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De Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering
en Toerisme besprak op 12, 19 en 28 november 2013 het ontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014.
De bespreking had betrekking op volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 9. Fonds Bestuursrechtscolleges;
Hoofdstuk 10. Machtiging verkoop aan de NMBS;
Hoofdstuk 14. Planlastendecreet;
Hoofdstuk 16. Vlaams Provinciefonds;
Hoofdstuk 18. Slotbepalingen.
1.

1.1.

Toelichting door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand
Hoofdstuk 9. Fonds Bestuursrechtscolleges

Er wordt een begrotingsfonds Fonds Bestuursrechtscolleges opgericht. Hiermee wordt geanticipeerd op de implementatie van het nog te behandelen ontwerp van decreet betreffende
de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. Het fonds
staat vooralsnog op nul. Het is de bedoeling het te spijzen door de ontvangsten die gerealiseerd worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege
en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
1.2.

Hoofdstuk 10. Machtiging verkoop aan de NMBS

Dit hoofdstuk vloeit voort uit de vastgoedbevoegdheid van de minister. Inhoudelijk is
minister Crevits echter voor deze aangelegenheid bevoegd. In artikel 25 wordt een machtiging verleend om percelen gelegen te Oostende rechtstreeks te kunnen verkopen aan de
NMBS.
1.3.

Hoofdstuk 14. Planlastendecreet

De minister verwijst naar de uitvoerige toelichting over dit hoofdstuk in de memorie van
toelichting. Samengevat gaat het over een verschuiving van een krediet van 36 miljoen
euro. Bij ongewijzigde toepassing zou er een versnelling van het beleid zijn geweest van het
investeringsritme met 36 miljoen euro. Begrotingsmatig kon dit niet worden gedragen. Dit
houdt evenwel geen vermindering van de kredieten bestemd voor de gemeenten in.
1.4.

Hoofdstuk 16. Vlaams Provinciefonds

Het Vlaams Provinciefonds daalt om diverse redenen van 92.410.000 euro tot 37.241.000
euro. In eerste instantie gebeurde er een voorafname van 58.000 euro als provinciale bijdrage in het budgettaire groeipad van de Externe Audit. Vervolgens werd het fonds per saldo met 35.111.627 euro verminderd als gevolg van de financiële verevening die voortvloeit
uit de wederzijdse bevoegdheidsverschuivingen vanaf 1 januari 2014 tussen het Vlaamse
en het provinciale niveau in het kader van de interne staatshervorming.
Tot slot besliste de Vlaamse Regering de dotatie van het Vlaams Provinciefonds niet te
indexeren en de dotatie verder structureel te verlagen met 20 miljoen euro. Een en ander
resulteert in een structurele besparing op het Vlaams Provinciefonds van 23.234.000 euro.
Tegelijk wordt op uitdrukkelijke vraag van de Vereniging van de Vlaamse Provincies en
met akkoord van de diverse provincies, de verdeling van het Vlaams Provinciefonds gewijzigd.
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Deze maatregelen vereisen een aanpassing van het decreet van 29 april 1991 betreffende
het Vlaams Provinciefonds. De daarvoor noodzakelijke bepalingen zijn opgenomen in dit
hoofdstuk van het ontwerp van programmadecreet 2014.
De heer Jan Verfaillie meent dat er bij de verevening en de verlaging met 20 miljoen euro
van het Vlaams Provinciefonds een fout is gebeurd. Men heeft eerst de verlaging toegepast en pas dan de verevening, terwijl dat volgens hem omgekeerd had moeten gebeuren.
Vandaar zal hij zich bij de stemming over hoofdstuk 16 onthouden.
1.5.

Hoofdstuk 18. Slotbepalingen

Hierin is voorzien dat artikel 24 (oprichting begrotingsfonds Fonds Bestuursrechtscolleges
– zie hierboven hoofdstuk 9) in werking treedt bij de inwerkingtreding van het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.
2.

Bespreking

Hiervoor wordt verwezen naar het verslag van de bespreking van het ontwerp van decreet
houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 15/3-A).
3.

Stemmingen

De hoofdstukken 9, 10, 14 en 18 worden aangenomen met 8 stemmen tegen 2 bij 1 onthouding.
Hoofdstuk 16 wordt aangenomen met 7 stemmen tegen 2 bij 2 onthoudingen.
Jan VERFAILLIE,
waarnemend voorzitter
Willy SEGERS
Karin BROUWERS
Khadija ZAMOURI,
verslaggevers
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