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DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 

Betreft: ontwerp 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 Bijzondere 
Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse 
Gemeenschap 

Overheveling van 35 miljoen euro van de provisie voor O&O naar het begrotingsartikel 
waarop de middelen voor de ondersteuning van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan 
de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap staan. 

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Elke Vlaamse universiteit beschikt over een Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) voor de financiering 
van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Belangrijkste uitgangspunt van BOF is dat de 
middelen gebruikt dienen te worden om fundamenteel, grensverleggend onderzoek te stimuleren. 
BOF is niet enkel een belangrijk financieringsinstrument binnen het beleidsveld wetenschappelijk 
onderzoek, maar is ook bij uitstek het instrument om de universiteiten aan te zetten tot het voeren 
van een eigen onderzoeksbeleid.  

Het regeerakkoord 2019-2024 vermeldt de verhoging van de resultaatsgerichtheid van het BOF in de 
vorige legislatuur door middel van de aanpassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 
december 2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de 
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (hierna BOF-Besluit) en geeft aan de effecten van de 
hervorming goed te zullen opvolgen.  
Ook de beleidsnota 2019-2024 van Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie vermeldt BOF als 
ondersteuning van fundamenteel onderzoek in Vlaanderen en maak melding van het besluit en de 
uitrol ervan die vanaf 2019 zal plaatsvinden.  
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B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Een wetgevingsadvies is niet vereist gezien een herverdelingsbesluit meer dan eens in dezelfde vorm 
terugkeert.  
 

2. INHOUD 

A. ALGEMENE TOELICHTING 

In 2018 werd het BOF-Besluit en de wijze van uitvoering van dit besluit grondig geëvalueerd. 
Daarnaast werd ook een systeemevaluatie m.b.t. de tweede geldstroom uitgevoerd. Tot slot waren 
er ook regelmatig signalen uit het veld die aangaven dat de regelgeving in het BOF-Besluit diende 
herbekeken te worden. 
Op basis van bovenstaande elementen werd het BOF-Besluit gewijzigd. Dit wijzigingsbesluit werd 
op 3 mei 2019 definitief goedgekeurd en trad op 18 augustus 2019 in werking.  
 
Bij deze wijziging is ook een budgettaire opstap van 35 miljoen euro extra middelen voor de 
financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen vooropgesteld. 
Deze middelen zijn voorzien in de provisie voor O&O en dienen overgeheveld te worden naar het 
begrotingsartikel waarop de middelen van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten 
in de Vlaamse Gemeenschap staan.  
 
Schematische voorstelling van de bovenvermelde herverdeling: 
 

(in [duizend] EUR) 

begrotingsartikel basisallocatie kredietsoort 

van naar 

VAK VEK VAK VEK 

EB0-1EBB2AH-PR EB0 1EE104 0100 VAK/VEK  35.000 35.000    
EB0-1EEB2GS-IS EB0 1EE138 4150 VAK/VEK    35.000 35.000 

totaal 35.000 35.000 35.000 35.000 

 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

In de begroting is op begrotingsartikel EB0-1EBB2AH-PR – PROVISIE O&O een provisie voor O&O 
ingeschreven. Hiervan wordt door middel van bijgevoegd besluit 35 miljoen euro herverdeeld naar 
begrotingsartikel EB0-1EEB2G-IS zoals hoger toegelicht. 
Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 23 oktober 2019. Dit advies is gunstig. 
Het begrotingsakkoord werd verleend op xx november 2019. 

B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het besluit heeft geen weerslag op de personeelsbehoeften en/of-budgetten van de Vlaamse 
overheid. 
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C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Het bijgevoegde besluit heeft geen weerslag op het vlak van personeel, werkingsuitgaven, 
investeringen, schuld en ontvangsten van de lokale en provinciale besturen. 

4. VERDER TRAJECT 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw zal instaan 
voor de uitvoering van dit besluit en zal de middelen via Ministerieel Besluit toekennen aan de 
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 

De Vlaamse Regering beslist: 
 
1°  haar goedkeuring te geven aan het bijgaande ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de 

herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019; 

2°  de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw te gelasten 
het voormelde besluit van de Vlaamse Regering niet te laten publiceren in het Belgisch 
Staatsblad. 

 
 
 
 

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

Hilde CREVITS 
 
 
 
 

Bijlagen: 
- 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 Bijzondere Onderzoeksfondsen 
- het advies van de Inspectie van Financiën  
- het begrotingsakkoord 

 




