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Mevrouw Annemie TURTELBOOM 

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 

Phoenixgebouw, 

Koning Albert II-laan 19 bus 11 

1210 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Annick Lamote SERV_20151026_programmadecreet_BR_alit 26 oktober 2015 

alamote@serv.be   

Adviesvragen programmadecreet en amendement vergroening verkeersbelasting 

Mevrouw de minister 

U vroeg de SERV bij hoogdringendheid om advies over het voorontwerp van decreet 

houdende maatregelen tot begeleiding van de begroting 2016 en over het amendement bij 

dit voorontwerp over de vergroening van de verkeersbelasting. 

Hierna formuleert de SERV een aantal bemerkingen bij de hoofdstukken 2, 5, 8, 9, 11 en 12 

van het programmadecreet. 

Vooraleer in te gaan op de inhoud van het voorontwerp van decreet, vestigt de SERV de 

aandacht op de adviesprocedure. Ten eerste – en de raad heeft dit al meermaals 

opgemerkt – is een programmadecreet of amendering van een programmadecreet niet 

geschikt om grondige fiscale hervormingen door te voeren. Dit is nu geval met de 

vergroening van de verkeersbelastingen en bij de twee vorige programmacedecreten zijn de 

woonbonus en de schenkingsrechten hervormd.  Volgens de raad is er nood aan een globale 

visie op regionale fiscaliteit. De raad vraagt de Vlaamse regering om fiscale hervormingen 

tijdig en grondig voor te bereiden. Experts kunnen in een taskforce de contouren van een 

fiscale hervorming uittekenen. De Vlaamse regering kan op basis daarvan een conceptnota 

uitwerken die ze voorlegt ter advisering aan de sociale partners waarover vervolgens in het 

parlement wordt gedebatteerd. De SERV merkt verder op dat een hervorming van de 

lerarenopleiding niet thuishoort in een programmadecreet. 

Ten tweede laat een adviesvraag bij hoogdringendheid de raad niet toe om een gefundeerd 

inhoudelijk advies uit te werken. 
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Ten derde oppert de raad bezwaar bij het feit dat de Raad van State gelijktijdig met de 

adviesraden om advies wordt gevraag omdat de Raad van State hierdoor geen advies kan 

geven over de wijzigingen die eventueel nog na de adviezen van de strategische adviesraden 

worden aangebracht. 

Tenslotte wijst de raad erop dat hij pas een week na de beslissing van de Vlaamse regering de 

formele adviesvraag heeft ontvangen. 

Project – en conceptsubsidiëring 

De SERV wijst erop dat deze subsidies in het verleden steeds als een belangrijke hefboom 

hebben gediend voor de ontwikkeling van stadsprojecten in centrumsteden. De raad vraagt dan 

ook dat de budgetten voorzien voor project- en conceptsubsidiëring minstens behouden blijven. 

Welzijn volksgezondheid en gezin 

De SERV stelt vast dat de Vlaamse regering opnieuw haar toevlucht neemt tot de 

besparingstechniek van het bevriezen van de werkingsmiddelen voor welzijn zonder te 

onderzoeken waar efficiëntiewinsten kunnen geboekt worden. De raad vraagt om monitoring 

van de impact van deze maatregel zowel op het aanbod van de dienstverlening als op de 

gebruikers. 

Ten aanzien van de uitbreiding van de toekenning van animatiesubsidies aan commerciële 

woonzorgcentra en centra voor kortverblijf stelt de SERV dat de hiervoor ter beschikking 

gestelde middelen in hun totaliteit  moeten aangewend worden voor de voorziene activiteit. 

De SERV neemt akte van het opnemen van de investeringsuitgaven van ziekenhuizen in het 

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), waarover de 

SERV geen bemerkingen formuleert. De SERV vraagt wel dat de Vlaamse regering snel een 

duidelijk toekomstperspectief biedt over het VIPA in zijn geheel, in het bijzonder ten aanzien 

van de vele organisaties die hier beroep op doen in de diverse sectoren binnen het 

beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Woonbeleid 

De eerder voorziene afbouw van de ondersteuning van sociale koopwoningen wordt versneld. 

De SERV heeft geen principiële bezwaren hierbij, maar stelt wel dat de vrijgekomen middelen 

binnen het sociale huisvestingsbeleid moeten aangewend worden. 

Indieningstermijn betaald educatief verlof 

De SERV onderschrijft de inkorting van de indieningstermijn voor het betaald educatief verlof. 

Dit bevordert een snellere correcte raming van het nodige budget en maakt een goed budgettair 

beheer mogelijk alsook een snellere terugbetaling van de onkosten. 

De raad merkt op dat werkgevers en desgevallend ook sectorfondsen voor een vroegere 

indiening van de terugbetalingsaanvragen afhankelijk zijn van de gegevens die de 

opleidingsverstrekkers en werknemers moeten aanleveren. De raad wijst op het belang van 

initiatieven ten aanzien van de opleidingsverstrekkers en werknemers voor de tijdige indiening 

van de nodige gegevens. Zolang dit niet gebeurt moet de mogelijkheid geboden worden om 

later – wanneer  alle opleidingsgegevens ter beschikking zijn - een terugbetalingsaanvraag in te 
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dienen. De raad verwijst voor het overige naar de principes die omtrent BEV en meer algemeen 

rond opleiding en vorming opgenomen zijn in het Banenpact en de komende maanden verder 

worden geconcretiseerd. 

Onderwijs 

De SERV stelt vast dat de Vlaamse regering bespaart op verschillende aspecten van de 

werking van het hoger onderwijs. Deze besparing komt bovenop eerdere besparingen in het 

hoger onderwijs die leidden tot hogere inschrijvingsgelden. De raad stelt zich vragen bij de 

ongelijke verdeling van de besparingen over de verschillende instellingen. De raad stelt vast dat 

er ook wordt bespaard op de aanvullende onderzoeksmiddelen alsook op de sociale toelagen. 

De raad vraag om monitoring van de impact van de besparingen op de sociale toelagen zowel 

op het aanbod als op de kwaliteit. 

De SERV onderschrijft de extra middelen die voorzien worden voor het aanbieden van 

onderwijs aan vluchtelingen (uitbreiding van het aanbod Nederlands Tweede Taal, lesinfra-

structuur en lesmateriaal). 

Financiën en begroting 

De SERV ziet de opheffing van het Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige 

uitgaven (FFEU) en de integratie ervan in de reguliere werking van de Vlaamse gemeenschap  

als een administratieve vereenvoudiging. Het mechanisme om niet-benutte kredieten integraal 

om te zetten in investeringsdossiers moet volgens de raad behouden blijven zodat  het volume 

aan investeringskredieten gegarandeerd blijft. 

De SERV stelt vast dat de compensaties aan provincies en gemeenten voor de gederfde 

opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en outillage in belangrijke mate 

geschrapt worden. De SERV is voorstander van een fiscale aanmoediging van investeringen in 

materieel en outillage, als een stimulans ter ondersteuning van het ondernemingsklimaat 

waardoor ook het behoud en de uitbreiding van werkgelegenheid in Vlaanderen ondersteund 

wordt. De SERV zou het betreuren mocht het verschuiven van de kost van deze maatregel naar 

de gemeenten aanleiding geven tot verminderde overheidsinvesteringen of een hogere fiscale 

druk in gemeenten met een hoge industriële tewerkstelling. 
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Voor de kilometerheffing voor vrachtwagens, de vergroening van de BIV en van de 

jaarlijkse verkeersbelasting verwijst de SERV naar het advies van de MORA. De raad vraagt 

de Vlaamse regering om dringend werk te maken van een samenwerkingsakkoord teneinde ook 

de leasingvoertuigen te onderwerpen aan de aangepaste tarieven. 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Caroline Copers 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


