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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
De ambities voor onderwijs liggen hoog de komende legislatuur. Dat vertaalt zich
ondanks de budgettaire krapte in stijgende budgetten.
De Vlaamse Regering raakt niet aan de open end financiering van Onderwijs.
Voor constant beleid nemen de beleidskredieten toe met 535,4 miljoen euro in
vergelijking met begrotingsopmaak 2019. De betaalkredieten stijgen met
629,8 miljoen euro. Deze cijfers zijn inclusief de begrotingen van alle
rechtspersonen in de consolidatieperimeter van de Vlaamse overheid (zoals
universiteiten, hogescholen, AGION, GO!).
Kijken we enkel naar de kredieten ingeschreven op de onderwijsbegroting, dan
nemen de beleidskredieten toe met 367,1 miljoen euro in vergelijking met
begrotingsopmaak 2019. De betaalkredieten stijgen met 382,2 miljoen euro. Dit
betreft de kredieten zonder de technische ‘overflow’.
Naast de middelen voor constant beleid zijn er verschillende nieuwe
beleidsimpulsen om mijn krachtlijnen voor een sterk, ambitieus en kwaliteitsvol
onderwijs waar te maken. Ze vertegenwoordigen een stijging met 54,7 miljoen
euro aan beleidskredieten en met 32,2 miljoen euro aan betaalkredieten.
Ik werk aan topkwaliteit in het basisonderwijs door zowel de werkingsmiddelen als
de omkadering beduidend te verhogen. De verhoging van de werkingsmiddelen
voor het kleuteronderwijs leidt tot een netto extra injectie van jaarlijks ca. 70
miljoen, waarvan voor 2019 reeds een deel voorzien werd. Dit bedrag is niet
meegeteld bij de beleidsimpulsen. Ik stel bijkomende kinderverzorgers aan en zorg
voor extra handen in de klas.
Ik zet in op een goede beheersing van het Nederlands bij de leerlingen omdat die
onontbeerlijk is voor een geslaagde schoolloopbaan en gelijke kansen. Ik laat
peilen naar de taalkennis van jonge kinderen om een eventuele taalachterstand
vroeg op te sporen en vroeg te remediëren. Ik voorzie de nodige middelen om de
taalscreening in 2020 te ontwikkelen.
Lerenden moeten de juiste begeleiding op de juiste plaats krijgen. Hoogbegaafde
leerlingen en hun leerkrachten kregen in het verleden geen specifieke
ondersteuning van overheidswege. Dat verandert nu met een extra budget. Het
aanbod voor zieke kinderen die niet naar school kunnen gaan, wordt uitgebreid
naar kinderen die om andere redenen niet naar school kunnen gaan.
Kinderen die huisonderwijs volgen, zij het individueel of collectief, krijgen meer
garanties op kwaliteit door betere en gerichtere controles. De inspectie wordt mede
daartoe versterkt.
Er zijn voldoende sterke, professionele en gemotiveerde leraren nodig om onze
ambities waar te maken. We voorzien dan ook een doorheen de legislatuur sterk
oplopend budget in het kader van het lerarenpact.
Daarnaast kan kwaliteitsvol onderwijs alleen maar gerealiseerd worden als ook de
fysieke leer- en werkomgeving goed is en als er voldoende capaciteit is zodat elk
kind zich kan inschrijven in de school waar het voor kiest. We voegen daarom
25 miljoen euro beleidskredieten en 2,5 miljoen euro betaalkredieten toe aan de
bestaande middelen voor infrastructuurwerken en huursubsidies.
Inzake
de
financiering
van
de
hogescholen
worden
de
OBE’s
(onderwijsbelastingeenheden) tegen het licht gehouden en wordt de financiering
van hogeschoolopleidingen gericht en gefaseerd verhoogd.
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De Vlaamse Regering heeft ook generieke begrotingsmaatregelen voorzien.
We hebben geprobeerd Onderwijs maximaal te vrijwaren. Zo valt het
basisonderwijs niet onder de (gedeeltelijke) niet-indexering van de
werkingsmiddelen. Deze maatregel vertegenwoordigt een besparing van
15, 4 miljoen euro. De generieke besparing van 6% op subsidies heeft een effect
van 8,4 miljoen euro op Onderwijs.
Tot slot heeft de Vlaamse Regering ook enkele specifieke maatregelen voor
Onderwijs beslist. De concrete uitwerking van deze maatregelen zal gebeuren in
overleg met het onderwijsveld en de sociale partners.
De totaalbudgetten voor onderwijs klokken af op ca. 12,7 miljard euro. De
beleidskredieten en betaalkredieten staan ongeveer op dezelfde hoogte.
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III. SAMENVATTING
TOTAAL – ONDERWIJS
programma B

EN

VORMING,

excl.

apparaatsuitgaven

en

(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2019

2.857

90.400

0

11.995.353

11.987.929

Bijstelling
BO 2020

- 29

36.342

0

686.662

697.984

BO 2020

2.828

126.742

0

12.682.015 12.685.913

PROGRAMMA FD – KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2019

0

63.164

0

8.435.606

8.435.606

Bijstelling
BO 2020

0

2.819

0

533.174

533.174

BO 2020

0

65.983

0

8.968.780

8.968.780

PROGRAMMA FE – HOGER ONDERWIJS
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2019

0

4.172

0

1.889.304

1.889.304

Bijstelling
BO 2020

0

- 4.031

0

118.915

125.848

BO 2020

0

141

0

2.008.219

2.015.152

PROGRAMMA
FF
–
VOLWASSENENONDERWIJS

DEELTIJDS

KUNSTONDERWIJS

EN

(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2019

0

17.427

0

676.912

676.912

Bijstelling
BO 2020

0

38.340

0

43.876

39.222

BO 2020

0

55.767

0

720.788

716.134
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PROGRAMMA FG – ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2019

2.857

5.637

0

993.531

986.107

Bijstelling
BO 2020

- 29

- 786

0

- 9.303

- 260

BO 2020

2.828

4.851

0

984.228

985.847
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IV. BELEIDSVELD I – KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS
Dit beleidsveld bestaat uit slechts één inhoudelijke structuurelement (ISE).
De budgettaire overzichten hieronder maken melding van index en overflow. Deze
elementen worden hier niet verder besproken op detailniveau. Bijkomende
toelichting over overflow en gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar
de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.
1. Inhoudelijk structuurelement D – Kleuter- en leerplichtonderwijs
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, en de werkingsmiddelen die worden toegekend aan de
instellingen van het kleuter- en leerplichtonderwijs.
1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS, MVG excl. DAB
(duizend euro)

BO 2019

AO
evolutie

BO 2020

0

0

0

ESR-ontvangsten
(werking en toelagen
(OW))
Ontvangen toelagen
(ontvangsten interne
stromen (OI))
Overige (ontvangsten
leningen (OL),
ontvangsten
participaties (OP);
geen ESR-impact)
Totaal

BO 2019

TO
evolutie

BO 2020

0

63.164

2.819

65.983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63.164

2.819

65.983

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Er wordt een stijging van de ontvangsten verwacht doordat scholen meer gebruik
maken van de mogelijkheid om PWB (personeel op het werkingsbudget) aan te
kopen. De overheid prefinanciert deze lonen en vordert die daarna terug van de
instellingen.
(duizend euro)

BO 2019

VAK
evolutie

ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))

8.435.606

533.174

8.968.780

8.435.606

533.174

8.968.780

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

BO 2020

BO 2019

VEK
evolutie

BO 2020
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Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal excl.
Overflow

0

0

0

0

0

0

8.435.606

165.773

8.601.379

8.435.606

165.773

8.601.379

0

367.401

367.401

0

367.401

367.401

8.435.606

533.174

8.968.780

8.435.606

533.174

8.968.780

Overflow
Totaal incl.
Overflow
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De verwachte stijging is voornamelijk te verklaren door de stijging van de
loonkredieten en de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen van het
kleuteronderwijs en het lager onderwijs.
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
FC0-9FDDTDG-OW - SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FC0-1FDD4DG-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds dat werd
opgericht om de aanwending van teruggevorderde salarissen en salaristoelagen en
andere ontvangsten van de sector onderwijs mogelijk te maken (het
middelenfonds).
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 onderwijsgerelateerde ontvangsten toe.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019

0

63.164

0

Bijstelling BO 2020

0

+2.819

0

BO 2020

0

65.983

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De scholen maken meer gebruik van PWB (personeel ten laste van het
werkingsbudget) waardoor de verwachte ontvangsten stijgen. De overheid
prefinanciert deze lonen en vordert die daarna terug van de instellingen.
Uitgavenartikelen
FC0-1FDD2DA-WT – LONEN BASISONDERWIJS
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Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden de lonen van het bestuurs- en onderwijzend personeel van
het basisonderwijs aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
3.452.253

VEK
3.452.253

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
0
+59.165
3.511.418

0
0
+59.165
3.511.418

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
3.511.418

0
3.511.418

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Algemene Toelichting bijstellingen:
Bij deze begrotingsopmaak 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende
uitgaven van 2018.
Omwille van de transparantie wordt het volume- en prijs/vergrijzingseffect
opgesplitst tussen de bijstelling in het kader van de BA2019 en de bijstelling in het
kader van BO2020.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Leerlingeneffect BA2019
Leerlingeneffect BO2020
Vergrijzing BA2019
Vergrijzing BO2020
Ondersteuningsbeleid
Ziekenhuisbedden
Middelenfonds
Afvloei MVD-personeel
Excelleren – lerarenpact
Excelleren – versterking
basisonderwijs
TOTAAL

VAK
+13.605
+9.890
+1.500
+23.183
+103
+311
+681
-300
+2.500

VEK
+13.605
+9.890
+1.500
+23.183
+103
+311
+681
-300
+2.500

+7.692

+7.692

59.165

59.165

Toelichting bijstelling Leerlingeneffect:
Bij BO2019 zijn de verwachte betalingen aan lonen voor schooljaar 2018-2019
gebaseerd op de leerlingentelling van 1 februari 2018 en voor schooljaar
2019-2020 gebaseerd op een leerlingenprognose. Vervolgens worden die
leerlingengegevens naar verwachte betalingen omgezet op basis van de
verhoudingen van leerlingen ten opzichte van het volume aan personeel van het
verleden.
Bij BO2020 zijn de effectieve betalingen aan lonen voor schooljaar 2018-2019
gekend tot en met april 2019. De raming voor de resterende maanden van dit
schooljaar wordt op basis van deze gegevens gemaakt.
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Voor schooljaar 2019-2020 wordt een raming van de betalingen gemaakt op basis
van de leerlingentelling van 1 februari 2019. Ten opzichte van het vorige schooljaar
wordt een stijging van 0,37% genoteerd in het aantal leerlingen van het
basisonderwijs.
Voor de raming van het totale budget voor begrotingsjaar 2020 moet ook nog
rekening worden gehouden met het eerste deel van schooljaar 2020-2021. De
raming van de betalingen voor schooljaar 2020-2021 wordt gemaakt op basis van
een leerlingenprognose. Volgens deze prognose wordt een daling 0,1% in het
aantal leerlingen van het basisonderwijs verwacht.
Als we op basis van de bovenstaande gegevens per schooljaar de omrekening
maken naar begrotingsjaren betekent dit een volgende bijsturing van het
budgetten:
een bijstelling naar boven met 13.605k euro conform de berekeningen bij BA2019.
een bijstelling naar boven met 9.890k euro voor begrotingsjaar 2020.
Toelichting bijstelling Vergrijzing:
Vergrijzing zorgt voor een stijging van de gemiddelde loonkost. Enerzijds neemt
de vergrijzing toe door de baremieke sprongen in de weddeschalen van het
onderwijspersoneel, anderzijds neemt de vergrijzing af als oudere personeelsleden
op pensioen gaan en vervangen worden door jongere personeelsleden.
In het basisonderwijs verwachten we 1.500k euro (BA2019) en 23.183k euro
(BO2020) bijkomende loonuitgaven.
Toelichting bijstelling Ondersteuningsbeleid:
In schooljaar 2018-2019 was er nog een overgangsmaatregel voor de
ondersteuning type 2, 4, 6 en 7. Vanaf schooljaar 2019-2020 ging de definitieve
regeling van start waarbij elke leerling die aan de voorwaarden voldoet middelen
voor ondersteuning genereren. In 2020 komt die maatregel op kruissnelheid en
zorgt voor bijstelling van 103k euro.
Toelichting bijstelling Ziekenhuisbedden:
In het kader van de maatregelen rond onderwijs aan zieke kinderen werd een extra
budget van 2.500k euro voorzien. Dit komt in 2020 op kruissnelheid. Voor de lonen
basisonderwijs betekent dit een budgetstijging van 311k euro.
Toelichting bijstelling Middelenfonds:
Het middelenfonds bevat de terugbetalingen van onterecht betaalde lonen, de
terug te betalen lonen van gedetacheerden, de terugbetalingen van personeel ten
laste van de werkingsmiddelen (PWB) en de cofinanciering van de Brusselse geco’s
en de CODO’s.
In functie van de werkelijke inkomsten van 2018 wordt de aanwending van het
middelenfonds bijgesteld, waardoor het regulier deel van het loonkrediet met
681k euro moet verhoogd worden.
Toelichting bijstelling Afvloei MVD:
Meesters-, vak- en dienstpersoneel (MVD) dooft uit binnen het GO!. Het teveel aan
loonmiddelen wordt toegevoegd aan de werkingsmiddelen van het basisonderwijs.
Toelichting
bijstelling
Excelleren
–
lerarenpact/versterking
basisonderwijs:
Bij de regeringsvorming werd voor het basisonderwijs in het regeerakkoord twee
beleidsimpulsen opgenomen in het kader van excelleren in onderwijs. Voor de
impuls rond een lerarenpact werd voor begrotingsjaar 2020 een budget voorzien
van 2.500k euro, voor de impuls voor de versterking basisonderwijs werd een
budget voorzien van 7.692k euro. De concrete uitwerking van deze
beleidsimpulsen zal in overleg met het onderwijsveld en de sociale partners
gebeuren.
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(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Invulling netto-beleidsruimte (nieuw beleid) – Excelleren’)
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
514.012

VEK
514.012

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+9.724
0
+42.170
565.906

+9.724
0
+42.170
565.906

Overflow
BO 2020 incl. overflow

+188.636
754.542

+188.636
754.542

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Gelijkschakeling werking
kleuter - lager
Afvloei MVD-personeel
Leerlingenevolutie
Terugdraai eenmalige
middelen kleuters
Terugdraai eenmalige
middelen ondersteuning
van de leerkracht in de
klas
Terugdraai
gelijkschakeling kleuters
buiten model
TOTAAL

VAK
+70.992

VEK
+70.992

+264
+590
-9.923

+264
+590
-9.923

-9.636

-9.636

-10.117

-10.117

42.170

42.170

Toelichting bijstelling Gelijkschakeling werking kleuter – lager:
Door een beslissing van de Vlaamse regering van juli 2019 volgt er een
gelijkschakeling van de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs en het lager
onderwijs. De extra investering zorgt voor een stijging van krediet met
70.992k euro.
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(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Gelijkschakeling
financiering kleuter-lager)
Toelichting bijstelling Afvloei MVD-personeel:
Er wordt 264k euro toegevoegd aan de werkingsmiddelen door loonmiddelen die
vrijkomen door de afvloei van het MVD-personeel(meesters-, vak- en
dienstpersoneel).
Toelichting bijstelling Leerlingenevolutie:
Door de stijging van het leerlingenaantal wordt het krediet met 590k euro
bijgesteld.
Toelichting bijstelling Terugdraai eenmalige middelen kleuters:
In 2019 werd in een eenmalige investering voor het kleuteronderwijs voorzien.
Deze eenmalige middelen worden nu terug in mindering gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Terugdraai eenmalige
maatregel extra middelen kleuters 2019’)
Toelichting bijstelling Terugdraai eenmalige middelen ondersteuning
leerkracht in de klas:
De middelen die in 2019 eenmalig werden toegekend voor ondersteuning van de
leerkracht in de klas worden terug uit de kredieten gehaald.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Terugdraai eenmalige
maatregel extra ondersteuning leerkracht in de klas 2019’)
Toelichting bijstelling Terugdraai gelijkschakeling kleuters buiten model:
In de berekening van de werkingsmiddelen was al voorzien in een budget als eerste
opstap naar de gelijkschakeling van het kleuter en het lager onderwijs. Aangezien
nu het volledige budget wordt toegekend om deze kloof te dichten wordt deze
opstap uit de middelen gehaald.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Terugdraai
gelijkschakeling financiering kleuters buiten model’)
FC0-1FDD2DC-WT – WERKING BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de schoolbesturen van
het buitengewoon basisonderwijs aangerekend. 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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
43.307

VEK
43.307
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Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+842
0
+208
44.357

+842
0
+208
44.357

Overflow
BO 2020 incl. overflow

+14.786
59.143

+14.786
59.143

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Gelijkschakeling werking
kleuter - lager
Afvloei MVD-personeel
Leerlingenevolutie
M-decreet nieuw
mechanisme types
2/4/6/7
Terugdraai eenmalige
middelen kleuters
Terugdraai eenmalige
middelen ondersteuning
van de leerkracht in de
klas
Terugdraai
gelijkschakeling kleuters
buiten model
Differentiatie type 6
M-decreet
ondersteuningsmodel
TOTAAL

VAK
+992

VEK
+992

+10
+281
+86

+10
+281
+86

-77

-77

-364

-364

-79

-79

-299
-342

-299
-342

208

208

Toelichting bijstelling Gelijkschakeling werking kleuter – lager:
Door een beslissing van de Vlaamse regering van juli 2019 volgt er een
gelijkschakeling van de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs en het lager
onderwijs. De extra investering zorgt voor een stijging van krediet met 992k euro.
Toelichting bijstelling Afvloei MVD-personeel:
Er wordt 10k euro toegevoegd aan de werkingsmiddelen door loonmiddelen die
vrijkomen door de afvloei van het MVD-personeel.
Toelichting bijstelling Leerlingenevolutie:
Door de stijging van het leerlingenaantal wordt het krediet met 281k euro
bijgesteld.
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
86k euro voor het buitengewoon basisonderwijs.
Toelichting bijstelling Terugdraai eenmalige middelen kleuters:
In 2019 werd in een eenmalige investering voor het kleuteronderwijs voorzien.
Deze eenmalige middelen worden nu terug in mindering gebracht.
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Toelichting bijstelling Terugdraai eenmalige middelen ondersteuning
leerkracht in de klas:
De middelen die in 2019 eenmalig werden toegekend voor ondersteuning van de
leerkracht in de klas, worden terug uit de kredieten gehaald.
Toelichting bijstelling Terugdraai gelijkschakeling kleuters buiten model:
In de berekening van de werkingsmiddelen was al voorzien in een budget als eerste
opstap naar de gelijkschakeling van het kleuter en het lager onderwijs. Aangezien
nu het volledige budget wordt toegekend om deze kloof te dichten wordt deze
opstap uit de middelen gehaald.
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.
Toelichting bijstelling M-decreet - ondersteuningsmodel:
Op basis van het aantal omkaderingseenheden wordt het krediet met 342k euro
verminderd.
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
3.809.515

VEK
3.809.515

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
0
+48.174
3.857.689

0
0
+48.174
3.857.689

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
3.857.689

0
3.857.689

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Algemene toelichting bijstellingen:
Bij deze begrotingsopmaak 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende
uitgaven van 2018.
Omwille van de transparantie wordt het volume- en prijs/vergrijzingseffect
opgesplitst tussen de bijstelling in het kader van de BA2019 en de bijstelling in het
kader van BO2020.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Leerlingeneffect BA2019
Leerlingeneffect BO2020
Vergrijzing BA2019
Vergrijzing BO2020

VAK
-7.326
+58.818
+10.456
+15.359

VEK
-7.326
+58.818
+10.456
+15.359
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Ondersteuningsbeleid
Ziekenhuisbedden
Middelenfonds
Afvloei MVD-personeel
Punctuele maatregelen –
TBS reaffectatie
Punctuele maatregelen –
Aanwendingspercentage
levensbeschouwelijke
vakken
Milderen groeipaden –
Afremmen groei secundair
onderwijs
Excelleren – Lerarenpact
TOTAAL

+463
+784
-2.924
-399

+463
+784
-2.924
-399

-12.761

-12.761

-1.796

-1.796

-20.000

-20.000

+7.500
48.174

+7.500
48.174

Toelichting bijstelling Leerlingeneffect:
Bij BO2019 zijn de verwachte betalingen aan lonen voor schooljaar 2018-2019
gebaseerd op de leerlingentelling van 1 februari 2018 en voor schooljaar
2019-2020 gebaseerd op een leerlingenprognose. Vervolgens worden die
leerlingengegevens naar verwachte betalingen omgezet op basis van de
verhoudingen van leerlingen ten opzichte van het volume aan personeel van het
verleden.
Bij BO2020 zijn de effectieve betalingen aan lonen voor schooljaar 2018-2019
gekend tot en met april 2019. De raming voor de resterende maanden van dit
schooljaar wordt op basis van deze gegevens gemaakt.
Voor schooljaar 2019-2020 wordt een raming van de betalingen gemaakt op basis
van de leerlingentelling van 1 februari 2019. Ten opzichte van het vorige schooljaar
wordt een stijging van 1,202% genoteerd in het aantal leerlingen van het secundair
onderwijs.
Voor de raming van het totale budget voor begrotingsjaar 2020 moet ook nog
rekening worden gehouden met het eerste deel van schooljaar 2020-2021. De
raming van de betalingen voor schooljaar 2020-2021 wordt gemaakt op basis van
een leerlingenprognose. Volgens deze prognose wordt een stijging van 1,582% in
het aantal leerlingen van het seucndair onderwijs verwacht.
Rekening houdend met de ramingen voor schooljaar 2019-2020 en schooljaar
2020-2021 wordt het budget bijkomend met 58.818k euro naar boven bijgesteld.
Als we op basis van de bovenstaande gegevens per schooljaar de omrekening
maken naar begrotingsjaren betekent dit een volgende bijsturing van het
budgetten:
een bijstelling naar beneden met 7.326k euro conform de berekeningen bij
BA2019.
een bijstelling naar boven met 58.818k euro voor begrotingsjaar 2020.
Toelichting bijstelling Vergrijzing:
Vergrijzing zorgt voor een stijging van de gemiddelde loonkost. Enerzijds neemt
de vergrijzing toe door de baremieke sprongen in de weddeschalen van het
onderwijspersoneel, anderzijds neemt de vergrijzing af als oudere personeelsleden
op pensioen gaan en vervangen worden door jongere personeelsleden.
In het secundair onderwijs verwachten we 10.456k euro (BA2019) en 15.359k euro
(BO2020) bijkomende loonuitgaven.
Toelichting bijstelling Ondersteuningsbeleid:
In schooljaar 2018-2019 was en nog een overgangsmaatregel voor de
ondersteuning type 2, 4, 6 en 7. Vanaf 2019-2020 ging de definitieve regeling van
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start waarbij elke leerling die aan de voorwaarden voldoet middelen voor
ondersteuning genereren. In 2020 komt die maatregel op kruissnelheid en zorgt
voor bijstelling van 463k euro.
Toelichting bijstelling Ziekenhuisbedden:
In het kader van de maatregelen rond onderwijs aan zieke kinderen was een extra
budget van 2.500k euro voorzien. Dit komt in 2020 op kruissnelheid. Voor de lonen
secundair onderwijs betekent dit een budgetstijging van 784k euro.
Toelichting bijstelling Middelenfonds:
Het middelenfonds bevat de terugbetalingen van onterecht betaalde lonen, de
terug te betalen lonen van gedetacheerden, de terugbetalingen van personeel ten
laste van de werkingsmiddelen (PWB) en de cofinanciering van de Brusselse geco’s
en de CODO’s.
In functie van de werkelijke inkomsten van 2018 wordt de aanwending van het
middelenfonds bijgesteld, waardoor het reguliere deel van het loonkrediet met
2.924k euro kan verminderd worden.
Toelichting bijstelling MVD-personeel:
Meesters-, vak- en dienstpersoneel (MVD) dooft uit binnen het GO!. Het teveel aan
loonmiddelen wordt toegevoegd aan de werkingsmiddelen van het secundair
onderwijs.
Toelichting bijstelling Punctuele maatregelen – TBS reaffectatie:
Bij de regeringsvorming werd in het regeerakkoord als mogelijke bijdrage bij het
oplossen van het lerarentekort het opnieuw activeren van de reaffectatie
opgenomen. In afwachting van de concrete uitwerking en verdeling over alle
betrokken onderwijsniveaus werd de geraamde besparing voorlopig volledig bij het
secundair onderwijs ingeschreven.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Punctuele maatregelen’)
Toelichting bijstelling Punctuele maatregelen – aanwendingspercentage
levensbeschouwelijke vakken:
Het gelijkschakelen van het aanwendingspercentage voor levensbeschouwing met
het aanwendingspercentage van de overige vakken in het secundair onderwijs is
een van de punctuele maatregelen die werden opgenomen in het Vlaamse
regeerakkoord 2020-2024. De voorziene opbrengst voor 2020 werd in de
berekening van loonkrediet opgenomen.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Punctuele maatregelen’)
Toelichting bijstelling Milderen groeipaden – Afremmen groei secundair
onderwijs:
Binnen de periode 2020-2024 wordt in het secundair onderwijs een sterke aangroei
van het leerlingenaantal verwacht. Het is de bedoeling om de kost die hiermee
samenhangt, te milderen. De concrete werkwijze zal in samenspraak met het
onderwijsveld en de sociale partners bekeken worden.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Milderen groeipaden’)
Toelichting bijstelling Excelleren – lerarenpact:
Bij de regeringsvorming werd voor het secundair onderwijs in het regeerakkoord
een beleidsimpulsen rond het lerarenpact opgenomen in het kader van excelleren
in onderwijs. Hiervoor werd voor begrotingsjaar 2020 een budget voorzien van
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7.500k euro. De concrete uitwerking van deze beleidsimpulsen zal in overleg met
het onderwijsveld en de sociale partners gebeuren.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Invulling netto-beleidsruimte (Nieuw beleid) – Excelleren’)
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
431.592
+8.603
0
-6.153
434.042
+145.828

VEK
431.592
+8.603
0
-6.153
434.042
+145.828

579.870

579.870

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Afvloei MVD-personeel
Leerlingenevolutie
Terugdraai eenmalige
middelen didactische
uitrusting
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
+74
+1.777
-4.563

VEK
+74
+1.777
-4.563

-3.441

-3.441

-6.153

-6.153

Toelichting bijstelling Afvloei MVD-personeel:
Er wordt 74k euro toegevoegd aan de werkingsmiddelen door loonmiddelen die
vrijkomen door de afvloei van het MVD-personeel.
Toelichting bijstelling Leerlingenevolutie:
De leerlingenevolutie zorgt voor een stijging van de middelen met 1.777k euro.
Toelichting bijstelling Terugdraai eenmalige middelen didactische
uitrusting:
De middelen die in 2019 eenmalig werden toegekend voor didactische uitrusting,
worden terug uit de kredieten gehaald.
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(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Terugdraai eenmalige
toelage didactische uitrustingsgoederen 2019’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
29.825

VEK
29.825

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+576
0
-645
29.756

+576
0
-645
29.756

Overflow
BO 2020 incl. overflow

+9.996
39.752

+9.996
39.752

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Afvloei MVD-personeel
Leerlingenevolutie
Correctie
ondersteuningsmodel
Herberekening kleine
types
Terugdraai eenmalige
middelen didactische
uitrusting
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
+18
+95
+14

VEK
+18
+95
+14

-105

-105

-437

-437

-230

-230

-645

-645

19

Toelichting bijstelling MVD-personeel:
Er wordt 18k euro toegevoegd aan de werkingsmiddelen door loonmiddelen die
vrijkomen door de afvloei van het MVD-personeel binnen het GO!.
Toelichting bijstelling Leerlingenevolutie:
De leerlingenevolutie zorgt voor een stijging van de middelen met 95k 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 open-end berekening resulteert in een daling 105k euro.
Toelichting bijstelling Terugdraai eenmalige middelen didactische
uitrusting:
De middelen die in 2019 eenmalig werden toegekend voor didactische uitrusting,
worden terug uit de kredieten gehaald.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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 GO! 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 personeel van het GO!, de terugbetaling
woon-werkverkeer openbaar vervoer en de fietsvergoeding, en busbegeleiding.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
67.529
0
-599
+979
67.909
0

VEK
67.529
0
-599
+979
67.909
0

67.909

67.909

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
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(duizend euro)

Compensaties
Naar FC0-1FBD2AA-PR
Naar FD0-1FED2EA-IS
TOTAAL

VAK
-517
-82
-599

VEK
-517
-82
-599

Toelichting compensatie naar FC0-1FBD2AA-PR:
Door het afbouwen van de dubbele subsidiëring van de Brusselse
kinderdagverblijven door de beleidsdomeinen OV en WVG, wordt een vermindering
van de toelage gerealiseerd van 517k euro. Deze vrijgekomen middelen worden in
afwachting van een nieuwe bestemming op een provisie geplaatst.
Toelichting compensatie naar FD0-1FED2EA-IS:
In het kader van de inkanteling van hbo5/SLO in het hoger onderwijs vanaf
september 2019 wordt er 82k euro naar de kredieten van het hoger onderwijs
overgeheveld voor hun aandeel in de vervoerskosten.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Vervoerskosten
Busbegeleiding
Brusselse
kinderdagverblijven,
voor- en naschoolse
opvang, geco en CODO
TOTAAL

VAK
+1.312
-505
+172

VEK
+1.312
-505
+172

979

979

Algemene toelichting bijstellingen:
Bij deze begrotingsopmaak 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende
uitgaven van 2018. Deze recentere basis zorgt voor een nauwere aansluiting met
de werkelijkheid.
Toelichting bijstelling Vervoerskosten:
De stijging van de kosten van het openbaar vervoer zorgen voor een stijging van
1.312k euro voor de terugbetaling van de kosten van het woon-werkverkeer.
Toelichting bijstelling Busbegeleiding:
Er worden minder ritten ingericht, de kost daalt hierdoor met 505k euro.
Toelichting bijstelling Brusselse kinderdagverblijven, voor- en naschoolse
opvang, geco en CODO:
Door de toename van de eenheidsloonkost stijgt de loonkost met 172k euro.
FC0-1FDD4DG-WT – SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
Dit uitgavenartikel is gekoppeld met het ontvangstenartikel FC0-9FDDTDG-OW.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van het begrotingsfonds (het
middelenfonds) dat werd opgericht om de aanwending van teruggevorderde
salarissen en salaristoelagen en andere ontvangsten van de sector onderwijs
mogelijk te maken.
De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de loonbetalingen
van het onderwijzend personeel.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
63.164
0
0
+2.819
65.983
0

VEK
63.164
0
0
+2.819
65.983
0

BO 2020 incl. overflow

65.983

65.983

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Gelijkstelling inkomsten
en uitgaven
TOTAAL

VAK
+2.819

VEK
+2.819

2.819

2.819

Toelichting bijstelling Gelijkstelling inkomsten en uitgaven:
Er wordt voorzien in een volledige aanwending van de ontvangen
terugvorderingen. Daarom wordt aan de uitgavenzijde van het fonds eenzelfde
krediet ingeschreven als het geraamde ontvangst.
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
24.409

VEK
24.409

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+301
0
-391
24.319

+301
0
-391
24.319

Overflow
BO 2020 incl. overflow

8.155
32.474

8.155
32.474

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK
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Evolutie internen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

-281
-110

-281
-110

-391

-391

Toelichting bijstelling Evolutie internen:
De daling van het aantal internen resulteert in een bijstelling van het krediet met
-281k euro.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering
niet-loongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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V. BELEIDSVELD II – HOGER ONDERWIJS
Dit beleidsveld bestaat uit slechts één (ISE).
De budgettaire overzichten hieronder maken melding van index en overflow. Deze
elementen worden hier niet verder besproken op detailniveau. Voor bijkomende
toelichting over overflow en gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar
de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.
1. Inhoudelijk structuurelement E – Hoger onderwijs
Onder dit ISE worden alle middelen opgenomen die voor het hoger onderwijs in
ruime zin bestemd zijn: de financiering van de hogescholen, de universiteiten, de
bijzondere instituten voor hoger onderwijs, de overkoepelende organisaties en de
gelieerde instellingen.
De basisfinanciering bestaat naast de werkingsenveloppes ook nog uit de
aanvullende onderzoeksmiddelen, de middelen voor het praktijkgericht onderzoek,
de middelen bestemd voor de ondersteuning van de studentenvoorzieningen en de
subsidies voor specifieke instellingen.
1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
HOGER ONDERWIJS, MVG excl. DAB
(duizend euro)

ESR-ontvangsten
(werking en toelagen
(OW))
Ontvangen toelagen
(ontvangsten interne
stromen (OI))
Overige (ontvangsten
leningen (OL),
ontvangsten
participaties (OP);
geen ESR-impact)
Totaal

BO 2019

AO
evolutie

BO 2019

TO
evolutie

BO 2020

BO 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.172

-4.031

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.172

-4.031

141

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Op het fonds Hoger Onderwijs worden terugvorderingen van salarissen en de
terugvorderingen van het kinéfonds opgenomen Daarnaast worden de toegekende
klimaatmiddelen van 2019 aan de instellingen hoger onderwijs geneutraliseerd aan
de inkomstenzijde op het fonds in begrotingsjaar 2020.

(duizend euro)

ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))

BO 2019

VAK
evolutie

BO 2020

14.419

-371

14.048

BO 2019

VEK
evolutie

BO 2020

14.419

6.562

20.981
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Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal excl.
Overflow

1.874.885

119.286

1.994.171

1.874.885

119.286

1.994.171

0

0

0

0

0

0

1.889.304

118.915

2.008.219

1.889.304

118.915

2.008.219

0

0

0

0

6.933

6.933

1.889.304

118.915

2.008.219

1.889.304

125.848

2.015.152

Overflow
Totaal incl.
Overflow
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De stijging op dit artikel is vooral te wijten aan het kliksysteem en de groeipaden
hoger onderwijs die hieronder verder worden besproken.
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
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 (Recuperatiefonds 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 Klimaatfonds voor
CO2-reducerende maatregelen in het hoger onderwijs.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019

0

4.172

0

Bijstelling BO 2020

0

-4.031

0

BO 2020

0

141

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De ontvangsten uit de terugvorderingen van de hogescholen en het kinéfonds
worden op basis van de effectief gerealiseerde ontvangsten in 2018 met 31k euro
naar beneden bijgesteld.
In 2020 worden vanuit het Klimaatfonds geen ontvangsten met betrekking tot de
klimaatmiddelen meer verwacht. Hierdoor verminderen de geraamde ontvangsten
met 4.000k euro.
Uitgavenartikelen
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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 onder andere
− 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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
1.856.796

VEK
1.856.796

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+24.103
+41.036
+54.816
1.976.751

+24.103
+41.036
+54.816
1.976.751

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
1.976.751

0
1.976.751

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van FD0-1FFD2FA-WT
Van FC0-1FDD2DG-WT
Van FC0-1FGD2GE-WT
Van FD0-1FGD2GF-WT
Van FC0-1FBD2AA-PR
TOTAAL

VAK
+36.492
+82
+7
+64
+4.391
41.036

VEK
+36.492
+82
+7
+64
+4.391
41.036

Toelichting compensaties van FD0-1FFD2FA-WT, FC0-1FDD2DG-WT en
FC0-1FGD2GE-WT:
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Vanaf 1 september 2019 werden de hbo5/SLO-opleidingen vanuit het
volwassenenonderwijs in het hoger onderwijs geïntegreerd. Vanaf dan worden
deze opleidingen ook gefinancierd vanuit het hoger onderwijs. Deze compensaties
voegen alle eerder voorziene middelen aan de centra voor volwassenenonderwijs
samen bij de basisfinanciering van het hoger onderwijs.
Toelichting compensatie van FD0-1FGD2GF-WT:
Het voormalige aandeel van de nascholingsmiddelen voor de hbo5/SLOopleidingen uit het volwassenenonderwijs worden geïntegreerd in de
basisfinanciering van het hoger onderwijs. De graduaats- en lerarenopleidingen
worden binnen de hogeronderwijsenveloppe immers gefinancierd a rato van een
globaal bedrag per ingekanteld leraarsuur, waarin ook de nascholingsmiddelen
vervat zitten.
Toelichting compensatie van FC0-1FBD2AA-PR:
In uitvoering van de cao V hoger onderwijs wordt in het kader van de
koopkrachtverhoging extra middelen ten behoeve van het hoger onderwijs
voorzien in begrotingsjaar 2020. De nodige kredieten hiervoor worden toegevoegd
aan de basisfinanciering hoger onderwijs.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Klikmechanisme
Integratiegroeipaden
Stuvo-middelen
Inkanteling hbo5/SLOmiddelen (deel niet
aftopping)
Verlenging studieduur
opleiding verpleegkunde
Groeivoet hbo5/2020
Werkgeversbijdragen
privaatrechtelijke
instellingen
Excelleren – financiering
studierichtingen
hogescholen (OBE’s)
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
+25.919
+14.400
+1.934
+1.221

VEK
+25.919
+14.400
+1.934
+1.221

+8.570

+8.570

+2.250
+1.000

+2.250
+1.000

+4.000

+4.000

-4.478

-4.478

54.816

54.816

Toelichting bijstelling Klikmechanisme:
Artikel III.6. van de Codex Hoger Onderwijs stelt dat, indien de opgenomen
studiepunten binnen een bepaald onderwijsdeelbudget met meer dan 2% stijgen
ten opzichte van de referentiepunten, ook de onderwijsdeelbudgetten met 2%
moeten toenemen. Flankerend met het onderwijsdeelbudget aan de universiteiten
dienen ook de onderzoeksmiddelen mee te evolueren (55/45-regel).
Volgende onderwijsdeelbudgetten komen in 2020 de 2% van de geldende
referentiepunten:
− variabel onderwijsdeelbudget voor de professionele bacheloropleidingen,
− variabel onderwijsdeelbudget voor de academische opleidingen,
− variabel onderzoeksbudget voor de academische opleidingen.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Klikmechanisme
HO2020’)
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Toelichting bijstelling Integratiegroeipaden:
In het kader van de integratie van hogescholen in de universiteiten werden voor
het begrotingsjaar 2020 volgende verhogingen van de middelen ingeschreven in
de Codex Hoger Onderwijs:
− verhoging werkingsmiddelen voor het variabel onderwijsbudget van de
professionele bachelor opleidingen met 3.400k euro,
− verhoging werkingsmiddelen voor het variabel onderwijsdeelbudget voor de
universitaire opleidingen met 1.595k euro,
− verhoging werkingsmiddelen voor het variabel onderzoeksbudget voor de
universitaire opleidingen met 1.305k euro,
− verhoging werkingsmiddelen voor het variabel onderwijsbudget voor de
academiserende opleidingen met 1.000k euro,
− verhoging van de aanvullende onderzoeksmiddelen met 6.600k euro,
− verhoging van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met 500k euro.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Integratiegroeipaden
HO2020’)
Toelichting bijstelling Stuvo-middelen:
Om ook in de studentenvoorzieningen de groeiende instroom van
hbo5/SLO-studenten op te vangen wordt een bijkomend bedrag van 1.934k euro
toegevoegd aan de stuvo-middelen.
Toelichting bijstelling Inkanteling hbo5/SLO-middelen (deel niet
aftopping):
In het verleden werden de middelen voor hbo5 of SLO opleidingen binnen de
financiering van het volwassenenonderwijs afgetopt wanneer ze te sterk groeiden.
Bij de inkanteling in het hoger onderwijs is voorzien dat de groei van de graduaatsen lerarenopleidigen niet meer wordt beknot, om de uitbouw van deze richtingen
binnen het hoger onderwijs alle kansen te geven. De budgettaire weerslag van de
niet afgetopte leraarsuren hbo5 vanuit het volwassenenonderwijs wordt voor 2020
begroot op 1.221k euro.
Toelichting bijstelling Verlenging studieduur opleiding verpleegkunde:
In het kader van de studieduurverlenging van de opleiding verpleegkunde werd in
een bijkomende financiële injectie voorzien. Zo wordt vermeden dat de uitbreiding
van de studieomvang een nadelig effect heeft op de financiering van het hoger
onderwijs, en wordt er ook voor gezorgd dat de bijkomende inspanningen tijdens
de overgangsfase (er zullen een aantal jaren tegelijkertijd studenten met een oude
en een nieuw curriculum moeten worden opgeleid) worden opgevangen.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Verlenging opleiding
verpleegkunde’)
Toelichting bijstelling Groeivoet hbo5/2020:
De groeivoet wordt bepaald door de evolutie van het aantal lestijden van schooljaar
2018-2019 ten opzichte van schooljaar 2017-2018 van de betrokken centra voor
volwassenenonderwijs. Het ingekantelde budget hbo5 wordt hiermee verhoogd.
Voor begrotingsjaar 2020 bedraagt de groeivoet 5,5%.
Toelichting
bijstelling
Werkgeversbijdragen
privaatrechtelijke
instellingen:
Artikel III.58 van de Codex Hoger Onderwijs biedt de privaatrechtelijke
universiteiten (KU Leuven, VUB, UHasselt en UAntwerpen) een compensatie voor
het feit dat zij hogere loonlasten voor hun personeelsleden dienen te betalen dan
de loonlast die de Universiteit Gent als publiekrechtelijke werkgever draagt.
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Door jaarlijks bijkomend een bijstelling van 1.000k euro in te schrijven wordt de
hogere loonlast deels gecompenseerd en zal op langere termijn tussen alle
universiteiten een gelijke financiering bekomen worden op vlak van wettelijke en
conventionele werkgeversbijdragen.
Toelichting bijstelling Excelleren – financiering studierichtingen
hogescholen (OBE’s):
Bij de regeringsvorming werd in het regeerakkoord opgenomen dat de OBE’s
(onderwijsbelastingseenheden) bij de financiering zouden worden herbekeken met
als doel de financiering van de hogeschoolopelidingen gericht en gefaseerd te
verhogen. De middelen worden in 2020 ingezet als extra financiering van de STEMopleidingen.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Invulling netto-beleidsruimte (Nieuw beleid) – Excelleren’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FD0-1FED4EA-IS – HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FD0-9FEDTEA-OI.
Korte inhoud begrotingsartikel:
De Codex Hoger Onderwijs - artikel III.36 voorziet in een fonds voor het hoger
onderwijs (Recuperatiefonds 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 Klimaatfonds voor
CO2-reducerende maatregelen in het hoger onderwijs.
De middelen van het fonds kunnen worden aangewend voor de betaling van de
werkingsuitkeringen aan de hogescholen, de betaling van de investeringstoelagen
aan de hogescholen en universiteiten in het kader van het Vlaams
Klimaatbeleidsplan, en de betaling van andere uitgaven ten voordele van het
Vlaamse hoger onderwijs.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
4.947

VEK
4.947

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
0
-806
4.141

0
0
-806
4.141
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Overflow
BO 2020 incl. overflow

0

0

4.141

4.141

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Klimaatuitgaven
Beschikbare
fondsmiddelen
TOTAAL

VAK
-775
-31

VEK
-775
-31

-806

-806

Toelichting bijstelling Klimaatuitgaven:
De klimaatuitgaven in 2020 worden geraamd op 4.000k euro. Het reeds
ingeschreven bedrag wordt hieraan aangepast.
Toelichting bijstelling Beschikbare fondsmiddelen:
De geraamde beschikbare middelen die op het fonds kunnen worden aangewend,
worden aangepast aan de geraamde terugvorderingen.
FB0-1FED2EB-WT – HOGER ONDERWIJS - ANDERE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de financiering van twee instellingen van
openbaar nut voor post-initieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en
wetenschappelijke dienstverlening en van de hogere instituten voor schone
kunsten en van instellingen die excellente kunstopleidingen organiseren.
De financiering van de Antwerp Management School en de Vlerick Business School
is vervat in de artikelen III.115 tot en met III.118 van Codex Hoger Onderwijs. De
kernopdracht van deze instellingen is 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.
De financiering van de hogere instituten voor schone kunsten en van instellingen
die excellente kunstopleidingen organiseren 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. Deze
instituten moeten jaarlijks een jaarverslag, een jaarrekening en een begroting
voorleggen. De indexering van de subsidie gebeurt naar analogie met deze van de
universiteiten en de hogescholen in Vlaanderen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index

VAK
7.486
+95

VEK
7.486
+95
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Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

0
-466
7.115

0
-466
7.115

0

0

7.115

7.115

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
-17

VEK
-17

-449

-449

-466

-466

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering
niet-loongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FD0-1FED2EB-WT – HOGER ONDERWIJS - ANDERE
Korte inhoud begrotingsartikel:
De Vlaamse Regering kent aan de Universiteit Gent, ten behoeve van de werking
van het UZ Gent, vanaf het begrotingsjaar 2017 een tegemoetkoming toe voor de
betaling van de verhoogde loonlasten en andere in geld waardeerbare voordelen
die voortvloeien uit sectorale akkoorden die door de Vlaamse Regering zijn
gesloten over de sectorale programmatie en die op het UZ Gent van toepassing
zijn.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
6.933

VEK
6.933

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
0
0
6.933

0
0
0
6.933
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Overflow
BO 2020 incl. overflow

0

+6.933

6.933

13.866

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er zijn geen wijzigingen op dit begrotingsartikel.
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:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
13.142
+167
0
-30
13.279
0

VEK
13.142
+167
0
-30
13.279
0

13.279

13.279

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
-30

VEK
-30

-30

-30

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering
niet-loongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
1.1.2. Overige entiteiten onder gezag
1.1.2.1. VLHORA
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OMSCHRIJVING
De Vlaamse Hogescholenraad is het officieel overleg- en adviesorgaan van de
hogescholen.
Het adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten inzake het
hogeschoolonderwijs, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek, de
maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Bovendien
organiseert en stimuleert VLHORA ook het overleg tussen de instellingen
aangaande alle materies die de hogescholen aanbelangen.
1.1.2.2. VLIR
OMSCHRIJVING
De VLIR is het permanent overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten. Als
koepelorganisatie staat de VLIR in voor het voorbereiden en opvolgen van
interuniversitair gedragen standpunten over onderwijs en kwaliteitszorg,
onderzoek en innovatie, universitair beheer en administratie, diversiteit en sociaal
beleid, internationalisering, universitaire ontwikkelingssamenwerking.
De VLIR opereert via twee entiteiten:
− Het VLIR-secretariaat wordt voor haar structurele werking gefinancierd door
haar leden, met name de Vlaamse universiteiten.
− Het VLIR-UOS-secretariaat wordt integraal gefinancierd door de federale
overheid (DGD). Als door DGD erkende actor van de niet-gouvernementele
samenwerking beheert de VLIR aldus via de entiteit subsidies die zijn bestemd
voor universitaire ontwikkelingssamenwerking (UOS) in de vorm van projecten
en beurzen.
ONTVANGSTEN
De belangrijkste ontvangsten (± 95%) komen van de Federale Overheid (DGD)
(ESR-code 49.4) en worden jaarlijks uitgekeerd in het kader van het
vijfjarenprogramma 2017-2021.
Het overige deel (± 5%) dragen de Vlaamse universiteiten bij t.b.v. de algemene
werking van het VLIR-secretariaat (ESR-code 46.5).
UITGAVEN
De belangrijkste uitgavenpost (± 95%) betreft de financiering van programma’s,
projecten en beurzen in het kader van ontwikkelingssamenwerking uitgevoerd door
de Vlaamse universiteiten (ESR-code 41.50).
Voor het overige (± 5%) gaan de uitgaven naar algemene werkingsmiddelen.
1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht
1.1.3.1. Universiteiten en hogescholen
OMSCHRIJVING
De hogescholen, de universiteiten en de andere instellingen voor hoger onderwijs
behoren ESR-matig tot de sector 1312 van de Vlaamse Deelstaatoverheid en
dienen bijgevolg geconsolideerd te worden. De ESR-begrotingen van al betrokken
instellingen worden ter publicatie samengevoegd.
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De instellingen staan in voor het aanbod hoger onderwijs en het wetenschappelijk
onderzoek.
ONTVANGSTEN
De belangrijkste ontvangsten omvatten enerzijds de basisfinanciering (1ste
geldstroom) vanuit de Vlaamse Gemeenschap en de overheidsbijdragen voor
fundamenteel basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Verder
behoort
contractonderzoek
met
de
privé-sector,
wetenschappelijke
dienstverlening,
studiegelden,
huuropbrengsten,
enz…
tot
mogelijke
inkomstenbronnen.
De stijgingen in de toelagen zijn een gevolg van een stijging in het aantal
opgenomen studiepunten, een indicator voor groei in het hoger onderwijs, en van
de decretaal voorziene groeipaden in het kader van de integratie van de
academiserende opleidingen in de universiteiten. De uitgaven hangen samen met
de werking van de instellingen.
UITGAVEN
De gerealiseerde ontvangsten worden hoofdzakelijk aangewend voor bezoldigingen
en sociale lasten ten behoeve van het personeel. Verder worden de beschikbare
middelen aangewend voor de aankoop van goederen, diensten en diverse
goederen. Ook het aanleggen van provisies voor toekomstig geplande uitgaven
beïnvloed de uitgaven.

VI. BELEIDSVELD
III
–
VOLWASSENENONDERWIJS

DEELTIJDS

KUNSTONDERWIJS

EN

De budgettaire overzichten hieronder maken melding van index en overflow. Deze
elementen worden hier niet verder besproken op detailniveau. Voor bijkomende
toelichting over overflow en gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar
de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.
1. Inhoudelijk structuurelement F- Volwassenenonderwijs
Aan dit ISE worden alle begrotingsartikelen 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,
en
de
middelen
voor
de
ondersteuning
van
het
volwassenenonderwijs en haar cursisten.
1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
VOLWASSENENONDERWIJS, MVG excl. DAB
(duizend euro)

ESR-ontvangsten
(werking en toelagen
(OW))

BO 2019

AO
evolutie

BO 2020

0

0

0

BO 2019

TO
evolutie

BO 2020

2

32.183

32.185
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Ontvangen toelagen
(ontvangsten interne
stromen (OI))
Overige (ontvangsten
leningen (OL),
ontvangsten
participaties (OP);
geen ESR-impact)
Totaal

0

0

0

0

633

633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

32.816

32.818

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het nieuwe financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs voorziet in nieuw
systeem voor het berekenen van werkingsmiddelen, waarbij de werkingsmiddelen
afzonderlijk van de inschrijvingsgelden berekend worden. Om de overgang tussen
beide systemen mogelijk te maken, worden op dit artikel middelen voorzien voor
de betoelaging van deze werkingsmiddelen.

(duizend euro)

BO 2019

VAK
evolutie

ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))

429.796

24.853

454.649

429.796

20.199

449.995

Toelagen (interne
stromen (IS))

466

-466

0

466

-466

0

0

0

0

0

0

0

430.262

8.637

438.899

430.262

4.424

434.686

0

15.750

15.750

0

15.309

15.309

430.262

24.387

454.649

430.262

19.733

449.995

Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal excl.
Overflow
Overflow
Totaal incl.
Overflow
Aanwending VAKruiter

BO 2020

BO 2019

VEK
evolutie

BO 2020

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De evolutie op dit artikel wordt enerzijds verklaard door de voorziene groei in de
CVO en CBE, naar aanleiding van stijgende inschrijvingen. Anderzijds is de evolutie
te verklaren door de inkanteling van de middelen voor hbo5 en SLO in het hoger
onderwijs en het nieuwe financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs,
waardoor vooral het systeem van het toekennen van de werkingsmiddelen grondig
herzien is.
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
FD0-9FFDTFA-OW - LONEN VOLWASSENENONDERWIJS
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FFD4FA-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds (het
Wedderecuperatiefonds basiseducatie) dat werd opgericht om de aanwending van
teruggevorderde salarissen en vergoedingen mogelijk te maken. Deze ontvangsten
worden terug aangewend voor uitgaven met betrekking tot de betaling van
salarissen van personeelsleden van de CBE.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019

0

2

0

Bijstelling BO 2020

0

+2.801

0

BO 2020

0

2.803

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.
FD0-9FFDTFB-OW - WERKING VOLWASSENENONDERWIJS
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FFD4FB-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Per 1 september 2019 werd een begrotingsfonds opgericht (Fonds
Volwassenenonderwijs) waarop de inschrijvingsgelden van de centra voor
volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie zullen worden ontvangen,
evenals andere ontvangsten ten behoeve van het volwassenenonderwijs.
Dit fonds vervangt de DAB ‘Fonds inschrijvingsgelden CVO’, welke vanaf 1 januari
2020 wordt afgesloten.
Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van dit fonds waarop de ontvangsten
toekomen die voortvloeien uit de inschrijvingsgelden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019
Bijstelling BO 2020

0
0

0
+29.382

0
0

BO 2020

0

29.382

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Elk centrumbestuur betaalt in het jaar n aan AHOVOKS voor elk van zijn
gesubsidieerde of gefinancierde centra in twee schijven een bedrag dat berekend
wordt tegen 100% van de inschrijvingsgelden van de cursisten die ingeschreven
waren in het schooljaar n-2/n-1.
Deze inschrijvingsgelden worden volledig toegewezen aan het begrotingsfonds.
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FD0-9FFDTFB-OI - WERKING VOLWASSENENONDERWIJS
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FFD4FA-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Per 1 september 2019 werd een begrotingsfonds opgericht (Fonds
Volwassenenonderwijs) waarop de inschrijvingsgelden van de centra voor
volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie zullen worden ontvangen,
evenals andere ontvangsten ten behoeve van het volwassenenonderwijs.
Dit fonds vervangt de DAB ‘Fonds inschrijvingsgelden CVO’, welke vanaf
1 januari 2020 wordt afgesloten.
Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van dit fonds waarop de toelage
toekomt vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse gemeenschap
ter compensatie van bepaalde categorieën cursisten die een vrijstelling van
inschrijvingsgeld genieten.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019

0

0

0

Bijstelling BO 2020

0

+633

0

BO 2020

0

633

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Vanaf 2020 wordt de toelage ter compensatie van de vrijstelling van
inschrijvingsgeld van bepaalde categorieën cursisten ontvangen op het nieuw
opgerichte fonds.
Uitgavenartikelen
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
414.210

VEK
414.210

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
-35.275
+4.256
383.191

0
-35.275
+4.256
383.191

0

0

Overflow
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BO 2020 incl. overflow

383.191

383.191

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
naar FD0-1FED2EA-IS
Van FD0-1FBD2AA-PR
TOTAAL

VAK
-36.492
+1.217
-35.275

VEK
-36.492
+1.217
-35.275

Toelichting compensatie naar FD0-1FED2EA-IS:
Hbo5/SLO wordt vanaf september 2019 overgeheveld naar het hoger onderwijs.
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, bij de
BO2020 wordt die verdeeld naar de lonen.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Cursisteneffect BA2019
Cursisteneffect BO2020
Vergrijzing BA2019
Vergrijzing BO2020
Pensioen CBE
Middelenfonds
Afremmen groei CVO nietNT2
TOTAAL

VAK
-4.043
+8.253
-1.204
+2.524
+31
-305

VEK
-4.043
+8.253
-1.204
+2.524
+31
-305

-1.000

-1.000

4.256

4.256

Toelichting bijstellingen:
Bij deze begrotingsopmaak 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende
uitgaven van 2018.
Omwille van de transparantie wordt het volume- en prijs/vergrijzingseffect
opgesplitst tussen de bijstelling in het kader van de BA2019 en de bijstelling in het
kader van BO2020.
Vanaf september 2019 start samen met de overheveling van hbo5/SLO naar het
hoger onderwijs het nieuwe financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs.
Voor schooljaar 2019-2020 geldt nog de hangbare groeinorm van 0,8% in de CVO
en 2,59% in de CBE. Vanaf schooljaar 2020-2021 is de groei van de CBE en de
groei van NT2 binnen de CVO volledig openend. Daar de aangroei in
omkaderingsgewichten nog niet vergelijkbaar is tussen schooljaar 2018-2019 en
schooljaar 2019-2020 is er voor schooljaar 2020-2021 decretaal nog een specifieke
regeling voorzien.
Om de centra de eerste jaren toch enige vorm van zekerheid te geven van
omkadering en hen de mogelijkheid te geven om zich te organiseren en aan te
passen aan alle wijzigingen in het landschap van het volwassenenonderwijs is er
compensatieregeling uitgewerkt. Verliezen worden in de schooljaren 2020-2021,
2021-2022, 2022-2023 respectievelijk voor 100%, 66% en 33% gecompenseerd.
De inschatting van de groei van CBE en van de NT2 binnen de CVO werd opgemaakt
op basis van de groei in het verleden. Dit zal van jaar tot jaar bijgestuurd worden
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in functie van de reële groei. Hiervoor wordt een bijstelling van 4.213k euro
voorzien.
Vergrijzing zorgt voor een stijging van de gemiddelde loonkost. Enerzijds neemt
de vergrijzing toe door de baremieke sprongen in de weddeschalen van het
onderwijspersoneel, anderzijds neemt de vergrijzing af als oudere personeelsleden
op pensioen gaan en vervangen worden door jongere personeelsleden.
In het volwassenenonderwijs is de inschatting dat dit leidt tot een daling van
1.204k euro (BA2019) en stijging van 2.524k euro (BO2020).
Tussen de Vlaamse regering en de vakorganisaties is er een protocol om een
aanvullend pensioen te voorzien voor de personeelsleden van de basiseducatie.
Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de meerkost (31k euro).
Het middelenfonds bevat de terugbetalingen van onterecht betaalde lonen, de
terug te betalen lonen van gedetacheerden, de terugbetalingen van personeel ten
laste van de werkingsmiddelen (PWB) en de cofinanciering van de Brusselse geco’s
en CODO’s.
In functie van de werkelijke inkomsten van 2018 wordt de aanwending van het
middelenfonds bijgesteld, waardoor het reguliere deel van het loonkrediet met
305k euro kan verminderd worden.
In het regeerakkoord is afgesproken om de groei van niet-NT2 binnen de CVO te
beperken van 1% tot 0,8% om zo een besparing te realiseren van 1.000k euro
FD0-1FFD4FA-WT – LONEN VOLWASSENENONDERWIJS
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FD0-9FFDTFA-OW.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de uitgavenenzijde van het begrotingsfonds (het
Wedderecuperatiefonds basiseducatie) dat werd opgericht om de aanwending van
teruggevorderde salarissen en vergoedingen mogelijk te maken. Deze ontvangsten
worden terug aangewend voor uitgaven met betrekking tot de betaling van
salarissen van personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
2

VEK
2

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
0
+2.801
2.803

0
0
+2.801
2.803

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
2.803

0
2.803

BO 2019

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Gelijkstelling inkomsten
en uitgaven

VAK
+2.801

VEK
+2.801
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TOTAAL

2.801

2.801

Toelichting bijstelling Gelijkstelling inkomsten en uitgaven:
Er wordt voorzien in een volledige aanwending van de ontvangen
terugvorderingen. Daarom wordt aan de uitgavenzijde van het fonds eenzelfde
krediet ingeschreven als het geraamde ontvangst.
FD0-1FFD2FB-WT – WERKING VOLWASSENENONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden werkingsmiddelen ingeschreven ten behoeve van
de centra voor basiseducatie, de centra voor volwassenenonderwijs, de
werkingsmiddelen in het kader van de asielproblematiek en de organisatie van
taalexamens.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
12.562
+172
+651
+37.191
50.576
+14.720

VEK
12.562
+172
+651
+32.978
46.363
+14.720

65.296

61.083

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van FD0-1FFD2FY-IS
Van FD0-1FFD2FC-WT
TOTAAL

VAK
+466
+185
651

VEK
+466
+185
651

Toelichting compensatie van FD0-1FFD2FY-IS:
De middelen verhoogde taalvereiste worden via een interne stroom ingekanteld in
de reguliere werkingsmiddelen.
Toelichting compensatie van FD0-1FFD2FC-WT:
Vanaf 2020 wordt zomeraanbod niet meer apart ingericht. De middelen die eerder
voor zomeraanbod werden voorzien, worden toegevoegd aan de werkingsmiddelen
volwassenenonderwijs.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Opstart nieuw
financieringssysteem
volwassenenonderwijs
Premies cursisten
volwassenenonderwijs
Asielmiddelen

VAK
+39.925

VEK
+35.172

+600

+600

-480

-480

40

Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

-172

-172

-2.682

-2.682

37.191

37.191

Toelichting
bijstelling
Opstart
nieuw
financieringssysteem
volwassenenonderwijs:
Vanaf schooljaar 2019-2020 start het nieuw financieringssysteem binnen het
volwassenenonderwijs. Naast de centra voor basiseducatie ontvangen de centra
voor volwassenenonderwijs eveneens werkingsmiddelen.
In 2020 zullen, als overgangsmaatregel, eerst de werkingsmiddelen uitbetaald
worden aan de centra. Pas daarna moeten de centra de geïnde inschrijvingsgelden
overmaken aan AHOVOKS. Deze overgangsmaatregel is nodig om het nieuwe
begrotingsfonds op te starten. De bijkomende middelen zorgen voor een correcte
verwerking van deze regeling.
(dit krediet werd opgenomen in het overzicht ‘Netto beleidsruimte – Actualisatie
beleids- en betaalkredieten – Opstart nieuw financieringssysteem vwo’)
Toelichting bijstelling Asielmiddelen:
De voorziene asielmiddelen aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra
voor basiseducatie worden in 2020 voorlopig gecontinueerd en voorzien in de
reguliere middelen. Met deze bijstelling wordt een dubbele voorzienig van de
middelen vermeden.
Toelichting bijstelling Premies cursisten volwassenenonderwijs:
Tot en met begrotingsjaar 2019 werden de premies ten behoefte van de cursisten
volwassenenonderwijs aangerekend op de DAB Inschrijvingsgelden CVO. Door het
stopzetten van de DAB worden deze middelen vanaf begrotingsjaar 2020
toegevoegd aan de werkingsmiddelen volwassenenonderwijs.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering
niet-loongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FD0-1FFD4FB-WT – WERKING VOLWASSENENONDERWIJS
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikelen FD0-9FFDTFB-OW
en FD0-9FFDTFB-OI.
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Per 1 september 2019 werd een begrotingsfonds opgericht (Fonds
Volwassenenonderwijs) waarop de inschrijvingsgelden van de centra voor
volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie zullen worden ontvangen,
evenals andere ontvangsten ten behoeve van het volwassenenonderwijs.
Dit fonds vervangt de DAB ‘Fonds inschrijvingsgelden CVO’, welke vanaf 1 januari
2020 wordt afgesloten.
Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van dit fonds waarop de ontvangsten
zullen worden aangewend ter financiering van de werkingstoelagen en
werkingsmiddelen in het volwassenenonderwijs, de premies aan cursisten die een
diploma van het secundair onderwijs behaald hebben en andere uitgaven ten
voordele van het volwassenenonderwijs.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
0
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0
0

BO 2020 incl. overflow

0

0

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
In 2020 zullen de centra voor de eerste keer de inschrijvingsgelden doorstorten
aan AHOVOKS. Als overgangsmaatregel zullen de werkingsmiddelen aan de centra
uitbetaald worden vanuit de reguliere werkingsmiddelen volwassenenonderwijs.
Pas vanaf 2021 zal jaarlijks een verrekening van de middelen plaatsvinden en
bijgevolg een uitgave gebeuren op het opgerichte fonds.
FD0-1FFD2FC-WT – VOLWASSENENONDERWIJS - ANDERE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Onder dit begrotingsartikel worden de werkingstoelagen ingeschreven ten behoeve
van het Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs, de
coördinatieopdracht voor onderwijs aan gedetineerden, de toelagen voor de
Universitaire Talencentra en de toelage aan de vzw De Link.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
3.022

VEK
3.022

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+38
-235
-496
2.329

+38
-235
-496
2.329

+1.030

+589

Overflow
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BO 2020 incl. overflow

3.359

2.918

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar FD0-1FFD2FB-WT
Naar FB0-1FGD2GK-WT
TOTAAL

VAK
-185
-50
-235

VEK
-185
-50
-235

Toelichting compensatie naar FD0-1FFD2FB-WT:
Vanaf 2020 wordt zomeraanbod niet meer apart ingericht. De middelen die eerder
voor zomeraanbod werden voorzien, worden toegevoegd aan de werkingsmiddelen
volwassenenonderwijs.
Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GK-WT:
Vanaf 2019 wordt het project Toll-net geïntegreerd binnen KlasCement. Hiermee
wordt de bekendheid en het aanbod van het leermiddelennetwerk binnen het
volwassenenonderwijs verhoogd. Met deze integratie verhuist ook de beheerder
van het project en worden ook de middelen overgeheveld.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugdraaien asiel
BO2019 - terugzetten
asielmiddelen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
-312

VEK
-312

-7

-7

-177

-177

-496

-496

Toelichting bijstelling terugdraaien asielmiddelen:
Door de aanpassing van de regelgeving met betrekking tot de onderwijstijd in het
volwassenenonderwijs, hoeft het zomeraanbod niet meer projectmatig
gefinancierd te worden, maar kunnen centra met hun reguliere middelen ook
tijdens de zomermaanden opleidingen aanbieden. De verhoging van de budgetten
voor de universitaire talencentra in het kader van de asielcrisis, wordt niet
verlengd. De talencentra behouden wel hun decretale financiering.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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FD0-1FFD2FY-IS – DAB VOLWASSENENONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit krediet wordt aangewend voor de organisatie van de opleiding Nederlands
tweede taal richtgraad 1 van het studiegebied Nederlands tweede taal van het
secundair volwassenenonderwijs voor de centra voor volwassenenonderwijs. Vanaf
begrotingsjaar 2019 worden deze middelen ingekanteld in de reguliere
werkingsmiddelen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

VAK
466
0
-466
0
0

VEK
466
0
-466
0
0

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
0

0
0

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar FD0-1FFD2FB-WT
TOTAAL

VAK
-466
-466

VEK
-466
-466

Toelichting compensatie naar FD0-1FFD2FB-WT:
De middelen verhoogde taalvereiste werden vanaf schooljaar
ingekanteld in de werkingsmiddelen volwassenenonderwijs.

2018-2019

1.1.2. DAB’s
Per 1 januari 2020 wordt de DAB Inschrijvingsgelden CVO stopgezet en vervangen
door het Fonds Volwassenenonderwijs. Alle begrotingsartikelen binnen de DAB
zullen worden afgesloten. Het saldo en alle vastgestelde rechten vastgesteld op
31 december 2019 zullen worden overgedragen naar het fonds.
Ontvangstenartikelen
FDG-2FFDAFC-OW – VOLWASSENENONDERWIJS - ANDERE
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BO 2020
BO 2020

AO
7.660
-7.660
0

TO
0
0
0

LO
0
0
0
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FDG-2FFDAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BO 2020
BO 2020

AO
1.099
-1.099
0

TO
0
0
0

LO
0
0
0

FDG-2FFDAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BO 2020
BO 2020

AO
5.452
-5.452
0

TO
0
0
0

LO
0
0
0

FDG-2FFDAZZ-OU – OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BO 2020
BO 2020

AO
0
0
0

TO
0
0
0

LO
0
0
0

Uitgavenartikelen
FDG-3FFD2FC-WT – VOLWASSENENONDERWIJS - ANDERE
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
10.799
0
0
-10.799
0
0

VEK
10.799
0
0
-10.799
0
0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
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Andere bijstellingen
Stopzetten DAB
TOTAAL

VAK
-10.799
-10.799

VEK
10.799
-10.799

Toelichting bijstelling Stopzetten DAB:
Door het stopzetten van de DAB worden alle begrotingsartikelen afgesloten. Het
saldo en alle vastgestelde rechten vastgesteld op 31 december 2019 zullen worden
overgedragen naar het fonds.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Afwikkeling DAB Fonds
Inschrijvingsgelden Centra Volwassenonderwijs’)
FDG-3FFD2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
0
0
0
0
0
0

VEK
3.412
0
0
-3.412
0
0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Stopzetten DAB
TOTAAL

VAK
0
0

VEK
-3.412
-3.412

Toelichting bijstelling Stopzetten DAB:
Door het stopzetten van de DAB worden alle begrotingsartikelen afgesloten. Het
saldo en alle vastgestelde rechten vastgesteld op 31 december 2019 zullen worden
overgedragen naar het fonds.
2. Inhoudelijk structuurelement C – Deeltijds kunstonderwijs
Onder dit ISE worden de middelen opgenomen voor het deeltijds kunstonderwijs.
De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen bevatten de ontvangsten
en de uitgaven verbonden aan de loonkredieten en de werkingstoelagen voor het
deeltijds kunstonderwijs (voor zowel het GO!, het officieel gesubsidieerd onderwijs
(ogo) en het vrij gesubsidieerd onderwijs (vgo)).
2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS, MVG excl. DAB
(duizend euro)

AO

TO
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BO 2019

evolutie

BO 2020

BO 2019

evolutie

BO 2020

0

0

0

17.425

5.524

22.949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.425

5.524

22.949

ESR-ontvangsten
(werking en toelagen
(OW))
Ontvangen toelagen
(ontvangsten interne
stromen (OI))
Overige (ontvangsten
leningen (OL),
ontvangsten
participaties (OP);
geen ESR-impact)
Totaal

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De verwachte stijging van de inkomsten is een gevolg van de stijging van het
aantal leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs (dko) ingevolge het nieuwe
decreet
en
een
technische
ingreep,
waarbij
de
niet-doorgestorte
inschrijvingsgelden in het gesubsidieerd onderwijs (met uitzondering van de
Beiaardschool) wel boekhoudkundig aangerekend moeten worden.

(duizend euro)

BO 2019

VAK
evolutie

ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))

246.650

19.489

266.139

246.650

19.489

266.139

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246.650

18.892

265.542

246.650

18.892

265.542

0

597

597

0

597

597

246.650

19.489

266.139

246.650

19.489

266.139

Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal excl.
Overflow
Overflow
Totaal incl.
Overflow
Aanwending VAKruiter

BO 2020

BO 2019

VEK
evolutie

BO 2020

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De verwachte evolutie is een gevolg van de aanpassing van het loonmodel aan het
nieuwe decreet, de gelijkstelling van de uitgaven aan de ontvangsten van het dko
en een technische ingreep, waarbij de niet-doorgestorte inschrijvingsgelden wel
boekhoudkundig aangerekend moeten worden.
2.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
FC0-9FFDTCA-OW - LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FC0-1FFD4CA-WT.
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Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds dat werd
opgericht om de aanwending van inschrijvingsgelden die vanuit de instellingen van
het dko naar AGODI worden doorgestort, mogelijk te maken (het Fonds
Inschrijvingsgelden dko). De middelen worden gebruikt voor de lonen van het
personeel van het deeltijds kunstonderwijs te betalen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019

0

+17.425

0

Bijstelling BO 2020

0

+5.524

0

BO 2020

0

22.949

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De raming van inkomsten uit inschrijvingsgelden dko wordt met 2.436k euro naar
boven bijgesteld als gevolg van de leerlingenstijging.
Er is ook een bijstelling van 3.088k 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 begrotingsartikel 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.
Uitgavenartikelen
FC0-1FFD2CA-WT – LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de uitbetaling van
de lonen van de personeelsleden werkzaam in het deeltijds kunstonderwijs.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
229.036

VEK
229.036

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
0
+12.445
241.481

0
0
+12.445
241.481

0

0

241.481

241.481

Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
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(duizend euro)
Andere bijstellingen

VAK

VEK

Vergrijzing BA2019

+1.119

+1.119

Vergrijzing BO2020

+1.033

+1.033

Volume-effect BA2019

+4.167

+4.167

Volume-effect BO2020

+11.599

+11.599

-292

-292

Fonds dko

-3.614

-3.614

Aftopping groei

-1.567

-1.567

TOTAAL

12.445

12.445

Middelenfonds

Algemene toelichting bijstellingen:
Bij deze begrotingsopmaak 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende
uitgaven van 2018.
Omwille van de transparantie wordt het volume- en prijs/vergrijzingseffect
opgesplitst tussen de bijstelling in het kader van de BA2019 en de bijstelling in het
kader van BO2020.
Toelichting bijstelling Vergrijzing:
Vergrijzing zorgt voor een stijging van de gemiddelde loonkost. Enerzijds neemt
de vergrijzing toe door de baremieke sprongen in de weddeschalen van het
onderwijspersoneel, anderzijds neemt de vergrijzing af als oudere personeelsleden
op pensioen gaan en vervangen worden door jongere personeelsleden.
In het dko verwachten we een stijging van 1.119k euro (BA2019) en stijging van
1.033k euro (BO2020).
Toelichting bijstelling Volume-effect:
Op 1 september 2018 is het nieuwe decreet van start gegaan. In vergelijking met
de BO2019 is er een toename omkadering van 15.766k euro.
Toelichting bijstelling Middelenfonds:
Het middelenfonds bevat de terugbetalingen van onterecht betaalde lonen, de
terug te betalen lonen van gedetacheerden, de terugbetalingen van personeel ten
laste van de werkingsmiddelen (PWB) en de cofinanciering van de Brusselse geco’s
en de CODO’s.
In functie van de werkelijke inkomsten van 2018 wordt de aanwending van het
middelenfonds bijgesteld, waardoor het reguliere deel van het loonkrediet met
292k euro kan verminderd worden.
Toelichting bijstelling fonds inschrijvingsgelden DKO:
Door de toename van het aantal cursisten stijgen de ontvangsten van het fonds
inschrijvingsgelden dko. Deze middelen worden aangewend in het loonmodel dko.
Hierdoor daalt de meerkost in de initiële begroting 2020 met 3.614k euro.
Toelichting Aftopping groei:
De geraamde groei in het deeltijds kunstonderwijs werd voorlopig licht beperkt.
Dit heeft een neerwaarts effect op het krediet van 2020 met 1.567 k euro. Op basis
van verdere monitoring zal het benodigd krediet geëvalueerd worden bij de
BA2020. Eventuele verdere maatregelen zullen in samenspraak met de sector
genomen worden met oog op schooljaar 2021-2022.
FC0-1FFD4CA-WT – LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FC0-9FFDTCA-OW.
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Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van het begrotingsfonds dat werd
opgericht om de aanwending van inschrijvingsgelden die vanuit de instellingen van
het dko naar AGODI worden doorgestort, mogelijk te maken (het Fonds
Inschrijvingsgelden dko). De middelen worden gebruikt voor de lonen van het
personeel van het deeltijds kunstonderwijs te betalen.
Op dit begrotingsartikel worden de middelen gebruikt voor de lonen van het
personeel van het deeltijds kunstonderwijs te betalen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

VAK
15.858
0
0
+6.702
22.560

VEK
15.858
0
0
+6.702
22.560

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
22.560

0
22.560

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Gelijkstellen ontvangsten
en uitgaven
Ingehouden
inschrijvingsgelden
TOTAAL

VAK
+3.614

VEK
+3.614

+3.088

+3.088

6.702

6.702

Toelichting bijstelling Gelijkstellen ontvangsten en uitgaven:
De uitgaven inschrijvingsgelden 2020 worden gelijkgesteld aan de verwachte
ontvangsten uit inschrijvingsgelden voor 2019. Dit zorgt voor een toename van het
krediet met 3.614k euro.
Toelichting bijstelling Ingehouden inschrijvingsgelden:
Er is ook een bijstelling van 3.088k 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.
FC0-1FFD2CB-WT – WERKING DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel bevat de werkingsmiddelen voor de dko-instellingen van het GO! en van
de Beiaardschool. De werkingsmiddelen van officieel gesubsidieerd onderwijs en
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het vrij gesubsidieerd onderwijs mogen de instellen inhouden op de door te storten
inschrijvingsgelden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
1.756

VEK
1.756

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+35
0
-290
1.501

+35
0
-290
1.501

+597

+597

2.098

2.098

Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
-14

VEK
-14

-276

-276

-290

-290

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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VII. BELEIDSVELD IV – ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD
De budgettaire overzichten hieronder maken melding van index en overflow. Deze
elementen worden hier niet verder besproken op detailniveau. Voor bijkomende
toelichting over overflow en gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar
de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.
1. Inhoudelijk structuurelement B – Onderwijsinfrastructuur
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 en kredietverlening,
investeringen in infrastructuur voor de hogescholen, de universiteiten en haar
aanverwante instellingen, en machtigingen capaciteit.
1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB
(duizend euro)

BO 2019

AO
Evolutie

BO 2019

TO
evolutie

BO 2020

BO 2020

0

0

0

0

0

0

29

-29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

-29

0

0

0

0

ESR-ontvangsten
(werking en toelagen
(OW))
Ontvangen toelagen
(ontvangsten interne
stromen (OI))
Overige (ontvangsten
leningen (OL),
ontvangsten
participaties (OP);
geen ESR-impact)
Totaal

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De intresten die geboekt worden op de leningen voor zonnepanelen vallen weg
door het aanpassen van de rentevoet van 1% naar 0% voor de energieleningen.
(duizend euro)

BO 2019

VAK
Evolutie

ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))

29.907

-2.743

27.164

28.880

-858

28.022

Toelagen (interne
stromen (IS))

449.231

8.438

457.669

441.745

20.314

462.059

0

0

0

0

0

0

479.138

5.695

484.833

470.625

19.456

490.081

Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal excl.
Overflow

BO 2020

BO 2019

VEK
evolutie

BO 2020
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Overflow
Totaal incl.
Overflow
Aanwending VAKruiter

0

0

0

0

0

0

479.138

5.695

484.833

470.625

19.456

490.081

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De belangrijkste bewegingen in de evolutie zijn de bijkomende investeringen voor
scholenbouw en de verhoging van de huursubsidies die als beleidsimpuls werden
opgenomen bij de regeringsvorming.
Daarnaast worden de eenmalige kredieten die in 2019 werden voorzien voor de
bouw van twee scholen die in het kader van de werken aan de
Oosterweelverbinding genoodzaakt zijn te verhuizen, en het verlagen van de
machtiging voor de btw-recuperatie afkomstig van de afgesloten dossiers van voor
1 januari 2006 die nog aan de oude btw-tarief van 21% werden aangerekend.
Aan betaalzijde wordt de evolutie voornamelijk bepaald door de aanpassing van de
geraamde uitgaven, een verhoging van de investeringen in scholenbouw en de
huursubsidies, het investeringsproject van de hogere zeevaartschool.
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
FC0-9FGDABA-OI - INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Scholen kunnen bij AGION leningen krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen.
Op dit artikel werden de intresten geboekt die de scholen daarvoor aan AGION
betalen, na aftrek van de administratieve kosten.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019

29

0

0

Bijstelling BO 2020

-29

0

0

0

0

0

BO 2020

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De Vlaamse Regering besliste op 29 maart 2019 tot enkele bijkomende
maatregelen in het kader van het Vlaams Klimaat- en Energieplan. Het aanpassen
van de rentevoet van 1% naar 0% voor de energieleningen is een van die
maatregelen. Er worden dan ook geen rente-ontvangsten meer geraamd in 2019
en 2020.
Uitgavenartikelen
FB0-1FGD2BA-WT – INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Op dit artikel worden de subsidies aan de stad Genk voor opleidings- en
onderwijsinfrastructuur in het kader van SALK (Strategisch Actieplan Limburg in
het Kwadraat) aangerekend.
De investering in de T2-campus wordt in 2019 volledig afgerond waardoor er in
2020 geen middelen meer nodig zijn.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
243
+3
-246
0
0
0

VEK
517
+3
-82
-438
0
0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar FB0-1FGD2GM-WT
Naar FB0-1FGD2GG-WT
TOTAAL

VAK
-82
-164
-246

VEK
-82
0
-82

Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GM-WT:
Er wordt 82k euro VAK en VEK gecompenseerd naar FB0-1FGD2GM-WT voor de
professionalisering van leerkrachten en directeurs van het deeltijds kunstonderwijs
ter ondersteuning bij de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs.
Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GG-WT:
Er wordt 164k euro VAK gecompenseerd naar FB0-1FGD2GG-WT voor de deelname
aan internationaal onderzoek.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Investering T2-campus
TOTAAL

VAK
0
0

VEK
-438
-438

Toelichting bijstelling Investering T2-campus:
De investering vanuit het beleidsdomein OV in de T2-campus wordt in 2019
volledig afgerond waardoor er geen middelen meer nodig zijn in 2020.
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 ook middelen voorzien voor de projecten ‘naschools openstellen
van
schoolsportinfrastructuur’
en
‘bewegingsvriendelijke
en
gedeelde
schoolspeelplaatsen’.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
53.350
+800
+2.500
+19.200
75.850
0

VEK
5.564
0
0
+2.420
7.984
0

75.850

7.984

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van FD0-1FGD2BA-WT
TOTAAL

VAK
+2.500
2.500

VEK
0
0

Toelichting compensatie van FD0-1FGD2BA-WT:
Er wordt 2.500k euro VAK en VEK gecompenseerd van FD0-1FGD2BA-WT,
middelen afkomstig van de eenmalige investeringssubsidie voor Rosas. Deze
middelen waren oorspronkelijk afkomstig van een recurrente investeringsimpuls
voor Onderwijs.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Verhoging investeringen
scholenbouw
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
+20.000

VEK
+2.500

-800

-80

19.200

2.420

Toelichting bijstelling Verhoging investeringen scholenbouw:
De investeringen in scholenbouw worden verhoogd met 20.000k euro VAK en
2.500k euro VEK.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Invulling netto-beleidsruimte (nieuw beleid) – Investeringen’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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FD0-1FGD2BA-WT – INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel met betrekking tot de investeringen binnen het hoger
onderwijs (exclusief de interne stromen) omvat volgende ingeschreven kredieten:
− UZ Gent – wetenschappelijke en technische uitrusting en installatie van zware
medische apparatuur,
− UZ Gent – investeringsfonds + aflossing lening,
− Rosas – investeringsproject.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
10.115
0
-2.500
0
7.615
0

VEK
8.814
0
0
-449
8.365
0

7.615

8.365

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar FB0-1FGD5BA-IS
TOTAAL

VAK
-2.500
-2.500

VEK
0
0

Toelichting compensatie naar FB0-1FGD5BA-IS:
De eenmalige investeringssubsidie die in 2019 aan Rosas werd toegekend vanuit
de recurrente investeringsimpuls, wordt aan de capaciteitsmiddelen infrastructuur
toegevoegd voor verdere verdeling naar AGION en GO!.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Investeringsproject Rosas
Campus Gasthuisberg
TOTAAL

VAK
0
0
0

VEK
+500
-949
-449

Toelichting bijstelling Investeringsproject Rosas:
In het kader van de betaalkalender bij de investering aan de dansschool Rosas
wordt het betaalkrediet verhoogd met 500k euro.
Toelichting bijstelling Campus Gasthuisberg:
Het investeringsproject in het kader van de bereikbaarheid en veilige ontsluiting
van de Health Sciences Campus Gasthuisberg werd volledig afgerond. De laatste
factuur werd in 2019 betaald. Het betaalkrediet wordt in functie daarvan
verminderd.
FD0-1FGD2BA-IS – INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Het begrotingsartikel met betrekking tot de investeringen binnen het hoger
onderwijs omvat volgende ingeschreven kredieten:
− het eigenaarsonderhoud en investeringsmiddelen aan de Vlaamse autonome
Hogere Zeevaartschool;
− de onroerende investeringen binnen het universitair onderwijs;
− de onroerende investeringen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde;
− de toelage voor het eigenaarsonderhoud aan autonome hogescholen;
− de investeringstoelagen aan de hogescholen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
67.705

VEK
68.705

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+1.151
0
-1.151
67.705

+1.151
0
+5.849
75.705

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
67.705

0
75.705

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Investeringsproject
Hogere Zeevaartschool
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
0

VEK
+7.000

-1.151

-1.151

-1.151

5.849

Toelichting bijstelling Investeringsproject Hogere Zeevaartschool:
In het kader van het nieuwbouwproject aan de Hogere Zeevaartschool wordt de
betaalkalender voor 2020 verhoogd. De nieuwbouw wordt volgens de
vooropgestelde planning opgetrokken in 2020. Hiermee wordt de laatste
betaalschijf gerealiseerd.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Betaalkalender
Investeringsproject Hogere Zeevaartschool’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FC0-1FGD2BX-WT – GO! - INFRASTRUCTUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Voor verdere toelichting bij de toekenning van de toelage wordt verwezen naar de
inhoudelijke toelichting van de begroting.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
7.087
+80
0
-80
7.087
0

VEK
7.087
+80
0
-80
7.087
0

7.087

7.087

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
-80

VEK
-80

-80

-80

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FC0-1FGD5BX-WT – GO! - INFRASTRUCTUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Voor verdere toelichting bij de toekenning van de toelage wordt verwezen naar de
inhoudelijke toelichting van de begroting.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
12.462
+187
0
-187
12.462
0

VEK
12.462
0
0
+108
12.570
0

BO 2020 incl. overflow

12.462

12.570
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Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Betaalkalender
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
0
-187

VEK
+127
-19

-187

108

Toelichting bijstelling Betaalkalender:
Op basis van een rondvraag blijkt de doorlooptijd voor de dossiers in verband met
kleine infrastructuurwerken, tussen de vastlegging en de betaling 5 maanden te
bedragen. Dit betekent dat alle vastgelegde bedragen einde 2019 zullen betaald
zijn (of worden) in 2020 evenals 7/11 van de vastleggingsmachtiging van 2020.
We gaan ervan uit dat gedurende 1 vakantiemaand noch vastleggingen noch
betalingen gebeuren. Op basis van de toegekende machtigingen de voorbije jaren
levert dit volgend ordonnanceringskrediet op voor BO2020, dit is 127k euro VEK
meer dan het ordonnanceringskrediet gevraagd bij BA2019.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FC0-1FGD2BX-IS – GO! - INFRASTRUCTUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Voor verdere toelichting bij de toekenning van de toelage wordt verwezen naar de
inhoudelijke toelichting van de begroting.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
229

VEK
229

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+3
0
-3
229

+3
0
-3
229

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
229

0
229

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK
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Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

-3

-3

-3

-3

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FC0-1FGD5BX-IS – GO! - INFRASTRUCTUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Voor verdere toelichting bij de toekenning van de toelage wordt verwezen naar de
inhoudelijke toelichting van de begroting.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
43.973

VEK
45.000

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+660
-314
-1.342
42.977

0
0
+16.114
61.114

0

0

42.977

61.114

Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar FC0-1FGD2BY-IS
TOTAAL

VAK
-314
-314

VEK
0
0

Toelichting compensatie naar FC0-1FGD2BY-IS:
Om de beschikbaarheidsvergoeding in het kader van DBFM te compenseren wordt
er 314k euro VAK herschikt naar FC0-1FGD2BY-IS.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Btw-recuperatie
Geraamde uitgaven 2020
Zonnelening
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte

TOTAAL

VAK
-682
0
0
-660

VEK
0
+16.742
-562
-66

-1.342

16.114

60

Toelichting bijstelling Btw-recuperatie:
Zowel in 2016, 2017, 2018 als 2019 werd een MAC budget voorzien omwille van
de btw-recuperatie als gevolg van de daling van het percentage van de btw op
schoolgebouwen van 21% naar 6%. Vanaf 2020 wordt dit niet meer voorzien. Dit
betekent een daling van 682k euro VAK ten opzichte van BO 2019.
Toelichting bijstelling Geraamde uitgaven 2020:
Het GO! verwacht ten opzichte van BO2019 een stijging van 16.742k euro VEK op
de betaalkalender exclusief zonneleningen in 2020.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Betaalkalender
Infrastructuur GO!’)
Toelichting bijstelling Zonnelening:
Het GO! verwacht ten opzichte van BO2019 een daling van 562k euro VEK op de
betaalkalender zonneleningen in 2020.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering
niet-loongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FC0-1FGD2BY-IS – AGION - INFRASTRUCTUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de uitgaven met betrekking tot de rentetoelagen die
AGION verstrekt als rechtsopvolger van DIGO en de uitgaven met betrekking tot
de inhaaloperatie voor onderwijsinfrastructuur (DBFM). Ze worden aangevuld met
middelen voor het verstrekken van huursubsidies voor schoolgebouwen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
91.747

VEK
91.747

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+76
+6.079
-387
97.515

+76
0
+5.692
97.515

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
97.515

0
97.515

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van FC0-1FGD5BX-IS
Van FC0-1FGD5BY-IS

VAK
+314
+5.765

VEK
0
0
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TOTAAL

+6.079

0

Toelichting compensatie van FC0-1FGD5BX-IS:
Deze herschikking kadert in de afspraken om de DBFM-uitgaven te compenseren
op de reguliere kredieten en is het gevolg van de herraming van de uitgaven voor
de inhaaloperatie voor het GO!.
Toelichting compensatie van FC0-1FGD5BY-IS:
Om de bijkomende uitgaven voor DBFM en de huursubsidies te financieren wordt
er respectievelijk 1.004k euro en 4.761k euro herschikt.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Herraming DBFM
Herraming huursubsidies
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken subsidies
TOTAAL

VAK
0
0
-76

VEK
+1.318
+4.761
-76

-311

-311

-387

+5.692

Toelichting bijstelling Herraming DBFM:
Om de uitbetaling van de beschikbaarheidsvergoeding van de DBFM te kunnen
uitvoeren wordt er bijkomend 1.318k euro VEK voorzien.
Toelichting bijstelling Herraming huursubsidies:
Om de uitbetaling van de huursubsidies te kunnen uitvoeren wordt er bijkomend
4.761k euro VEK voorzien.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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:
(duizend euro)
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BO 2019

VAK
192.227

VEK
230.500

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+2.883
-6.165
-15.500
173.445

0
0
-10.936
219.564

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
173.445

0
219.564

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar FC0-1FGD2BY-IS
Naar QG0-1QGG2CB-WT
TOTAAL

VAK
-5.765
-400
-6.165

VEK
0
0
0

Toelichting compensatie naar FC0-1FGD2BY-IS:
Deze herschikking kadert in de afspraken om de DBFM-uitgaven te compenseren
op de reguliere kredieten en is het gevolg van de herraming van de uitgaven en de
inkomsten voor de inhaaloperatie voor AGION (1.004k euro) en voor de
bijkomende uitgaven voor huursubsidies (4.761k euro).
Toelichting compensatie naar QG0-1QGG2CB-WT:
Een compensatie gedurende drie jaar vanuit de kredieten Onroerend Erfgoed wordt
bij BO2020 teruggezet. Deze middelen werden gebruikt voor de meerkost van het
DBFM-Scholen van Morgen-project ‘stedelijk lyceum Campus Cadix’ te Antwerpen.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugzetten eenmalig
krediet Sint-Jozef/
Oosterweel
Terugdraaien bijkomende
machtiging btwrecuperatie bij BA2019
Investering huursubsidies
Geraamde uitgaven 2020
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
-8.371

VEK
0

-9.246

0

+5.000
0
-2.883

0
-10.648
-288

-15.500

-10.936

Toelichting
bijstelling
Terugzetten
eenmalig
krediet
Sint-Jozef/Oosterweel:
Ten gevolge van de BAM-werken in het kader van het realiseren van de
Oosterweelverbinding is het voor twee scholen van het buitengewoon onderwijs
aangewezen dat zij de bestaande schoolinfrastructuur definitief verlaten en het
onderwijs op een nieuwe locatie inrichten. Het budget van 8.371k euro dat hiervoor
in 2019 werd voorzien wordt teruggezet.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Terugdraaien eenmalig
krediet Sint-Jozef/Oosterweel 2019’)
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Toelichting
bijstelling
Terugdraaien
bijkomende
machtiging
btw-recuperatie bij BA2019:
Bij BO2019 werd een bijkomende machtiging van in totaal 9.246k euro toegekend
op basis van de afgesloten dossiers waarvan de vastlegging nog aan het vóór
1 januari 2016 geldende btw-percentage van 21% gebeurde maar waarbij op de
factuur een btw-percentage van 6% werd toegepast. Deze recuperatie eindigt in
2019.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Terugdraaien machtiging
btw-recuperatie 2019’)
Toelichting bijstelling Investering huursubsidies:
Uit de nieuwe beleidsruimte van 25.000k euro wordt 5.000k euro toegevoegd aan
de reguliere investeringsmachtiging met het oog op dossiers rond huursubsidies
naar de toekomst toe. Deze middelen zullen later in functie van de noodzaak
overgezet worden naar FC0-1FGD2BY-IS. Intussen kan dit krediet gebruikt worden
voor reguliere investeringen. Deze 5 miljoen euro zal ten allen tijde meegenomen
worden in de verdere verdeelsleutel van de bijkomende investeringsenveloppe.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Invulling netto-beleidsruimte (nieuw beleid) – Investeringen’)
Toelichting bijstelling Geraamde uitgaven 2020:
De uitgaven worden met 10.648k euro naar beneden bijgesteld ten opzichte van
BO2019.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Betaalkalender
Infrastructuur AGION’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
1.1.2. Overige entiteiten onder gezag
1.1.2.1. AGION
OMSCHRIJVING
In de begroting 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 AGION worden toegewezen en dienen voor infrastructuurwerken,
huursubsidies en kredietverlening.
ONTVANGSTEN
De vermindering van de ontvangsten uit dotaties is te verklaren door het wegvallen
van de middelen uit het Vlaams Klimaatfonds ten belope van 25.920k euro en de
technische correctie voor de aanzuivering van het saldo.
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Wat betreft de eigen ontvangsten is de stijging grotendeels te wijten aan een
hogere toelage vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
UITGAVEN
Het over te dragen overschot neemt af met 22.487k euro.
Bij BO2020 komen de uitgaven voor huursubsidies op kruissnelheid, een stijging
van 6.947k euro.
Er wordt tevens een toename verwacht van de uitgaven voor de eerdere
vastleggingen op de Klimaatfondsmiddelen voor 3.133k euro en voor dossiers voor
de Vlaamse Gemeenschapscommissie ten belope van 4.100k euro.
Wat betreft de dossiers reguliere financiering wordt het uitgavenniveau
20.122k euro lager ingeschat, waarin de technische correctie voor de aanzuivering
van het saldo vervat zit.
1.1.2.2. GO!
OMSCHRIJVING
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat door
de openbare instelling het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
georganiseerd wordt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Het wordt op drie
niveaus bestuurd:
de school (lokaal niveau)
de scholengroep (mesoniveau)
de Raad GO! (centraal niveau in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap)
Het GO! heeft hierbij de grondwettelijke opdracht ( artikel 24§2) om de vrije keuze
te garanderen en neutraal onderwijs aan te bieden.
De wijze waarop deze bevoegdheid overgedragen en opgenomen wordt is bepaald
in het Bijzonder Decreet van 8 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs.
ONTVANGSTEN
De financiering van de onderwijsinfrastructuur van het GO! gebeurt met zowel
betoelagingen als eigen ontvangsten.
ESR-code 69.12
De betoelagingen in 2020 zijn middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
en bedragen 5.378k euro.
ESR-code 76.xx
De eigen ontvangsten in 2020 zijn hoofdzakelijk afkomstig uit verkopen van
onroerende goederen en bedragen 5.000k euro.
UITGAVEN
ESR-code 71.31/72.00
De daling van de VAK-uitgaven is hoofdzakelijk het gevolg van verbintenissen voor
aankopen van onderwijsgebouwen en nieuwbouw, die werden aangegaan in vorige
jaren en die een stijging van de VEK-middelen in functie daarvan tot gevolg
hebben.
1.1.2.3. DBFM Scholen van Morgen
OMSCHRIJVING
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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
In 2020 wordt slechts 1 oplevering van een schoolproject voorzien maar zullen
verscheidene nieuwe bouwprojecten (van de 17 Inbreidingsprojecten) worden
opgestart.
Dit verklaart de beperkte opname van de Guaranteed Facility in 2020
(18.007k euro) en de sterke verhoging van de opname bouwlening tot 70.236k
euro.
UITGAVEN
De opstart van nieuwe bouwprojecten (post ‘nieuwbouwwerken in uitvoering’)
zorgt voor de stijgende lijn van de uitgaven in 2020.
2. Inhoudelijk structuurelement I – Onderwijsinspectie
Aan dit ISE worden alle begrotingsartikelen 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 onderwijsinspectie verbonden onderwijsinspecteurs, en werkingsmiddelen
die worden toegewezen aan onderwijsinspectie.
2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
ONDERWIJSINSPECTIE, MVG excl. DAB
(duizend euro)

BO 2019

VAK
evolutie

BO 2020

BO 2019

VEK
evolutie

BO 2020
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ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))

15.551

479

16.030

15.551

479

16.030

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.551

479

16.3030

15.551

479

16.030

0

0

0

0

0

0

15.551

479

16.3030

15.551

479

16.030

Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal excl.
Overflow
Overflow
Totaal incl.
Overflow
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De evolutie is te verklaren door de bijkomende middelen die als beleidsimpuls werd
toegekend om de uitbreiding van de taken van Onderwijsinspectie op te vangen.
2.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
Dit ISE bevat geen ontvangsten.
Uitgavenartikelen
FI0-1FGD2IA-LO – KWALITEITSTOEZICHT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Met deze middelen worden de lonen van de aan de Onderwijsinspectie verbonden
onderwijsinspecteurs betaald.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
14.801
0
0
+500
15.301
0

VEK
14.801
0
0
+500
15.301
0

15.301

15.301

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK
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Excelleren – versterken
onderwijsinspectie
TOTAAL

+500

+500

500

500

Toelichting bijstelling Excelleren – versterken onderwijsinspectie:
Bij de regeringsvorming werden in het regeerakkoord verschillende bijkomende
opdrachten opgenomen voor de onderwijsinspectie. Om deze opdrachten te
kunnen uitvoeren wordt als beleidsimpuls recurrent 500k euro toegevoegd.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Invulling netto-beleidsruimte (Nieuw beleid) – Excelleren’)
FI0-1FGD2IA-WT – KWALITEITSTOEZICHT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Met deze middelen worden de uitgaven voor de werking van de Onderwijsinspectie
betaald. Dit behelst onder andere uitgaven voor datacommunicatie, ICT,
reiskosten, representatiekosten, opleiding, werving en selectie, detacheringen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
750

VEK
750

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+8
0
-29
729

+8
0
-29
729

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
729

0
729

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Kwaliteitstoezicht
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering
nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
-22
-7

VEK
-22
-7

-29

-29

Toelichting bijstelling Kwaliteitstoezicht:
Voor het nieuwe kwaliteitstoezicht die via een samenwerking verloopt tussen de
onderwijsinspectie en SYNTRA Vlaanderen, werden 6 nieuwe personeelsleden
voorzien. De eenmalige investeringsmiddelen en investeringsmiddelen ICT die bij
de aanwerving van nieuwe personeelsleden worden voorzien, worden terug in
mindering gebracht.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
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(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
3. Inhoudelijk structuurelement G – Ondersteuning onderwijsinstellingen
en onderwijsveld
Aan dit ISE worden alle begrotingsartikelen gekoppeld met middelen die ingezet
worden om onder andere onderwijsinstellingen, leerlingen, leerkrachten,
afgestudeerden te ondersteunen.
De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen, bevatten de middelen
voor de nascholing en professionalisering, de pedagogische begeleidingsdiensten
(PBD) en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), het 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, onderwijsarbeidsmarkt., …
3.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
ONDERSTEUNING ONDERWIJSINSTELLINGEN EN ONDERWIJSVELD, MVG
excl. DAB
(duizend euro)

ESR-ontvangsten
(werking en toelagen
(OW))
Ontvangen toelagen
(ontvangsten interne
stromen (OI))
Overige (ontvangsten
leningen (OL),
ontvangsten
participaties (OP);
geen ESR-impact)
Totaal

BO 2019

AO
evolutie

BO 2019

TO
evolutie

BO 2020

BO 2020

2.828

0

2.828

932

84

1.016

0

0

0

1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

0

2.828

0

2.828

1.932

-916

1.016

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De stijging van de ESR-ontvangsten is toe te schrijven aan de stijging van de
inkomsten bij Klasse en de inkanteling van Toll-net binnen Klascement.
De daling van de ontvangen toelagen is het gevolg van een heroriëntatie van de
middelen voor het Warmtenet Kempen.

(duizend euro)

ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))

BO 2019

VAK
evolutie

BO 2020

313.350

13.658

327.008

BO 2019

VEK
evolutie

BO 2020

314.439

8.940

323.379
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Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal excl.
Overflow

36.245

371

36.616

36.245

371

36.616

0

0

0

0

0

0

349.595

-857

348.738

350.684

-2.276

348.408

0

14.886

14.886

0

11.587

11.587

349.595

14.029

363.624

350.684

9.311

359.995

Overflow
Totaal incl.
Overflow
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De evolutie van deze ISE wordt mede bepaald door de loon- en werkingsmiddelen
van
de
pedagogische
begeleidingsdiensten
en
de
centra
voor
leerlingenbegeleiding.
Daarnaast worden extra middelen overgeheveld vanuit het beleidsdomein MOW
voor het tijdelijk project ‘leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs’, terwijl in het
kader van ‘leren en werken’ worden er middelen overgeheveld naar het
beleidsdomein WVG.
In het kader van gelijke kansen worden onder andere extra middelen voorzien voor
ondersteuning zieke kinderen, middelen voor hoogbegaafden. Ook in
taalintegratietrajecten en gevalideerde netoverschrijdende proeven zal worden
geïnvesteerd.
3.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
FC0-9FGDAGL-OW - SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel komen naast een kleinere ontvangsten vooral de
ontvangsten ingevolge arbeidsongevallen toe.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BO 2020
BO 2020

AO

TO

LO

2.313

0

0

0

0

0

2.313

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Budget wordt op hetzelfde niveau gehouden als bij begroting 2019.
Het is altijd moeilijk om een inschatting te maken van deze inkomsten. Zowel het
aantal als de duur van de arbeidsongeschiktheid hebben een invloed op deze
ontvangsten.
FD0-9FGDTGL-OW - SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
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Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FGD4GL-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds dat werd
opgericht om de aanwending van de ontvangsten uit verschillende
inschrijvingsgelden, financiële bijdragen en vergoedingen mogelijk te maken (het
Fonds Dienstverlening AHOVOKS).
De
−
−
−
−

ontvangsten op dit fonds vloeien voort uit:
de inschrijvingsgelden van het toelatingsexamen arts en tandarts;
de inschrijvingsgelden van de examencommissie secundair onderwijs;
de inningen met betrekking tot de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid
van buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid (NARIC);
de vergoedingen voor het afleveren van duplicaten van getuigschriften en
certificaten.

Deze ontvangsten kunnen worden aangewend voor het toelatingsexamen arts en
tandarts,
de
examencommissie
secundair
onderwijs,
de
centrale
examencommissie, de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van
buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid door NARIC.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019

0

613

0

Bijstelling BO 2020

0

-9

0

BO 2020

0

604

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In 2019 was er een lichte daling merkbaar van de inschrijvingen voor de
Examencommissie Secundair Onderwijs. Deze daling wordt mee in rekening
gebracht in de raming van de ontvangsten van 2020.
FB0-9FGDAGM-OW - ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
De ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn afkomstig van terugvorderingen van
diverse subsidies voor werking en projecten. De herkomst van deze ontvangsten
is dus heel gevarieerd en hangt af van een veelheid van factoren. De ontvangsten
schommelen jaar na jaar.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BO 2020
BO 2020

AO

TO

LO

515

0

0

0

0

0

515

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
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Er zijn geen wijzigingen op dit begrotingsartikel.
FB0-9FGDTGM-OW - ANDERE BELEIDSTHEMA’S ONDERWIJS
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FB0-1FGD4GM-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds dat werd
opgericht om de aanwending van de ontvangsten mogelijk te maken komende uit
advertenties in de diverse producten van Klasse en diverse communicatieinitiatieven en -acties bij Klasse, KlasCement en CANON Cultuurcel, en de
terugvorderingen voor buitenlandse zendingen die de Europese Commissie (deels)
draagt (het Fonds Departement Onderwijs en Vorming).
Deze ontvangsten kunnen aangewend worden voor de financiering van specifieke
werkingskosten in verband met onderwijscommunicatie, Klasse, KlasCement, en
alle personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit projecten met Vlaamse,
Europese en/of (inter)nationale (co)financiering.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019
Bijstelling BO 2020

0
0

319
+93

0
0

BO 2020

0

412

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er wordt een stijging verwacht van de inkomsten door 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 het uitgavenartikelen FB0-1FGD4GM-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel maakt deel uit van het Fonds Departement Onderwijs en
Vorming. Hierop worden alle projectsubsidies ontvangen vanuit projecten met
Vlaamse (co)financiering komende uit de Vlaamse consolidatieperimeter.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019

0

1.000

0

Bijstelling BO 2020

0

-1.000

0

BO 2020

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
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De in 2019 geraamde ontvangsten vanuit het klimaatfonds voor het Warmtenet
Kempen, worden met deze bijstelling terug in mindering gebracht.
Uitgavenartikelen
FC0-1FGD2GA-WT – LONEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE
LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de lonen van de
pedagogische begeleidingsdiensten en de inspectie levensbeschouwelijke vakken.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
22.229

VEK
22.229

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
0
-816
21.413

0
0
-816
21.413

Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

0

0

21.413

21.413

(duizend euro)
Andere bijstellingen

VAK

VEK

Vergrijzing BA2019

+145

+145

Vergrijzing BO2020

+68

+68

Volume-effect

-116

-116

Middelenfonds
Punctuele maatregel –
pedagogische
begeleidingsdiensten
en
CLB’s
TOTAAL

+87

+87

-1.000

-1.000

-816

-816

Algemene toelichting bijstellingen
Bij deze begrotingsopmaak 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende
uitgaven van 2018.
Omwille van de transparantie wordt het volume en prijs/vergrijzing effect
opgesplitst tussen de bijstelling in het kader van de BA2019 en de bijstelling in het
kader van BO2020.
Toelichting bijstelling Vergrijzing:
Vergrijzing zorgt voor een stijging van de gemiddelde loonkost. Enerzijds neemt
de vergrijzing toe door de baremieke sprongen in de weddeschalen van het
onderwijspersoneel, anderzijds neemt de vergrijzing af als oudere personeelsleden
op pensioen gaan en vervangen worden door jongere personeelsleden
De globale toename als gevolg van de vergrijzing bedraagt 213k euro.
Toelichting bijstelling Volume-effect:
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De bijstelling als gevolg van het volume-effect wordt verklaard door een minimale
daling van het aantal fulltimes.
Toelichting bijstelling Middelenfonds:
Het middelenfonds bevat de terugbetalingen van onterecht betaalde lonen, de
terug te betalen lonen van gedetacheerden, de terugbetalingen van personeel ten
laste van de werkingsmiddelen (PWB) en de cofinanciering van de Brusselse geco’s
en CODO’s.
In functie van de werkelijke inkomsten van 2018 wordt de aanwending van het
middelenfonds bijgesteld, waardoor het regulier deel van het loonkrediet met
87k euro moet verhoogd worden.
Toelichting
bijstelling
Punctuele
maatregel
–
pedagogische
begeleidingsdiensten en de poc’s van de CLB’s:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste punctuele maatregelen
worden de middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente
ondersteuningscellen van centra voor leerlingenbegeleiding vermindert met
1.000k euro.
De concrete uitwerking van deze maatregel zal in overleg met het onderwijsveld
en de sociale partners gebeuren.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Punctuele maatregelen’)
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 Vlaamse onderwijs.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
9.820

VEK
9.820

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+110
0
-694
9.236

+110
0
-694
9.236

Overflow
BO 2020 incl. overflow

+3.315
12.551

+3.315
12.551

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Ambtentelling
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte

VAK
+5
-110

VEK
+5
-110
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Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

-589

-589

-694

-694

Toelichting bijstelling Ambtentelling:
De ambtentelling zorgt voor een stijging van het krediet met 5k euro.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
158.914

VEK
158.914

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
0
+4.426
163.340

0
0
+4.426
163.340

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
163.340

0
163.340

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK

Vergrijzing BA2019

+1.259

+1.259

Vergrijzing BO2020

+623

+623

Volume-effect BA2019

+1.142

+1.142

Volume-effect BO2020

+1.445

+1.445

-43

-43

Middelenfonds

75

TOTAAL

4.426

4.426

Algemene toelichting bijstellingen:
Bij deze begrotingsopmaak 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende
uitgaven van 2018.
Omwille van de transparantie wordt het volume en prijs/vergrijzing effect
opgesplitst tussen de bijstelling in het kader van de BA2019 en de bijstelling in het
kader van BO2020.
Toelichting bijstelling Vergrijzing:
Vergrijzing zorgt voor een stijging van de gemiddelde loonkost. Enerzijds neemt
de vergrijzing toe door de baremieke sprongen in de weddeschalen van het
onderwijspersoneel, anderzijds neemt de vergrijzing af als oudere personeelsleden
op pensioen gaan en vervangen worden door jongere personeelsleden
De globale toename als gevolg van de vergrijzing bedraagt 1.882k euro.
Toelichting bijstelling Volume-effect:
Op 1 september 2018 is het nieuwe decreet van start gegaan. In vergelijking met
de initiële begroting 2019 is er een toename omkadering van 2.587k euro. Dit kan
verklaard worden door de extra omkaderingsgewichten/omkadering die verdeeld
worden over de centra voor leerlingenbegeleiding.
Toelichting bijstelling Middelenfonds:
Het middelenfonds bevat de terugbetalingen van onterecht betaalde lonen, de
terug te betalen lonen van gedetacheerden, de terugbetalingen van personeel ten
laste van de werkingsmiddelen (PWB) en de cofinanciering van de Brusselse geco’s
en CODO’s.
In functie van de werkelijke inkomsten van 2018 wordt de aanwending van het
middelenfonds bijgesteld, waardoor het regulier deel van het loonkrediet met
43k euro moet verhoogd worden.
FC0-1FGD2GD-WT – WERKING CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de centra voor
leerlingenbegeleiding vermeld.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
15.151

VEK
15.151

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
0
-909
14.242

0
0
-909
14.242

Overflow
BO 2020 incl. overflow

5.051
19.293

5.051
19.293

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK
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Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

-909

-909

-909

-909

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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 dat aan de nieuwe
noden en uitdagingen voor het leerlingenvervoer voldoet, om zo tot een eenduidig,
efficiënt en transparant systeem te komen. Daarbij wordt gestreefd naar een brede
geïntegreerde aanpak met de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming, en Mobiliteit
en Welzijn.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
333
+4
+658
-24
971
0

VEK
333
+4
+658
-24
971
-70

BO 2020 incl. overflow

971

901

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van MB0-1MEH2EA-WT
Van MB0-1MEH2EA-WT
TOTAAL

VAK
+35
+623
658

VEK
+35
+623
658

Toelichting compensatie van MB0-1MEH2EA-WT:
Het BVR betreffende de organisatie van het tijdelijk project “Leerlingenvervoer
buitengewoon Onderwijs” van 25 januari 2019 voorziet in een uitbreiding van het
pilootgebied Roeselare met 5 nieuwe scholen in Torhout, Tielt en Moorslede. Dit
betekent dat er meer middelen nodig zijn voor de organisatie van alternatieven:
+35k euro.
Toelichting compensatie van MB0-1MEH2EA-WT:
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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. Voor de toevoeging van het
grootstedelijk gebied Antwerpen aan het pilootproject vanaf september 2020,
wordt extra budget voorzien. Het pilootgebied heeft immers een budget nodig om
alternatieven voor het collectief leerlingenvervoer te organiseren. Dit budget is
berekend aan 5% van de middelen binnen de huidige budgetten voor
leerlingenvervoer vanuit Mobiliteit: +623k euro.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
-4

VEK
-4

-20

-20

-24

-24

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FC0-1FGD2GE-LO
ONDERSTEUNING

–

LEERLING-,

STUDENT-

EN

INSTELLINGGEBONDEN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel bevat de detacheringsvergoeding en de hospitalisatieverzekering voor
de gedetacheerde deskundigen van de lokale overlegplatformen (LOP’s).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
61

VEK
61

0
0
0
61

0
0
0
61

0

0

61

61
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er zijn geen wijzigingen op dit begrotingsartikel.
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
overlegplatform;
− 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 studenten- en leerlingenkoepelverenigingen voor werkings- en
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
20.366

VEK
20.366

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+213
-401
-533
19.645

+213
-401
-619
19.559

Overflow
BO 2020 incl. overflow

+5.398
25.043

+1.721
21.280

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar FD0-1FED2EA-IS
Naar FB0-1FGD2GM-WT

VAK
-7
-9

VEK
-7
-9
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Naar FC0-1FBD2AA-PR
Naar FC0-1FBD2AA-PR
TOTAAL

-270

-270

-115

-115

-401

-401

Toelichting compensatie naar FD0-1FED2EA-IS:
Door de inkanteling van het hbo5/SLO in het hoger onderwijs wordt het aandeel
van hun middelen voor ICT-coördinatie overgeheveld naar het hoger onderwijs.
Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GM-WT:
De werkingsmiddelen voor de projecten kunstkuur worden overgeheveld naar de
het departement -9k euro.
Toelichting compensatie naar FC0-1FBD2AA-PR:
Omdat er minder bedden vanuit welzijn zijn omgezet dan verwacht naar K-diensten
zijn deze middelen nog niet aangewend. In afwachting van een definitieve
bestemming worden deze overgeheveld naar de provisie: -270k euro.
Toelichting compensatie naar FC0-1FBD2AA-PR:
Het extra budget voor K-bedden is voorlopig niet aangewend omdat er minder
bedden zijn omgezet. In afwachting van een definitieve bestemming zijn ze
teruggeplaatst naar de provisie: -115k euro.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Leerlingenvervoer asiel
Middelen ICT-coördinatie
Individueel vervoer
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
+129
+5
+94

VEK
+43
+5
+94

-134

-134

-627

-627

-533

-619

Toelichting bijstelling Leerlingenvervoer asiel:
In tegenstelling tot wat er in eerste instantie op federaal niveau was beslist zijn de
asielcentra niet gesloten. Dit heeft tot gevolg dat Vlaanderen nog steeds
verantwoordelijk is voor het vervoer van de leerlingen naar de scholen.
Toelichting bijstelling Middelen ICT-coördinatie:
De leerlingenstijging zorgt dat er meer middelen nodig zijn voor ICT-coördinatie.
Toelichting bijstelling Individueel vervoer:
Door het duurder worden van het openbaar vervoer wordt er bijkomend budget
van 94k euro voorzien voor het individueel leerlingenvervoer.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
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Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FD0-1FGD2GE-WT
ONDERSTEUNING

–

LEERLING-,

STUDENT-

EN

INSTELLINGGEBONDEN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Onder dit begrotingsartikel wordt het krediet ingeschreven voor de erkende
koepelverenigingen binnen het hoger onderwijs.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
179
+2
0
-13
168
0

VEK
179
+2
0
-13
168
+18

BO 2020 incl. overflow

168

186

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering
nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
-2

VEK
-2

-11

-11

-13

-13

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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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 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

worden

op

dit

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
802

VEK
902

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+8
0
-101
709

+8
0
-201
709

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
709

-152
557

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugdraai subsidie saldo
schoolleidersschap
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
0

VEK
-100

-8

-8

-93

-93

-101

-201

Toelichting bijstelling Terugdraai subsidie saldo schoolleiderschap:
Bij BA2018 werd eenmalig een budget van 500k euro VAK en VEK toegekend voor
de professionalisering van schoolleiderschap. Dit budget werd in 2019 opnieuw in
mindering gebracht met uitzondering van 100k euro VEK voor de uitbetaling van
het saldo. Dit saldo wordt in 2020 in mindering gebracht.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
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geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FC0-1FGD2GF-WT – NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden de nascholingsmiddelen toegekend op initiatief van de
scholen. De middelen worden toegekend conform het decreet kwaliteit in het
onderwijs.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
11.996
+135
0
-208
11.923
0

VEK
11.996
+135
0
-208
11.923
0

11.923

11.923

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
-135

VEK
-135

-73

-73

-208

-208

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
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Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FD0-1FGD2GF-WT – NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de nascholingsmiddelen voor de centra voor
volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
446

VEK
446

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+5
-64
-5
382

+5
-64
-5
382

Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

0

0

382

382

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar FD0-1FED2EA-IS
TOTAAL

VAK
-64
-64

VEK
-64
-64

Toelichting compensatie naar FD0-1FED2EA-IS:
In het kader van de integratie van de hbo5/SLO-opleidingen in het hoger onderwijs
wordt het aandeel van de nascholingsmiddelen gegenereerd door deze opleidingen
herschikt naar de basisfinanciering hoger onderwijs.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
-5

VEK
-5

-5

-5

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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FD0-1FGD2GF-IS – NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
De
kredieten
ingeschreven
onder
dit
begrotingsartikel
nascholingsmiddelen ten behoeve van het hoger onderwijs.

omvatten

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
806
0
0
0
806
0

VEK
806
0
0
0
806
0

806

806

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er zijn geen wijzigingen op dit begrotingsartikel.
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 in volgende categorieën worden opgedeeld:
− 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: de deelname aan ICILS 2023, TIMSS
2023 en de Teacher Knowledge Survey worden in 2020 beslist. Ook worden
middelen voorzien voor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan IEA en OESOCERI.
− Wetenschappelijk onderzoek buiten steunpunten, zoals verkenningen, surveys,
beleidsevaluaties, voorbereiding van indicatoren en toetsen, en juridisch
onderzoek. Vragen die niet kunnen worden opgenomen binnen de steunpunten
worden hier opgevangen. De mogelijke Vlaamse deelname aan de OESOprojecten Strength for diversity en Resources in Higher Education wordt beslist.
Verder voorzien we ook 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…
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
6.487
+77
+239
-246
6.557
0

VEK
5.285
+77
+75
-246
5.191
+666

BO 2020 incl. overflow

6.557

5.857

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van FB0-1FGD2GM-WT
van FB0-1FGD2BA-WT
TOTAAL

VAK
+75
+164
239

VEK
+75
0
75

Toelichting compensatie van FB0-1FGD2GM-WT:
Er wordt 75k euro VAK en VEK recurrent gecompenseerd van FB0-1FGD2GM-WT
voor de verhoging van de subsidie aan VIAA. Een van de belangrijkste vragen
vanuit het onderwijsveld is de mogelijkheid om ook leerlingen zelfstandig toe te
laten op het platform. Het toelaten van grote aantallen leerlingen vergt veel extra
servercapaciteit en er dient ook een nieuwe interface en loginsysteem gebouwd te
worden.
Toelichting compensatie van FB0-1FGD2BA-WT:
Er wordt 164k euro VAK gecompenseerd van FB0-1FGD2BA-WT voor de deelname
aan internationaal onderzoek.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
-45

VEK
-45

-201

-201

-246

-246

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
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(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FB0-1FGD2GG-IS – ONDERZOEK EN INNOVATIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt een dotatie voorzien aan het Vlaams Audiovisueel
Fonds voor het beheer van het Gamefonds.
Dit Gamefonds moet op lange termijn de dynamiek van de gamesector bestendigen
en verhogen en bijdragen tot zijn professionalisering, de band met het publiek
vergroten, en originele en nieuwe creaties extra kansen geven.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
180
2
0
-13
169
0

VEK
180
2
0
-13
169
0

BO 2020 incl. overflow

169

169

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
-2

VEK
-2

-11

-11

-13

-13

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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FB0-1FGD2GH-WT – INTERNATIONALISERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op beleidsinitiatieven die door het
departement Onderwijs en Vorming worden genomen op het vlak van
internationalisering van het onderwijs.
Er wordt niet enkel gezorgd voor een optimale participatie aan en impact op de
beleidsvoorbereiding van de voor het onderwijsbeleid belangrijkste multilaterale
organisaties, maar daarnaast wordt ook getracht om de Europese dimensie in het
eigen onderwijs te versterken en de onderwijswereld te sensibiliseren voor de
toegenomen impact van Europa op het beleid.
Op dit begrotingsartikel worden middelen uitgetrokken voor:
− de toekenning van subsidies in het kader van de internationalisering van het
Vlaams hoger onderwijs en het stimuleren van de studentenmobiliteit;
− de opvolging van de ministeriële Bologna- en ASEM-conferenties en bijhorende
werkgroepen en activiteiten;
− de samenwerking tussen de drie gemeenschappen van België (specifieke
onderwijsakkoorden);
− de multilaterale onderwijssamenwerking die gebeurt in het kader van de
Europese Unie ( overeenkomsten met Ryckevelde en Alden Biesen, het
European Agency for Development in Special Needs Education en European
Schoolnet);
− de ondersteuning van VVOB voor de uitvoering van scholenbanden tussen
scholen uit Vlaanderen en scholen in het Zuiden (basis- en secundair
onderwijs);
− de kosten verbonden aan het dossier Europese Scholen en de jaarlijkse audit
van de vzw Epos;
− tussenkomst in de kosten van het vervoer en verzekering van de delegatie van
leerlingen en begeleiders die deelnemen aan een internationale olympiade;
− subsidies aan de vzw Epos.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
5.479
+49
0
+41
5.569
0

VEK
5.026
+49
0
+41
5.116
-494

BO 2020 incl. overflow

5.569

4.622

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Brains on the move
groeipad
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte

VAK
+400

VEK
+400

-49

-49
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Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

-310

-310

41

41

Toelichting bijstelling Brains on the move groeipad:
overeenkomstig de motie van aanbeveling van het Vlaams Parlement van 8 juli
2010 over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen en de conclusies
van het maatschappelijk debat over de mogelijke integratie van de
academiserende opleidingen van de hogescholen in de universiteiten wordt ten
opzichte van 2019 voor 2020 bijkomend 400k euro voorzien voor
studentenmobiliteit.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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 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
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:
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−
−
−
−

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.

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:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
4.009

VEK
4.009

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+44
-500
-273
3.280

+44
-500
-273
3.280

Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

0

+210

3.280

3.490

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar FC0-1FBD2AA-PR
TOTAAL

VAK
-500
-500

VEK
-500
-500

Toelichting compensatie naar FC0-1FBD2AA-PR:
Bij de politieke besprekingen BO2019 werden een aantal budgetneutrale
herschikkingen doorgevoerd. Vanop de cao-provisie werd éénmalig 500k euro
toegewezen aan het project STEM-didactiek. Deze middelen worden nu teruggezet.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
-32

VEK
-32

-241

-241

-273

-273

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FC0-1FGD2GI-WT – ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de verschillende subsidies voorzien in het kader
van duaal leren. Deze middelen zullen worden aangewend voor:
− persoonlijke ontwikkelingstrajecten die de centra voor deeltijdse vorming
organiseren voor kwetsbare jongeren in problematische situaties;
− samenwerkingsverbanden tussen de centra deeltijds onderwijs en de centra
deeltijdse vorming;
− aanvullende werkingsmiddelen voor de centra voor deeltijds beroepssecundair
onderwijs;
− 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:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
11.507
+150
-9.833
-690
1.134
+1.122

VEK
11.507
+150
-9.833
-690
1.134
+1.122

2.256

2.256

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar GB0-1GEF2MX-IS
TOTAAL

VAK
-9.833
-9.833

VEK
-9.833
-9.833

Toelichting compensatie naar GB0-1GEF2MX-IS:
In het kader van het nieuwe decreet 'leren en werken' worden de budgetten voor
de voortrajecten en voor de persoonlijke ontwikkelingstrajecten overgeheveld naar
het beleidsdomein WVG.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
-690

VEK
-690

-690

-690

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
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Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
3.675

VEK
3.675

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+41
+246
+2.261
6.223

+41
+246
+2.261
6.223

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
6.223

+23
6.246

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van FB0-1FGD2GM-WT
TOTAAL

VAK
+246
246

VEK
+246
246

Toelichting compensatie van FB0-1FGD2GM-WT:
De middelen van het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS)
worden samengevoegd met de middelen die voorzien zijn voor de vzw SOS
Schulden Op School.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Excelleren – versterking
ondersteuning
zieke
kinderen
Excelleren – middelen
hoogbegaafden

VAK
+2.000

VEK
+2.000

+500

+500
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Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

-19

-19

-220

-220

2.261

2.261

Toelichting bijstelling Excelleren – versterking ondersteuning zieke
kinderen:
Bij de regeringsvorming werd in het regeerakkoord als beleidsimpuls de
versterking van de ondersteuning aan zieke kinderen opgenomen in het kader van
excelleren in onderwijs. Hiermee wordt onderwijs aan afwezige kinderen wegens
medische redenen verder uitgebreid naar andere mogelijke redenen voor
afwezigheid.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Invulling netto-beleidsruimte (Nieuw beleid) – Excelleren’)
Toelichting bijstelling Excelleren – middelen hoogbegaafden:
Bij de regeringsvorming werd in het regeerakkoord als beleidsimpuls bijkomende
middelen voor hoogbegaafden opgenomen in het kader van excelleren in
onderwijs. Voor de ondersteuning van zeer gemakkelijk lerenden, hoogbegaafden
en uitzonderlijk hoogbegaafden wordt er 500k euro extra middelen voorzien.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Invulling netto-beleidsruimte (Nieuw beleid) – Excelleren’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FB0-1FGD2GK-WT – ONDERWIJSCOMMUNICATIE EN CULTUUREDUCATIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden initiatieven genomen opdat leerkrachten, ouders en
leerlingen geïnformeerd zijn zodat zij zich maximaal kunnen engageren in
onderwijs en 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
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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 (goedkeuring minister van
Onderwijs op 5 december 2014). De middelen op dit begrotingsartikel worden
aangewend om de doelstellingen van dit businessplan uit te voeren. 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 en centra voor deeltijds onderwijs. Samen met
beleidsdomein CJM schrijven we gemeenschappelijke doelen en acties uit in nota’s
ondertekend door beide ministers. Het cultuureducatief platform cultuurkuur.be
wordt in het kader van de overeenkomst met Publiq verder uitgebouwd. Sinds 15
mei 2015 wordt de juryronde van dynamo3 online via cultuurkuur.be afgehandeld,
conform de bepalingen uit art. IV.33 van gecodificeerde decreten sommige
bepalingen voor het onderwijs 28 oktober 2016. Het bedrag werd sinds juryronde
mei 2018 opgetrokken naar 2.000 euro. 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:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
3.265
+24
+238
-46
3.481
0

VEK
3.265
+24
+238
-46
3.481
+21

3.481

3.502

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van FB0-1FGD2GM-WT
Van FD0-1FFD2FC-WT
TOTAAL

VAK
+188
+50
238

VEK
+188
+50
238
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Toelichting compensatie van FB0-1FGD2GM-WT:
Er wordt 188k 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.
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. Hiervoor wordt 50k euro VAK
en VEK gecompenseerd van FD0-1FFD2FC-WT.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering
nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
-24

VEK
-24

-22

-22

-46

-46

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
10.580

VEK
10.566

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+138
0
0
10.718

+138
0
0
10.704

0

+306

10.718

11.010

Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er zijn geen wijzigingen op dit begrotingsartikel.
FC0-1FGD2GL-WT – SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt het volgende aangewend:
− Jongeren die de school voortijdig verlaten hebben en in het bijzonder jongeren
van allochtone afkomst of uit kansarme gezinnen worden aangemoedigd om te
solliciteren voor de projecten “Jongeren voor Scholen en Scholen voor
Jongeren” (JoJo) en "Verkeersveiligheid naar en van school" (VeVe).
− Daarnaast voorziet dit begrotingsartikel in specifieke werkingskosten voor de
geneeskundige dienst voor het onderwijspersoneel.
− De werkingskosten TOAH, en ondersteuning van de syndicale werkzaamheden
in het onderwijs worden eveneens hierop aangerekend.
− Ook verzendingskosten, erelonen en gerechtskosten, bedrijfsrevisoren (zowel
in het Gemeenschapsonderwijs als in het gesubsidieerd vrij onderwijs) en de
werkingskosten van de kamers van beroep en de commissie zorgvuldig bestuur
worden op dit artikel aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
4.591

VEK
4.855

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+50
0
+945
5.586

+53
0
-127
4.781

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
5.586

0
4.781

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
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Andere bijstellingen
Gunning financiële
controle GO!
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
+1.069

VEK
0

-50

-53

-74

-74

+945

-127

Toelichting bijstelling Gunning financiële controle GO!:
Het is verplicht volgens het bijzonder decreet op het Gemeenschapsonderwijs van
14 juli 1998) dat de financiële controle van het GO! via een vierjarige cyclus wordt
gegund. Een nieuwe cyclus start op 1 januari 2020.
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FD0-1FGD2GL-LO – SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet wordt aangewend voor:
− Salarissen en forfaitaire vergoedingen voor Kwalificaties en Curriculum
(voormalige DVO)
− Detacheringsvergoedingen voor de gedetacheerde personeelsleden van
AHOVOKS
− Loonkost van 1 contractueel personeelslid (secretaris) van de Raad voor
betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
696

VEK
696

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
0
0
696

0
0
0
696

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
696

0
696

Aanwending VAK-ruiter
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er zijn geen wijzigingen op dit begrotingsartikel.
FD0-1FGD2GL-WT – SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
Het werkingskrediet AHOVOKS wordt aangewend voor de realisatie van de
strategische doelstellingen (SD) opgenomen in het ondernemingsplan 2020 van
AHOVOKS. Zo staan zij in voor
− het
verzorgen
van
kwaliteitsvolle,
transparante
en
toegankelijke
dienstverlening aan instellingen en personeelsleden uit het hoger onderwijs en
volwassenenonderwijs door het bouwen en beheren van ondersteunende
applicaties en databanken,
− het
verzorgen
van
kwaliteitsvolle,
transparante
en
toegankelijke
dienstverlening aan burgers door onder andere het voorzien van
studietoelagen,
organiseren
van
(toelatings)examens,
betalen
van
vergoedingen,
− het voorzien van kwaliteitsvolle en transparante processen die leiden tot
einddoelen en kwalificaties door het onderhouden van een nauwe
samenwerking met belanghebbenden in het onderwijsveld en op de
arbeidsmarkt,
− het verzorgen van een kwaliteitsvolle ondersteuning van controle- en
beroepsinstanties bij het autonoom uitvoeren van hun bevoegdheden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
7.357
+88
+839
-49
8.235
0

VEK
7.357
+88
+839
-49
8.235
0

BO 2020 incl. overflow

8.235

8.235

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar FD0-1FAE2ZZ-WT
Van FD0-1FGE2HA-WT
TOTAAL

VAK
-142
+981
+839

VEK
-142
+981
+839

Toelichting compensatie naar FD0-1FAD2ZZ-WT:
In het kader van de transitie van de regeringscommissariaten hoger onderwijs
zullen 27 personen (5 Regeringscommissarissen en 22 personeelsleden) voortaan
bijkomend deel uit maken van de werking van AHOVOKS. De apparaatskosten van
de regeringscommissariaten (algemene werking) komen daardoor ten laste van
het budget van AHOVOKS.
Toelichting compensatie van FD0-1FGD2HA-WT:
In het kader van de transitie van de afdeling Studietoelagen wordt momenteel het
proces met betrekking tot de behandeling van de aanvragen hoger onderwijs
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opnieuw uitgetekend en worden een aantal zaken gereorganiseerd. Daarnaast
wordt het financieringsmodel van het agentschap Informatie Vlaanderen
betreffende het ondersteunen van het frontoffice via 1700 in de nabije toekomst
herbekeken. Een optie zou kunnen zijn om deze dienstverlening te integreren in
de eigen werking van het agentschap.
Ter voorbereiding van deze reorganisatie worden de voorziene middelen van de
Vlaamse infolijn ten behoeve van de afdeling School- en Studietoelagen daarom
overgeheveld naar het werkingskrediet van AHOVOKS.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
-49

VEK
-49

-49

-49

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering
niet-loongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FD0-1FGD4GL-WT – SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FD0-9FGDTGL-OW.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van het begrotingsfonds dat werd
opgericht om de aanwending van de ontvangsten uit verschillende
inschrijvingsgelden, financiële bijdragen en vergoedingen mogelijk te maken (het
Fonds Dienstverlening AHOVOKS).
De
−
−
−
−

ontvangsten op dit fonds vloeien voort uit:
de inschrijvingsgelden van het toelatingsexamen arts en tandarts;
de inschrijvingsgelden van de examencommissie secundair onderwijs;
de inningen met betrekking tot de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid
van buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid (NARIC);
de vergoedingen voor het afleveren van duplicaten van getuigschriften en
certificaten.

Deze ontvangsten kunnen worden aangewend voor het toelatingsexamen arts en
tandarts,
de
examencommissie
secundair
onderwijs,
de
centrale
examencommissie, de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van
buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid door NARIC.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties

VAK
613

VEK
613

0
0

0
0
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Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

-9
604

-9
604

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
604

0
604

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Inschrijvingsgelden
examencommissie SO
TOTAAL

VAK
-9

VEK
-9

-9

-9

Toelichting bijstelling Inschrijvingsgelden examencommissie SO:
In 2019 was er een lichte daling merkbaar van de inschrijvingen voor de
Examencommissie Secundair Onderwijs. De uitgaven worden bijgesteld in functie
van de geraamde ontvangsten
FB0-1FGD2GM-LO – ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel bundelt alle loonaandelen binnen de projecten onderwijs. Het gaat onder
andere over de lonen en detacheringsvergoedingen van personeelsleden
aangesteld
binnen
de
volgende
projecten:
studiekeuzebegeleiding,
veiligheidsproblematiek in secundair en volwassenenonderwijs, leren en werken,
samenwerking
onderwijs-welzijn,
erkenningscommissie
hoger
onderwijs,
hbo-commissie, geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid, vzw Epos,
KlasCement, Klasse, CANON Cultuurcel.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
1.549
0
0
0
1.549
0

VEK
1.549
0
0
0
1.549
0

BO 2020 incl. overflow

1.549

1.549

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er zijn geen wijzigingen op dit begrotingsartikel.
FB0-1FGD2GM-WT – ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
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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:
− Het versterken van de lerarenopleidingen. Er worden onder andere subsidies
voorzien voor het ontwikkelen en beheren van een Vlaanderenbreed
stageregistratiesysteem.
− 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 drie
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 (EVC,
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 van de commissie HO.
− 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
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, voor
allerhande transversale thema’s, …
Kredietevolutie:
(duizend euro)
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BO 2019

VAK
12.816

VEK
15.210

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+126
-1.843
+4.889
15.988

+126
-1.843
+4.889
18.382

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
15.988

-150
18.232

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van FB0-1FGD2BA-WT
Van FC0-1FGD2GE-WT
Van MB0-1MEH2EA-WT
Naar FB0-1FGD2GG-WT
Naar FB0-1FGD2GJ-WT
Naar FB0-1FGD2GK-WT
Naar FB0-1FGD2GM-IS
Naar FC0-1FBD2AA-PR
Naar GB0-1GCF2EA-WT
TOTAAL

VAK
+82
+9
+30
-75
-246
-188
-380
-1.000
-75
-1.843

VEK
+82
+9
+30
-75
-246
-188
-380
-1.000
-75
-1.843

Toelichting compensatie van FB0-1FGD2BA-WT:
Er wordt 82k euro VAK en VEK gecompenseerd van FB0-1FGD2BA-WT voor de
professionalisering van leerkrachten en directeurs van het deeltijds kunstonderwijs
ter ondersteuning bij de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs.
Toelichting compensatie van FC0-1FGD2GE-WT:
Er wordt 9k euro VAK en VEK gecompenseerd van FC0-1FGD2GE-WT zodat het
decretaal bepaald bedrag van 201k euro beschikbaar is voor de werkingsbudgetten
kunstkuurprojecten. Dit budget zal op dit begrotingsartikel worden aangewend
voor de professionalisering van leerkrachten en directeurs van het deeltijds
kunstonderwijs ter ondersteuning bij de hervorming van het deeltijds
kunstonderwijs.
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 FB0-1FGD2GG-WT:
Er wordt 75k euro VAK en VEK recurrent gecompenseerd van FB0-1FGD2GM-WT
voor de verhoging van de subsidie aan VIAA. Een van de belangrijkste vragen
vanuit het onderwijsveld is de mogelijkheid om ook leerlingen zelfstandig toe te
laten op het platform. Het toelaten van grote aantallen leerlingen vergt veel extra
servercapaciteit en er dient ook een nieuwe interface en loginsysteem gebouwd te
worden.
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Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GJ-WT:
Er wordt 246k euro VAK en VEK gecompenseerd naar FB0-1FGD2GJ-WT omdat de
middelen van het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen worden
samengevoegd met de middelen die normaal voorzien zijn voor de vzw SOS
Schulden Op School. De vzw SOS Schulden Op School wordt niet verder
gesubsidieerd en het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen wordt
uitgebreid.
Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GK-WT:
Er wordt 188k euro VAK en VEK gecompenseerd naar FB0-1FGD2GK-WT voor de
financiering van dynamosubsidies.
Toelichting compensatie naar FB0-1FGD2GM-IS:
Er wordt 380k euro VAK en VEK gecompenseerd naar FB0-1FGD2GM-IS voor
2 subsidies die begrotingstechnisch op interne stromen moeten overgezet worden.
Toelichting compensatie naar FC0-1FBD2AA-PR:
Er wordt 1.000k euro VAK en VEK gecompenseerd naar FC0-1FBD2AA-PR. Bij
BO2019 is er éénmalig 1 miljoen euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit
FC0-1FBE2AA-PR voor de ondersteuning van scholen en gemeenten bij het
toepassen van het inschrijvingsrecht. Dit budget wordt teruggezet.
Toelichting compensatie naar GB0-1GCD2EA-WT:
Er wordt 75k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GCD2EA-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 200.000 euro, hiervan wordt er 75k euro voorzien vanuit het beleidsdomein
Onderwijs en Vorming.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Excelleren –
Taalintegratietraject
Excelleren – Gevalideerde
netoverschrijdende
proeven
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
+3.000

VEK
+3.000

+2.000

+2.000

-84

-84

-27

-27

4.889

4.889

Toelichting bijstelling Excelleren - Taalintegratietraject:
Voor leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen wordt er een actief
taalintegratietraject voorzien. Hiervoor wordt 3.000k euro VAK en VEK
gereserveerd.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Invulling netto-beleidsruimte (Nieuw beleid) – Excelleren’)
Toelichting bijstelling Excelleren - Gevalideerde netoverschrijdende
proeven:
Er wordt 2.000k euro VAK en VEK voorzien voor het ontwikkelen van gevalideerde
netoverschrijdende proeven om leerlingen te helpen keuzes maken en om de
kwaliteit van het onderwijs te helpen monitoren.
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(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Invulling netto-beleidsruimte (Nieuw beleid) – Excelleren’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering
niet-loongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FB0-1FGD4GM-WT – ANDERE BELEIDSTHEMA’S ONDERWIJS
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan de ontvangstenartikelen FB0-9FGDTGM-OW
en FB0-9FGDTGM-OI.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van het begrotingsfonds dat werd
opgericht om de aanwending van de ontvangsten mogelijk te maken komende uit
advertenties in de diverse producten van Klasse en diverse communicatieinitiatieven en -acties bij Klasse, KlasCement en CANON Cultuurcel, en de
terugvorderingen voor buitenlandse zendingen die de Europese Commissie (deels)
draagt (het Fonds Departement Onderwijs en Vorming).
Deze ontvangsten kunnen aangewend worden voor de financiering van specifieke
werkingskosten in verband met onderwijscommunicatie, Klasse, KlasCement, en
alle personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit projecten met Vlaamse,
Europese en/of (inter)nationale (co)financiering.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
429

VEK
429

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
0
-17
412

0
0
-17
412

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
412

0
412

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
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(duizend euro)

Andere bijstellingen
Warmtenet Kempen
Inkanteling Toll-net en
herdruk starterspakket
TOTAAL

VAK
-110
+93

VEK
-110
+93

-17

-17

Toelichting bijstelling Warmtenet Kempen:
Bij BO2019 werden éénmalig middelen voorzien voor het Warmtenet Kempen.
Deze middelen worden nu teruggedraaid.
Toelichting bijstelling Inkanteling Toll-net en herdruk starterspakket:
Met de inkanteling van Toll-net binnen KlasCement werden ook de uitgaven
overgenomen. De uitgaven van Toll-net zijn o.a. serverkosten, onderhoud en
installatie updates op de server, promotiematerialen en drukwerken. In 2020 plant
Klasse een herdruk van het starterspakket.

FB0-1FGD2GM-IS – ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel staan de subsidies aan VLIR en VLHORA ter uitvoering van
de beheersovereenkomsten voor de versterking van lerarenopleidingen op vlak van
diversiteit, klasmanagement, onderzoek, vakdidactiek... en een ondersteuning in
de ontwikkeling van nieuwe lerarenopleidingen.
Tevens wordt de instaptoets educatieve bacheloropleidingen en de ijkingstoets
academische STEM-opleidingen op dit begrotingsartikel gefinancierd.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
1.031

VEK
1.031

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
+380
-62
1.349

0
+380
-62
1.349

0

0

1.349

1.349

Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van FB0-1FGD2GM-WT
TOTAAL

VAK
+380
380

VEK
+380
380

Toelichting compensatie van FB0-1FGD2GM-WT:
Er wordt 380k euro VAK en 380k euro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
FB0-1FGD2GM-WT. Het gaat over volgende subsidies die begrotingstechnisch op
een interne stroom moeten overgezet worden:
- subsidie van 140k euro aan VLHORA ter financiering van de instaptoets
educatieve bacheloropleidingen.
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-

subsidie van 240k euro aan VLIR ter financiering van de ijkingstoetsen
academische STEM-opleidingen.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

VAK
-62

VEK
-62

-62

-62

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
4.901

VEK
4.901

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+63
+178
-300
4.842

+63
+178
-300
4.842

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
4.842

0
4.842

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van HB0-1HFD2NY-IS
TOTAAL

VAK
+178
178

VEK
+178
178

Toelichting compensatie van HB0-1HFG2NY-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 Financiën
en Begroting, worden overgedragen naar het beleidsdomein Onderwijs en
Vorming.
(duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK

106

Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
subsidies
TOTAAL

-6

-6

-294

-294

-300

-300

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – subsidies:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FC0-1FGD2GU-IS – SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET
GO!
Korte inhoud begrotingsartikel:
Voor verdere toelichting bij de toekenning van de toelage wordt verwezen naar de
inhoudelijke toelichting van de begroting.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
697

VEK
697

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+8
0
-5
700

+8
0
-5
700

0

0

700

700

Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
-5

VEK
-5

-5

-5

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
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Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FB0-1FGD2GW-IS – AGENTSCHAP INBURGERING EN INTEGRATIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden toegekend aan het Agentschap
Inburgering en Integratie voor de kosten die verbonden zijn aan het leveren van
telefonische tolkprestaties aan onderwijsinstellingen gefinancierd, gesubsidieerd of
erkend door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming en centra voor
leerlingenbegeleiding. Het betreft de vergoeding van de tolken en de telefoonkost
van de gesprekken.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
50

VEK
50

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+1
0
-1
50

+1
0
-1
50

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
50

0
50

BO 2019

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
TOTAAL

VAK
-1

VEK
-1

-1

-1

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FC0-1FGD2GX-IS – GO! - WERKING
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Voor verdere toelichting bij de toekenning van de toelage wordt verwezen naar de
inhoudelijke toelichting van de begroting.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
22.689

VEK
22.689

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+53
+164
-126
22.780

+53
+164
-126
22.780

0

0

22.780

22.780

Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van PG0-1PKC2TG-PR
Naar CB0-1CBG2AB-PR
Van CB0-1CBG2AB-PR
TOTAAL

VAK
+40
-15
+139
164

VEK
+40
-15
+139
164

Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TG-PR:
Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord wordt 40k euro herschikt
vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein KB.
Toelichting compensatie naar CB0-1CBG2AB-PR:
In kader van het toekennen van de endogene groei voor 2019 wordt ook het krediet
voor 2020 verminderd met 15k euro. De herschikking gebeurt naar de daartoe
voorziene provisie bij het beleidsdomein FB.
Toelichting compensatie van CB0-1CBG2AB-PR:
Er wordt 139k euro gecompenseerd voor de verhoging van het bijdragepercentage
aan de Pool der Parastatalen naar 43 procent.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
apparaat niet-loon
Efficiëntie en kerntaken –
personeel
TOTAAL

VAK
-53

VEK
-53

-21

-21

-52

-52

-126

-126

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering nietloongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
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(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – apparaat niet-loon:
Ter uitvoering van de maatregelen in het kader van efficiëntie en kerntaken, wordt
het budget met 21k euro verminderd.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken - personeel:
Ter uitvoering van de maatregelen in het kader van efficiëntie en kerntaken, wordt
het budget met 52k euro verminderd.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
5.891
+20
-15
-28
5.868
0

VEK
5.891
+20
-15
-28
5.868
0

5.868

5.868

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van PG0-1PKC2TG-PR
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van CB0-1CAG2ZZ-WT
Naar FC0-1FAD2ZZ-LO
TOTAAL

VAK
+14
+1
+58
+2
-90
-15

VEK
+14
+1
+58
+2
-90
-15

Toelichting compensatie PG0-1PKC2TG-PR:
Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord wordt 40k euro herschikt
vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein KB.
Toelichting compensatie van CB0-1CBG2AB-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).
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Toelichting compensatie van CB0-1CAG2ZZ-WT:
Het eenmalig krediet ten belope van 2k euro voor de aansluiting van AGION bij het
boekhoudkantoor wordt bij BO2020 teruggezet.
Toelichting compensatie naar FC0-1FAD2ZZ-LO:
Dit betreft een interne budgettair neutrale verrekening in het kader van een
personeelsoverdracht tussen AGION en AGODI.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering
nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
apparaat niet-loon
TOTAAL

VAK
-20

VEK
-20

-8

-8

-28

-28

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken –niet-indexatie
niet-loongedeelte:
Ter uitvoering van de maatregelen in het kader van efficiëntie en kerntaken, wordt
het budget met 20k euro verminderd.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – apparaat niet-loon:
Ter uitvoering van de maatregelen in het kader van efficiëntie en kerntaken, wordt
het budget met 8k euro verminderd.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
3.1.1. Overige entiteiten onder gezag
3.1.1.1. GO!
OMSCHRIJVING
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat door
de openbare instelling het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
georganiseerd wordt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Het wordt op drie
niveaus bestuurd:
de school (lokaal niveau)
de scholengroep (mesoniveau)
de Raad GO! (centraal niveau in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap)
Het GO! heeft hierbij de grondwettelijke opdracht ( artikel 24§2) om de vrije keuze
te garanderen en neutraal onderwijs aan te bieden.
De wijze waarop deze bevoegdheid overgedragen en opgenomen wordt is bepaald
in het Bijzonder Decreet van 8 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs.
ONTVANGSTEN
De financiering van de onderwijsinstellingen en onderwijsveld van het GO! gebeurt
vanuit diverse werkings- en investeringstoelagen en eigen ontvangsten.
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ESR-code 16.12/16.20
De eigen ontvangsten in 2020 zijn hoofdzakelijk afkomstig uit inschrijvingsgelden
van de pedagogische diensten, terugvorderingen voor het gebruik van diverse
toepassingen en bedragen 2.286k euro.
ESR-code 39.10
De betoelagingen in 2020 zijn Europese subsidies en bedragen 123k euro.
ESR-code 46.10
De interne stromen van het Gemeenschapsonderwijs zijn opgebouwd uit 5
verschillende toelagen, namelijk toelage meester-, vak- en dienstpersoneel (MVD),
administratie, conventie, CFO (Centraal Financieringsorgaan), en trekkingsrechten
IT. Daarnaast ontvangen ook de pedagogische diensten een werkingstoelage,
namelijk de dotatie aan de pedagogische begeleidingsdienst GO!, de dotatie
Nascholing en de dotatie POC vanuit de middelen CLB’s.
Toelage 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.
Toelage administratie: deze toelage wordt aangewend om de werking van de
administratieve diensten van het Gemeenschapsonderwijs te garanderen.
Toelage 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 onderwijs. 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!.
Toelage CFO: deze toelage 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.
ESR-code 66.11
Ordonnanceringskrediet en zonnelening: deze middelen zijn noodzakelijk voor het
in stand houden van het patrimonium van het Gemeenschapsonderwijs.
Binnen het Gemeenschapsonderwijs bestaat er een behoefte aan middelen voor
infrastructuur voor:
− opvangen 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,
− capaciteitsproblematiek.
Huursubsidies: de voorbije jaren werden in de onderwijsbegroting huursubsidies
als gewone extra capaciteitsmiddelen voorzien in het kader van de
capaciteitsproblematiek binnen het basisonderwijs. Hiermee werd de mogelijkheid
gecreëerd voor scholen om gebouwen in te huren en hiervoor een
beschikbaarheidstoelage te ontvangen. De middelen vermeld onder deze
begrotingsallocatie zijn middelen die in 2019 door het GO! zullen worden
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aangewend voor de huur van schoolgebouwen. Deze middelen zal het GO! als
huursubsidie ontvangen.
Eigenaarsonderhoud: naast de vereiste infrastructuurmiddelen zijn er ook
voldoende middelen nodig om het patrimonium van het Gemeenschapsonderwijs
in stand te houden (eigenaarsonderhoud). Er zijn ook middelen nodig voor
aanpassingswerken om de gebouwen functioneel te houden in functie van
wijzigende pedagogische noden en in overeenstemming te brengen met allerhande
nieuwe
regelgeving
(o.a.
veiligheid,
milieuwetgeving,
toegankelijkheid
gehandicapten…). Daarnaast beschikt het Gemeenschapsonderwijs over een aantal
als monument geklasseerde gebouwen.
Kleine infrastructuurwerken: deze middelen zijn noodzakelijk voor het in stand
houden van het patrimonium van het Gemeenschapsonderwijs. Het betreft meer
bepaald de middelen voor preventieve en in beperkte mate curatieve kleine
infrastructuurwerken.
UITGAVEN
ESR-code 12.xx/74.22
De stijging van de uitgaven voor onderwijsinstellingen en onderwijsveld zijn het
gevolg van stijgende werkings- en investeringskosten inzake IT in 2020. Daarnaast
is er ook een jaarlijkse indexering van de huisvestingkosten, die een meeruitgave
tot gevolg heeft.

4. Inhoudelijk structuurelement H – Studietoelagen
Aan dit ISE worden de begrotingsartikelen gekoppeld met de middelen die gebruikt
worden voor de uitbetaling van de studietoelagen.
4.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
STUDIETOELAGEN, MVG excl. DAB
(duizend euro)

ESR-ontvangsten
(werking en toelagen
(OW))
Ontvangen toelagen
(ontvangsten interne
stromen (OI))
Overige (ontvangsten
leningen (OL),
ontvangsten
participaties (OP);
geen ESR-impact)
Totaal

BO 2019

AO
evolutie

BO 2019

TO
evolutie

BO 2020

BO 2020

0

0

0

3.705

130

3.835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.705

130

3.835

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Deze ESR-ontvangsten omvatten de terugvorderingen die in functie van
studietoelagen worden opgemaakt. De stijging is het gevolg van een raming op de
laatst gekende aantal terugvorderingen.
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(duizend euro)

BO 2019

VAK
evolutie

ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))

149.247

-29.506

119.741

149.247

-29.506

119.741

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149.247

-29.506

119.741

149.247

-29.506

119.741

0

0

0

0

0

0

149.247

-29.506

119.741

149.247

-29.506

119.741

Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal excl.
Overflow
Overflow
Totaal incl.
Overflow
Aanwending VAKruiter

BO 2020

BO 2019

VEK
evolutie

BO 2020

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het evolutiebedrag bestaat voornamelijk uit de bijkomende middelen in het kader
van het groeipakket (bestaande uit het selectieve participatietoeslagen student en
een uitbreiding door de inkanteling van hbo5-opleidingen in het hoger onderwijs),
en de neutralisatie van een eerder toegekende overflow als gevolg van nieuwe
aanrekeningsregels.
4.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
FD0-9FGDTHA-OW - STUDIEFINANCIERING
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FGD4HA-WT.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds dat werd
opgericht om de aanwending van de ontvangsten die voortvloeien uit verschillende
terugvorderingen rond studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger
onderwijs.
Vanaf school-en academiejaar 2008-2009 vordert de afdeling Studietoelagen
onterecht uitbetaalde toelagen terug gekoppeld aan het basisonderwijs, secundair
onderwijs en hoger onderwijs. 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
en met het aanvraagjaar 2018-2019 worden nog wel verstuurd.
Bedragen die teruggevorderd worden, komen op het recuperatiefonds terecht.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

AO

TO

LO

0

3.705

0
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Bijstelling BO 2020

0

+130

0

BO 2020

0

3.835

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Gelet op het feit dat de raming van de verwachte inkomsten in 2020 grotendeels
gebaseerd is op de ontvangsten van de uitgestuurde terugvorderingen in 2018,
2019 en 2020 en dat de definitieve inkomsten 2019 nog niet gekend zijn, ramen
we in 2020 ongeveer 3.835k euro te ontvangen.
Uitgavenartikelen
FD0-1FGD2HA-WT – STUDIEFINANCIERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet wordt aangewend voor:
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
145.536
0
-981
-28.708
115.847
0

VEK
145.536
0
-981
-28.708
115.847
0

BO 2020 incl. overflow

115.847

115.847

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar FD0-1FGD2GL-WT
TOTAAL

VAK
-981
-981

VEK
-981
-981

Toelichting compensatie naar FD0-1FGD2GL-WT:
De voorziene middelen van de Vlaamse infolijn ten behoeve van de afdeling
Studietoelagen worden naar het werkingskrediet van AHOVOKS overgeheveld. De
compensatie bedraagt 981k euro. Zo bevat het artikel studiefinanciering voortaan
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enkel het programma studiefinanciering dat volledig in overeenstemming is met
de nieuwe aanrekeningregels omtrent de inkomensoverdrachten.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Impact groeipakket
Studiefinanciering
TOTAAL

VAK
+6.420
-35.128
-28.708

VEK
+6.420
-35.128
-28.708

Toelichting bijstelling Impact groeipakket:
Als onderdeel van het Groeipakket worden de schooltoelagen vanaf 2019-2020
door de uitbetalingsactoren van de gezinsbijslag uitbetaald (decreet van 27 april
2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid). Deze
verandering heeft als gevolg dat de afdeling School- en Studietoelagen vanaf het
academiejaar 2019-2020 enkel nog voor de aanvragen hoger onderwijs bevoegd
is.
Bij de BO2019 werden er compensaties ontvangen voor de selectieve
participatietoeslagen student en voor de uitbreiding van hbo5-opleidingen die
inkantelen in het hoger onderwijs. Deze compensaties zijn afkomstig van Kind &
Gezin en worden verspreid over twee begrotingsjaren. Het totaalbedrag aan
resterende compensaties in 2020 bedraagt 6.420k euro.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten - Impact groeipakket op
studietoelagen’)
Toelichting bijstelling Studiefinanciering:
Vanaf het begrotingsjaar 2019 houdt de raming rekening met de nieuwe
aanrekeningsregels omtrent de inkomensoverdrachten. Zo wordt voortaan de
volledige kost van de studietoelagen aangerekend bij de start van het
academiejaar. In het verleden werd dit verspreid over meerdere begrotingsjaren.
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 2020-2021 oplopen tot 115.847k euro.
(deze bijstelling exclusief overflow is een deel van het krediet dat werd opgenomen
in het overzicht ‘Netto beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten –
Studiefinanciering’)
FD0-1FGD4HA-WT – STUDIEFINANCIERING
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FD0-9FGDTHA-OW.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de uitgavenenzijde van het begrotingsfonds dat werd
opgericht om de aanwending van de ontvangsten die voortvloeien uit verschillende
terugvorderingen rond studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger
onderwijs.
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Vanaf school-en academiejaar 2008-2009 vordert de afdeling Studietoelagen
onterecht uitbetaalde toelagen terug gekoppeld aan het basisonderwijs, secundair
onderwijs en hoger onderwijs. 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
en met het aanvraagjaar 2018-2019 worden nog wel verstuurd.
Bedragen die teruggevorderd worden, komen op het recuperatiefonds terecht.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
3.711
0
0
+183
3.894
0

VEK
3.711
0
0
+183
3.894
0

BO 2020 incl. overflow

3.894

3.894

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Beschikbare
terugvorderingen
studietoelagen
TOTAAL

VAK

VEK

+183

+183

183

183

Toelichting bijstelling Beschikbare terugvorderingen studietoelagen:
Voor 2020 zullen ook de in 2019 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 3.894k euro uit te geven in 2020 ten laste van het
recuperatiefonds.
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VIII. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD
De budgettaire overzichten hieronder maken melding van index en overflow. Deze
elementen worden hier niet verder besproken op detailniveau. Voor bijkomende
toelichting over overflow en gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar
de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.
1. Apparaatskredieten
1.1. Departement Onderwijs en Vorming (DOV)
Korte taakomschrijving:
Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister bij het bepalen
van het beleid en bij het monitoren van de beleidsuitvoering.
Het departement Onderwijs en Vorming bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs
voor iedereen. Het doet dat in dialoog met wie leert en wie leren mogelijk maakt.
Zo dragen wij bij aan een lerende en duurzame samenleving.
PROGRAMMA FA – FB0- DEPARTEMENT OV
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2019

0

1.300

0

18.894

18.894

Bijstelling
BO 2020

0

+350

0

+2.872

+2.872

BO 2020

0

1.650

0

21.766

21.766

Ontvangstenartikelen
FB0-9FADTZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FB0-1FAD4ZZ-LO.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Elk bestaand Vlaams ministerie bezit een fonds dat werd opgericht voor de
aanwending van de terugbetaling van salarissen van personeelsleden binnen het
Vlaams ministerie die ten laste worden genomen door andere overheden of
vakorganisaties – “Fonds personeelsleden verlof voor opdracht”.
Op dit fonds worden de terugvorderingen van wedden met betrekking tot de
personeelsleden van het beleidsdomein OV ontvangen evenals de ermee
samenhangende vergoedingen of kosten.
De ontvangsten worden vervolgens aangewend voor de betaling van wedden en
weddentoelagen van de ter vervanging aangeworven personeelsleden.
Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het fonds.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO
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BO 2019

0

1.300

0

Bijstelling BO 2020

0

+350

0

BO 2020

0

1.650

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het aantal terugvorderingen schommelt jaar na jaar, afhankelijk van het wisselend
aantal personeelsleden. De laatste jaren werden telkens meer terugvorderingen
geïnd dan geraamd. Daarom wordt voor 2020 geraamde ontvangst met 350k euro
naar boven bijgesteld.
Uitgavenartikelen
FB0-1FAD2ZV-IS – VLOR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Voor verdere toelichting bij de toekenning van de toelage wordt verwezen naar de
inhoudelijke toelichting van de begroting.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
0
-1
+2.536
-13
2.522
0

VEK
0
-1
+2.536
-13
2.522
0

BO 2020 incl. overflow

2.522

2.522

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van PG0-1PKC2TG-PR
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van FB0-1FAD2GV-IS
TOTAAL

VAK
+3
+21
+2.512
2.536

VEK
+3
+21
+2.512
2.536

Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TG-PR :
Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord wordt 3k euro herschikt
vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein KB.
Toelichting compensatie van CB0-1CBG2AB-PR :
Uit de provisie CB0-1CBG2AB-PR wordt er 7k euro euro aan de werkingsdotatie
van de Vlor toegekend als compensatie voor de stijgende personeelskosten door
endogene groei en 14k euro voor de verhoging van het bijdragepercentage aan de
pool der parastatalen (BA2019).
Toelichting compensatie van FB0-1FAD2GV-IS :
De werkingsdotatie van de Vlor wordt verplaatst naar FB0-1FAD2ZV-IS.
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(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
apparaat niet-loon
TOTAAL

VAK
-10

VEK
-10

-3

-3

-13

-13

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken –niet-indexatie
niet-loongedeelte:
Ter uitvoering van de maatregelen in het kader van efficiëntie en kerntaken, wordt
het budget met 10k euro verminderd.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – apparaat niet-loon:
Ter uitvoering van de maatregelen in het kader van efficiëntie en kerntaken, wordt
het budget met 3k euro verminderd.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow

VAK
14.062
0
+158
-156
14.064
0

VEK
14.062
0
+158
-156
14.064
0

BO 2020 incl. overflow

14.064

14.064

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
TOTAAL

VAK
+98
+60
+158

VEK
+98
+60
+158

Toelichting compensatie van CB0-1CBG2AB-PR:
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In kader van het toekennen van de endogene groei voor 2019 wordt ook het krediet
voor 2020 verhoogd met 98k euro. De herschikking gebeurt vanuit de daartoe
voorziene provisie bij het beleidsdomein FB.
Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TG-PR:
Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord wordt 60k euro herschikt
vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein KB.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken personeel
TOTAAL

VAK
-156

VEK
-156

-156

-156

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – personeel:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het personeelsbudget verminderd met
156k euro.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FB0-1FAD4ZZ-LO – LONEN
Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FB0-9FADTZZ-OW.
Korte inhoud begrotingsartikel:
Elk bestaand Vlaams ministerie bezit een fonds dat werd opgericht voor de
aanwending van de terugbetaling van salarissen van personeelsleden binnen het
Vlaams ministerie die ten laste worden genomen door andere overheden of
vakorganisaties – “Fonds personeelsleden verlof voor opdracht”.
Op dit fonds worden de terugvorderingen van wedden met betrekking tot de
personeelsleden van het beleidsdomein OV ontvangen evenals de ermee
samenhangende vergoedingen of kosten.
De ontvangsten worden vervolgens aangewend voor de betaling van wedden en
weddentoelagen van de ter vervanging aangeworven personeelsleden.
Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van het fonds.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

VAK
1.300
0
0
+350
1.650

VEK
1.300
0
0
+350
1.650

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
1.650

0
1.650

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
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(duizend euro)

Andere bijstellingen
Stijging betalingen
TOTAAL

VAK
+350
350

VEK
+350
350

Toelichting bijstelling Stijging betalingen:
De laatste jaren werden telkens meer terugvorderingen geïnd dan oorspronkelijk
geraamd. Dit betekende ook een stijging van het aantal betalingen van wedden en
weddentoelagen van ter vervanging aangeworven personeelsleden.
De raming van de uitgaven wordt daarom naar boven bijgesteld met 350k euro.
FB0-1FAD2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel 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.
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, enz. 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:
(duizend euro

BO 2019

VAK
3.532

VEK
3.532

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+43
+33
-78
3.530

+43
+33
-78
3.530

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
3.530

0
3.530

Aanwending VAK-ruiter
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van PG0-1PKC2TY-IS
TOTAAL

VAK
+33
33

VEK
+33
33

Toelichting compensatie PG0-1PKC2TY-IS:
Vanaf 2019 betalen de Vlaamse ministeries (evenals de agentschappen met
rechtspersoonlijkheid) als gebruikerskost van Vlimpers 178 euro per actief dossier
(in plaats van 53 euro). De eerder voorziene Vlimpers-dotatie vloeit als
compensatie terug naar de entiteiten van de Vlaamse ministeries waardoor deze
verhoging kostenneutraal is.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
apparaat niet-loon
TOTAAL

VAK
-43

VEK
-43

-35

-35

-78

-78

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering
niet-loongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – apparaat niet-loon:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de werkingsmiddelen apparaat verminderd
met 35k euro.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
1.2. Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)
Korte taakomschrijving:
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten is verantwoordelijk voor de uitvoering van
het onderwijsbeleid van het basis- en secundair onderwijs, de centra voor
deeltijdse
vorming,
het
deeltijds
kunstonderwijs,
de
centra
voor
leerlingenbegeleiding en de inspectie en pedagogische begeleiding.
Het agentschap heeft als missie: als betrouwbare partner tussen beleid, scholen
en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.
Het agentschap zorgt ervoor dat meer dan 4000 scholen in Vlaanderen de middelen
ontvangen om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Elke maand betaalt AGODI
het salaris van de leerkrachten uit. Ouders en leerlingen kunnen er terecht met
vragen over hun rechten en plichten in het onderwijs.
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Het agentschap fungeert daarnaast als gesprekspartner van het beleid bij de
totstandkoming en de toepassing van de regelgeving.
AGODI wil een kennis- en informatiecentrum zijn, een essentiële schakel tussen
het beleid en de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders.
PROGRAMMA FA – FC0- AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2019

0

0

0

32.807

32.792

Bijstelling
BO 2020

0

0

0

-77

-77

BO 2020

0

0

0

32.730

32.715

Ontvangstenartikelen
Dit programma bevat geen ontvangstenartikelen.
Uitgavenartikelen
FC0-1FAD2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de statutaire en
contractuele personeelsleden van AGODI. Hierop worden ook de andere
personeelsgebonden
uitgaven
aangerekend,
zoals
vakantiegeld,
eindejaarstoelage,
maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering
en
woonwerkverkeer.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
22.162
0
+185
-208
22.139
0

VEK
22.162
0
+185
-208
22.139
0

22.139

22.139

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van FC0-1FGD2GY-IS
Van PG0-1PKC2TG-PR
TOTAAL

VAK
+24
+90
+71
+185

VEK
+24
+90
+71
+185
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Toelichting compensatie van CB0-1CBG2AB-PR:
In kader van het toekennen van de endogene groei voor 2019 wordt ook het krediet
voor 2020 verhoogd met 24k euro. De herschikking gebeurt vanuit de daartoe
voorziene provisie bij het beleidsdomein FB.
Toelichting compensatie van FC0-1FGE2GY-IS:
Omwille van een personeelsoverdracht vanuit AGION wordt er 90k euro
gecompenseerd van AGION naar AGODI.
Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TG-PR:
Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord wordt 71k euro herschikt
vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein KB.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
personeel
TOTAAL

VAK
-208

VEK
-208

-208

-208

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – personeel:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het personeelsbudget verminderd met 208k
euro.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
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 eveneens hierop 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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
10.645

VEK
10.630

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+120
+52
-226
10.591

+120
+52
-226
10.576

0

0

10.591

10.576

Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van PG0-1PKC2TY-IS
TOTAAL

VAK
+52
52

VEK
+52
52

Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TY-IS:
Vanaf 2019 betalen de Vlaamse ministeries (evenals de agentschappen met
rechtspersoonlijkheid) als gebruikerskost van Vlimpers 178 euro per actief dossier
(in plaats van 53 euro). De eerder voorziene Vlimpers-dotatie vloeit als
compensatie terug naar de entiteiten van de Vlaamse ministeries waardoor deze
verhoging kostenneutraal is.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte
Efficiëntie en kerntaken –
apparaat niet-loon
TOTAAL

VAK
-120

VEK
-120

-106

-106

-226

-226

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering
niet-loongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – apparaat niet-loon:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de werkingsmiddelen apparaat verminderd
met 106k euro.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
1.3. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en
Studietoelagen (AHOVOKS)
Korte taakomschrijving:
AHOVOKS zorgt voor aanbieden van een toegankelijke dienstverlening aan
- personeelsleden uit het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs, voor het
uitbetalen van de salarissen en het beheren van de personeelsdossiers;
- instellingen uit het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs, bij financiering
en organisatie;
- studenten, cursisten, leerlingen en burgers. Zij staat onder andere in voor het
toekennen
van
studietoelagen,
het
erkennen
van
buitenlandse
kwalificatiebewijzen, het organiseren van examens om een toelatingsattest,
studie- of kwalificatiebewijs te halen, het toekennen van premies aan cursisten
uit het volwassenenonderwijs
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In nauwe samenwerking met belanghebbenden in het onderwijsveld en op de
arbeidsmarkt staat AHOVOKS ook in voor de processen die leiden tot einddoelen,
beroeps- en onderwijskwalificaties, opleidingen, EVC-standaarden.
AHOVOKS ondersteunt controle- en beroepsinstanties zoals de Raad voor
betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en Controle hoger onderwijs bij
de uitvoering van hun bevoegdheden.
PROGRAMMA
FA
–
FD0AGENTSCHAP
HOGER
ONDERWIJS,
VOLWASSENENONDERWIJS, KWALIFICATIES EN STUDIETOELAGEN
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2019

0

0

0

16.361

16.361

Bijstelling
BO 2020

0

0

0

-779

-779

BO 2020

0

0

0

15.582

15.582

Ontvangstenartikelen
Dit programma bevat geen ontvangstenartikelen.
Uitgavenartikelen
FD0-1FAD2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de lonen betaald van de statutaire en contractuele
personeelsleden
van
AHOVOKS.
Daarnaast
worden
ook
de
andere
personeelsgebonden uitgaven zoals maaltijdcheques, woon-werkverkeer,
eindejaarspremie, vakantiegeld,… aangerekend op dit artikel.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
13.929

VEK
13.929

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
-775
-156
12.998

0
-775
-156
12.998

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
12.998

0
12.998

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
Naar GB0-1GFF2NX-IS

VAK
+77
+41
-423

VEK
+77
+41
-423
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Naar GB0-1GFF2QY-IS
TOTAAL

-470
-775

-470
-775

Toelichting compensatie van CB0-1CBG2AB-PR:
In kader van het toekennen van de endogene groei voor 2019 wordt ook het krediet
voor 2020 verhoogd met 77k euro. De herschikking gebeurt vanuit de daartoe
voorziene provisie bij het beleidsdomein FB.
Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TG-PR:
Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord wordt 41k euro herschikt
vanuit de daartoe voorziene provisie bij het beleidsdomein KB.
Toelichting compensatie naar GB0-1GFF2NX-IS:
Een bedrag van 423k euro wordt herschikt naar Kind en Gezin als gevolg van een
overdracht van 10 personeelsleden van AHOVOKS (afdeling Studietoelagen) naar
hun diensten.
Toelichting compensatie naar GB0-1GFF2QY-IS:
Een bedrag van 470k euro wordt herschikt naar het Vlaams Agentschap voor de
Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) als gevolg van
een overdracht van 10 personeelsleden van AHOVOKS (afdeling Studietoelagen)
naar hun diensten.
Met de zesde staatshervorming wordt de bevoegdheid inzake de gezinsbijslagen
overgeheveld naar de gemeenschappen en gewesten. In Vlaanderen werd er voor
gekozen om deze materie in te kantelen in het gezinsbeleid.
De Vlaamse Regering heeft er expliciet voor gekozen om werk te maken van een
geïntegreerd gezinsbeleid waarbij alle kinderen en gezinnen maximaal versterkt
en ondersteund worden doorheen hun ontwikkeling. De overheveling van de
bevoegdheid werd als kans aangegrepen om een aantal zaken te vereenvoudigen,
op elkaar af te stemmen en transparant te maken.
Een onderdeel van dit geïntegreerd gezinsbeleid is het groeipakket. Hierin zitten
de de selectieve participatietoeslagen die vanaf het schooljaar 2019-2020 de
schooltoelagen zullen vervangen. De uitbetaling van deze selectieve
participatietoelagen
zal
worden
opgenomen
door
de
verschillende
uitbetalingsactoren van het groeipakket en niet meer door de afdeling school - en
studietoelagen. Door de verschuiving van de uitbetaling werden ook een aantal
personeelsleden overgeheveld en diende ook de middelen te volgen.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
personeel
TOTAAL

VAK
-156

VEK
-156

-156

-156

Toelichting bijstelling efficiëntie en kerntaken – personeel:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen het kader van
efficiëntie en kerntaken wordt het personeelsbudget verminderd met 156k euro.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
FD0-1FAD2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Het krediet wordt aangewend voor de algemene werking van AHOVOKS
(apparaatskosten), zoals vorming, welzijn op het werk, catering, reis-en
verblijfskosten, kantoormateriaal, telecom & data, print & kopie, lidmaatschappen,
abonnementen.
Het krediet wordt ook aangewend voor IT-uitgaven van AHOVOKS, met name de
permanente IT-kosten (zogenaamde “run-kosten”). Concreet gaat het 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:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
2.432

VEK
2.432

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

+27
+176
-51
2.584

+27
+176
-51
2.584

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
2.584

0
2.584

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van FD0-1FGD2GL-WT
Van PG0-1PKC2TY-IS
TOTAAL

VAK
+142
+34
176

VEK
+142
+34
176

Toelichting compensatie van FD0-1FGD2GL-WT:
In het kader van de transitie van de regeringscommissariaten hoger onderwijs
zullen 27 personen (5 Regeringscommissarissen en 22 personeelsleden) voortaan
bijkomend deel uit maken van de werking van AHOVOKS. De apparaatskosten van
de regeringscommissariaten (algemene werking) komen daardoor ten laste van
het budget van AHOVOKS.
Voor de algemene werkingskosten wordt een standaardbedrag aangerekend van
2.500 euro per persoon. Voor de ICT-werkingskosten is het standaardbedrag
2.725 euro.
Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TY-IS:
Vanaf 2019 betalen de Vlaamse ministeries (evenals de agentschappen met
rechtspersoonlijkheid) als gebruikerskost van Vlimpers 178 euro per actief dossier
(in plaats van 53 euro). De eerder voorziene Vlimpers-dotatie vloeit als
compensatie terug naar de entiteiten van de Vlaamse ministeries waardoor deze
verhoging kostenneutraal is.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Efficiëntie en kerntaken –
niet-indexering nietloongedeelte

VAK
-27

VEK
-27
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Efficiëntie en kerntaken –
apparaat niet-loon
TOTAAL

-24

-24

-51

-51

Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – niet-indexering
niet-loongedeelte:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken wordt het niet-loongedeelte van het krediet niet
geïndexeerd. De eerder toegekende index wordt hiermee terug in mindering
gebracht.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken – apparaat niet-loon:
Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader
van efficiëntie en kerntaken worden de werkingsmiddelen apparaat verminderd
met 24k euro.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Uitbreiding netto-beleidsruimte – Efficiëntie en kerntaken’)
1.4. Onderwijsinspectie
Korte taakomschrijving:
De onderwijsinspectie beoordeelt én stimuleert de kwaliteit en de
kwaliteitsontwikkeling van onderwijs en inspireert zowel het onderwijsveld als het
beleid op een betrouwbare, onafhankelijke en transparante manier. Hierbij staat
de ontwikkeling van elke lerende steeds centraal.
De onderwijsinspectie is bevoegd voor de controle op de kwaliteit van het Vlaamse
onderwijs. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen,
de
leerplannen,
de
financieringsen
subsidiëringsvoorwaarden.
De onderwijsinspectie is belast met de schooldoorlichtingen. Elk schooljaar
controleert de onderwijsinspectie een aantal erkende scholen en centra in
Vlaanderen en Vlaamse scholen en centra in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Jaarlijks brengt de inspectie een verslag uit (de Onderwijsspiegel) over de toestand
van het onderwijs.
PROGRAMMA FA – FI0- ONDERWIJSINSPECTIE
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2019
Bijstelling
BO 2020

0

0

0

815

814

0

0

0

19

20

BO 2020

0

0

0

834

834

Ontvangstenartikelen
Dit programma bevat geen ontvangstenartikelen.
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Uitgavenartikelen
FI0-1FAD2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de ambtenaren die
verbonden zijn aan de Onderwijsinspectie.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK
781

VEK
781

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

0
+17
0
798

0
+17
0
798

Overflow
BO 2020 incl. overflow

0
798

0
798

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
TOTAAL

VAK
+14
+3
17

VEK
+14
+3
17

Toelichting compensatie van CB0-1CBG2AB-PR:
In kader van het toekennen van de endogene groei voor 2019 wordt ook het krediet
voor 2020 verhoogd met 14k euro. De herschikking gebeurt vanuit de daartoe
voorziene provisie bij het beleidsdomein FB.
Toelichting compensatie van PG0-1PKC2TG-PR:
Ter uitvoering van de afspraken in het sectoraal akkoord 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:
(duizend euro)

BO 2019
Index

VAK
34
0

VEK
33
0
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Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

+2
0
36

+2
+1
36

0

0

36

36

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van PG0-1PKC2TY-IS
TOTAAL

VAK
+2
2

VEK
+2
2

Toelichting compensatie PG0-1PKC2TY-IS:
Vanaf 2019 betalen de Vlaamse ministeries (evenals de agentschappen met
rechtspersoonlijkheid) als gebruikerskost van Vlimpers 178 euro per actief dossier
(in plaats van 53 euro). De eerder voorziene Vlimpers-dotatie vloeit als
compensatie terug naar de entiteiten van de Vlaamse ministeries waardoor deze
verhoging kostenneutraal is.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Aanzuiveren
betaalkrediet
TOTAAL

VAK
0

VEK
+1

0

1

Toelichting bijstelling Aanzuiveren betaalkrediet:
Met de bijstelling van 1k euro wordt er voor gezorgd dat het betaalkrediet volledig
is afgestemd op het vastleggingskrediet.
2. Begrotingsprogramma’s zonder beleidsveld
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 van vrijgekomen
middelen. Tijdens van het jaar worden deze middelen overgeheveld naar de juiste
begrotingsartikelen van zodra de exacte bestemming en verdeling gekend is.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.608

VEK
1.608

0
-1.110
+76.835

0
-1.110
+76.835
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BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

77.333

77.333

0

0

77.333

77.333

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van FB0-1FGD2GI-WT
Van FB0-1FGD2GM-WT
Van FC0-1FDD2DG-WT
Van FC0-1FGD2GE-WT
Van FC0-1FGD2GE-WT
Van JB0-1JFB2FX-IS
Naar FD0-1FED2EA-IS
TOTAAL

VAK
+500
+1.000
+517
+270
+115
+879
-4.391
-1.110

VEK
+500
+1.000
+517
+270
+115
+879
-4.391
-1.110

Toelichting compensatie van FB0-1FGD2GI-WT:
In 2019 werd vanop de provisionele kredieten een eenmalige herschikking van
500k euro doorgevoerd voor het project STEM-didactiek. Deze middelen worden
terug toegevoegd aan de provisie.
Toelichting compensatie van FB0-1FGD2GM-WT:
In 2019 werd vanop de provisionele kredieten een eenmalige herschikking van
500k euro doorgevoerd voor de ondersteuning van scholen en gemeenten bij het
toepassen van het inschrijvingsrecht. Deze middelen worden terug toegevoegd aan
de provisie.
Toelichting compensatie van FC0-1FDD2DG-WT:
De 517k euro vrijgekomen middelen van het wegwerken van de dubbele
financiering van de Brusselse kinderdagverblijven wordt in afwachting van een
definitieve bestemming op de provisie geplaatst.
Toelichting compensatie van FC0-1FGD2GE-WT:
In 2019 werd vanop de provisionele kredieten een eenmalige herschikking van
270k euro doorgevoerd voor de uitbreiding van de onderwijsmogelijkheden in
K-diensten. Deze middelen worden terug toegevoegd aan de provisie.
Toelichting compensatie van FC0-1FGD2GE-WT:
Voor de uitbreiding van de voor subsidiëring in aanmerking komende bedden werd
in 2019 extra 115k euro voorzien. Omdat er vanuit Welzijn minder subsidieerbare
bedden werden overgezet dan gepland worden deze niet-aangewende middelen
voorlopig toegevoegd aan de provisie.
Toelichting compensatie van JB0-1JFB2FX-IS:
In 2019 werd vanop de provisionele kredieten een eenmalige herschikking van
879k euro doorgevoerd voor het project ‘Schoolbank op de werkplek’ in het kader
van Duaal Leren. Deze middelen worden terug toegevoegd aan de provisie.
Toelichting compensatie naar FD0-1FEE2EA-IS:
In de opstap van de cao-middelen (zie verder bij de toelichting Andere
bijstellingen) zit ook het deel vervat voor de uitvoering van cao V – hoger
onderwijs. Dit deel van de cao-middelen worden met deze herschikking naar het
juiste begrotingsartikel overgedragen.
(duizend euro)
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Andere bijstellingen
Saldo onderwijs aan
zieke kinderen
Cao-middelen
TOTAAL

VAK
+605

VEK
+605

+76.230
76.835

+76.230
76.835

Toelichting bijstelling Saldo onderwijs aan zieke kinderen:
Van het totaal aan bijkomende middelen dat werd voorzien voor onderwijs aan
langdurig zieke kinderen is nog een saldo van 605k euro zonder definitieve
besteming. Dit saldo wordt voorlopig opgenomen in deze provisie.
Toelichting bijstelling Cao-middelen:
De voorziene opstap van de cao-middelen van 76.230k euro wordt op de provisie
onderwijs geplaatst.
(dit bedrag is een deel van het krediet dat werd opgenomen in het overzicht ‘Netto
beleidsruimte – Actualisatie beleids- en betaalkredieten – Resterende opstap
middelen cao XI’)
FD0-1FBD2AA-PR – PROVISIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de middelen ingeschreven voor de financiering van
de groeinorm binnen het volwassenonderwijs.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
1.217
0
-1.217
0
0
0

VEK
1.217
0
-1.217
0
0
0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar FD0-1FFD2FA-WT
TOTAAL

VAK
-1.217
-1.217

VEK
-1.217
-1.217

Toelichting compensatie naar FD0-1FFD2FA-WT:
De groeinorm aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor
basiseducatie wordt vanaf 2020-2021 decretaal vastgelegd waardoor een
provisieneming niet meer noodwendig is. De groeinorm wordt direct ingeschreven
binnen de reguliere middelen.
2.1.1. Overige entiteiten onder gezag
2.1.1.1. VLOR
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OMSCHRIJVING
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is de strategische adviesraad voor het
beleidsdomein Onderwijs en Vorming.
Vertegenwoordigers uit het onderwijslandschap en van de sociaal-economische en
sociaal-culturele organisaties overleggen in de Vlor over het onderwijs- en
vormingsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister
bevoegd voor Onderwijs en Vorming en aan het Vlaams Parlement.
ONTVANGSTEN
FA0-BFADAZZ-OW – Ontvangsten werking en toelagen
De Vlor verwacht in 2020 de uitbetaling van een tweede schijf van 35k euro na het
opleveren van eindverslag in het kader van het project ‘Professionalisering en
innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs’ (Innovet).
FA0-BFADAZZ-OI – Ontvangsten interne stromen
De werkingsdotatie van de Vlor (begrotingsartikel FB0-1FAD2ZV-IS) financiert
volgende uitgaven:
− lonen van het personeel (Vlor-secretariaat)
− huisvesting en ondersteunende diensten
− organisatie van ledenvergaderingen (advieswerking en overleg), seminaries,
studiedagen, Zenitdialogen, rondetafelconferenties
− loonkost van onderwijsgedetacheerden
− publicaties
Kredietevoluties ten opzichte van BO2019:
− compensaties voor stijgende personeelskosten door uitvoering sectoraal
akkoord, endogene groei 2019 en verhoging bijdragepercentage aan de pool
der parastatalen in 2019 (+24k euro)
− bijstellingen in het kader van maatregelen in efficiëntie en kerntaken
(-13k euro)
UITGAVEN
FA0-AFAD2ZZ-LO – Lonen
Op dit begrotingsartikel worden de loonkredieten van het personeel van het
Vlor-secretariaat aangerekend. Dit omvat de brutobezoldigingen, patronale lasten
en andere bezoldigingselementen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,
woon-werkverkeer).
Kredietevoluties ten opzichte van BO2019:
− endogene groei 2019 (+9k euro)
− verhoging bijdragepercentage van 41% naar 43% aan de pool der parastatalen
2019 (+14k euro)
− uitstroom van statutair en contractueel personeel (-247k euro)
− overschrijding spilindex januari 2020 (+24k euro)
FA0-AFAD2ZZ-WT – Werking en toelagen
Dit begrotingsartikel bevat volgende uitgaven voor de Vlor:
− uitgaven voor huisvesting en ondersteunende diensten (635k euro).
− uitgaven voor publicaties en de organisatie van ledenvergaderingen
(advieswerking en overleg), seminaries, studiedagen, Zenitdialogen en
rondetafelconferenties (144k euro).
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−

loonkost van onderwijsgedetacheerden (284k euro).

Kredietevoluties ten opzichte van BO2019:
− projectkosten inkanteling ICT in HBPlus (+30k euro)
− instroom van (onderwijs)gedetacheerden (+209k euro)
− maatregelen in het kader van efficiëntie en kerntaken (-13k euro)
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IX. LIJST MET AFKORTINGEN
AGION: Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs
AGODI: Agentschap voor Onderwijsdiensten
AHOVOKS: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties en Studietoelagen
BA: begrotingsaanpassing
BAM: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
BO: begrotingsopmaak
cao: collectieve arbeidsovereenkomst
CBE: centrum voor basiseducatie
CFO: Centraal Financieringsorgaan
CLB: centra voor leerlingenbegeleiding
CODO: contractueel ten laste van het departement Onderwijs
CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs
DGD: Directie-generaal ontwikkelingssamenwerking
DIGO: Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs
ETF: Evangelische Theologische Faculteit
EVC: elders verworven competentie / eerder verworven competentie / erkenning
van verworven competenties
FB: Financiën en Begroting (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
geco: gesubsidieerde contractueel
GO!: onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (historische naam =
Gemeenschapsonderwijs)
hbo5: hoger beroepsonderwijs 5
ICT: informatie- en communicatietechnologie
ISE: inhoudelijk structuurelement
IT: informatietechnologie
ITG: Instituut voor Tropische Geneeskunde
JoJo: project Scholen voor Jongeren, Jongeren voor Scholen
KB: Kanselarij en Bestuur (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
KU Leuven: Katholieke Universiteit Leuven
LARS: Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem
LOP: lokaal overlegplatform
MOEV: Motivatie, Ondersteuning, Expertise, Vernieuwing - Vlaanderen - Vitaliteit
MOW: Mobiliteit en Openbare Werken (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
MVD: meesters-, vak- en dienstpersoneel
NARIC: National Academic Recognition Information Centre
NT2: Nederlands tweede taal
NVAO: Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
OBE: onderwijsbelastingseenheid
ogo: officieel gesubsidieerd onderwijs
OV: Onderwijs en Vorming (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
PBD: pedagogische begeleidingsdiensten
POC: permanente ondersteuningscel
PWB: personeel ten laste van het werkingsbudget
SALK: Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat
SIHO: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
SIO: synchroon internetonderwijs
SLO: specifieke lerarenopleiding
STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics
STOS: Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen
stuvo: studentenvoorzieningen
TOAH: tijdelijk onderwijs aan huis
UAntwerpen: Universiteit Antwerpen
UHasselt: Universiteit Hasselt
UOS: Universitaire Ontwikkelingssamenwerking
UZ Gent: Universitair Ziekenhuis Gent
VeVe: project Verkeersveiligheid
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vgo: vrij gesubsidieerd onderwijs
ViA: Vlaanderen in Actie
VUB: Vrije Universiteit Brussel
VUTG: Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het
Gezinsbeleid
WVG: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (beleidsdomein van de Vlaamse
overheid)
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X. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELINITIATIEVEN’
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