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Voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 2022 
 
DE VLAAMSE REGERING, 
 
 

Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; 
 
Na beraadslaging, 
 
 
BESLUIT: 
 

 
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed is 
ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het 
ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt: 
 
Hoofdstuk 1. Algemeen 
 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid. 
 
Hoofdstuk 2. Financiering lokale besturen 
 
Afdeling 1. Gemeentefonds 
 
Art. 2. Aan artikel 11 van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels 
inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, gewijzigd bij het 

decreet van 6 juli 2018, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:  
 
“Als de gemeente gedifferentieerde tarieven voor de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 41 van het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, mag het gewogen gemiddelde van alle 
tarieven niet lager liggen dan de drempelwaarde van 441 opcentiemen. Voor de 
berekening van het gewogen gemiddelde wordt aan de verschillende tarieven een 

wegingsfactor toegekend die overeenstemt met het aandeel van het belastbaar 
kadastraal inkomen waarop elk tarief van toepassing is, in verhouding tot het totale 
belastbare kadastrale inkomen van de gemeente.”. 
 
Art. 3. In artikel 13 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 
december 2009, worden de woorden “Op het einde van de eerste maand van elk 
kwartaal wordt” vervangen door de woorden “Op het einde van de maanden januari 

tot en met oktober van elk jaar worden,” en de woorden “één vierde” vervangen 
door de woorden “één tiende”. 
 
Art. 4. Aan artikel 19 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat 
luidt als volgt: 
 
“Voor de jaarlijkse toekenningsbesluiten van voorschotten, eindsaldi en 

subsidiebedragen in het kader van dit decreet is geen voorafgaande controle 
vereist.”. 
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Art. 5. In artikel 19quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 21 november 2008, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 
 
1° in het eerste lid worden de woorden “voor het volledige bedrag” opgeheven en 

de woorden “op het einde van de eerste maand van het tweede kwartaal” 
vervangen door de zinsnede “in tien gelijke delen, telkens op het einde van de 
maanden januari tot en met oktober van het begrotingsjaar”; 
 
2° het tweede lid wordt opgeheven. 
 
Art. 6. In artikel 19octies van het hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 
18 december 2009, worden de woorden “vier kwartaalvoorschotten” vervangen 

door de woorden “tien voorschotten”. 
 
Art. 7. In artikel 19undecies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 
22 december 2017, wordt de zinsnede “voor 50% op het einde van april van het 
begrotingsjaar, voor 25% op het einde van oktober van het begrotingsjaar en voor 
25% op het einde van januari van het volgende begrotingsjaar” vervangen door de 
zinsnede “in tien gelijke delen, telkens op het einde van de maanden januari tot en 
met oktober van het begrotingsjaar”. 
 
Art. 8. In artikel 19quinquies decies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het 
decreet van 2 december 2016, wordt de zinsnede “in vier gelijke delen, telkens op 
het einde van de eerste maand van elk kwartaal” vervangen door de zinsnede “in 
tien gelijke delen, telkens op het einde van de maanden januari tot en met oktober 
van het begrotingsjaar”. 

 
Art. 9. In artikel 19duodevicies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 
van 22 december 2017, wordt de zinsnede “in vier gelijke delen, telkens op het 
einde van de eerste maand van elk kwartaal” vervangen door de zinsnede “in tien 
gelijke delen, telkens op het einde van de maanden januari tot en met oktober van 
het begrotingsjaar”. 
 
Afdeling 2. Gedeeltelijke compensatie verlies energiedividenden 
 
Art. 10. Vanaf 2022 tot en met 2026 wordt jaarlijks op de begroting een subsidie 
voor de gemeenten van het Vlaamse Gewest ingeschreven. Deze subsidie dient 
ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden ten 
gevolge van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de 
Elektriciteits- en Gasmarkt werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-

2024.   
 

De totale subsidie bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% 
van de door de netbeheerder Fluvius geraamde minderontvangsten uit 
dividenden voor de gemeenten voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 
ten opzichte van 2020.  
 

De subsidie wordt als een algemene werkingssubsidie aan de gemeenten 

toegekend. De gemeenten moeten geen verantwoording verstrekken over het 
gebruik ervan.   
 
Art. 11. De subsidie, vermeld in artikel 10, wordt onder de gemeenten verdeeld 
op basis van de volgende parameters: 
1° een derde volgens hun respectieve aandeel in de geraamde 
minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 
2026 ten opzichte van het jaar 2020; 
2° een derde volgens hun respectieve aandeel in de dividenden voor het jaar 
2020; 
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3° een derde volgens hun respectieve aandeel in de dividenden voor het jaar 
2021.  
 
De lijst met gemeenten en de aandelen in de subsidie, vermeld in artikel 10, 
waarop ze vanaf het begrotingsjaar 2022 tot en met het begrotingsjaar 2026 

recht hebben, wordt als bijlage 1 bij dit decreet gevoegd. 
 
Art. 12. De subsidie wordt voor het volledige bedrag aan de gemeenten betaald 
op uiterlijk 31 december van elk van de begrotingsjaren 2022 tot en met 2026.   
  
Hoofdstuk 3. Omgeving 
 
Afdeling 1. Afschaffing dubbele waarborg erkende kredietmaatschappijen 

 
Art. 13. In artikel 4.79 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt de zinsnede 
“eerste lid, 1°” opgeheven. 
 
Art. 14. In artikel 4.89 van dezelfde codex wordt de zinsnede “eerste lid, 1°” 
opgeheven. 
 
Art. 15. Artikel 5.58 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt: 
 
“Art. 5.58 Om de erkenning te behouden die ze verkregen met toepassing van 
artikel 5.58, eerste lid 1°, zoals dit voor 1 januari 2022 gold, dienen de 
kredietmaatschappijen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
1° de kredietmaatschappij heeft als hoofdzakelijk maatschappelijk doel het 
toekennen, en beheren van sociale leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen, 

behouden of het energetische renoveren van een bescheiden woning ten behoeve 
van natuurlijke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en die 
woning zelf bewonen of zullen bewonen;  
2° de kredietmaatschappij beschikt over een vergunning als kredietgever verkregen 
bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), vermeld in artikel 
VII.159, §1, van het Wetboek van Economisch Recht; 
3°de kredietmaatschappij verbindt zich in haar statuten, de voorwaarden, 
bepalingen en verplichtingen, vermeld in dit hoofdstuk na te leven en het toezicht 
van de toezichthouder daarop te aanvaarden; 
4° de maatschappelijke zetel of exploitatiezetel van de kredietmaatschappij ligt in 
het Vlaamse Gewest;  
5° de kredietmaatschappij keert een dividend uit dat niet hoger is dan de rentevoet, 
vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1995 houdende 
instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, toegepast op het gestorte 

kapitaal, zonder dat dat dividend hoger is dan 25% van de te bestemmen winst van 
het boekjaar. 
  

De Vlaamse Regering stelt aanvullende voorwaarden voor het behoud van 
de erkenning vast met betrekking tot: 
1° de interne en externe controle; 
2° het liquiditeitsbeheer en de beleggingen; 
3° het minimaal eigen vermogen; 

4° de solvabiliteit. 
 

Een bescheiden woning, vermeld in het eerste lid, 1° is hetzij een woning die 
door de VMSW, een sociale huisvestingsmaatschappij of het VWF wordt bestemd 
om verkocht te worden aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden, hetzij een 
te bouwen, te kopen, te verbouwen of te behouden woning waarvan de 
verkoopwaarde maximaal 225.000 euro bedraagt. Dat bedrag wordt verhoogd met 
15% als de woning gelegen is in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of 
cluster 2 van de lijst die is opgenomen in bijlage 19, die bij dit besluit is gevoegd en 
wordt cumulatief verhoogd met 5%:  
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1°     voor elke persoon ten laste;  
2°     voor ieder van de ascendenten van de ontlener die op de datum van de 
leningsaanvraag sedert ten minste zes maanden met hem samenwoont.  
 

De maximale verkoopwaarde wordt op 1 januari aangepast aan de 

gezondheidsindex van de maand november die aan de aanpassing voorafgaat met 
als basisindex die van de maand november 2012. Het resultaat wordt afgerond naar 
het eerstvolgende veelvoud van 1000 euro. 

 
Art. 16. In artikel 5.59 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
 
1° het eerste lid van paragraaf 1 wordt opgeheven; 

 
2° het tweede lid van paragraaf 1 dat het eerste lid wordt, wordt vervangen door 
wat volgt: 
 
“Aan het Waarborgfonds sociale leningen, dat werd opgericht als een 
begrotingsfonds als vermeld in artikel 15, §2, van de Vlaamse Codex 
Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, worden de ontvangsten die voortvloeien uit 
terugwinningen, de inkomsten uit de wederverkoop van ingekochte onroerende 
goederen en de intresten op belegde sommen toegewezen.”; 
 
3° in paragraaf 5 wordt de zinsnede “en bepaalt de hoogte van de bijdrage, die in 
geen geval meer mag bedragen dan 0,5% van de geleende bedragen” opgeheven. 
 
4° paragraaf 6 wordt opgeheven; 

 
5° paragraaf 7 wordt opgeheven.  
 
Art. 17. Artikel 5.60 van dezelfde codex wordt opgeheven. 
 
Art. 18. In artikel 5.61 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
 
1° in het eerste lid wordt de zinsnede “eerste lid, 1°,” opgeheven; 
 
2° in het tweede lid wordt de zinsnede “eerste lid, 1°,” opgeheven. 
 
Art. 19. In artikel 5.62 van dezelfde codex wordt de zinsnede “eerste lid, 1°” 
opgeheven. 
 
Art. 20. In artikel 5.63 van dezelfde codex wordt de zinsnede “eerste lid, 1°” 
opgeheven. 
 
Art. 21. In artikel 7.4, §2, 4° van dezelfde codex wordt de zinsnede “eerste  lid,1°” 
opgeheven. 
 
Afdeling 2. Doorgifte persoonsgegevens in het kader van de huursubsidie 

 
Art. 22. In artikel 6.3/1, §6, 5° van de Vlaamse Codex Wonen , ingevoegd door 
het decreet van 16 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met 
betrekking tot wonen, wordt de zinsnede “titel 3” vervangen door de zinsnede 
“titel 2 en 3”. 
 
Afdeling 3. Stopzetting uitbetalingen water- en energievergoedingen in kader van 
COVID19 
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Art. 23. Aan artikel 9 van het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse 
bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de 
uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor 
elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van 

tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis worden een tweede, een 
derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt: 
 
“Vanaf één maand na inwerkingtreding van artikel 23 van het programmadecreet 
van xxx houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2022 worden 
geen nieuwe rechthebbenden op de vergoeding als vermeld in artikel 6, §1, meer 
aanvaard. 
 

Tijdig ontvangen maar onvolledige dossiers kunnen tot uiterlijk twee 
maanden na inwerkingtreding van artikel 23 van voormeld programmadecreet 
aangevuld worden met bewijsstukken.  
 

Twee maanden na inwerkingtreding van artikel 23 van voormeld 
programmadecreet vervalt het recht op de vergoeding voor die rechthebbenden 
die zich niet tijdig hebben gemeld of voor die dossiers die nog niet vervolledigd 
zijn.” 
 
Afdeling 4. Wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 
 
Art. 24. In artikel 4.2.2.1.5 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, worden volgende 

wijzigingen aangebracht: 
 
1° in paragraaf 1 wordt punt 4° vervangen door wat volgt: 
 
“4° het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood volgens het decreet van 18 
mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming;”; 
 
2° in paragraaf 2 wordt punt 4° vervangen door wat volgt: 
 
“4° een attest, uitgereikt door een zorgkas als vermeld in artikel 2, eerste lid, 
47° van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, 
waaruit blijkt dat de heffingsplichtige, vermeld op het heffingsbiljet, of een 
gezinslid het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood genoten heeft;”. 
 

Art. 25. In artikel 4.2.2.1.6 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen 
aangebracht: 
 
1° in paragraaf 1 wordt punt 4° vervangen door wat volgt: 
 
“4° het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood volgens het decreet van 18 
mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming;”; 
 

2° in paragraaf 2 wordt punt 4° vervangen door wat volgt: 
 
“4° een attest, uitgereikt door een zorgkas als vermeld in artikel 2, eerste lid, 
47°, van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale 
bescherming, waaruit blijkt dat de heffingsplichtige, vermeld op het heffingsbiljet, 
of een gezinslid het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood genoten heeft.”. 
 
Art. 26. In artikel 4.2.2.5.2, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden onder 
punt 3 de volgende wijzigingen aangebracht: 
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1° in b) wordt de zinsnede “, of voor onttrekkingen uit onbevaarbare waterlopen 
en publieke grachten het debiet en de hoeveelheid water die opgenomen wordt 
volgens de melding vermeld in artikel 30, §3 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 7 mei 2021 tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 
december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel 
XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 
1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;” toegevoegd; 
 
2° in c) worden tussen de woorden “de watervang” en “bedoeld in b)” de 
woorden “of de melding voor onttrekkingen uit onbevaarbare waterlopen en 
publieke grachten” ingevoegd.  

 
Art. 27. In artikel 4.3.3.1 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen 
aangebracht: 
 
1° in paragraaf 1 wordt punt 4° vervangen door wat volgt: 
 
“4° het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood met toepassing van het 
decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming;”; 
 
2° in paragraaf 3 wordt punt 4° vervangen door wat volgt: 
 
“4° een attest, uitgereikt door een zorgkas als vermeld in artikel 2, eerste lid, 
47°, van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale 
bescherming, waaruit blijkt dat de vrijstellingsgerechtigde, vermeld in het eerste 

of tweede lid, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood genoten heeft.”. 
 
Art. 28. In artikel 4.3.3.3 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen 
aangebracht: 
 
1° in paragraaf 1 wordt punt 4° vervangen door wat volgt: 
 
“4° het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood met toepassing van het 
decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming;”; 
 
2° in paragraaf 4 wordt punt 4° vervangen door wat volgt: 
 
“4° een attest, uitgereikt door een zorgkas als vermeld in artikel 2, eerste lid, 
47°, van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale 

bescherming, waaruit blijkt dat de tegemoetkomingsgerechtigde, vermeld in het 
eerste lid, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood genoten heeft.”. 
 
Art. 29. In bijlage 5 bij hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij de decreten van 21 
december 2018 en  26 juni 2020 , wordt de zinsnede “artikel 4.1.1.5.1”, 
vervangen door de zinsnede “artikel 4.2.2.5.1”.  
 
Afdeling 5. Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materialenkringlopen en afvalstoffen – OVAM-heffingen 
 
Art. 30. In artikel 46, §1, 16° van het decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen wordt 
vanaf 1 januari 2022 het woord “afvalstoffen” vervangen door de zinsnede 
“huishoudelijke afvalstoffen, voorbehandelde huishoudelijke afvalstoffen, medisch 
afval, rioolwaterzuiveringsslib en ander industrieel slib”. 
 
Art. 31. In artikel 46, §1 van hetzelfde decreet wordt een punt 16°/1 ingevoegd 
dat luidt als volgt:   
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“16°/1 voor het verbranden van bedrijfsafvalstoffen andere dan bedoeld in punt 
16°, in een daartoe vergunde installatie: 25 euro per ton. Dit tarief geldt met 
ingang van 1 januari 2022;”. 
 

Art. 32. In artikel 46, §1, 17° van hetzelfde decreet wordt vanaf 1 januari 2022 
het woord “afvalstoffen” vervangen door de zinsnede “huishoudelijke 
afvalstoffen, voorbehandelde huishoudelijke afvalstoffen, medisch afval, 
rioolwaterzuiveringsslib en ander industrieel slib”. 
 
Art. 33. In artikel 46, §1 van hetzelfde decreet wordt een punt 17°/1 ingevoegd 
dat luidt als volgt:   
 

“17°/1 voor het meeverbranden van bedrijfsafvalstoffen andere dan bedoeld in 
punt 17° in een daartoe vergunde installatie: 25 euro per ton. Dit tarief geldt met 
ingang van 1 januari 2022;” 
 
Art. 34. In artikel 46, §2, tweede lid, punt 11° van hetzelfde decreet, het laatst 
gewijzigd bij decreet van 18 december 2020, wordt in de eerste zin in de 
zinssnede “tot en met het vierde kwartaal van 2020, K = 0,1 voor het 
heffingsjaar 2021” de zinsnede “2020,” vervangen door de zinsnede “2020 en” en 
het woord “voor” vervangen door het woord “vanaf”. 

Art. 35. In artikel 46, §2, tweede lid, punt 11° van hetzelfde decreet, het laatst 
gewijzigd bij decreet van 18 december 2020, wordt in de eerste zin de zinssnede  
“, K = 0,2 voor het heffingsjaar 2022, K = 0,6 voor het heffingsjaar 2023 en K = 
1 met ingang van het heffingsjaar 2024” opgeheven. 

Art. 36. In artikel 46, §2, tweede lid, punt 11°, van hetzelfde decreet, het laatst 
gewijzigd bij decreet van 18 december 2020, wordt op het einde van de eerste 
zin na het woord “brengen” de volgende zinsnede toegevoegd: 

“en voor wat betreft de heffing vanaf het heffingsjaar 2022, op voorwaarde dat 
het betreffend bedrijf voor de toepassing van het verlaagd tarief overeenkomstig 

het advies van OVAM voldoende wordt opgevolgd door de certificatie-instelling 
die instaat voor de certificatie van de geproduceerde granulaten. De opvolging 
door de certificatie-instelling houdt in dat aansluitend bij de certificatie van de 
granulaten via de kwaliteitscontrole van de inrichting wordt bewaakt dat de 
granulaten effectief worden opgeschoond en enkel de residu’s die daarbij 
vrijkomen onder het verlaagd tarief worden afgevoerd.”. 
 
Art. 37. In artikel 46, §5, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 8 juli 
2016 en 22 december 2017, wordt na het derde lid een lid toegevoegd dat luidt 
als volgt: 
 
“In afwijking van het tweede lid worden de vanaf 1 januari 2022 ingevoerde 
bedragen, vermeld in de punten 16°/1 en 17°/1 van paragraaf 1 aangepast aan 
het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindex het indexcijfer van 

de consumptieprijzen van november 2021, basis 1996.”. 
 
Art. 38. In artikel 46, §6 van hetzelfde decreet wordt aan het laatste lid de 
volgende zin toegevoegd: 
 
“Deze bepaling is niet van toepassing op de bedragen vermeld in paragraaf 1, 
eerste lid, 16°/1 en 17°/1.”. 
 

Afdeling 6. Aanpassing decretaal werkingskader Dierenwelzijnsfonds 
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Art. 39. In artikel 107 van het decreet van 19 december 2014 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, gewijzigd bij de decreten van 
3 juli 2015, 22 december 2017, 29 maart 2019 en 9 juli 2021, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 
 

1° In paragraaf 2, 3°, wordt het woord “vrijwillige” opgeheven; 
 
2° In paragraaf 2, 3° worden tussen de woorden “bijdragen van de 
proefdiergebruikers voor” en de woorden “onderzoek naar en promotie van” de 
woorden “de controle op dierproeven en” ingevoegd; 
 
3° In paragraaf 3 wordt tussen de woorden “administratie- en werkingskosten,” 
en de woorden “kosten voor juridische bijstand” het woord “personeelskosten,” 

ingevoegd. 
 
Afdeling 7. Aanpassing decretale bepaling begrotingsfonds Fonds Onroerend 
Erfgoed en oprichting Fonds Handhaving Onroerend Erfgoed 
 
Art. 40. Artikel 24 van het decreet van 21 december 1990 houdende 
begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1991, opgeheven door het decreet van 18 mei 1999, wordt opnieuw 
opgenomen in de volgende lezing:   
  
“Art. 24. Er wordt een Fonds Handhaving Onroerend Erfgoed opgericht.   
   

Aan het Fonds Handhaving Onroerend Erfgoed worden de ontvangsten 
toegewezen die gerealiseerd worden op grond van hoofdstuk 11 van het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en zijn uitvoeringsbesluiten en de 
handhavingsbepalingen in de decreten, vermeld in artikel 12.2.1 van het 
Onroerenderfgoeddecreet.   
  

De middelen van het Fonds Handhaving Onroerend Erfgoed worden 
aangewend voor het dekken van uitgaven die betrekking hebben op de 
handhaving van de decreten en uitvoeringsbesluiten, vermeld in het eerste 
lid.”.    
 
Art. 41. In artikel 25 van hetzelfde decreet, gewijzigd door het decreet van 4 mei 
2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 
1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt punt 2° opgeheven; 
 

2° paragraaf 2, tweede lid wordt opgeheven; 
 
3° in paragraaf 3 wordt punt 2° opgeheven; 
 
4° paragraaf 4 wordt opgeheven. 
 
Afdeling 8. Overname provinciale leningen Oost-Vlaanderen en beheer en 
afhandeling door het Vlaams Woningfonds 

 
Art. 42. In artikel 4.62 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 
 
1° aan het eerste lid wordt een punt 4° ingevoegd, dat luidt als volgt: 

“4° het verder afhandelen van leningen die zijn toegekend door de provincie 

Oost-Vlaanderen volgens het provinciaal reglement van 11 oktober 1983 voor 
aanvullende leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen in 
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Oost-Vlaanderen, het provinciaal reglement van 9 november 2011 met 
betrekking tot het verlenen van aanvullende leningen voor het kopen, bouwen en 
verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen, het provinciaal reglement van 7 
oktober 2015 met betrekking tot het verlenen van aanvullende leningen voor het 
kopen, bouwen en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen en het 

provinciaal reglement van 25 april 2018 met betrekking tot het verlenen van een 
provinciale aanvullende lening op afbetaling voor het verbouwen van woningen in 
Oost-Vlaanderen.”; 

2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

“Het VWF dat volgens het eerste lid, 4°, optreedt als kredietgever wordt 
toegelaten om op te treden als kredietgever inzake consumentenkrediet als 
vermeld in artikel VII.159, § 1 en 2 van het Wetboek van Economisch Recht.”. 

Hoofdstuk 4. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
 
Afdeling  1. Opheffing van de dienst met afzonderlijk beheer ‘Centrum voor 
Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector’ (DAB CICOV) 

 
Art. 43. In het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1999, wordt hoofdstuk I Centrum voor Informatie, 
Communicatie en Vorming in de Welzijns-sector, opgeheven. 
 
Art. 44. In het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams 
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het 

decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden 
aangelegenheden worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 
1° artikel 9 wordt opgeheven; 
 
2° artikel 13, §1, 3° wordt opgeheven. 
 
Afdeling 2. Wijzigingen van het Groeipakketdecreet 
 
Art. 45. Aan artikel 4, §1, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid, gewijzigd bij het decreet van 20 

december 2019, wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:  

  

“In afwijking van het vierde lid wordt het basisbedrag, vermeld in artikel 13, en 

het bedrag voor het jongste kind en het tweede jongste kind, vermeld in artikel 
210, §2, tweede lid, waar de evolutie gekoppeld is aan de jaarlijkse verhoging 
met een index van 2%, zoals bepaald in het vierde lid, in 2022, 2023 en 

2024 jaarlijks op 1 september verhoogd met een index van 1%.”.  
 
Hoofdstuk 5. Onderwijs en Vorming 
 

Afdeling 1. Vervanging van de opdracht en subsidie met betrekking tot de 
pedagogische begeleiding van de CBE 
 
Art. 46. In artikel 10 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 8 mei 2009, 19 juni 2015 
en 26 juni 2020, worden de woorden “het Vlaams Ondersteuningscentrum voor 
het Volwassenenonderwijs” vervangen door de woorden “de representatieve 

groepering van de Centra voor Basiseducatie”. 
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Art. 47. In artikel 24, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 
april 2009, 19 juni 2015 en 26 juni 2020, worden de woorden “het Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs” vervangen door de 
woorden “de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie”. 
 

Art. 48. In hoofdstuk VIII van titel III van hetzelfde decreet wordt het opschrift 
van afdeling I. vervangen door wat volgt: 
 
“Afdeling I. Ondersteuning van de Centra voor Basiseducatie”. 
 
Art. 49. In artikel 43 van hetzelfde decreet worden de woorden “Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs” vervangen door de 
woorden “representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie”. 

 
Art. 50. In artikel 44 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 
2020, worden de woorden “het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het 
Volwassenenonderwijs” telkens vervangen door de woorden “de representatieve 
groepering van de Centra voor Basiseducatie”. 
 
Art. 51. In artikel 45 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 
april 2009, 19 juni 2015 en 26 juni 2020, worden de woorden “het Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs” vervangen door de 
woorden “de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie”. 

 
Art. 52. In artikel 46 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 
2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 

1° de woorden “Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het 
Volwassenenonderwijs” worden vervangen door de woorden “De representatieve 
groepering van de Centra voor Basiseducatie”; 
 
2° in punt 1° worden de woorden “het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het 
Volwassenenonderwijs opgericht wordt ” vervangen door “deze opgericht is “  
 
Art. 53. In artikel 47 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 
van 26 juni 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 
1° in paragraaf 1, 3 en 4 worden de woorden “het Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs” telkens vervangen door 
de woorden “de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie”; 
 

2° in paragraaf 1 wordt de zinsnede “schooljaar 2020-2021” vervangen door de 
zinsnede “begrotingsjaar 2022”; 
 
3° in paragraaf 5 wordt de zinsnede “vanaf het begrotingsjaar 2015” opgeheven; 
 
4° paragraaf 6 tot en met paragraaf 8 worden opgeheven. 
 
Art. 54. In artikel 48 van hetzelfde decreet worden de woorden “Het Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs” vervangen door de 
woorden “De representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie”. 
 
Art. 55. In artikel 72sexies van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 
8 mei 2009, 1 juli 2011, 19 december 2014, 19 juni 2015 en 26 juni 2020, 
worden de woorden “het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het 
Volwassenenonderwijs” vervangen door de woorden “de representatieve 
groepering van de Centra voor Basiseducatie”. 
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Art. 56. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, 
wordt een artikel 196undecies ingevoegd, dat luidt als volgt: 
 
“Art. 196undecies. In afwijking van artikel 47, §1, stelt de Vlaamse Regering aan 
het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs een subsidie 

ter beschikking van 54.667 euro voor de uitvoering van de opdrachten, vermeld 
in artikel 45, gedurende de maanden september 2021 tot en met december 
2021.”. 
 
Afdeling 2. Toekenning jaarlijkse aanvullende 
vte/leraarsuren/punten/werkingsmiddelen ten behoeve van de asielproblematiek 
 
Art. 57. Aan artikel 196sexies, §1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 

het volwassenenonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015, en 
het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020, wordt een zevende lid 
toegevoegd, dat luidt als volgt: 
 
“Ten laste van het begrotingsjaar 2022 worden 32.955,75 aanvullende 
leraarsuren, 481,99 aanvullende punten en een bedrag van 604.847,18 euro aan 
werkingsmiddelen aan de centra voor volwassenenonderwijs en 132,96 
aanvullende vte, 2.192,09 aanvullende punten en een bedrag van 1.627.652,82 
euro aan werkingsmiddelen aan de centra voor basiseducatie toegekend.”. 
 
Afdeling 3. Kerntaken en financiering van de Pedagogische Begeleidingsdiensten 
 
Art. 58. In artikel 2 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van 
onderwijs, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020, worden de 

volgende wijzigingen doorgevoerd: 
 
1° In punt 14° worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
 

a) punt a) wordt vervangen door wat volgt:  

“a) Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten;”; 

 
b) punt c) wordt vervangen door wat volgt: 

“c) Katholiek Onderwijs Vlaanderen;”; 
 

c) punt f) wordt vervangen door wat volgt: 

“f) Federatie Steinerscholen;”; 
 

d) punt g) wordt vervangen door wat volgt: 

“g) Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs 
(IPCO)”;”. 
 
2° Aan punt 16° worden de woorden “ingebed in een duurzame instellingsnabije 
relatie” toegevoegd. 
 
Art. 59. In deel II van hetzelfde decreet wordt in het opschrift van titel III het 
woord “ondersteuning” vervangen door het woord “begeleiding”. 
 
Art. 60. In artikel 14, §3, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “, met 
uitzondering van artikel 15, § 1, 1°,” telkens opgeheven. 

 
Art. 61. Artikel 15 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 25 april 
2014 en 5 april 2019, wordt vervangen door wat volgt: 
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“Art. 15. §1. De pedagogische begeleidingsdiensten begeleiden de 
onderwijsinstellingen en CLB’s in kwestie en hun personeelsleden in het 
verstrekken van kwaliteitsonderwijs en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, zoals 
bepaald in artikel 4, §2. Dit houdt in dat de pedagogische begeleidingsdiensten 

de volgende doelstellingen realiseren met de begeleiding die ze opzetten, waarbij 
ze vertrekken vanuit het pedagogisch, artistiek-pedagogisch of agogisch project 
van de onderwijsinstelling in kwestie of van de eigen missie en het eigen 
begeleidingsproject van het CLB in kwestie en ze steeds rekening houden met de 
noden en de vragen van de onderwijsinstelling of het CLB in kwestie: 
1° het versterken van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden van 
onderwijsinstellingen en de CLB’s in kwestie, in rechtstreeks contact, met 
aandacht voor het versterken van hun pedagogische en didactische handelen en 

met het oog op de ontwikkeling van alle lerenden; 
2° het versterken van de onderwijsinstellingen en CLB’s in kwestie als 
professionele lerende organisatie. De pedagogische begeleidingsdiensten geven 
hierbij voorrang aan de onderwijsinstellingen of CLB’s waar zich de grootste 
noden op deze vlakken situeren. Om deze onderwijsinstellingen of CLB’s te 
identificeren kunnen de pedagogische begeleidingsdiensten gebruik maken van 
verschillende bronnen zoals de gegevens van de pedagogische begeleidingsdienst 
zelf, de gegevens van de onderwijsinstelling of het CLB in kwestie, de gegevens 
uit doorlichtingstrajecten uitgevoerd door de onderwijsinspectie van de 
onderwijsinstelling of het CLB in kwestie, de gegevens die aan de basis liggen 
van het profiel van de onderwijsinstelling of het CLB zoals bepaald in artikel 38, 
§4, of andere resultaten of gegevens die wijzen op een lage kwaliteit van 
onderwijs of leerlingenbegeleiding; 
3° het ondersteunen van de onderwijsinstellingen in kwestie bij de realisatie van 

hun eigen pedagogisch, artistiek-pedagogisch of agogisch project en het 
ondersteunen van de CLB's in kwestie  bij de realisatie van hun eigen missie en 
hun eigen begeleidingsproject; 
4° het begeleiden van de implementatie van bepaalde beleidsprioriteiten van de 
Vlaamse Regering bij de onderwijsinstellingen en de CLB’s in kwestie, zoals 
bepaald in artikel 19/2. 
 

De nadruk van de begeleiding van de pedagogische begeleidingsdiensten 
ligt steeds  op de ontwikkeling van onderwijsinstellingen en CLB’s in kwestie. 
Hiervoor is een duurzame relatie met de betrokken instellingen noodzakelijk. 
 
§2. Iedere pedagogische begeleidingsdienst stelt vijfjaarlijks een 
begeleidingsplan op voor de volgende vijf schooljaren. Zij dient dit uiterlijk in bij 
de bevoegde dienst op 1 april voorafgaand aan de start van het eerste schooljaar 

van de periode van in totaal vijf schooljaren waarop het begeleidingsplan 
betrekking heeft. In afwijking hiervan dient iedere pedagogische 
begeleidingsdienst uiterlijk op 30 september 2022 een begeleidingsplan in bij de 
bevoegde dienst voor een periode van drie schooljaren die betrekking heeft op de 
schooljaren 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025.  
 

De Vlaamse Regering keurt de begeleidingsplannen goed op basis van de 
volgende criteria: 

1° de uitwerking en de volledigheid van het begeleidingsplan. Daarvoor bevat elk 
begeleidingsplan een beschrijving van ten minste de volgende elementen en een 
globale motivering bij de gemaakte keuzes:  
 a) een visie op begeleiding en een duurzame vertaling van deze visie in de 
begeleidingspraktijk; 
b) een vertaling van de doelstellingen vermeld in artikel 15, §1, punten 1° tot en 
met 4°, naar operationele doelstellingen, inclusief het vooropgestelde  tijdspad 
en de geraamde inzet van personeel en werkingsmiddelen;  
c) de beoogde doelgroepen; 
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d) de wijze waarop de instellingen met de grootste noden, als vermeld in artikel 
15, §1, punt 2° van het decreet, worden geïdentificeerd en begeleid;   
e) de wijze waarop rechtstreekse contacten met de beoogde doelgroepen 
gerealiseerd worden met het oog op de realisatie van een duurzame 
instellingsnabije relatie, als vermeld in §1, laatste lid; 

f) het verwachte bereik van de begeleidingsactiviteiten en de wijze waarop de 
effectiviteit van deze activiteiten zullen in kaart gebracht worden; 
2° de ontwikkeling van de pedagogische begeleidingsdienst als organisatie. 
Daarvoor bevat elk begeleidingsplan een beschrijving van ten minste de volgende 
elementen en een globale motivering bij de gemaakte keuzes:  
a) het personeels- en professionaliseringsbeleid; 
b) het interne kwaliteitszorgbeleid; 
c) de wijze waarop doelgerichte samenwerking met de andere pedagogische 

begeleidingsdiensten of permanente ondersteuningscellen wordt gekozen;  
d) de wijze waarop doelgerichte samenwerking met andere actoren betrokken bij 
de kwaliteit van onderwijs en leerlingenbegeleiding wordt gekozen;   
e) de wijze waarop de wetenschappelijke onderbouwing van de begeleiding vorm 
krijgt; 
f) de wijze waarop wordt omgegaan met onverwachte of nieuwe vragen en 
uitdagingen; 
 

De Vlaamse Regering bepaalt een sjabloon waarin de begeleidingsplannen 
worden opgesteld en de verdere procedure voor de goedkeuring van de 
begeleidingsplannen. De pedagogische begeleidingsdiensten delen de 
goedgekeurde begeleidingsplannen mee aan de onderwijsinstellingen en CLB’s in 
kwestie.  
 

Jaarlijks rapporteren de pedagogische begeleidingsdiensten aan de 
Vlaamse Regering over de activiteiten van het vorige schooljaar. Na de periode 
van vijf schooljaren waarop het begeleidingsplan betrekking heeft, rapporteren 
de pedagogische begeleidingsdiensten in hun jaarlijkse rapport over de 
activiteiten van de ganse periode van vijf schooljaren. De stukken ter 
verantwoording van de ingezette middelen worden op de zetel van de 
pedagogische begeleidingsdiensten  bewaard, waar ze voor controle ter 
beschikking zijn van de bevoegde diensten. 
 

Rekening houdend met de criteria als vermeld in het tweede lid, bepaalt 
de Vlaamse Regering welke elementen hiertoe minimaal in de jaarlijkse rapporten 
worden opgenomen en bepaalt de procedure voor goedkeuring van de jaarlijkse 
rapporten. 
 

§3. Iedere pedagogische begeleidingsdienst stelt een werkingscode op en maakt 
die bekend bij de onderwijsinstellingen en CLB’s in kwestie en hun 
personeelsleden. 
 
§4. Elke pedagogische begeleidingsdienst onderzoekt en bewaakt op 
systematische wijze de kwaliteit van de geboden begeleiding. De pedagogische 
begeleidingsdienst kiest zelf de wijze waarop zij dit doet, waarbij ze er rekening 
mee houdt dat een kwaliteitsvolle begeleiding minimaal inhoudt dat de 

pedagogische begeleidingsdiensten: 
1° zowel inhoudelijk als agogisch werken op een wetenschappelijk onderbouwde 
wijze en functioneren als professionele organisaties; 
2° deelnemen aan overleg met de Vlaamse Overheid en andere actoren over de 
kwaliteit van onderwijs en leerlingenbegeleiding; 
3° doelgericht samenwerken, zowel onderling als met andere relevante actoren 
zoals de lerarenopleidingen, de instellingen hoger onderwijs en de 
onderwijsinspectie. Doelgericht betekent met het oog op het versterken van de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de begeleiding en kan voor de 
pedagogische begeleidingsdienst betekenen dat zij een makelaarsrol opneemt. In 
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dit artikel wordt verstaan onder makelaarsrol, de rol die de pedagogische 
begeleidingsdiensten hebben om de onderwijsinstellingen of de CLB’s in kwestie 
gericht te adviseren over het aanbod van een andere organisatie die expertise 
kan binnenbrengen die niet bij de pedagogische begeleidingsdiensten zelf 
aanwezig is. In dat geval voeren de pedagogische begeleidingsdiensten de 

begeleiding niet zelf uit, maar blijven ze wel de onderwijsinstellingen en CLB’s in 
kwestie verder opvolgen.”. 
 
Art. 62. In artikel 17 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
 
1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: 
 

“Dat verlof wegens bijzondere opdracht kan voor schooljaar 2022-2023 worden 
uitgeoefend in 106 voltijdse betrekkingen. Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen er 
53,5 voltijdse betrekkingen verlof wegens bijzondere opdracht worden 
uitgeoefend.”; 
 
2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: 
 
“§2. De pedagogische begeleidingsdiensten die niet beschikken over een 
personeelsformatie hebben samen elk schooljaar recht op 1,5 voltijdse 
betrekkingen verlof wegens bijzondere opdracht. De overige betrekkingen 
worden verdeeld over de pedagogische begeleidingsdiensten met 
personeelsformatie naar rato van het aandeel in de organieke betrekkingen in de 
onderwijsinstellingen die verbonden zijn aan die pedagogische 
begeleidingsdiensten.”. 

 
Art. 63. In hetzelfde decreet wordt een artikel 19/2 ingevoegd, dat luidt als 
volgt: 
 
“Art. 19/2. Voor het begeleiden van de implementatie van bepaalde 
beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering, zoals bepaald in artikel 15, §1, 
eerste lid, 4°, ontvangen de pedagogische begeleidingsdiensten: 
1° in het begrotingsjaar 2022 5.000.000 euro aan aanvullende 
werkingsmiddelen; 
2° in het begrotingsjaar 2023 6.500.000 euro aan aanvullende 
werkingsmiddelen; 
3°  vanaf het begrotingsjaar 2024 8.000.000 euro aan aanvullende 
werkingsmiddelen. 
 

De aanvullende werkingsmiddelen, vermeld in het eerste lid, worden 
verdeeld over alle pedagogische begeleidingsdiensten naar rato van het aantal 
organieke betrekkingen in de onderwijsinstellingen verbonden aan de 
pedagogische begeleidingsdienst. De Vlaamse Regering bepaalt de 
beleidsprioriteiten waarvoor de middelen aangewend worden en de verdeling van 
de middelen over deze beleidsprioriteiten.”.  
 
Art. 64. Artikel 23 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: 

 
“Art. 23. De werkingsmiddelen, vermeld in deze afdeling, worden uitbetaald in 
twee schijven: 
1° een eerste schijf van zestig procent wordt uitbetaald voor het einde van de 
maand februari van het betreffende begrotingsjaar; 
2° een tweede schijf van veertig procent wordt uitbetaald voor het einde van de 
maand juni van het betreffende begrotingsjaar. 
 

Er kan een reserve worden opgebouwd ten bedrage van maximaal twintig 
procent van de jaarlijkse middelen.”. 
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Art. 65. In artikel 24 van hetzelfde decreet wordt voor het eerste lid een lid 
ingevoegd, dat luidt als volgt: 
 
“De pedagogische begeleidingsdiensten wenden de werkingsmiddelen, vermeld in 

deze afdeling, uitsluitend aan voor de begeleiding van de onderwijsinstellingen en 
de CLB’s in kwestie, en dit overeenkomstig de goedgekeurde 
begeleidingsplannen. Indien uit de jaarlijkse rapporten, vermeld in artikel 15, §2, 
blijkt, rekening houdend met de criteria vermeld in artikel 15, §2, tweede lid en 
met toepassing van de procedure voor goedkeuring van de jaarlijkse rapporten, 
dat deze middelen niet worden aangewend voor de begeleiding overeenkomstig 
de goedgekeurde begeleidingsplannen, dan kan een gedeeltelijke terugbetaling 
van het werkingsbudget worden opgelegd. Deze terugbetaling kan maximaal tien 

procent van het werkingsbudget bedragen en wordt in mindering gebracht van de 
werkingsmiddelen van het daarop volgende werkingsjaar.”. 
 
Art. 66. In artikel 29 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
 
1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: 
 
“De bepalingen van artikel 15, paragrafen 2, 3 en 4 zijn van toepassing op de 
permanente ondersteuningscellen in de CLB’s, vermeld in artikel 15 van het 
decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het 
basisonderwijs, secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Zij 
maken hierover afspraken met de pedagogische begeleidingsdienst van het 
betrokken centrumnet.”; 

 
2° de paragrafen 2, 3 en 4 worden opgeheven. 
 
3° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt: 
 
“§ 5. Het begeleidingsplan, de jaarlijkse rapportering en de werkingscode van de 
pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen 
kunnen geïntegreerd worden.”. 
 
Afdeling 4. Decretale verankering en indexering van de middelen voor de Hogere 
Instituten voor Schone Kunsten en andere instellingen voor Schone Kunsten voor 
het organiseren van posthogeschoolvormingen voor het kalenderjaar 2022 
 
Art. 67. Aan artikel III.119 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, 

het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, wordt een paragraaf 9 
toegevoegd, die luidt als volgt: 
 
“§9. De toelage, vermeld in paragraaf 1 en berekend overeenkomstig dit artikel,  
wordt in het begrotingsjaar 2022 als volgt verdeeld over de hogere instituten 
voor schone kunsten en de instellingen die excellente kunstopleidingen 
organiseren:  
1° de toelage voor P.A.R.T.S. (Performing Arts, Research and Training Studies)  

wordt vastgesteld op 1.309.000 euro;  
2° de toelage voor het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) wordt 
vastgesteld op 1.188.000 euro;  
3° de toelage voor het Orpheus Instituut wordt vastgesteld op 757.000 euro;  
4° de toelage voor de IOA (International Opera Academy) wordt vastgesteld op  
501.000 euro;  
5° de toelage voor PoPoK (Posthogeschool voor Podiumkunsten) wordt  
vastgesteld op 461.000 euro. 
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De bedragen vermeld in het eerste lid, worden in het begrotingsjaar 2022 
geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen in paragraaf 1 van dit artikel.”. 
 
 
Afdeling 5. Verlenging van de subsidieovereenkomst met MOEV 

 
Art. 68. §1. In afwijking van artikel 4 en 5 van het decreet van 13 februari 2009 
houdende de organisatie van schoolsport, kan de Vlaamse Regering de 
subsidieovereenkomst die loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 
2021, binnen de beschikbare begrotingskredieten, met één jaar verlengen voor 
de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.  
 
§2. Voor verlenging met de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 

2022 wordt een jaarplan en begroting opgemaakt, dat uiterlijk op 1 november 
2021 wordt ingediend. Na afloop van deze periode, en uiterlijk op 1 mei 2023 
wordt een jaarverslag en jaarrekening ingediend bij de opvolgingsgroep, zoals 
bepaald in artikel 6 van het decreet, vermeld in §1. 
 
§3. De verlenging van de subsidieovereenkomst wordt als addendum bij de 
huidige subsidieovereenkomst gevoegd. 
 
Afdeling 6. Aanpassing van de werkingsuitkering voor de Hogere Zeevaartschool 
 
Art. 69. In artikel 2, §2, eerste lid, van het decreet van 20 februari 2009 
betreffende de Hogere Zeevaartschool, vervangen bij het decreet van 9 juli 2010, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 

1° de zinsnede “4.279.000,00 euro (prijsniveau 2010)” wordt vervangen door de 
zinsnede “5.375.631,00 euro (prijsniveau 2021)”;  
 
2° in punt 1° wordt het bedrag “200.000,00 euro” vervangen door het bedrag 
“2.000.000,00 euro”; 
 
3° in punt 2° wordt het bedrag “4.079.000,00 euro” vervangen door het bedrag 
“3.375.631,00 euro”. 
 
Afdeling 7. AGION – Terugvorderingstermijn 
 
Art. 70. In hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige 
bepalingen van de onderwijswetgeving, wordt het opschrift van afdeling II 
vervangen door wat volgt: “Afdeling II. – Agentschap voor Infrastructuur in het 

Onderwijs”. 
 
Art. 71. Artikel 19 van dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij decreet van 3 juli 
2020, wordt vervangen door wat volgt: 
 
“§1. Een inrichtende macht mag op AGION slechts een beroep doen voor een 
onroerend goed waarvan zij eigenaar is of waarop zij een zakelijk recht bezit dat 
haar het genot van het goed verzekert gedurende ten minste dertig jaar. Bij het 

einde van het zakelijk recht zal de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het 
zakelijk recht heeft toegestaan een vergoeding verschuldigd zijn aan de 
inrichtende macht gelijk aan de meerwaarde die op dat tijdstip zal ontstaan door 
de aan de gebouwen aangebrachte gesubsidieerde verbouwingen of nieuw 
opgerichte gesubsidieerde gebouwen. 
 

De hiervoor gestelde voorwaarden gelden niet voor de aankoop van 
gebouwen of de eerste uitrusting. 
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Dit zakelijk recht zal slechts vervreemd of met een zakelijk recht 
bezwaard mogen worden met de toestemming van de raad van bestuur van 
AGION. Indien de inrichtende macht deze toestemming niet voorafgaandelijk 
vraagt, is deze vervreemding of bezwaring niet tegenstelbaar aan AGION. 
 

§2. Bij verkoop of wijziging van het doel van het geheel of een deel van een 
gebouw dat werd aangekocht, gebouwd, gemoderniseerd, uitgebreid of geschikt 
gemaakt met tussenkomst van AGION, gaat AGION over tot terugvordering van 
het verstrekte subsidiebedrag. De aanvangsdatum voor de berekening van de 
toegekende vermindering is de eerste september van het schooljaar tijdens het 
welke de subsidie werd toegekend. De einddatum van de berekening is 31 
augustus van het schooljaar waarin het feit zich voordoet dat aanleiding geeft tot 
terugvordering. 

 
Het verstrekte subsidiebedrag wordt verminderd met 1/30 per jaar voor de periode 
waarbinnen het aldus aangekochte, gebouwde, gemoderniseerde, uitgebreide en 
geschikt gemaakte  gebouw werd aangewend voor de bestemming waarvoor de 
tussenkomst van AGION werd bekomen.  
 

De Vlaamse regering wordt gemachtigd om voor technische installaties 
waarvan de normale levensduur minder dan 30 jaar bedraagt, een afwijking op 
deze regel toe te staan met het oog op een kortere terugvorderingstermijn en de 
nadere modaliteiten hiervan te regelen. 
 

Wanneer een inrichtende macht de vervreemding of bezwaring van het 
zakelijk recht, vermeld in paragraaf 1, derde lid, niet voorafgaandelijk heeft 
gevraagd  kunnen de terugvorderingen waartoe de raad van bestuur beslist op 

basis van paragraaf 2 of 4 worden verhoogd met de wettelijke interesten voor 
burgerlijke zaken zoals bepaald conform artikel 2 van de wet van 5 mei 1865 
betreffende de lening tegen intrest. Deze interesten lopen vanaf het moment 
waarop het feit dat aanleiding geeft tot de terugvordering zich voordoet tot het 
moment waarop AGION kennis neemt van of op de hoogte gebracht wordt van dit 
feit. 
 
§3. Het bepaalde van paragraaf 1 en 2 is niet van toepassing op de aankoop van 
de in artikel 13, §2, bedoelde apparatuur. 
 
§4. Bij een fusie van inrichtende machten waardoor er een nieuwe inrichtende 
macht ontstaat of bij een overname van de onderwijsbevoegdheid door een 
andere inrichtende macht, kan het gebouw waarvoor er een beroep werd gedaan 
op AGION, met behoud van de bestemming, worden overgedragen of ter 

beschikking worden gesteld van de nieuw bevoegde inrichtende macht door 
gebruik te maken van één van de rechtsfiguren uit het burgerlijk recht. 
 

De nieuw bevoegde inrichtende macht treedt ten aanzien van AGION in de 
rechten en verplichtingen van de oorspronkelijke inrichtende macht op 
voorwaarde dat de nieuw bevoegde inrichtende macht eigenaar wordt van het 
gebouw of het zakelijk recht overneemt dat noodzakelijk was voor het bekomen 
van de subsidie door AGION. Indien de nieuw bevoegde inrichtende macht de 

eigendom of het zakelijk recht niet overneemt, blijft de oorspronkelijke 
inrichtende macht verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die 
door deze wet worden opgelegd voor het bekomen van de subsidies. 
 
§5. Bij een overdracht van het goed waarvoor een tussenkomst van AGION werd 
verkregen of van het zakelijk recht hierop naar een andere juridische entiteit 
zonder de overdracht van de onderwijsbevoegdheid en zonder wijziging van de 
subsidieerbare bestemming, blijft de oorspronkelijke inrichtende macht 
verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die door deze wet 
worden opgelegd voor het bekomen van de subsidies. 
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§6. In afwijking van paragraaf 2 kan de raad van bestuur van AGION beslissen 
niet terug te vorderen in het geval van een bestemmingswijziging die het gevolg 
is van een decretale beslissing met een impact op de organisatie van het 
onderwijs in het algemeen. 

 
§7. In afwijking van paragraaf 2, tweede lid, wordt het subsidiebedrag 
verminderd met 1/20 per jaar voor de periode waarin het aldus aangekochte, 
gebouwde, gemoderniseerde, uitgebreide en geschikt gemaakte gebouw werd 
aangewend voor de bestemming waarvoor de tussenkomst van AGION werd 
bekomen voor subsidiemiddelen die vastgelegd werden voor 1 september 2020.”. 
 
Hoofdstuk 6. Financiën en Begroting 

 
Art. 72. In artikel 2.9.4.1.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 
2013, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, wordt de zinsnede 
“10%” vervangen door de zinsnede “12%”. 
 
Art. 73. In artikel 2.9.4.2.11 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 
van 18 mei 2018 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 april 2021, worden 
volgende wijzigingen aangebracht: 
 
1° in paragraaf 1, eerste lid wordt de zinsnede “6%” vervangen door de zinsnede 
“3%”; 
 
2° aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: 
 

“In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief 6% voor overeenkomsten 
houdende zuivere aankoop waarvan de authentieke akte uiterlijk op 31 december 
2023 is verleden, als de verkrijger opteert voor de vermindering, vermeld in 
artikel 2.9.5.0.1 of de ontheffing, vermeld in artikel 3.6.0.0.6, §3.”. 
 
3° in paragraaf 3, eerste lid, punt 1°, worden de woorden “één jaar” vervangen 
door de woorden “twee jaar”; 
 
4° er wordt een paragraaf 6 toegevoegd die luidt als volgt: 
 
“§6. Het tarief, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, kan niet gecombineerd worden 
met de vermindering, vermeld in artikel 2.9.5.0.1 of de ontheffing, vermeld in 
artikel 3.6.0.0.6, §3.”. 
 

Art. 74. In artikel 2.9.4.2.12 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 
van 18 mei 2018 en het laatste gewijzigd bij het decreet van (…) [ontwerp van 
decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, 
wat betreft de vermindering van de onroerende voorheffing voor nieuwbouw en 
de toepassingsvoorwaarden van het verlaagd tarief voor de aankoop van een 
enige eigen woning met een verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie of 
tot sloop en herbouw] worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 

1° in paragraaf 1, eerste lid wordt de zinsnede “vermeld in artikel 2.9.4.2.11, 
wordt verminderd tot 5%” vervangen door de zinsnede “vermeld in artikel 
2.9.4.2.11, §1, eerste lid, wordt verminderd tot 1%”; 
 
2° aan paragraaf 1 wordt er een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 
 
“In afwijking van het eerste lid, bedraagt het tarief 5% voor overeenkomsten 
houdende zuivere aankoop waarvan de authentieke akte uiterlijk op 31 december 
2023 is verleden, als de verkrijger opteert voor de vermindering, vermeld in 
artikel 2.9.5.0.1 of de ontheffing, vermeld in artikel 3.6.0.0.6, §3.”. 
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3° in paragraaf 2, eerste lid, punt 1°, worden de woorden “één jaar” vervangen 
door de woorden “twee jaar”; 
 
4° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: 
 
“§4. Het tarief, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, kan niet gecombineerd worden 
met de vermindering, vermeld in artikel 2.9.5.0.1 of de ontheffing, vermeld in 
artikel 3.6.0.0.6, §3.”. 
 
Art. 75. In artikel 2.9.4.2.14, §5, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 
van 18 mei 2018 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 april 2021, worden 
in het eerste lid, punt 1°, de woorden “één jaar” vervangen door de woorden “twee 

jaar”. 
 
Art. 76. Aan titel 2, hoofdstuk 9, afdeling 4, onderafdeling 2, van hetzelfde 
decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van (…)[ontwerp van decreet tot 
wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de 
vermindering van de onroerende voorheffing voor nieuwbouw en de 
toepassingsvoorwaarden van het verlaagd tarief voor de aankoop van een enige 
eigen woning met een verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie of tot 
sloop en herbouw], wordt een artikel 2.9.4.2.15 toegevoegd, dat luidt als volgt: 
 
“Artikel 2.9.4.2.15. §1. In afwijking van artikel 2.9.4.1.1 bedraagt het 
verkooprecht 10 % voor verkoopovereenkomsten van onbebouwde landgoederen 
en onbebouwde onroerende goederen waarvoor een natuurbeheerplan type twee 
of drie als vermeld in artikel 16ter, §1, 2° en 3°, van het decreet van 21 oktober 

1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is goedgekeurd 
conform artikel 16octies van het voormelde decreet. 
 
§2. Voor de toepassing van het verlaagd tarief, vermeld in paragraaf 1, moeten 
naargelang het geval de volgende voorwaarden vervuld zijn:  
1° de verkrijgers van het onbebouwde landgoed voldoen aan de verplichting, 
vermeld in artikel 3.12.3.0.1, §1;  
2° de verkrijgers van het onbebouwd onroerend goed voldoen aan de 
verplichting, vermeld in artikel 3.12.3.0.1, §1 en §3.”. 
 
Art. 77. In artikel 2.9.5.0.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 
19 december 2014 en gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2015, 18 mei 2018 en 
21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 

1° in het eerste lid wordt tussen de zinsnede “een tot bewoning aangewend of 
bestemd onroerend goed“ en de zinsnede “door een natuurlijke persoon” de 
zinsnede “waarvan de authentieke akte uiterlijk op 31 december 2023 wordt 
verleden” ingevoegd; 
 
2° in het eerste lid wordt tussen de woorden “verschuldigd waren op de aankoop 
van de woning” en de woorden “die hem voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft 
gediend” de zinsnede “waarvan de authentieke akte voor 1 januari 2022 werd 

verleden en” ingevoegd; 
 
Art. 78. Artikel 2.9.5.0.5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 
mei 2018 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018, wordt vervangen 
door wat volgt: 
 
“Art. 2.9.5.0.5. §1. Als er voor alle verkrijgers toepassing wordt gemaakt van het 
verlaagde tarief, vermeld in artikel 2.9.4.2.11, §1, eerste lid, of artikel 
2.9.4.2.12, §1, eerste lid, en als de totale belastbare grondslag van het 
onroerend goed niet hoger is dan 220.000 euro, wordt er een 
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rechtenvermindering toegestaan van respectievelijk 2800 euro of 960 euro op het 
totaal van de op de aankoop berekende rechten. Als het verschuldigde 
verkooprecht lager is dan, naargelang het geval, hetzij 2800 euro, hetzij 960 
euro, dan wordt de rechtenvermindering verlaagd tot het bedrag van dit 
verkooprecht. 

 
Als er slechts voor sommige verkrijgers toepassing wordt gemaakt van het 

verlaagde tarief, vermeld in artikel 2.9.4.2.11, §1, eerste lid, of artikel 
2.9.4.2.12, §1, eerste lid, en als de totale belastbare grondslag van het 
onroerend goed niet hoger is dan 220.000 euro, wordt de rechtenvermindering 
van 2800 euro of 960 euro herleid tot het breukdeel van deze bedragen dat 
overeenstemt met het aandeel van de betrokken verkrijgers in de totale 
aankoop. Als het door deze verkrijgers verschuldigde verkooprecht lager is dan 

het overeenkomstige breukdeel van, naargelang het geval, hetzij 2800 euro, 
hetzij 960 euro, dan wordt de rechtenvermindering verlaagd tot het bedrag van 
het wettelijk aandeel van deze verkrijgers in het totale verschuldigde 
verkooprecht. 

 
Als er slechts voor een deel van de verkrijging toepassing wordt gemaakt 

van het verlaagd tarief, vermeld in artikel 2.9.4.2.11, §1, eerste lid, of artikel 
2.9.4.2.12, §1, eerste lid, en als de totale belastbare grondslag van het 
onroerend goed niet hoger is dan 220.000 euro, wordt de rechtenvermindering 
van 2800 euro of 960 euro herleid tot het breukdeel van deze bedragen dat 
overeenstemt met het aandeel van de verkrijging waarvoor het verlaagde tarief, 
vermeld in artikel 2.9.4.2.11, §1, eerste lid, of artikel 2.9.4.2.12, §1, eerste lid, 
wordt toegepast. 

   

Voor de onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de 
kernsteden en de gemeenten van de Vlaamse Rand rond Brussel zoals bepaald in 
artikel 1.1.0.0.2, twaalfde lid, 8° en 9°, wordt de rechtenvermindering, vermeld 
in het eerste lid, toegestaan als de totale belastbare grondslag van het onroerend 
goed niet hoger is dan 240.000 euro. 

 
§2. Als er voor alle verkrijgers toepassing wordt gemaakt van het verlaagde 
tarief, vermeld in artikel 2.9.4.2.11, §1, tweede lid, of artikel 2.9.4.2.12, §1, 
vijfde lid, en als de totale belastbare grondslag van het onroerend goed niet 
hoger is dan 220.000 euro, wordt er een rechtenvermindering toegestaan van 
respectievelijk 5600 euro of 4800 euro op het totaal van de op de aankoop 
berekende rechten. Als het verschuldigde verkooprecht lager is dan, naargelang 
het geval, hetzij 5600 euro, hetzij 4800 euro, dan wordt de rechtenvermindering 
verlaagd tot het bedrag van dit verkooprecht. 

 
Als er slechts voor sommige verkrijgers toepassing wordt gemaakt van het 

verlaagde tarief, vermeld in artikel 2.9.4.2.11, § 1, tweede lid of 2.9.4.2.12, § 1, 
vijfde lid, en als de totale belastbare grondslag van het onroerend goed niet 
hoger is dan 220.000 euro, wordt de rechtenvermindering van 5600 euro of 4800 
euro herleid tot het breukdeel van deze bedragen dat overeenstemt met het 
aandeel van de betrokken verkrijgers in de totale aankoop. Als het door deze 
verkrijgers verschuldigde verkooprecht lager is dan het overeenkomstig 

breukdeel van, naargelang het geval, hetzij 5600 euro, hetzij 4800 euro, dan 
wordt de rechtenvermindering verlaagd tot het bedrag van het wettelijk aandeel 
van deze verkrijgers in het totale verschuldigde verkooprecht. 

 
Als er slechts voor een deel van de verkrijging toepassing wordt gemaakt 

van het verlaagd tarief, vermeld in artikel 2.9.4.2.11, §1, tweede lid, of artikel 
2.9.4.2.12, §1, vijfde lid, en als de totale belastbare grondslag van het onroerend 
goed niet hoger is dan 220.000 euro, wordt de rechtenvermindering van 5600 
euro of 4800 euro herleid tot het breukdeel van deze bedragen dat overeenstemt 
met het aandeel van de verkrijging waarvoor het verlaagde tarief, vermeld in 



Pagina 21 van 24 

artikel 2.9.4.2.11, §1, tweede lid, of artikel 2.9.4.2.12, §1, vijfde lid, wordt 
toegepast.  

  
Voor de onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de 

kernsteden en de gemeenten van de Vlaamse Rand rond Brussel zoals bepaald in 

artikel 1.1.0.0.2, twaalfde lid, 8° en 9°, wordt de rechtenvermindering, vermeld 
in het eerste lid, toegestaan als de totale belastbare grondslag van het onroerend 
goed niet hoger is dan 240.000 euro.”. 

 
Art. 79. In artikel 3.6.0.0.6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 
19 december 2014 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 

1° in paragraaf 2/1 worden de woorden “uiterlijk een jaar” vervangen door de 
woorden “uiterlijk twee jaar”; 
 
2° in paragraaf 3, eerste lid wordt tussen de zinsnede “een woning in het 
Vlaamse Gewest,” en de woorden “waarin hij op een ogenblik” de zinsnede 
“waarvan de authentieke aankoopakte voor 1 januari 2022 werd verleden, en” 
ingevoegd; 
 
3° in paragraaf 3, eerste lid wordt tussen de woorden “dat hij als zijn nieuwe 
hoofdverblijfplaats aanwendt of bestemt” en de zinsnede “, en, in geval van” de 
zinsnede “waarvan de akte uiterlijk op 31 december 2023 werd verleden” 
ingevoegd;  
 
Art. 80. In artikel 3.12.3.0.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 

van 19 december 2014 en het laatst gewijzigd bij het decreet (…)[ontwerp van 
decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, 
wat betreft de vermindering van de onroerende voorheffing voor nieuwbouw en 
de toepassingsvoorwaarden van het verlaagd tarief voor de aankoop van een 
enige eigen woning met een verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie of 
tot sloop en herbouw], worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 
1° in paragraaf 1, punt 4°, wordt de zinsnede “artikel 2.9.4.2.11, artikel 
2.9.4.2.12, artikel 2.9.4.2.13, artikel 2.9.4.2.14,” vervangen door de zinsnede 
“artikel 2.9.4.2.11, §1, eerste lid, artikel 2.9.4.2.11, §1, tweede lid, artikel 
2.9.4.2.12, §1, eerste lid, artikel 2.9.4.2.12, §1, vijfde lid, artikel 2.9.4.2.13, 
artikel 2.9.4.2.14, artikel 2.9.4.2.15,; 
 
2° in paragraaf 3, vijfde lid, punt 2°, worden de woorden “een jaar” vervangen 

door de woorden “twee jaar”; 
 
3° in paragraaf 3, vijfde en zesde lid, wordt de zinsnede “artikel 2.9.4.2.11, §1” 
telkens vervangen door de zinsnede “artikel 2.9.4.2.11, § 1, eerste lid of artikel 
2.9.4.2.11, §1, tweede lid”; 
 
4° in paragraaf 3, zevende lid, wordt de zinsnede “artikel 2.9.4.2.12, §1, de 
toepassing van artikel 2.9.4.2.12, §1, derde lid,” vervangen door de zinsnede 

“artikel 2.9.4.2.12, §1, eerste lid of artikel 2.9.4.2.12, §1, vijfde lid, de 
toepassing van artikel 2.9.4.2.12, §1, derde lid,”; 
 
5° in paragraaf 3, achtste lid, worden de woorden “een jaar” vervangen door de 
woorden “twee jaar”; 
 
6° in paragraaf 3, achtste en negende lid, wordt de zinsnede “artikel 2.9.4.2.12, 
§ 1” telkens vervangen door de zinsnede “artikel 2.9.4.2.12, § 1, eerste lid of 
artikel 2.9.4.2.12, §1, vijfde lid”; 
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7° in paragraaf 3, tiende lid, worden de woorden “een jaar” vervangen door de 
woorden “twee jaar”; 
 
8° aan de derde paragraaf wordt een twaalfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 
 

“Als de partijen de toepassing van het verlaagd tarief, vermeld in artikel 
2.9.4.2.15, §1, van dit decreet, inroepen voor de aankoop van een onbebouwd 
onroerend goed, wordt bij de akte, vermeld in paragraaf 1, een afschrift van de 
beslissing tot goedkeuring van het natuurbeheerplan als vermeld in artikel 
16octies, §1, eerste lid, 5°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu toegevoegd.”. 
 
Hoofdstuk 7. Werk en Sociale Economie 

 
Art. 81. §1. Ter uitvoering van de maatregel VV 127 Digibanken van het 
relanceplan Vlaamse Veerkracht kan de Vlaamse Regering binnen de perken van 
de relanceprovisie lokale partnerschappen ondersteunen die tot doel hebben om 
het risico op digitale uitsluiting of achterstand van volwassen personen te 
verminderen. 
 

De projectondersteuning is gericht op gewest- en 
gemeenschapsbevoegdheden die al de volgende doelstellingen omvatten: 
1° toegang verlenen tot digitale technologieën via het voorwaardelijk ter 
beschikking stellen van laptops, beeldschermen en diverse hardware;  
2° via opleiding en kennisdeling persoonlijke of technische digitale vaardigheden 
aanleren;   
3° via begeleiding een verbeterde digitale toegang tot essentiële 

maatschappelijke diensten aanreiken. 
 
§2. De projectondersteuning loopt uiterlijk tot 31 december 2024. 
 
§3. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de projectondersteuning 
nader. 
 
§4. Het toezicht en de controle op de uitvoering van de projectondersteuning 
gebeuren conform het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk 
toezicht. 
 
Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding 
 
Art. 82.  Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2022, met uitzondering van: 

1° de artikelen 23 tot en met 25 en de artikelen 27 tot en met 29 die in werking 
treden 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad; 
2° de artikelen 58 tot en met 60 en 64 tot en met 66 die in werking treden op 1 
september 2022. 
3° Artikel 61 treedt in werking op 1 september 2022. Artikel 15, §2, laatste lid, 
van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, ingevoegd 
bij artikel 61, heeft uitwerking vanaf de datum dat de pedagogische 
begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen het jaarlijkse 

rapport indienen voor het schooljaar 2022-2023. 
 
 Artikel 26 heeft betrekking op de meldingsplicht tot onttrekking zoals 
vermeld in artikel 30 en 31, §1 en 2 het besluit van de Vlaamse Regering van 7 
mei 2021 tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 
betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat 
betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 
betreffende de onbevaarbare waterlopen. Volgens artikel 44 van dit besluit treedt 
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de regeling uit artikel 30 en 31, §1 en 2 pas in werking op een datum te bepalen 
door de minister. De inwerkingtreding van dit artikel hangt dus af van het 
vermelde ministerieel besluit. 
 
 Artikel 56 heeft uitwerking vanaf 1 september 2021. 

 
 Artikel 68 heeft uitwerking vanaf 1 november 2021. 
 
 De artikelen 73 tot en met 75 en 77 tot en met 79 zijn van toepassing op 
overeenkomsten houdende zuivere aankoop gesloten vanaf 1 januari 2022, of, in 
afwijking daarvan, op authentieke akten verleden vanaf 1 januari 2022, wanneer 
de overeenkomsten houdende zuivere aankoop waarop de akten betrekking 
hebben, gesloten zijn voor 1 januari 2022. 

 
 
Brussel, .... 
 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van 
Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, 

 
 
 
 
 
 

Jan JAMBON 

 
 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en 
Landbouw, 

 
 
 
 
 
 

Hilde CREVITS 
 

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 
Gelijke Kansen, 

 
 
 
 
 
 

Bart SOMERS 
 

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

 
 
 
 

 
 

Ben WEYTS 
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De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 
 
 

 
 
 
 

Zuhal DEMIR 
 
 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, 

 
 
 
 
 
 

Wouter BEKE 
 
 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, 
 
 
 
 

 
 

Matthias DIEPENDAELE 
 

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 
 

 
 
 
 
 

Lydia PEETERS 
 
 

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, 
 
 
 
 
 
 

Benjamin DALLE 



 

 
 
VOORONTWERP VAN PROGRAMMADECREET HOUDENDE BEPALINGEN TOT 
BEGELEIDING VAN DE BEGROTING 2022 
 

MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
 
 
Hoofdstuk 1. Algemeen 
 
Artikel 1 
 

Dit artikel behoeft geen commentaar. 
 
Hoofdstuk 2. Financiering lokale besturen 
 
Afdeling 1. Gemeentefonds 
 
Artikel 2 
 
Artikel 11 van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de 
dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, voorziet in een fiscale 
penalisatie voor gemeenten die niet minstens 5% aanvullende personenbelasting 
(APB) en 441 opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) heffen. De 
toelichting bij het Gemeentefondsdecreet verklaart het sanctiemechanisme in 
artikel 11 als een redelijke voorwaarde om een (volledige) toelage te genieten. De 

gemeenten moeten “op een evenwichtige wijze en in een redelijke mate bijdragen 
tot de financiering van het lokale beleid”, door aan hun burgers “een minimale 
fiscale inspanning te vragen”.  
 
Sinds het aanslagjaar 2019 kunnen de gemeenten gedifferentieerde tarieven voor 
hun opcentiemen op de onroerende voorheffing vaststellen. Op dit ogenblik wordt 
echter in het verdelingsmechanisme van het Gemeentefonds geen rekening 
gehouden met de mogelijkheid van tariefdifferentiaties OOV.  
 
De wijziging van artikel 11 biedt daar een (technische) oplossing voor, zonder te 
raken aan de drempelwaarden op zich.   
 
Aan de verschillende OOV-tarieven van de gemeente wordt een wegingsfactor 
toegekend, die overeenkomt met het aandeel van het belastbaar kadastraal 

inkomen waarop elk tarief van toepassing is, in verhouding tot het totale belastbare 
kadastrale inkomen van de gemeente. Het gewogen gemiddelde van alle tarieven 
moet minimaal gelijk zijn aan de huidige drempelwaarde OOV van 441 
opcentiemen opdat de gemeente niet gesanctioneerd wordt in het Gemeentefonds. 
 
Bijvoorbeeld: de gemeente hanteert een basistarief van 600 opcentiemen en een 
verminderd tarief van 300 opcentiemen voor een zekere categorie van onroerende 
goederen. 40% van het belastbare kadastrale inkomen (KI) van de onroerende 

goederen in de gemeente komt in aanmerking voor het verminderde tarief. Het 
gewogen gemiddelde van het gedifferentieerde tarief is dan: (600 opcentiemen x 
60/100 KI) + (300 opcentiemen x 40/100 KI) = 480 opcentiemen. De 
drempelwaarde OOV wordt hier niet bereikt en het gemeentelijke aandeel in het 
Gemeentefonds wordt niet verminderd.   
 
Artikel 3 en artikel 5 tot en met 9 
 
De lage rente van vandaag is niet alleen positief voor de lokale besturen (bv. lage 
kosten voor nieuwe leningen), maar heeft ook negatieve effecten. Zo rekenen de 
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meeste banken op dit ogenblik negatieve rentes aan op geld dat lokale besturen 
boven bepaalde limieten op bepaalde rekeningen hebben staan (daaronder vallen 
onder meer de gewone zichtrekeningen, maar ook meer en meer spaarrekeningen 
en zelfs kortlopende termijnrekeningen). Het negatieverentebeleid van de banken 
dreigt nog een tijd te zullen aanhouden en de limieten waarboven een negatieve 

rente wordt geheven, dreigen nog te worden verlaagd.  
 
Het spreekt voor zich dat lokale besturen, en overheden in het algemeen, 
dergelijke kosten maximaal willen vermijden in tijden waarin ze financieel onder 
druk staan. De stand van de zichtrekeningen is afhankelijk van het thesauriebeleid 
dat lokale besturen voeren, maar ook van de doorstortingen van grote financiële 
stromen van o.a. de Vlaamse overheid. Het Gemeentefonds is zo’n belangrijke 
financiële stroom vanuit de Vlaamse overheid naar de lokale besturen. De 

hoofddotatie van het Gemeentefonds is gemiddeld goed voor meer dan 20% van 
de exploitatie-ontvangsten van gemeenten en OCMW’s samen.  
 
De hoofddotatie van het Gemeentefonds wordt op dit ogenblik uitbetaald bij wijze 
van vier gelijke kwartaalvoorschotten in het lopende begrotingsjaar (artikel 13) en 
een saldo in het daaropvolgende jaar. De kwartaalvoorschotten worden steeds 
gestort op de laatste werkdag van de maanden januari, april, juli en oktober. Dat 
kan leiden tot vrij grote thesauriepieken op de zichtrekeningen van steden en 
gemeenten en de aanrekening van negatieve bankrentes.  
 
Een meer gespreide doorstorting van het Gemeentefonds kan zorgen voor minder 
grote thesauriepieken en kan de besturen helpen om negatieve rentes 
gemakkelijker te vermijden of te reduceren. Daarom wordt het 
voorschottensysteem voor de hoofddotatie van het Gemeentefonds vanaf 2022 

aangepast: de gemeenten en OCMW’s ontvangen vanaf januari tot en met oktober 
elke maand één tiende van hun laatste definitieve aandeel in het Gemeentefonds. 
 
Eenzelfde voorschottenregeling of spreiding van de betalingen wordt ook ingevoerd 
voor de aanvullende dotaties van het Gemeentefonds: 
- de Elia-compensatie (artikel 19quater); 
- de aanvullende dotatie als gevolg van de inkanteling van een aantal sectorale 
subsidies in het Gemeentefonds (artikel 19undecies); 
- de aanvullende dotatie voor de centrumsteden (artikel 19quinquies decies); 
- de aanvullende dotatie voor gemeenten die provinciale instellingen hebben 
overgenomen (artikel 19duodevicies). 
 
Artikel 4 
 

Voor de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van de Vlaamse Codex 
Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (VCO) en het Besluit Vlaamse Codex 
Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 (BVCO) waren volledig gereglementeerde 
subsidies, zoals het Gemeentefonds en andere algemene financiering, niet 
onderworpen aan ex ante-controles bij de toekenning: noch het advies van de 
Inspectie van Financiën, noch het begrotingsakkoord waren vereist. Alle 
modaliteiten inzake de toekenning van de subsidie (de begunstigden, de bedragen 
en de evolutie ervan, de berekeningswijze, de voorwaarden en verantwoording, …) 

zijn immers decretaal geregeld.  Het voldoen aan de subsidiemodaliteiten creëert 
een recht op de subsidie waarvan niet kan worden afgeweken.  Er is dan ook geen 
enkele appreciatiebevoegdheid vanwege de subsidieverstrekker inzake het al dan 
niet toekennen van de subsidie. 
 
Sinds 1 januari 2020 zijn echter de bepalingen over de voorafgaande controle bij 
de toekenning van subsidies, opgenomen in artikel 71 van het BVCO, van kracht. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de subsidies die enkel een 
rechtsgrond hebben in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van 



 

de Vlaamse Gemeenschap en de subsidies die een rechtsgrond hebben buiten het 
decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
De eerste categorie van subsidies, namelijk diegene die enkel een rechtsgrond 
hebben in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 

Gemeenschap, wordt aan een strenger regime onderworpen dan de tweede 
categorie. De bepalingen daarvoor zijn opgenomen in paragraaf 1 van artikel 71 
van het BVCO.  
 
De tweede categorie van subsidies, namelijk diegene die een rechtsgrond hebben 
buiten het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap, zoals het Gemeentefonds en zijn aanvullende dotaties, wordt, in 
paragraaf 3 van artikel 71 van het BVCO, onderworpen aan de ex ante controle 

waarin de betreffende regelgeving voorziet. Als tijdens het beleids- en 
goedkeuringsproces van de inhoudelijke regelgeving reeds in een sterke 
onderbouwing van de budgettaire impact is voorzien, kan de inhoudelijke 
regelgeving bepalen dat de verdere ex ante controles op de individuele 
toekenningsbeslissingen worden uitgesloten. Deze uitsluiting zal tijdens het 
beleids- en goedkeuringsproces van de inhoudelijke regelgeving worden 
beoordeeld door de betrokkenheid van de Inspectie van Financiën, de Vlaamse 
minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, de Vlaamse Regering en/of 
het Vlaams Parlement. 
 
Omdat het Gemeentefondsdecreet van 5 juli 2002 op dit ogenblik niet voorziet in 
de uitsluiting van een ex ante controle op de toekenningsbeslissingen in het kader 
van zowel de hoofddotatie als de aanvullende dotaties en omdat alle voorwaarden 
zijn vervuld om een dergelijke vrijstelling wel op te nemen, wordt nu een dergelijke 

bepaling opgenomen voor alle dotaties van het Gemeentefonds. Dat  
vereenvoudigt de procedure van toekenning en uitbetaling van de dotaties en biedt 
een grotere garantie op een tijdige uitbetaling, gezien de soms zeer korte termijnen 
(zo kan de definitieve verdeling van de hoofddotatie van het Gemeentefonds pas 
gebeuren begin/midden januari en moet een eerste voorschot al worden uitbetaald 
eind januari). 
 
Afdeling 2. Gedeeltelijke compensatie verlies energiedividenden 
 
Artikel 10 
 
Het Energiedecreet bepaalt dat de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en 
Gasmarkt (VREG) bevoegd is om de distributienettarieven voor elektriciteit en 
aardgas goed te keuren en hiervoor de berekeningsmethodes vast te stellen.  

De VREG dient, conform het Energiedecreet, een tariefmethodologie op te stellen, 
die  de regels, de rapporteringen en de berekeningen waarmee de tarieven voor 
de elektriciteits- en aardgasdistributie worden bepaald, omvat. De 
distributienetbeheerders moeten die tariefmethodologie gebruiken voor het 
opstellen van hun tariefvoorstellen. 
 
De VREG stelde in 2020 een nieuwe tariefmethodologie voor de distributie van 
elektriciteit en aardgas vast voor de reguleringsperiode 2021-2024. In haar nieuwe 

tariefmethodologie gaat de VREG uit van efficiëntiewinsten bij de netbeheerder 
Fluvius, door de fusie van de vroegere netbeheerders Eandis en Infrax in 2018, en 
rekent ze onder meer een lagere vergoeding aan voor het eigen vermogen (= de 
dividenden voor de gemeentelijke aandeelhouders). 
 
Door deze nieuwe tariefmethodologie en om een verdere gezonde werking van 
Fluvius te waarborgen, zal de winstuitkering vanuit Fluvius aan de 
gemeenten/aandeelhouders vanaf 2022 negatief worden beïnvloed. Om de 
Vlaamse gemeenten financieel gezond te houden en de lokale investeringen op peil 
te houden voorziet de Vlaamse Regering in een gedeeltelijke en tijdelijke 



 

compensatie voor de minderontvangsten uit de dividenden vanuit de Vlaamse 
begroting vanaf 2022 tot en met 2026.  
 
Die totale compensatie bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% 
van de door de netbeheerder Fluvius in oktober 2021 geraamde 

minderontvangsten uit dividenden voor de gemeenten voor de jaren 2022, 2023, 
2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020.  
 
Deze compensatie wordt volledig als algemene financiering en ter algemene 
financiële ondersteuning aan de gemeenten toegekend. De toegekende middelen 
zijn onvoorwaardelijk en kunnen volledig vrij worden besteed door de gemeenten, 
zonder enige rapporteringsverplichting. Deze algemene financiering van de lokale 
besturen, waarbij maatregelen worden genomen om de structurele financiële 

moeilijkheden die deze besturen ondervinden tegen te gaan, is complementair aan 
de dividendpolitiek van de DNB’s.  
 
Artikel 11 
 
De dividenden vanuit de distributienetbeheerders (DNB’s) naar de gemeenten 
worden bepaald door een aantal factoren, wat resulteert in een verschillende 
berekeningsbasis. Daarom is het niet opportuun de verdeling van de subsidie te 
baseren op een enkele verdelingsparameter maar gebeurt de verdeling op basis 
van drie parameters, met name een previsie (ramingen toekomstig dividend) en 
twee verhoudingsparameters (dividendverhouding 2020 en 2021).  
 
Het aandeel van elke individuele gemeente in de subsidie wordt aldus vastgesteld 
als volgt:  

 
- een derde volgens haar respectieve aandeel in de geraamde 

minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 
en 2026 ten opzichte van het jaar 2020; 

- een derde volgens haar respectieve aandeel in de dividenden voor het jaar 
2020; 

- een derde volgens haar respectieve aandeel in de dividenden voor het jaar 
2021.  
 

Voor elke parameter worden telkens de door Fluvius in oktober 2021 verstrekte 
gegevens gebruikt.  
 
De lijst met gemeenten en de aandelen in het compensatiebedrag, waarop ze vanaf 
het begrotingsjaar 2022 tot en met het begrotingsjaar 2026 recht hebben, wordt 

als bijlage bij dit decreet gevoegd. Het is immers belangrijk dat de gemeenten, in 
functie van de aanpassing van hun meerjarenplanning en het bewaken en bewaren 
van het financieel evenwicht daarin, zekerheid hebben over de 
compensatiebedragen waarop zij in die jaren recht hebben. 
 
Artikel 12 
 
De subsidie zal aan elke gemeente voor het volledige bedrag worden uitbetaald op 

uiterlijk 31 december van elk van de begrotingsjaren 2022 tot en met 2026.  
 
Hoofdstuk 3: Omgeving 
 
Afdeling 1. Afschaffing dubbele waarborg erkende kredietmaatschappijen 
 
Artikel 13 tot en met 21 
 



 

De voorliggende decreetsbepaling heeft tot doel de in het Regeerakkoord 
vooropgestelde afschaffing van de dubbele waarborg aan de erkende 
kredietmaatschappijen (EKM) door te voeren. 
De decretale basis voor erkenning blijft wel behouden en heeft tot doel om via de 
voorwaarden voor het behoud van de erkenning de risico’s verbonden aan de reeds 

verleende waarborgen te kunnen beperken. De voornaamste voorwaarden voor 
erkenning worden overgezet naar het decreet. 
Verwijzingen elders in de Vlaamse Codex Wonen worden geüpdatet aan het nieuw 
ontworpen artikel 5.58. 
 
Band met de begroting: 
 
De voorliggende decreetswijzigingen hebben tot doel de in het Regeerakkoord 

vooropgestelde afschaffing van de dubbele waarborg aan de erkende 
kredietmaatschappijen (EKM) door te voeren. Hierdoor wordt de jaarlijkse 
machtiging tot waarborgverstrekking van maximaal 200.000.000 euro geschrapt. 
Dit heeft tot gevolg dat de algemene ontvangsten verbonden aan de 
waarborgvergoeding die de EKM’s verschuldigd zijn voor de gewaarborgde funding 
wegvallen. Dit impliceert dat de algemene ontvangsten met 394.000 euro 
verminderen vanaf 2022. 
 
Hetzelfde geldt voor de waarborgvergoedingen verschuldigd voor de 
Gewestwaarborg verleend voor de leningen van erkende kredietmaatschappijen 
aan particulieren voor de verwerving van een eigen woning. De 
kredietmaatschappijen betalen hiervoor een vergoeding van 0,20% op de geleende 
bedragen. Er zal een cutoff regeling met de EKM’s worden afgesproken waarbij 
leningen met een kredietbeslissing die in 2021 aan Wonen-Vlaanderen werden 

gemeld, nog recht hebben op een waarborg. Aangezien de waarborgvergoeding 
pas wordt gestort op het moment van het verlijden van de akte, kunnen de eerste 
4 maanden van 2022 nog ontvangsten verwacht worden. Deze worden op 75.000 
euro geraamd, of een vermindering met 246.000 euro ten opzichte van het voor 
2021 begrote bedrag van 321.000 euro. Vanaf 2023 vallen deze ontvangsten 
volledig weg.  
 
Tegelijk valt de jaarlijkse aangroei van de gewaarborgde schuld door deze 
afschaffing van de dubbele waarborg weg. 
 
Tot slot dient rekening te worden gehouden met een herclassificatie van de EKM’s 
die door het wegvallen van de waarborgen mogelijks niet langer als instellingen 
behorend tot de sector 13.12 (Vlaamse consolidatiekring) zullen behoren. In de 
begrotingsaanpassing 2021 bedroeg het positieve effect op het ESR-

vorderingensaldo 3.273.000 euro. 
 
Afdeling 2. Doorgifte persoonsgegevens in het kader van de huursubsidie 
 
Artikel 22 
 
Huidig artikel 6.3/1 van de Vlaamse Codex Wonen regelt welke gegevens door de 
verhuurders mogen worden doorgegeven aan het Agentschap. Het artikel bepaalt 

dat de gegevens mogen worden doorgegeven om na te gaan of voldaan is aan de 
voorwaarden en verplichtingen van de huurpremie (nl. boek 5, deel 5, titel 3). De 
huursubsidie (nl. boek 5, deel 5, titel 2) werd verkeerdelijk niet opgenomen in de 
bepaling, en wordt daarom via deze programmadecreetsbepaling toegevoegd. 
 
De wijziging is nodig om terugvorderingen te kunnen doen van ten onrechte 
genoten huursubsidies als n.a.v. een onderzoek wordt vastgesteld dat de 
huursubsidiegenieter eigenaar is van in het buitenland gelegen onroerende 
goederen. De verhuurder (nl. het Sociaal Verhuurkantoor) zal in dat geval een 
afschrift van het onderzoeksrapport aan het Agentschap bezorgen, zodat het 



 

Agentschap de ten onrechte genoten huursubsidie kan terugvorderen. Om dit 
privacy-matig mogelijk te maken is het nodig om artikel 6.3/1, §6, 5° aan te 
passen zodat gegevens m.b.t. onroerende rechten (nl. buitenlands onroerend bezit 
en de onderzoeksverslagen van buitenlandse bureaus) kunnen doorgegeven 
worden aan Wonen-Vlaanderen om de voorwaarden met betrekking tot de 

huursubsidie na te gaan. 
 
Band met de begroting:  
 
Deze bepaling maakt het mogelijk om de resultaten van onderzoeken naar 
buitenlandse eigendommen over te maken aan het Agentschap Wonen-
Vlaanderen, zodat ten onrechte genoten huursubsidies kunnen teruggevorderd 
worden. Dit kan leiden tot hogere ESR-ontvangsten in het Fonds voor de 

Huisvesting (QF0-9QDGTTB-OW). 
 
Uitgaande van een 5-tal dossiers per jaar en een gemiddelde huursubsidie van 160 
euro, moet gerekend worden aan: 
 
160 euro * 12 maanden * 10 jaar = 19.200 euro 
19.200 euro * 5 dossiers = 96.000 euro 
 
Er wordt in deze raming geen rekening gehouden met de wettelijke intrest die ook 
nog zal aangerekend worden. 
 
Afdeling 3. Stopzetting uitbetalingen water- en energievergoedingen in het kader 
van COVID19 
 

Artikel 23 
 
Om het schokeffect van de financiële en economische consequenties van de 
COVID-19-pandemie te matigen voorzag het decreet van 3 april 2020 in een 
vergoeding voor elke natuurlijke persoon die zijn hoofdverblijfplaats in het Vlaamse 
Gewest heeft en die zich in een toestand bevindt van vergoede tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen. Deze regeling werd 
nadien uitgebreid tot zeevarenden. 
 
Bij de opmaak van het decreet van 3 april 2020 werd ervoor gekozen om deze 
vergoeding aan de doelgroep zoals beschreven in artikel 6 van het decreet volledig 
automatisch uit te betalen. Dit om de getroffen burger zo snel mogelijk te kunnen 
helpen zonder overbodige administratieve overlast te creëren. Met succes, want 
op deze manier ontvingen op enkele maanden tijd een 828.000 Vlamingen de 

vergoeding. 
 
Om dit te realiseren werd er een samenwerking opgezet tussen de 
uitbetalingsinstellingen, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Er werd hierbij vanuit gegaan dat 
een volledige automatisering de doorlooptijd van het ganse proces voor alle 
betrokkenen zou minimaliseren.   
 

In de praktijk blijkt vandaag dat er een restgroep van burgers is die weliswaar 
recht hebben op de vergoeding maar waarvoor – ondanks deze automatisering - 
de nodige informatie om allerlei redenen nog niet aan de Vlaamse Overheid werd 
bezorgd.  
 
Onderzoek wijst uit dat het in uitzonderlijke gevallen mogelijk is dat dossiers niet 
in dit digitale circuit worden opgenomen en dat in andere uitzonderlijke gevallen 
de verwerking bij de RVA tot maximaal 3 jaar doorlooptijd kan kennen. Dit heeft 
als gevolg dat deze burgers uit de boot dreigen te vallen. 
 



 

Daarom bieden we de getroffen burgers vandaag reeds de mogelijkheid om – mits 
aanleveren van de nodige bewijsstukken – de vergoeding alsnog te bekomen. 
Hiervan hebben een 150-tal mensen ondertussen gebruik gemaakt. Het is 
onmogelijk in te schatten hoeveel dossiers er op deze manier nog verwacht kunnen 
worden. 

 
Naast deze problematiek zijn er ook burgers waarvoor de Vlaamse Overheid wel 
weet dat deze recht hebben op de vergoeding, maar waarvoor geen geldig 
rekeningnummer werd aangeleverd. De betrokkenen werden per brief gevraagd 
om een rekeningnummer aan te leveren. Een 3000-tal van hen gaf echter nog geen 
gevolg aan deze oproep.  
 
Het initiële decreet was niet op deze situaties voorzien, met onduidelijkheid voor 

alle betrokken partijen als gevolg: 
- Voor de burger is niet duidelijk hoe lang nog bewijsstukken en 

rekeningnummers kunnen worden aangeleverd. 
- Voor de administratie is het onmogelijk in te schatten welke budgetten 

nog voor de uitbetaling van de vergoeding moeten worden gereserveerd 
aangezien er nog jaren nieuwe personen kunnen opduiken die ook recht 
hebben op de vergoeding. 

- Voor alle betrokken partijen (Uitbetalingsinstellingen, RVA, KSZ en 
verschillende entiteiten van de Vlaamse Overheid) is het niet duidelijk 
hoelang systemen voor gegevensuitwisseling operationeel gehouden 
moeten worden en personeel moet worden voorzien voor de 
ondersteuning ervan. 

 
Gelet op het feit dat de in het decreet van 3 april 2020 voorziene vergoeding 

diende om het schokeffect van de financiële gevolgen van de coronamaatregelen 
tijdens de eerste noodtoestand op te vangen door welbepaalde kosten gedurende 
de eerste maand van tijdelijke werkloosheid te dekken en deze periode in het 
verleden ligt (periode civiele noodsituatie gerelateerd aan de vergoeding eindigde 
in juli 2020) is het voorstel om de regeling inzake de water- en 
energievergoeding te wijzigen om decretaal in een einde te voorzien voor de 
uitbetaling van de vergoeding in het kader van artikel 6. Dit aangezien de 
vergoedingen die nog worden uitbetaald meer dan één jaar na het verstrijken 
van de eerste noodtoestand, niet meer bijdragen tot het initiële doel van de 
vergoeding zijnde het opvangen van het schokeffect van de financiële gevolgen 
tijdens die eerste noodtoestand. Hiermee kan dan ook een antwoord geboden 
worden aan de hierboven geschetste onduidelijkheid voor zowel burgers als 
administraties. 
 

Bijgevolg wordt decretaal verankerd dat  
- Vanaf 30 dagen na inwerkingtreding van artikel 23 van het 

programmadecreet van xxx houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2022 geen nieuwe rechthebbenden op de vergoeding als vermeld in 
artikel 6, §1, meer worden aanvaard. 

- Vanaf 60 dagen na inwerkingtreding van artikel 23 van het programmadecreet 
van xxx houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2022 het recht 
op de vergoeding voor die aanvragen die niet tijdig ingediend of vervolledigd 

zijn met een geldig rekeningnummer vervalt. 
 
Band met de begroting: 
 
- Weerslag op de budgetten: er worden geen bijkomende vergoedingen in 

kader van de water- en energievergoeding meer uitbetaald na februari 2022. 
Het is erg moeilijk te ramen, maar een ruwe schatting is een besparing van 
ongeveer een 1500-tal vergoedingen of 300.000 euro voor de komende 3 
jaar. 



 

- Er moet niet meer voorzien worden in de externe technische ondersteuning 
van dit gedigitaliseerd proces. Dit zou ongeveer 50.000 euro besparen. 

 
- Totaal gereserveerde budget: 184,16 miljoen euro 
- Totaal uitbetaald budget (raming tot najaar 2021): 170 miljoen euro 
Saldo: 14,16 miljoen euro 
 
Afdeling 4. Wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 
 
Artikel 24, 25, 27 en 28 
 

Naar aanleiding van de overdracht van bevoegdheden inzake sociale zekerheid van 
het niveau van de federale staat naar de deelstaten met de zesde 
staatshervorming, werd in een eerste fase de tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden ondergebracht in één Vlaams verzekeringsmodel, het VSB (Vlaamse 
Sociale Bescherming). Dit werd gerealiseerd met het decreet van 24 juni 2016 
houdende de Vlaamse sociale bescherming. Inmiddels werd een verdere uitwerking 
van de Vlaamse sociale zekerheid voorzien in het decreet van 18 mei 2018 
houdende de Vlaamse sociale bescherming. De tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden werd hierdoor het ‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’ waarbij 
de attestering verzorgd wordt door de Vlaamse zorgkassen. Het decreet van 18 
mei 2018 voorzag een wijziging van het toenmalige artikel 35ter, §5 en 6 van de 
Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging en het toenmalige artikel 16sexies van het decreet van 24 mei 
2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending. Op dat ogenblik 

werd de waterwetgeving gecodificeerd in het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, waardoor de wijzigingen 
hierin niet werden meegenomen. Met de huidige voorstellen worden de artikelen 
4.2.2.1.5, 4.2.2.1.6, 4.3.3.1 en 4.3.3.3 nu in overeenstemming gebracht met het 
decreet van 18 mei 2018. 
 
Artikel 26 
 
Via het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot uitvoering van diverse 
bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare 
waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 
december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de 
naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare 
waterlopen, wordt onder meer het onttrekken van oppervlaktewater uit 
onbevaarbare waterlopen en publieke grachten geregeld. Dergelijke onttrekkingen 
moeten beschouwd worden als private waterwinningen als vermeld in artikel 4.1.1, 
6° van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 15 juni 2018. De heffingsregeling uit artikel 4.2.1.1.1 en 
volgende van het zelfde decreet zijn daar op van toepassing.  
 
In de regel wordt de heffing bepaald aan de hand van de meterstand die door de 

eigen waterwinner wordt doorgegeven. In artikel 4.2.2.5.2, 2e lid, punt 3, zit een 
regeling vervat voor die gevallen waarin geen meterstand wordt doorgegeven. 
Momenteel bevat die regeling onder andere bepalingen voor winningen van 
oppervlaktewater uit bevaarbare waterlopen, de zogenaamde watervang. 
Met dit artikel wordt deze regeling uitgebreid tot het onttrekken van 
oppervlaktewater uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, waarvoor 
recent het besluit Vlaamse Regering werd goedgekeurd. De inwerkingtreding van 
artikel 30 van het besluit van 7 mei 2021 wordt bepaald door de minister, conform 
artikel 44, eerste lid, van hetzelfde besluit. De wijzigingen aan artikel 4.2.2.5.2 
treden op hetzelfde ogenblik in werking als artikel 30. 



 

 
Artikel 29 
Bij de codificatie van de waterregelgeving in het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, werden de 
interne verwijzingen in de artikels van de betreffende decreten en bijlagen 

hernummerd conform de nieuwe artikelnummering. De tekst, opgenomen aan het 
einde van bijlage 5 bij de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, verwees naar het volume verbruikt 
water Q. De definitie vinden we in het decreet terug in artikel 4.2.2.5.1, en niet in 
het niet-bestaande artikel 4.1.1.5.1, zoals in de huidige tekst foutief wordt 
vermeld. Met het voorstel wordt dit nu gecorrigeerd. 
 
Afdeling 5. Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materialenkringlopen en afvalstoffen – OVAM-heffingen 

Artikel 30 tot 38 
 
1. Situering 
 
De voorliggende wijzigingen in het kader van de begrotingsopmaak 2022 
optimaliseren het sturende effect van de heffingen ter ondersteuning van het 
gevoerde afval- en materialenbeleid.  
 
2. Inhoud en artikelsgewijze bespreking 
 
2.1 Inzake het verhogen van de heffing op het (mee)verbranden van 
afvalstoffen (artikel 30 tot 33 en 37 tot 38) 

 
In de lange termijnvisie eindverwerking (zie mededeling van 18 december 2020 
van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en 
Toerisme aan de Vlaamse regering) is voorzien om naar analogie met de wijze 
waarop storten van brandbaar afval werd afgebouwd, na te gaan op welke wijze 
heffingen aan het eind van de keten verder kunnen worden ingezet om de loutere 
energievalorisatie van restafval af te bouwen ten gunste van selectieve inzameling 
en mechanische of chemische materiaalrecyclage. Streefdoel daarbij moet zijn om 
via de heffing loutere energievalorisatie duurder te maken dan de meer wenselijke 
verwerking. Zolang verbranding goedkoper blijft dan materiaalrecyclage wordt 
verbranding immers duidelijk gefaciliteerd ten nadele van het sluiten van 
materiaalkringlopen. Een verhoging van de heffing om materiaalrecyclage te 
faciliteren is dan ook vnl. bedoeld als sturende heffing. De verhoging van de 
heffingen moet daarbij in de eerste plaats de nodige investeringen voor 

alternatieve verwerking genereren door een kader te creëren waarbij een level 
playing field wordt gecreëerd/in het vooruitzicht wordt gesteld voor 
materiaalrecyclage in vergelijking met verbranding. 
 
In een recente OESO-review finaal gepubliceerd in maart 2021 waarin de OESO 
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) het Belgisch 
beleid evalueerde voor de periode 2007-2019 wordt als beleidsmaatregel in de 
eerste plaats aanbevolen om de regionale heffingen voor het verbranden van 
afvalstoffen te verhogen (cf. pag. 201 van het rapport: Recommendations on 
waste, materials management and the circular economy: Policy instruments: 
‘Increase regional incineration taxes to create further incentives for waste 
recycling’.) 
 
Uit een recent onderzoek naar het effect van de verbrandingsheffing op 
plasticfracties in het bedrijfsafval in Vlaanderen blijkt ook dat stijgende 
verbrandingsheffingen een significante vermindering van bedrijfsafval (plastics) als 
gevolg heeft (De Weerdt et al., 2020).  



 

 
Met het oog op het verhogen van de verbrandingsheffing werd door OVAM eind 
2020 aan Vito een impactanalyse gevraagd van een verhoging van de heffing. Er 
werd gevraagd wat de milieueffecten zijn en wat de effecten zijn op de actoren in 
de keten. 

 
De bevindingen van de impactanalyse kunnen als volgt worden samengevat:  
 
– De verhoging van de heffing alleen biedt zowel voor bedrijfsrestafval als voor 
huishoudelijk restafval geen voldoende voorwaarde, maar is wel een noodzakelijke 
randvoorwaarde om, in combinatie met andere maatregelen, een daling in het 
aanbod aan restafval te creëren; 
 

– Uit zowel Vlaams als internationaal onderzoek blijkt dat de prijsgevoeligheid van 
gezinnen voor het aanbieden van restafval laag ligt, maar ook afhankelijk is van 
de manier waarop afval ingezameld wordt;  
 
– Voor bedrijven is het belang van financiële prikkels groter. Wanneer we inzichten 
uit de bestaande literatuur toepassen op de Vlaamse context, merken we dat de 
gedragsreacties bij bedrijven groter zijn dan bij de gezinnen; 
  
Een eerder voorgestelde verhoging naar 15 euro per ton kreeg n.a.v. eventuele 
voorstellen in het kader van de begrotingscontrole voor 2021 op 13 april 2021 ook 
al gunstig advies van de Inspectie van Financiën. ‘De inspectie van financiën 
noteert daarbij dat de heffing verhoogd wordt om de hoeveelheid afval die 
aangeboden wordt voor verbranding, te beperken. De vraag rijst of een eerder 
beperkte verhoging van de heffing per ton van € 1,62 (van € 13,38 naar € 15,00) 

voldoende substantieel is om op redelijke termijn tot een ernstige afbouw van 
(mee) te verbranden afval te komen.’. En verder: ‘De heffing wil evenwel een 
ontradend effect hebben. De te verkiezen situatie is dan ook de situatie waarbij de 
verhoging van de heffing geen enkele meerontvangst geeft aangezien op dat 
ogenblik daadwerkelijk een belangrijke vermindering van de hoeveelheid afval die 
aangeboden wordt voor verbranding, gerealiseerd wordt.’  
Een aanzienlijke verhoging van de heffing focust volledig op het ontradend effect 
van de heffing. 
Daarnaast heeft de heffing voor het (mee)verbranden ook een financierend aspect 
op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Van de huidige inkomsten betreft 
ongeveer 75% het meeverbranden van afvalstoffen.  
 
In de afgelopen decennia werden op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’ 
via de afvalheffing jaarlijks gemiddeld 50.000.000 euro inkomsten gegenereerd. 

De afgelopen jaren werd dit bijgesteld tot 48.000.000 euro. Zoals hierboven 
vermeld zijn in 2020 de inkomsten gedaald beneden 46.000.000 euro en zal op 
basis van de aangiften voor 2021 die dalende trend in 2021 worden bevestigd en 
zich verder zetten. 
 
De heffing voor (mee)verbranden van bedrijfsafvalstoffen vanaf 2022 verhogen tot  
25 euro per ton zal die daling compenseren en zal de inkomsten terug doen stijgen. 
Dergelijke tariefverhoging is ook coherent met de doelstellingen van de lange 

termijnvisie eindverwerking. Door de sturende werking van deze verhoging moet 
er vanaf 2023 opnieuw een daling van de inkomsten worden voorzien. 
 
De voorgestelde verhoging van het heffingstarief betreft het verbranden van 
bedrijfsafvalstoffen. De verhoging van het tarief geldt niet voor huishoudelijke 
afvalstoffen en voorbehandelde huishoudelijke afvalstoffen. De hoeveelheid 
bedrijfsrestafval moet volgens de doelstellingen van het uitvoeringsplan tegen 
2022 met 15% gedaald zijn. Door een slechte sortering aan de bron komt er op dit 
moment echter nog vrij veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval terecht. In 
vergelijking daarmee is de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen al 



 

veel beter ingeburgerd. Naast een aangescherpte controle op het sorteergedrag 
van bedrijven, kan een verhoging van de heffing op het verbranden van het 
bedrijfsrestafval een extra incentive geven om de hoeveelheid bedrijfsrestafval 
verder af te bouwen. De hogervermelde impactanalyse van het Vito gaf in die zin 
ook aan dat gedragsreacties op financiële prikkels groter zijn bij bedrijven dan bij 

huishoudens.  
 
Onder huishoudelijk restafval wordt conform de definitie in het Vlarema (artikel 
1.2.1, §2, 40°/1) verstaan: de fractie van huishoudelijke afvalstoffen die niet 
selectief wordt aangeboden of ingezameld, inclusief niet-selectief ingezameld afval 
van straatvuilnisbakjes in beheer van de gemeenten of intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, alsook het straat- en veegvuil en het afval van het 
opruimen van sluikstorten.  

 
Ook huishoudelijk afval dat een voorbehandeling ondergaat voorafgaand aan 
verbranding, wordt uitgesloten van het verhoogd tarief voor bedrijfsafvalstoffen. 
Dit gezien het in oorsprong afkomstig is van huishoudens en niet van bedrijven. 
Ook grofvuil afkomstig van huishoudens dat wordt aangeboden via huis aan huis 
inzameling en via het recyclagepark valt onder het tarief voor huishoudelijke 
afvalstoffen. 
 
Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn 
bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als 
huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van 
dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere 
huishouding (Vlarema artikel 1.2.1, §2, 54°). 
 

Conform de bepalingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval kunnen lokale besturen vergelijkbaar bedrijfsafval van kmo’s op hun 
grondgebied inzamelen. Dat mag als de hoeveelheden vergelijkbaar zijn met de 
hoeveelheid huishoudelijk afval van een gemiddeld gezin. Hierbij wordt uitgegaan 
van een hoeveelheid van maximaal drie restafvalzakken van 60 liter per 
tweewekelijkse ophaling of één container van 22,5 kg restafval. Het vergelijkbaar 
bedrijfsrestafval dat samen met het huishoudelijk afval in eenzelfde ronde wordt 
ingezameld wordt geregistreerd als huishoudelijk restafval en is niet meer 
traceerbaar als bedrijfsafval. Met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval dat 
samen in eenzelfde ronde opgehaald wordt met huishoudelijk afval valt dus mee 
onder het heffingstarief voor het verbranden van huishoudelijk afval. 
 
Wanneer een gemeente gelijkaardig bedrijfsafval wil inzamelen is dat gekoppeld 
aan bijkomende voorwaarden (aparte boekhouding, Vlarema-contract en correcte 

registratie). Het gaat dan over een grotere hoeveelheid dan deze maximaal 
vastgelegd voor het vergelijkbaar bedrijfsafval. Deze hoeveelheden moeten apart 
geregistreerd worden als bedrijfsafval en vallen dus onder het heffingstarief voor 
het verbranden van bedrijfsafvalstoffen. Dit is dan gelijk aan het heffingstarief voor 
bedrijfsrestafval dat via de private kanalen wordt ingezameld. 

Onder het bedrijfsafval dat naar verbranding gaat, vallen daarnaast ook enkele 
stromen waarvoor verbranden de beste oplossing is. Dit wil zeggen dat alternatieve 
verwerkingsmogelijkheden voor de verwijdering/vernietiging ervan momenteel 
ontbreken of zelfs niet mogelijk zijn. Concreet is dit het geval voor risicohoudend 
en niet-risicohoudend medisch afval en slib (rioolwaterzuiveringsslib en ander 
industrieel slib). De hoeveelheid van deze stromen die naar verbranding gaat kan 
moeilijk worden verminderd door een verhoging van het heffingstarief. Aangezien 
deze stromen preferentieel naar verbranding worden gestuurd zou een verhoging 
van de heffing nodeloos drempelverhogend werken.  

 
Artikelsgewijze bespreking 



 

Artikel 30 tot en met 33 

Hierin worden de nieuwe heffingstarieven bepaald, samen met de afvalstoffen 
waarop ze van toepassing zijn. 

Artikel 37 en 38 

In deze artikelen wordt ervoor gezorgd dat de nieuwe heffingstarieven worden 
gekoppeld aan het indexcijfer van november 2021. De vanaf 1 juli 2015 ingevoerde 
vermenigvuldiging met 1,5 is daarom niet van toepassing op de nieuw ingevoerde 
tarieven. 

Budgettaire impact. 
 
Op basis van de heffingsplichtige hoeveelheden bedrijfsafval (mee)verbrand in 
2020 (1.500 kiloton) en een verhoging van de heffing van 13,38 euro naar 25 euro 
per ton, zou dat een positieve jaarlijkse budgettaire impact hebben van 17.430.000 
euro. 
 

2.2. Wijzigingen inzake het verlaagd tarief voor breekresidu’s (artikel 34 
tot en met 36) 
 
Inhoud 
 
Het verlaagd tarief voor het storten van breekresidu’s werd in 2007 ingevoerd met 
als doelstelling het bekomen van meer zuivere puingranulaten. De kosten voor het 
opschonen van de granulaten werd daarbij gecompenseerd met een verlaagd tarief 
voor het storten van de residu’s die daarbij vrijkomen. 
 
Omdat enerzijds de doelmatigheid van het huidige verlaagd tarief voor het storten 
van breekresidu's, meer bepaald het bekomen van meer zuivere gerecycleerde 
granulaten die kunnen gebruikt worden in hoogwaardige toepassingen, 
onvoldoende werd gerealiseerd, en anderzijds niettegenstaande een belangrijke 
handhavingsinspanning van de OVAM, het verlaagd tarief met de regelmaat van 
de klok wordt misbruikt door het contingent van 1% op te vullen met andere 
afvalstoffen, werden n.a.v. de begrotingsopmaak voor 2021 de bepalingen inzake 
het betreffend verlaagd tarief gewijzigd bij decreet van 18 december 2020 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2021.  
 
De toepassing van het verlaagd tarief werd in de eerste plaats vanaf 1 januari 2021 
beperkt tot maximaal 0,5% van de hoeveelheid geproduceerde granulaten. 

 
Aansluitend werd tevens, naar analogie met voorgaande afbouwregelingen, het 
verlaagd tarief in een periode van 3 jaar afgebouwd. 
 
In overleg met de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten (FPRG vzw) 
en de momenteel actieve certificatie-instellingen Copro en Certipro heeft de OVAM 
ondertussen een alternatieve werkwijze uitgewerkt dat moet toelaten om via het 
verlaagd tarief alsnog de voormelde doelstelling, meer bepaald het bekomen van 
zuivere gerecycleerde granulaten die maximaal kunnen worden ingezet ter 
vervanging van primaire granulaten in hoogwaardige toepassingen (bijvoorbeeld 
in betontoepassingen in plaats van gebruik als onderfunderingsmateriaal), 
maximaal te realiseren. Voor het gebruik in hoogwaardige toepassingen en het 
effectief realiseren van een circulaire economie moeten de granulaten voldoen aan 
striktere eisen voor wat betreft de fysische verontreiniging (wat momenteel nog 

niet het geval is). 
 



 

Dit alternatief houdt in dat het daadwerkelijk verder opschonen van de 
geproduceerde granulaten en het afvoeren van de daarbij vrijkomende residu’s 
met toepassing van het verlaagd tarief wordt opgevolgd door de certificatie-
instelling die instaat voor de certificatie van de granulaten.  
 

In overleg met de sector heeft de OVAM daartoe een reglement opgemaakt met 
de voorwaarden voor het afvoeren van de daarbij vrijkomende residu’s met 
toepassing van het verlaagd tarief. Die voorwaarden hebben betrekking op: 

- de werking van de breker (in het bijzonder bepalingen voor inrichtingen 
die zowel breken als sorteren); 

- het acceptatiebeleid; 
- de installatie; 
- de aard en herkomst van de reststoffen die in aanmerking komen voor het 

verlaagde tarief (nadere omschrijving van wat als breekresidu kan 
beschouwd worden en wat niet); 

- een resultaatsverbintenis voor gerecycleerde granulaten; 
- de afvoer van reststoffen; 
- de rapportage van de hoeveelheden; 
- het aantal audits en omschrijving van wat een audit moet omvatten; 
- de informatieplicht aan de OVAM. 

 
De certificatie-instelling (momenteel Copro of Certipro) moet de opvolging van 
deze voorwaarden vermeld in het reglement garanderen. 
Deze werkwijze moet er enerzijds voor zorgen dat de granulaten effectief worden 
opgeschoond en dat het verlaagd tarief enkel wordt toegepast voor het storten van 
de residu’s die daarbij vrijkomen. Anderzijds dat de handhavingsinspanning van de 
OVAM tot een minimum kan worden beperkt. 

 
Op die basis wordt het verlaagd tarief voor het storten van breekresidu’s voorlopig 
behouden. 
 
Artikelsgewijze bespreking 
 
Artikel 34 en 35 
 
Hiermee wordt de eerder ingevoerde afbouwregeling opgeheven.  
 
Artikel 36 
 
Hiermee worden de nieuwe vanaf 1 januari 2022 geldende voorwaarden voor het 
toepassen van het verlaagd tarief geïmplementeerd. De bepaling ‘overeenkomstig 

het advies van OVAM’ houdt in dat de toepassing van het verlaagd tarief voor het 
storten van de residu’s van een concreet bedrijf voorafgaand groen licht moet 
krijgen van OVAM. Die werkwijze zorgt ook mee voor de nodige rechtzekerheid in 
hoofde van de exploitant van de stortplaats waar de residu’s met toepassing van 
het verlaagd tarief worden gestort. 

Budgettaire impact. 
De voorgestelde wijzigingen hebben geen budgettaire impact. 
 
Afdeling 6. Aanpassing decretaal werkingskader Dierenwelzijnsfonds 

Artikel 39 
 
De bepalingen die betrekking hebben op het Dierenwelzijnsfonds worden licht 
aangepast, in die zin dat er enerzijds een bijkomende ontvangstmogelijkheid wordt 
gecreëerd voor het Dierenwelzijnsfonds en anderzijds een bijkomende 
uitgavenpost uit het Dierenwelzijnsfonds. 



 

 
In artikel 107, §2, 3°, wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de ontvangst van 
bijdragen van inrichtingen die dierproeven uitvoeren meer bepaald in het kader 
van controles op dierproeven.  
 

In artikel 107, §3, wordt aan de uitgavenzijde van het Dierenwelzijnsfonds de 
mogelijkheid gecreëerd om controles in de proefdierinstellingen te organiseren en 
het dierenwelzijnsbeleid mee vorm te geven, ook door aanwervingen. 
 
Band met de begroting:  
 
Op dit moment bestaat er enkel de mogelijkheid van een vrijwillige bijdrage van 
de proefdiergebruikers. Vermits zulke bijdrage niet verplicht is, zal de impact op 

de begroting aan de inkomstenzijde beperkt blijven.  
 
Opdat er een effectieve budgettaire impact zou zijn, is er nog een bijkomende 
decretale aanpassing vereist waarbij de verplichting as such in hoofde van de 
proefdiergebruikers om bij te dragen bij de controles op dierproeven, wordt 
ingevoerd. 
 

Afdeling 7. Aanpassing decretale bepaling begrotingsfonds Fonds Onroerend 

Erfgoed en oprichting Fonds Handhaving Onroerend Erfgoed 

Artikel 40 
 
Tussen het Departement Omgeving (Afdeling Handhaving) en het Agentschap 
Onroerend Erfgoed werd een gemeenschappelijk actieplan handhaving opgesteld 

met als doelstelling de samenwerking rond handhaving tussen het agentschap 
Onroerend Erfgoed en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving 
optimaliseren.  
Het beleidsvoorbereidende aspect van handhaving onroerend erfgoed is 
toegewezen aan het agentschap Onroerend Erfgoed.  
Het beleidsuitvoerende luik, m.n. de erfgoedinspectie en de harde handhaving van 
het decreet Onroerend Erfgoed, is toegewezen aan het departement Omgeving.  
 
Begrotingsmatig werden handhavingsdossiers aangerekend op het Fonds 
Onroerend Erfgoed, een begrotingsfonds gecreëerd via artikel 25 van het decreet 
van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991. 
 
De aanrekening betreft ontvangsten en uitgaven. De leidend ambtenaar van het 

departement Omgeving is inhoudelijk ordonnateur voor deze aanrekeningen. 
Kredieten aanrekenen en opvolgen binnen de begroting van een andere entiteit is 
niet evident.  
 
Voor een vlottere en efficiëntere werking is het noodzakelijk dat de kredieten 
inzake handhavingsdossiers worden beheerd door een begrotingsfonds binnen de 
begrotingsstructuur van het departement Omgeving.  
 
Voorliggend artikel strekt er toe om dit begrotingsfonds, het Fonds Handhaving 
Onroerend Erfgoed, op te richten. Daar dit eveneens een begrotingsfonds is, en 
samenhangt met het Fonds Onroerend Erfgoed wordt daartoe aan artikel 24 van 
het decreet van 21 december 1990 een nieuwe invulling gegeven. 
 
De aan dit nieuw fonds toegewezen inkomsten en uitgaven zijn deze die niet langer 
toekomen aan het Fonds Onroerend Erfgoed (zie wijzigingen aan artikel 25 van het 
decreet van 21 december 1990). 
 



 

De overdracht van middelen uit het Fonds Onroerend Erfgoed naar dit nieuwe fonds 
gebeurt via de middelenbegroting (opgenomen in de voorstellen bij de 
begrotingsopmaak 2022). 
 
Artikel 41 

 
Omwille van bovenvermelde verandering zijn er aanpassingen nodig aan artikel 25 
van het decreet van 21 december 1990.  
In dit artikel 25 worden niet langer de uitgaven en ontvangsten inzake handhaving 
op grond van hoofdstuk 11 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en 
zijn uitvoeringsbesluiten en de handhavingsbepalingen in de decreten, vermeld in 
artikel 12.2.1 van het Onroerenderfgoeddecreet, opgenomen.  
 

De verwijzing naar de overdracht van handhavingsmiddelen in 2016 uit de DAB 
Herstelfonds wordt eveneens geschrapt. 
 
Band met de begroting: 
 
Uittreksel uit de fiche M1 bij de begrotingsvoorstellen begrotingsopmaak 2022: 
 
Art. 1. Vanuit het Fonds Onroerend Erfgoed wordt 3.285 duizend euro VAK en 
3.531 duizend euro VEK (*) overgedragen ten gunste van het binnen de begroting 
van het departement Omgeving op te richten begrotingsfonds voor handhaving 
onroerend erfgoed. 
Art. 2. Alle schulden, nog niet geïnde vorderingen en tegoeden inzake handhaving 
verbonden aan het Fonds Onroerend Erfgoed worden overgenomen door het 
binnen de begroting van het departement Omgeving op te richten begrotingsfonds 

voor handhaving onroerend erfgoed. 
 
(*) Na indiening van de M1-fiche bij de begrotingsopmaak 2022 is 
overeengekomen dat de dading tussen het Vlaamse Gewest en IGEMO inzake de 
Tegelfabriek Rottiers in Willebroek (Tisselt) ook ten gunste van het binnen de 
begroting van het departement Omgeving op te richten begrotingsfonds voor 
handhaving onroerend erfgoed moet terecht komen. Aangezien het dadingsbedrag 
hiervoor 349.602,96 euro bedraagt, zal de totale overdracht 3.635 duizend euro 
VAK en 3.881 duizend euro VEK bedragen. 
 
De vermelde eindbedragen in VAK en VEK zijn het resultaat van gekende en zekere 
kredietbewegingen in de periode 2016-2020. We herhalen dat de concrete 
overdracht gebeurt via het Middelendecreet. In het Middelendecreet bij de BO 2022 
is het momenteel uiteraard niet mogelijk het netto bedrag te bepalen van de 

ontvangsten versus de uitgaven in de periode van 1 januari tot en met 31 
december 2021. Het nettoresultaat voor 2021 kan bij een latere begrotingsronde 
worden beslist. 
 
Afdeling 8. Overname provinciale leningen Oost-Vlaanderen en beheer en 
afhandeling door het Vlaams Woningfonds 
 
Artikel 42 

 
De provincie Oost-Vlaanderen verstrekt sedert 1976 aanvullende leningen op 
afbetaling voor de bouw, de aankoop en de renovatie van woningen aan gezinnen 
met een bescheiden inkomen. Het Rekenhof had opmerkingen bij deze aanvullende 
leningen naar aanleiding van de jaarrekening 2018. Daarop besliste de 
provincieraad op 20 november 2019 om geen aanvullende leningen meer toe te 
kennen. Uit een audit kwam de optie naar voor om de lopende leningen over te 
dragen aan een derde partij. Het Vlaams Woningfonds (VWF) werd bereid 
gevonden om de lopende leningen verder af te handelen. 
 



 

De stellers van dit ontwerp zijn van oordeel dat het Vlaams Woningfonds inderdaad 
een geschikte actor is om de lopende leningen verder af te handelen, gelet op de 
expertise bij het Vlaams Woningfonds inzake het beheer van sociale woonleningen. 
De decretale opdracht van het Vlaams Woningfonds wordt daarom uitgebreid met 
het verder afhandelen van de aanvullende woonleningen van de provincie Oost-

Vlaanderen. 
 
De aanvullende woonleningen van de provincie Oost-Vlaanderen zijn leningen die 
in het verleden werden verstrekt aan personen met een bescheiden inkomen, die 
een hypothecaire hoofdlening zijn aangegaan. Het voorwerp van de lening betreft 
het verbouwen van de enige en eigen woning van de ontlener, teneinde de 
woningkwaliteit te verbeteren. De aanvullende woonleningen van de provincie 
Oost-Vlaanderen passen dus binnen de huidige decretale opdrachten van het VWF, 

zoals opgenomen in artikel 4.61 Vlaamse Codex Wonen van 2021. 
 
Het gaat in concreto over de aanvullende woonleningen die in het verleden door 
de provincie Oost-Vlaanderen werden toegekend op basis van het provinciaal 
reglement van 11 oktober 1983 voor aanvullende leningen voor het kopen, bouwen 
en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen (meermaals gewijzigd, van 
toepassing tot en met 31 december 2011), het provinciaal reglement van 9 
november 2011 met betrekking tot het verlenen van aanvullende leningen voor 
het kopen, bouwen en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen (van 
toepassing van 1 januari 2012 tot en met 6 oktober 2015), het provinciaal 
reglement van 7 oktober 2015 met betrekking tot het verlenen van aanvullende 
leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen 
(van toepassing van 18 november 2015 tot en met 24 april 2018) en het provinciaal 
reglement van 25 april 2018 met betrekking tot het verlenen van een provinciale 

aanvullende lening op afbetaling voor het verbouwen van woningen in Oost- 
Vlaanderen (van toepassing van 25 april 2018 tot en met 20 november 2019). 
 
De aanvullende woonleningen van de provincie Oost-Vlaanderen werden enkel 
toegekend aan personen met een bescheiden inkomen; de lening was bestemd 
voor het verbouwen van de enige en eigen woning en deze woning moest voldoen 
aan een maximale verkoopwaarde. Hieruit blijkt duidelijk het sociale karakter van 
deze aanvullende woonleningen. 
 
Het Vlaamse Gewest is op basis van de gewestelijke bevoegdheid inzake 
huisvesting bevoegd om regels inzake krediet uit te vaardigen die specifiek 
betrekking hebben op bijzondere sociale woonleningen, die woonbehoeftigen in 
staat moeten stellen om via een krediet een eigen woning te verwerven, te 
behouden of te laten voldoen aan de vereisten van minimale woningkwaliteit.  

 
Hoewel de federale overheid in het algemeen overeenkomstig artikel 6, § 1, VI, 
vijfde lid, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen bevoegd is voor onder meer “het hypothecair krediet” en het 
“consumptiekrediet”, zijn de gewesten overeenkomstig artikel 6, § 1, IV, 1°, van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bevoegd voor de “huisvesting”.  
 
Het gaat volgens de parlementaire voorbereidingen om het “gehele 

huisvestingsbeleid” (Parl. St. Senaat 1979-80, nr. 434/2, 169-170). Het is vaste 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof dat de aangelegenheid van de huisvesting 
in haar geheel naar de gewesten is overgeheveld (zie o.m. Arbitragehof 25 april 
1995, nr. 36/95; Arbitragehof 17 juni 1998, nr. 73/98; Arbitragehof 30 maart 
1999, nr. 40/99; GwH 10 juli 2008, nr. 101/2008 en GwH 12 maart 2020, nr. 
39/2020). Er kan niet ernstig worden betwist dat er een zeer nauw verband bestaat 
tussen enerzijds de Vlaamse gewestelijke bevoegdheid inzake huisvesting en 
anderzijds de regeling van de aanvullende woonleningen, die een essentieel 
instrument vormen van het huisvestingsbeleid, en die dus ‘inherent’ zijn aan een 
zinvolle uitoefening van dit huisvestingsbeleid.  



 

 
Sociale woonleningen zijn met name een noodzakelijk accessorium van het 
gewestelijk sociaal woonbeleid en strekken ertoe om minder kapitaalkrachtige 
huishoudens de mogelijkheid te geven om een eigen woning te verwerven, te 
behouden of te laten voldoen aan de minimale woningkwaliteit en alzo hun 

grondrecht op wonen te verwezenlijken. A contrario kan ook worden vastgesteld 
dat de federale overheid heden bezwaarlijk toegerust is om specifieke regels uit te 
werken en aan te nemen die nodig zijn om sociale woonleningen toe te kennen 
binnen de context van het regionaal huisvestingsbeleid.  
 
Sociale woonleningen om minderbegoede particulieren in staat te stellen een eigen 
woning aan te kopen, bestonden overigens ook reeds onder het regime van de 
federale Huisvestingscode, zodat kan worden aangenomen dat de bijzondere 

wetgever de bevoegdheid inzake sociale woonleningen mee heeft overgedragen 
aan de gewesten. Om die reden behoort het dus tot de gewestelijke bevoegdheden 
om ook het statuut van de kredietgever inzake de sociale woonleningen te regelen 
(zie uitgebreid de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot wijziging 
van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, Parl.St. Vl.Parl., 2017-2018, nr. 1677/1, 24-29). 
 
Band met de begroting:  

 
Met de provincie Oost-Vlaanderen werd onderhandeld om voor een overnameprijs 
van 11.000.000 euro vorderingen ten bedrage van 15.000.000 euro over te 
nemen. De parameters waarmee de overnameprijs bepaald werd zijn de volgende:  

- te verwachten kapitaal en intresten; 
- jaarlijkse personeels- en werkingskosten; 

- een financieringskost op basis van de OLO 10 jaar; 
- op heden als dubieuze debiteuren aangemerkte vorderingen;  
- een vooraf geraamd bedrag aan toekomstige wanbetaling. 

 
De bedongen korting wordt jaarlijks voor een stukje in resultaat genomen en 
compenseert voor de jaarlijkse personeels- en werkingskost, wanbetaling en 
financieringskost (bij F&B). Wat dit in principe jaarlijks een ESR-neutrale operatie 
maakt.  
 
In de begroting van het VWF werden de nodige aanpassingen doorgevoerd op de 
betrokken ESR-codes. 
 

 Kapitaal-

aflossingen 

Intrest-

opbrengsten 

kosten 
overname 

(*) 

Delta 

 

2022 1.435.191,84 212.590,43 263.790,51 -51.200,08   

2023 1.365.029,15 191.629,22 259.361,49 -67.732,27   

2024 1.272.791,13 171.548,20 254.812,34 -83.264,14   

2025 1.173.806,71 152.791,40 250.538,55 -97.747,14   

2026 1.100.036,06 134.731,42 247.206,92 -112.475,51   

2027 1.003.363,31 117.712,16 243.754,93 -126.042,76   

2028 909.527,13 102.099,67 240.789,57 -138.689,90   

2029 821.766,67 88.019,49 238.364,96 -150.345,47   

2030 738.647,85 75.246,07 236.428,74 -161.182,67   

2031 683.661,29 63.249,16 235.432,85 -172.183,69   

2032 626.732,75 51.983,47 174.315,81 -122.332,34   

2033 560.956,90 41.617,09 172.739,01 -131.121,92   



 

2034 489.162,74 32.293,14 171.338,63 -139.045,49   

2035 420.791,90 24.051,41 170.328,08 -146.276,68   

2036 370.146,79 16.350,96 169.980,24 -153.629,28   

2037 268.021,24 9.615,79 168.840,59 -159.224,79   

2038 180.743,45 4.686,62 168.442,15 -163.755,52   

2039 91.150,06 1.436,93 168.382,79 -166.945,86   

2040 10.141,57 17,53 168.890,34 -168.872,81   

TOTAAL 13.521.668,54 1.491.670,17 4.003.738,48 -2.512.068,31   

(*) (incl. personeelskost, werkingskost, financieringskost, wanbetaling) 
 

Hoofdstuk 4. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Afdeling 1. Opheffing van de dienst met afzonderlijk beheer ‘Centrum voor 
Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector’ (DAB CICOV) 
 
Artikel 43  
 

De Dienst Afzonderlijk Beheer Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming 
in de Welzijnssector (DAB CICOV) werd opgericht bij het decreet van 19 december 
1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999. Omwille van de 
opheffing van de DAB CICOV wordt hoofdstuk I van het voornoemde decreet 
opgeheven. 
 
Artikel 44 
 
De DAB CICOV is gelinkt aan de exploitatie van het domein Groendaalheyde. In 
het verlengde van de opheffing van de DAB CICOV hoeft het Vlaams 
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) het 
eigenaarsonderhoud, de verbouwingswerkzaamheden en de kosten van de eerste 
uitrusting van het domein Groendaalheyde niet langer ten laste te nemen. Daarom 
wordt artikel 9 van het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams 
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het 
decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden 
aangelegenheden eveneens opgeheven. 
 
Na de verkoop van de gronden en gebouwen en nadat VIPA de opbrengst uit de 
verkoop ontvangen heeft, zal VIPA niet langer beschikken over middelen uit de 
gronden of gebouwen van het domein Groendaalheyde. Daarom wordt ook artikel 

13, §1, 3° van het voornoemde decreet opgeheven. 
 
Band met de begroting: 
 
Deze decreetsbepaling heeft betrekking op de opheffing van een DAB. 
 
Afdeling 2. Wijzigingen van het Groeipakketdecreet 
 
Artikel 45 
 
In afwijking van artikel 4, §1, vierde lid van het Groeipakketdecreet van 2018 
wordt het basisbedrag, vermeld in artikel 13 van hetzelfde decreet, en het bedrag 
voor het jongste kind en het tweede jongste kind, vermeld in artikel 210, §2, 
tweede lid, van hetzelfde decreet, waar de evolutie gekoppeld is aan de jaarlijkse 

verhoging met een index van 2%, zoals bepaald in artikel 4, §1, vierde lid, van 
hetzelfde decreet, in 2022, 2023 en 2024 verhoogd met een index van 1%. 
 



 

Door middel van dit artikel zal het basisbedrag in de jaren 2022, 2023 en 2024 
niet verhoogd worden met een index van 2% maar met een index van 1%. De 
indexering wordt in functie van de meerjarige begrotingsdoelstelling van 
de Vlaamse Overheid aangepast ten opzichte van het huidige decretale 
groeipad. De extra toeslagen, zoals de sociale toeslag, de schooltoeslag en de 

zorgtoeslagen, worden echter ontzien door deze aanpassing. 
 
Band met de begroting: 
 
Door middel van dit artikel zal het basisbedrag in de jaren 2022, 2023 en 2024 
niet verhoogd worden met een index van 2% maar met een index van 1%.  
 
Deze beslissing maakt deel uit van het meerjarentraject dat bij de 

begrotingsopmaak 2022 werd afgesproken en een eerste effect kent in de 
begrotingsopmaak 2022. 
 
Hoofdstuk 5. Onderwijs en Vorming 
 
Afdeling 1. Vervanging van de opdracht en subsidie met betrekking tot de 
pedagogische begeleiding van de CBE 
 
Artikel 46 
 
Op vraag van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs 
VOCVO vzw en de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie 
Ligo Centra voor Basiseducatie vzw wordt de opdracht en subsidie voor de 
pedagogische ondersteuning van de Centra voor Basiseducatie vanaf 1 januari 

2022 niet langer aan VOCVO toegekend maar aan de representatieve groepering 
van de Centra voor Basiseducatie. Op die manier krijgt de overkoepelende 
belangenorganisatie van de 13 Ligo-Centra voor Basiseducatie de opdracht om in 
te staan voor de pedagogische ondersteuning van deze centra. VOCVO kan zich 
dan verder als neutrale organisatie meer profileren op vlak van ondersteunende 
activiteiten die niet op één specifieke onderwijssector zijn gericht. Het bedrag van 
de subsidie voor de pedagogische ondersteuning van de 13 Centra voor 
Basiseducatie blijft hetzelfde. In alle bepalingen van het decreet betreffende het 
volwassenenonderwijs waarin VOCVO in het kader van de opdracht tot 
pedagogische ondersteuning vermeld staat, wordt VOCVO daarom vervangen door 
de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie.  
 
In de bepaling over de voordracht van experimenteel nieuwe leergebieden of 
studiegebieden wordt VOCVO vervangen door de representatieve groepering van 

de Centra voor Basiseducatie. 
 
Artikel 47 
 
In de bepaling over de voordracht van opleidingsprofielen wordt VOCVO vervangen 
door de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie. 
 
Artikel 48 

 
Afdeling I. van het hoofdstuk over de ondersteuning van het volwassenenonderwijs 
krijgt een aangepast opschrift.   
 
Artikel 49 
 
In de bepaling over het toekennen van de subsidie aan één organisatie wordt 
VOCVO vervangen door de representatieve groepering van de Centra voor 
Basiseducatie. 
 



 

Artikel 50 
 
In de bepaling over de doelstelling van de ondersteuning van de Centra voor 
Basiseducatie wordt VOCVO vervangen door de representatieve groepering van de 
Centra voor Basiseducatie. 

 
Artikel 51  
 
In de bepaling over de begeleidingsopdrachten wordt VOCVO vervangen door de 
representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie. 
 
Artikel 52 
 

In de bepaling over de subsidiëringsvoorwaarden wordt VOCVO telkens vervangen 
door de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie. 
 
Artikel 53 
 
In de bepaling over de uitbetaling van de subsidie wordt VOCVO telkens vervangen 
door de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie. Omdat de 
overdracht van de pedagogische begeleidingsopdracht naar Ligo Centra voor 
Basiseducatie vzw op 1 januari 2022 gebeurt, wordt ook de inwerkingtreding van 
de jaarlijkse subsidie aangepast. De bepalingen met betrekking tot de 
aanpassingen aan de evolutie van de gezondheidsindex aan de subsidies die 
VOCVO in het verleden heeft ontvangen en niet meer van toepassing zijn, worden 
opgeheven.   
 

Artikel 54 
 
In de bepaling over de realisatie van de opdrachten en het zorgvuldig beheer van 
de middelen wordt VOCVO vervangen door de representatieve groepering van de 
Centra voor Basiseducatie. 
 
Artikel 55 
 
In de bepaling over het informeren door de centrumbesturen over de voortgang 
van het gecombineerd onderwijs waarvoor zij extra middelen hebben ontvangen, 
wordt VOCVO vervangen door de representatieve groepering van de Centra voor 
Basiseducatie. 
 
Artikel 56 

 
Omdat de overdracht van de pedagogische begeleidingsopdracht op 1 januari 2022 
gebeurt en bijgevolg de jaarlijkse subsidie aan Ligo Centra voor Basiseducatie vzw 
vanaf het begrotingsjaar 2022 start, wordt er een overgangsbepaling voor de 
maanden september 2021 tot en met december 2021 voorzien. VOCVO ontvangt 
voor deze periode een verhoudingsgewijs verminderde subsidie voor de uitvoering 
van de pedagogische begeleidingsopdracht in deze maanden. 
 

Afdeling 2. Toekenning jaarlijkse aanvullende 

vte/leraarsuren/punten/werkingsmiddelen ten behoeve van de asielproblematiek 

Artikel 57 
 
In begrotingsjaar 2022 worden opnieuw middelen ten behoeve van de 
asielproblematiek toegekend. De verdeling van deze middelen houdt rekening met 
de inzet en de efficiëntie van die ingezette middelen. 
 



 

Afdeling 3. Kerntaken en financiering van de Pedagogische Begeleidingsdiensten 

Artikel 58 
 
In artikel 2 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs 
wordt in de definitie van ‘onderwijskoepels’ de aangepaste naam van 
Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, van de Federatie Steinerscholen 
en van de Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs 
(IPCO), en de nieuwe naam van ‘Katholiek Onderwijs Vlaanderen’ doorgevoerd; 
 
Verder wordt de  definitie van ‘pedagogische begeleiding’ aangevuld. Begeleiden 
impliceert de ontwikkeling van de onderwijsinstellingen en Centra voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en de hiervoor benodigde duurzame relatie met te 
begeleiden instellingen. 
 
Artikel 59 
 
In deel II van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs 
wordt in het opschrift van titel III het woord “ondersteuning” vervangen door het 
woord “begeleiding”. De term begeleiden is algemener dan ondersteunen en 

verwijst onmiddellijk naar de nieuwe definitie die ook met dit decreet wordt 
ingevoegd. 
 
Artikel 60 
 
Dit artikel wijzigt artikel 14 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit 
van onderwijs. Artikel 14 bevat kruisverwijzingen naar artikel 15 van hetzelfde 
decreet, dat ook wordt gewijzigd door middel van dit decreet. De kruisverwijzingen 
zijn niet meer van toepassing en worden bijgevolg opgeheven. 
 
Artikel 61 
 
Dit artikel wijzigt artikel 15 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit 
van onderwijs, dat het volgende regelt: 

 
1. de opdrachten van de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD’s) 

(paragraaf 1); 

2. de concretisering ervan door middel van begeleidingsplannen en jaarlijkse 

rapporten (paragraaf 2); 

3. de bepaling dat elke pedagogische begeleidingsdienst een werkingscode 

opmaakt en bekend maakt (paragraaf 3); 

4. de kwaliteitsbewaking van de pedagogische begeleidingsdiensten zelf 

(paragraaf 4). 

De twee evaluaties van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten, die 
de voorbije jaren hebben plaatsgevonden zoals decretaal voorzien, hebben 
aangetoond dat de formulering van de vigerende decretale opdrachten 
problematisch is. De huidige opdrachten vermelden heel wat taken (bv. overleg of 

netwerken opzetten) waardoor de doelgerichtheid van de opdrachten in het 
gedrang komt. De huidige opdrachtomschrijving laat de pedagogische 
begeleidingsdiensten ook onvoldoende toe om duidelijke prioriteiten te bepalen, 
aangepast aan de context en noden van de onderwijsinstellingen en CLB’s in 
kwestie.  
 
In navolging van de aanbevelingen verbonden aan de evaluaties is er daarom voor 

gekozen om de decretale opdrachten te herformuleren als brede doelstellingen, 
met meer mogelijkheden voor de pedagogische begeleidingsdiensten om 
duidelijke, onderbouwde keuzes te maken en eigen prioriteiten te bepalen. De 



 

doelstellingen worden geformuleerd zodanig dat ze voldoende ruimte laten voor de 
autonomie en professionaliteit van de PBD om die instrumenten, methodieken,… 
te kiezen die hen in staat stellen om op de meest efficiënte manier de 
vooropgestelde doelen te bereiken, rekening houdend met de noden van de 
onderwijsinstellingen en CLB’s in kwestie. Meer dan tot op heden het geval is, 

benadrukken we met de nieuwe doelstellingen dat de instrumenten geen doel op 
zich zijn, maar worden gekozen in functie van de aard van de begeleiding en het 
te bereiken doel bij de betrokken onderwijsinstellingen en CLB’s. Op basis van dit 
principe worden instrumenten en methodieken zoals netwerken, leerplannen of 
toetsen niet expliciet vermeld in het decreet. Dit is evenmin het geval voor 
bepaalde vormen van begeleiding zoals nascholingen. 
 
Eveneens in navolging van de twee evaluaties is meer de nadruk gelegd op 

samenwerken met het oog op het versterken van de voorbereiding (o.a. het 
ontwikkelwerk), uitvoeren, evalueren en onderbouwen van de begeleiding. 
Samenwerking heeft betrekking op de onderlinge samenwerking tussen de 
pedagogische begeleidingsdiensten, maar verwijst  ook naar samenwerking met 
andere actoren zoals lerarenopleidingen, kennisinstellingen en de 
onderwijsinspectie. Met de expliciete vermelding van deze actoren willen we hen 
responsabiliseren en hen een meer nadrukkelijke opdracht geven, bv. in het op 
onderbouwde wijze begeleiden. Een bijzondere vorm van samenwerking is de 
makelaarsrol. Hierbij adviseren de PBD’s de CLB’s en onderwijsinstellingen gericht 
over het aanbod van een externe actor die expertise kan binnenbrengen die niet 
bij de PBD’s aanwezig is. De PBD’s blijven de betrokken CLB’s en 
onderwijsinstellingen wel opvolgen. Zoals bij alle begeleiding is het immers cruciaal 
dat er een duurzame relatie is met de te begeleiden onderwijsinstellingen en CLB’s, 
wat het mogelijk maakt de ontwikkeling van de respectieve onderwijsinstellingen 

en CLB’s te monitoren.  
 
Tenslotte is een expliciete verwijzing opgenomen naar de referentiekaders 
Onderwijskwaliteit en CLB-kwaliteit als kader waarbinnen de pedagogische 
begeleidingsdiensten begeleiding bieden. Hiermee bevestigen we hun rol in de 
kwaliteitsdriehoek en de breedte van hun opdracht. Op die manier is de volledige 
kwaliteitsdriehoek op dezelfde kwaliteitskaders gebaseerd. Het beklemtoont 
eveneens het belang van een goede samenwerking en afstemming tussen de 
onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten.  
 
De nieuwe doelstellingen, uitgangspunten en leidende principes erbij zijn in overleg 
met de pedagogische begeleidingsdiensten tot stand gekomen. Deze zijn in 
opeenvolgende vergadermomenten geconcretiseerd en verfijnd.  
 

Paragraaf 1 van artikel 15 bepaalt de opdrachten van de pedagogische 
begeleidingsdiensten. 
De opdracht van de pedagogische begeleidingsdiensten is het begeleiden van de 
onderwijsinstellingen en CLB’s in de realisatie van kwaliteitsvol onderwijs en 
leerlingenbegeleiding vanuit een duurzame relatie. De kwaliteitsverwachtingen 
zoals geformuleerd in de referentiekaders Onderwijskwaliteit en CLB-kwaliteit 
vormen voor de drie hieronder vermelde doelstellingen de leidraad.  
 

Ze dienen daarbij de volgende doelstellingen te realiseren:  
  

1. De versterking van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden van 

onderwijsinstellingen, in rechtstreeks contact, met aandacht voor de 

versterking van hun pedagogisch didactisch handelen en met het oog op 

de ontwikkeling van alle lerenden. 

Het huidige regeerakkoord vraagt expliciet de versterking van het pedagogisch-
didactisch handelen van de schoolteams, met effect tot op de werkvloer. Dit 



 

veronderstelt rechtstreeks contact met de onderwijsprofessionals, met ruime 
mogelijkheden tot feedback op het handelen. De manier waarop de PBD’s dit 
rechtstreeks contact realiseren, en de methodieken die ze daarvoor inzetten 
behoort tot hun autonomie. 
We nemen de formulering ‘ontwikkeling van alle lerenden’ over uit het 

referentiekader Onderwijskwaliteit. Hiermee benadrukken we dat de PBD’s in hun 

begeleiding de onderwijsprofessionals in staat moeten stellen tegemoet te komen 

aan de uiteenlopende noden van de leerlingen, inclusief leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften.  

2. De versterking van de onderwijsinstelling resp. het CLB als professionele 

lerende organisatie, Ze dienen daarbij prioriteit te geven aan de 

onderwijsinstellingen of CLB’s waar zich de grootste noden situeren. Voor 

de identificatie van deze instellingen maken de PBD’s gebruik van 

verschillende bronnen: eigen data of data van de scholen/PBD's, evidentie 

uit doorlichtingstrajecten, of andere evidentie die wijst op lage 

onderwijskwaliteit. 

De PBD’s dienen een goed zicht te hebben op de noden bij hun 

onderwijsinstellingen en CLB’s. Door over hun instellingen en schoolteams via 
verschillende bronnen data te verzamelen, kunnen ze op een onderbouwde manier 
bepalen waar zich de grootste noden situeren. Onderwijsinstellingen of CLB’s met 
een ongunstig advies na een doorlichting door de onderwijsinspectie kunnen, 
hiermee rekening houdend, op de nodige begeleiding rekenen. Echter, met de 
formulering ‘in het kader van een doorlichtingstraject’ duiden we aan dat we de 
begeleiding niet enkel willen koppelen aan een ongunstig advies na een 

doorlichting door de onderwijsinspectie. De formulering ‘in het kader van het 
doorlichtingstraject’ laat een meer proactieve en preventieve aanpak toe. De 
bepaling om prioriteit te geven aan de onderwijsinstellingen of CLB’s waar zich de 
grootste noden situeren, sluit een vraaggestuurde werking niet uit.  
 

3. Het ondersteunen van de onderwijsinstellingen in kwestie bij de realisatie 

van hun eigen pedagogisch, artistiek-pedagogisch of agogisch project en 

het ondersteunen van de CLB's in kwestie bij de realisatie van hun eigen 

missie en hun eigen begeleidingsproject. 

Met deze formulering duiden we aan dat het gewicht van het pedagogisch, 
artistiek-pedagogisch of agogisch project, en de nood aan begeleiding bij de 
onderwijsinstellingen en CLB’s op dat vlak kan verschillen, afhankelijk van de 
vraag van de onderwijsinstellingen en CLB’s in kwestie. In de realisatie van 
deze derde doelstelling staat het de PBD’s vrij om te vertrekken vanuit een 
geïntegreerde visie op scholen en CLB’s.  

 
4. De begeleiding van de implementatie van beleidsprioriteiten.  

De beleidsprioriteiten worden bepaald in onderling overleg tussen de overheid en 
de PBD’s. 
 
Aan de beleidsprioriteiten kunnen geoormerkte middelen worden gekoppeld. Deze 
bepaling wordt opgenomen in een nieuw artikel 19/2 binnen afdeling III van 
hetzelfde hoofdstuk, waar de werkingsmiddelen van de pedagogische 
begeleidingsdiensten worden geregeld. 
 
De pedagogische begeleidingsdiensten dienen bij de realisatie van deze 

doelstellingen steeds rekening te houden met de noden van de 
onderwijsinstellingen en CLB’s in kwestie en te vertrekken vanuit hun pedagogisch, 
agogisch of artistiek-pedagogisch project. 



 

 
Deze vier doelstellingen vervangen de vigerende decretale opdrachten. De huidige 
opdrachten zijn geherformuleerd als brede doelstellingen, waarbij de pedagogische 
begeleidingsdiensten de autonomie krijgen om de methodieken, instrumenten, en 
aard van de begeleiding te kiezen die hen het best in staat stellen het 

vooropgestelde doel te bereiken bij de te begeleiden onderwijsinstellingen en 
CLB’s. Deze brede doelstellingen worden geconcretiseerd in de 
begeleidingsplannen.  
 
Paragraaf 2 van artikel 15 bepaalt de opmaak van begeleidingsplannen en 
jaarlijkse rapporten door de pedagogische begeleidingsdiensten. 
 
Het begeleidingsplan legt voor een bepaalde periode de grote lijnen vast voor 

de begeleiding van de PBD’s. Voor de onderwijsinstellingen en CLB’s is het een 
belangrijke informatiebron om te weten waarvoor ze op hun PBD beroep kunnen 
doen. Om die redenen is het aangewezen dat ook de tussen de overheid en PBD 
afgesproken prioriteiten worden opgenomen in het begeleidingsplan. De looptijd 
van een begeleidingsplan (drie jaar) komt op dit moment echter niet volledig 
overeen met de duur van een legislatuur. Om die reden verlengen we vanaf de 
volgende legislatuur de looptijd van het begeleidingsplan naar vijf jaar. Dit biedt 
de mogelijkheid om het begeleidingsplan meer af te stemmen op de beleidsagenda. 
Dit biedt het bijkomende voordeel dat langer en meer aan expertise-opbouw 
gewerkt kan worden, en dat de continuïteit in begeleiding voor de scholen en CLB’s 
langer gegarandeerd wordt.  
 
Om te vermijden dat de start van het nieuwe begeleidingsplan teveel wordt 
afgeremd door de legislatuurwissel, laten we het nieuwe begeleidingsplan telkens 

één jaar na de start van een nieuwe legislatuur ingaan. Aangezien we al in de helft 
van de legislatuur 2019-2024 zijn, kan deze manier van werken pas ingaan bij de 
start van de volgende legislatuur. Om de periode tot dan te overbruggen, dienen 
de PBD’s nog eenmaal een begeleidingsplan voor drie jaar in. Tegen 30 september  
2022 dienen de PBD’s een nieuw begeleidingsplan in aangepast aan de hoger 
vermelde doelstellingen en rekening houdend met de afspraken inzake 
vormgeving. Dit begeleidingsplan geldt voor drie schooljaren. De Vlaamse Regering 
bepaalt welke elementen minimaal in de begeleidingsplannen dienen opgenomen 
te worden. Hiervoor wordt een sjabloon vastgelegd.  
 
De Vlaamse Regering keurt de begeleidingsplannen goed op basis van een aantal 
criteria die decretaal worden verankerd:  
 

1.  de kwaliteit van het begeleidingsplan, en  

2.  de ontwikkeling van de pedagogische begeleidingsdienst als organisatie.  
 
Deze criteria worden vervolgens opgedeeld in elementen die in de 
begeleidingsplannen moeten opgenomen worden om een beoordeling van de 
criteria mogelijk te maken. De formulering van deze elementen gebeurde in 
overleg met de pedagogische begeleidingsdiensten. 
 
De meeste van deze elementen behoeven geen verdere toelichting, met 

uitzondering van de volgende concepten: 
 

- Met ‘beoogde doelgroepen’ wordt verwezen naar het feit dat de 

pedagogische begeleidingsdiensten zelf de doelgroepen van een 

begeleiding kiezen, afhankelijk van de te realiseren doelstelling.  

- Met doelgerichte samenwerking wordt verwezen naar het feit dat de 

pedagogische begeleidingsdiensten zelf kiezen rond welke doelstellingen 

ze onderling samenwerken.  



 

De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor goedkeuring van de 
begeleidingsplannen. De pedagogische begeleidingsdiensten delen de 
goedgekeurde begeleidingsplannen mee aan de onderwijsinstellingen en CLB’s in 
kwestie.  
 

Jaarlijks rapporteren de pedagogische begeleidingsdiensten aan de Vlaamse 
Regering over de activiteiten van het vorige schooljaar. De Vlaamse Regering 
bepaalt welke elementen hiertoe minimaal in de jaarlijkse rapporten moeten 
opgenomen worden. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor goedkeuring 
van de jaarlijkse rapporten.  
 
Paragraaf 3 van artikel 15 bepaalt dat elke pedagogische begeleidingsdienst een 
werkingscode opmaakt en bekend maakt. Deze bepaling blijf ongewijzigd 

behouden. 
 
Paragraaf 4 van artikel 15 bepaalt de kwaliteitsbewaking van de pedagogische 
begeleidingsdiensten zelf. 
 
De bepaling dat elke pedagogische begeleidingsdienst verantwoordelijk is voor de 
eigen kwaliteitszorg blijft behouden. Wel expliciteert de decreetgever wat een 
kwaliteitsvolle begeleiding minimaal dient in te houden. 
 
Er wordt van de pedagogische begeleidingsdiensten verwacht dat ze werken zowel 
inhoudelijk als agogisch op een onderbouwde wijze, en functioneren als 
professionele organisaties. Dit betekent dat de pedagogische begeleidingsdiensten 
zich bij het opzetten van hun begeleiding laten inspireren door de relevante 
wetenschappelijke literatuur,  reflecteren over hoe deze binnen de eigen visie de 

begeleiding verder kan versterken, en dit vertalen in de begeleidingspraktijk. Dit 
impliceert ook dat ze  deelnemen aan overleg met de Vlaamse Overheid en andere 
actoren over onderwijskwaliteit en kwaliteit van leerlingenbegeleiding en werken, 
zowel onderling als met andere relevante actoren (lerarenopleidingen, 
kennisinstellingen, de onderwijsinspectie,…), doelgericht samen, dit wil zeggen: 
met het oog op het versterken van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
de begeleiding. Ze maken hierbij gebruik van Vlaamse en internationale evidentie. 
De doelgerichte samenwerking kan voor de PBD de rol van makelaar inhouden. 
 
Artikel 62 
 
Aan de PBD’s zijn verschillende scenario’s gepresenteerd over de aard en impact 
van de besparingen. Met het oog op gedragenheid en de inschatting van de impact 
op de begeleiding van de onderwijsinstellingen en CLB’s, werd op vraag van de 

PBD’s gekozen voor het scenario waarin de besparingen gerealiseerd werden via 
de verloven met bijzondere opdracht.    
 
Artikel 63 
 
Binnen de afdeling over de werkingsmiddelen van de pedagogische 
begeleidingsdiensten wordt er een artikel 19/2 ingevoegd in het decreet van 8 mei 
2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs dat bepaalt welke extra 

werkingsmiddelen worden toegekend aan alle pedagogische begeleidingsdiensten 
voor het begeleiden van de implementatie van bepaalde beleidsprioriteiten van de 
Vlaamse Regering, zoals bepaald in artikel 15, paragraaf 1, eerste lid, punt 3° van 
het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.  
 

• In begrotingsjaar 2022 wordt er 5.000.000 euro aan aanvullende 

werkingsmiddelen voorzien; 

• In het begrotingsjaar 2023 wordt er 6.500.000 euro aan aanvullende 

werkingsmiddelen voorzien; 



 

• vanaf het begrotingsjaar 2024 wordt er 8.000.000 euro aan aanvullende 

werkingsmiddelen voorzien. 

De aanvullende werkingsmiddelen worden verdeeld over alle pedagogische 
begeleidingsdiensten naar rato van het aantal organieke betrekkingen in de 

onderwijsinstellingen verbonden aan de pedagogische begeleidingsdienst. Ze 
kunnen ingezet worden voor personeel en werking. De Vlaamse Regering bepaalt 
samen met de pedagogische begeleidingsdiensten de beleidsprioriteiten waarvoor 
deze middelen ingezet worden, alsook de verdeling van de middelen over deze 
beleidsprioriteiten. 
 
Artikel 64 
 
Artikel 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs 
regelt het betalingsmechanisme waarmee de werkingsmiddelen worden uitbetaald 
aan de pedagogische begeleidingsdiensten. De middelen worden in twee schijven 
uitbetaald. Het maximale percentage waarvoor een reserve kan worden 
opgebouwd wordt herleid van 25 procent naar 20 procent. 
 
Artikel 65 
 
Artikel 24 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs 
regelt de terugvordering of inhouding van de werkingsmiddelen, alsook de 
mogelijke sancties. Aan dit artikel wordt het principe toegevoegd dat de 
pedagogische begeleidingsdiensten de werkingsmiddelen uitsluitend kunnen 
aanwenden voor de begeleiding overeenkomstig de goedgekeurde 
begeleidingsplannen. Indien dit niet het geval zou zijn kan een gedeeltelijke 

terugbetaling van het werkingsbudget worden opgelegd. De  
beoordeling van de jaarlijkse rapporten gebeurt aan de hand van de 
goedkeuringsprocedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald 
overeenkomstig artikel 15, §2. De terugbetaling kan maximaal tien procent van 
het werkingsbudget bedragen en wordt in mindering gebracht van de 
werkingsmiddelen van het daarop volgende werkingsjaar. 
 
Artikel 66 
 
De nieuwe bepalingen die ingeschreven worden in artikel 15, paragrafen 2, 3 en 4 
van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs over de 
opmaak van vijfjaarlijkse begeleidingsplannen, jaarlijkse rapporten, een 
werkingscode en kwaliteitsbewaking worden ook van toepassing gemaakt op de 
permanente ondersteuningscellen van de CLB’s. Daarom worden de paragrafen 2, 

3 en 4 opgeheven. 
 
Verder wordt dit artikel beter afgestemd op de bepalingen van artikel 15 van het 
decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het 
basisonderwijs, secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. De 
opdracht van de permanente ondersteuningscellen  wordt in dat artikel bepaald en 
hoeft in dit artikel niet met een andere formulering nog eens herhaald te worden. 
Daarom wordt de eerste zin van de eerste paragraaf van dit artikel opgeheven. 
 
De pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen 
kunnen hun begeleidingsplannen, de jaarlijkse rapportering, en hun werkingscode 
wederzijds  integreren. 
 
Band met de begroting: 
 
Omdat de uitvoering van de nieuwe doelstellingen sterk bepaald wordt door het 
financiële kader dat de pedagogische begeleidingsdiensten ter beschikking hebben 



 

na de besparingen, is ervoor geopteerd om het financiële en inhoudelijke luik in 
één beweging te verankeren. Dit laat de begeleidingsdiensten toe om bij de 
uitwerking van het begeleidingsplan, als concretisering van de decretale 
bepalingen, meteen de koppeling met de beschikbare middelen te maken.  
 

Afdeling 4. Decretale verankering en indexering van de middelen voor de Hogere 
Instituten voor Schone Kunsten en andere instellingen voor Schone Kunsten voor het 
organiseren van posthogeschoolvormingen voor het kalenderjaar 2022 
 
Artikel 67 
 
Paragraaf 9 van artikel III.119 van de Codex Hoger Onderwijs legt de verdeling 
van de toelage over de hogere instituten voor schone kunsten en de instellingen 

die excellente kunstopleidingen organiseren voor het begrotingsjaar 2022 vast.  
 
Afdeling 5. Verlenging van de subsidieovereenkomst met MOEV 
 
Artikel 68 
 
Tijdens het tweede semester van het schooljaar 2019-2020 en het volledige 
schooljaar 2020-2021 kon de organisatie van de schoolsport niet plaatsvinden 
onder normale omstandigheden. Zo werden derden gedurende lange tijd geweerd 
van het schooolterrein om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden en 
waren extra muros activiteiten lange tijd niet mogelijk. Dat had verregaande 
gevolgen voor het sport- en bewegingsbeleid in scholen. De organisatie voor 
schoolsport heeft haar werking dan ook ingrijpend moeten aanpassen aan deze 
omstandigheden.  

 
Om een nieuwe beheersovereenkomst met een organisatie voor schoolsport 
grondig voor te bereiden, is steeds een evaluatie voor de vorige periode nodig. 
Door de coronacrisis is een evaluatie van de normale werking echter niet mogelijk. 
De Vlaamse Regering kan de huidige overeenkomst daarom uitzonderlijk in 2022 
met een jaar verlengen. Op die manier geven we de organisatie van de schoolsport 
de kans om nog een jaar haar normale werking te herstellen zodat een degelijke 
evaluatie opnieuw mogelijk wordt  met het oog op een nieuwe oproep voor de 
organisatie van schoolsport.  
 
De organisatie maakt voor deze extra periode een jaarplan en begroting op, zoals 
momenteel voorzien in de meerjarenovereenkomst. Na afloop van deze periode 
rapporteert de vereniging aan de decretaal voorziene opvolgingsgroep via een 
jaarplan en een jaarrekening. De verlenging wordt voorzien via een addendum aan 

de lopende subsidieovereenkomst. Voor een volgende meerjarenovereenkomst 
geldt dan opnieuw de decretaal voorgeschreven procedure.  
 
Band met de begroting:  
 
Voor de huidige werking van MOEV voorziet de lopende subsidieovereenkomst in 
een jaarlijkse maximale subsidie van 4.805.000 euro die wordt geïndexeerd voor 
zover de beschikbare begrotingskredieten dit toelaten. Na indiening van jaarlijkse 

begrotingen werden voor de afgelopen begrotingsjaren volgende bedragen 
uitbetaald: 
 

Jaar Bedrag  

2018 4.805.00 euro 

2019 4.901.00 euro 

2020 4.134.00 euro 

2021 4.176.00 euro 

 



 

Afdeling 6. Aanpassing van de werkingsuitkering voor de Hogere Zeevaartschool 
 
Artikel 69 
 
Het bedrag van de werkingsuitkering voor de Hogere Zeevaartschool van 

4.279.000,00 euro op prijsniveau 2010 is door indexatie en door toepassing van 
het klikmechanisme toegenomen tot 5.375.631,00 euro op prijsniveau 2021. Dit 
bedrag blijft behouden, de verdeling van deze werkingsuitkering over een 
onderwijssokkel en een variabel onderwijsdeel wordt evenwel aangepast. Meer 
bepaald wordt het bedrag van de onderwijssokkel verhoogd van 200.000 euro naar 
2.000.000 euro en wordt het bedrag van het variabel onderwijsdeel 
overeenkomstig verminderd naar 3.375.631 euro.  
 

Dit is het sokkelniveau van de kleinste hogescholen en kan derhalve gezien worden 
als een minimumbedrag voor structurele kosten ongeacht de omvang van de 
instelling. 
 
Het totale bedrag van de werkingsuitkering voor de Hogere Zeevaartschool wordt 
aldus vastgesteld op 5.375.631 euro (prijsniveau 2021). De overige decretale 
bepalingen omtrent de financiering van de Hogere Zeevaartschool blijven 
ongewijzigd.  
 
Band met de begroting: 
 
Het klikmechanisme wordt overeenkomstig artikel 3 enkel op het variabel 
onderwijsdeel toegepast. Door dit variabel onderwijsdeel te verminderen, wordt de 
impact van een negatieve klik beperkt voor de instelling.   

 
In onderstaande simulatie wordt uitgegaan van een negatieve klik tot 2030* 

 
1) Huidige bepalingen decreet 

 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

sokkel 224.369 224.369 224.369 224.369 224.369 224.369 224.369 224.369 224.369 224.369 

VOW 5.151.262 5.048.237 4.947.272 4.848.327 4.751.360 4.656.333 4.563.206 4.471.942 4.382.503 4.294.853 

totaal 5.375.631 5.272.606 5.171.641 5.072.695 4.975.729 4.880.702 4.787.575 4.696.311 4.606.872 4.519.222 

 
 

2) Voorstel  
 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

sokkel 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

VOW 3.375.631 3.308.118 3.241.956 3.177.117 3.113.574 3.051.303 2.990.277 2.930.471 2.871.862 2.814.425 

totaal 5.375.631 5.308.118 5.241.956 5.177.117 5.113.574 5.051.303 4.990.277 4.930.471 4.871.862 4.814.425 

 
 
 

3) Verschil tussen huidige bepalingen en voorstel 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

verschil  0  35.513  70.315  104.421  137.846  170.601  202.702  234.160  264.990 295.203  

 
 

Deze ingreep kost de Vlaamse Regering tegen 2030 volgens de huidige prognose 
300.000 euro op jaarbasis in vergelijking met de huidige bepalingen in het decreet. 



 

Gezien het een kleine instelling betreft in een zeer specifieke niche, kan dit 
gerechtvaardigd worden. 
 
*abstractie van index, cijfers op prijsniveau 2021 

 
Afdeling 7. AGION – Terugvorderingstermijn 

 
Artikel 70 
 
Dit artikel wijzigt het opschrift van de afdeling in de Schoolpactwet, aangepast aan 
de actuele situatie. 
 
Artikel 71 

 
Paragraaf 1 bepaalt dat er pas een beroep kan gedaan worden op AGION indien de 
inrichtende macht eigenaar is van een onroerend goed of een zakelijk recht bezit 
dat nog minstens 30 jaar geldig is. 
 
In paragraaf 2 worden de gronden en modaliteiten van terugvordering van een 
subsidiebedrag omschreven, waarbij paragraaf 3 in een uitzonderingsgrond 

voorziet voor technische installaties. 
 
Hoe bij gevallen van rechtsopvolging de relatie met AGION wordt verdergezet 
wordt omschreven in paragraaf 4, met in paragraaf 5 een regeling die de 
verplichting duidelijk stelt inzake overdracht van onroerend goed zonder 
overdracht van onderwijsbevoegdheid. 
 

In paragraaf 6 en 7 worden nog een uitzonderingsgrond bij overmacht en de 
berekeningswijze bij dossiers van voor 1 september 2020 voorzien. 
 
Band met de begroting:  
 
Deze bepaling houdt verband met de goedkeuring van de BO2022. 
 

Hoofdstuk 6. Financiën en Begroting 
 
Artikel 72 tot en met 80 
 
In titel 2, hoofdstuk 9, afdeling 4 en afdeling 5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit 
van 13 december 2013 (VCF) worden een aantal wijzigingen aangebracht. De 
voorgestelde wijzigingen worden ingevoerd als stimulans voor (jonge) kandidaat-
kopers om een enige eigen woning te kunnen verwerven.  

 
Door de stijgende woningprijzen, mede door de coronacrisis en de beperkingen 
van de leningscapaciteit, vormen de huidige tarieven van 6% en 5% bovenop de 
aankoopprijs een belemmering voor vele potentiële kopers. Om hieraan tegemoet 
te komen, wordt het tarief voor de aankoop van een enige eigen gezinswoning 
verlaagd van 6% naar 3%. Voor de aankoop van een enige eigen woning waarbij 
er een ingrijpende energetische renovatie of een sloop en herbouw zal 

plaatsvinden, wordt het tarief verlaagd van 5% naar 1%. 
 
Hiertegenover wordt het algemeen tarief van het verkooprecht verhoogd van 10% 
naar 12%. Deze verhoging zal gelden voor de aankoop van de niet-enige woning 
(zoals een tweede of derde woning), bouwgrond en niet-residentieel vastgoed. 
Deze wijziging beoogt de oververhitting van de woonmarkt tegen te gaan. Door de 
lage rente is het zeer interessant voor investeerders om te beleggen in onroerend 

goed. Zij komen in directe concurrentie met de eerste (jonge) kopers, die, omwille 
van het prijsopdrijvend effect van vraag en aanbod, hierdoor uit de boot vallen. Er 
wordt nu getracht door enerzijds het tarief te verlagen voor de enige woning en 



 

anderzijds het tarief te verhogen voor de tweede, derde,… woning, de kloof tussen 
eerste (jonge) kopers en investeerders te verkleinen. 
 
In afwijking van het algemeen tarief van 12% wordt, in een nieuw artikel 
2.9.4.2.15 VCF, voor verkoopovereenkomsten van onbebouwde landgoederen en 

van onbebouwde onroerende goederen  waarvoor een natuurbeheerplan type twee 
of drie als vermeld in artikel 16ter, § 1, 2°en 3°, van het decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is goedgekeurd 
conform artikel 16octies van het voormelde decreet, het huidige verkooprecht van 
10% behouden. Met een onbebouwd landgoed wordt, conform de definitie 
opgenomen in artikel 1.1.0.0.2 VCF, een onroerend goed bedoeld dat bestaat uit 
een of meer gronden die voor het landbouwbedrijf gebruikt worden of bestemd 
zijn, met uitsluiting van gebouwen en de grond waarop deze gebouwen zich 

bevinden. Voor de groep van onbebouwde onroerende goederen waarvoor een 
natuurbeheerplan wordt afgesloten, bestaat reeds een vrijstelling inzake 
verkooprecht wanneer er een natuurbeheerplan type vier (de facto een 
natuurreservaat) is. In navolging van de ratio legis van het decreet van 22 
december 2017 betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan 
natuurbeheerplannen, wordt er nu voor gekozen om het bestaande tarief van 10% 
te behouden voor onroerende goederen onbebouwde onroerende goederen 
waarvoor een natuurbeheerplan type twee of drie werd afgesloten. Bedoeling is 
om het opmaken van een natuurbeheerplan te stimuleren.   Natuurbeheerplannen 
vormen immers een essentieel instrument om de burger te betrekken bij het 
natuurbehoud en om de Europese doelstellingen te realiseren. Het belangrijkste 
aspect daarbij is het zogenaamde ‘instandhoudingsbeleid’, gericht op de 
instandhouding, het herstel of de ontwikkeling van Europees te beschermen 
habitats en Europees te beschermen soorten. Er wordt geen tarief van 10% 

toegepast voor een onbebouwd onroerend goed waarvoor slechts een 
natuurbeheerplan type een wordt afgesloten, daarvoor zal het tarief van 12% van 
toepassing zijn. De reden hiervoor is dat er pas vanaf type twee maatregelen 
moeten worden genomen om een hogere natuurkwaliteit te bereiken. Op die 
manier wil men dus stimuleren om minstens een natuurbeheerplan type twee te 
laten goedkeuren.  
 
De hogervermelde tariefverlagingen gaan gepaard met een geleidelijke uitdoving 
van het fiscaal gunstregime van de meeneembaarheid. 
 
Het regime van de ‘meeneembaarheid’ biedt de koper van een tweede 
gezinswoning de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, het verkooprecht 
dat hij op een vorige woning heeft betaald, in mindering te brengen van het 
verkooprecht dat hij op een volgende aangekochte gezinswoning moet betalen. 

Naargelang de volgorde van de aan- en verkoop wordt het volgende onderscheid 
gemaakt:  
 
Er is een onmiddellijke verrekening van het eerder betaalde verkooprecht in de 
situatie dat de belastingplichtige eerst een onroerend goed verkoopt en daarna pas 
een ander onroerend goed aankoopt (A1 – V1 – A2);  
 
Er gebeurt een teruggave van het eerder betaalde verkooprecht in de situatie dat 

de belastingplichtige eerst een onroerend goed aankoopt en daarna 
pas het andere onroerend goed verkoopt (A1 – A2 – V1).  
 
De materiële bepalingen inzake het fiscaal voordeel van de meeneembaarheid zijn 
voorzien in de artikelen 2.9.5.0.1, 2.9.5.0.2, 2.9.5.0.3, 2.9.5.0.4 en 3.6.0.0.6, §3 
van de VCF. 
 
De Vlaamse decreetgever voerde in 2002 de fiscale gunstregeling inzake 
meeneembaarheid in, in artikel 61/3 van het Wetboek van 30 november 1939 der 



 

registratie-, hypotheek- en griffierechten.  De regeling werd inhoudelijk 
ongewijzigd overgenomen bij de integratie in de VCF.  
 
De invoering van het stelsel van de meeneembaarheid had tot doel de mobiliteit 
via de woningmarkt te bevorderen. Zo zouden eigenaars van een woning door het 

fiscaal gunstregime aangemoedigd worden om een nieuwe woning te verwerven 
wanneer de bestaande woning niet langer meer voldeed aan hun persoonlijke of 
professionele behoeften.  
 
Tot op heden is er geen evidentie om te stellen dat de meeneembaarheidsregeling 
de woonmobiliteit van de burgers bevordert, mede doordat diverse andere 
elementen een effect kunnen hebben op de beslissing om al dan niet te verhuizen 
naar een nieuw aan te kopen woning. 

 
Ook blijkt dat het stelsel van de meeneembaarheid zeer complex is, zeker in geval 
van een keten van opeenvolgende aan- en verkopen, waarvan sommige akten en 
teruggaven nog bij de FOD Financiën werden behandeld. Deze complexiteit is niet 
langer verenigbaar met de beoogde administratieve vereenvoudiging en 
transparantie. 
 
Om de uitdoving van de meeneembaarheid geleidelijk aan te laten verlopen, wordt 
er een overgangsperiode voorzien van 1 januari 2022 tot en met 31 december 
2023. Tijdens deze periode kunnen kopers nog gebruik maken van het stelsel van 
de meeneembaarheid voor zover de authentieke aankoopakte van de nieuw 
aangekochte gezinswoning (A2) uiterlijk op 31 december 2023 wordt verleden.  
 
Dit betekent dat ook bij meeneembaarheid door teruggave, waarbij de verkoop 

(V1) kan plaatsvinden na 31 december 2023, het gunstregime kan worden genoten 
aangezien de datum van het verlijden van de authentieke aankoopakte van de 
nieuw aangekochte gezinswoning (A2) bepalend is.  
 
Wel is het zo dat enkel rechten meeneembaar zijn wanneer zij betrekking hebben 
op authentieke aankoopakten die verleden zijn voor 1 januari 2022. Hierdoor wordt 
verhinderd dat voor authentieke aankoopakten, verleden vanaf 1 januari 2022, 
nog nieuwe rechten worden opgebouwd.  
 
Ter illustratie komt de volgende situatie nog voor het gunstregime van de 
meeneembaarheid in aanmerking: de aankoop van een enige eigen woning (A1) 
waarvan de akte op 26 juli 2018 werd verleden, gevolgd door een aankoop van 
een nieuwe woning (A2) in de overgangsperiode (bijvoorbeeld aankoopakte 12 mei 
2023), op voorwaarde dat de authentieke akte van de verkoop of verdeling ook 

tijdig wordt verleden (meer bepaald volgens de algemene voorwaarden van 
meeneembaarheid). Indien de aankoopakte van een enige eigen woning (A1) na 1 
januari 2022 wordt verleden, komt men niet in aanmerking voor het gunstregime 
van de meeneembaarheid, ongeacht wanneer de nieuwe aankoop (A2) en verkoop 
of verdeling (V1) zullen plaatsvinden. Wanneer de aankoopakte van de enige eigen 
woning (A1) gebeurde op 4 mei 2020, gevolgd door een aankoop van een nieuwe 
woning (A2) buiten de overgangsperiode (vb. op 24 december 2024), komt men 
evenmin in aanmerking voor het gunstregime van de meeneembaarheid, eveneens 

ongeacht wanneer de verkoop of verdeling zou plaatsvinden (V1). 
 
Gedurende deze periode blijft het gunstregime combineerbaar met het nieuwe 
tarief van 12% (artikel 2.9.4.1.1 VCF), het tarief van 7% (artikel 2.9.4.2.13 VCF), 
het tarief van 1% (artikel 2.9.4.2.14 VCF). De nieuwe verlaagde tarieven van 3 % 
en 1 % zijn echter niet combineerbaar met het gunstregime van de 
meeneembaarheid. Wanneer iemand ervoor kiest om een woning aan te kopen aan 
het 3% tarief of het 1% tarief, kan hij met andere woorden de rechten die hij heeft 
opgebouwd bij een aankoop uit het verleden niet inzetten via het stelsel van de 
meeneembaarheid. 



 

 
Bij wijze van overgangsmaatregel hebben belastingplichtigen tijdens deze 
overgangsperiode de mogelijkheid om bij aankoop van een enige eigen woning of 
enige eigen woning met verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie of sloop 
en herbouw te opteren voor de oude verlaagde tarieven van 6% en 5% in 

combinatie met de meeneembaarheid OF de nieuwe verlaagde tarieven zonder 
toepassing van de meeneembaarheid. Hiervoor is uiteraard wel vereist dat de 
belastingplichtige voldoet aan alle voorwaarden om zowel van het verlaagd tarief 
als de meeneembaarheid te kunnen genieten.  
 
Een andere aanpassing betreft de regeling aangaande de zogenaamde tolerantie 
van het “causaal verband”. Deze tolerantie was aanvankelijk een louter 
administratieve tolerantie die was opgenomen in de federale circulaires nr. 

14/1995 dd. 15 december 1995 en nr. 5/2003 (Dos. EE/L7) dd. 18.03.2003. Het 
causaal verband werd destijds toegepast bij het gunstregime van het klein 
beschrijf. Dit regime was bedoeld voor de eerste kopers, zodat het in principe niet 
de bedoeling was dat die kopers reeds een andere woning bezaten. De 
administratieve tolerantie maakte onder bepaalde voorwaarden abstractie van die 
verhinderende woning. Hiervoor was het essentieel dat de woning volledig en ten 
bezwarende titel werd vervreemd binnen een redelijke termijn en dat er een 
causaal verband bestond tussen de vervreemding en de nieuwe aankoop. Sommige 
rechtspraak vereiste dat dit causaal verband steeds moest bestaan uit een 
financiële reden (zie onder meer Rb. Hasselt, 18 maart 1996), maar anderen waren 
van mening dat vooral moest aangetoond worden dat het nooit de bedoeling van 
de koper was om op hetzelfde moment eigenaar te zijn van de nieuw aangekochte 
en van de oude woning. In de feiten worden evenwel quasi altijd financiële redenen 
aangehaald, bijvoorbeeld dat de opbrengst van het verkochte goed wordt 

aangewend voor de terugbetaling van een overbruggingskrediet of voor de 
bekostiging van eventuele renovatiewerken. Gelet op het feit dat het evenwel een 
louter administratieve tolerantie betrof, was ze niet afdwingbaar voor de 
rechtbank. Door het decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 werd de administratieve tolerantie dan 
ook decretaal verankerd. Uit de memorie van toelichting bleek dat het niet de 
bedoeling was om af te wijken van de principes van de tolerantie, behalve op 1 
punt. Waar de circulaire sprak van een ‘redelijke termijn’, spreekt de memorie van 
toelichting van een ‘korte termijn’ (zie Parl. St. Vl. Parl. 2014-2015, nr. 114/1)  Die 
termijn werd decretaal bepaald op 1 jaar. Bij decreet van 18 mei 2018 werd een 
hervorming van het verkooprecht doorgevoerd, waarbij de verlaagde tarieven van 
artikel 2.9.4.2.11, 2.9.4.2.12 en 2.9.4.2.14 VCF werden ingevoerd. Hierbij werd 
evenwel het principe van het klein beschrijf behouden, waarbij deze verlaagde 
tarieven enkel van toepassing zijn voor de enige gezinswoning van de koper. Om 

dezelfde reden als bij het klein beschrijf destijds, werd de regeling voor causaal 
verband integraal behouden. De memorie van toelichting vermeldt hierover onder 
meer het volgende (zie Parl. St. Vl. Parl. 2017-2018, 1533/1): 
Specifiek voor het verlaagd tarief voor de enige gezinswoning: 
“(…) de bij decreet voorziene tolerantie van het zogenaamde ‘causaal verband’ die 
vandaag enkel bestaat bij het regime van het klein beschrijf wordt getransponeerd 
naar de toepassingsvoorwaarden van het nieuwe gunsttarief voor de aankoop van 
een gezinswoning. Dit betekent dat het bezit van een onroerend goed op het 

ogenblik van de aankoop en dat in principe de toepassing van het verlaagd tarief 
verhindert, toch geen beletsel hoeft te zijn wanneer de verkrijgers de verbintenis 
aangaan dit onroerend goed te vervreemden binnen het jaar na de datum van de 
nieuwe aankoop. Tevens dient het causaal verband tussen de nieuwe aankoop en 
de vervreemding van het verhinderend onroerend bezit te worden aangetoond; 
(…)” 
 
Voor wat betreft de andere tarieven vermeld in de artikelen 2.9.4.2.12 en 
2.9.4.2.14 VCF wordt telkens verwezen naar de toelichting bij het verlaagde tarief 



 

voor de enige gezinswoning. De regeling van causaal verband geldt, logischerwijze, 
op een identieke manier voor die verlaagde tarieven.  
 
In sommige gevallen wordt de voorwaarde om het onroerend goed binnen het jaar 
na de aankoop van de nieuwe woning te vervreemden als te streng ervaren. 

Vandaar dat wordt beslist om de voorwaarde van causaal verband te verlengen 
met een jaar. De termijn zal daardoor opnieuw overeenstemmen met de termijn 
die de FOD Financiën destijds als een redelijke termijn beschouwde. Uiteraard 
blijven de overige voorwaarden behouden. Men zal met andere woorden dus ook 
nog steeds moeten aantonen dat er een causaal verband is tussen de aankoop en 
de wederverkoop.  
 
Daarnaast wordt artikel 2.9.5.0.5 VCF, dat een bijkomende rechtenvermindering 

voor een enige eigen 'bescheiden' woning voorziet, afgestemd op de nieuwe 
verlaagde tarieven van 3% (voor de enige eigen woning) en 1% (voor de enige 
eigen woning die ingrijpend energetisch gerenoveerd of gesloopt en herbouwd zal 
worden). De bijkomende rechtenvermindering bedraagt voortaan 2.800 euro (voor 
het tarief van 3%) of 960 euro (voor het tarief van 1%). Voor kopers die tijdens 
de overgangsperiode opteren voor de “oude” tarieven van 6% of 5% in combinatie 
met de meeneembaarheid wijzigt er niets. In dat geval wordt nog steeds een 
rechtenvermindering van hetzij 5.600 euro, hetzij 4.800 euro toegepast.  
 
Tegelijkertijd worden de grensbedragen van 200.000 euro en 220.000 euro met 
20.000 euro verhoogd. Sinds de invoering van de bijkomende rechtenvermindering 
zijn de huizenprijzen immers gestegen, zodat de grenzen intussen achterhaald zijn. 
Daarom worden ze nu verhoogd tot 220.000 euro en tot 240.000 euro voor 
onroerende goederen gelegen in kernsteden en de gemeenten van de Vlaamse 

Rand rond Brussel. 
 
Ook worden de bewoordingen ‘belastbare grondslag van de verkrijging’ in artikel 
2.9.5.0.5 VCF gewijzigd naar ‘totale belastbare grondslag van het onroerend goed’. 
De bestaande formulering blijkt onvoldoende de doelstelling van de decreetgever 
weer te geven, namelijk dat de rechtenvermindering beperkt is tot wooneenheden 
met een beperkte totale belastbare grondslag. Daarom wordt verduidelijkt dat 
enkel als de totale waarde van het onroerend goed niet hoger is dan 220.000 euro 
of respectievelijk 240.000 euro in de kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel, 
de rechtenvermindering toegepast kan worden. Er wordt met andere woorden dus 
steeds gekeken naar de totale belastbare grondslag van het onroerend goed 
ongeacht of dit volledig onder de toepassing van het verkooprecht valt. 
 
Tot slot wordt een wijziging aangebracht met betrekking tot de vereiste van de 

zuivere aankoop. Bij de administratieve tolerantie (zie SP 18044 van 28 mei 2018) 
werd afgeweken van de vereiste van “zuivere aankoop”: 
 
Een persoon verkrijgt in één en dezelfde akte de geheelheid volle eigendom, voor 
de helft bij schenking en voor de andere helft bij een verkoop. Ofschoon de 
verkrijging strikt genomen geen zuivere aankoop is, wordt bij administratieve 
tolerantie aanvaardt dat de verkrijger, voor het deel dat hij aankoopt, aanspraak 
kan maken op het tarief van 6%. 

 
Artikel 2.9.5.0.5 VCF houdt evenwel geen rekening met deze mogelijkheid. Dit 
heeft tot gevolg dat het bedrag van 5.600 of 4.800 euro volledig moet toegekend 
worden, ook al wordt slechts een deel van de woning aangekocht. 
 
Het ingevoegde derde lid in paragraaf 1 en paragraaf 2 van artikel 2.9.5.0.5 VCF 
moet dit voorkomen door de vermindering slechts toe te kennen voor een 
breukdeel dat overeenstemt met het deel dat werd aangekocht.  
 



 

De aanpassingen aan artikel 3.12.3.0.1 VCF zijn een gevolg van de aanpassingen 
die gebeuren aan de andere artikelen. Artikel 3.12.3.0.1 VCF bepaalt immers wat 
er in de akte moet vermeld worden (verlaagde tarieven en verminderingen moeten 
steeds gevraagd worden) en wat eventueel aan de akte moet gevoegd worden. Er 
worden derhalve een aantal kruisverwijzingen aangepast of toegevoegd. Daarnaast 

wordt ook bepaald dat als men van het tarief van 10% wenst te genieten voor een 
onroerend goed waarvoor een natuurbeheerplan type 2 of 3 werd goedgekeurd, de 
beslissing tot goedkeuring aan de akte dient te worden toegevoegd. In dit artikel 
worden tot slot ook wijzigingen doorgevoerd ingevolge de aanpassingen aan het 
“causaal verband”. 
 
De berekening van de impact van de vermindering van 6% naar 3% en de 
verhoging van 10% naar 12% heeft een budgettaire kost van 20 miljoen euro. Het 

vertrekpunt van de berekening is het laatste volledige jaar 2020. Om te 
transponeren naar 2024 werd rekening gehouden dat er een lichte stijging zal zijn 
van aantal verkochte gezinswoningen aan 3% t.a.v. stabiliteit voor de woningen 
aan 10% omdat dat een eerder inelastische markt is. De budgettaire impact van 
het wijzigen van beide tarieven heeft een budgettaire kost van 20  miljoen euro in 
2024. In de overgangsjaren 2022 en 2023 (waar er een keuzestelsel is), is er een 
budgettaire opbrengst van 44 miljoen euro. 
 
Voor de impact van het afschaffen van de meeneembaarheid nemen we de 
gemiddelde fiscale kost van de meeneembaarheid van de laatste 3 jaar. Dat levert 
een budgettaire opbrengst op van 155,2 miljoen euro in 2024. 
 
Hoofdstuk 7. Werk en Sociale Economie 
 

Artikel 81 
 
Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) 
ervaren mensen in een kwetsbare positie (onder meer kortgeschoolden, mensen 
in armoede, laaggeletterden, ... ) in de samenleving een hoger risico op digitale 
uitsluiting.  
 
Door de snelheid van innovatie en transformatie van de samenleving worden 
individuen verplicht zich steeds bij te scholen en hun digitale vaardigheden aan te 
scherpen. Deze inspanning is niet voor iedereen even haalbaar, waardoor deze 
personen achterop geraken in de samenleving. De coronacrisis maakte deze 
digitale kloof tastbaar voor vele individuen en kwetsbare personen in de 
samenleving, en toonde de dringende nood aan drievoudige ondersteuning op 
maat (materiaal, opleiding en begeleiding). 

 
Niet enkel burgers hebben baat aan versterkte digitale vaardigheden. De recente 
Digital Economy and Society Index (DESI) evaluatie voor Vlaanderen stelt dat de 
voorbije coronaperiode duidelijk maakte dat een digitale overheid cruciaal is om 
burgers ten dienste te staan op afstand. Zulke dienstverlening kan evenwel slechts 
succesvol zijn als de burgers over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. 
 
Het project ‘Digibanken’ past binnen het speerpunt ‘Digitale transformatie – 

Ontwikkeling van digitale talenten’ van het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ (actie 
VV 127) dat het economische en maatschappelijke weefsel wil helpen versterken 
na corona. 
 
De Vlaamse Regering zal met de opstart van digibanken het risico op digitale 
uitsluiting verkleinen via drie beleidsmatige doelstellingen: 

- gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk 
beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en 
ondersteuning in een specifieke context (vb. uitleendienst); 



 

- via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel 
inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel 
van IT-materiaal); 

- via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële 
diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-

web, enz.) via zogenaamde fysieke knooppunten. 
 
De doelgroep van de digibanken omvat volwassen personen met een (risico op) 
digitale achterstand. 
 
Binnen Vlaanderen is een scala aan ondernemingen en organisaties reeds actief op 
één van bovenstaande doelstellingen en activiteiten. Via de meerdere parallelle 
oproepen die uit deze bepaling zullen voortvloeien, zullen deze spelers (overheden, 

bedrijven, kennisinstellingen, de sociale economie en het middenveld) in lokale 
samenwerkingsverbanden als ‘digibanken’ verenigd worden met een gezamenlijke 
doelgerichte strategie. Door zulke samenwerking en verbinding ontstaat op een 
innovatieve wijze een nieuwe dienstverlening waarmee knelpunten in de 
dienstverlening tegengaan/verminderd worden (vb. versnippering, overlap, 
onvoldoende kennis van aanbod). De digibanken-partnerschappen worden 
zichtbaar in een laagdrempelige fysieke toegangspoort voor de publieksgroepen 
naar verschillende diensten. 
 
De middelen voor de financiering van het project ‘Digibanken’ zullen opgevraagd 
worden uit de middelen die voorzien zijn op de provisie voor het Relanceplan 
Vlaamse Veerkracht, via het begrotingsartikel CB0-1CBG2AH-PR.  
 
Voor de monitoring en rapportering van uitgaven die gefinancierd worden met 

middelen uit de relanceprovisie werd een aparte basisallocatie voorzien onder het 
begrotingsartikel JB0-1JEB2GA-WT – 1JE227 RELANCE BUDGET 127 - 
DIGIBANKEN. 

 
Dit artikel formuleert de doelstellingen, de doelgroep en de projectperiode 
waarbinnen de projectondersteuning aan lokale partnerschappen tot de oprichting 
van digibanken opgezet kan worden. Daarnaast formuleert het artikel het 

sociaalrechtelijk toezicht op de projectondersteuning, alsook de 
bevoegdheidsbepaling. 
   
Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding 
 
Artikel 82 
 
De artikelen 58, 59, 60, 61, 64, 65 en 66 treden in werking op 1 september 2022. 
Deze artikelen hebben betrekking op de kerntaken van de pedagogische 
begeleidingsdiensten: met het oog op de afstemming van de werking van de 
onderwijsinstellingen en CLB’s die ze moeten begeleiden, verloopt de werking van 
de pedagogische begeleidingsdiensten per schooljaar. De nieuwe doelstellingen, 
en de principes die eraan ten grondslag liggen, vormen een aanzienlijke wijziging 
ten opzichte van de huidige manier van werken van de pedagogische 

begeleidingsdiensten. De pedagogische begeleidingsdiensten hebben bijgevolg 
voldoende tijd nodig om zich hierop voor te bereiden, hun werking bij te sturen en 
hun onderwijsinstellingen en CLB’s hierover te informeren. Daarom is ervoor 
geopteerd de goedkeuring via het programmadecreet opmaak 2022 te laten 
verlopen.    
 
Artikel 15, §2, laatste lid, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit 
van onderwijs dat wordt ingevoegd/gewijzigd bij artikel 61, heeft uitwerking vanaf 

de datum dat de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente 
ondersteuningscellen het jaarlijkse rapport indienen voor het schooljaar 2022-



 

2023. Het schooljaar ’22-’23 is immers het eerste schooljaar waarin de begeleiding 
zal verlopen volgens de nieuwe principes die vastgelegd zijn in dit decreet.  
 

De artikelen 62 en 63 treden in werking op 1 januari 2022. Deze artikelen hebben 
betrekking op de besparingen en geoormerkte middelen. De pedagogische 

begeleidingsdiensten dienen zo snel mogelijk te weten over welke personele en 
financiële middelen zij de komende jaren zullen beschikken. Wat de besparingen 
betreft kan dit ook een meer evenredige spreiding verzekeren. De besparingen 
moeten immers gerealiseerd worden tegen het einde van de legislatuur. Hoe later 
in de legislatuur deze ingaan, hoe groter het bedrag dat op een beperkte tijd 
bespaard moet worden. Dit kan de werking van de pedagogische 
begeleidingsdiensten aanzienlijk in het gedrang brengen. Aangezien de 
geoormerkte middelen de besparingen moeten compenseren, is het logisch dat 

deze op hetzelfde moment als de besparingen ingaan.  
 
Artikel 26 heeft betrekking op de meldingsplicht tot onttrekking zoals vermeld in 
artikel 30 en 31, §1 en 2 het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot 
uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende 
de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het 
toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de 
onbevaarbare waterlopen. Volgens artikel 44 van dit besluit treedt de regeling uit 
artikel 30 en 31, §1 en 2 pas in werking op een datum te bepalen door de minister. 
De inwerkingtreding van dit artikel hangt dus af van het vermelde ministerieel 
besluit 
 

De overgangsbepaling waarbij er voor de maanden september 2021 tot en met 
december 2021 een verhoudingsgewijze verminderde subsidie aan VOCVO voor de 
uitvoering van de pedagogische begeleidingsopdracht in deze maanden voorzien is 
(artikel 56), gaat met terugwerkende kracht in op 1 september 2021. Dit in het 
belang van de rechtszekerheid. Zonder terugwerkende kracht zou er 
onduidelijkheid kunnen ontstaan over de subsidie voor VOCVO. Door de 
terugwerkende kracht van de overgangsbepaling is het duidelijk dat VOCVO geen 
recht heeft op de volledige subsidie van 160.000 euro voor het volledige schooljaar 
2021-2022 maar slechts op een verminderde subsidie voor een deel van het 
schooljaar. Door de terugwerkende kracht worden geen verkregen rechten 
aangetast.  
 
Voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de verlenging, voorzien in artikel 68, is de 
opmaak van een jaarplan en begroting noodzakelijk. De uiterste indieningstermijn 

is in overeenstemming met de huidige termijnen zoals opgenomen in de lopende 
subsidieovereenkomst, en situeert zich voorafgaand aan de ingangsdatum van het 
addendum tot verlenging van de subsidieovereenkomst.  
 
Vanaf 1 januari 2022 zullen de bepalingen inzake handhaving zoals vermeld in 
artikel 25 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische 
bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 worden 
overgenomen door een nieuwe decretale bepaling (artikelen 40 en 41) zodat deze 

bepalingen van kracht worden in een nieuw op te richten begrotingsfonds inzake 
handhaving voor onroerend erfgoed en dit binnen de begrotingsstructuur van het 
departement Omgeving. 
 
De artikelen 73 tot en met 75 en 77 tot en met 79 zijn van toepassing op 
overeenkomsten houdende zuivere aankoop gesloten vanaf 1 januari 2022, of, in 
afwijking daarvan, op authentieke akten verleden vanaf 1 januari 2022, wanneer 
de overeenkomsten houdende zuivere aankoop waarop de akten betrekking 
hebben, gesloten zijn voor 1 januari 2022. Het algemeen geldend principe van 
artikel 2.9.7.0.3, §1, Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) houdt in dat voor de 



 

toepassing van het verkooprecht de belastingplicht, de belastbare grondslag, het 
tarief, de vrijstellingen en de verminderingen worden bepaald door het ogenblik 
waarop de rechtshandeling is gesteld, zijnde de verkoopovereenkomst. Van dit 
principe wordt afgeweken voor de wijzigingen die doorgevoerd worden ingevolge 
de artikelen 73 tot en met 75 en ingevolge de artikelen 77 tot en met 79. Het gaat 

meer bepaald over de tariefverlagingen en wijzigingen aan de verminderingen. Die 
wijzigingen zijn tevens van toepassing voor authentieke akten verleden vanaf 1 
januari 2022 wanneer ze betrekking hebben op verkoopovereenkomsten gesloten 
voor 1 januari 2022. Het moment van inwerkingtreding voor die specifieke akten 
is een afwijking van artikel 2.9.7.0.3, §1, VCF, wat het tarief en de verminderingen 
betreft. De belastingplicht, de belastbare grondslag en de vrijstellingen worden 
verder bepaald door het ogenblik waarop de rechtshandeling (lees: de 
verkoopovereenkomst) is gesteld. Op die manier kunnen mensen die reeds een 

zogenaamde “compromis” hebben gesloten, maar waarvan de authentieke akte 
nog niet werd verleden ook genieten van de nieuwe verlaagde tarieven als zij dat 
wensen. In het andere geval kunnen zij opteren voor de “oude” verlaagde tarieven 
in combinatie met meeneembaarheid. Ook de bepalingen i.v.m. de verminderingen 
die hiermee samenhangen (zijnde bepaling over de bijkomende 
rechtenvermindering en de bepalingen rond meeneembaarheid) worden op 
dezelfde manier toegepast. 
 
 
 
 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van 
Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, 
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De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en 
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De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 
Gelijke Kansen, 
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De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 
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De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 
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De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, 
 
 
 
 
 
 

Wouter BEKE 
 
 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, 
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De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 

 
 
 
 
 
 

Lydia PEETERS 
 
 

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, 
 

 
 
 
 
 

Benjamin DALLE 



Gemeente subsidie 2022 subsidie 2023 subsidie 2024 subsidie 2025 subsidie 2026 Totaal

Aalst 442.976 427.439 324.423 301.812 159.198 1.655.848

Aalter 134.451 129.313 98.083 90.887 47.871 500.606

Aarschot 163.070 161.258 121.993 103.396 55.034 604.751

Aartselaar 56.486 53.753 40.815 39.102 20.611 210.767

Affligem 31.911 33.669 25.510 22.710 12.375 126.175

Alken 68.443 74.541 56.320 52.953 26.749 279.006

Alveringem 23.533 24.815 18.793 16.455 9.031 92.626

Antwerpen 3.134.243 2.979.065 2.257.234 2.052.886 1.079.539 11.502.967

Anzegem 68.473 76.881 58.168 49.686 26.228 279.436

Ardooie 108.393 104.823 79.570 73.959 39.019 405.764

Arendonk 54.819 55.602 42.189 44.250 24.105 220.965

As 35.296 36.477 27.553 27.239 14.481 141.046

Asse 167.070 163.539 123.724 106.110 55.264 615.706

Assenede 65.845 62.007 50.142 44.738 23.422 246.155

Avelgem 29.685 30.902 23.403 20.372 11.207 115.570

Baarle-Hertog 8.716 10.155 7.698 8.079 4.442 39.090

Balen 62.356 66.903 50.747 53.960 29.909 263.875

Beernem 63.648 66.188 50.148 45.390 24.995 250.368

Beerse 93.316 95.033 72.135 73.112 39.974 373.570

Beersel 162.209 160.515 121.571 106.157 56.791 607.244

Begijnendijk 27.174 27.698 21.111 19.435 10.328 105.746

Bekkevoort 17.478 17.815 13.578 12.501 6.643 68.015

Beringen 206.721 215.415 162.772 160.122 83.577 828.607

Berlaar 68.146 68.645 51.974 45.163 24.447 258.375

Berlare 52.189 55.015 41.658 37.438 20.795 207.095

Bertem 49.480 46.449 36.860 31.336 16.343 180.468

Bever 2.998 3.401 2.572 2.164 1.144 12.279

Beveren 256.031 246.892 187.379 173.760 91.630 955.692

Bierbeek 51.834 47.959 39.404 32.341 16.452 187.989

Bilzen 162.478 167.783 126.685 121.098 63.175 641.218

Blankenberge 113.329 115.398 87.453 81.177 44.139 441.495

Bocholt 86.872 88.372 66.849 64.032 33.806 339.932

Boechout 58.430 57.034 43.282 40.378 22.368 221.491

Bonheiden 80.912 84.433 63.891 54.581 30.157 313.974

Boom 88.225 86.377 65.472 58.354 31.494 329.920

Boortmeerbeek 54.908 55.784 42.208 35.531 19.066 207.497

Borgloon 65.774 69.226 52.291 49.347 25.382 262.020

Bornem 138.458 128.745 97.421 88.595 46.161 499.380

Borsbeek 26.783 27.701 21.018 19.731 10.901 106.134

Boutersem 34.026 35.439 26.800 22.642 11.602 130.509

Brakel 31.692 35.282 26.737 23.740 12.479 129.930

Brasschaat 314.414 298.685 226.706 207.180 108.988 1.155.974

Brecht 129.263 122.062 92.595 86.471 45.477 475.869

Bredene 64.178 67.237 50.941 46.651 25.764 254.771

Bree 107.335 110.755 83.743 79.905 41.757 423.495

Brugge 747.348 710.932 576.730 527.064 276.744 2.838.818

Buggenhout 59.458 61.245 46.438 42.192 23.078 232.411

Damme 43.208 46.220 35.007 31.662 17.648 173.746

De Haan 109.748 111.653 84.694 78.595 42.690 427.379

De Panne 126.056 120.290 96.875 88.931 46.768 478.921

De Pinte 37.269 35.703 27.071 25.079 13.200 138.322

Deerlijk 103.916 103.706 78.634 71.486 38.492 396.233

Deinze 268.837 268.731 203.537 184.478 99.501 1.025.084

Denderleeuw 67.988 70.083 53.151 48.770 26.662 266.654

Dendermonde 254.433 261.182 198.070 182.283 99.218 995.185

Dentergem 41.001 41.922 31.766 28.135 15.340 158.164

Dessel 38.641 39.430 29.916 31.304 17.300 156.591

Destelbergen 90.788 85.622 71.522 63.974 33.489 345.395

Diepenbeek 94.122 100.006 75.552 74.092 38.470 382.242

Diest 123.088 122.447 93.151 86.891 46.038 471.616

Bijlage 1. Aandelen van de gemeenten in de subsidiebedragen 2022-2026 ter gedeeltelijke compensatie van het verlies aan dividenden van 

de distributienetbeheerders als vermeld in artikel 11
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Diksmuide 129.690 185.413 144.875 126.146 65.919 652.043

Dilbeek 238.052 240.804 182.371 160.211 85.199 906.638

Dilsen-Stokkem 110.573 118.296 89.437 88.430 45.759 452.495

Drogenbos 42.598 40.215 31.261 27.794 14.555 156.422

Duffel 128.277 123.363 97.794 90.741 47.774 487.949

Edegem 60.644 63.306 48.029 44.953 24.928 241.861

Eeklo 149.429 148.942 112.890 105.664 56.907 573.832

Erpe-Mere 56.030 58.788 44.558 39.682 21.768 220.826

Essen 182.185 170.939 129.702 114.622 59.986 657.434

Evergem 191.369 193.241 146.430 134.045 72.685 737.770

Galmaarden 16.378 16.686 12.718 11.709 6.222 63.713

Gavere 72.830 73.048 55.314 48.101 25.968 275.260

Geel 156.675 157.609 119.597 125.572 68.816 628.269

Geetbets 17.484 17.821 13.583 12.505 6.645 68.038

Genk 454.467 459.032 346.996 322.798 168.110 1.751.403

Gent 2.145.492 2.052.851 1.556.624 1.466.742 772.814 7.994.522

Geraardsbergen 143.627 136.664 108.947 98.522 51.754 539.514

Gingelom 36.222 36.804 27.734 25.016 13.068 138.844

Gistel 74.565 107.650 84.356 78.121 41.056 385.750

Glabbeek 15.651 15.952 12.159 11.194 5.948 60.904

Gooik 17.821 18.157 13.839 12.740 6.770 69.328

Grimbergen 255.940 318.907 241.502 194.793 101.046 1.112.189

Grobbendonk 39.811 46.331 35.153 36.108 19.974 177.378

Haacht 60.950 62.815 47.507 39.494 21.569 232.335

Haaltert 56.633 54.643 41.473 38.364 20.230 211.343

Halen 51.743 55.104 41.629 39.756 20.554 208.786

Halle 214.281 210.159 159.129 140.703 74.640 798.911

Ham 54.177 55.651 42.035 40.217 21.242 213.321

Hamme 114.678 116.982 88.733 82.053 44.613 447.060

Hamont-Achel 84.614 90.692 68.697 72.576 37.910 354.491

Harelbeke 206.522 296.388 230.960 215.278 113.203 1.062.351

Hasselt 451.196 477.781 361.719 388.332 203.374 1.882.403

Hechtel-Eksel 57.262 63.811 48.250 48.224 25.145 242.692

Heers 30.437 32.323 24.368 22.257 11.663 121.048

Heist-op-den-Berg 215.451 216.856 164.125 140.220 75.698 812.350

Hemiksem 91.812 88.729 66.733 58.991 31.398 337.663

Herent 110.112 103.343 82.145 70.381 36.719 402.700

Herentals 128.775 123.743 93.939 99.508 52.796 498.760

Herenthout 40.188 41.064 31.144 32.120 17.515 162.031

Herk-de-Stad 63.244 67.233 50.829 50.756 26.746 258.808

Herne 13.565 13.820 10.534 9.698 5.153 52.770

Herselt 69.207 70.220 53.134 44.605 24.337 261.503

Herstappe 649 704 532 501 258 2.644

Herzele 41.489 45.205 34.244 30.388 16.935 168.261

Heusden-Zolder 162.040 169.291 128.014 126.128 66.005 651.478

Heuvelland 63.583 64.714 49.051 43.614 23.728 244.689

Hoegaarden 40.095 39.780 30.124 26.278 14.079 150.357

Hoeilaart 64.421 64.606 48.927 42.824 23.117 243.895

Hoeselt 50.223 51.533 38.912 37.217 19.387 197.272

Holsbeek 25.886 26.384 20.110 18.514 9.838 100.732

Hooglede 89.034 128.656 100.058 87.719 45.870 451.337

Hoogstraten 97.469 99.748 75.670 78.662 42.943 394.492

Horebeke 11.752 11.058 8.591 7.378 3.855 42.633

Houthalen-Helchteren 147.336 165.525 125.228 128.496 66.376 632.960

Houthulst 32.580 36.728 27.783 23.606 13.296 133.994

Hove 27.103 29.142 22.094 20.433 11.472 110.244

Huldenberg 44.667 42.083 31.859 27.068 13.921 159.599

Hulshout 50.835 50.885 38.501 32.526 17.306 190.053

Ichtegem 76.666 73.353 58.297 53.524 28.165 290.006

Ieper 310.728 314.175 238.345 220.992 119.619 1.203.858

Ingelmunster 76.670 77.173 58.512 53.350 28.878 294.584

Izegem 81.997 80.752 61.466 65.251 34.803 324.270

Jabbeke 126.725 153.281 119.313 97.428 50.626 547.373

Kalmthout 72.178 74.872 56.788 59.017 32.497 295.352

Kampenhout 31.895 32.192 24.462 22.633 12.014 123.197



Kapellen 194.930 185.497 140.791 129.361 68.069 718.648

Kapelle-op-den-Bos 42.430 44.248 33.470 28.558 15.734 164.440

Kaprijke 30.531 31.698 24.012 21.704 11.951 119.895

Kasterlee 70.282 72.794 55.219 57.850 31.796 287.942

Keerbergen 57.258 52.296 45.112 35.766 18.471 208.904

Kinrooi 68.252 72.978 55.161 51.869 26.843 275.103

Kluisbergen 45.842 46.604 35.316 31.097 16.836 175.695

Knokke-Heist 293.089 280.804 212.943 200.088 105.424 1.092.349

Koekelare 61.228 85.883 64.816 55.812 29.164 296.904

Koksijde 225.444 238.025 180.420 164.296 91.606 899.791

Kontich 86.243 82.079 62.325 59.655 31.442 321.745

Kortemark 128.702 157.283 118.790 98.186 51.184 554.144

Kortenaken 20.800 21.200 16.159 14.876 7.905 80.941

Kortenberg 108.971 109.331 82.729 71.619 38.891 411.540

Kortessem 39.489 41.585 31.388 29.525 15.393 157.380

Kortrijk 644.885 647.285 491.002 458.238 247.329 2.488.739

Kraainem 88.711 84.794 64.276 57.773 30.342 325.896

Kruibeke 72.816 75.224 57.055 52.391 28.667 286.153

Kruisem 101.967 102.155 77.382 67.792 36.460 385.755

Kuurne 119.774 119.325 90.535 84.269 45.261 459.165

Laakdal 75.608 75.244 56.702 50.011 26.320 283.884

Laarne 55.197 58.350 44.187 39.955 22.080 219.769

Lanaken 126.611 135.098 102.137 107.525 56.357 527.729

Landen 46.047 46.934 35.772 32.933 17.501 179.187

Langemark-Poelkapelle 40.702 42.104 31.910 28.180 15.390 158.287

Lebbeke 72.421 76.737 58.186 53.102 29.324 289.771

Lede 67.208 71.225 53.925 49.146 27.263 268.766

Ledegem 58.649 85.682 67.664 60.973 31.964 304.933

Lendelede 46.315 69.012 54.054 49.181 25.802 244.364

Lennik 43.534 43.718 33.075 27.884 15.038 163.249

Leopoldsburg 68.112 70.155 52.995 53.219 28.010 272.490

Leuven 727.594 698.554 529.691 476.221 250.269 2.682.329

Lichtervelde 39.167 40.216 30.476 27.866 15.235 152.958

Liedekerke 62.028 61.247 46.374 39.832 21.292 230.774

Lier 146.671 149.388 113.334 106.359 58.173 573.924

Lierde 12.561 13.796 10.448 9.186 5.075 51.066

Lievegem 119.381 121.050 91.714 83.916 45.462 461.523

Lille 75.856 76.983 58.404 60.904 33.129 305.276

Linkebeek 48.130 47.890 36.352 32.799 17.461 182.631

Lint 23.034 24.749 18.770 17.425 9.822 93.800

Linter 21.304 21.714 16.550 15.237 8.097 82.901

Lochristi 110.677 114.064 86.386 78.710 43.113 432.950

Lokeren 220.812 210.100 167.151 153.240 80.497 831.801

Lommel 216.022 219.287 166.037 169.558 90.382 861.284

Londerzeel 86.916 81.205 64.775 54.512 28.388 315.797

Lo-Reninge 16.538 16.852 12.767 11.347 6.139 63.644

Lubbeek 42.329 43.145 32.884 30.274 16.088 164.720

Lummen 96.507 99.983 75.587 72.003 37.522 381.602

Maarkedal 37.337 37.510 28.384 24.183 12.857 140.271

Maaseik 129.812 133.945 101.293 102.626 54.218 521.894

Maasmechelen 205.667 224.046 169.357 166.836 85.053 850.958

Machelen 153.115 190.819 144.503 116.544 60.455 665.436

Maldegem 115.785 118.095 89.483 82.692 45.070 451.126

Malle 63.636 65.352 49.622 47.811 26.096 252.518

Mechelen 623.581 641.695 485.933 427.991 229.816 2.409.016

Meerhout 36.868 38.516 29.220 30.958 17.074 152.636

Meise 112.182 139.764 105.840 85.375 44.288 487.449

Melle 60.515 61.819 46.834 43.458 23.675 236.302

Menen 218.088 220.866 167.621 158.735 85.980 851.290

Merchtem 75.019 74.435 56.355 48.402 25.932 280.143

Merelbeke 110.230 104.797 83.909 77.240 40.582 416.758

Merksplas 50.396 48.686 36.870 33.764 18.635 188.352

Mesen 6.486 6.547 4.967 4.702 2.547 25.249

Meulebeke 70.707 74.483 56.442 50.730 26.605 278.968

Middelkerke 210.293 302.003 227.878 205.781 108.054 1.054.010



Moerbeke 30.964 32.605 24.688 22.388 12.402 123.048

Mol 142.042 146.123 110.855 115.741 63.391 578.151

Moorslede 56.657 58.418 44.289 40.469 22.149 221.983

Mortsel 140.138 134.992 106.728 98.781 52.020 532.660

Nazareth 59.774 61.876 46.850 40.614 22.249 231.362

Niel 73.466 70.697 53.341 47.132 25.331 269.967

Nieuwerkerken 34.213 38.032 28.705 26.311 13.431 140.691

Nieuwpoort 120.024 115.155 87.426 81.553 43.046 447.205

Nijlen 175.614 166.421 126.135 115.018 62.096 645.283

Ninove 158.253 150.593 120.609 108.454 56.943 594.853

Olen 53.572 51.127 41.145 42.162 22.295 210.300

Oostende 458.106 467.023 353.812 323.704 175.263 1.777.908

Oosterzele 46.879 49.475 37.450 33.339 18.387 185.531

Oostkamp 88.885 93.052 70.497 63.878 35.303 351.616

Oostrozebeke 53.253 53.688 40.705 36.514 19.761 203.921

Opwijk 59.103 58.812 44.499 37.618 19.914 219.945

Oudenaarde 228.036 240.126 182.079 165.262 87.696 903.199

Oudenburg 52.951 73.875 58.399 55.041 28.973 269.239

Oud-Heverlee 35.028 35.703 27.213 25.053 13.313 136.310

Oudsbergen 119.047 123.639 93.428 89.774 47.165 473.052

Oud-Turnhout 58.148 59.738 45.312 47.110 25.808 236.116

Overijse 158.475 151.128 114.526 101.213 53.074 578.416

Peer 93.149 101.528 76.802 76.181 39.686 387.346

Pelt 185.445 200.149 151.458 153.080 79.808 769.941

Pepingen 8.316 8.472 6.457 5.945 3.159 32.350

Pittem 62.742 63.116 47.884 43.779 23.606 241.126

Poperinge 117.107 118.292 89.710 82.433 44.595 452.137

Putte 87.305 89.828 67.929 56.808 29.097 330.967

Puurs-Sint-Amands 138.381 140.872 106.600 92.505 50.369 528.726

Ranst 69.990 73.914 56.104 53.650 29.691 283.349

Ravels 66.510 68.421 51.908 54.301 29.644 270.784

Retie 45.778 44.034 33.433 35.756 18.983 177.983

Riemst 78.505 81.273 61.342 58.966 30.724 310.810

Rijkevorsel 51.421 52.786 40.048 42.203 23.080 209.538

Roeselare 477.471 461.012 349.977 330.568 174.571 1.793.599

Ronse 209.743 208.967 158.528 148.297 79.626 805.161

Roosdaal 54.017 53.761 40.664 34.153 17.843 200.437

Rotselaar 72.804 72.076 54.533 45.986 24.442 269.842

Ruiselede 28.919 29.217 22.150 19.991 10.837 111.114

Rumst 82.338 77.566 58.869 54.848 28.847 302.468

Schelle 47.411 46.254 35.058 31.416 16.918 177.057

Scherpenheuvel-Zichem 105.285 104.279 78.862 65.660 34.509 388.594

Schilde 113.078 112.498 85.281 77.440 42.117 430.414

Schoten 183.771 183.249 138.839 123.421 66.160 695.440

Sint-Genesius-Rode 122.081 116.926 88.641 79.360 41.678 448.686

Sint-Gillis-Waas 85.427 81.509 65.343 59.504 31.276 323.058

Sint-Katelijne-Waver 129.546 130.236 98.623 85.832 46.279 490.516

Sint-Laureins 30.972 32.427 24.554 22.172 12.218 122.343

Sint-Lievens-Houtem 38.042 40.205 30.453 27.155 14.970 150.825

Sint-Martens-Latem 33.708 39.737 30.060 26.318 14.551 144.374

Sint-Niklaas 439.310 420.806 329.451 302.457 159.185 1.651.209

Sint-Pieters-Leeuw 219.595 208.459 163.767 143.220 74.965 810.007

Sint-Truiden 241.029 274.786 207.770 208.969 105.221 1.037.774

Spiere-Helkijn 10.268 11.846 8.960 7.598 3.916 42.590

Stabroek 56.941 58.805 44.565 41.751 22.993 225.055

Staden 102.196 98.804 74.995 69.147 36.459 381.600

Steenokkerzeel 33.286 33.393 25.392 23.700 12.575 128.346

Stekene 74.252 75.552 57.303 52.954 28.731 288.792

Temse 142.233 144.708 109.749 101.056 54.773 552.518

Ternat 79.386 81.754 61.859 52.675 28.095 303.770

Tervuren 138.748 132.436 100.375 89.600 47.025 508.184

Tessenderlo 122.376 122.508 92.626 88.871 47.019 473.400

Tielt 175.067 175.735 133.303 122.229 65.883 672.217

Tielt-Winge 31.648 32.258 24.587 22.635 12.029 123.156

Tienen 238.902 238.707 180.793 159.260 85.740 903.403



Tongeren 165.244 176.991 133.803 137.656 71.631 685.325

Torhout 142.274 201.084 156.200 136.298 71.260 707.117

Tremelo 53.292 53.715 40.736 35.319 18.863 201.925

Turnhout 180.030 171.907 141.059 142.370 75.199 710.564

Veurne 108.927 109.795 83.324 77.561 41.880 421.487

Vilvoorde 282.183 351.612 266.268 214.767 111.408 1.226.238

Vleteren 13.071 13.505 10.233 9.124 4.997 50.930

Voeren 25.905 26.091 19.747 16.645 8.659 97.047

Vorselaar 65.980 53.806 40.134 44.841 24.471 229.233

Vosselaar 61.883 72.551 56.694 59.586 31.668 282.382

Waasmunster 34.837 37.689 28.559 25.723 14.387 141.194

Wachtebeke 21.767 23.198 17.566 15.778 8.717 87.026

Waregem 332.955 334.436 253.705 231.885 125.014 1.277.996

Wellen 50.201 52.364 39.578 36.977 19.038 198.157

Wemmel 101.958 127.099 96.249 77.616 40.261 443.184

Wervik 91.037 93.691 71.073 66.442 36.255 358.498

Westerlo 102.520 107.040 81.177 83.814 46.030 420.581

Wetteren 151.903 154.881 117.369 107.912 58.600 590.666

Wevelgem 303.807 391.489 295.470 237.219 122.788 1.350.773

Wezembeek-Oppem 118.671 120.676 91.580 81.910 44.297 457.134

Wichelen 43.966 46.560 35.244 31.646 17.479 174.895

Wielsbeke 57.243 59.918 45.501 41.719 22.809 227.190

Wijnegem 57.228 56.640 42.926 38.480 20.864 216.138

Willebroek 195.114 191.234 144.751 125.679 67.356 724.134

Wingene 95.007 95.492 72.368 64.675 34.984 362.526

Wommelgem 49.555 47.946 36.434 35.723 18.877 188.535

Wortegem-Petegem 33.386 34.325 25.982 22.260 12.120 128.073

Wuustwezel 81.424 84.989 64.466 66.981 36.998 334.858

Zandhoven 53.966 55.860 42.369 44.063 24.254 220.511

Zaventem 277.293 264.969 200.838 179.925 94.464 1.017.488

Zedelgem 87.569 92.819 70.315 63.729 35.506 349.938

Zele 137.927 138.240 104.797 97.675 52.665 531.304

Zelzate 34.363 32.750 25.919 23.938 12.578 129.547

Zemst 110.668 111.925 84.712 72.857 39.396 419.558

Zoersel 74.469 77.928 59.160 56.746 31.287 299.590

Zonhoven 114.757 118.086 89.279 87.167 45.831 455.120

Zonnebeke 76.736 78.695 59.708 54.675 29.697 299.511

Zottegem 94.211 90.850 68.951 63.734 33.483 351.230

Zoutleeuw 25.038 25.520 19.451 17.907 9.516 97.434

Zuienkerke 12.217 12.891 9.761 8.735 4.870 48.474

Zulte 88.062 88.180 66.802 58.768 31.659 333.471

Zutendaal 45.994 46.987 35.471 32.097 16.696 177.245

Zwalm 36.181 36.746 27.811 23.838 12.943 137.519

Zwevegem 106.159 109.479 82.956 74.088 40.476 413.157

Zwijndrecht 105.137 101.430 77.048 72.710 38.359 394.685

Totaal 37.423.173 38.144.157 29.073.125 26.765.444 14.223.519 145.629.418

Gezien om gevoegd te worden bij het programmadecreet van …. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2022


