

VAK
- 18
- 219
+ 9.367

VEK
- 18
- 219
+ 9.367

9.130

9.130

Toelichting bijstelling Leerlingenevolutie:
De bedragen van het werkingsmodel worden jaarlijks aangepast voor 40% aan de
puntenevolutie (dit is de leerlingenevolutie in punten, vooral afhankelijk van het
studiegebied). De leerlingenevolutie zorgt voor een daling van 18k euro.
Toelichting bijstelling MVD-personeel:
Voor het GO! stijgt de resterende loonkost van het MVD-personeel dat van de
dotatie wordt afgetrokken. Dit zorgt voor een daling van het krediet met
219k euro.
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Toelichting bijstelling Aankoop didactische uitrusting STEM:
(dit bedrag is een deel van het voorziene budget ‘Nieuw beleid (formatie)’ in het
overzicht ‘Netto beleidsruimte’).
Ten laste van de begroting 2019 ontvangen de scholen van het gefinancierde of
het gesubsidieerde voltijds gewoon secundair onderwijs een forfaitair bedrag per
regelmatige leerling die op 1 februari 2019 is ingeschreven in een van de bepaalde
structuuronderdelen met een technisch of een zorgprofiel. De gekozen
structuuronderdelen hebben, voor het halen van de eindtermen, een grote nood
aan investeringen in didactische uitrusting.
FC0-1FDD2DF-WT – WERKING BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de schoolbesturen van
het buitengewoon secundair onderwijs aangerekend. De schoolbesturen kunnen
deze middelen inzetten voor de werking, uitrusting, groot onderhoud en
investeringen in hun scholen. Hieronder valt ook het kosteloos verstrekken van
leerboeken
en
schoolbehoeften
aan
de
leerplichtige
leerlingen.
De
werkingsmiddelen kunnen ook aangewend worden om personeelsleden aan te
werven.
Codex Secundair Onderwijs (24 juni 2011) - artikel 323 en volgende.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
29.825
0
-7
+ 637
30.455

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar FC0-1FDD2DE-WT
TOTAAL

VAK
-7
-7

VEK
29.825
0
-7
+ 637
30.455
(duizend euro)

VEK
-7
-7

Toelichting compensatie naar FC0-1FDD2DE-WT:
Er wordt 7k euro VAK en VEK van de ‘toelage didactische uitrustingsgoederen’
gecompenseerd om een correcte verdeling tussen het gewoon en buitengewoon
secundair onderwijs te bekomen.
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(duizend euro)

Andere bijstellingen
MVD-personeel
Leerlingenevolutie
Correctie
ondersteuningsmodel
Correctie kleine types
ondersteuningsnetwerk
Aankoop
didactische
uitrusting STEM
TOTAAL

VAK
-2
+2
+ 14

VEK
-2
+2
+ 14

- 10

- 10

+ 633

+ 633

637

637

Toelichting bijstelling MVD-personeel:
Voor het GO! stijgt de resterende loonkost van het MVD-personeel die van de
dotatie wordt afgetrokken. Dit zorgt voor een daling van het krediet met 2k euro.
Toelichting bijstelling Leerlingenevolutie:
De bedragen van het werkingsmodel worden jaarlijks aangepast voor 40% aan de
puntenevolutie (dit is de leerlingenevolutie in punten, vooral afhankelijk van het
studiegebied). De leerlingenevolutie zorgt voor een stijging van 2k euro.
Toelichting bijstelling Correctie ondersteuningsmodel:
Op basis van het aantal omkaderingseenheden stijgt het krediet met 14k euro.
Toelichting bijstelling M-decreet: nieuw mechanisme type 2/4/6/7:
In de conceptnota ‘verdere bijsturing M-decreet’, goedgekeurd op de VR van
20 april 2018, is voorzien in de open-end berekening van omkadering en werking
van de kleine types. De concrete open-end berekening van de kleine types in
werking zorgt voor een daling 10k euro ten opzichte van de reeds gevraagde
801k euro bij BO2019.
Toelichting bijstelling Aankoop didactische uitrusting STEM:
(dit bedrag is een deel van het voorziene budget ‘Nieuw beleid (formatie)’ in het
overzicht ‘Netto beleidsruimte’).
Ten laste van de begroting 2019 ontvangen de scholen van het gefinancierde of
het gesubsidieerde buitengewoon secundair onderwijs een forfaitair bedrag per
regelmatige leerling die op 1 februari 2019 is ingeschreven in een van de bepaalde
structuuronderdelen met een technisch of een zorgprofiel. De gekozen
structuuronderdelen hebben, voor het halen van de eindtermen, een grote nood
aan investeringen in didactische uitrusting.
FC0-1FDD2DG-WT – SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de salariskosten aangerekend voor de
kinderdagverblijven Brussel en het voor- en naschools toezicht in de scholen van
het gemeenschapsonderwijs in Brussel, alsook de salariskost van de
gesubsidieerde contractuelen en de contractuelen van het Ministerie van
Onderwijs, de salarissen voor tijdelijke werkonbekwaamheid van het contractueel
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personeel van het gemeenschapsonderwijs, de terugbetaling woon-werkverkeer
openbaar vervoer en de fietsvergoeding, en de busbegeleiding.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
67.529
0
- 517
- 5.243
61.769

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar FC0-1FBD2AA-PR
TOTAAL

VAK
- 517
- 517

VEK
67.529
0
- 517
- 5.243
61.769
(duizend euro)

VEK
- 517
- 517

Toelichting compensatie naar FC0-1FBD2AA-PR:
Er is een besparing van 517k euro op de Brusselse kinderdagverblijven door het
afbouwen van de dubbele subsidiëring door Onderwijs en Welzijn. In afwachting
van een bestemming worden deze middelen op de provisie geplaatst.
Toelichting bijstellingen:
Andere bijstellingen
Terugdraaien
tweede
voorschot vervoerskosten
2018
Meerkost vervoerskosten
Kosten busbegeleiding
Loonkost
geco’s
en
Brusselse
kinderdagverblijven
TOTAAL

(duizend euro)

VAK

VEK

- 5.445

- 5.445

+ 583
- 627

+ 583
- 627

+ 246

+ 246

- 5.243

- 5.243

Toelichting bijstelling terugdraaien tweede voorschot vervoerskosten
2018:
In 2018 is er uitzonderlijk een tweede voorschot uitbetaald aan de
onderwijsinstellingen voor de tegemoetkoming in het woon-werkverkeer. Deze
eenmalige middelen worden nu terug in mindering gebracht.
Toelichting bijstelling meerkost vervoerskosten:
De stijging van de kosten van het openbaar vervoer zorgen voor een stijging van
583k euro voor de terugbetaling van de kosten van het woon-werkverkeer.
Toelichting bijstelling kosten busbegeleiding:
Er worden minder ritten dan oorspronkelijk geraamd ingericht, de kost daalt
hierdoor met 627k euro.
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Toelichting bijstelling loonkost geco’s en Brusselse kinderdagverblijven:
Door de toename van de eenheidsloonkost stijgt de loonkost in 2019 met
246k euro.
FC0-1FDD4DG-WT – SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
Dit uitgavenartikel is gekoppeld met het ontvangstenartikel FC0-9FDDTDG-OW.
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de loonbetalingen
van het onderwijzend personeel.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
63.164
0
0
- 26.131
37.033

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Saldo opbouw
TOTAAL

VAK
- 26.131
- 26.131

VEK
63.164
0
0
- 26.131
37.033
(duizend euro)

VEK
- 26.131
- 26.131

Toelichting bijstelling saldo opbouw:
In 2018 werd het saldo zo goed als volledig afgebouwd. Door de uitgaven op dit
fonds te beperken in 2019 wordt er terug aan saldo-opbouw gedaan. Deze saldoopbouw is noodzakelijk om eventuele onderramingen in het loonmodel te kunnen
opvangen.
FC0-1FDD2DH-WT – WERKING INTERNATEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de internaatsbesturen
aangerekend. De internaatsbesturen kunnen deze middelen inzetten voor de
werking, uitrusting, groot onderhoud en investeringen in hun internaten. De
werkingsmiddelen kunnen ook aangewend worden om personeelsleden aan te
werven.
Decreet betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs - artikel
III. 15 en volgende.

Vlaams Parlement

13 (2019-2020) – Nr. 2-F

41

Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
24.409
- 29
0
- 36
24.344

VEK
24.409
- 29
0
- 36
24.344

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Daling aantal internen
TOTAAL

VAK
- 36
- 36

(duizend euro)

VEK
- 36
- 36

Toelichting bijstelling daling aantal internen:
De daling van het aantal internen resulteert in een bijstelling van het krediet met
-36k euro.
2.4.

PROGRAMMA FE

2.4.1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 5
FD0-1FED2EA-IS – HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de basisfinanciering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen aangerekend.
Deze basisfinanciering omvat de werkingsenveloppe voor het hoger onderwijs
(hogescholen en universiteiten) en de Vlaamse autonome hogere zeevaartschool,
de wachtgelden aan de terbeschikkinggestelden voorafgaand aan het
pensioen binnen het hoger onderwijs, de centrale personeelsuitgaven voor het
centraal fonds en het meester- vak en dienstpersoneel aan de hogescholen, de
toelage voor het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de
hogescholen, de toelage voor de aanvullende onderzoeksmiddelen aan de
universiteiten en de hogescholen, de aanvullende werkingsmiddelen voor het
hoger onderwijs gevestigd in Brussel, de bijdrage aan de wettelijke en
conventionele werkgeversbijdragen van de universiteiten, de toelage voor
studentenvoorzieningen binnen het hoger onderwijs, de toelage aan de
universiteit Antwerpen ten bate van het instituut voor ontwikkelingsbeleid en
-beheer (IOB) en het instituut voor joodse studies (IJOS), de toelage aan de
vrije universiteit Brussel ten behoeve van het instituut voor Europese studies
(IES), de financiering van de hbo5-samenwerkingsverbanden, de
aanvullende middelen ten behoeve van de beursstudenten hoger onderwijs.

Vlaams Parlement

13 (2019-2020) – Nr. 2-F

42
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
1.856.796
- 2.900
- 45
- 212
1.853.639

VEK
1.856.796
- 2.900
- 45
- 212
1.853.639

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar FD0-1FFD2FA-WT
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
- 45
- 45

VEK
- 45
- 45

Toelichting compensatie naar FD0-1FFD2FA-WT:
Bij BO2019 waren de totale leraarsuren voor de berekening van de inkanteling van
hbo5/slo binnen het hoger onderwijs (kostendrijver) vanuit het loonmodel vwo nog
niet definitief gekend. Op basis van de definitieve cijfers wordt de oorspronkelijke
compensatie verminderd met 45k euro.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Bijstelling niet-afgetopte
lesuren
inkanteling
hbo5/slo
TOTAAL

VAK

VEK

- 212

- 212

- 212

- 212

Toelichting bijstelling niet-afgetopte lesuren inkanteling hbo5/slo:
Bij BO2019 waren de totale niet-afgetopte leraarsuren voor de inkanteling van
hbo5/slo binnen het hoger onderwijs (kostendrijver) nog niet definitief gekend. Op
basis van de definitieve cijfers wordt het krediet bijgesteld met -212k euro.
Kredietherverdeling:
Op basis van artikel 53 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair
na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs kunnen de verschillende
instellingen binnen een samenwerkingsverband middelen overdragen naar een
andere instelling van het samenwerkingsverband.
Meer specifiek kan een hogeschool, na onderhandeling in het hogeschoolonderhandelingscomité, middelen overdragen naar een andere partner van het
samenwerkingsverband. Concreet voor het schooljaar 2018-2019 wordt er
643k euro van dit artikel herverdeeld naar de loonkredieten van het
volwassenenonderwijs (FD0-1FFD2FA-WT).
FD0-1FED4EA-IS – HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FD0-9FEDTEA-OI.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Artikel III.36 van de Codex Hoger Onderwijs voorziet in een fonds voor het hoger
onderwijs. Dit fonds wordt gespijsd door ontvangsten die voortvloeien uit
terugvorderingen
hogescholenonderwijs
(terugstorting
onverschuldigde
Vlaams Parlement

13 (2019-2020) – Nr. 2-F

43

salarissen), terugvorderingen kinéfonds (terugstorting salarissen personeelsleden
met betrekking buiten een instelling voor hoger onderwijs) en middelen ontvangen
vanuit het Vlaams Klimaatfonds.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
4.947
0
0
- 31
4.916

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Terugstortingen
enveloppe
hoger
onderwijs
TOTAAL

VEK
4.947
0
0
- 31
4.916
(duizend euro)

VAK

VRK

- 31

- 31

- 31

- 31

Toelichting bijstelling terugstortingen enveloppe hoger onderwijs:
De terugvorderingen hogescholenonderwijs en kiné worden geraamd op 141k euro.
De uitgaven worden hieraan aangepast (141k euro). Ten opzichte van het bedrag
BO2019 (172k euro) is dit een vermindering van 31k euro.
De verwachte klimaatuitgaven blijven ongewijzigd.
FB0-1FED2EB-WT – HOGER ONDERWIJS - ANDERE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de financiering van Antwerp Management
School (AMS) en de Vlerick Business School (VBS), beiden instellingen van
openbaar nut voor post-initieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en
wetenschappelijke dienstverlening.
De financiering van beide instellingen is vervat in de artikelen III.115 tot en met
III.118 van Codex Hoger Onderwijs, met als kernopdracht het verschaffen van
post-initieel onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het
verstrekken van wetenschappelijke dienstverlening op het gebied van
managementwetenschappen.
In
uitvoering
van
dit
decreet
zijn
beheersovereenkomsten tussen deze instellingen en de Vlaamse Regering
afgesloten.
Ook de financiering van de hogere instituten voor schone kunsten en van
instellingen die excellente kunstopleidingen organiseren worden aangerekend op
dit begrotingsartikel.
De financiering van deze instellingen is vervat in artikel III.119 van de Codex Hoger
Onderwijs. Overeenkomstig dit decreet heeft de Vlaamse Regering
beheersovereenkomsten afgesloten met de volgende instituten: Orpheus Instituut,
HISK, P.A.R.T.S., International Opera Academy en a.pass. In deze
beheersovereenkomsten zijn verscheidene te realiseren doelstellingen opgenomen
aangaande de onderwijs- en dienstverleningsactiviteiten, de kwaliteits- en
kwantiteitsbewaking, het personeelsbeleid en de inschrijvingsgelden.
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Kredietevolutie:
VAK
7 486
- 12
0
+ 10.000
17.474

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

VEK
7 486
- 12
0
+ 10.000
17.474

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Opstartfinanciering
nieuwe richtingen hoger
onderwijs
TOTAAL
Toelichting
onderwijs:

bijstelling

(duizend euro)

VAK

VEK

+ 10.000

+ 10.000

10.000

10.000

opstartfinanciering

nieuwe

richtingen

hoger

(dit bedrag is een deel van het voorziene budget ‘Nieuw beleid (formatie)’ in het
overzicht ‘Netto beleidsruimte’)
De provinciebesturen van Limburg en West-Vlaanderen kunnen ten behoeve van
de hogescholen en universiteiten die binnen hun gebied actief zijn een
subsidieaanvraag indienen om de opstart van nieuwe opleidingen te ondersteunen.
Op die manier kunnen deze instellingen beter inspelen op het lokale bedrijfsleven,
bestaande onderzoeksactiviteiten en noden op de arbeidsmarkt.
FD0-1FED2EB-IS – HOGER ONDERWIJS - ANDERE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de andere werkingsmiddelen van het hoger
onderwijs
aangerekend.
Deze
middelen
hebben
betrekking
op
de
werkingsmiddelen aan de studiecentra open hoger onderwijs, de toelagen
aan de universitaire associaties, de werkingsmiddelen aan de faculteit voor
protestantse godsgeleerdheid en de evangelische theologische faculteit
(ETF), en de werkingsmiddelen aan het instituut voor tropische
geneeskunde (ITG).
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019
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0
0
13.121

VEK
13.142
- 21
0
0
13.121
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PROGRAMMA FF

2.5.1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 3
FC0-1FFD2CA-WT – LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de uitbetaling van
de lonen van het deeltijds kunstonderwijs.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
229.036
0
0
+ 5.584
234.620

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen

VEK
229.036
0
0
+ 5.584
234.620
(duizend euro)

VAK

VEK

+ 1.119

+ 1.119

Middelenfonds

+ 499

+ 499

Tekort provisies

+ 216

+ 216

Leerlingen-effect

+ 4.167

+ 4.167

Fonds dko

- 417

- 417

TOTAAL

5.584

5.584

Vergrijzing

De bijstellingen voor vergrijzing, middelenfonds en tekort provisies werden
toegelicht in de globale toelichting van de lonen.
Toelichting bijstelling leerlingen-effect:
Door de invoering van het decreet op 1 september 2018 is er een toename van
leerlingen en omkadering in 2019, wat resulteert in een stijging van het krediet
met 4.167k euro.
Toelichting bijstelling fonds dko:
De inschrijvingsgelden 2018 worden aangewend om de personeelskosten te
betalen in de begroting 2019. In vergelijking met BO2019 liggen de ontvangsten
417k euro lager.
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FC0-1FFD4CA-WT – LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FC0-9FFDTCA-OW.
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen worden gebruikt voor de loonuitgaven van het personeel van het dko.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
15.858
0
0
+ 3.279
19.137

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Technische bijstelling
Gelijkstelling inkomsten
en uitgaven
TOTAAL

VEK
15.858
0
0
+ 3.279
19.137
(duizend euro)

VAK
+ 2.862

VRK
+ 2.862

+ 417

+ 417

3.279

3.279

Toelichting bijstelling technische bijstelling:
Het is decretaal vastgelegd dat de werkingstoelagen aan het OGO (met
uitzondering van de beiaardschool) en VGO niet meer worden uitbetaald op het
artikel van de werkingsmiddelen dko. De academies mogen dit afhouden van de
inschrijvingsgelden die ze doorstorten. Om begrotingstechnische reden dient de
voorafname van de werkingsmiddelen evenwel nog opgenomen te worden bij het
ontvangsten- en de uitgavenartikel inschrijvingsgelden. Daarom wordt er een
technische bijstelling doorgevoerd van 2.862k euro.
Toelichting bijstelling gelijkstelling inkomsten uitgaven:
De uitgaven (aan lonen dko) worden gelijkgesteld aan de verwachte ontvangsten
uit inschrijvingsgelden voor 2018. Dit zorgt voor een toename van het krediet met
417k euro.
2.5.2. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 6
FD0-1FFD2FA-WT – LONEN VOLWASSENENONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de uitbetaling van
de lonen van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en van de
centra voor basiseducatie.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
414.210
0
+ 1.262
- 4.237
411.235

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FD0-1FED2EA-IS
Van FD0-1FBD2AA-PR
TOTAAL

VAK
+ 45
+ 1.217
1.262

VEK
414.210
0
+ 1.262
- 4.237
411.235
(duizend euro)

VEK
+ 45
+ 1.217
1.262

Toelichting compensatie van FD0-1FED2EA-IS:
Er wordt 45k euro VAK en VEK gecompenseerd van FD0-1FED2EA-IS voor de
decretaal geregelde kost van de overheveling van hbo/slo naar het hoger onderwijs
vanaf september 2019.
Toelichting compensatie van FD0-1FBD2AA-PR:
Bij BO2019 werd de groeinorm voor het volwassenenonderwijs in afwachting van
de goedkeuring door de Vlaamse regering op een provisie ingeschreven. Deze
wordt nu vanuit de provisie herschikt naar de lonen.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Vergrijzing
Middelenfonds
Cursisten-effect
TOTAAL

VAK
- 1.204
+ 1.010
- 4.043
- 4.237

VEK
- 1.204
+ 1.010
- 4.043
- 4.237

De bijstellingen voor vergrijzing en middelenfonds werden toegelicht in de globale
toelichting van de lonen.
Toelichting bijstelling cursisten-effect:
Bij BO2019 zijn de verwachte betalingen aan lonen voor schooljaren 2018-2019 en
2019-2020 gebaseerd op het vorig schooljaar, waarop de groeinorm werd
toegepast. Nu zijn de effectieve betalingen gekend tot en met april 2019 zodat
enkel nog de resterende maanden geraamd moeten worden. De actuelere
gegevens resulteren in een bijstelling van het krediet met -4.043k euro.
Kredietherverdeling:
Op basis van artikel 53 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair
na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs kunnen de verschillende
instellingen binnen een samenwerkingsverband middelen overdragen naar een
andere instelling van het samenwerkingsverband.
Meer specifiek kan een hogeschool, na onderhandeling in het hogeschoolonderhandelingscomité, middelen overdragen naar een andere partner van het
samenwerkingsverband. Voor het schooljaar 2018-2019 wordt er 643k euro
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herverdeeld naar dit
(FD0-1FED2EA-IS).

artikel

vanuit

de

basisfinanciering

hoger

onderwijs

FD0-1FFD4FA-WT – LONEN VOLWASSENENONDERWIJS
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FD0-9FFDTFA-OW.
Korte inhoud begrotingsartikel:
De inkomsten van dit fonds worden aangewend voor de betaling van de lonen van
de centra voor basiseducatie.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
2
0
0
+ 2.801
2.803

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Inkomsten fonds
TOTAAL

VAK
+ 2.801
2.801

VEK
2
0
0
+ 2.801
2.803
(duizend euro)

VEK
+ 2.801
2.801

Toelichting bijstelling inkomsten fonds:
De middelen op dit fonds worden bijgesteld in functie van de geraamde inkomsten.
FD0-1FFD2FB-WT – WERKING VOLWASSENENONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden werkingsmiddelen ingeschreven ten behoeve van
de centra voor basiseducatie, de werkingsmiddelen in kader van
inburgeringsbeleid, de werkingsmiddelen in het kader van de asielproblematiek en
de organisatie van taalexamens.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
12.562
0
0
0
12.562

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen wijzigingen.
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Kredietherverdelingen:
Er wordt 785k euro van dit artikel herverdeeld naar FD0-1FFD2FC-WT in het kader
van het zomeraanbod NT2 (Nederlands Tweede Taal).
Er wordt 100k euro van dit artikel herverdeeld naar FD0-1FFD2FC-WT in het kader
van de universitaire talencentra NT2.
FD0-1FFD2FC-WT – VOLWASSENENONDERWIJS - ANDERE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op
dit
begrotingsartikel
worden
de
toelagen
aan
het
Vlaams
ondersteuningscentrum voor de basiseducatie, de coördinatieopdracht aan
gedetineerden, het zomeraanbod NT2, de universitaire talencentra, vzw De Link
en projecten aansluiting hoger onderwijs aangerekend.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
3.022
-5
- 50
0
2.967

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar FB0-1FGD2GK-WT
TOTAAL

VAK
- 50
- 50

VEK
3.022
-5
- 50
+ 153
3.120

(duizend euro)

VEK
- 50
- 50

Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GK-WT:
Met de inkanteling van Toll-net binnen KlasCement werd ook het personeelslid, de
beheerder van het project Toll-net, overgenomen. Het budget gebruikt om de lonen
en werking van deze detachering te betalen worden daarom herschikt.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Extra
eenmalig
VEKkrediet voor vzw De Link
en VOCVO
TOTAAL

VAK

VEK

0

+ 153

0

153

Toelichting bijstelling extra eenmalige VEK-krediet voor vzw De Link en
VOCVO:
Betreft technische rechtzetting van foutief aangerekend VEK-krediet op de
middelen van 2019 in plaats van 2018. Om de lopende verbintenissen van beide
toelagen in 2019 niet te verhinderen wordt een eenmalig extra VEK-krediet
ingeschreven van 153k euro.
Kredietherverdelingen:
Er wordt 785k euro herverdeeld van FD0-1FFD2FB-WT in het kader van het
zomeraanbod NT2 (Nederlands Tweede Taal). Door deze kredietherverdeling
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kunnen alle aangevraagde trajecten zomeraanbod toegekend worden. De cursisten
die in de zomervakantie reeds lessen volgen, brengen daarna geen kost meer met
zich mee op de reguliere budgetten.
Er wordt 100k euro van dit artikel herverdeeld van FD0-1FFD2FB-WT in het kader
van de universitaire talencentra NT2. Door deze kredietherverdeling kunnen 158
bijkomende trajecten toegekend worden. De verwachte daling aan instroom
anderstalige nieuwkomers heeft zich namelijk nog niet ingezet. Deze
kredietherverdeling heeft geen budgettaire impact gezien cursisten die een
opleiding basisniveau NT2 aan de universitaire talencentra volgen, daarna geen
kost meer met zich meebrengen op de reguliere budgetten.
2.6.

PROGRAMMA FG

2.6.1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 2
FB0-1FGD2BA-WT – INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan de stad Genk voor opleidings- en
onderwijsinfrastructuur in het kader van SALK (Strategisch Actieplan Limburg in
het Kwadraat) aangerekend.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
243
0
-4
0
239

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar FB0-1FGD2GT-IS
TOTAAL

VAK
-4
-4

VEK
517
0
-4
0
513
(duizend euro)

VEK
-4
-4

Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GT-IS:
Er wordt 4k euro VAK en VEK gecompenseerd naar FB0-1FGD2GT-IS om de
desindexatie op te vangen voor het bestaande ministeriële besluit van schoolsport.
FB0-1FGD5BA-IS – INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de capaciteitsmiddelen voorzien voor onder meer
capaciteitsuitbreiding inzake scholenbouw. De middelen zijn voorlopig op dit artikel
ingeschreven in afwachting van de herverdeling over de netten. De middelen
worden toegekend met het oog op uitbreiding van de schoolcapaciteit waar de
capaciteitsnoden volgens de capaciteitsmonitor het meest urgent zijn.
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Daarnaast worden hierop ook middelen voorzien
‘bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen’.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

het

project

(duizend euro)

VAK
53.350
0
- 3.000
0
50.350

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar HB0-1HFD5NY-IS
TOTAAL

voor

VAK
- 3.000
- 3.000

VEK
5.564
0
- 3.000
0
2.564
(duizend euro)

VEK
- 3.000
- 3.000

Toelichting compensatie naar HB0-1HFD5NY-IS:
Er wordt 3.000k euro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HFD5NY-IS (Sport
Vlaanderen) voor de uitvoering van de derde projectoproep in het kader van het
naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur.
Kredietherverdelingen:
De beschikbare capaciteitsmiddelen in het kader van scholenbouw voor 2019
(49.960k euro) worden herverdeeld naar de toelagen van AGION
(FC0-1FGD5BY-IS) en het GO! (FC0-1FGD5BX-IS). Deze herverdeling gebeurt ter
uitvoering van de meerjarenraming 2019-2021 zoals toegelicht in de Nota aan de
Vlaamse regering betreffende de verdeling van de capaciteitsmiddelen 2019-2021.
Er wordt 350k euro herverdeeld naar HB0-1HDI2GB-WT in het kader van renovatie
schoolspeelplaatsen. Op dit artikel zijn conform de nota aan de Vlaamse Regering
van 9 november 2018 de budgetten gealloceerd die worden vrijgemaakt voor de
uitvoering van de projectoproep voor ‘bewegingsvriendelijke en gedeelde
schoolspeelplaatsen’.
2.6.2. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 7
FC0-1FGD2GA-WT – LONEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE
LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN
De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de uitbetaling van
de lonen van de pedagogische begeleidingsdiensten en de inspectie
levensbeschouwelijke vakken.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
22.229
0
0
+ 407
22.636

VEK
22.229
0
0
+ 407
22.636

Vlaams Parlement

13 (2019-2020) – Nr. 2-F

52
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK

Vergrijzing

+ 378

+ 378

Middelenfonds
Volume-effect

+ 145
- 116

+ 145
- 116

407

407

TOTAAL

De bijstellingen voor vergrijzing en middelenfonds werden toegelicht in de globale
toelichting van de lonen.
Toelichting bijstelling volume-effect:
Het volume-effect kan verklaard worden door een minimale daling van het aantal
voltijdse betrekkingen.
FC0-1FGD2GB-WT – WERKING PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE
LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Met dit budget worden de werkingstoelagen betaald aan de vereniging en instanties
levensbeschouwelijke vakken en aan de pedagogische begeleidingsdiensten van
het gesubsidieerd onderwijs.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
9.820
0
0
- 19
9.801

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

VEK
9.820
0
0
- 19
9.801
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Ambtentelling

VAK

VEK

- 19

- 19

TOTAAL

- 19

- 19

Toelichting bijstelling ambtentelling:
Door de daling van het aantal organieke ambten op 1 februari 2018 daalt het
werkingsbudget van de pedagogische begeleidingsdiensten met 19k euro.
FC0-1FGD2GC-WT – LONEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de uitbetaling van
de lonen van de centra voor leerlingenbegeleiding.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
158.914
0
0
+ 3.911
162.825

VEK
158.914
0
0
+ 3.911
162.825

VAK

VEK

Vergrijzing

+ 1.259

+ 1.259

Middelenfonds

+ 1.510

+ 1.510

Volume-effect

+ 1.142

+ 1.142

3.911

3.911

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019
Toelichting bijstellingen:

(duizend euro)

Andere bijstellingen

TOTAAL

De bijstellingen voor vergrijzing en middelenfonds werden toegelicht in de globale
toelichting van de lonen.
Toelichting bijstelling volume-effect:
De extra omkadering ingevolge het nieuwe decreet op 1 september 2018
veroorzaakt een meerkost van 1.141k euro in 2019.
FB0-1FGD2GE-WT
ONDERSTEUNING

–

LEERLING-,

STUDENT-

EN

INSTELLINGGEBONDEN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel staan de uitgaven voor het pilootproject leerlingenvervoer.
Op 17 juli 2015 gaf de Vlaamse Regering zijn goedkeuring voor de conceptnota
leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs die een voorstel formuleert tot
uitwerking van een nieuw concept leerlingenvervoer. Op termijn beogen wij met
deze conceptnota een structurele en duurzame aanpassing van het verouderde
systeem van leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe
noden en uitdagingen, om zo tot een eenduidig, efficiënt en transparant systeem
te komen. Daarbij wordt gestreefd naar een brede geïntegreerde aanpak met de
beleidsdomeinen Onderwijs, Mobiliteit en Welzijn.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
333
0
+ 35
0
368

VEK
333
0
+ 35
0
368
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van MB0-1MEH2EA-WT
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
+ 35
35

VEK
+ 35
35

Toelichting compensatie van MB0-1MEH2EA-WT:
Er wordt 35k euro VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MEH2EA-WT voor de
uitbereiding van het pilootgebied Roeselare met 4 nieuwe scholen in Torhout en
Moorslede. Het BVR betreffende de organisatie van het tijdelijk project
“Leerlingenvervoer buitengewoon Onderwijs” van 25 januari 2019 voorziet hierin.
Kredietherverdeling:
Er wordt 15k euro VAK en VEK herverdeeld naar dit artikel van FB0-1FGD2GM-WT
voor de uitbereiding van het pilootgebied Roeselare met 4 nieuwe scholen in
Torhout en Moorslede. Het BVR van 25 januari 2019 betreffende de organisatie van
het tijdelijk project ‘Leerlingenvervoer buitengewoon Onderwijs’ voorziet hierin.
FC0-1FGD2GE-WT
ONDERSTEUNING

–

LEERLING-,

STUDENT-

EN

INSTELLINGGEBONDEN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op initiatieven die bedoeld zijn voor de
ondersteuning van studenten, leerlingen en/of instellingen. Het betreft onder
andere de gemeenschapsbijdrage voor de leerplichtige leerlingen van wie
de ouders geen vaste verblijfplaats hebben, de toelage voor
onthaalonderwijs die tot doel heeft om de anderstalige nieuwkomer voor te
bereiden op instromen in het gewoon onderwijs in het schooljaar volgend op de
onthaalperiode, de uitgaven met betrekking tot de uitbouw en begeleiding van
de 70 lokale overlegplatforms, de huur van een oefenschip en de bijdrage
voor het gebruik van simulatieapparatuur voor het zeevisserijonderwijs, de
integratie van personen met een handicap voor de ondersteuning (zowel
hulpmiddelen als doventolken) van de werking van de gewone scholen in de
opvang van leerlingen en studenten met een handicap, de middelen voor
leerlingen die wegens ziekte of ongeval niet op school aanwezig kunnen
zijn en die recht hebben op onderwijs, de dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs
met het oog op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het
contractueel MVD- en onderhoudspersoneel in het GO, de subsidie voor
studentenen
leerlingenkoepelverenigingen
voor
werkingsen
personeelsuitgaven,
de
bestaanszekerheidsvergoeding
voor
de
busbegeleiders als aanvulling op de werkloosheidsvergoeding van de
busbegeleiders in de zomervakantie, het budget voor het individueel
leerlingenvervoer voor tussenkomst in de kosten van de verplaatsingen die
leerlingen onder andere maken in het kader van de vrije schoolkeuze en die geen
gebruik maken van het collectief vervoer.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
20.366
- 12
- 138
+ 194
20.410

VEK
20.366
- 12
- 138
+ 165
20.381

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar FC0-1FBD2AA-PR
Naar FB0-1FGD2GM-WT
TOTAAL

VAK
- 115
- 23
- 138

(duizend euro)

VEK
- 115
- 23
- 138

Toelichting compensatie naar FC0-1FBD2AA-PR:
Er worden minder bedden omgevormd tot K-bedden waardoor er minder middelen
nodig zijn dan geraamd. Het teveel aan budget (115k euro) wordt terug op de
provisie geplaatst.
Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2EGM-WT:
In het niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs werd een kader gecreëerd om de
samenwerking tussen academies en hun naburige scholen voor basisonderwijs en
secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en externe partners
mogelijk te maken. Het niet aangewende deel van de werkingsmiddelen die
hiervoor werd voorzien (11k euro) en het vrijgekomen deel van de werkingskosten
van stopgezette projecten kunstinitiatie (12k euro), wordt herschikt naar het
begrotingsartikel waarop het bij BO2019 werd gecompenseerd.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Bijkomende
middelen
ICT-coördinatie
Individueel
leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer
asielcentra
TOTAAL

VAK

VEK

+2

+2

+ 30

+ 30

+ 162

+ 133

194

165

Toelichting bijstelling bijkomende middelen ICT-coördinatie:
Door de leerlingenstijging is er een bijstelling van 2k euro voor de ondersteuning
van de ICT-coördinatie.
Toelichting bijstelling individueel leerlingenvervoer:
Door het duurder worden van het openbaar vervoer wordt er bijkomend budget
van 30k euro voorzien voor het individueel leerlingenvervoer.
Toelichting bijstelling leerlingenvervoer asielcentra:
Bij Bo2019 werden geen middelen meer voorzien voor leerlingenvervoer vanuit
asielcentra; het was de bedoeling dat de centra in 2019 zouden sluiten. De federale
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overheid heeft deze beslissing in het najaar 2018 echter ongedaan gemaakt zodat
er hiervoor opnieuw middelen moesten voorzien worden.
FB0-1FGD2GF-WT – NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor het stimuleren van de
professionalisering. Dit gebeurt via nascholingsprojecten op initiatief van de
Vlaamse Regering, middelen ter bevordering van het beleidsvoerend vermogen van
de schoolbesturen en internationale nascholingsprojecten.
De Vlaamse Regering stelt ten behoeve van de personeelsleden van het onderwijs
beleidsprioriteiten vast voor nascholingsinitiatieven die noodzakelijk zijn om de
implementatie van onderwijshervormingen te ondersteunen. Dit initiatief vindt zijn
rechtsgrond in het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.
De internationale nascholingsprojecten dienen om engagementen in het kader van
bilaterale samenwerking en samenwerking tussen de drie gemeenschappen uit te
voeren.
Ook de middelen voor de vorming
begrotingsartikel aangerekend.

van

busbegeleiders

Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

op

dit

(duizend euro)

VAK
802
0
-1
0
801

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FB0-1FGD2GL-WT
Naar FB0-1FGD2GL-WT
TOTAAL

worden

VAK
0
-1
-1

VEK
902
0
+ 110
0
1.012

(duizend euro)

VEK
+ 110
0
110

Toelichting compensatie van FB0-1FGD2GL-WT:
Er wordt 110k euro VEK gecompenseerd van FB0-1FGD2GL-WT om wijzigingen in
de betaalkalender op te vangen.
Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GL-WT:
Er 1k euro VAK gecompenseerd naar FB0-1FGD2GL-WT om de desindexatie op het
ontvangende begrotingsartikel op te vangen.
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FB0-1FGD2GG-WT – ONDERZOEK EN INNOVATIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de professionalisering van
de beleidsvoorbereiding, -ondersteuning en –evaluatie via onderzoeksgerelateerde
initiatieven.
Deze initiatieven kunnen opgedeeld worden in volgende categorieën:
Onderzoek gevoerd door het steunpunt ‘beleidsgericht onderwijsonderzoek’.
Via een beheersovereenkomst (2016-2020) wordt een jaarlijkse subsidie voorzien;
Onderzoek gevoerd door het steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen. Dit
steunpunt ontwikkelt peilings- en paralleltoetsen, neemt ze af en analyseert en
rapporteert de resultaten. De beheersovereenkomst (2018-2022) voorziet een
jaarlijkse subsidie;
Internationaal vergelijkende studies: in 2019 leggen we het budget vast voor
deelname aan PIRLS 2021 en PIAAC 2022 – deel 2. Ook worden middelen voorzien
voor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan IEA en OESO-CERI;
Wetenschappelijk onderzoek buiten steunpunten: verkenningen, surveys,
beleidsevaluaties, voorbereiding van indicatoren en toetsen, juridisch onderzoek…
Vragen die niet kunnen worden opgenomen binnen de steunpunten, worden hier
opgevangen. In 2019 voorzien we wetenschappelijke procesopvolging en
wetenschappelijke ondersteuning van scholen bij de proefprojecten differentiatie
en ruimte voor enkele kleinere ad hoc vragen;
Een subsidie voor de educatieve werking van VIAA. VIAA werkt aan de
digitalisering van materiaal van media en erfgoedinstellingen, het duurzaam
bewaren en ontsluiten ervan voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en via
openbare bibliotheken;
Middelen voor de valorisatie van gevoerd wetenschappelijk onderzoek: de
organisatie van persevenementen, seminaries, studiedagen…
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
6.487
-5
0
0
6.482

VEK
5.285
-5
0
0
5.280

FB0-1FGD2GI-WT – ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de ondersteuning van een
geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid, de subsidies aan de vijf regionale
technologische centra (RTC’s) en de vzw Connectief.
Voor de verdere voorbereiding van het geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid
zijn afspraken opgenomen die over de onderwijsniveaus heen gaan en waar in de
meeste gevallen meerdere beleidsdomeinen bij betrokken zijn. Ter ondersteuning
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van dat beleid en om de gemaakte afspraken te realiseren worden onder andere
middelen voorzien voor volgende acties: afstandsleren in Vlaanderen positioneren,
kwaliteit van werkplekleren, studie- en beroepskeuze: ondersteuning van het
Beroepenhuis, ondernemend onderwijs, loopbanen in wiskunde, wetenschappen en
technologie (STEM), EVC-beleid, geïntegreerd kwaliteitskader, versterken van de
beroepsopleidingen via o.m. de professionalisering van leraren, uitvoeren van het
Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen.
De vijf regionale technologische centra (RTC’s) ontvangen hun decretaal bepaalde
subsidie om de volgende vier doelstellingen te volbrengen: de onderlinge
afstemming tussen scholen en bedrijven op vlak van vraag en aanbod van
infrastructuur, apparatuur en uitrusting voor technisch- en beroepsonderwijs die
een pedagogische rol kunnen vervullen, de onderlinge afstemming tussen scholen
en bedrijven op vlak van vraag en aanbod van werkplekleren; het faciliteren of het
coördineren van nascholing op vlak van nieuwe technologieën, de creatie van een
platform waarbinnen scholen en bedrijven kennis en ervaring kunnen uitwisselen.
Het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en de werking van de
Regionale Technologische Centra, zoals gewijzigd, vormt de rechtsgrond voor de
subsidiëring van de Regionale Technologische Centra.
De vzw Connectief krijgt een subsidie voor het faciliteren van een aantal projecten
die zich bevinden op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt (o.a. COFEP, ACTA,
Diagnose Car).
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
4.009
-2
0
0
4.007

VEK
4.009
-2
0
0
4.007

FC0-1FGD2GI-WT – ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de
Vlaamse Gemeenschap voorziet in de subsidiëring van de middelen voor Duaal
leren. Deze middelen zullen worden aangewend voor:
Persoonlijke ontwikkelingstrajecten die de centra voor deeltijdse vorming
organiseren voor kwetsbare jongeren in problematische situaties waarbij door
middel van intensieve begeleiding en aangepaste activiteiten de zelfredzaamheid
en het maatschappelijk functioneren van deze jongeren wordt verhoogd en waarbij
ze worden voorbereid op een arbeidstraject. De subsidie omvat zowel de
personeels- als werkingskosten;
Samenwerkingsverbanden tussen de centra deeltijds onderwijs en de centra
deeltijdse vorming. Centra voor deeltijdse vorming kunnen de algemene vorming
binnen het deeltijds beroepssecundair organiseren. Hiervoor worden uren-leraar
overgedragen naar het centrum voor deeltijdse vorming die in een krediet worden
omgezet;
Aanvullende werkingsmiddelen voor de centra voor deeltijds beroepssecundair
onderwijs. Deze werkingsmiddelen zijn bestemd voor activiteiten of producten die
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bijdragen tot de optimalisering van de band tussen de component leren en de
component werkplekleren;
Voortrajecten: dit zijn specifieke opleidings- en begeleidingsmodules, die bedoeld
zijn voor jongeren die nog niet voldoende attitudes en vaardigheden hebben
verworven en die passen in een arbeidsgerichte context.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
11.507
- 23
0
0
11.484

VEK
11.507
- 23
0
0
11.484

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen wijzigingen, behalve indexaanpassing.
FB0-1FGD2GJ-WT – GELIJKE KANSEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat diverse beleidsinitiatieven die worden genomen in het
kader van gelijke onderwijskansen. Zo worden middelen voorzien voor Synchroon
Internet Onderwijs (SIO), kostenbeheersing in het secundair onderwijs, het
Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) voor het begeleiden en ondersteunen
van instellingen bij de implementatie van de VN-conventie van 13 december 2006
over de rechten van personen met een handicap, de vzw Dieslektikus voor de
werking van ADIBIB Vlaanderen en voor het project ‘vrij ter beschikking stellen
van voorleessoftware via weblicenties’ (Leesvoor! Vlaanderen), subsidies om het
holebithema en ook het gender- en transgenderthema meer en beter bespreekbaar
te maken binnen het onderwijs, de vzw De Carrousel die de rijdende kleuterschool
organiseert.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
3.675
-3
0
0
3.672

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FB0-1FGD2GL-WT
TOTAAL

VAK
0
0

VEK
3.675
-3
+ 57
0
3.729

(duizend euro)

VEK
+ 57
57

Toelichting compensatie van FB0-1FGD2GL-WT:
Er wordt 57k euro VEK gecompenseerd van FB0-1FGD2GL-WT om het VEK-tekort
op dit begrotingsartikel aan te vullen.
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FB0-1FGD2GK-WT – ONDERWIJSCOMMUNICATIE EN CULTUUREDUCATIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden initiatieven genomen om leerkrachten, ouders en
leerlingen te informeren zodat zij zich maximaal kunnen engageren in het
onderwijs en de samenleving. Dat gebeurt onder andere door de jaarlijkse
organisatie van de studie- en informatiebeurzen (SID-ins) en de Ronde van
Vlaanderen in de verschillende provincies. Op vraag van andere afdelingen of
entiteiten binnen het beleidsdomein worden publicaties opgemaakt – al dan niet
digitaal – en verspreid naar de verschillende doelgroepen. Er worden eveneens de
nodige middelen voorzien om de website onderwijs.vlaanderen te onderhouden.
Het leermiddelennetwerk KlasCement heeft tot doel leermiddelen voor en door
het onderwijs beschikbaar te stellen via de portaalsite www.klascement.net. De
aangestelde moderatoren – gedetacheerde leerkrachten – staan, elk in hun
vakgebied, garant voor het kwaliteitsvol ontsluiten volgens afspraken en
internationale normen. Het technische team staat in voor een flexibele en snelle
doorontwikkeling van de functionaliteiten. KlasCement zal in 2020 worden
uitgebreid met extra mogelijkheden in functie van lerende netwerken en
kennisdeling. WAI-NOT zal haar educatief aanbod verder uitbreiden en aanpassen
voor alle devices. Toll-net onderzoekt de mogelijkheden van learning analytics bij
de e-modules voor leraren.
De werking van Klasse is gestoeld op een businessplan dat op 5 december 2014
werd goedgekeurd door de minister van Onderwijs. De focus van Klasse ligt op
leraren en directeurs, met waar nodig een vertaling voor ouders, leerlingen of
ondersteuners. Klasse gaat voor een doordachte multimediale 360° mix van
kanalen en producten aansluitend op de behoeften van onderwijsprofessionals om
de boodschap optimaal bij de gebruiker te krijgen.
CANON Cultuurcel heeft als opdracht om cultureel bewustzijn en culturele
expressie in het onderwijs te stimuleren. Naast het leerplichtonderwijs richt CANON
zich ook tot kleuterscholen, de academies van het deeltijds kunstonderwijs,
lerarenopleidingen, cvo’s en centra voor deeltijds onderwijs. Samen met
beleidsdomein CJM schrijven we gemeenschappelijke doelen en acties uit in nota’s
ondertekend door beide ministers.
Binnen deze cultuurcel wordt het cultuureducatief platform cultuurkuur.be verder
uitgebouwd in het kader van de overeenkomst met Publiq verder uitgebouwd. Via
het nieuw niveaudecreet van het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018 werd
Kunstkuur in het leven geroepen. CANON neemt verschillende initiatieven rond
leesbevordering.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019
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VAK
3.265
0
+ 50
0
3.315

VEK
3.265
0
+ 295
0
3.560
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FD0-1FFD2FC-WT
Van FB0-1FGD2GL-WT
TOTAAL

VAK
+ 50
0
50

VEK
+ 50
+ 245
295

Toelichting compensatie van FD0-1FFD2FC-WT:
Met de inkanteling van Toll-net binnen KlasCement werd ook het personeelslid, de
beheerder van het project Toll-net, overgenomen. Deze beheerder staat in voor
het onderhouden van het project, het ontwikkelen van ICT-modules voor
volwassenenonderwijs en het begeleiden van ICT-trajecten. Bovendien geeft de
beheerder ook bijscholingen.
De integratie van Toll-net binnen KlasCement verhoogt de bekendheid van het
leermiddelennetwerk binnen het volwassenenonderwijs en zo ook het aanbod van
gedeelde leermiddelen.
Dit budget wordt gebruikt om het loon en werking van deze detachering te betalen.
Toelichting compensatie van FB0-1FGD2GL-WT:
Er wordt 245k euro VEK gecompenseerd van FB0-1FGD2GL-WT om het VEK-tekort
op te vangen van de campagnes die gestart zijn in 2018 en verder lopen in 2019.
Kredietherverdeling:
Er wordt 137k euro VAK en VEK gecompenseerd naar dit artikel van
FB0-1FGD2GM-WT voor de financiering van dynamosubsidies. Door het succes en
de verhoging van het plafondbedrag is een verhoging van het budget noodzakelijk.
FB0-1FGD2GL-WT – SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel staan de subsidies aan de vzw Katholiek Onderwijs
Vlaanderen die dienen ter uitvoering van:
punt 4.7.2.2. van cao VIII voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden
van het MVD- en onderhoudspersoneel teneinde extra tewerkstelling te
creëren,
punt 6.2. van cao X voor het optrekken van de eindejaarstoelage voor het
contractueel onderhoudspersoneel,
punt 6.3. van cao X voor het toekennen van een vormingsbudget voor het
contractueel onderhoudspersoneel en de contractuele busbegeleiders,
de bepaling in onderwijsdecreet XXV met betrekking tot de regularisatie van het
derde arbeidscircuit in de vrije internaten,
punt 1 van het protocol tot uitvoering van cao XI bis van het onderhoudspersoneel
met
betrekking
tot
de
uitbreiding
van
de
vrijstelling
van
arbeidsprestatiedagen (VAP-dagen).
Op dit begrotingsartikel staan ook de middelen die voorzien worden voor de
organisaties die de gesubsidieerde contractuelen (geco’s) regulariseren en dit ter
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uitvoering van artikel 76 van 19 december 2014 houdende de bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2015.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
10.580
- 21
+1
0
10.560

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FB0-1FGD2GF-WT
Naar FB0-1FGD2GF-WT
Naar FB0-1FGD2GJ-WT
Naar FB0-1FGD2GK-WT
Naar FB0-1FGD2GM-WT
TOTAAL

VAK
+1
0
0
0
0
1

VEK
10.566
- 21
- 754
0
9.791

(duizend euro)

VEK
0
- 110
- 57
- 245
- 342
- 754

Toelichting compensatie van FB0-1FGD2GF-WT:
Er wordt 1k euro VAK gecompenseerd van FB0-1FGD2GF-WT om de desindexatie
in het dossier gesubsidieerde contractuelen (geco’s) op te vangen.
Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GF-WT:
Er wordt 110k euro VEK gecompenseerd naar FB0-1FGD2GF-WT om het
VEK-tekort op te vangen.
Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GJ-WT:
Er wordt 57k euro VEK gecompenseerd naar FB0-1FGD2GJ-WT om het VEK-tekort
op te vangen.
Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GK-WT:
Er wordt 245k euro VEK gecompenseerd naar FB0-1FGD2GK-WT om het
VEK-tekort op te vangen.
Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GM-WT:
Er wordt 342k euro VEK gecompenseerd naar FB0-1FGD2GM-WT om het
VEK-tekort op te vangen.
FD0-1FGD2GL-WT – SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het werkingskrediet AHOVOKS wordt aangewend voor de realisatie van de
strategische doelstellingen (SD) opgenomen in het ondernemingsplan 2019 van
AHOVOKS:
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SD1: Het verzorgen van kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke
dienstverlening aan instellingen en personeelsleden uit het hoger onderwijs en
volwassenenonderwijs:
projecten m.b.t. ondersteunende applicaties en
databanken (DHO, DAVINCI, Rekenmotor…);
SD2: Het verzorgen van kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke
dienstverlening aan burgers: School-en studietoelagen, Examencommissie SO,
Toelatingsexamen Arts-Tandarts, Centrale Examencommissie, Gelijkwaardigheid
buitenlandse diploma’s (terugbetaling gedetacheerde leerkrachten, projecten
m.b.t. ondersteunende applicaties voor Studietoelagen, Examencommissie en
NARIC, digitale examendatabank, vergoedingen voor externe examinatoren,
vergoedingen
voor
experten,
organisatiekosten
van
de
examens,
communicatiemateriaal…);
SD3: Instaan voor de kwaliteitsvolle en transparante processen die leiden tot
einddoelen en kwalificaties, in nauwe samenwerking met belanghebbenden in het
onderwijsveld
en
op
de
arbeidsmarkt:
einddoelen,
beroepsen
onderwijskwalificaties, opleidingenstructuur (projecten met betrekking tot
ondersteunende applicaties zoals kwalificatiedatabank en LED, terugbetaling van
gedetacheerde leerkrachten, vergoedingen aan experten en commissies, colloquia
peilingen, communicatiemateriaal…);
SD4: AHOVOKS werkt voortdurend aan de interne werking;
SD5: De kwaliteitsvolle ondersteuning van controle- en beroepsinstanties bij de
autonome uitvoering van hun bevoegdheden (Raad voor Betwistingen inzake
Studievoortgangsbeslissingen en de Regeringscommissariaten):
Het krediet voor vergoedingen aan de leden van de Raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen
wordt
gebruikt
voor
de uitbetaling
van
vervoerskosten van de raadsleden en vergoedingen voor de zittingen van de Raad;
Werkingskosten personeelsleden representatieve vakorganisaties (vernieuwingen
HO) - Artikel V.253 van de Codex Hoger Onderwijs (gewijzigd bij het decreet
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, artikel 55);
Werking toezicht hoger onderwijs: detacheringskost van 4 medewerkers,
algemene werkingskosten vb. huur, energie en water, vervoer, representatie en
catering, uitrusting…
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
7.357
-6
0
0
7.351

VEK
7.357
-6
0
0
7.351

FD0-1FGD4GL-WT – SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FD0-9FGDTGL-OW.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het fonds is een begrotingsfonds zoals vermeld in artikel 12 van het decreet van
8 juli 2011 houdende de regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning
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van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het
Rekenhof.
Het fonds wordt gespijsd door alle ontvangsten die voortvloeien uit:
De inschrijvingsgelden van het toelatingsexamen arts en tandarts (ATA)
zoals vermeld in het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de
Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 34, vijfde lid, ingevoegd bij het
decreet van 24 juli 1996 en gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998 en
uitvoeringsbesluiten,
De inschrijvingsgelden van de examencommissie secundair onderwijs
(EXCO) zoals vermeld in het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijsII, inzonderheid op artikel 84quater, 2°, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 1991
en uitvoeringsbesluiten,
De inningen met betrekking tot de erkenning van de volledige
gelijkwaardigheid
van
buitenlandse
studiebewijzen
en
de
niveaugelijkwaardigheid (NARIC) zoals vermeld in het decreet van betreffende
het onderwijs en uitvoeringsbesluiten,
De vergoedingen voor het afleveren van duplicaten van getuigschriften en
certificaten zoals vermeld in artikel 26, §3, 5° van het decreet van 21 december
2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
613
0
0
-9
604

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling EXCO
TOTAAL

VAK
-9
-9

VEK
613
0
0
-9
604
(duizend euro)

VEK
-9
-9

Toelichting bijstelling Inschrijvingsgelden examencommissie SO:
Het krediet wordt bijgesteld met -9k euro op basis van de werkelijke ontvangsten
tijdens de eerste 4 maanden van 2019. Er werd ten opzichte van 2018 een lichte
daling van de inschrijvingen opgetekend.
FB0-1FGD2GM-WT – ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bundelt alle middelen voor andere beleidsthema’s dan
diegene die gevat worden in de overige begrotingsartikels van het departement
Onderwijs en Vorming.
Er worden recurrente middelen voorzien voor volgende doelstellingen:
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Het versterken van de lerarenopleidingen. Er worden onder andere subsidies
voorzien voor het ontwikkelen en beheren van een Vlaanderenbreed
stageregistratiesysteem, voor de opleiding lerarenopleiders en voor de Koning
Boudewijnstichting voor het project ‘Kleine kinderen, grote kansen!’;
Voor
de
ontwikkeling,
implementatie
en
opvolging
van
het
oriënteringsinstrument bij de overgang van het secundair onderwijs naar
het hoger onderwijs (de exploratietool Columbus), voor de verplichte, nietbindende toelatingsproeven aan de universiteiten (de ijkingstoetsen), voor
de verplichte, niet-bindende toelatingsproeven aan de hogescholen (de
instaptoetsen lerarenopleidingen);
Het versterken van de ouderparticipatie. Op basis van het decreet van 20 juni 1996
betreffende de subsidiëring van de ouderkoepelverenigingen, ontvangen de
ouderkoepelverenigingen
subsidies
voor
hun
werking.
Met
de
3 ouderkoepelverenigingen worden driejaarlijkse beheersovereenkomsten
afgesloten;
Het versterken van de leerlingen- en studiekeuzebegeleiding. Onder meer via
de ondersteuning en continuering van het implementatietraject van het
programma LARS (Leerlingenbegeleiding- en Activiteiten Registratie Systeem) in
de 72 centra voor leerlingenbegeleiding;
Het versterken van welzijn en veiligheid op school, zowel voor leerlingen als
voor leerkrachten. Er worden onder andere budgetten voorzien voor projecten ter
uitvoering van het actieplan Samen Tegen Schooluitval en voor de begeleiding van
asielkinderen met trauma’s;
Initiatieven op het vlak van levenslang leren met focus op innovatie (erkenning
van verworven competenties, hervorming dko…) en participatie aan Europese
projecten op dat vlak;
Het integreren van ICT en digitale media in het onderwijs. Hiertoe worden
diverse sensibiliserings- en ondersteuningsacties opgezet;
Het ondersteunen van de scholen op vlak van burgerschapseducatie. Er wordt
een
driejaarlijkse
beheersovereenkomst
afgesloten
met
de
Koning
Boudewijnstichting voor de ontwikkeling van vormingen en materiaal;
Op basis van de beheersovereenkomst met het Netwerk Islamexperten worden
subsidies voorzien in het kader van deradicalisering en depolarisering;
Budgetten voor Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) en voor de
werkingskosten met betrekking tot het hoger onderwijs;
Budgetten voor allerhande projecten ter ondersteuning van het onderwijsveld.
Dataloep, toetsenplatform, Columbus…;
Budgetten voor de organisatie van studiedagen, erelonen, juridische betwistingen
en buitenlandse zendingen van niet-ambtenaren.
Daarnaast worden middelen voorzien voor diverse onderwijsprojecten die inspelen
op het actuele onderwijsbeleid en op de noden die zich voordoen op het terrein. Er
worden overeenkomsten afgesloten die tot doel hebben kortlopend onderzoek te
financieren dat snel een antwoord moet geven op dringende beleidsvragen en
waarvoor de procedure van het Steunpunt Beleidsgericht Onderwijs Onderzoek
geen ruimte laat. Andere projecten zijn gericht op de uitvoering van
aandachtspunten van de beleidsnota onderwijs. Zo worden bv. regelmatig
publicaties met betrekking tot belangrijke onderwijsvernieuwingen of uitwerking
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van bepaalde beleidsopties ter beschikking gesteld van het onderwijsveld. Ook
kunnen er concrete opdrachten geformuleerd worden voor de beleidsvoorbereiding
of implementatie van onderwijsvernieuwingen.
Er worden ook middelen voorzien voor het toekennen van subsidies. Door het
toekennen van subsidies kan men ondersteunend en stimulerend optreden. Er
wordt onder andere een budget voorzien voor subsidies ter uitvoering van het
M-decreet, in het kader van gezinsondersteuning en armoede-aanpak en voor
allerhande transversale thema’s.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
12.816
-4
- 248
0
12.564

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van MB0-1MEH2EA-WT
Naar GB0-1GCF2EA-WT
Van FC0-1FGD2GE-WT
Naar HB0-1HDI2GB-WT
Van FB0-1FGD2GL-WT
TOTAAL

VAK
+ 30
- 75
+ 23
- 226
0
- 248

VEK
15.210
-4
+ 94
0
15.300

(duizend euro)

VEK
+ 30
- 75
+ 23
- 226
+ 342
94

Toelichting compensatie van MB0-1MEH2EA-WT:
Er wordt 30k euro VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MEH2EA-WT voor de
aanstelling van een coördinator in het nieuwe pilootgebied Antwerpen. Het BVR
betreffende de organisatie van het tijdelijk project “Leerlingenvervoer
buitengewoon Onderwijs” van 25 januari 2019 voorziet dat het pilootproject moet
worden getest in een grootstedelijk gebied. Vanaf september 2019 zal een extra
coördinator worden aangesteld voor de voorbereiding en uitwerking van het
pilootproject in Antwerpen dat start vanaf september 2020. Hiervoor zal 60k euro
(masterniveau) moeten worden voorzien, waarvan de helft gefinancierd wordt door
Mobiliteit (30k euro).
Toelichting compensatie naar GB0-1GCF2EA-WT:
Er wordt 75k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GCF2EA-WT om de
Commissie Historisch Misbruik te organiseren en draaiende te houden. Er zijn vier
beleidsdomeinen betrokken bij de organisatie van de commissie voor een totaal
van 200k euro, waarvan er 75k euro voorzien wordt door het beleidsdomein
Onderwijs en Vorming.
Toelichting compensatie van FC0-1FGD2GE-WT:
Bij begrotingsopmaak 2019 was er 100k euro VAK en VEK overgeheveld naar
FC0-1FGD2GE-WT voor de werkingsmiddelen voor de verankering en
ondersteuning van samenwerking tussen academies, en hun naburige scholen voor
basis- en secundair onderwijs, maar ook instellingen voor hoger onderwijs en
externe partners. Het niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs creëert een kader om
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die samenwerking vorm te geven. Omdat een deel van de werkingsmiddelen niet
is aangewend, wordt het resterende budget van 11k euro teruggezet. Daar
bovenop wordt 12k euro VAK en VEK van werkingskosten die vrijkomen wegens
stopgezette projecten kunstinitiatie gecompenseerd naar dit begrotingsartikel.
Deze budgetten zullen worden aangewend voor de professionalisering van
leerkrachten en directeurs van het deeltijds kunstonderwijs ter ondersteuning bij
de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs.
Toelichting compensatie naar HB0-1HDI2GB-WT:
Er wordt 226k euro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2GB-WT voor de
toekenning van subsidies in het kader van de projectoproep bewegingsvriendelijke
en gedeelde schoolspeelplaatsen.
Toelichting compensatie van FB0-1FGD2GL-WT:
Er wordt 342k euro VEK gecompenseerd van FB0-1FGD2GL-WT om het VEK-tekort
op te vangen.
Kredietherverdelingen:
Er wordt 15k euro VAK en VEK herverdeeld naar FB0-1FGD2GE-WT voor de
uitbereiding van het pilootgebied Roeselare met 4 nieuwe scholen in Torhout en
Moorslede. Het BVR van 25 januari 2019 betreffende de organisatie van het tijdelijk
project ‘Leerlingenvervoer buitengewoon Onderwijs’ voorziet hierin.
Er wordt 137k euro VAK en VEK herverdeeld naar FB0-1FGD2GK-WT voor de
financiering van dynamosubsidies. Door het succes en de verhoging van het
plafondbedrag is een verhoging van het budget noodzakelijk.
Er wordt 250k euro VAK en VEK herverdeeld naar dit artikel van
MB0-1MHX2OB-PR in het kader van de verdeling van de middelen uit de provisie
Kilometerheffing. Deze middelen worden gebruikt om de opleidingen
Vrachtwagenchauffeur te versterken.
FB0-1FGD4GM-WT – ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan de ontvangstenartikelen FB0-9FGDTGM-OW
en FB0-9FGDTGM-OI.
Korte inhoud begrotingsartikel:
De uitgaven op dit begrotingsartikel hebben betrekking op de werking van Klasse,
Klascement, CANON Cultuurcel en allerhande uitgaven met betrekking tot
communicatie en diverse andere projecten.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
429
0
0
+ 28
457

VEK
429
0
0
+ 28
457
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Warmtenet Kempen
Project KBS en inkanteling
Toll-net
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
- 110
+ 138

VEK
- 110
+ 138

28

28

Toelichting bijstelling Warmtenet Kempen:
Bij BO2019 werden vanuit het Klimaatfonds middelen voorzien voor het Warmtenet
Kempen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze middelen naar dit fonds te
herschikken. Ondertussen werd beslist dat de middelen rechtstreeks naar AGION
zullen worden overgeschreven.
Toelichting bijstelling Project KBS en inkanteling Toll-net:
In 2019 zijn er meer uitgaven door een eenmalig project met de Koning
Boudewijnstichting (KBS). Klasse zal voor KBS het thema ‘innovatie’ voor de
scholen uitwerken. Daarnaast stijgen de uitgaven door de inkanteling van Toll-net
binnen KlasCement.
2.6.3. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 8
FD0-1FGD2HA-WT – STUDIEFINANCIERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:
Dienstverlening van de Vlaamse infolijn ten behoeve van de afdeling School- en
Studietoelagen. Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 april 2002
betreffende de financiering van de Vlaamse Infolijn, worden diensten die via hun
eigen nummer ondersteuning krijgen van de Vlaamse Infolijn geacht te betalen
voor de dienstverlening via de Vlaamse Infolijn. De berekening van de kostprijs
van de samenwerking met de Vlaamse Infolijn dient te gebeuren op basis van de
afhandeltijd van het aantal contacten dat door het frontoffice van de Vlaamse
Infolijn wordt afgehandeld of het aantal voorlichters nodig om de dienstverlening
te garanderen;
Studiefinanciering voor het basis-, secundair en hoger onderwijs. De afdeling
School- en Studietoelagen betaalt het merendeel van de school- en studietoelagen
vanop dit begrotingsartikel. Een klein deel van de betalingen gebeurt via het
recuperatiefonds.
De
bedragen
en
het
indexeringsmechanisme
voor
studiefinanciering worden bepaald in het decreet van 8 juni 2007 betreffende de
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, en het besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap,
goedgekeurd op 7 september 2007.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
145.536
0
0
- 30.654
114.882

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Neutralisatie overflow
Studiefinanciering
TOTAAL

VAK
- 47.072
+ 16.418
- 30.654

VEK
145.536
0
0
- 30.654
114.882
(duizend euro)

VEK
- 47.072
+ 16.418
- 30.654

Toelichting bijstelling Studiefinanciering:
Als onderdeel van de hervorming van de kinderbijslag werd het basisjaarbudget
voor schooltoelagen bij de begrotingsopmaak 2019 overgeheveld naar Kind &
Gezin. Deze verandering heeft als gevolg dat de afdeling School- en Studietoelagen
vanaf het academiejaar 2019-2020 enkel nog voor de aanvragen hoger onderwijs
bevoegd zal zijn.
Bovendien houdt de raming nu rekening met de nieuwe aanrekeningsregels
omtrent de inkomensoverdrachten. Zo wordt voortaan de volledige kost van de
studietoelagen aangerekend bij de start van het academiejaar.
Vanaf het academiejaar 2019-2020 treden ook de onderstaande decretale
beslissingen in werking:
Studiefinanciering voor graduaats- en lerarenopleidingen vanaf 2019-2020;
Generiek maken van de bacheloropleidingen waaronder verpleegkunde van
180 studiepunten naar 240 studiepunten;
Studenten met een ernstige ziekte die inschrijven voor minder dan 27 studiepunten
kunnen vanaf academiejaar 2019-2020 in aanmerking komen voor een
studietoelage;
Studenten krijgen een selectieve participatietoeslag student van 50 euro bovenop
de studietoelage.
Het aantal aanvragen voor een studietoelage neemt jaarlijks toe. Meer aanvragen
leidt tot meer afgehandelde dossiers. Overeenstemmend met het gewijzigd
aanrekeningsmoment werd het benodigd bedrag aan studiefinanciering op basis
van het aantal te verwerken dossiers berekend. Hieronder vallen ook de dossiers
die na eerste afhandeling in beraad worden geplaatst. Rekening houdend met de
gekende toekenningspercentages en de gemiddelde toelagebedragen met
betrekking tot het aanvraagjaar 2018-2019 kan de totale kost voor
studiefinanciering 2019-2020 oplopen tot net geen 114.000k euro.
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FD0-1FGD4HA-WT – STUDIEFINANCIERING

Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FD0-9FGDTHA-OW.
Korte inhoud begrotingsartikel:
In toepassing van de artikelen 62 en volgende van het decreet van 8 juni 2007
vordert de afdeling School- en Studietoelagen onterecht betaalde toelagen terug.
De modaliteiten hiervoor werden vastgelegd in het besluit van 7 september 2007.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
3.711
0
0
+ 139
3.850

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Beschikbare
terugvorderingen
studietoelagen
TOTAAL

VEK
3.711
0
0
+ 139
3.850
(duizend euro)

VAK

VEK

+ 139

+ 139

139

139

Toelichting bijstelling beschikbare terugvorderingen studietoelagen:
Voor 2019 zullen ook de in 2018 ontvangen bedragen toegevoegd en in rekening
gebracht worden aan de voorziene middelen voor uitbetaling van
studiefinanciering.
Op basis van het aangegane engagement, namelijk de inkomsten van jaar X-1 aan
te wenden voor studiefinanciering in het jaar daarop (jaar X), wordt geraamd
3.850k euro uit te geven in 2019 ten laste van het recuperatiefonds.
2.6.4. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 9
B. DAB’s
B.1.
DAB
FONDS
INSCHRIJVINGSGELDEN
VOLWASSENENONDERWIJS

CENTRA

VOOR

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
ONTVANGSTEN
Het fonds wordt gespijsd door de dotatie van Brussel (Brusselpremie) en
vorderingen op inschrijvingsgelden.
UITGAVEN
Het DAB-fonds besteedt de ontvangen middelen aan gederfde inschrijvingsgelden
en premies voor cursisten.
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E. EVA’s
E.1. AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
ONTVANGSTEN
Aan de ontvangstenzijde van de begroting is de belangrijkste wijziging de
verhoogde investeringsdotatie op de ESR-code 66.12. Deze verhoging is het gevolg
van actualisatie van de uitgavenramingen die wijzen op een toename waardoor de
verhoging van het correlatief krediet (VEK) met 9.500k euro nodig is. Daarnaast
werden er in 2018 meer subsidieaanvragen ontvangen dan geraamd. Hierdoor
werd er ingeteerd op het saldo van de begroting en om dit terug te corrigeren
wordt er 26.893k euro toegevoegd aan het correlatief krediet (VEK).
UITGAVEN
Aan de uitgavenzijde verhogen de budgetten voor de personeelskosten als gevolg
van de verhoogde pensioenbijdrage aan de pool van de parastatalen en de
endogene groei. Voor de subsidie-uitgaven werden de uitgavenramingen
geactualiseerd (posten 12.11 en 64.10) en de overdracht van de nog niet
uitgeleende middelen voor investeringen in hernieuwbare energie en energieefficiëntie aan schoolinfrastructuur.
1.

TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1.

ONTVANGSTENARTIKELEN

FC0-9FGDABA-OI – INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Scholen kunnen bij AGION leningen krijgen voor investeringen in hernieuwbare
energie. Op dit artikel worden de intresten geboekt die de scholen daarvoor aan
AGION betalen, na aftrek van de administratieve kosten.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
29
- 29
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De Vlaamse Regering besliste op 29/03/2019 tot enkele bijkomende maatregelen
in het kader van het Vlaams Klimaat- en Energieplan. Hierin werd onder andere
opgenomen dat de leningen worden uitgebreid naar een “klimaatlening” waarbij
niet alleen hernieuwbare energie maar ook alle maatregelen inzake energieefficiëntie, uitfasering van stookolie worden gestimuleerd, het plafond wordt
opgetrokken en een lening aan 0% in plaats van 1% rente wordt gegeven.
Het aanpassen van de rentevoet van 1% naar 0% wordt doorgevoerd met
terugwerkende kracht: de reeds betaalde rente-ontvangsten worden voor de
scholen die een lening lopend hebben beschouwd als reeds terugbetaald kapitaal
en er wordt een nieuwe aflossingstabel opgesteld
1.2.

UITGAVENARTIKELEN

FC0-1FGD2BY-IS – AGION - INFRASTRUCTUUR
Dit begrotingsartikel bevat de uitgaven met betrekking tot de rentetoelagen die
AGION verstrekt als rechtsopvolger van DIGO (Dienst voor Infrastructuurwerken
van het Gesubsidieerd Onderwijs) en de uitgaven met betrekking tot de
inhaaloperatie voor onderwijsinfrastructuur (DBFM). Ze worden aangevuld met
middelen voor het verstrekken van huursubsidies voor schoolgebouwen.
Door de bestendig lage intrestvoeten worden de uitgaven voor rentetoelagen
geraamd op 0 (nul) euro. Het gedeelte dat in principe door AGION wordt
gesubsidieerd (intresten boven 1,25 procent) is nihil.
In 2019 wordt het DBFM-programma verder uitgevoerd.
Door een tragere voortgang dan geraamd bij BO2019 wordt de subsidie voor huur
van gebouwen voor onderwijs verminderd en wat niet nodig is in 2019 terug
toegevoegd aan de reguliere investeringsmachtiging.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
91.747
0
- 2.199
0
89.548

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FC0-1FGD5BX-IS
Van FC0-1FGD5BY-IS
Naar FC0-1FGD5BY-IS
TOTAAL

VAK
+ 81
+ 136
- 2.416
- 2.199

VEK
91.747
0
0
- 2.199
89.548
(duizend euro)

VEK
0
0
0
0

Toelichting compensatie van FC0-1FGD5BX-IS:
Er wordt 81k euro VAK gecompenseerd van artikel FC0-1FGD5BX-IS als gevolg van
de herraming van de uitgaven voor het DBFM-programma.
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Toelichting compensatie van FC0-1FGD5BY-IS:
Er wordt 136k euro VAK gecompenseerd van FC0-1FGD5BY-IS als gevolg van de
herraming van de uitgaven voor het DBFM-programma.
Toelichting compensatie naar FC0-1FGD5BY-IS:
Er wordt 2.416k euro VAK gecompenseerd naar FC0-1FGD5BY-IS als gevolg van
de herraming van de uitgaven voor de huursubsidies.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Herraming
DBFM
van
FC0-1FGD5BX-IS
Herraming
DBFM
van
FC0-1FGD5BY-IS
Herraming huursubsidies
van FC0-1FGD5BY-IS
TOTAAL

VAK

VEK

0

+ 81

0

+ 136

0

- 2.416

0

- 2.199

Toelichting bijstelling herraming DBFM van FC0-1FGD5BX-IS:
Het VEK dat bij de compensatie in VAK hoort is niet langer nodig op dit artikel.
Toelichting bijstelling herraming DBFM van FC0-1FGD5BY-IS:
Het VEK dat bij de compensatie in VAK hoort is niet langer nodig op dit artikel.
Toelichting bijstelling herraming huursubsidies van FC0-1FGD5BY-IS:
Het VEK dat bij de compensatie in VAK hoort is niet langer nodig op dit artikel.
FC0-1FGD5BY-IS – AGION - INFRASTRUCTUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel bevat de beleids- en betaalkredieten voor de reguliere subsidiëring voor
investeringen in schoolinfrastructuur voor het gesubsidieerd onderwijs.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
192.227
0
+ 2.280
- 702
193.805

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FC0-1FGD2BY-IS
Naar FC0-1FGD2BY-IS
TOTAAL

VAK
+ 2.416
- 136
2.280

VEK
230.500
0
0
+ 36.393
266.893
(duizend euro)

VRK
0
0
0
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Toelichting compensatie van FC0-1FGD2BY-IS:

Er wordt 2.416k euro VAK gecompenseerd van FC0-1FGD2BY-IS als gevolg van de
herraming van de uitgaven voor de huursubsidies.
Toelichting compensatie naar FC0-1FGD2BY-IS:
Er wordt 136k euro VAK gecompenseerd naar FC0-1FGD2BY-IS als gevolg van de
herraming van de uitgaven voor het DBFM-programma.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Saldo
verrekening
btw-recuperatie
Aanzuivering
begrotingssaldo 2018
Herraming
van
de
uitgaven
TOTAAL

VAK

VEK

- 702

0

0

+ 26.893

0

+ 9.500

- 702

36 393

Toelichting bijstelling saldo verrekening btw-recuperatie:
Voor de compensatie voor de btw-verlaging wordt er op basis van de realisaties in
2018 een bijstelling van 702k euro doorgevoerd.
Toelichting bijstelling aanzuivering begrotingssaldo 2018:
In 2018 werden er meer subsidieaanvragen ontvangen dan geraamd. Hierdoor
werd er ingeteerd op het saldo van de begroting en om dit terug te corrigeren
wordt er 26.893k euro VEK toegevoegd.
Toelichting bijstelling herraming van de uitgaven:
De actualisatie van de uitgavenramingen wijzen op een toename waardoor de
verhoging van het correlatief krediet met 9.500k euro nodig is.
Kredietherverdeling:
Er werd 36.438k euro toegevoegd aan de investeringsmachtiging van AGION
vanuit de capaciteitsprovisie voor schoolinfrastructuur (FB0-1FGD5BA-IS).
FC0-1FGD2GY-IS – AGION - WERKING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de werkingsmiddelen van AGION met daarin ook alle
initiatieven die geen subsidiestromen zijn. De uitgaven bestaan grotendeels uit
personeelskosten.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019
Vlaams Parlement
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VAK
5.891
0
+ 23
0
5.914

VEK
5.891
0
+ 23
0
5.914

13 (2019-2020) – Nr. 2-F

75

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van CB0-1CBB2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
Naar FC0-1FAD2ZZ-LO
TOTAAL

VAK
+ 59
+ 14
- 50
23

(duizend euro)

VEK
+ 59
+ 14
- 50
23

Toelichting compensatie van CB0-1CBB2AB-PR:
Er wordt 59k euro VAK-VEK gecompenseerd voor de verhoogde bijdrage voor de
pensioenen aan de pool van de parastatalen (58k euro) en de verhoogde uitgaven
als gevolg van de endogene groei van de personeelskosten (1k euro).
Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TG-PR:
Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord voor 2019, wordt
14k euro herschikt vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein KB.
Toelichting compensatie naar FC0-1FAD2ZZ-LO:
Dit betreft een interne budgettair neutrale verrekening met de kredieten van
AGODI.
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN
G.1. VLAAMSE ONDERWIJSRAAD
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
ONTVANGSTEN
FA0-BFADAZZ-OW – Ontvangsten werking en toelagen
De Vlor ontvangt een budget van 33k euro van het departement Onderwijs en
Vorming om een praktijkgerichte review rond begrijpende leesdidactiek op te
maken.
Daarnaast verwacht de Vlor ook de uitbetaling van een eerste schijf van 35k euro
na het opleveren van een tussentijds verslag in het kader van het project
‘Professionalisering en innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs’ (Innovet).
FA0-BFADAZZ-OI – Ontvangsten interne stromen
Vanuit een centrale provisie wordt 14k euro uitbetaald aan de werkingsdotatie van
de Vlor als compensatie voor de verhoging van de PDOS-bijdrage voor statutaire
personeelsleden van 41 naar 43 procent op de brutobezoldigingen in 2019.
Ook voor de stijgende personeelskosten door endogene groei wordt in 2019
7k euro aan de Vlor uitbetaald.
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UITGAVEN
FA0-AFAD2ZZ-LO – Lonen

Het werknemersontslag van personeelsleden eind augustus en eind september
betekent dat de loonkost met 111k euro daalt in het najaar van 2019.
Daarnaast stijgen de personeelskosten door endogene groei (7k euro), de
verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen (14k euro) en de
overschrijding van de index (3k euro).
FA0-AFAD2ZZ-WT – Werking en toelagen
De kosten voor het uitvoeren van de opdracht ‘praktijkgerichte review rond
begrijpende leesdidactiek’ en de output ervan te publiceren in boekvorm bedragen
34k euro. Daarnaast wordt een budget van 21k euro voorzien voor de ontwikkeling
van een website over ‘omgaan met maatschappelijke uitdagingen in onderwijs’.
Het budget voor studiedagen, seminaries en andere publicaties wordt verminderd
met 14k euro.
Het IT-budget wordt in 2019 verhoogd voor enkele eenmalige uitgaven, namelijk
softwarelicenties voor firewall beheer en referentiebeheer (7k euro) en de
voorbereiding van de inkanteling ICT-ondersteuning in het Facilitair Bedrijf
(25k euro)
Daarnaast wordt er ook 10k euro ingeschreven om de bijdrage in de
onderhoudskosten van het ‘Vlaams Glas’ netwerk te bekostigen voor 2018 en 2019.
De personeelsleden die eind augustus en september ontslag namen worden in het
najaar in hun functie opgevolgd door onderwijsgedetacheerden (71k euro).
Daarnaast werd in kader van het Innovetproject een gedetacheerde bij de Vlor
tewerkgesteld in mei 2019 met een looptijd van één jaar (39k euro).
1.

TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1.

ONTVANGSTENARTIKELEN

Niet van toepassing.
1.2.

UITGAVENARTIKELEN

FB0-1FAD2GV-IS – VLOR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel werd de werkingsdotatie van de Vlaamse Onderwijsraad
(Vlor) aangerekend.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019
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VAK
2 501
0
- 2.501
0
0

VEK
2 501
0
- 2.501
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar FB0-1FAD2ZV-IS
TOTAAL

VAK
- 2.501
- 2.501

(duizend euro)

VEK
- 2.501
- 2.501

Toelichting compensatie naar FB0-1FAD2ZV-IS:
De werkingsdotatie van de Vlor wordt verplaatst naar FB0-1FAD2ZV-IS.
FB0-1FAD2ZV-IS – VLOR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de werkingsdotatie van de Vlor aangerekend.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0
+3
+ 2.522
0
2.525

VEK
0
+3
+ 2.522
0
2.525

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FB0-1FAD2GV-IS
TOTAAL

VAK
+ 2.501
2.501

(duizend euro)

VEK
+ 2.501
2.501

Toelichting compensatie van FB0-1FAD2GV-IS:
De werkingsdotatie van de Vlor wordt verplaatst naar dit artikel.
Andere bijstellingen
Endogene groei
Bijdrage pool parastatalen
TOTAAL

VAK
+7
+ 14
2.522

(duizend euro)

VEK
+7
+ 14
2.522

Toelichting bijstelling endogene groei:
De stijgende personeelskost door endogene groei wordt in 2019 voor 7k euro
gecompenseerd.
Toelichting bijstelling bijdrage pool parastatalen:
De verhoging van de bijdrage voor de pool der parastatalen van 41 naar 43 procent
op de brutobezoldigingen wordt in 2019 voor 14k euro gecompenseerd.
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I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI
GENERIS
I.1. HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!)
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
ONTVANGSTEN
ESR-code 16.20: de voorziene inkomsten dalen, omdat er minder cofinancieringen
met de scholengroepen worden voorzien.
ESR-code 16.20: de voorziene inkomsten stijgen omwille van een interne
doorfacturatie tussen de pedagogische diensten van GO!. Deze stijging zal ook
deels gecompenseerd worden door een stijging langs uitgavenzijde (zie verder
ESR-code 12.21).
ESR-code 46.10: de dotatie algemene werking administratie stijgt met 164k euro,
ten gevolge van bijstellingen voor de endogene groei, extra middelen sectoraal
akkoord en een verhoging van het bijdragepercentage aan de pool der
parastatalen.
ESR-code 46.10: de dotatie pedagogische begeleidingsdienst stijgt met 226k euro.
De dotatie is gebaseerd op de momenteel gekende dotatie.
ESR-code 46.10: de dotatie POC (permanente ondersteuningscel) daalt met 24k
euro ten gevolge van een verlaging van de middelen die vanuit de CLB’s worden
verdeeld.
ESR-code 66.11: het voorziene betaalkrediet stijgt ten gevolge van de actuele
encours GIW (grote infrastructuurwerken) tot 72.296k euro. Daarnaast wordt
7.280k euro aan middelen klimaatfonds voorzien.
UITGAVEN
ESR-code 11.40: de raming van deze uitgaven betreffen de fietsvergoedingen.
Deze werden naar beneden toe bijgesteld op basis van de actuele aanvragen.
ESR-code 12.11: de werkingskosten op de machtiging stijgen, omwille van de
kosten voor externe projectopvolging en consultancy.
ESR-code 12.12: deze betreffen tijdelijke huisvestingskosten in het kader van
nieuwbouwprojecten op de machtiging. De inschatting is sterk afhankelijk van de
noden die zich voordoen.
ESR-code 12.21: betreffen enerzijds de detacheringskosten die toenemen en
anderzijds de kosten ten gevolge van de interne doorfacturatie van kosten tussen
de pedagogische diensten (zie eerder ESR-code 16.20).
ESR-code 12.50: de uitgaven voor onroerende voorheffingen worden vanaf BA
2019 sterk afgebouwd op de machtiging.
ESR-code 72.00: de geraamde uitgaven nieuwbouw stijgen met 4.701k euro ten
gevolge van de actuele encours.
ESR-code 85.50: voor investeringen in fotovoltaïsche installaties wordt 1.050k
euro voorzien. Dit zijn betalingen op de machtigingen van 2018 en 2019.
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1.

TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1.

ONTVANGSTENARTIKELEN

Niet van toepassing.
1.2.

UITGAVENARTIKELEN

FC0-1FGD5BX-IS – GO! - INFRASTRUCTUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze middelen zijn noodzakelijk voor het in stand houden van het patrimonium
van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Binnen het GO! bestaat er een behoefte
aan middelen voor infrastructuur voor: het opvangen van historische achterstand
inzake infrastructuur (aanpassing aan geldende wetgeving), nieuwbouw om
tekorten t.o.v. de fysische norm op te vangen, renovatie van bestaande
infrastructuur en aanpassing aan onderwijsvernieuwing, vervanging van voorlopige
paviljoenen en voor de capaciteitsproblematiek.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
43.973
0
- 81
0
43.892

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar FC0-1FGD2BY-IS
TOTAAL

VAK
- 81
- 81

VEK
45.000
0
0
+ 27.296
72.296
(duizend euro)

VEK
0
0

Toelichting compensatie naar FC0-1FGD2BY-IS:
Er wordt 81k euro VAK gecompenseerd naar FC0-1FGD2BY-IS om de verhoging
van de beschikbaarheidsvergoeding in het kader van DBFM te compenseren.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Aanzuiveren saldo
Betaalkalender
TOTAAL

VAK
0
0
0

VEK
+ 22.702
+ 4.594
27.296

Toelichting bijstelling aanzuiveren saldo:
Gezien het overgedragen saldo van -28.298k euro in 2018, rekening houdend met
een verwerkt positief saldo 2017 van 5.596k euro, wordt het gevraagde
ordonnanceringskrediet voor BA2019 bijkomend aangepast met 22.702k euro VEK.
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Toelichting bijstelling betaalkalender:

De bijstelling in het kader van de betaalkalender omvat 5.230k euro aan betalingen
op de machtiging grote infrastructuurwerken en -636k euro voor betalingen in het
kader van de zonneleningen. Netto wordt er bijgevolg 4.594k euro VEK bijgesteld.
Kredietherverdeling:
Er werd 13.522k euro toegevoegd aan de investeringsmachtiging van het GO!
vanuit de capaciteitsprovisie voor schoolinfrastructuur (FB0-1FGD5BA-IS).
FC0-1FGD2GX-IS – GO! - WERKING
Korte inhoud begrotingsartikel:
De interne stromen van het Gemeenschapsonderwijs zijn opgebouwd uit
5 verschillende dotaties, namelijk de dotatie MVD (meester-, vak- en
dienstpersoneel), administratie, conventie, CFO (Centraal Financieringsorgaan) en
trekkingsrechten IT.
Dotatie MVD: binnen cao VIII werden middelen voorzien voor de vorming van
MVD-personeel. Er is een vormingsfonds gecreëerd dat moet voorzien in de
opleiding van MVD-personeel en busbegeleiders in het Gemeenschapsonderwijs.
Het Gemeenschapsonderwijs is wettelijk verplicht om deze cao VIII uit te voeren.
Dotatie administratie: in uitvoering van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 –
artikel 79 § 2, het politiek akkoord van 18 juni 1998 en het BVR tot vaststelling
van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het
Gemeenschapsonderwijs van 24 mei 2013. Deze dotatie wordt aangewend om de
werking van de administratieve diensten van het Gemeenschapsonderwijs te
garanderen.
Dotatie conventie: in uitvoering van het BVR van 18 december 2015 tot
regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen
werden de middelen van de ex geco-conventie 80.777 overgeheveld naar het
beleidsdomein OV. Vanaf 1 juli 2016 wordt de aanwending van deze middelen
uitsluitend gebruikt voor tewerkstellingsdoeleinden zoals geregeld in het protocol
van 22 april 2016 tussen de minister van onderwijs en het GO!.
Dotatie CFO: deze dotatie wordt sinds 2011 gestort als een gedeelde dotatie
werking administratie. Vanaf 2011 is er namelijk geen dotatie CFO meer voorzien
in de begroting van de Vlaamse Overheid. Op basis van het protocolakkoord van
1998 blijft GO! echter recht hebben op deze vergoeding.
Trekkingsrechten IT: op het voorzitterscollege van 21 april 2016 werd beslist dat
de trekkingsrechten IT verdeeld zouden worden naar de entiteiten.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

Vlaams Parlement

(duizend euro)

VAK
22.689
0
+ 164
0
22.853

VEK
22.689
0
+ 164
0
22.853
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van PG0-1PKC2TG-PR
Van CB0-1CBB2AB-PR
Naar CB0-1CBB2AB-PR
TOTAAL

VAK
+ 40
+ 139
- 15
164

(duizend euro)

VEK
+ 40
+ 139
- 15
164

Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TG-PR:
Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord voor 2019, wordt
40k euro herschikt vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein KB.
Toelichting compensatie van CB0-1CBB2AB-PR:
Er wordt 139k euro gecompenseerd naar dit artikel voor de verhoging van het
bijdragepercentage aan de pool der parastatalen naar 43 procent.
Toelichting compensatie naar CB0-1CBB2AB-PR:
In het kader van het toekennen van de endogene groei voor 2019, wordt 15k euro
herschikt naar de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein FB.
J. VZW’s
J.1. SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO!
ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
ONTVANGSTEN
ESR-code 46.10: De volledige ontvangst is afkomstig van de Vlaamse overheid,
meer bepaald een dotatie van Onderwijs en Vorming. Deze wordt voorzien als
volledige werkingstoelage.
UITGAVEN
ESR-code 01: Overlopende rekening van het boekjaar. Goed gekeurde dossiers en
bezoldigingen van 2018 die pas in 2019 werden gevorderd en voldaan (66k euro).
ESR-code 11/12.11: Naast de uitbetaling van sociale uitkeringen, wat als kerntaak
van de sociale dienst kan worden beschouwd, gaat een groot deel van de totale
uitgaven naar bezoldigingen en algemene werkingskosten (305k euro).
ESR-code 34.3: De belangrijkste uitgavenpost betreft sociale uitkeringen aan
gezinnen, welke ongeveer de helft van totale uitgaven omvat (353k euro).
Saldo over te dragen moet minimaal 70k euro reservefonds zijn en verhoogt met
uitgaven begin volgend boekjaar t.e.m. uitbetaling 90% subsidie (rond juni).
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K.
TOT
DE
VLAAMSE
RECHTSPERSONEN

CONSOLIDATIEPERIMETER

BEHORENDE

K.1. MOEV
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
ONTVANGSTEN
ESR-code 16.20: stijging inkomsten wegens groter aanbod van de SNS-activiteiten
en organisatie van langlauf.
ESR-code 46.10: VIA-middelen (178k euro) worden
beleidsdomein Sport naar het beleidsdomein Onderwijs.

overgezet

van

het

ESR-code 49.40: bijkomende inkomsten Sociale Maribel in 2019 voorzien.
UITGAVEN
ESR-code 12.11: stijging uitgaven wegens organisatie van langlauf, groter aanbod
van de SNS-activiteiten en bijkomende Sportsnacks, stijging organisatiekosten
voor NGS-activiteiten.
ESR-code 12.21: wegvallen wedde personeelsverantwoordelijke (gedetacheerde)
vanaf 1 september 2018.
ESR-code 71.31: renovatiewerken gebouw (aangekocht in 2018).
ESR-code 74.10: vervanging van twee bestelwagens voor MOEV Oost-Vlaanderen
en MOEV Limburg voor de organisatie van activiteiten.
ESR-code 74.22: aanpassingen secretariaat MOEV Centraal (verhuis).
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1.

TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1.

ONTVANGSTENARTIKELEN

Niet van toepassing.
1.2.

UITGAVENARTIKELEN

FB0-1FGD2GT-IS – MOEV
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aan MOEV, het vroegere Stichting
Vlaamse Schoolsport (SVS), aangerekend.
De organisatie van schoolsport heeft als doelstelling leerlingen uit het basis- en
secundair onderwijs te stimuleren om levenslang deel te nemen aan sport- en
bewegingsactiviteiten,
zowel
in
georganiseerd
verband
binnen
een
sportvereniging, als in los georganiseerd of ongeorganiseerd verband.
Het decreet van 13 februari 2009 houdende de organisatie van schoolsport vormt
de rechtsgrond voor deze subsidie.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
4.901
-9
+ 182
0
5.074

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van FB0-1FGD2BA-WT
Van HB0-1FHD2NY-IS
TOTAAL

VAK
+4
+ 178
182

VEK
4.901
-9
+ 182
0
5.074
(duizend euro)

VEK
+4
+ 178
182

Toelichting compensatie van FB0-1FGD2BA-WT:
Er wordt 4k euro VAK en VEK gecompenseerd van FB0-1FGD2BA-WT om de
desindexatie op te vangen voor het bestaande ministeriële besluit.
Toelichting compensatie van HB0-1FHD2NY-IS:
Er wordt 178k euro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HFD2NY-IS omdat de
VIA-middelen voor MOEV, die aangerekend staan bij het beleidsdomein FB, worden
overgedragen naar het beleidsdomein OV.
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K.2. VLAAMSE HOGENSCHOLENRAAD (VHLORA)
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
ONTVANGSTEN

ESR-code 16.11: een eerste bedrag (21k euro) bevat opbrengsten van studiedagen
en congressen alsook de recuperatie/terugvordering van uitgaven aan derden (niet
hogescholen) die VLHORA eerst zelf heeft besteed/uitgegeven.
ESR-code 26.10: intresten.
ESR-code 46.10: dit bedrag is gerealiseerd op basis van opbrengsten uit projecten
met het departement Onderwijs en Vorming: instaptoets en DLR.
ESR-code 46.50: de bijdragen die voor de koepel werden gevraagd, zijn gelijk aan
601k euro.
ESR-code 49.40: een laatste gedeelte kan gecatalogeerd worden bij de
‘terugvordering vrijstelling bedrijfsvoorheffing’ (2k euro).
ESR-code 08.10: opname uit reservefonds (i.f.v. aanwerving medewerker).
UITGAVEN
ESR-codes 11.11 en 11.12: bezoldigingen medewerkers.
ESR-code 12.11: dagelijkse uitgaven aan werkingsmiddelen.
ESR-code 41.50: doorstorting middelen projecten aan de hogescholen.
K.3. VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD (VLIR)
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
1.1.

ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR-code 49.4: De belangrijkste ontvangsten (± 95%) komen van de Federale
Overheid (DGD) en worden jaarlijks uitgekeerd in het kader van het
vijfjarenprogramma 2017-2021.
ESR-code 46.5: Het overige deel (± 5%) dragen de Vlaamse universiteiten bij
t.b.v. de algemene werking van het VLIR-secretariaat.
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UITGAVENARTIKELEN

ESR-code 41.50: De belangrijkste uitgavenpost (± 95%) betreft de financiering
van
programma’s,
projecten
en
beurzen
in
het
kader
van
ontwikkelingssamenwerking uitgevoerd door de Vlaamse universiteiten.
Voor het overige (± 5%) gaan de uitgaven naar algemene werkingsmiddelen.
K.4. SCHOOL INVEST
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
ONTVANGSTEN
Hieronder wordt slechts besproken wat substantieel gewijzigd is ten opzichte van
BO2019.
ESR-code 96.30: Opbrengst van leningen binnen de overheidssector. Dit betreft
de opnames onder de leningen die zijn toegekend door de Vlaamse Gemeenschap
aan School Invest. Tegenover BO2019 zijn deze lager omdat de kasbehoefte nu
wat lager wordt ingeschat omwille van lagere opnames op de lange termijnlening
die door School Invest is toegekend aan DBFM Scholen van Morgen, lagere
rentelasten onder diezelfde leningen (zie ook ESR-codes 21.30 en 81.11) en een
lager uit te betalen dividend.
UITGAVEN
Hieronder wordt slechts besproken wat substantieel gewijzigd is ten opzichte van
BO2019.
ESR-code 12.50: Indirecte belastingen. Dit betreft de verschuldigde
vennootschapsbelasting. Omdat de rentelasten onder de leningen die zijn
toegekend door de Vlaamse Gemeenschap aan School Invest nu lager worden
ingeschat ten opzichte van BO2019 (zie ook ESR-code 21.30), is de belastbare
basis groter geworden waardoor ook het bedrag van de vennootschapsbelasting
hoger is.
ESR-code 21.30: Rente op schuld binnen de overheidssector. Dit betreft de te
betalen rente op de leningen die zijn toegekend door de Vlaamse Gemeenschap
aan School Invest. In vergelijking met BO2019 wordt nu een lagere euriborassumptie genomen. Waar bij BO2019 werd uitgegaan van Euribor 0,00%
gedurende de eerste 9 maanden en +0,15% gedurende de laatste 3 maanden,
wordt nu verondersteld dat Euribor -0,30% zal bedragen (over heel het jaar 2019).
Dit heeft een gevoelige impact op de te betalen rente op de leningen.
ESR-code 25.00: Dividenden. Dit betreft de (preferente) dividenden die worden
uitbetaald aan de houder van de winstbewijzen. Er werd afgesproken dat deze
berekend wordt door Euribor +0,60% toe te passen op het uitstaand bedrag van
deze winstbewijzen over het jaar 2018. Bij BO2019 werd verondersteld dat Euribor
in 2018 0,00% (over heel het jaar) zou bedragen. Bij de vaststelling van het
dividend bleek dat Euribor in 2018 echter een stuk lager bedroeg (gemiddeld
ongeveer -0,30%), waardoor het uiteindelijke dividend ook substantieel lager
uitgevallen is.
ESR-code 81.11: Kredietverleningen aan overheidsbedrijven. Dit betreft de
bedragen die door DBFM Scholen van Morgen worden opgenomen op de lange
termijnlening die door School Invest is toegekend aan DBFM Scholen van Morgen.
Vlaams Parlement
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Telkens een school binnen het programma wordt opgeleverd, herfinanciert DBFM
Scholen van Morgen haar overeenkomstig bankkrediet middels een opname onder
deze lening. Aangezien het totaal aantal opleveringen in 2019 lager zal zijn dan
tijdens BO2019 werd voorzien, is het bedrag van de opnames onder deze leningen
lager dan werd ingeschat bij BO2019.
K.5. DBFM SCHOLEN VAN MORGEN
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
De DBFM Scholen van Morgen nv is de projectvennootschap in de Publiek Private
Samenwerking (PPS) voor het scholenbouwprogramma Scholen van Morgen.
De vennootschap coördineert het ontwerp (Design), de bouw (Build), de
financiering (Finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (Maintain) (DBFM) van
182 schoolprojecten, verspreid over heel Vlaanderen. De aandeelhouder van de
vennootschap aan publieke zijde is School Invest nv (25% +1 aandeel) en aan
private zijde FScholen nv (75% - 1 aandeel).
De vennootschap wordt gefinancierd door kapitaal en aandeelhoudersleningen (pro
rata het aandeelhouderschap), door een bouwlening verstrekt door een
bankensyndicaat en door een lange termijn garantielening met School Invest nv
van 1,5 miljard euro.
Op de lening met School Invest nv wordt getrokken na de voorlopige oplevering
van elke school.
Na voorlopige oplevering van de bouwprojecten betalen de schoolbesturen
gedurende
30
jaar
en
per
kwartaal
een
vooraf
vastgelegde
beschikbaarheidsvergoeding, geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd door AGION.
Eind 2018 zal 82 procent van het totale bouwoppervlak (710.000 m²) binnen het
Programma Scholen van Morgen opgeleverd en ter beschikking gesteld zijn van de
schoolbesturen. Eind 2019 zal dit meer dan 85 procent bedragen (610.000 m²).
De laatste opleveringen worden voorzien in 2022.
ONTVANGSTEN
De belangrijkste ontvangsten zijn de beschikbaarheidsvergoedingen die de
schoolbesturen betalen na oplevering van hun project en de opnames van de
garantielening met School Invest nv en de bouwlening (leningen buiten
overheidssector).
In 2019 wordt de oplevering van 6 schoolprojecten verwacht. In 2018 waren dit er
nog 11.
De ontvangsten van beschikbaarheidsvergoedingen worden geraamd op
105.996k euro in 2019. De opname van de garantielening in 2019 daalt naar
50.852k euro gezien de verwachte daling in de oplevering van het aantal m²
bouwoppervlak ten opzichte van de voorgaande jaren. De opname op de
achtergestelde lening bij FScholen nv bedraagt 8.339k euro.
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UITGAVEN
De belangrijkste uitgaven zijn de bouw- en onderhoudskosten van de scholen en
de financieringslasten en kapitaalaflossingen op de leningen.
De overige kosten betreffen de werkingskosten van de vennootschap en de
vennootschapsbelasting.
De meeste uitgavenposten volgens de begroting 2019 liggen in lijn met
voorgaande jaren.
Gezien de daling van het aantal projecten in bouw in 2019 zijn ook de posten
‘Nieuwbouwwerken in uitvoering’ en ‘Terugbetaling van leningen buiten
overheidssector’ (bouwlening) gedaald naar respectievelijk 40.878k euro en
24.418k euro ten opzichte van 2018.
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15.551

118.732

348.919

440.364

3.723.434

8.453.805

255.513

591.510

2.308

ESR-BELEID

DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT

15.551

118.732

349.979

440.517

3.743.985

8.453.805

255.513

544.044

2.308

ESR-BETAAL
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