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Toelichting door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid

Op 7 november 2013 gaf de minister-president toelichting in de Commissie voor Economie,
Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale
Economie bij het aan deze commissie toegewezen artikel van het ontwerp van decreet
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014.
Minister-president Kris Peeters gaat in op de bepaling in artikel 23 van het ontwerp van
programmadecreet over het Fonds voor de Waarborgregeling van de NV Waarborgbeheer.
De voorgestelde aanpassingen zijn zuiver boekhoudkundig. Ze hebben als doel een betere
aansluiting te realiseren tussen de boekhouding van de NV Waarborgbeheer en die van
het Vlaamse Gewest. Naar aanleiding van de opstelling van de jaarrekening 2012 van
de NV Waarborgbeheer is gebleken dat deze entiteit enkel instaat voor het beheersmatige aspect van de waarborgregeling, maar dat de financiële stromen gerelateerd aan de
waarborgregeling transiteren via een rekening bij ING op naam van het Vlaamse Gewest,
die ook de contracterende partij is bij de waarborgregeling. Op heden wordt de toelage vanwege het Vlaamse Gewest voor de netto-verliesfinanciering verwerkt als toelage
aan de NV Waarborgbeheer. Dit blijkt geen correcte weergave van de realiteit. Derhalve
wordt voorgesteld om onder het Agentschap Ondernemen een WT-artikel (WT: Werking
en Toelagen) op te nemen voor de netto-verliesfinanciering. Het bestaande IS-artikel (IS:
Interne Stromenbegrotingsartikel) blijft bestaan doch zal enkel nog de beheersvergoeding
van de NV Waarborgbeheer omvatten. De verliesfinanciering zal nu verlopen via de begroting van het Agentschap Ondernemen. Voor de ontvangsten komende uit premies en
recuperaties wordt een nieuw organiek begrotingsfonds opgericht. De hele boekhouding
van de waarborgregeling is met andere woorden onderdeel van de boekhouding van de
Vlaamse Gemeenschap en dient derhalve in de begroting en uitvoering van de Vlaamse
Gemeenschap voor te komen. Met de voorgestelde aanpassingen wordt dit gerealiseerd.
2.

Bespreking en stemming

Op 21 november 2013 werd gestemd over het aan de commissie toegewezen artikel van het
ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014.
Het aan de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie,
Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie toegewezen artikel van het ontwerp van
decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, wordt zonder opmerkingen unaniem aangenomen met 9 stemmen.
Patricia CEYSENS,
voorzitter
Johan DECKMYN
Peter VAN ROMPUY,
verslaggevers
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