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1 Situering
De minister bevoegd voor Financiën en Begroting vroeg op 16 maart 2012 aan de Vlor een
spoedadvies uit te brengen over het programmadecreet van de 1e begrotingscontrole van 2012.
Het advies werd voorbereid door een werkgroep van de Algemene Raad met als voorzitter de
heer Paul Wille.
De Algemene Raad keurde het advies unaniem goed op 29 maart 2012.

2 Desindexatie van de werkingskredieten
De bepalingen in het voorontwerp van decreet hebben tot doel de werkingskredieten binnen alle
onderwijsniveaus te desindexeren.
De Vlor is echter van mening dat onderwijs een cruciale sector is voor de ontwikkeling van een
samenleving in de toekomst, zowel op economisch vlak als op het vlak van de sociale cohesie.
De ontwikkeling van competenties en de infrastructuur van de kennisdriehoek onderwijsonderzoek-innovatie dienen ook tijdens budgettair moeilijke tijden sterke impulsen te ontvangen.
De Vlor vraagt daarom aan de Vlaamse regering om de werkingskredieten van het onderwijs
buiten de scope van deze besparingsmaatregelen te houden.
De Vlor wijst op de specifieke situatie van het basisonderwijs. In tegenstelling tot de andere
onderwijsniveaus en –sectoren kunnen basisscholen de desindexering niet compenseren door
kosten te factureren aan de leerlingen/studenten/cursisten. De maximumfactuur beperkt deze
mogelijkheid. Een desindexering houdt voor het basisonderwijs zodoende een effectieve
koopkrachtvermindering in.
De raad stelt zich ook de vraag of de afbakening van het gedeelte werkingsmiddelen binnen
budgetten voor loon- en werkingskosten wel overal correct is toegepast. Onder meer voor de
subsidies aan VOCVO en aan de consortia voor volwassenenonderwijs, de nascholingsmiddelen,
de PWO-middelen en de sociale voorzieningen voor studenten kan hieraan getwijfeld worden.
Indien er foutieve verhoudingssleutels gebruikt worden om de desindexatie te berekenen, zal dit
een onaanvaardbaar negatief effect hebben op de personeelsomkadering van deze sectoren.
De voorliggende besparingsmaatregel heeft een recurrent effect op de werkingsmiddelen van de
komende jaren. De Vlor vraagt daarom aan de Vlaamse regering om herstelmechanismes te
installeren in de begroting van 2013 zodat deze besparingsmaatregel een eenmalig effect heeft
op de werkingsmiddelen.
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Tot slot wijst de Vlor er op dat de indexeringsformules die in het hoger onderwijs gebruikt worden
bij de financiering van het onderwijs niet de reële levensduurte van de werkingsuitgaven
weerspiegelen. De evolutie van de gezondheidsindex wordt in het hoger onderwijs immers nooit
volledig doorgerekend in de werkingsmiddelen. Dit leidt tot een systematische onderinvestering.
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