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Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit
een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
2021;
Ontwerp van ministerieel besluit tot toekenning van de subsidie aan ECOOM
(Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse
Gemeenschap) voor het uitvoeren van extra taken rondom de analyse van
waardenketens en beleidsrelevant onderzoek
Waarde collega,
Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 24 november
2021 kan ik u het begrotingsakkoord verlenen op voorwaarde dat:
- de aanrekening van de vastleggings- en vereffeningskredieten op de correcte
wijze gebeurt zoals bepaald in VCO en BVCO. De herverdeling in 2021 is dus
enkel zinvol als de subsidie nog effectief per MB kan toegekend worden in
2021. Aanbevolen is om de subsidie toe te kennen in 2022, zodat conform
opmerking van IF de provisie Algemene Beleidsondersteuning vanaf 2022
structureel met 245 kEUR kan worden verminderd en het bedrag wordt
bijgeschreven in de beleidskredieten bestemd voor ECOOM (EB0-1EBB2AV-IS).
Dit draagt bij aan de transparantie van de begroting. Tegen ten laatste BO23
moet deze verschuiving structureel zijn doorgevoerd.
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- De budgettaire impact wordt opgevangen binnen de beschikbare kredieten bij het Departement
EWI, ook in meerjarig perspectief.

Met collegiale groeten,
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