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Adviesvraag: adviesaanvraag Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende diverse financiële bepalingen 

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

Ontvangst adviesvraag: 31 oktober 2017 

Adviestermijn: 10 dagen 

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

Goedkeuring raad: 13 november 2017 
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Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen 

Mijnheer de minister 

 

De SERV ontvangt op dinsdag 31 oktober 2017 een adviesvraag over diverse financiële 

bepalingen. Op vrijdag 10 november 2017 ontvangt de SERV nog een rechtzetting van een 

materiële vergissing betreffende deze adviesvraag. In deze bepalingen wordt tegemoet gekomen 

aan diverse, vooral technische, noden die zich doorheen het voorbije jaar gesteld hebben.  

Een groot deel van de aanpassingen volgt uit de vraag van het Parlement die vaststelt dat er een 

schending van de scheiding van de machten is door het rechtstreekse delegeren van ministers 

in het begrotingsdecreet. Als oplossing hiervoor wordt er voor gezorgd voor de creatie van 

permanente delegaties. De andere belangrijkste inhoudelijke bepalingen zijn erop gericht de 

regeling van de begrotingscontrole en –opmaak te updaten naar aanleiding van de gewijzigde 

federale wetgeving op de overheidsopdrachten. Ook worden de nodige delegaties voorzien voor 

het verstrekken van leningen en het aangaan van participaties onder het bedrag van 250.000 

euro en wordt er een hanteerbare manier van herverdeling van VAK en VEK uitgewerkt. 

Daarnaast is er een technische bepaling die de mogelijkheid tot het gelijktijdig aanrekenen van 

VAK en VEK blijft behouden na het decretaal opheffen van de functie van controleur van de 

vastlegging in 2016. Als laatste bepaling is er een rechtzetting van de laatste wijziging van de 

uitbetalingsmogelijkheden van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.    

De SERV zal in dit dossier geen advies formuleren gezien de beperkte sociaaleconomische 

relevantie. 
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Hoogachtend 

 

Pieter Kerremans 

administrateur-generaal  

 

Ann Vermorgen  

voorzitter  

 


