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DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED 
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: Beraadslaging inzake de machtiging tot overschrijding van de 
kredieten ingeschreven in de uitgavenbegroting 2021 
 
 

Samenvatting: De provisie ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR is 

ontoereikend om alle noden inzake de corona-crisis te kunnen opvangen.  

Vooruitlopend op de aanpassing van de begroting 2021 wordt het budget op deze 

provisie tijdelijk verhoogd teneinde aan de meest dringende noden te kunnen voldoen. 

 

1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

Deze nota betreft de door de corona-crisis geïmpacteerde beleidsvelden.  

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

In het decreet van 18 december 2021 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 
voor het begrotingsjaar 2021 werd onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR, basisallocatie CB0 1CB033 
0100, een provisie van ingeschreven van 1 miljard euro in VAK en VEK voor het opvangen van de 
gevolgen van de corona-crisis. 
 
De Vlaamse Regering besliste de afgelopen maanden reeds over de aanwending van een aanzienlijk 
deel van deze provisie:  
 

 VAK VEK 
Decreet 18/12/21 1.000.000.000 1.000.000.000 
BVR 29/01/21 - 212.541.000 - 174.535.000 

BVR 26/02/21 - 246.364.000 - 182.170.000 
BVR 19/03/21 - 22.379.000 - 19.501.000 
BVR 16/04/21 - 328.376.000 - 396.671.000 

Saldo 136.340.000 227.123.000 
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2. INHOUD 

A. ALGEMENE TOELICHTING 

In het decreet van 18 december 2021 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 
voor het begrotingsjaar 2021 werd onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR, basisallocatie CB0 1CB033 
0100, een provisie van ingeschreven van 1 miljard euro in VAK en VEK voor het opvangen van de 
gevolgen van de corona-crisis. 
 
Dit krediet kon, in functie van de noden en na beslissing van de Vlaamse Regering, worden 
herverdeeld over de passende begrotingsartikels.   
 
De Vlaamse Regering besliste de afgelopen maanden reeds over de aanwending van een aanzienlijk 
deel van deze provisie:  
 
 VAK VEK 
Decreet 18/12/21 1.000.000.000 1.000.000.000 

BVR 29/01/21 - 212.541.000 - 174.535.000 
BVR 26/02/21 - 246.364.000 - 182.170.000 
BVR 19/03/21 - 22.379.000 - 19.501.000 

BVR 16/04/21 - 328.376.000 - 396.671.000 
Saldo 136.340.000 227.123.000 

 
Aangezien de huidige crisis langer duurt en een omvang heeft die groter is dan voorzien, is het 
voorziene bedrag van de provisie ontoereikend om de budgettaire noden te kunnen opvangen.  Door 
middel van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 wordt deze provisie dan ook aangepast aan de bijgestelde 
budgettaire noden.  Dit resulteert in een verhoging van de provisie met 850 miljoen euro in VAK en 
850 miljoen euro in VEK tot 1,850 miljard euro in VAK en 1,850 miljard euro in VEK. 
 
Deze aanpassing van het begrotingsdecreet is gebaseerd op de huidige kennis van de actuele crisis, 
houdt rekening met een conservatieve inschatting van de budgettaire noden die hieruit ontstaan en 
moet toelaten om minstens tot september ondersteuningsmaatregelen te implementeren.  Gelet op 
het onvoorspelbare karakter van de crisis is het op dit moment onmogelijk in te schatten in welke 
mate de bijkomende budgetten zullen volstaan in geval extra noden zullen ontstaan.  In voorkomend 
geval moeten in het najaar bijkomende maatregelen getroffen worden om extra budgetten te 
voorzien. 
 
Gelet op het actueel beschikbare bedrag en het goedkeuringsproces van dit decreet, waarbij het 
aangepaste krediet in principe beschikbaar zal zijn vanaf juli, zal er onvoldoende krediet beschikbaar 
voor het opvangen van de budgettaire noden op korte termijn en voor het uitvoeren van de 
kredietherschikkingen van mei en juni.  Er dienen dan ook bijkomende maatregelen genomen te 
worden teneinde de ondersteuningsmaatregelen in het kader van de corona-crisis niet in het gedrang 
te laten komen. 
 
 
De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2021 (VCO) bepaalt in artikel 20: 
 

§ 1. In dringende gevallen die veroorzaakt zijn door uitzonderlijke of onvoorzienbare 
omstandigheden, kan de Vlaamse Regering, bij omstandige beraadslaging, machtiging 
verlenen om de kredieten van de laatst goedgekeurde begroting te overschrijden. De Vlaamse 
Regering stelt daarover een afzonderlijk rapport op en deelt dat onmiddellijk ter kennisgeving 
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mee aan het Vlaams Parlement en aan het Rekenhof. Het Rekenhof kan binnen drie werkdagen 
zijn opmerkingen bezorgen aan het Vlaams Parlement. 
 
§ 2. De Vlaamse Regering neemt de machtigingen, vermeld in paragraaf 1, op in een ontwerp 
van decreet tot aanpassing van de begroting waarbij de nodige kredieten worden geopend, 
als de beslissing betrekking heeft op een van de volgende bedragen: 
1° ten minste 5 miljoen euro; 
2° ten minste 500.000 euro, waarbij dat bedrag ten minste 15 procent vertegenwoordigt van 
het krediet ten laste waarvan de overschrijding wordt aangerekend. 
 
Als achtereenvolgende beslissingen betrekking hebben op hetzelfde krediet, worden de 
bedragen waarvoor ze machtiging verlenen, samengeteld voor de toepassing van dit artikel. 
 
§ 3. De Vlaamse Regering dient het ontwerp van decreet tot aanpassing van de begroting in 
bij het Vlaams Parlement, samen met een memorie van toelichting, binnen vijftien 
kalenderdagen na haar beslissing. 
 
§ 4. Paragraaf 2 is niet van toepassing op de beslissingen die machtiging verlenen voor 
uitgaven waarvoor kredieten zijn uitgetrokken in een ontwerp van decreet dat al is ingediend. 
 
§ 5. Iedere uitvoering van een machtiging als vermeld in paragraaf 1 wordt opgeschort tot het 
ontwerp van decreet is ingediend, als dat vereist is conform paragraaf 3, behalve als andere 
kredieten worden geblokkeerd voor hetzelfde bedrag. De geblokkeerde kredieten worden 
expliciet in de beslissing vermeld. 

 
In toepassing van artikel 20 kan de Vlaamse Regering bijgevolg beslissen om enerzijds de kredieten 
ingeschreven op begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR te verhogen en anderzijds de kredieten 
ingeschreven onder andere begrotingsartikelen voor hetzelfde bedrag te blokkeren. 
 
Gelet op de dringende noden en gelet op het voorstel van begrotingsaanpassing, zoals goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering op 21 mei 2021, wordt beslist: 
- enerzijds het krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR, basisallocatie CB0 
1CB033 0100 - Corona 2020-2021 – Coronaprovisie, te overschrijden met 850 miljoen euro in VAK en 
850 miljoen euro in VEK, zijnde het verschil tussen de kredieten opgenomen in het decreet van 18 
december 2021 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 2021 en het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting 
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021; 
- anderzijds het krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AH-PR, basisallocatie CB0 
1CB037 - voor relanceplan Vlaamse Veerkracht, te blokkeren met 850 miljoen euro in VAK en 850 
miljoen euro in VEK in afwachting van de goedkeuring van het ontwerp van decreet houdende 
aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 
door het Vlaams Parlement.  Het betreft het krediet voor het relanceplan Vlaamse Veerkracht dat 
noodzakelijk is in de bestrijding van de economische gevolgen van de huidige crisis maar waarvan 
de aanwending eerder voorzien is nadat de gezondheidscrisis is bestreden.  Om die reden is 
voldoende budget beschikbaar om de periode tot de goedkeuring van het aangepaste 
begrotingsdecreet te overbruggen. 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Door middel van voorliggend voorstel wordt  
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- het krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR verhoogd met 850 miljoen 
euro in VAK en 850 miljoen euro in VEK. 

- het krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AH-PR geblokkeerd met 850 
miljoen euro in VAK en 850 miljoen euro in VEK. 

 
Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid werd verleend op 17 mei 
2021. 

B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand, personeelsbegroting, 
begrotings- en informaticabudgetten van de Vlaamse Gemeenschap, zodat het akkoord van de 
Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling 
niet vereist is. 

C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op 
personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de 
ontvangsten. 

4. VERDER TRAJECT 

De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, bezorgt het besluit van de Vlaamse Regering 
ter kennisgeving aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën en het 
Departement Financiën en Begroting. 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 
De Vlaamse Regering beslist: 
 
- haar definitieve goedkeuring te geven aan het besluit van de Vlaamse Regering over de 
machtiging tot het overschrijden van de kredieten ingeschreven in de uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021; 
 
- de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, te gelasten deze beslissing mee te delen 
aan het Vlaams Parlement en aan het Rekenhof. 
 

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

 
 
 
 
 

Matthias DIEPENDAELE 


