VR 2021 1806 DOC.0692/2

Amendementen
voorgesteld door de Vlaamse Regering
op het ontwerp van decreet
houdende aanpassing van de uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2021
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AMENDEMENT Nr.
Voorgesteld door de Vlaamse Regering
Artikel 2
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Art. 2. De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot
de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 127 tot 129 van de Grondwet worden voor het
begrotingsjaar 2021 aangepast ten bedrage van:

Vermeerderingen
Verminderingen

Vastleggingskredieten
119.539
-

(in duizend euro)
Vereffeningskredieten
90.281
-

Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid
met code 02 en aard 2 of 5.”.
VERANTWOORDING
Aanpassing van de raming van de uitgaven in functie van de amendementen op het niveau van de
begrotingsartikelen.
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AMENDEMENT Nr.
Voorgesteld door de Vlaamse Regering
Artikel 3
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Art. 3. De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot
de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar
2021 aangepast ten bedrage van:

Vermeerderingen
Verminderingen

Vastleggingskredieten
176.612
-

(in duizend euro)
Vereffeningskredieten
19.428

Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid
met code 03 en aard 2 of 5.”.
VERANTWOORDING
Aanpassing van de raming van de uitgaven in functie van de amendementen op het niveau van de
begrotingsartikelen.

3

AMENDEMENT Nr.
Voorgesteld door de Vlaamse Regering
Artikel 10
Op bladzijde 15, in de tabel, het volgende begrotingsartikel invoegen:
“
BEGROTINGSARTIKEL
HB0-1HBA2AA-WT

OMSCHRIJVING
CORONA 2021 – INNOVATIE MECHANISME
”

VAK
13.990

VERANTWOORDING
Het Innovatie Mechanisme is een subsidiestroom die als coronamaatregel in 2021 kadert binnen de projecten op
korte termijn van de Taskforce Cultuur. De Taskforce Cultuur wil onder andere met deze nieuwe subsidielijn op
korte termijn extra steun bieden aan de brede culturele sector om de coronacrisis in 2021 te overbruggen.
Het Innovatie Mechanisme is een eenmalige forfaitaire subsidie die kan aangevraagd worden voor een quick
innovatie oriëntatie van het cultureel businessmodel van een culturele actor. Door de coronacrisis lag het culturele
leven gedurende een ruime tijd stil en is er veel duurzaam veranderd waardoor een heroriëntering van een
gangbaar businessmodel binnen de Vlaamse cultuursector aan de orde kan zijn.
Om de cultuursector ruimte voor reflectie over de toekomst te bieden, wordt het Innovatie Mechanisme
gelanceerd. Via een zelfevaluatietool komt de doelgroep te weten waar mogelijke innovatiekansen zich situeren
en hoe ze er actief kunnen op inspelen. Het innoveren van het businessmodel achter de reguliere culturele
corebusiness is de focus van deze oproep.
De subsidie kan aangevraagd worden door rechtspersonen (die vanwege de Vlaamse Overheid één of meerdere
werkingssubsidies ontvangen binnen het Beleidsveld Cultuur die samen niet meer dan 300.000 euro bedragen)
en daarnaast door eenmanszaken en loontrekkenden en bedraagt voor rechtspersonen 7.500 euro en voor
eenmanszaken en loontrekkenden 2.750 euro.
De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 15 september 2021 tot uitputting ervan. Op 1 december 2021 neemt
de aanvraagperiode hoe dan ook een einde. Het Innovatie Mechanisme wordt toegekend in volgorde van
ontvangst van de aanvraag.
Indien op 31 oktober 2021 blijkt dat het beschikbare budget niet besteed is, wordt het Innovatie Mechanisme
ook opengesteld voor organisaties die in 2021 vanwege de Vlaamse Overheid één of meerdere werkingssubsidies
ontvangen binnen het beleidsveld Cultuur die samen meer dan 300.000 euro bedragen.
Naast het experimenteel reglement wordt eveneens een begeleidend traject voorzien om de hele cultuursector
mee te trekken in het innovatiebad. Ook wie geen subsidie ontvangt vanuit het Innovatie Mechanisme kan volop
genieten van de zelfevaluatietool en het traject dat o.a. door Cultuurloket zal opgestart worden. Zo zal
Cultuurloket een Train-the-Trainer-Traject opstarten om innovatiespecialisten kennis te laten maken met het
innovatie DNA van de cultuursector maar ook omgekeerd om de Vlaamse cultuursector in dialoog te laten gaan
met innovatiespecialisten.
Door de vermelding van deze subsidielijn wordt de decretale rechtsgrond gecreëerd.
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AMENDEMENT Nr.
voorgesteld door de Vlaamse Regering
TABEL
AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN
TITEL I
DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN
H Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
B BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND
A.

Op bladzijde 151 het krediet van
begrotingsartikel HB0-1HBX2AE-WT TEWERKSTELLING aanpassen als volgt:
WAS

B.

WORDT

VAK

VEK

VAK

VEK

35 508

35 508

37 475

37 475

Op bladzijde 151 het totaal van het ISE HA
BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN van het Beleidsdomein Cultuur,
Jeugd, Sport en Media aanpassen als volgt:
WAS

C.

WORDT

VAK

VEK

VAK

VEK

73 280

75 039

75 247

77 006

Op bladzijde 153 het totaal van het programma
B van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport
en Media aanpassen als volgt:
WAS

WORDT

VAK

VEK

VAK

VEK

121 115

118 973

123 082

120 940

VERANTWOORDING
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In de marge van het VIA6-akkoord, zoals het op 2 april 2021 werd meegedeeld aan de Vlaamse Regering,
onderhandelde de minister bevoegd voor Cultuur samen met de sociale partners uit de kunstensector een
ontwerp van een derde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de kunstensector (VIA3-akkoord), met een looptijd
van vijf jaar (2021-2025).
Voor dit akkoord wordt er uit de algemene middelen 1.967 keuro beschikbaar gemaakt.
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AMENDEMENT Nr.
voorgesteld door de Vlaamse Regering
TABEL
AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN
TITEL I
DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN
Q Beleidsdomein Omgeving
E ENERGIE
A.

Op bladzijde 204 het krediet van
begrotingsartikel QE0-1QEE2KA-WT UITBOUWEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE
ENERGIEPRODUCTIE, SLIMME
NETWERKINFRASTRUCTUUR, EFFICIENT
NETBEHEER EN FLEXIBEL GEBRUIK EN
PRODUCTIE aanpassen als volgt:
WAS

B.

WORDT

VAK

VEK

VAK

VEK

116 324

120 606

132 224

136 506

Op bladzijde 206 het totaal van het ISE QK
ENERGIE van het Beleidsdomein Omgeving
aanpassen als volgt:
WAS

C.

WORDT

VAK

VEK

VAK

VEK

418 148

419 409

434 048

435 309

Op bladzijde 206 het totaal van het programma
E van het Beleidsdomein Omgeving aanpassen
als volgt:
WAS

WORDT

VAK

VEK

VAK

VEK

418 148

419 409

434 048

435 309
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VERANTWOORDING
Ter uitvoering van de recente regeringsbeslissing van 4 juni 2021 aangaande de invoering van een retroactieve
investeringspremie voor de plaatsing van een warmtepomp in dienst genomen voor 1 januari 2021 in combinatie
met fotovoltaïsche zonnepanelen (VR 2021 0406 DOC.0628/1BIS), wordt een amendement ingediend om de
administratieve tabel van de uitgavenbegroting BA 2021 af te stemmen op voornoemde beslissing.
Hiermee wordt het budgettaire luik wat betreft impact op de uitgavenbegroting 2021 verder afgedekt als
beoogde oplossing voor sommige prosumenten die worden getroffen door de gevolgen van de door het arrest
nr. 5/2021 van het Grondwettelijk Hof veroorzaakte vernietiging van artikel 4.1.30/1 en 15.3.5/12 van het
Energiedecreet van 8 mei 2009.
114.726 keuro was reeds voorzien in het door de regering ingediende ontwerp van uitgavendecreet voor de
retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars. Dit budget wordt nu verder aangevuld met hetgeen ook nog
zal moeten worden vereffend in 2021 voor wat betreft de retroactieve investeringspremie voor de plaatsing van
warmtepompen zoals gebudgetteerd door de Vlaamse Regering in voornoemde VR 2021 0406 DOC.0628/1BIS
en impact heeft op de uitgavenbegroting van 2021.
Hetgeen bijkomend moet worden vereffend in 2021 bedraagt +15.900 keuro voor wat betreft de retroactieve
investeringspremie voor de plaatsing van warmtepompen (punt A.1.2 van VR 2021 0406 DOC.0628/1BIS).
Nader detail punt A.1.2 van VR 2021 0406 DOC.0628/1BIS: +15.900 keuro
De kost van de retroactieve warmtepomppremie in de periode 2021-2025 is in functie van de uitrolsnelheid van
de digitale meter bij de prosumenten. We veronderstellen bij dit segment indicatief volgende resterende uitrol
(42,44% reeds geplaatst, 1,5% in 2021, 5% in 2022, 5% in 2023, 5% in 2024 en 41,06% in 2025).
Jaar van uitbetaling
digitale meter reeds geplaatst
voor 2021 (uitbetaling in 2021)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Totaal

Retroactieve premie warmtepomp
miljoen euro €
15,5
0,4
1,4
1,8
1,8
10,5
4,9
36,2 M€

De financiering in 2022 en volgende jaren wordt bepaald bij begrotingsopmaak.
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Brussel, 18 juni 2021
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering
en Facilitair Management,

Jan JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk en Landbouw,

Hilde CREVITS
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken,
Inburgering en Gelijke Kansen,

Bart SOMERS
De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,

Ben WEYTS
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,

Wouter BEKE
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Matthias DIEPENDAELE
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
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Lydia PEETERS
De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media,

Benjamin DALLE
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