VLAAMS PARLEMENT

DECREET
houdende de middelenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997
Artikel 1
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de niet toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op :
(in miljoenen franken)
1.762,5
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 01.

Artikel 2
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de niet toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikelen 127 tot 129 van de Grondwet geraamd op :
(in miljoenen franken)
311.578,1
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 02.
Zie :
14 (1996-1997)
– Nr. 1 : Ontwerp van decreet
– Nr. 2 : Amendementen
– Nr. 3 : Verslag
Zie ook :
12 (1996-1997)
– Nr. 1 : Advies van de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen
13 (1996-1997)
– Nr. 1 : Toelichtingen + Addendum + Bijlagen
17 (1996-1997)
– Nr. 1 : Verslag van het Rekenhof
Handelingen van 17, 18 en 19 december 1996.
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Artikel 3
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de niet toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet geraamd op :
(in miljoenen franken)
228.603,5
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 03.

Artikel 4
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten
van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op :
(in miljoenen franken)
4.487,9
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 01.

Artikel 5
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikelen
127 tot 129 van de Grondwet geraamd op :
(in miljoenen franken)
923,5
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 02.

Artikel 6
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39
van de Grondwet geraamd op :
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(in miljoenen franken)
246,2
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 03.

Artikel 7
De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd het
excedent van de uitgaven op de ontvangsten van
de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, voor
de begrotingsjaren 1980 tot en met 1997 door
leningen te dekken.
De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en
Begroting wordt ertoe gemachtigd :
1° Rentegevende financieringsmiddelen met inbegrip van de thesauriebewijzen zoals bedoeld in de
wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen te creëren ten belope
van het bedrag van de in het eerste lid bedoelde
machtiging.
2° Voor de in datzelfde kader eventueel aan te
gane leningen zowel in België als in het buitenland
en zowel in Belgische frank als in vreemde munt de
voorwaarden en de terugbetalingstermijnen te
bepalen of aan te passen, of in het algemeen, dienaangaande met de geldschieters beheersovereenkomsten af te sluiten.
3° Elke verrichting inzake het financieel beheer te
doen, dit met inbegrip van het hechten van de
waarborg van de Vlaamse Gemeenschap of het
Vlaams Gewest naargelang het geval aan dergelijke verrichtingen door derden, in het algemeen
belang van de Schatkist.

Artikel 8
Overeenkomstig artikel 1, § 3 van de bijzondere
wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten, wordt
aan de Vlaamse Regering machtiging verleend om
de middelen inzake de aangelegenheden bedoeld
zowel in artikel 39 als in artikel 127 tot 129 van de
Grondwet aan te wenden tot het financieren van
de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.
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Artikel 9
De op 31 december 1996 bestaande directe en indirecte belastingen, in hoofdsom en opdeciemen,
worden tijdens het jaar 1997 ingevorderd volgens
de bestaande wetten, decreten, besluiten en tarieven met inbegrip van deze die slechts een tijdelijk
of voorlopig karakter hebben.

Artikel 10
De Vlaamse minister van Openbare Werken,
Ruimtelijke Ordening en Vervoer wordt ertoe
gemachtigd de opbrengst van de taksen voor nummerplaten van bootjes, plezierboten en vissersboten te innen alsook de opbrengst van de tolgelden
voor het bedienen van kunstwerken op de bevaarbare waterwegen ten behoeve van de pleziervaart
op zon- en feestdagen (vaarvignet).

Artikel 11
De terugvorderbare voorschotten toegekend vóór
31.12.95 om te voorzien in de ontoereikendheid
van de bedrijfsontvangsten, aan de NV Zeekanaal
en Haveninrichtingen van Brussel en zijn rechtsopvolger zijn definitief verworven door de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.

Artikel 12
De Vlaamse minister bevoegd voor financiën en
begroting wordt ertoe gemachtigd door middel van
leningen de terugbetaling van de nog niet afgeloste
obligaties van leningen der directe schuld (organisatieafdeling 24, programma 40) die op de vervaldag komen, te dekken.

Artikel 13
In afwijking op artikel 93 van het decreet van 22
december 1993 (programmadecreet 1994) wordt de
integrale opbrengst bij verkoop van onderstaande
onroerende goederen aan de algemene middelen
van de Vlaamse Gemeenschap toegewezen :
– Gent : panden Coupure
– Mol-Ruiselede : tehuizen
– Grimbergen : vliegveld
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Artikel 14
Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 1997.

AANGENOMEN DOOR HET VLAAMS PARLEMENT,
Brussel, 19 december 1996.
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TABEL

[81
Legende :

Co : Code : 01,02 of 03
O.A. : Organisatieafdeling
PR. : Programma
ART. : Artikelnummer
H.P. : Horizontaal programma :
T = fiscale ontvangst

02

CO

82

OA

20

PR

ONTVANGSTEN

Kijk- en Luistergeld

voortvloeiend

uit toepassing

Ontvangsten

49.26

49.29

belastingen

onderwijs

wet

wet van 16 januari 1989

(art. 62 van de bijzondere

van art. 73, § 2 van de bijzondere

studenten

voor gemeenschapsaangelegenheden

voor buitenlandse

afkomstig,

EN KAPITAALONTVANGSTEN

I - II

TEKSTEN

TITEL

van de federale overheid

Gedeelde

ontvangsten

49.21

Algemene

GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN

INTERDEPARTEMENTALE

LOPENDE

Financiering van het universitair
van 16 januari 1989)

T

HP

49.19

ART

ONTVANGSTEN

16.470,1

32,3

293.831,3

362,8

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

03

CO

83

OA

30

PR

Successierechten

69.01

T

Samengevoegde

49.22
en recht van overgang

bij overlijden

uit art. 35 van de bijzondere
(pro memorie)

belastingen

Solidariteitsmechanisme

belastingen
wet van 16 januari 1989 (tewerkstellings-

voor gewestaangelegenheden

TEKSTEN

van de federale overheid afkomstig,

Gewestelijke

Ontvangsten

49.20

Algemene

GEWESTAANGELEGENHEDEN

Ontvangsten voortvloeiend
programma’s)

T

HP

49.18

49.01

ART

13.188,9

187.088,O

6.800,O

18.279,O

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

u

0’

n

01

CO

10

OA

10

PR

COORDINATIE

COORDINATIE

Diverse andere ontvangsten
Ontvangsten

06.02
departementaal

enz.

fonds vervreemding

en beheer van onroerenden

andere dan op bestaansmiddelen

TEKSTEN

(pro memorie)

drukwerken

06.01

van publicaties,

Verkoop

16.01

van geldvoorschotten

ontvangsten

(ALGEMEEN)

Diverse interdepartementale

DEPARTEMENT

DEPARTEMENT

Terugbetaling

HP

12.01

ART

ONTVANGSTEN

goederen

(pro memorie)

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

395

396

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

L

P
w

n

20

OA

10

PR

ZAKEN

A.Z.F. (ALGEMEEN)

ALGEMENE

Diverse andere ontvangsten
Ontvangsten

06.01

06.02
departementaal

en beheer van onroerende

enz. (pro memorie)

andere dan op bestaansmiddelen

TEKSTEN

fonds vervreemding

drukwerken

Verkoop van publicaties,

16.01

ontvangsten

EN FINANCIEN

van geldvoorschotten

Diverse intradepartementale

DEPARTEMENT

DEPARTEMENT

Terugstorting

HP

12.01

ART

ONTVANGSTEN

goederen

(pro memorie)

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

570

50

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

01

24

OA

80

50

40

30

PR

Financiële

Terugstorting
Storting uit reservefonds

89.01

98.01

van intresten van de indirece schuld

Terugbetaling

26.01

kasbeheer

(p.m.)

(art. 93 decreet 22.12.93)

(50%)

door de V.H.M.

tot de huisvesting

van leningen aangegaan

met betrekking

(art 13, decreet 15.12.93)

aandeel in intrestlasten

intendancediensten

Door de V.H.M. verschuldigd

Indirecte schuld

waarborg

(pro memorie)

in het kader van een autonoom

Ontvangsten

Intendancediensten

Intresten

goederen

MANAGEMENT

van het cargovilproject

in het kader van de waarborgstelling

21.09

16.09

26.03

Ontvangsten
Schuld

Bijdragen

06.17

Rechtstreekse

V.H.M.

voorschotten

in verband met de verleende

renteloze

van deelnemingen

38.02

Waarborgen

Liquidatie

86.01

uit beheer en vervreemding

76.03

van de verkoop van onroerende

Opbrengst
Opbrengst

76.01

terugvorderingen

EN FINANCIEEL

TEKSTEN

(pro memorie)

ACCOUNTING

Logistiek

BUDGETTERING,

Algemene

ADMINISTRATIE

Allerhande

HP

26.01

ART

ONTVANGSTEN

590

204,9

265,0

80,O

403,o

300,o

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

u

t;

n
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02

02

CO

39

OA

20

50

40

PR

12.90

11.02

DIENSTEN

Ontvangsten

Tijdschrift

“Klasse”

VAN DE SECRETARIS-GENERAAL

Diverse ontvangsten

wedden en weddetoelagen

van wedden en weddetoelagen

van teruggevorderde

Terugbetaling

Aanwending

en schoolgelden

TEKSTEN

in het kader van de navorming

inschrijvingsgelden

en vorming

Ontvangsten

onderwijs

06.10

Algemeen
Entreegelden,

HP

16.04

ART

- diverse opbrengsten

ONTVANGSTEN

der inrichtingen

en diensten

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

550
2,4

415

879,4

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

Gl
-

-

CO

OA

PR

ART

HP

40
02

10

W.V.C. (ALGEMEEN)

DEPARTEMENT

WELZIJN,

DEPARTEMENT

VOLKSGEZONDHEID

Diverse intradepartementale

van toelagen

Terugbetaling

34.01

Diverse andere ontvangsten

06.01

Verkoop van publicaties,

16.01

Terugstorting

12.01

ADMINISTRATIE

ONTVANGSTEN
TEKSTEN

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

EN CULTUUR

ontvangsten

departementaal

Ontvangsten

06.02

41

van geldvoorschotten
drukwerken

GEZIN EN MAATSCHAPPELIJK

Algemeen
02

andere dan op bestaansmiddelen

20,o

enz.

710
4,O

8,O
fonds vervreemding

en beheer van onroerende

goederen

490

WELZIJN

Welzijnsbeleid

10
Inkomsten

fonds Centrum voor Bevolkings-

en Gezinsstudie

092

12.90

02

CO

45

OA

50

PR

06.12

ART

HP

Diverse opbrengsten

Cultuurbeleid

CULTUUR

Algemeen

ADMINISTRATIE

(Fonds voor de Kunsten)

TEKSTEN

ONTVANGSTEN

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

50

01

CO

50

OA

10

PR

E.W.B.L.

ZAKEN,

06.02

06.01

,
departementaal

BINNENLANDSE

en beheer van onroerende

goederen

AANGELEGENHEDEN

andere dan op bestaansmiddelen

fonds vervreemding

drukwerken

andere ontvangsten

Ontvangsten

diverse

Verkoop van publicaties,

van geldvoorschotten,

16.01

TEKSTEN

WERKGELEGENHEID,

ontvangsten

(ALGEMEEN)

ECONOMISCHE

Diverse intradepartementale

DEPARTEMENT

DEPARTEMENT
LANDBOUW

Terugstorting

HP

12.01

ART

ONTVANGSTEN

EN

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

10,o

09

990

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

695

40

80

03

03

PR

10

51

OA

03

CO

Terugstorting
Dividend Limburgse

89.04

89.05

86.04

Terugvordering

81 .Ol

Terugbetaling

van activa (pro memorie)

van de export

van de export

(p.m.)

overheidsinitiatief

worden aan de

van artikel 93 van het decreet van 25.06.1992

van leningen verleend ter bevordering

in uitvoering

van leningen verleend ter bevordering
door de V.D.B.H.

van activa

Terugbetaling

Heraanwending

Terugvordering

30.01

die onttrokken

in het kader van het economisch

(pro memorie)

toegestaan

Maatschappij

voorschotten

Reconversie

van renteloze

Handel en Exportbevordering

46.01

Buitenlandse

Dividend G.I.M.V.

89.03

voor de vaartuigen

in naam en voor rekening van het Vlaams Gewest

protoype fonds (pro memorie)

66.01

uit het nationaal

Terugstorting

39.05

(pro memorie)

EFRO-tussenkomsten
Terugbetaling door de E.U. van beëindigingspremies
zeevisserijactiviteiten
(pro memorie)

van de P.M.V. uitgevoerd

39.01

t.g.v. opdrachten

Inkomsten

26.03

vóór 1 .1.1996 voor rekening van het Vlaams Gewest

van het IWONL (pro memorie)

Storting door de P.M.V. van middelen ontvangen

van de vereffening

01.02

beleid

naar aanleiding

Economisch

ECONOMIE

Algemeen

ADMINISTRATIE

TEKSTEN

Inkomsten

HP

01 .Ol

ART

ONTVANGSTEN

8,O

590

11,2

550,o

110,o

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

50,o

03

CO

60

OA

10

PR

ALGEMENE

LEEFMILIEU

departementaal
uit roerend vermogen

Ontvangsten

06.50

enz.

en beheer van onroerende

andere dan op bestaansmiddelen

fonds vervreemding

Diverse andere ontvangsten

Ontvangsten

06.02

drukwerken

06.01

van publicaties,

Verkoop

16.01

TEKSTEN

DIENSTEN

van geldvoorschotten,

ontvangsten

ADMINISTRATIEVE

EN INFRASTRUCTUUR

Diverse intradepartementale

ADMINISTRATIE

DEPARTEMENT

Terugstorting

HP

12.01

ART

ONTVANGSTEN

goederen

(pro memorie)

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

20,o

40,o

10,o

40,o

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

40

50

03

03

PR

30

61

OA

03

CO

MILIEU-,

NATUUR-,

Inkomsten

06.19

de polders en de wateringen

(schadefonds)

in het kader van de Waterhuishouding

in het kader van de grondwaterreiniging

EOGFL en EFRO inkomsten

op de ruilverkaveling

en de landinrichting

van de wetten en decreten

in het kader van de ruilverkaveling

uit de toepassing

EN WATERBEHEER

TEKSTEN

in het kader van de waterhuishouding,

Inkomsten

38.08

39.07

Waterhuishouding

EOGFL en EFRO inkomsten

voortvloeiend

en Bodem

LAND-,

39.06

Landinrichting

Visserijverloven

Bos en Groen

ADMINISTRATIE

Ontvangsten
landinrichting

HP

36.09

28.03

ART

ONTVANGSTEN

en de

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

02

570

3,O

24

30,o

35,0

n

64

OA

40

20

10

PR
WATERWEGEN

EN ZEEWEZEN

16.06

32,0

Participatie door Nederland in de kostprijs voor de studie en de bouw van de voorzieningen inzake de
inrichting van een uitgebreide walradarketen langs de Westerschelde en haar mondingen

59.02

Verkoop van studies door het Waterbouwkundig laboratorium te Borgerhout

Algemeen Infrastructuur- en Scheepvaartbeleid

58,O

L.O.A. (Loodsen op afstand) (pro memorie)
V.T.S. (Vessel Trafic Service)

2334,5

16.10

Loods- en sleepgelden

16.08

13,9

15,0

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

16.09

Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door
derden aan havens

Havens, Loodswezen en Zeescheepvaart

Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door
derden aan waterwegen

Waterwegen en Binnenvaart

ADMINISTRATIE

TEKSTEN

06.50

06.50

ART

ONTVANGSTEN

71

OA

06.90

Algemeen
Allerhande

enz.

fonds vervreemding

m.b.t. het wetenschapsbeleid

en beheer van onroerende

andere dan op bestaansmiddelen

(pro memorie)

EN INNOVATIE

inkomsten

Wetenschapsbeleid

WETENSCHAPPEN

Ontvangsten departementaal
(pro memorie)

06.02

ADMINISTRATIE

Diverse andere ontvangsten

06.01

drukwerken

Verkoop van publicaties,

16.01

TEKSTEN

EN MEDIA

van geldvoorschotten

Terugbetaling

W.I.M. (ALGEMEEN)

DEPARTEMENT

INNOVATIE

WETENSCHAP,

DEPARTEMENT

12.01

ART

goederen

CO

96.01

ADMINISTRATIE

24

Leningen

bestaansmiddelen

enz., ten onrechte

TEKSTEN

uitbetaald

wedden D.A.B. Luchthaven

Terugbetaling

Antwerpen

en Oostende

van leningen

ONTVANGSTEN

TOTAAL

TITEL III

MANAGEMENT

VAN LENINGEN

op bestaansmiddelen

en hun aanhorigheden

aangekocht

tot bestaansmiddelen

EN FINANCIEEL

(in Belgische frank)

ACCOUNTING

Opbrengst

BUDGETTERING,

met betrekking

TITEL Hl - OPBRENGST

Diverse andere ontvangsten

van de verkoop van roerende vermogensgoederen

gebouwen

op bestaansmiddelen

Opbrengst

enz. aangekocht

en beheer van administratieve

drukwerken

uit vervreemding

Opbrengst

Verkoop van publicaties,

Storting aan de Schatkist van niet aangewende sommen door de rekenplichtigen die hun verrichtingen
doen door middel van voorschotten - Terugstorting van geldvoorschotten
op bestaansmiddelen

van GEKO-premies

Terugbetaling

b) van wedden uitbetaald door de Vlaamse Gemeenschap, ten bate van bij parastatalen, ministeriële
kabinetten enzovoort gedetacheerde of voor andere opdrachten ter beschikking gestelde ambtenaren
en beambten

a) van wedden, salarissen,

Terugbetaling

Interdepartementale

VAN SECRETARISSEN-GENERAAL

COLLEGE

HP

99

ART

VAN SECRETARISSEN-GENERAAL

PR

COLLEGE

OA

ONTVANGSTEN

25200,o

ALGEMENE
ONTVANGSTEN

TOEGEWEZEN
ONTVANGSTEN

