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Betreft:
- Ontwerpnota aan de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering voor het
jaar 2021 van het BVR van 2019 “Open Science Beleid voor Vlaanderen en de
oprichting van de Flemish Open Science Board”;
- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van
begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van het Vlaams Open
Science beleid;
- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de toekenning van de
subsidies aan de betrokken instellingen voor het jaar 2021 voor de uitvoering
van het Open Science beleid voor Vlaanderen en de Flemish Open Science
Board (FOSB).
Waarde collega,
Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 21 mei 2021 kan
ik u het begrotingsakkoord verlenen voor de in “betreft” vermelde nota en
besluiten op voorwaarde dat:
- de nodige middelen eerst herverdeeld worden naar het artikel EB0-1EEB2JA-IS;
- de subsidies worden aangerekend volgens de regels van VCO en BVCO, dus
op basis van de onderliggende prestaties en niet in functie van de uitbetaling
van de schijven;
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- de budgettaire impact wordt opgevangen binnen de beschikbare kredieten bij het departement
Economie, Wetenschap en Innovatie, ook in meerjarig perspectief.
Met collegiale groeten,
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