
Budget

Thema Financiering Cofinanciering
(pr. 71) (bevoegde minister)

Bestuurlijke organisatie in Vlaanderen 60 15
Sport, Beweging en Gezondheid 30 0
Re-creatief Vlaanderen 30 0
Verkeersveiligheid bij stijgende mobiliteit 30 0
Werkgelegenheid en Arbeid 25 12
Toerisme 25 0
Milieu en Gezondheid 35 15
Gelijkekansenbeleid 25 10
Duurzame landbouw 0 30
Milieuwetenschappen 0 30
Ondernemersschap, ondernemingen en innovatie 30 5
Loopbanen van leerlingen in het onderwijs 30 10
O&O-statistieken 30 15
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Er werden geen afspraken gemaakt met de weten-
schappers.

Tegen 23 februari worden de voorstellen ingewacht
in het kader van de procedure voor de selectie van
een extern orgaan dat wordt belast met de begelei-
ding van de oproep voor steunpunten voor beleids-
relevant onderzoek.

Vraag nr. 63
van 25 januari 2001
van mevrouw MARLEEN VAN DEN EYNDE

Scholen  –  Werkingskosten –  Afvalwaterheffing

De factuur van de werkingskosten voor scholen
loopt almaar hoger op. Ook de stijging van de
brandstofprijs is een streep door de rekening. En
voor een Aalsterse gemeenschapsschool was het
bedrag van de afvalwaterheffing dermate hoog, dat
men vreest dat het beschikbare budget voor wer-
kingskosten nog kleiner zal worden.

1. Moeten scholen ook een factuur voor afvalwa-
terheffing betalen ?

2. Welke financiële tegemoetkomingen zijn er
vanuit het departement Onderwijs om kosten
zoals afvalwaterheffing, aansluitingskosten van
telefoon of internet, brandstof en dergelijke te
betalen ?

N.B. Deze vraag werd eveneens gesteld aan me-
vrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmi-
lieu en Landbouw.

Gecoördineerd antwoord

1. Artikel 35bis, § 3 (wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging) bepaalt dat elke natuurlijke of
rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar op het grond-
gebied van het Vlaamse gewest  water heeft af-
genomen van een openbaar waterdistributienet,
of op dit grondgebied over een eigen waterwin-
ning heeft beschikt, of op dit grondgebied water
heeft geloosd, ongeacht de herkomst van het
water, als heffingsplichtig wordt beschouwd.

Indien er geen geldige meet-en bemonsterings-
gegevens van het in het jaar voorafgaand aan
het heffingsjaar geloosd afvalwater voorhanden
zijn, wordt de heffing berekend op basis van het
waterverbruik gekoppeld aan omzettingscoëffi-
ciënten (wet van 26 maart 1971, artikel 35 sep-
ties). Het waterverbruik wordt hierbij gedefi-
nieerd als de som van het in het jaar vooraf-
gaand aan het heffingsjaar door de openbare
waterdistributiemaatschappij gefactureerd wa-
terverbruik en de gedurende dezelfde periode
op enige andere wijze gewonnen hoeveelheid
water.

De toe te passen omzettingscoëfficiënten zijn
per sector opgenomen in de bijlage bij de wet.
Voor scholen is de sector 55 ("niet hogerver-
melde bedrijfsactiviteiten") van toepassing. De
scholen moeten dus, net als andere waterver-
bruikers en -vervuilers, een factuur voor afval-
waterverheffing betalen. Inspanningen op het
vlak van rationeel waterverbruik kunnen deze
kosten reduceren.



2. Voor dekking van de kosten die verband hou-
den met huur, uitrusting, apparatuur, energie,
belasting, enzovoort, worden aan de schoolbe-
sturen jaarlijks werkingsmiddelen toegekend.
Voor het gemeenschapsonderwijs gebeurt dit in
de vorm van een dotatiesysteem aan de scholen-
groepen, voor het gesubsidieerd onderwijs in de
vorm van werkingssubsidies aan de inrichtende
machten. Voorzover er geen afwending is van
onderwijsdoeleinden, geldt het principe van de
vrij beschikbare aanwending.

Het werkingsbudget voor het basisonderwijs
kreeg de afgelopen jaren een flinke financiële
injectie door de zogenaamde Polder- en Tivoli-
akkoorden. Het Polderakkoord van eind '97
voorzag in een stijging van de werkingsmidde-
len voor het basisonderwijs met 1,2 miljard
tegen 2007. Het daaropvolgende Tivoli-akkoord
bepaalde dat de stijging van het werkingsbudget
3,103 miljard zou bedragen, gespreid over de
begrotingsjaren 1998-2006 (d.w.z. een hoger be-
drag en sneller dan bepaald in het Polderak-
koord).

In 2000 is het budget nogmaals verhoogd met
399 miljoen. De totale verhoging van het wer-
kingsbudget na de begroting 2000 bedraagt dus
al 3,502 miljard. Dit bedrag wordt in 2001 ver-
hoogd met 250 miljoen ingevolge CAO V van
22 mei 2000 (CAO : collectieve arbeidsovereen-
komst  –  red.). Tegen 2006 bedraagt de verho-
ging van het werkingsbudget basisonderwijs
reeds 3,752 miljard frank.

Voor belastingen en energiekosten wordt geen
extra financiering of subsidiëring toegekend.
Dit is onder andere wel het geval voor ICT-ini-
tiatieven (informatie- en communicatietechno-
logie) van scholen en nascholing voor directies
en leerkrachten.

In de marge merk ik op dat ik niet heb nagela-
ten om, in aansluiting op het verzoek van de di-
rectie van een bepaalde secundaire onderwijsin-
stelling in Aalst, bij mijn bovenvermelde collega
te pleiten voor een volledige of gedeeltelijke
vrijstelling van de afvalwaterheffing. Immers, in-
zonderheid technische en beroepsscholen zien
zich geconfronteerd met zware investeringen in-
dien zij maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen zo goed mogelijk willen volgen.
Belastingen die daarbovenop komen en los van
het onderwijs staan, betekenen dan ook vaak
een zware opgave.

Ik veronderstel dat deze aangelegenheid mo-
menteel in onderzoek is, vermits ik tot op heden
op mijn tussenkomst nog geen reactie heb ont-
vangen.

Vraag nr. 64
van 26 januari 2001 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Regionale expertisenetwerken ICT  –  Stand van
zaken

Ter uitvoering van het besluit inzake het nascho-
lingsaanbod m.b.t. nieuwe media heeft de Vlaamse
regering beslist een aantal nascholingsprojecten in-
zake informatie- en communicatietechnologie
(ICT) te subsidiëren die uitgaan van regionale ex-
pertisenetwerken.

1. Welke projecten komen in aanmerking voor
subsidiëring in 2000 ?

Wat is het bedrag van de toegekende subsidies
per project ? Graag een overzicht per provincie.

Wat zijn de gehanteerde criteria ?

2. Welke regionale expertisenetwerken komen in
aanmerking voor de gesubsidieerde projecten ?

Wat wordt verstaan onder de regionale experti-
senetwerken ?

3. Wordt deze subsidiëring voortgezet in 2001 ?
Welk bedrag is hiervoor ingeschreven ?

Antwoord

Een opdracht tot het uitwerken van een nascho-
lingsaanbod werd gegeven aan vijf regionale exper-
tisenetwerken.

Expertisenetwerk Oost-Vlaanderen

Penvoerende instelling aangewezen door de be-
trokken partners van het regionaal expertisenet-
werk Oost-Vlaanderen : de Universiteit Gent;

Bedrag : 11.790.866 fr.

Expertisenetwerk West-Vlaanderen

Penvoerende instelling aangewezen door de be-
trokken partners van het regionaal expertisenet-
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