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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 
Adviesvrager: Bart Tommelein - Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 
Ontvangst adviesvraag: 12 oktober 2018 
Adviestermijn: 10 dagen 
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 
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Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 
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De heer Bart Tommelein 
Viceminiser-president en Vlaams miniter van Begroting, Financiën en Energie 
 
Kreupelenstraat 2 
B-1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Wim Knaepen SERV_20181022_Programmadecreet_BO2019_wk 22 oktober 2018 
wknaepen@serv.be   

Programmadecreet begrotingsopmaak 2019 

Mijnheer de minister 
 

U vroeg de SERV op 12 oktober 2018 om advies over het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019. U vindt hierna het gevraagde advies. 

Artikel 25 van het voorontwerp van decreet wijzigt de indeling van klein- en grootverbruikers 
voor de toepassing  van de afvalwaterheffing. Het drinkwaterverbruik en het waterverbruik uit 
eigen waterwinning zullen voortaan samengeteld worden voor de afbakening tussen klein- en 
grootverbruik. De SERV kan deze nieuwe werkwijze onderschrijven, maar heeft vragen bij de 
toepassing ervan voor rechtspersonen. De SERV stelt vast dat deze bepaling enkel betrekking 
heeft op natuurlijke personen en vraagt verduidelijking over de implicaties voor 
rechtspersonen. Zullen zij sowieso heffingsplichtig worden ook al bedraagt hun (totaal)  
waterverbruik minder dan 500 m³ per jaar? Als dat de intentie is van de decreetgever vraagt 
de SERV om in overleg met de betrokken actoren eerst de gevolgen voor de rechtspersonen 
die nu kleinverbruiker en dus niet-heffingsplichtig zijn te onderzoeken alvorens deze 
aanpassing door te voeren. 

De SERV vindt het positief dat artikel 39 voorziet in de uitbreiding van de bestaande regeling 
van de Uitbreiding Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) naar kleuters vanaf 2,5 jaar en hiervoor 
een extra werkingsbudget voorziet van €10 miljoen. Tevens kan worden vastgesteld dat de 
artikelen 41 en 42 in het kader van werkbaar werk €10 mio extra werkingsmiddelen toekennen 
aan de scholen voor het basisonderwijs om in het schooljaar 2018-2019 de leerkracht in de 
klas te ondersteunen en verder dat uit de Memorie van Toelichting blijkt dat €20 miljoen 
middelen toevoegd worden aan de puntenenveloppe voor de aanstelling van administratief 
personeel in de basisscholen. De SERV vindt het een belangrijk signaal dat er ondersteuning 
op administratief, pedagogisch en beleidsondersteunend vlak is, maar pleit niettemin voor een 
onverdroten inzet van de Vlaamse regering op de werkbaarheid en kwaliteit van het Vlaamse 
onderwijs. 
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De SERV vindt het ten slotte positief dat artikel 68 voorziet in €5 miljoen extra 
werkingsmiddelen voor didactische uitrusting van STEM-richtingen in technische scholen. 
Deze maatregel werd ook al ingevoerd in 2017 en wordt nu dus herhaald.    
 

 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


