


 

 

Afschriften 
- De minister-president van de Vlaamse Regering 
- De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 
- De secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Bestuur 
- De secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting 
- De secretaris-generaal van het departement Onderwijs 
- De inspecteur van Financiën, coördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Regeringsamendement Programmadecreet Onderwijs – extra subsidie 
handelswetenschappen en bedrijfskunde

 
 

1. Het dossier 
 
Het op 29 april 2020 voorgelegde dossier omvat: 
- Fiche P1; 
 
Het advies wordt bij HOOGDRINGENDHEID gevraagd (agendering VR 4/5). 
 

 
2. Beknopte samenvatting van het dossier 
 
Er wordt een bijkomende bepaling in het programmadecreet voorgesteld, om 
in het begrotingsjaar 2020 aan de instellingen die opleidingen binnen het 
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde aanbieden, een 
bijkomende stimulans voor het versterken van de technologische component 
van deze opleidingen te geven. 
 
Deze stimulans bedraagt 200 kEUR die worden verdeeld over de betrokken 
instellingen op basis van het aantal gegenereerde financieringspunten in dit 
studiegebied in de academiejaren 2013-2014 tot en met 2017-2018. Hiertoe wordt 
een nieuw artikel art.III.40/3 in de Codex Hoger Onderwijs opgenomen: 
 
In het begrotingsjaar 2020 ontvangen de instellingen die opleidingen binnen het 
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde aanbieden, een bedrag van 
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200.000 euro als stimulans voor het versterken van de technologische component van deze opleidingen. 
 
De subsidie, vermeld in het eerste lid, geldt als bijdrage in de personeels- en werkingskosten die worden 
gemaakt in het kader van deze uitbouw. De middelen worden verdeeld over de betrokken instellingen op 
basis van het aantal gegenereerde financieringspunten in dit studiegebied in de academiejaren 2013-2014 tot 
en met 2017-2018. 

 
 

3. Opmerkingen van de Inspectie van Financiën 
 
 3.1 Wettigheid en regelmatigheid 
 
Geen opmerkingen. 
 

3.2 Doelmatigheid, kostenefficiëntie en budgettaire inpasbaarheid op termijn  
 
De benodigde 200 keuro werd i.k.v. BA 2020 overgeheveld van FD0- 1FGD2BA-WT naar FD0- 1FED2EA-IS. Uit 
de bewoordingen van de decreetsbepaling begrijpt de IF dat het gaat om een tijdelijke, eenmalige 
bijkomende subsidie (“In” het begrotingsjaar 2020, niet “vanaf”). 
 
 3.3 Lokale Besturen 
 
Het voorliggende voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen, noch op het personeelsvlak, noch op 
het vlak van de werkingsuitgaven, de ontvangsten, de investeringen of de schuld. 
 
 3.4 RIA  
 
De opmaak van een RIA is niet vereist. 
 
 

4. Besluit 
 
De Inspectie van Financiën kan een gunstig advies verlenen aan het ontwerp van regeringsamendement op 
het ontwerp van programmadecreet. 
 

 

De Inspectie van Financiën, 

 
 
 

Koen Devoldere 
Inspecteur van Financiën 

Koen 
Devoldere 
(Signature)

Digitaal ondertekend 
door Koen Devoldere 
(Signature) 
Datum: 2020.04.29 
08:58:31 +02'00'
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
     DepFB/BOBFO/HWBK

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
peter.vandermeersch@vlaanderen.be

Betreft: Voorstel regeringsamendement OV programmadecreet BA2020 ivm 
extra steun voor opleidingen handelswetenschappen en bedrijfskunde; 
Principiële goedkeuring met het oog op adviesaanvragen en onderhandelingen

Waarde collega,

Op 29/04/2020 vroeg u mij hoogdringend een begrotingsakkoord voor in 
betreft vermelde dossier; 

Gelet op het gunstig advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 
29/04/2020 kan ik u een begrotingsakkoord verlenen op voorwaarde dat deze 
extra subsidie binnen de beschikbare middelen wordt opgevangen.

Met collegiale groeten,

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Kabinet van de Vlaamse minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend Erfgoed
Martelaarsplein 7 
1000 BRUSSEL
T 02 552 66 00
F 02 552 66 01
kabinet.diependaele@vlaanderen.be
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De heer Ben Weyts
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand
Kreupelenstraat 2
1000  Brussel

Reden: Ik keur dit document goed

Getekend door: Matthias Diependaele (Signature)
Getekend op: 2020-05-04 08:10:00 +01:00



1/1 

 

Elektronische vergadering van maandag 4 mei 2020 

___________________________________________ 

 

 

VR PV 2020/29 - punt 0006 

 

Betreft : 

Amendement programmadecreet: opleidingen binnen het studiegebied handels- 

wetenschappen en bedrijfskunde 

Voorontwerp van regeringsamendement op het programmadecreet BA2020 

Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvragen en onderhandelingen 

(VR 2020 0405 DOC.0428/1 en DOC.0428/2) 

 

Beslissing :  

Mits voldaan wordt aan de voorwaarde, geformuleerd in het akkoord van 4 mei 2020 van de 

Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, beslist de Vlaamse Regering: 

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan voornoemd voorontwerp van regerings- 

amendement en aan de bijhorende memorie van toelichting; 

2. de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, te gelasten: 

2.1. over voornoemd voorontwerp van regeringsamendement het spoedadvies aan de Vlaamse 

Onderwijsraad (VLOR) te vragen, 

2.2. over voornoemd voorontwerp van regeringsamendement het advies in te winnen van de 

Raad van State, met verzoek om spoedbehandeling zoals bepaald in artikel 84, § 1, eerste 

lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State (advies mee te delen binnen 

een termijn van vijf werkdagen). Het verzoek om hoogdringend advies wordt gemotiveerd 

door de omstandigheid dat het programmadecreet wegens de nauwe band met de  

begrotingsdecreten en de gelijktijdige behandeling in het Vlaams Parlement in dezelfde  

periode ingediend moet worden, 

2.3. voornoemd voorontwerp van regeringsamendement op de agenda te plaatsen van het  

VOC HO. 

 

 Jeroen OVERMEER, 

secretaris.
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DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND 
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: - Voorstel OV-regeringsamendement programmadecreet BA2020  

- Principiële goedkeuring met het oog op adviesaanvragen 

 
 

Samenvatting 
Op de Ministerraad van 17 april 2020 heeft de Vlaamse Regering principieel ingestemd met het 
ontwerp van programmadecreet BA2020.  Deze nota bevat een regeringsamendement 
waardoor in het begrotingsjaar 2020 de instellingen die opleidingen binnen het studiegebied 
handelswetenschappen en bedrijfskunde (HWBK) aanbieden een bijkomende stimulans 
ontvangen voor het versterken van de technologische component van deze opleidingen. 
 

 

1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/INHOUDELIJK 

STRUCTUURELEMENT/BELEIDSDOELSTELLING 

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 
Beleidsveld hoger onderwijs 
ISE E hoger onderwijs 
5.5. Overkoepelende strategische doelstelling 5 Efficiëntie in het hoger onderwijs verhogen 
OD 5.4 Het hoger onderwijslandschap en de financiering van het hoger onderwijs 
herbekijken 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Op de Ministerraad van 17 april 2020 heeft de Vlaamse Regering principieel ingestemd met 
het ontwerp van programmadecreet BA2020.  
VR 2020 1704 DOC.0349/2BIS 
VR 2020 1704 DOC.0349/3 
Deze nota bevat een regeringsamendement met betrekking tot het beleidsdomein 
Onderwijs en Vorming. 
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2. INHOUD 

A. ALGEMENE TOELICHTING 

Het amendement betreft een invoeging in de codex HO (art.III.40/3) die ervoor zorgt dat in 
het begrotingsjaar 2020 de instellingen die opleidingen binnen het studiegebied 
handelswetenschappen en bedrijfskunde aanbieden een bijkomende stimulans ontvangen 
voor het versterken van de technologische component van deze opleidingen. 
 
Er wordt voorgesteld om in het programmadecreet een Afdeling 20 ‘Impuls HWBK’ in te 
lassen en een artikel 50/1. 
 
Dit bijkomend budget wordt voorzien n.a.v. de verleende adviezen m.b.t. de gewichten van 
de OBE-coëfficiënten IWT en HWBK vermeld in het artikel 27 van het programmadecreet 
BA2020. 

B. TOELICHTING BIJ HET ARTIKEL 

In het begrotingsjaar 2020 wordt over de instellingen die opleidingen binnen het 
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde aanbieden een bijkomend bedrag 
van 200.000 euro verdeeld als stimulans voor het versterken van de technologische 
component van deze opleidingen.  
 
De subsidie geldt als bijdrage in de personeels- en werkingskosten die worden gemaakt in 
het kader van deze uitbouw. De middelen worden verdeeld over de betrokken instellingen 
op basis van het aantal gegenereerde financieringspunten in dit studiegebied in de 
academiejaren 2013-2014 tot en met 2017-2018. 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

De benodigde 200 keuro wordt in het ontwerp van uitgavendecreet houdende aanpassing 
van de algemene uitgavenbegroting 2020 overgeheveld van FD0- 1FGD2BA-WT naar FD0- 
1FED2EA-IS. 
 
De Inspectie van Financiën verleende een gunstig advies op 29 april 2020. 
 
Het begrotingsakkoord werd verleend op .... 

B. ESR-TOETS 

Dit voorstel heeft geen ESR-impact. 

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het 
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen 
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is. 
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D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, 
noch op het personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen 
en schuld, en de ontvangsten. 

 

4. VERDER TRAJECT 

Dit voorontwerp van amendement wordt voorgelegd voor spoedadvies aan de VLOR en aan de 
Raad van State. 
 
Dit voorontwerp van amendement zal eveneens geagendeerd worden op het VOC HO. 
 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 
De Vlaamse Regering beslist: 
 
1. haar principiële goedkeuring te hechten aan: 

- het voorontwerp van regeringsamendement bij het decreet houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begrotingsaanpassing 2020; 

- de bijhorende Memorie van Toelichting. 
 

2. de Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs: 
2.1.  te gelasten over voornoemd voorontwerp van regeringsamendement het spoedadvies aan 

de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) te vragen; 
2.2. te gelasten over voornoemd voorontwerp van regeringsamendement het advies in te  

winnen van de Raad van State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van  
ten hoogste vijf dagen, met toepassing van artikel 84, St, eerste lid, 3°, van de  
gecoördineerde wetten op de Raad van State. Het verzoek om hoogdringend advies wordt 
gemotiveerd door de omstandigheid dat het programmadecreet wegens de nauwe band 
met de begrotingsdecreten en de gelijktijdige behandeling in het Vlaams Parlement in 
dezelfde periode ingediend moet worden; 
 

3.  de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, te gelasten dit voorontwerp van 
regeringsamendement op de agenda te plaatsen van het VOC HO. 

 
 

 
De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 
 
 
 
 

Ben WEYTS 
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Voorstel regeringsamendement op het programmadecreet BA2020 

 

Voorgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse 

Rand 

Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming 

Een afdeling 20 toevoegen, die luidt als volgt 

Afdeling 20: impuls HWBK 

Artikel 50/1: in het artikel III.40/3 van de codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt 

volgende tekst ingevoegd: 

In het begrotingsjaar 2020 ontvangen de instellingen die opleidingen binnen het studiegebied 

handelswetenschappen en bedrijfskunde aanbieden, een bedrag van 200.000 euro als stimulans voor 

het versterken van de technologische component van deze opleidingen. .  

De subsidie, vermeld in het eerste lid, geldt als bijdrage in de personeels- en werkingskosten die 

worden gemaakt in het kader van deze uitbouw. De middelen worden verdeeld over de betrokken 

instellingen op basis van het aantal gegenereerde financieringspunten in dit studiegebied in de 

academiejaren 2013-2014 tot en met 2017-2018. 

Voorstel memorie van toelichting: 

In het begrotingsjaar 2020 ontvangen de instellingen die opleidingen binnen het studiegebied 

handelswetenschappen en bedrijfskunde aanbieden een bijkomende stimulans voor het versterken 

van de technologische component van deze opleidingen.   

 

 


