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Betreft: Beraadslaging inzake de machtiging tot overschrijding van de kredieten 
ingeschreven in de uitgavenbegroting 2021

 
1. Het dossier 
 
Het dossier werd voor advies IF voorgelegd op 10 mei 2021. 
 
Het dossier bevat: 
• de adviesaanvraag bij IF; 
• de nota aan de leden van de Vlaamse Regering; 
• het ontwerp van beraadslaging; 
• bijlage. 
 
2. Beknopte samenvatting van het dossier 
 
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 
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 
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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 

 
Door middel van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 wordt deze provisie aangepast aan de bijgestelde budgettaire 
noden wat zal resulteren 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. 
 
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 zijn voor het 
opvangen van de budgettaire noden op korte termijn en voor het uitvoeren van de kredietherschikkingen 
van mei en juni.   
 
Er wordt bijgevolg voorgesteld om via begrotingsberaadslaging – zoals bepaald in artikel 20 van de VCO – 
de Coronaprovisie te verhogen. In toepassing van datzelfde artikel dient terzelfdertijd een even groot krediet 
op een ander begrotingsartikel te worden geblokkeerd.  
 
Deze aanpak – ten belope van 850 miljoen euro – wordt beschreven in de vraag tot beslissing VR in infra. 
 
 
Aan de VR wordt gevraagd: 
 

- het krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR te overschrijden met 850 miljoen 
euro in VAK en 850 miljoen euro in VEK, zijnde het verschil tussen de op de voor corona voorziene 
provisie ingeschreven 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; 

- het krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AH-PR 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; 

- de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, te gelasten deze beslissing mee te delen 
aan het Vlaams Parlement en aan het Rekenhof. 

 
 
 
 
 



 

pagina 3 van 3 

3. Opmerkingen van de Inspectie van Financiën 
 
3.1 Wettelijkheid en regelmatigheid 
 
Artikel 20 VCO laat de VR toe – in dringende omstandigheden – om kredieten op bepaalde 
begrotingsartikelen te overschrijden mits voldaan aan bepaalde formele vereisten alsook een blokkering 
ten belope van een gelijkaardig bedrag. 
 
Naar formalisme (communicatie) beschrijft de nota VR de te nemen stappen welke conform zijn met de 
bepalingen opgenomen in de VCO. 
 
Wat de materiële voorwaarden betreft wordt conform de bepalingen het equivalent geblokkeerd. 
 
De inspectie van Financiën heeft geen specifieke opmerkingen. 
 
3.2 Doelmatigheid en budgettaire weerslag 
 
De Inspectie van Financiën adviseert dat het dossier de ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse overheid 
niet beïnvloedt. 
 
3.3 Lokale Besturen 
 
Er is geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op het personeelsvlak, noch op het vlak 
van de werkingsuitgaven, de ontvangsten, de investeringen of de schuld. 
 
3.4 RIA  
 
De opmaak van een RIA is niet vereist. 
 
4. Besluit 

 
De Inspectie van Financiën verleent een gunstig advies aan het voorstel hernomen in de nota VR. 

  
Het gemotiveerd akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting is vereist. 
 
 
De Inspectie van Financiën, 

 
 

 
Tony Mortier 
Inspecteur van Financiën 
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