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Besluit van de Vlaamse Regering over de herverdeling van 
begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van 

de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het 
kader van de ondersteuning van de Industriële 

Onderzoeksfondsen en interfaceactiviteiten van de associaties 
in de Vlaamse Gemeenschap.  
 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

 

 

Rechtsgrond(en) 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, 

de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle 

door het Rekenhof, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012, 9 november 2012, 5 

juli 2013, 6 december 2013, 31 januari 2014, 25 april 2014, 3 juli 2015, 4 

december 2015, 18 december 2015, 18 maart 2016, 24 juni 2016, 25 november 

2016, 12 mei 2017, 20 april 2018, 27 april 2018, 7 december 2018; 

- het decreet van 21 december 2018 houdende de algemene uitgavenbegroting van 

de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van 

de begrotingscontrole en -opmaak, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse 

Regering van 23 juni 2006, 5 september 2008, 10 december 2010, 1 juni 2012, 15 

maart 2013, 9 mei 2014, 4 maart 2016, 22 december 2017 en 30 maart 2018; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de 

boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse 

ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de 

vastleggingskredieten gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juni 

2012, 15 maart 2013, 9 mei 2014, 22 december 2017 en 8 februari 2019;  

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de  

bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering. 

 

Vormvereiste(n) 

 

De volgende vormvereiste is vervuld: 

- het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 

[datum in te vullen].  

 

 

 

 

 

 

Motivering 

VR 2019 2211 DOC.1164/2BIS



Pagina 2 van 3 

 

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: 

- in lijn met de beleidsnota van de minister bevoegd voor innovatie.  

 

 

Juridisch kader 

 

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de 

ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de Interfaceactiviteiten 

van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij besluit van de 

Vlaamse Regering van 1 april 2011, 23 mei 2014, 15 januari 2016 en 24 mei 2019. 

 

 

Initiatiefnemer(s) 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, 

Werk, Sociale economie en Landbouw. 

 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. De kredieten, ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de 

algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 

2019, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel: 

 

(in [duizend] EUR) 

begrotingsartikel basisallocatie kredietsoort 

van  naar 

VAK VEK VAK VEK 

EB0-1EBB2AH-PR EB0 1EE104 0100 VAK/VEK   20.000  20.000    
EB0-1EFB2MS-IS EB0 1EE126 41.50 VAK/VEK    1.609 1.609 

EB0-1EFB2MS-IS EB0 1EE130 41.50 VAK/VEK   18.391 18.391 

totaal 20.000 20.000 20.000 20.000 

 

 

Art. 2. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het 

Vlaams Parlement, het Rekenhof en het Departement Financiën en Begroting. 
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Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor innovatie is belast met de uitvoering van 

dit besluit.  

 

 

Brussel, ...  

 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

 

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

Landbouw, 

 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 

 

 




