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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 

 

 

Rechtsgrond(en) 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het decreet van 29 maart 2019 houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën, 

artikel 20; 

- het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de 

Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021. 

 

Vormvereiste(n) 

 

De volgende vormvereiste is vervuld: 

- de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord 

gegeven op 17 mei 2021. 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief / de volgende motieven: 

- de corona-crisis en de beperkende maatregelen welke als gevolg hiervan worden 

opgelegd en die gelet op hun impact op de gezondheid en het welzijn van de brede 

bevolking alsook wegens hun impact op de Vlaamse economie aanleiding geven tot 

compenserende maatregelen; 

- de dringende nood om deze compenserende maatregelen onverminderd verder te 

zetten; 

- het feit dat voormelde maatregelen dienen te worden genomen voor een looptijd 

die veel langer duurt en met impact die veel groter is dan initieel werd voorzien en 

waarbij de kosten dan ook het voorziene budget overschrijden; 

- de uitputting van de hiervoor in de begroting onder begrotingsartikel CB0-

1CBG2AB-PR ingeschreven kredieten welke niet toelaat de voor de maanden mei en 

juni voorziene uitgaven aan te rekenen. 

 

Initiatiefnemer(s) 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, 

Wonen en Onroerend Erfgoed. 

 

 

Na beraadslaging, 
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DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Machtiging wordt verleend tot het overschrijden van de in het decreet 

van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse 

Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 goedgekeurde kredieten, ten belope 

van de in bijlage 1, tabel 1, kolom (3) en (4) vermelde bedragen. 

 

Art. 2. Tot de goedkeuring van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van 

de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 

worden de reeds toegekende kredieten voor het begrotingsjaar 2021, ten belope 

van de in bijlage 2, tabel 2, kolom (3) en (4) vermelde bedragen, geblokkeerd. 

 

Art. 3. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan het Vlaams 

Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën en het Departement Financiën 

en Begroting. 

 

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 

 

 

Brussel, 21 mei 2021. 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting,  

Wonen en Onroerend Erfgoed, 

 

 

 

 

 

 

Matthias DIEPENDAELE 
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Bijlage 1: tabel 1 

 

 

Beleidsdomein C: Financiën en Begroting 

Programma B: Provisies 

Inhoudelijk Structuurelement CA: Thema-overschrijdend 

 

(in duizend euro) 

Begrotingsartikel Omschrijving VAK VEK 

CB0-1CBG2AB-PR Voor de aanpassing van de lonen 

met toepassing van CAO’s en 

voor uitgaven in het kader van 

de monitoring 

850.000 850.000 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 

mei 2021 over de machtiging tot het overschrijden van de kredieten 

ingeschreven in de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 

begrotingsjaar 2021 

 

 

Brussel, 21 mei 2021. 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting,  

Wonen en Onroerend Erfgoed, 

 

 

 

 

 

 

Matthias DIEPENDAELE 
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Bijlage 2: tabel 2 

 

 

Beleidsdomein C: Financiën en Begroting 

Programma B: Provisies 

Inhoudelijk Structuurelement CA: Thema-overschrijdend 

 

(in duizend euro) 

Begrotingsartikel Omschrijving VAK VEK 

CB0-1CBG2AH-PR Voor relanceplan Vlaamse 

Veerkracht 

850.000 850.000 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 

mei 2021 over de machtiging tot het overschrijden van de kredieten 

ingeschreven in de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 

begrotingsjaar 2021 

 

 

Brussel, 21 mei 2021. 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting,  

Wonen en Onroerend Erfgoed, 

 

 

 

 

 

 

Matthias DIEPENDAELE 


