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Voorontwerp van decreet tot begeleiding van de begroting 2018 

. 

Adviesvraag: Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018 

Adviesvrager: Bart Tommelein - Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 

Ontvangst adviesvraag: 9 oktober 2017 

Adviestermijn: 10 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 16 oktober 2017 

Contactpersoon: Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 

Tim Buyse - tbuyse@serv.be 
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De heer Bart Tommelein 

Viceminister-president en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 

Kreupelenstraat 2 

B-1000 BRUSSEL 

contactpersoon  

Wim Knaepen  

wknaepen@serv.be  

ons kenmerk  

SERV_20171016_programmadecreet_BO_2018_ADV_wk  

Brussel  

16 oktober 2017  

 

Advies programmadecreet begeleiding begroting 2018 

Mijnheer de minister 

De SERV ontving op 9 oktober 2017 bovenvermelde adviesvraag. Hierbij vindt u het 

gevraagde advies 

De SERV stelt vast dat het programmadecreet een aantal maatregelen met een budgettaire 

impact voorziet. Na een ruwe schatting blijkt dat de in dit programmadecreet aangekondigde 

maatregelen een budgettaire impact hebben van om en bij de 50 miljoen euro. De grootste 

hiervan is de uitbreiding van het investeringsprogramma voor schoolinfrastructuur naar 36,5 

miljoen euro. De vraag kan gesteld worden of een dergelijke maatregel wel in een 

programmadecreet thuishoort. Daarnaast vraagt de SERV dat het verslag van de Inspectie 

van Financiën met een impactanalyse van het programmadecreet op de uitgaven en 

inkomsten van de Vlaamse overheid in de toekomst ook zou worden toegevoegd aan de 

documenten van de adviesvraag. 

De SERV heeft daarnaast een aantal specifieke opmerkingen: 

Hoofdstuk 5, afdeling 1: Omgeving, energielening. De SERV vindt het positief dat 

artikel 63 van het voorontwerp van programmadecreet de bepaling die de werking van de 

energiehuizen en energieleningen na 31 december 2017 buiten werking stelt, schrapt om 

ook na 2017 nog energieleningen te kunnen toekennen. Naar aanleiding van deze 

aanpassing herhaalt de SERV zijn vraag van 5 september 20161 naar een evaluatie met 

een uitgebreid stakeholderoverleg vooraleer de begunstigden van de 2%- en 0% 

energielening vanaf 20192 aan te passen. 

1 SERV, Minaraad, advies over wijzigingen aan de energieleningen en energiehuizen, 5 september 2016 

2 Zo voorziet het Energiebesluit dat particulieren maar tot 31/12/2018 een 2%-energielening met een looptijd 
van maximum 96 maanden bij een energiehuis kunnen afsluiten. Vanaf 1 januari 2019 kunnen zij dat enkel 
aan de wettelijke interestvoet, indien deze hoger is dan 2%. Zij kunnen enkel aan 2% lenen indien het 
energiehuis of de particulier met bewijsstukken kan aantonen dat de betrokken particulier geen voorstel van 
lening aan vergelijkbare voorwaarden kan krijgen en mits de terugverdientijd van de investering is vastgesteld 
op maximum de duurtijd van de lening. Tot 31 december 2019 kunnen niet-commerciële rechtspersonen 
zoals vzw’s en coöperatieve vennootschappen aan 1% lenen gedurende maximum 120 maanden via de 
energiehuizen. De toekenning van renteloze lening met een looptijd van 120 maanden voor de sociale 
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Voorontwerp van decreet tot begeleiding van de begroting 2018 

Hoofdstuk 5, afdeling 5: Omgeving, milieuheffingen. 

De SERV is in grote lijnen akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan de 

stortheffingen. 

Met betrekking tot artikel 68 vraagt de SERV om bij “slibresidu’s” nader te specifiëren dat 

alle procesresidu’s die vrijkomen bij een nat reinigingsproces vervat zijn. Verder dient 

verduidelijkt dat 40 gewichtsprocent bepaald wordt op basis van droge stof. Ten slotte 

merkt de SERV op dat in de praktijk soms tot 50% procesresidu’s worden geaccepteerd. 

De raad vraagt daarom om een afwijking te voorzien van de 40% norm mits toestemming 

van OVAM. De tekst zou als volgt kunnen aangepast worden : tenzij OVAM op verzoek 

van de exploitant toestemming verleent om van het gewichtspercentage vermeld in §1 a) 

eerste lid af te wijken. 

Hoogachtend 

Pieter  Kerremans  

administrateur-generaal   

Ann  Vermorgen  

voorzitter  

doelgroep van beschermde afnemers, gezinnen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen van het 
ziektefonds en gezinnen met een laag inkomen is momenteel niet beperkt in de tijd. 
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