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Betreft: - Ontwerpnota aan de Vlaamse Regering betreffende addendum aan
het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Instituut voor
Tropische Geneenskunde (ITG) 2020-2024;
- Ontwerp van addendum aan het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap
en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) 2020-2024;
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een
verhoogde structurele subsidie aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde
voor 2021 (ITG);
- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de herverdeling van
begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021.
Waarde collega,
Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 21 november
2021 kan ik u het begrotingsakkoord verlenen op voorwaarde dat:
- De aanrekening van de vastleggings- en vereffeningskredieten gebeurt op de
correcte wijze zoals bepaald in VCO en BVCO. De herverdeling van
vastleggingskredieten ten laste van de begroting van 2021 is dus enkel zinvol
indien het BVR nog in 2021 zal ondertekend worden. De herverdeling van
vereffeningskredieten is enkel zinvol indien reeds in 2021 uitvoering werd
gegeven aan de in het addendum aan het convenant gestelde activiteiten.
Retroactieve subsidiëring is geen vorm van goed beleid, en moet vermeden
worden zoals opgenomen in de conceptnota Subsidies (VR 2021 1607);
- ITG als gevolg van de herverdeling een aangepaste begroting indient;
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- De budgettaire impact wordt opgevangen binnen de beschikbare kredieten bij het Departement EWI,
ook in meerjarig perspectief.
Met collegiale groeten,
Getekend door:Matthias Diependaele (Sig
Getekend op:2021-12-13 11:14:27 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
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