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Amendementen
voorgesteld door de Vlaamse Regering
op het ontwerp van decreet
houdende aanpassing van de middelenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2020

AMENDEMENT Nr.
Voorgesteld door de Vlaamse Regering
Artikel 3
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Art. 3. De raming der niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake
de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, voor het begrotingsjaar 2020,
wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde
tabel ten beloop van:
(duizend euro)
Aanpassingen
Vermeerderingen
Verminderingen
1.058.578
Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom “algemene ontvangsten” van de
hiernavolgende tabel en aangeduid met code 3. ”
VERANTWOORDING
Aanpassing van de raming van de ontvangsten in functie van de amendementen op het niveau van de
begrotingsartikels.
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AMENDEMENT Nr.
Voorgesteld door de Vlaamse Regering
Artikel 7
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Art. 7. De raming der leningen, vermeld onder Titel III van dit decreet, voor het
begrotingsjaar 2020, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit
decreet toegevoegde tabel ten beloop van:
(duizend euro)
Aanpassingen
Vermeerderingen
4.008.151
Verminderingen
Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom “leningopbrengst” van de hiernavolgende
tabel en aangeduid met code 1.”
VERANTWOORDING
Ingaand op de formele opmerking van het Rekenhof wordt een amendement ingediend op artikel 7 van het
middelendecreet (aanpassing van het bedrag).
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AMENDEMENT Nr.
voorgesteld door de Vlaamse Regering
TABEL
AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN
TITEL I
DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN
E

Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie

C

ECONOMIE

A.

A.

B.

Op bladzijde 66 een nieuw begrotingsartikel EC0-9ECBABC-OP HANDELSHUURLENING toevoegen:
BEGROTINGSARITKEL

LIT

OMSCHRIJVING

AO

TO

LO

EC0-9ECBABC-OP

3

HANDELSHUURLENING

1400

0

0

Op bladzijde 66 een nieuw begrotingsartikel EC0-9ECBABC-OW HANDELSHUURLENING toevoegen
BEGROTINGSARITKEL

LIT

OMSCHRIJVING

AO

TO

LO

EC0-9ECBABC-OW

3

HANDELSHUURLENING

40

0

0

Op bladzijde 66 het totaal van het ISE EB FINANCIERING ONDERNEMINGEN van
het Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie aanpassen als volgt:
WAS

C.

WORDT

AO

TO

LO

AO

TO

LO

0

25 938

0

1 440

25 938

0

Op bladzijde 67 het totaal van het programma C van het Beleidsdomein Economie
Wetenschap en Innovatie aanpassen als volgt:
WAS

WORDT

AO

TO

LO

AO

TO

LO

10 000

25 938

0

11 440

25 938

0
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VERANTWOORDING
Dit amendement dient om een nieuw ontvangstenartikel te creëren onder EC0 (VLAIO) om de middelen die
terugbetaald worden van de Handelshuurlening, interestbetalingen, op te kunnen ontvangen.
Om de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie te verhelpen beslist de Vlaamse Regering tot het
instellen van een handelshuurlening. Dit amendement moet de middelen beschikbaar maken om de leningen
te verlenen. Daartoe wordt initieel 100 miljoen euro voorzien.
Voor wat betreft de concrete organisatie van de verrichtingen in begrotingsartikels wordt het volgende
voorgesteld:
1.

Er worden 2 artikelen gecreëerd aan de ontvangstenzijde. Een voor de terugbetalingen van kapitaal en een
voor de terugbetaling van de rente. Het betreft dan
a. Terugbetaling kapitaal: aggregaat OP ESR-code 8,
b. Terugbetaling rente: aggregaat OW ESR-code 26.1
Gelet op het feit dat de eerste zes maanden geen terugbetalingen van kapitaal en intresten moeten
gebeuren, zullen de eerste betalingen ten vroegste in december plaatsvinden. Om een schatting te maken
van de ontvangsten die in 2020 nog zullen plaatsvinden wordt rekening gehouden met de ambitieuze
doelstelling om nog in juni 2020 de eerste 1.000 leningen toe te kennen. De geschatte terugbetaling voor
(december) 2020 is dan
c. Kapitaal: gemiddeld 25.000 euro leenbedrag vermenigvuldigd met 1.000 leningen, waarvan dan
1/18de terugbetaald wordt in december 2020. Dit geeft een bedrag van 1.388.888,89 euro,
afgerond 1,4 miljoen euro
d. Intrest: de eerste maand tegen 2% op jaarbasis op het uitstaande bedrag. Dit komt neer op
ongeveer 40.000 euro.

2.

Er wordt een artikel gecreëerd aan de uitgavenzijde.
a. Een artikel onder ESR 8, aggregaat PA waarop 100 miljoen euro voorzien wordt als startbedrag
voor de maatregel.
1.

De beheersvergoeding die aan PMV/z-Leningen gegeven wordt, wordt voorzien door een verhoging
van het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet op de rubriek binnen het Hermesfonds voor
beheersvergoedingen aan derden. Onder 1EC339 betreft het ‘Beheersvergoedingen aan derden voor
verschillende maatregelen’. Van deze rubriek wordt ook de beheersvergoeding aan PMV/z-leningen
vergoed voor de reguliere leningactiviteiten.

PMV/z-Leningen zal vanuit het departement Financiën en Begroting de nodige volmachten krijgen om op deze
rekeningen van het Vlaamse Gewest te werken.
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AMENDEMENT Nr.
voorgesteld door de Vlaamse Regering
TABEL
AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN
TITEL I
DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN
M

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

F

ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

A.

Op bladzijde 93 een nieuw begrotingsartikel MB0-9MFHALA-OP - ALGEMEEN
MOBILITEITSBELEID toevoegen:

BEGROTINGSARITKEL

LIT

OMSCHRIJVING

AO

TO

LO

MB0-9MFHALA-OP

3

ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

0

0

0

VERANTWOORDING
Er wordt een nieuw begrotingsartikel gecreëerd om de middelen die terugbetaald worden van het
overbruggingskrediet voor zowel de taxi-, autobus- en autocarsector, op te kunnen ontvangen. Het betreft de
kapitaalscomponent van de lening.
Om de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie voor deze bedrijven te beperken besliste de Vlaamse
Regering immers tot het instellen van een overbruggingsfinanciering voor de taxi-, autobus- en autocarsector.
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BIJLAGE
Op bladzijde 128, in de tabel, volgende lijn invoegen:
“
FBA

FB0-1FGD4GM-LO

ANDERE BELEIDSTHEMA’S ONDERWIJS

”
VERANTWOORDING
Ten gevolge van de creatie van een nieuw begrotingsartikel dient de tabel van de begrotingsfondsen aangepast
te worden.
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Brussel, 5 juni 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management,

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

Matthias DIEPENDAELE
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