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Zitting 2006-2007
31 oktober 2006

TOELICHTINGEN
bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2007

TOELICHTING PER PROGRAMMA

2378
BEG

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

2

PROGRAMMA 01.1
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE REGERING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Krediet in
duizend euro
%
duizend euro
%
duizend euro duizend euro
4.825
2.218
2.669
2.463

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De personeelskredieten bedragen voor 2007 2.039 duizend euro. De totale loonkost van de medewerkers van
de uittredend ministers (basisallocatie 11.02) bedraagt 1.655 duizend euro en vormt de grootste salarispost
binnen dit programma. De overige personeelskredieten kaderen binnen het statuut van de leden van de
Vlaamse regering.
De werkingskredieten bedragen 314 duizend euro en zijn bestemd voor de logistieke ondersteuning van de
werking van de Vlaamse regering (inclusief de onderhoudskosten voor de IT-gebruikersinfrastructuur).
De investeringskredieten bedragen 110 duizend euro, voornamelijk voorzien voor diverse
vervangingsinvesteringen inzake informaticamateriaal in de tien kabinetten.

3

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

PROGRAMMA 02.0
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET MINISTER-PRESIDENT EN
VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN,
LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Krediet in
duizend euro
%
duizend euro
%
duizend euro duizend euro
3.593
4.739
4.910
5.016

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De personeelskredieten bedragen voor 2007 4.552 duizend euro.
De werkingskredieten bedragen 439 duizend euro.
De investeringskredieten bedragen 25 duizend euro.
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PROGRAMMA 02.1
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Krediet in
duizend euro
%
duizend euro
%
duizend euro duizend euro
2.255
2.837
2.941
3.006

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De personeelskredieten bedragen voor 2007 2.745 duizend euro.
De werkingskredieten bedragen 246 duizend euro.
De investeringskredieten bedragen 15 duizend euro.
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PROGRAMMA 02.2
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Krediet in
duizend euro
%
duizend euro
%
duizend euro duizend euro
2.642
3.423
3.482
3.558

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De personeelskredieten bedragen voor 2007 3.116 duizend euro.
De werkingskredieten bedragen 427 duizend euro.
De investeringskredieten bedragen 15 duizend euro.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

6

PROGRAMMA 02.3
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VICE-MINISTERPRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN,
WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Krediet in
duizend euro
%
duizend euro
%
duizend euro duizend euro
2.574
4.813
5.044
5.154

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De personeelskredieten bedragen voor 2007 4.674 duizend euro.
De werkingskredieten bedragen 465 duizend euro.
De investeringskredieten bedragen 15 duizend euro.
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PROGRAMMA 02.4
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Krediet in
duizend euro
%
duizend euro
%
duizend euro duizend euro
3.255
3.297
3.414
3.489

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De personeelskredieten bedragen voor 2007 3.132 duizend euro.
De werkingskredieten bedragen 337 duizend euro.
De investeringskredieten bedragen 20 duizend euro.
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PROGRAMMA 02.5
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Krediet in
duizend euro
%
duizend euro
%
duizend euro duizend euro
2.036
3.039
3.144
3.213

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De personeelskredieten bedragen voor 2007 2.862 duizend euro.
De werkingskredieten bedragen 341 duizend euro.
De investeringskredieten bedragen 10 duizend euro.
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PROGRAMMA 02.6
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Krediet in
duizend euro
%
duizend euro
%
duizend euro duizend euro
2.301
3.689
3.753
3.832

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De personeelskredieten bedragen voor 2007 3.395 duizend euro.
De werkingskredieten bedragen 419 duizend euro.
De investeringskredieten bedragen 18 duizend euro.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

10

PROGRAMMA 02.7
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Krediet in
duizend euro
%
duizend euro
%
duizend euro duizend euro
2.316
3.041
3.144
3.212

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De personeelskredieten bedragen voor 2007 2.909 duizend euro.
De werkingskredieten bedragen 298 duizend euro.
De investeringskredieten bedragen 5 duizend euro.
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PROGRAMMA 02.8
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Krediet in
duizend euro
%
duizend euro
%
duizend euro duizend euro
3.443
3.283
3.348
3.417

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De personeelskredieten bedragen voor 2007 3.126 duizend euro.
De werkingskredieten bedragen 286 duizend euro.
De investeringskredieten bedragen 5 duizend euro.
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PROGRAMMA 02.9
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VICE-MINISTERPRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN
VORMING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Uitvoering in
Krediet in
Krediet in
duizend euro
%
duizend euro
%
duizend euro duizend euro
3.515
4.824
5.044
5.154

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De personeelskredieten bedragen voor 2007 4.734 duizend euro.
De werkingskredieten bedragen 408 duizend euro.
De investeringskredieten bedragen 12 duizend euro.
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PROGRAMMA 10.1
VLAAMS KENNISCENTRUM PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)
Krediet

2004
Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2006
Krediet

2007
Krediet

343
343
9

347
265
5

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten
A. De strategische doelstellingen
1. Inbedding en afstemming van de verschillende instrumenten, spelers en bestuurscomponenten.
2. Ingrepen in wet- en regelgeving om PPS projecten juridisch maximaal te faciliteren of te kunnen
uitbreiden.
3. Versnelling van de PPS-leercurve bij overheden en privépartners.
4. Permanente aandacht voor nieuwe PPS opportuniteiten.
B. De operationele doelstellingen
1. Het Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking als het PPS-steunpunt voor alle onderdelen van
de Vlaamse overheid verankeren en fungeren als een netwerk- en knooppuntorganisatie.
2. Op basis van de resultaten van het onderzoek betreffende wet- en regelgeving de noodzakelijke
ingrepen voorbereiden.
3. Vlaamse PPS-projecten ondersteunen en de leercurve versterken

Hoofdstuk 2 : Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 1201: uitgaven consultancy PPS
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

257
257

260
178

14

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

De beleidsthema’s publiek-private samenwerking van de Vlaamse regering, omschreven in de beleidsnota
publiek-private samenwerking en beleidsbrieven vereisen vaak externe ondersteuning bij de concrete
uitwerking en implementatie.
Voor beleidsoverschrijdende thema’s en projecten is het Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking, als
onderdeel van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, gehouden voor specifieke
deelaspecten expertise aan te trekken. Om de leercurve optimaal te ondersteunen en de slaagkansen van de
projecten te vergroten, moet het Kenniscentrum mede gelet op het toenemend aantal projecten, de
toenemende nood aan ondersteuning en de kans dat bijkomende knelpunten naar boven komen en/of nieuwe
regelgevende oplossingen zich opdringen, kunnen beschikken over een evenwaardig budget inzake
consultancy als dat van 2006. Op die manier kan over de beleidsdomeinen heen de nodige ondersteuning
worden geboden en kunnen in voorkomend geval specifieke studies worden uitgeschreven.

Basisallocatie 1202: uitgaven i.v.m. communicatie en promotie
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

Krediet

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2006
Krediet

2007
Krediet

75
75

76
76

Het Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking heeft o.a. als taak om kennis over publiek-private
samenwerking zo efficiënt en ruim mogelijk te verspreiden naar het werkveld in de brede zin, m.a.w. zowel
naar publieke als private partijen. Dit gebeurt via seminaries, opleidingen, brochures, netwerkevenementen
en dergelijke meer. Ook wordt informatie verspreid via de website en de daaraangekoppelde projectdatabase
die thans in uitwerking is en in de loop van 2007 verder zal worden uitgebouwd met het
terbeschikkingstellen van nieuwe documenten.
Basisallocatie 1203: allerhande werkingsuitgaven PPS
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

11
11

11
11

Om als netwerkorganisatie ten aanzien van de Vlaamse en de lokale overheden enerzijds en de private sector
anderzijds en als knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid te kunnen functioneren, is het
noodzakelijk dat binnen het Kenniscentrum de nodige ervaring aanwezig is. Hiertoe is het belangrijk dat de
personeelsleden van het Kenniscentrum de nodige bijscholing krijgen via ‘internationale’ seminaries,
opleidingen en dergelijke meer en kunnen deelnemen aan activiteiten van andere kennisorganisaties (andere
kenniscentra, opleidingsinstituten, enz.) Om op de hoogte te blijven van nationale en internationale
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ontwikkelingen is het ook noodzakelijk dat het Kenniscentrum over voldoende middelen beschikt om onder
meer vakliteratuur aan te kopen.
Basisallocatie 1290: uitgaven i.v.m. opleidingen en publicaties PPS
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

9

5

Deze post houdt verband met de inkomsten, afkomstig van auteursrechten op publicaties en de opbrengst van
de PPS-opleiding in samenwerking met Kluwer-opleidingen. De uitgaven worden aangewend voor
publicaties en de promotie van het Kenniscentrum zelf als knooppuntorganisatie. In 2007 zullen deze
inkomsten verminderen, gezien het de bedoeling is de samenwerking met Kluwer opleidingen te evalueren
en zo nodig te reduceren.
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PROGRAMMA 11.1
HOOFDSTEDELIJKE AANGELEGENHEDEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
2004
NGK
GVK
GOK
MACH

Krediet
37.322
1.474
2.022
2.779

Uitvoering %
100 %
100 %
56,51 %
99,51 %

Krediet
37.495
1.602
1.910
2.935

2005
Uitvoering %
100 %
100 %
90,52 %
99,99 %

2006
Krediet
35.094
1.707
1.410
4.691

2007
Krediet
37.478
1.711
1.655
7.005

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Het globale Vlaamse beleid voor Brussel situeert zich binnen alle beleidsdomeinen die betrekking hebben op
gemeenschapsaangelegenheden en persoonsgebonden materies en strekt zich uit over actoren binnen al deze
beleidsvelden. De financiële vertalingen ervan worden geïmplementeerd op de algemene uitgavenbegrotingen
van de functioneel bevoegde ministers.
Binnen het programma 11.1 is er slechts één beleidsveld te onderscheiden, namelijk Hoofdstedelijke
Aangelegenheden.

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
bronnen
het regeerakkoord 2004
de bijkomende verklaring van de Vlaamse regering van 18 mei 2005
de beleidsnota 2004-2009 over Brussel
de beleidsbrief 2007
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Het versterken van de rol van Brussel als hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap. Die hoofdstedelijke rol heeft
een dubbel doel. Ze is enerzijds gericht naar Vlaanderen en focust op de herkenbaarheid van Brussel als
hoofdstad van de Vlamingen. Ze is anderzijds naar Europa gericht en focust in dat verband op de internationale
uitstraling van Vlaanderen;
Het versterken en duidelijker profileren van de Vlaamse inbreng en van de Nederlandse taal in Brussel via de
kwantiteit en kwaliteit van haar instellingen;
Het versterken van de band tussen Vlaanderen en Brussel door het vergroten van de herkenbaarheid van het
Nederlandstalige aanbod en door het verbeteren van het imago van Brussel bij inwoners van het Vlaams gewest;
Het versterken van de band tussen de Vlamingen en de anderstalige gemeenschappen in Brussel door het
vergroten van de herkenbaarheid van het Nederlandstalige aanbod en door het verbeteren van het imago van de
Vlaamse gemeenschap.
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B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
De realisatie van de strategische doelstellingen gebeurt door:
de coördinatie van het Vlaams beleid ten aanzien van Brussel door op de verschillende bestuursniveaus een
inclusief en coherent beleid te voeren via de beleidsdomeinen onderwijs, cultuur, welzijn;
de samenwerking met en het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
het ontwikkelen van eigen initiatieven of het subsidiëren van projecten en organisaties ter bevordering van de
Vlaamse aanwezigheid en inbreng, ter bevordering van het Nederlands in Brussel en ter versterking van de band
Vlaanderen-Brussel en van de band tussen de Vlamingen in Brussel en de anderstalige gemeenschappen.
C. De omschrijving van de instrumenten
het opzetten van eigen projecten en campagnes;
het subsidiëren van bijzondere initiatieven;
het verlenen van structurele subsidies aan organisaties op basis van een beleidsovereenkomst;
het toekennen en uitbetalen van verschillende dotaties aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren van een inclusieve
beleidsaanpak;
het uitbouwen van een dienstverleningspakket omtrent informatie- en adviesverstrekking rond de toepassing van
de taalwetgeving en taalconflicten.
D. De omschrijving van de prestaties
Naast de structurele wederkerende beleidsuitvoerende taken, verdienen de volgende prestaties een bijzondere
aandacht:
Uitbouw van het Vlaams communicatiehuis Brussel
De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel hebben in verschillende
beleidsdocumenten (1) hun intentie geuit een herkenbaar gemeenschappelijk informatie-, communicatie- en
promotiebeleid te voeren voor alle bewoners en gebruikers van Brussel.
In 2006 is begonnen met de concrete projectontwikkeling van een zichtbaar zenuwcentrum met
hoofdstedelijke invalshoek en met vertakkingen naar plaatselijke actoren (gemeenschapscentra, regionale
informatiebalies, onthaalbalies van podia, bibliotheken, Huis van het Nederlands, Quartier Latin, de
mediapartners, het Nederlandstalig onderwijs en gezondheidsaanbod, …).
Aan de basis ligt de intentieverklaring van 23 november 2005 betreffende de financierings- en
samenwerkingsmodaliteiten voor de realisatie van een “Communicatiehuis Brussel” tussen mezelf en het
collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Cultuur en patrimonium, dhr. Pascal
Smet.
In uitvoering van deze intentieverklaring werd er een opvolgingscommissie opgericht om de beheersmatige
en infrastructurele werkzaamheden enerzijds en de conceptuele en operationele invulling van het project
anderzijds te begeleiden en de interactie tussen beiden te bewaken.

1 het Zomerakkoord 2004 van de VGC, de beleidsnota Brussel 2004-2009 en de beleidsbrief 2006 van de
Vlaamse minister van Cultuur,Jeugd, Sport en Brussel, de beleidsnota 2005-2009 Cultuur-Jeugd-Sport van
het VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur en Patrimonium, beleidsnota 2005-2010 Patrimonium en
investeringsbeleid van de VGC.
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In de loop van 2006 heeft deze opvolgingscommissie zich gebogen over:
-

de opmaak van een behoeftenprogramma en vlekkenplan, uitgewerkt door Onthaal- en Promotie
Brussel en de HOB;
de krijtlijnen voor een geïntegreerde beheersstructuur;
de bouwtechnische aspecten en het vermogensbeheer van het gebouwencomplex “Monnaie House”

In 2007 zullen deze inhoudelijk, beheersmatige en infrastructurele aspecten van de projectontwikkeling
verder worden uitgewerkt. De subsidiëring van de ½ van de canon van de erfpachtovereenkomst en de
infrastructuurdossiers ( honoraria architecten, ingenieurs edm..) zullen worden aangerekend op het Vlaams
Brusselfonds.
Het Vlaams Brusselfonds
In 2006 beschikte de minister bevoegd voor Hoofdstedelijke aangelegenheden over een machtiging van
4.691.000 euro. De meest in het oog springende bestedingen in 2006 waren :
-

het (bijna) gratis openbaar vervoer voor studenten van Nederlandstalige hogescholen en universiteiten;
Ingrijpende investeringswerken - inclusief de recurrente , kleine onderhouds- en herstellingskosten - aan het
gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands en de financiering van een gebouwenbeheerder;
Medefinanciering van de ½ van de canon van de erfpachtvergoeding voor het Monnaiehouse;
subsidiëring aanleg voetbalterrein Rittersclub;
subsidiëring van de culturele werking van Flagey en de residentiekosten voor het VOK;
infrastructuurwerken Chiro Wacko;
subsidiëring virtueel zorgnetwerk;
subsidiëring Pro Medicis Brussel;
subsidiëring van het project lokaal-sociaal beleid

In 2007 zullen de middelen worden ingezet voor:
-

de continuering van het project Pro Medicis/BWR en Zorgnet ;
de financiering van het (bijna) gratis openbaar vervoer
de investeringen op het vlak van de woonzorgzones;
de projectontwikkeling met betrekking tot het Vlaams Communicatiehuis Brussel/mediaplatform

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12.01: Uitgaven voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de
versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen
2004
GVK
GOK

Krediet
92
117

2005
Uitvoering
100 %
52 %

Krediet
100
147

Uitvoering
100 %
99,96 %

2006
Krediet
200
200

2007
Krediet
200
200

De kredieten van deze basisallocatie worden aangewend voor de financiering van studieopdrachten en
overheidsopdrachten in het kader van de ontwikkeling van eigen projecten. In 2007 zijn de middelen
voorbehouden voor de publieksonderzoeken voor TV-Brussel en Brussel Deze week, de organisatie van een
interculturele ontmoetingsdag, een uitbreiding van het promotiemateriaal voor evenementen en projecten, de
gordel voor scholen van BLOSO en de onderhoudskosten voor de website van de administratie
(www.vlaanderen.be/brussel), waar de informatie over het Vlaamse beleid voor Brussel is samengebracht.
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Basisallocatie 12.02: Communicatiecampagnes voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel
en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen
2004
GVK
GOK

Krediet
266
275

2005
Uitvoering
100 %
98 %

Krediet
386
363

Uitvoering
99,99 %
50,17 %

2006
Krediet
391
410

2007
Krediet
395
455

Vanaf de begroting 2001 werd er een aparte basisallocatie voorzien voor alle uitgaven inzake communicatie,
namelijk BA 12.02, een gesplitst krediet. Onder communicatie wordt verstaan alle activiteiten en producten
waarbij de Vlaamse Regering, de Vlaamse ministers of de entiteiten van de Vlaamse overheid zich
rechtstreeks richten tot derden, met als doel zichzelf, hun dienstverlening of hun beleid kenbaar te maken of
te ondersteunen t.a.v. het brede publiek of t.a.v. specifieke doelgroepen. In 2007 zullen de middelen vooral
gebruikt worden voor een campagne voor de bekendmaking van de virtuele Brusseldatatbank en de
Gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners en het drukken van de Zomeragenda.
Basisallocatie 33.01: Subsidie aan een niet-openbare regionale TV-zender in Brussel
2004
NGK

Krediet
1.498

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
1.956

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
1.566

2007
Krediet
1.600

Voor het begrotingsjaar 2007 wordt voor de structurele en recurrente kosten van de jaarwerking van TVBrussel een bedrag voorzien van 1.600 (in duidend euro). De jaarlijkse subsidie behelst een tussenkomst in
de personeels-, werkings- en huisvestingskosten en de kosten van de gemeenschappelijke website
“brusselnieuws.be” van Brussel Deze Week, TV-Brussel en FM Brussel.
De subsidie wordt verhoogd met 34.000 euro om gelijke tred te kunnen houden met de indexeringen en
verhogingen van de loonkosten en honoraria.
Basisallocatie 33.02: Subsidie aan BRUT – Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel
2004
NGK

Krediet
62

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
63

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
64

2007
Krediet
91

Het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel, kortweg BRUT, verbonden aan de Vrije
Universiteit Brussel, verricht sinds 1978 fundamenteel en comparatief wetenschappelijk onderzoek over
Brussel in sociaal, economisch, demografisch, politiek, psychologisch en linguïstisch perspectief. Dat
gebeurt door het opzetten van allerlei onderzoeksprojecten, het organiseren van colloquia, de uitbouw van
een eigen publicatiereeks “Brusselse thema’s” en de realisatie van een documentatiecentrum.
De expertise van het Centrum is gegroeid vanuit een historische invalshoek, maar momenteel richt het
Centrum zich ook op hedendaagse analyses. Hoewel de verschillende expertisedomeinen soms moeilijk van
elkaar te onderscheiden zijn, situeert de expertise zich vooral op vijf terreinen : sociolinguïstiek, politiekinstitutionele situatie, migratie en maatschappelijke integratie, identiteits- en beeldvorming en onderwijs in
een meertalige context.
De Vlaamse overheid-Hoofdstedelijke Aangelegenheden subsidieerde tot op heden het loon (weddeschaal
535 - doctor-assistent/ doctor-vorser) en de werkingskosten van een coördinator van het BRUT en voorziet
hiervoor een subsidie van 65.000 euro. Thans wordt het BRUT vervangen door BRIO, het interuniversitair
documentatie- informatie en onderzoekscentrum over Brussel, dat een samenwerkingsverband is tussen de
Vrije Universiteit Brussel, de KUBrussel en de hogeschool Ehsal.
Dit project werd in 2005 opgestart en gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds voor twee jaar tot medio
2007. Niettegenstaande BRIO niet weerhouden werd als een erkend wetenschappelijk steunpunt zal dit
samenwerkingsverband worden verder gezet. BRIO zal binnen deze constellatie samenwerkingsverbanden
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aangaan met de erkende wetenschappelijke steunpunten om voor hen onderzoeken te verrichten met
betrekking tot de persoons- en gemeenschapsgebonden materies in Brussel. Er wordt voor dit
samenwerkingsverband een bijkomend bedrag van 26.000 euro voorzien voor de financiering van de tweede
helft van 2007.
Basisallocatie 33.03: Subsidies aan initiatieven in het kader van de versterking van de Vlaamse
inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen
2004
NGK

Krediet
1.483

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
1.503

Uitvoering
99,93 %

2006
Krediet
1.711

2007
Krediet
1.731

De functioneel bevoegde ministers staan in voor de ondersteuning van het gemeenschapsbeleid. Met deze
subsidie ondersteunt de minister bevoegd voor Hoofdstedelijke Aangelegenheden initiatieven in het kader
van het versterken van de uitstraling van Brussel als een grootstad met Vlaamse netwerken en als
aantrekkelijke hoofdstad van Vlaanderen.
De Vlaamse overheid-Hoofdstedelijke Aangelegenheden verleent hierbij projectsubsidies aan culturele,
welzijns- en onderwijsinitiatieven en richt zich voornamelijk tot grootstedelijke en hoofdstedelijke projecten.
Er zijn drie categorieën met telkens een aantal beoordelingscriteria. Projecten waardoor alle Vlamingen zich
(beter) thuis voelen in hun hoofdstad, bi- of co-communautaire projecten en impulssubsidies. De projecten
moeten expliciet focussen op de rol van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen of op het Vlaamse leven in
Brussel.
Het subsidiebeleid heeft zich de afgelopen jaren vooral toegespitst op groot- en hoofdstedelijke projecten, op
de versterking van de band tussen Brussel en Vlaanderen en op (impuls)subsidies voor nieuwe,
experimentele projecten met een exemplarisch karakter.
De projecten worden ook beoordeeld op hun aandacht voor interculturaliteit. Het communicatieplan zal
steeds moeten worden aangegeven welke inspanningen worden geleverd om het interculturele aspect van het
project te bevorderen.
Basisallocatie 33.04: Subsidie aan Onthaal en Promotie Brussel vzw
2004
NGK

Krediet
1.770

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
1.795

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
1.822

2007
Krediet
1.873

De jaarlijkse subsidie behelst een tussenkomst in de structurele personeels-, werkings- en huisvestingskosten.
In 2006 werd de subsidie door middel van een herverdelingsbesluit verhoogd met 26.800 euro voor de
financiering van de regularisatie van een voltijds DAC project werkzaam bij Onthaal en Promotie Brussel. In
2007 bedraagt de kostprijs voor de regularisatie 27.000 euro. In 2007 wordt een bedrag van 1.873.000 euro
voorzien (1.846.000 euro + 27.000).
OPB heeft als missie de band tussen Vlaanderen en Brussel te verdiepen en een gezicht te geven aan de
Vlaamse netwerken en Nederlandstalige initiatieven in Brussel. De organisatie, opgericht op 9 juni 2000
steunt op twee pijlers:
•

Een centraal geïntegreerd communicatie- en onthaalcentrum:
o
onthaal en informatie van Vlamingen en Brusselaars;
o
een aangepast beleid voor anderstalige Brusselaars, gericht op het beter leren kennen,
begrijpen, herkennen en erkennen van de Vlaamse Gemeenschap.

•

Een hoofdstedelijk evenementen- en projectenbeleid:
o
o

eigen evenementen voor Vlamingen en Brusselaars en een specifiek aanbod voor
anderstaligen;
Vlaamse netwerkvorming en Nederlandstalige initiatieven in Brussel;
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communicatie met Vlamingen en anderstalige Brusselaars over deze initiatieven.

OPB is samen met de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek (HOB) de hoofdpartner om in de komende
jaren vorm te geven aan het Vlaamse communicatiehuis Brussel.
Basisallocatie 33.05: Subsidie aan Huis van het Nederlands Brussel vzw
2004
NGK

Krediet
126

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
261

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
366

2007
Krediet
373

Het Huis van het Nederlands Brussel opende haar deuren in de Philippe de Champagnestraat in oktober 2003
en is één van de acht 'Huizen van het Nederlands' die in elke Vlaamse provincie en in Antwerpen, Gent en
Brussel werden opgericht om het aanbod taalcursussen Nederlands als tweede taal te optimaliseren. Het Huis
van het Nederlands Brussel staat naast deze coördinerende taak ook in voor de kwaliteitsondersteuning van
het aanbod en voor het voeren van een taalpromotiebeleid ten aanzien van anderstaligen en
Nederlandstaligen. Het Huis profileert zich met deze drieledige opdracht als één geheel. Bij de inhoudelijke
uitbouw van de zogenaamde drie pijlers wordt de functionele en conceptuele integratie van het geheel
bewerkstelligd.
De optimalisatie van de organisatie van vraag en aanbod wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid –
Onderwijs. De inhoudelijke kwaliteitsondersteuning van het aanbod wordt mogelijke gemaakt door een
financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De Vlaamse overheid-Hoofdstedelijke Aangelegenheden verleent financiële ondersteuning aan het Huis van
het Nederlands voor de geïntegreerde uitbouw van het huis en voor het voeren van het taalpromotiebeleid in
Brussel (pijler 3).
In 2006 werd bij begrotingscontrole de subsidie verhoogd met 100.000 euro om het taalpromotiebeleid te
optimaliseren en om het project "spoeddiensten" en het intern taalbeleid van de deelnemende ziekenhuizen
via het opstellen van taalbeleidsplannen te ondersteunen.
De subsidie behelst een tussenkomst in de volgende uitgaven:
- de loonkost van de algemene directeur, een administratieve medewerker niveau A en coördinator
- algemene werkingskosten (Kantoorbenodigdheden en voorzieningen zoals kantoormateriaal, technische
werking, drukwerk en promotie, huurgelden en energiekosten, ed…);
- verwezenlijking van projecten m.b.t. taalpromotie, zoals het “winkelstratenproject” en het project voor
de spoeddiensten.
Basisallocatie 33.06: Subsidie aan Brussel Deze Week vzw
2004
NGK

Krediet
2.450

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
2.518

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
2.558

2007
Krediet
2.558

Er wordt voor de structurele en recurrente kosten van de jaarwerking van Brussel Deze Week in 2007 een
bedrag voorzien van 2.490 (in duidend euro). Bij deze subsidie wordt 68.000 euro bijgevoegd voor de
uitbouw van de gemeenschappelijke website “brussel.nieuws.be” (net zoals in 2006).
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Basisallocatie 33.07: Subsidie aan FM Brussel vzw
2004
NGK

Krediet
0

2005
Uitvoering
0

Krediet
1.651

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
1.676

2007
Krediet
1.699

FM Brussel kreeg op 19 december 2003 een licentie voor de volgende negen jaar. Het station zendt uit op
98.8 MHz. en is te ontvangen tot in Leuven, Mechelen en Aalst. De doelgroepen zijn de Brusselaars, de
bewoners van de Vlaamse rand en de “Brusselgebruikers”.
FM Brussel heeft de volgende concrete programmatorische doelstellingen:
- over de sociale, politieke en culturele actualiteit in de stad informeren
- via de programma’s zelf actief deelnemen aan het leven in de stad
- in haar programma’s de Nederlandstalige initiatieven ondersteunen
- kleinschalige projecten die leven onder de inwoners aan bod laten komen
- via de programmering een brug slaan naar andere culturen en andere taalgemeenschappen.
FM Brussel werd voor de eerste maal nominatim ingeschreven in de begroting 2005 voor een bedrag van
1.651.000 euro. Het bedrag omvat een werkingssubsidie van 1.557.000 verhoogd met 68.000 euro voor de
gemeenschappelijke website “brusselnieuws.be” en een indexering van 26.000 euro. In 2007 wordt hetzelfde
geïndexeerde bedrag als in 2006 ingeschreven.
Een publieksonderzoek dat in het najaar van 2006 werd besteld zal in het voorjaar van 2007 moeten
uitwijzen of de radiozender haar programmatorische doelstellingen kan waarmaken en haar doelpubliek
bereikt.
Basisallocatie 33.08: Subsidie aan Quartier Latin vzw
2004
NGK

Krediet
120

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
120

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
145

2007
Krediet
145

Er wordt voor de structurele en recurrente kosten van de jaarwerking van Quartier Latin in 2007 een bedrag
voorzien van 145 (in duidend euro). De jaarlijkse subsidie behelst een tussenkomst in de personeels-,
werkings- en huisvestingskosten van Quartier Latin.
Quartier Latin vzw is een koepelorganisatie van de Vlaams-Brusselse hogescholen en universiteiten en heeft
als algemeen doel Brussel te promoten als studentenstad. Ze doet dit specifiek door betaalbare huisvesting
voor Nederlandstalige studenten in Brussel te verzekeren. Meer en meer huisbazen ervaren de voordelen van
een gemeenschappelijke en collectieve huisvestingsstructuur voor studenten en werken met het Quartier
Latin-modelcontract. Tegen eind 2006 zal het kamerbestand in eigen beheer worden uitgebreid met het
gebouwencomplex in de Lakenstraat/Spaarstraat met 34 units. (gebouwencomplex waarvan de aankoop
gesubsidieerd werd via het Vlaams Brusselfonds) Er zullen dan bijna 400 kamers, studio's en flats in eigen
beheer zijn. Sinds het najaar van 2005 zijn er tevens 22 flats voor pas afgestudeerden beschikbaar. De
organisatie staat ook in voor het project “bijna gratis openbaar vervoer” dat via het Vlaams Brusselfonds
wordt gefinancierd.
Dotaties aan VGC
Basisallocatie 45.01: Dotatie aan de VGC in Brussel
2004
NGK

Krediet
21.251

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
23.077

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
23.139

2007
Krediet
23.490
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De dotatie aan de VGC wordt toegekend voor de algemene werking (constant beleid en eigen initiatieven) en
de regularisatie van de DAC-projecten.
In 2005 werd de dotatie verhoogd met 300.000 euro van programma 45.4 BA 33.38. Dit bedrag werd
toegekend ten voordele van de KVS. In 2006 werd de dotatie terug verminderd met 300.000 euro. Dit bedrag
werd terug overgeheveld naar de cultuurbegroting: programma 45.4 – B.A. 33.49
(Subsidies aan diverse Brusselse Podia).
Basisallocatie 65.01: Subsidie aan de VGC voor gemeenschapsinfrastructuur in Brussel
2004
GVK
GOK

Krediet
1.116
1.630

2005
Uitvoering
100 %
46 %

Krediet
1.116
1.400

Uitvoering
100 %
99,99 %

2006
Krediet
1.116
800

2007
Krediet
1.116
1.000

In 1996 werd op deze basisallocatie een dotatie toegekend aan de VGC in uitvoering van artikel 7 van het
decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse
Gemeenschap aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het decreet voorzag om binnen een tijdpanne van
10 jaar een bedrag van 11.155 duizend euro toe te kennen aan de VGC voor het dekken van de kosten van
eigenaarsonderhoud, verbouwingen en vernieuwbouw van de overgedragen onroerende goederen. In 2006
verviel de wettelijke basis van deze financieringsenveloppe.
Er wordt alsnog een bedrag van 1.116.000 euro aan GVK ingeschreven om de onvermijdbare uitgaven van
de VGC (onderhoud van de infrastructuur) te blijven financieren.
Het Vlaams Brusselfonds
Basisallocatie 41.01: Dotatie aan de Vlaams Brusselfonds
2004
NGK

Krediet
4.620

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
3.166

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
2.047

2007
Krediet
2.255

In de begroting 2007 staat onder BA 99.11 een machtiging van 7.005.000 euro ingeschreven waarvan
2.835.000 euro zal worden aangewend voor werking. Hiertegenover staat een begroot uitbetalingskrediet van
2.960.000 euro. Rekening houdend met een saldo in 2006 van 633.000 euro en de ontvangsten uit
huurgelden ten belope 72.000 euro moet er een werkingsdotatie van 2.255.000 euro ingeschreven worden in
de begroting 2007.
Basisallocatie 61.01: Dotatie aan het Vlaams Brusselfonds
2004
NGK

Krediet
2.758

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
1.261

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
1.663

In de begroting 2007 staat onder BA 99.11 een machtiging van 7.005.000 euro ingeschreven waarvan
4.170.000 euro zal worden aangewend voor investeringen. Hiertegenover staat een begroot
uitbetalingskrediet van 2.565.000 euro. Rekening houdend met een saldo in 2006 van 902.000 euro moet er
een werkingsdotatie van 1.663.000 euro ingeschreven worden in de begroting 2007.
Basisallocatie 99.11: Vastleggingsmachtiging Vlaams Brusselfonds
2004
MAC

Krediet
2.779

2005
Uitvoering
99,51 %

Krediet
2.935

Uitvoering
99,99 %

2006
Krediet
4.691

2007
Krediet
7.005
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Overeenkomstig artikel 67 van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2002, gewijzigd bij artikel 30 van het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2003 kunnen de middelen van het fonds worden aangewend voor initiatieven ter
bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad
die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse
Gemeenschap.
Deze initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid en beogen de uitbouw van een
kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen.
Dit gebeurt d.m.v. de:
- oprichting van nog niet bestaande voorzieningen of diensten
- uitbreiding van het aantal voorzieningen of diensten
- verbetering van de kwaliteit van de voorzieningen of diensten
In 2007 zullen de middelen voornamelijk gaan naar:
- de laatste financiering van het (bijna) gratis openbaar vervoer;
- de financiering van de uitbouw van het informatie- en communicatiebeleid (Monnaie House/
mediaplatform);
- de financiering van projecten in de welzijns- en gezondheidssector (Pro Medicis/ BWR, Zorgnet,
woonzorgzones)
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 11.1
VOI VLAAMS BRUSSELFONDS
ESR
COFOG
code
code
08.211
08.212
16.1
16.2
38.1
38.4
46.1
49.1
57.2
58.1
66.11
66.12
69.1

Omschrijving

BC 2006

Overgedragen saldo (werking PR 11.10 – b.a. 41.01)
Overgedragen saldo (investeringen PR 11.10 – b.a. 61.01)
Ontvangsten buiten de sector overheid
Ontvangsten binnen de sector overheid
Terugbetalingen van bedrijven
Terugbetalingen van vzw's
Werkingsdotatie (PR 11.1 – b.a. 41.01)
Terugbetalingen van gemeenschapscommissies
Terugbetalingen van investeringen van bedrijven
Terugbetalingen van investeringen van vzw's
Investeringsdotatie (PR 11.1 – b.a. 61.01)
Terugbetalingen van investeringen van de institutionele overheid
Terugbetalingen van investeringen van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie

1.508
3.192
73
PM
PM
PM
2.047
PM

TOTAAL

BO 2007

PM
PM
PM
PM

633
902
72
PM
PM
PM
2.255
PM
PM
PM
1.663
PM
PM

6.820

5.525

(in duizend euro)
ESR
code
03.221
03.222
12.11
32
33
45.1

COFOG
code
00000
00000
01000
01000
01000
01812

51.12
52.1
61.1

01000
01000
00000

65.1

04600

TOTAAL

Omschrijving
Over te dragen saldo (werking)
Over te dragen saldo (investeringen)
Algemene werkingskosten
Tegemoetkomingen aan bedrijven
Tegemoetkomingen aan vzw's
Tegemoetkomingen aan de
gemeenschapscommissies
Investeringsbijdrage aan bedrijven
Investeringsbijdrage aan vzw's
Investeringsbijdrage aan de institutionele
overheid
Investeringsbijdrage aan de Vlaamse
Gemeenschapscommissie

BC 2006
GVK
GOK
633
902
PM
PM
375
265
2.596
2.730
PM
PM

BO 2007
GVK
GOK
200
433
PM
PM
135
350
2.700
2.410
PM
PM
2.170
1.000

301
568
518

745

1.000

745

6.820

7.005

5.525

600
375

1.000
545

745

4.691

In 2006 werd het GVK op ESR code 32 (tegemoetkomingen aan bedrijven) verhoogd voor financiering van een
woonzorgplanner. In 2007 wordt er een GOK van 350.000 euro voorzien op deze code omdat het grootste gedeelte
van de kosten voor de woonzorgplanner (ongeveer 170.000 euro) betaald zullen worden in 2007.
In 2006 (en sedert 2002) werden de investeringwerken aan het pand van het Huis van het Nederlands (eigendom van
de Vlaamse Gemeenschap) aangerekend op ESR code 61.1 (investeringsbijdrage aan de institutionele overheid).
Aangezien de investeringskosten rechtstreeks aan een bedrijf worden uitbetaald passen deze uitgaven beter op ESR
code 51.12 (investeringsbijdrage aan bedrijven). Vanaf 2007 wordt deze ESR code ingeschreven voor de
investeringen aan het pand van het Huis van het Nederlands. De financiering van de investeringen op het vlak van het
communicatiebeleid (Monnaie House) zullen ook worden aangerekend op deze ESR code (worden ook rechtstreeks

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

26

betaald aan bedrijven). Het grootste gedeelte van de vastleggingen op deze ESR code zullen investeringen zijn i.v.m.
het Monnaiehuis. In 2007 wordt er niet veel GOK voorzien op ESR code 51.12 omdat de uitbetaling van de
investeringen aan het Monnaiehuis pas vanaf 2008 zullen moeten betaald worden. Er wordt wel nog een GOK
voorzien op ESR 61.1 om de vastleggingen van voorgaande jaren te betalen (investeringen aan het pand van het Huis
van het Nederlands).
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PROGRAMMA 11.2
COMMUNICATIE
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK

Krediet
8.365

GVK
GOK

1.698
1.085

2004
Uitvoering %
76,13%
57,42%
33,64%

Krediet
8.267
1.498
1.011

2005
Uitvoering %
66,00%
87,22%
98,87%

2006
Krediet
3.429

2007
Krediet
3.750

0
1200

0
732

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Het regeerakkoord bevat twee passussen over communicatie, die samen het motto uitmaken van de
beleidsnota Overheidscommunicatie:
We investeren in een transparante en toegankelijke overheidsadministratie die een betrouwbare,
doeltreffende en samenhangende dienstverlening uitbouwt, in een breed partnerschap met burgers,
ondernemingen, verenigingen, instellingen en organisaties.
We garanderen een open overheid zodat burgers, bedrijven en voorzieningen de contacten met de overheid
ervaren als toegankelijk, bereikbaar en verstaanbaar.
We herdenken de overheid op zodanige wijze dat ze via de nieuwe communicatiemiddelen op een
volwaardige wijze in dialoog kan treden met burgers en bedrijven. In haar communicatiebeleid zal de
Vlaamse overheid vraaggestuurd ingaan op de communicatiebehoeften van burgers en bedrijven door hen
op de hoogte te houden van het bestaand én nieuw beleid, alsook van de bestaande én nieuwe
dienstverlening die hen aanbelangen. Kwaliteitsvolle stijl, herkenbaarheid als Vlaamse overheid,
informatieve waarde en lage drempel zijn hierbij de richtinggevende principes. (beleidsnota p. 1)
Een en ander sluit naadloos aan bij artikel 28 van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26
maart 2004 waarin wordt bepaald dat elke bestuursinstantie de verplichting heeft de bevolking of de
betrokken doelgroepen systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze voor te lichten
over haar beleid, regelgeving en dienstverlening en over de rechten die de bevolking verkrijgt uit hoofde van
dit decreet.
Voor de vlotte toegang tot de overheid krijgt de Vlaamse Infolijn een belangrijke rol toebedeeld. Het
Contactpunt Vlaamse Infolijn moet volgens de beleidsnota zorgen voor de interactiviteit. Het zorgt voor een
betere en meer geïntegreerde dienstverlening, afgestemd op de behoeften van de klant. Contactpunt
Vlaanderen moet het unieke loket worden waar burgers, bedrijven en voorzieningen terecht kunnen voor al
hun vragen over en voor de Vlaamse overheid.
In 2007 zullen we de dienstverlening van de infolijn beter bekendmaken bij de hele Vlaamse bevolking.
Ook het project van de Vlaamse regering, Vlaanderen in actie, zal ondersteund worden vanuit de
communicatiebudgetten wanneer dit nodig is.
Na het drastisch terugschroeven van de communicatiebudgetten in 2006, is er tijdens de begrotingscontrole
2006 en in het kader van de begrotingsopmaak voor 2007 een bescheiden verhoging doorgevoerd. De
kredieten bestemd voor manifestaties, evenementen, interne en externe communicatie, campagnes ...,
voorzien op het programma 11.2 bedragen nu in totaal 3.750 Keuro.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Basisallocatie 12.11: Allerhande uitgaven ivm algemene en/of gemeenschappelijke manifestaties,
interne en externe communicatie

NGK

Krediet
590

2004
Uitvoering
97,12%

Krediet
490

2005
Uitvoering
77,95%

2006
Krediet
235

2007
Krediet
200

De 35 (in duizend euro) die tijdens de begrotingscontrole 2006 werden overgeheveld vanuit de basisallocatie
33.13 van hetzelfde begrotingsprogramma, worden opnieuw naar de laatstgenoemde basisallocatie
overgeheveld.
Het beschikbare krediet van 200 (in duizend euro) wordt gebruikt voor de bekostiging van
gemeenschappelijke en/of beleidsdomeinoverschrijdende communicatieacties en –producten. Deze situeren
zich binnen de categorieën die hieronder worden opgesomd.
• 80 (in duizend euro) voor de realisatie en herdruk van publicaties (Gids Vlaamse overheid, jaarverslag
informatieambtenaar, huisstijlhandboek, bureauonderleggers voor de Vlaamse overheid …)
• 35 (in duizend euro) voor standenbouw (aankoop en onderhoud standenmateriaal), evenementen en
beurzen (nieuwjaarsreceptie Vlaamse Regering, 11-juliviering ...)
• 35 (in duizend euro) seminaries en studiedagen (professionalisering Vlaamse communicatiefunctie,
initiatieven Vlaamse Regering ...)
• 25 (in duizend euro) voor audiovisuele media, digitaal fotoarchief, grafische vormgeving;
• 15 (in duizend euro) voor publicaties voor leesgehandicapten (het Helen Keller Atelier);
• 10 (in duizend euro) voor diverse kosten zoals stockage folderdisplays, promotieartikelen, Vlaamse
winkel

Basisallocatie 12.13: Allerhande uitgaven ivm het personeelsblad van de Vlaamse overheid

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
0
0%

2005
Krediet Uitvoering
260
68,52%

2006
Krediet
347

2007
Krediet
351

De Vlaams minister van Bestuurszaken is sinds 2006 ordonnerend minister voor deze allocatie.
Het nieuwe personeelsblad 13 verschaft alle Vlaamse ambtenaren gelijktijdig informatie en duiding over de
organisatie en bevordert zo motivatie en samenwerking tussen de personeelsleden. Het blad creëert een
gezamenlijke betrokkenheid bij wat hen bindt, met name werken voor de Vlaamse overheid en ten dienste
staan van de Vlaamse burger, vanuit één visie die zich uit in het Vlaamse Regeringsbeleid. Op die manier
werkt het blad mee aan een vernieuwde organisatiecultuur en een groepsgevoel.
Het blad draagt de kernwaarden uit die de Vlaamse overheid zichzelf stelt, als organisatie en als werkgever
in het bijzonder. 13 wil een geloofwaardig blad zijn in de ogen van de lezers en wil bijdragen tot de
vernieuwingsfilosofie van een overgang van bureaucratische cultuur naar een managementcultuur. Het is het
interne-communicatiemiddel bij uitstek om aan een open en transparante communicatiecultuur te werken.
13 verschijnt tweemaandelijks, of zes keer per jaar. Het wordt bezorgd aan alle 35.000 actieve
personeelsleden van de Vlaamse overheid, zowel uit de departementen als uit de agentschappen en de
strategische adviesraden. Ook de kabinetsmedewerkers van de Vlaamse ministers ontvangen het blad.
In principe krijgen alle lezers 13 thuisgestuurd via De Post. Dit vormt de beste garantie dat iedereen het blad
tijdig én gelijktijdig ontvangt, ook wie geen vaste werkplaats heeft of weinig op de werkvloer komt. Slechts
in enkele entiteiten die in hun interne communicatiebeleid uitdrukkelijk geen 'werkpost' op het thuisadres
toelaten, wordt het blad op de werkvloer verspreid.
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Om de continuïteit van de werking van het personeelsblad 13 te verzekeren, werd een bedrag van 351 (in
duizend euro) ingeschreven voor het begrotingsjaar 2007 op deze basisallocatie. Omdat ook rekening moet
worden gehouden met de mogelijke stijging van druk- en portkosten, zullen de groeiplannen van 13 niet
allemaal in 2007 gerealiseerd kunnen worden. Voorzien waren: een oplagestijging van het personeelsblad
t.b.v. de gepensioneerden, de uitbreiding naar eventuele andere entiteiten die tot BBB toetreden en de
eventuele overschakeling van interne verdeling naar verdeling via de Post van 13 bij een aantal
agentschappen.

Basisallocatie 12.15: Allerhande uitgaven ivm de centrale bibliotheek

NGK

Krediet
160

2004
Uitvoering
100%

Krediet
200

2005
Uitvoering
100%

2006
Krediet
200

2007
Krediet
200

De bibliotheek van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid vervult een rol op het vlak van de
interne informatievoorziening in de Vlaamse administratie. Ze heeft als prioritaire doelstelling om de
personeelsleden van de Vlaamse overheid efficiënt en klantgericht documentatie en informatie te leveren,
zodat die hun werk correct en kwaliteitsvol kunnen uitvoeren en nieuwe kennis over hun vakgebied kunnen
verwerven.
Door de toenemende digitalisering van de informatie en de netwerkvorming verwachten de personeelsleden
op hun werkplek toegang tot de informatie die ze nodig hebben. De bibliotheek volgt deze tendensen en
investeert in de aankoop van en de toegang tot digitale informatie. De elektronische informatievoorziening
en dienstverlening via het intranet wordt systematisch uitgebreid. Als ondersteunende bibliotheek van de
Studiedienst van de Vlaamse Regering zal de bibliotheek moeten investeren in de verwerving van
wetenschappelijke informatie en de toegang tot wetenschappelijke databanken.
De bibliotheek voert een economisch bibliotheekbeleid en besteedt veel aandacht aan een efficiënt gebruik
van de beschikbare middelen. Doordat ze met de uitgevers van elektronische databanken centrale licentieovereenkomsten afsluit, kunnen betere voorwaarden worden bedongen en kunnen de totale middelen voor
interne informatievoorziening efficiënter worden besteed. Dubbele abonnementen en hogere kosten worden
hierdoor vermeden.
Basisallocatie 12.18: Allerhande uitgaven ivm de centrale organisatie van de Vlaanderendag : open
huis bij de Vlaamse overheid

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
0
0%

2005
Krediet Uitvoering
200
96,46%

2006
Krediet
PM

2007
Krediet
200

De Vlaanderendag is een tweejaarlijks initiatief waarbij de Vlaamse overheid (Vlaams Parlement, Vlaamse
Regering, en de 13 beleidsdomeinen) haar deuren openstelt voor het grote publiek.
De eerstvolgende editie is gepland op zondag 22 april 2007. Het beschikbare krediet wordt gebruikt voor de
realisatie van een aantal producten en diensten ten behoeve van deelnemers en bezoekers.

Basisallocatie 12.20: Allerhande uitgaven ivm informatie- en sensibiliseringscampagnes

NGK

Krediet
4.361

2004
Uitvoering
91,71%

Krediet
3.059

2005
Uitvoering
36,82%

2006
Krediet
700

2007
Krediet
850

Het krediet op deze basisallocatie wordt gebruikt voor o.m. uitgaven van informatie- en
sensibiliseringscampagnes. Wegens een beperkt goedgekeurd bedrag zullen verschillende geplande acties
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(bvb. communicatiecampagne Vlaanderendag, pretesting en effectmeting, kleine aankondigingen,
ondersteuning beleidsoverschrijdende communicatie-initiatieven) niet mogelijk zijn.
Prioriteit werd gegeven aan de volgende initiatieven:
200 (in duizend euro) voor de permanente promotie van de Vlaamse Infolijn, hét contactpunt van de
Vlaamse overheid;
500 (in duizend euro) voor de verdere bekendmaking van ‘Vlaanderen in Actie’. Hierin is zowel de
ontwikkeling als de realisatie van een campagne inbegrepen;
150 (in duizend euro) voor een nieuwe overeenkomst tussen het persagentschap Belga en de Vlaamse
overheidsdiensten voor het verspreiden van persberichten en raadpleging van de databank.

Basisallocatie 12.24: Allerhande uitgaven ivm de elektronische knipselkrant

NGK

Krediet
308

2004
Uitvoering
100%

Krediet
312

2005
Uitvoering
99,86%

2006
Krediet
312

2007
Krediet
312

Sinds 2001 heeft de Vlaamse Gemeenschap een overeenkomst met nv. Mediargus met als doel het ter
beschikking stellen van de artikels uit de Vlaamse kranten via elektronische weg. Mediargus is een initiatief
van de Vlaamse dagbladuitgevers waarmee via een elektronisch platform dagelijks alle auteursrechtelijk
vrijgegeven artikels uit alle edities van de Vlaamse kranten worden ter beschikking gesteld van abonnees, die
tegelijk ook de elektronisch opgeslagen archieven van de kranten kunnen raadplegen.
Sinds de hernieuwing van de gebruikersovereenkomst (met site licentie) in 2006 geldt deze voor alle
Vlaamse ministeries: met name de departementen en de agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid van de
Vlaamse overheid, en de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering. Gelet op het feit dat het
beschikbare budget voor 2007 ongewijzigd blijft, zal bij de hernieuwing van de gebruikersovereenkomst in
2007 hetzelfde uitgangspunt gelden.
De Vlaamse minister van Bestuurszaken is de ordonnancerend minister voor deze allocatie.

Basisallocatie 12.25: Allerhande uitgaven in verband met de deelname aan internationale evenementen
zoals wereldtentoonstellingen

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
0
0%

2005
Krediet Uitvoering
0
0%

2006
Krediet
0

2007
Krediet
PM

De trekkersrol voor de coördinatie van de Vlaamse deelname aan wereldtentoonstellingen en internationale
evenementen is in de nieuwe structuur van de Vlaamse overheid verschoven van de vroegere administratie
Buitenlands beleid naar de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.
De hogervermelde basisallocatie m.b.t. uitgaven in verband met de deelname van Vlaanderen aan
internationale evenementen werd vroeger ingeschreven in de begroting Buitenlands Beleid. Deze
basisallocatie wordt nu pro memorie ingeschreven in de begroting van de Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid, zodat ze ter gelegener tijd en na een beslissing van de Vlaamse Regering over de wijze
waarop zij de deelname aan internationale evenementen (Zaragoza 2008 en Shanghai 2010) wenst te
organiseren en te financieren., geactiveerd kan worden.
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Basisallocatie 12.61: Werkingskosten mbt de ontvangstcentra van de Vlaamse Regering, met name het
Errerahuis en het Auditorium Maria Baers

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
99
100%

2005
Krediet Uitvoering
112
100%

2006
Krediet
112

2007
Krediet
PM

Het beheer van de ontvangstcentra van de Vlaamse Regering werd in het kader van de vernieuwde structuur
van de Vlaamse overheid overgedragen aan de afdeling Kanselarij van de Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid. Deze basisallocatie werd overgeheveld naar het begrotingsprogramma 11.3 en hier enkel
nog pro memorie opgenomen.
Basisallocatie 33.02: Subsidie aan de vzw Vlaanderen-Europa

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering
0

Krediet
0

2005
Uitvoering
0

2006
Krediet
850

2007
Krediet
850

Deze subsidie wordt verleend met het oog op de organisatie van de feestelijkheden tijdens de 11-daagse naar
aanleiding van de Vlaamse Feestdag, onder de noemer ‘Vlaanderen Feest!’, en gebeurt op basis van een
beleidsplan en begroting die de organiserende vzw Vlaanderen-Europa in het kader daarvan indient.
De resultaten worden gemeten op basis van de gerealiseerde activiteitenkalender tussen 1 en 11 juli, met als
uitgangspunt ten minste1100 kleinere en grotere activiteiten die zich spreiden over het merendeel van alle
Vlaamse en Brusselse gemeenten en het activiteitenverslag dat de vzw na afloop van haar werkzaamheden
indient.
Basisallocatie 33.05: Subsidies ter ondersteuning van de maatschappelijke, culturele en sociale
ontwikkeling van de Voerstreek.

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
124
96,71%

2005
Krediet Uitvoering
124
88,31%

2006
Krediet
124

2007
Krediet
124

Dit krediet is bestemd voor de continuering van het versterkt actieplan Voeren van de Vlaamse regering en
betreft de maatschappelijke, sociale en culturele dienstverlening in de gemeente Voeren in de ruimste
betekenis van het woord.
Basisallocatie 33.06: Subsidie aan de vzw Braillekrant

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
100
100%

2005
Krediet Uitvoering
100
100%

2006
Krediet
100

2007
Krediet
150

De vzw Braillekrant bevordert de hulp aan de visueel gehandicapten o.m. door verschillende publicaties van
de Vlaamse overheid om te zetten in brailleschrift. Om de werking van de vzw op een professionele wijze
voort te kunnen zetten en de activiteiten verder uit te bouwen wordt het bedrag van de subsidie opgetrokken
naar 150 (in duizend euro). Daartoe worden de kredieten die tot 2006 beschikbaar waren op de allocatie
33.11 van hetzelfde begrotingsprogramma, overgeheveld.
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Basisallocatie 33.08: Subsidie ivm de uitreiking van de prijs van de Vlaamse Regering

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
12
0%

2005
Krediet Uitvoering
12
0%

2006
Krediet
12

2007
Krediet
12

Op basis van de modaliteiten omschreven in omzendbrief VR/2003/19 kan de Vlaamse Regering
jaarlijks één 'Prijs van de Vlaamse Regering' uitreiken.
Als laureaat voor deze prijs kunnen individuen, verenigingen en bedrijven in aanmerking komen die zich het
afgelopen jaar op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt binnen één van de
bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse Regering.
Basisallocatie 33.09: Subsidies en schenkingen in het kader van de PR van de Vlaamse Regering

NGK

Krediet
25

2004
Uitvoering
0%

Krediet
25

2005
Uitvoering
0%

2006
Krediet
25

2007
Krediet
25

De Vlaamse Regering wordt in haar hoedanigheid van hoogste overheid in Vlaanderen geconfronteerd met
sommige officiële gebeurtenissen die aanleiding kunnen zijn tot het stellen van specifiek huldebetoon.
Dit huldebetoon kan o.m. gebeuren onder de vorm van een schenking aan fondsen waarvan de
maatschappelijke doelstellingen aansluiten bij haar eigen beleid dan wel door haar, zonder voorbehoud,
kunnen worden onderschreven.
Basisallocatie 33.12: Subsidies aan organisatoren van belangrijke evenementen

GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
1.698
57,42%
1.085
100%

2005
Krediet Uitvoering
1.498
87,22%
1.011
100%

2006
Krediet
PM
1200

2007
Krediet
PM
732

Om de verbintenissen kunnen uitvoeren die tot eind 2005 nog zijn aangegaan op deze allocatie, zijn er ook
nog in 2007 ordonnanceringskredieten nodig.
Op basis van wijzigende omstandigheden bij één van de evenementen die via deze allocatie een subsidie
toegewezen kreeg, zal een niet onbelangrijk deel van het beschikbare ordonnanceringskrediet voor 2006 niet
worden opgebruikt. Concreet wordt in 2006 maximaal slechts 708 Keuro gebruikt van de beschikbare 1200
Keuro. Dit betekent dat 492 Keuro kan worden overgeheveld naar het ordonnanceringskrediet voor 2007 van
deze allocatie. Daarnaast zijn nog 240 Keuro nodig zijn om in 2007 voor in totaal 732 Keuro ter beschikking
te hebben om verbintenissen aangegaan tot eind 2005 te kunnen honoreren.
Ook in 2008 zal nog 100 Keuro aan ordonnanceringskrediet nodig zijn op deze allocatie.

Basisallocatie 33.13: Subsidie aan de vzw Joods Museum voor Deportatie en Verzet (JMDV)

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering
0%

Krediet
0

2005
Uitvoering
0%

2006
Krediet
65

2007
Krediet
100

In afwachting dat het nieuwe historische museum over de Holocaust op de site Dossin in Mechelen kan
worden uitgebouwd, is het belangrijk dat het bestaande Joods Museum voor Deportatie en Verzet (JMDV)
de nodige ondersteuning krijgt om deze omvorming mee voor te bereiden.
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De subsidie die op deze allocatie wordt voorzien wil deze kosten opvangen en meteen ook al de
mogelijkheid bieden om activiteiten te organiseren in het licht van de verruimde doelstelling. Zo is het
duidelijk dat naast het vaste historische circuit ook moet gewerkt worden aan tijdelijke thematische
tentoonstellingen.
Basisallocatie 33.14: Subsidies aan beleidsdomeinoverstijgende projecten en evenementen die de
uitstraling van Vlaanderen bevorderen

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
0
0%

2005
Krediet Uitvoering
0
0%

2006
Krediet
150

2007
Krediet
250

Binnen haar bevoegdheidsdomeinen subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks diverse projecten en
evenementen van organisaties en instellingen. Het gaat daarbij in het merendeel van de gevallen om
initiatieven die zich binnen één bepaald beleidsdomein situeren, waarbij het de bevoegde minister is die de
subsidies toekent op basis van een aantal subsidiecriteria en in functie van de beschikbare budgetten.
Jaarlijks zijn er echter een aantal evenementen en projecten die het individuele beleidsdomein overstijgen
en/of te specifiek qua thematiek zijn waardoor ze – ondanks hun belangwekkende en/of waardevolle karakter
– niet direct bij één bepaalde minister voor één bepaald bevoegdheidsdomein van de Vlaamse overheid
terechtkunnen met hun subsidievragen. De minister-president van de Vlaamse Regering wenst een beleid te
voeren ten aanzien van dergelijke evenementen en heeft daarvoor sinds de begrotingscontrole 2006 een
krediet van 150 (in duizend euro) ter beschikking via deze allocatie. Vanaf het begrotingsjaar 2007 wordt dat
krediet opgetrokken naar 250 (in duizend euro. De verhoging wordt gecompenseerd vanuit basisallocatie
01.1.12.19 (werkingskosten Vlaamse Regering).
Basisallocatie 33.50: Subsidie aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
76
97,85%

2005
Krediet Uitvoering
76
97,85%

2006
Krediet
76

2007
Krediet
102

De ondersteuning van het steunpunt voor beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de
bestuurlijke organisatie wordt verder gezet.
Het beschikbare budget wordt opgetrokken in vergelijking met het voorgaande jaar, met middelen die
overgedragen worden vanuit het begrotingsprogramma 21.1, basisallocatie 33.50 (Studiedienst Vlaamse
Regering).
Het onderzoeksprogramma dat via deze inbreng beoogd wordt, zal binnen het beleidsdomein nader overlegd
worden en zal zwaartepunten inhouden naar o.m. overheidscommunicatie, publiek private samenwerking,
e.d.
Basisallocatie 33.51: Subsidies aan internationale evenementen zoals wereldtentoonstellingen

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering
0%

Krediet
0

2005
Uitvoering
0%

2006
Krediet
0

2007
Krediet
PM

De trekkersrol voor de coördinatie van de Vlaamse deelname aan wereldtentoonstellingen en internationale
evenementen is in de nieuwe structuur van de Vlaamse overheid verschoven van de vroegere administratie
Buitenlands beleid naar de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.
De hogervermelde basisallocatie m.b.t. subsidiëring aan internationale activiteiten werd vroeger
ingeschreven in de begroting Buitenlands Beleid. Deze basisallocatie wordt nu pro memorie ingeschreven in
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de begroting van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, zodat ze ter gelegener tijd en na een
beslissing van de Vlaamse Regering over de wijze waarop zij de deelname aan internationale evenementen
(Zaragoza 2008 en Shanghai 2010) wenst te organiseren en te financieren., geactiveerd kan worden.
Basisallocatie 74.01: Aankoop van meubilair en materiaal mbt de ontvangstcentra van de Vlaamse
Regering, met name het Errerahuis en het Auditorium Maria Baers

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
60
41,50%

2005
Krediet Uitvoering
47
71,32%

2006
Krediet
47

2007
Krediet
PM

Het beheer van de ontvangstcentra van de Vlaamse Regering werd in het kader van de vernieuwde structuur
van de Vlaamse overheid overgedragen aan de afdeling Kanselarij van de Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid. Deze basisallocatie werd overgeheveld naar het begrotingsprogramma 11.3 en hier enkel
nog pro memorie opgenomen.
Basisallocatie 74.02: Allerhande duurzame aankopen ivm de Public Relations van de Vlaamse
Regering

NGK

Krediet
25

2004
Uitvoering
0%

Krediet
24

2005
Uitvoering
87,59%

2006
Krediet
24

2007
Krediet
24

De Vlaamse Regering heeft een aantal verplichtingen die te maken hebben met haar maatschappelijke positie
als hoogste overheid van Vlaanderen en met het feit dat zij zich in die hoedanigheid, naar aanleiding van
bepaalde gebeurtenissen, wenst te conformeren aan bepaalde gebruiken die tot de traditie behoren of als een
administratieve verworvenheid moeten worden beschouwd.
Het betreft o.m de public relations van de Vlaamse Regering ter gelegenheid van officiële gebeurtenissen
(aankopen, geschenken)
De vervaardiging van het borstbeeld van de Eerste Voorzitter van de Raad van State ter gelegenheid van
diens emeritaat en wanneer deze behoort tot de Nederlandse taalgroep, wordt traditioneel betaald door de
Vlaamse Regering.
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PROGRAMMA 11.3
KANSELARIJ

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
600

2004
Uitvoering %
81,29

Krediet
600

2005
Uitvoering %
48,91

2006
Krediet
600

2007
Krediet
850

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
1.1 Beleidsvelden
− Taaladvies ten behoeve van de burger
− Vertalingen
− Juridische dienstverlening
− Staatshervorming
− Ontvangstcentra Vlaamse Regering
− Protocol
1.2 Beleidsdoelstellingen
− Communicatie-initiatieven i.v.m. taaladvies en de Vlaamse Codex
− Vertalen van alle teksten met een officieel karakter
− Samenstelling en distributie van de Vlaamse Codex en van het Vademecum van de Vlaamse Regering
− Uitvoeren van onderzoeks- en studieopdrachten in het kader van de staatshervorming
− Uitbating Ontvangstcentra Errerahuis en auditorium Maria Baers
− Uitbouw protocoldienst binnen- en buitenland

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12.01 : Allerhande uitgaven ivm. communicatie van de Kanselarij
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

NGK
GVK
GOK
VRK

Krediet
52

2004
Uitvoering %
100

Krediet
22

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
22

2007
Krediet
22

De communicatieactiviteiten van de Kanselarij situeren zich hoofdzakelijk rond Taaladvies, m.n. de
Taaltelefoon en de externe en interne voorlichting over de taaladvisering en talige aangelegenheden.
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In juni 2006 neemt de Vlaamse Regering een besluit waarmee de door het Comité van Ministers van de
Nederlandse Taalunie goedgekeurde nieuwe Woordenlijst en de bijbehorende Leidraad in de Vlaamse
regelgeving worden geïntegreerd. De nieuwe Woordenlijst is voor de overheid en het onderwijs verplicht
vanaf 1 augustus 2006. Naar aanleiding van deze nieuwe Woordenlijst heeft de cel Taaladvies een
spellingbrochure ontwikkeld ('Spelling: de regels op een rij'). Die is vanaf juni 2006 in pdf-formaat
beschikbaar op de website van de Taaltelefoon. In het kader van de communicatie rond de nieuwe
Woordenlijst zal aan de Vlaamse Regering meegedeeld worden dat de spellingbrochure in gedrukte vorm
verspreid zal worden als ministers dat voor hun respectieve doelgroepen wenselijk achten én als ze daarvoor
ook in de vereiste budgetten voorzien. Er is geen centraal communicatiebudget waarmee deze uitgaven
bekostigd kunnen worden en deze BA kan de kosten voor een massale druk en verspreiding van de brochure
onvoldoende dekken.
De verwachting is dat ook vanuit de Kanselarij middelen nodig zullen zijn voor de verspreiding van de
spellingbrochure. Die zullen in de eerste plaats gericht zijn op doelgroepen die via bovenstaande specifieke
communicatieacties niet over de spellingbrochure zouden beschikken én de pdf-tekst niet kunnen
downloaden omdat ze geen internettoegang hebben. Daarnaast zijn permanent communicatieacties nodig om
de Taaltelefoon en Taaladvies.net onder de aandacht te brengen van de algemene media en specifieke
doelgroepen (onderwijs, bedrijfswereld, vaktijdschriften, Vlaamse overheid en andere overheden).
Ook de telefoonkosten en de huur van de telefoonlijn voor de Taaltelefoon (Sitel) zullen in 2007
aangerekend worden ten laste van deze BA.
Basisallocatie 12.02 : Allerhande uitgaven i.v.m. vertalingen
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

NGK
GVK
GOK
VRK

Krediet
176

2004
Uitvoering %
100

Krediet
176

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
176

2007
Krediet
176

De cel Vertalingen van de Kanselarij verzorgt het vertaalwerk voor de kabinetten van de Vlaamse Ministers
en voor alle departementen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dat vertaalwerk bestaat
enerzijds uit het vertalen naar het Frans van decreten, besluiten en teksten voor het Staatsblad en anderzijds
uit het vertalen naar andere talen, met als belangrijkste Engels, Frans, Duits en Spaans, van allerlei andere
teksten zoals beleidsdocumenten, toespraken, brieven, werkdocumenten, brochures, enz.
De toenemende contacten met het buitenland zorgen voor een steeds groeiende vraag naar spoedeisend en
kwaliteitsvol vertaalwerk waaraan, gelet op het volume en op de specificiteit van de gevraagde talen, de
vertaalcel zelf niet steeds kan voldoen. Ook het steeds toenemend aantal Europese projecten, waarbij de
Vlaamse Gemeenschap betrokken is, een actievere Vlaamse diplomatie met betrekking tot de voornaamste
EU-dossiers, de samenwerking tussen de constitutionele regio's in Europa en de toenemende informatisering
van de communicatie van de Vlaamse Overheid via de ontwikkeling van websites in diverse talen, zorgen in
toenemende mate voor extra vertaalwerk.
Ten gevolge van de staatshervorming en de overdracht van steeds meer bevoegdheden naar de gewesten en
gemeenschappen is er een behoefte ontstaan, om inzake intergewestelijk overleg, de verschillende
wetgevingen. Deze trend zorgt voor bijkomend vertaalwerk naar het Frans en het Duits.
Basisallocatie 12.03 : Allerhande uitgaven i.v.m de totstandkoming en de bekendmaking van de
regelgeving
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

NGK
GVK
GOK
VRK

Krediet
240

2004
Uitvoering %
97,32

Krediet
240

2005
Uitvoering %
39,78

2006
Krediet
240

2007
Krediet
240
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Verantwoording
Algemeen
De bedoelde vormen van bekendmaking zijn momenteel het Vademecum van de Vlaamse Regering en de
Vlaamse Codex. Kredieten dienen ook voorzien te worden voor prestaties eventueel nodig zijn in het kader
van de Kruispuntbank van de Belgische Wetgeving (Belgiëlex), een initiatief van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, waar de Kanselarij in opdracht van de Vlaamse Regering dient aan mee te
werken. Voor dit laatste is de kost in de huidige stand van het project niet in te schatten en zijn alle aspecten
nog niet geheel duidelijk, daarom wordt een reserve begroot.
Vademecum van de Vlaamse Regering,
Bevat : drukwerk aanvullingen, herdruk basiswerk en aanmaak ringmappen, zij het in kleinere oplage.
Voor het Vademecum is er nog steeds stijgende vraag in de administratie en in de kabinetten. Bovendien
wordt het Vademecum in het kader van BBB inhoudelijk geheroriënteerd, hetgeen een totale herdruk
betekent (vermoedelijk 1000 exemplaren). Er was in 2004 een beperkte herdruk van 150 exemplaren maar
dat aantal zal nu veel hoger liggen.
Het Vademecum wordt momenteel in een hernieuwde lay-out op het intranet geplaatst. De trimestriële online
aanpassingen worden door firma Vanden Broele uitgevoerd.
De cijfers zijn gebaseerd op de facturen betaald in het jaar 2005 :
− drukwerk (Vanden Broele) : 4 gewone aanvullingen (31.963,07 euro)
− eenmalige herdruk van 150 exemplaren (drukwerk Vanden Broele en ringmappen Vinya Plastics (9.000
euro)
Globaal dient 60.000 euro te worden voorzien.
Vlaamse Codex
Bevat:
− CD-Roms: aanmaak en handling (4 aanvullingen);
− verwerking en webpublicatie op de servers van de leverancier
− onderhoudsovereenkomst voor de technische ondersteuning en het onderhoud van de raadpleegsoftware
en de beheersoftware
− organisatie van de externe helpdesk door de leverancier
(deze prestaties vallen niet onder het IT-outsourcingscontract)
De cijfers zijn gebaseerd op de facturen betaald in het jaar 2005:
− aanmaak en handling CD-Roms (Vanden Broele)
− helpdesk, technisch onderhoud en update databank (Vanden Broele)
− hosting internettoepassing (Vanden Broele),
met dien verstande dat in de loop van 2006 de nieuwe applicatie zal worden opgeleverd en een nieuw
onderhoudscontract zal worden afgesloten. Het onderhoudscontract omvat volgende prestaties: het
verstrekken van inhoudelijke of technische informatie en het ter beschikking stellen van een aangepaste
versie van de software waarin eventuele fouten worden opgeheven en de bestaande werking wordt verbeterd.
Er wordt rekening gehouden met een periode van ongeveer één jaar na de oplevering waarin de nieuwe
functionaliteiten (ontsluiting op artikelniveau, versiebeheer, …) intensief zullen worden getest en verfijnd.
Gedurende deze periode moet ook rekening gehouden worden met hogere onderhoudskosten.
De lage bestedingsgraag in 2005 valt te verklaren door het wegvallen van de papieren versie. Maar
ondertussen is er zoals gezegd de upgrading van de Vlaamse Codexapplicatie die gebeurde op uitdrukkelijk
verzoek van de minister-president. Zij werd in detail omschreven in het “Actieplan Vlaamse Codex” dat het
fiat kreeg van de minister-president. De upgrading past tevens in het streven van de Vlaamse Regering naar
een goed georganiseerd regelgevingsproces en een vereenvoudiging van de regelgeving. Deze thema’s zijn
prominent aanwezig in het regeerakkoord.
Globaal dient 160.000 euro te worden voorzien.
Belgiëlex (Kruispuntbank van de regelgeving)
Een reserve van 20.000 euro voor verbinding en synchronisatie van de diverse databanken in het project.
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Regelgevingsproces
Het blijkt dat het voor de actoren die betrokken zijn bij de opmaak en de totstandkoming van de regelgeving
zeer belangrijk is op een gegeneraliseerde en toegankelijke wijze toegang te hebben tot alle retroacten,
aanverwante of nuttige documenten. Vandaar dat initiatieven die de bekendmaking van zulke documenten
voor deze specifieke groep beogen, voortaan mee onder de omschrijving van deze basisallocatie vallen.
Basisallocatie 12.04 : Onderzoeks-, studie- en expertisekosten i.v.m. de staatshervorming
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

NGK
GVK
GOK
VRK

Krediet
162

2004
Uitvoering %
0

Krediet
162

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet
162

2007
Krediet
162

Het Vlaams regeerakkoord bevat heel wat initiatieven met betrekking tot de verdere stappen in de
staatshervorming. Om alle ambities uit het regeerakkoord ten volle waar te maken en om Vlaanderen
degelijk te kunnen besturen is de Vlaamse Gemeenschap vragende partij om meer bevoegdheden over te
hevelen en de reeds overgedragen bevoegdheden op tal van domeinen homogener te maken. Het
regeerakkoord herneemt o.a. de bekende resoluties die het Vlaams Parlement op 3 maart 1999 goedkeurde.
Op 20 oktober 2004 werd door de Eerste Minister het Forum geïnstalleerd dat als instrument van overleg zal
fungeren tussen de verschillende overheden. De Vlaamse Regering is met 4 vertegenwoordigers aanwezig in
dit Forum waar de volgende stappen in de staatshervorming zullen worden voorbereid. Naast het Forum zal
ook het Overlegcomité verder ontwikkeld worden als de ontmoetingsplaats waar de belangentegenstellingen
tussen de gemeenschappen en gewesten opgelost worden. Hoewel de werkzaamheden van dit Forum tot
vandaag onbestaande zijn, lijken de federale verkiezingen van 2007 en de daaropvolgende regeringsvorming
een uitgelezen moment om nieuwe communautaire onderhandelingen op te starten en nieuwe stappen in de
staatshervorming voor te bereiden.
Teneinde de Vlaamse Regering n.a.v. concrete dossiers en discussiepunten maximaal te ondersteunen kan
beroep worden gedaan op externe expertise die aanwezig is bij universiteiten en wetenschappelijke
instellingen die de politieke en juridische structuur van het federale België bestuderen . De middelen die
hiervoor nodig zijn worden geput uit deze BA die voor 60 % wordt aanzien als wetenschapskrediet.
Basisallocatie 12.05 : Allerhande uitgaven i.v.m. de werking van de ontvangstcentra van de Vlaamse
Regering (het Errerahuis en het auditorium Maria Baers)
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

NGK
GVK
GOK
VRK

Krediet
99

2004
Uitvoering %
100

Krediet
112

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
112

2007
Krediet
112

Het gevraagde krediet van 112 (in duizend euro) blijft ongewijzigd ten opzichte van het krediet dat in 2006
ter beschikking werd gesteld en wordt gebruikt voor de bekostiging van alle werkings- en verbruikskosten
(onderhoud, nutsvoorzieningen, verzekeringen, catering en diverse andere verbruikskosten) voor het
Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse Regering, en voor het auditorium Maria Baers.
Qua werking (activiteiten en benodigde voorzieningen) blijft het Errerahuis op minstens hetzelfde niveau
werken als in 2006.
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Het auditorium dient een grondige onderhoudsbeurt te krijgen en een andere indeling in gevolge gewijzigd
gebruik van lokalen dat in de loop van 2006 wordt doorgevoerd. Voor de werking dienen enkele nieuwe
accenten gelegd te worden.
Deze basisallocatie stond op de uitgavenbegroting 2006 vermeld onder prog. 11.2, BA 12.61, met hetzelfde
bedrag en dezelfde omschrijving. Als gevolg van BBB zijn de beide Ontvangstcentra per 1 april 2006
overgeheveld naar de Kanselarij, en dit binnen hetzelfde beleidsdomein en departement. Zij worden vanaf
2007 aldus onder prog. 11.3 opgenomen.
Basisallocatie 12.06 : Allerhande uitgaven i.v.m. het protocol
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

NGK
GVK
GOK
VRK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
91

Deze basisallocatie is nieuw op prog. 11.3.
In de uitgavenbegroting 2006 werd 91.000 euro uit het totaalbedrag van 1.691.000 euro op prog. 12.1, BA
12.32 afgezonderd, en op voorstel van de transitieverantwoordelijken DAR en iV via een
herverdelingsbesluit, overgeheveld naar programma 11.3 - Kanselarij.
De reden hiervoor was de overdracht per 1 april 2006 als gevolg van BBB, van het onderdeel “protocol” uit
de werking van iV naar het takenpakket van de Kanselarij van de Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid, om er geïntegreerd te worden in een uit te bouwen volwaardige protocolservice bij binnenen buitenlandse evenementen en gebeurtenissen. De protocoldienst van de Kanselarij staat tevens in voor het
beheer en de uitbating van de twee ontvangstcentra van de Vlaamse Regering, m.n. het Errerahuis en het
auditorium Maria Baers.
De klanten van de protocoldienst zijn, de Minister-president, de Vlaamse Regering, de minister bevoegd
voor het Buitenlands Beleid, de leden van de Vlaamse Regering.
In het kader van de binnen- en buitenlandse betrekkingen worden naar aanleiding van zendingen en
ontvangsten van binnen- en buitenlandse bezoekers regelmatig allerlei geschenken zoals boeken, cd’s,
kunstwerken enz. uitgewisseld. Deze voorraad dient actueel gehouden te worden en moet daarom regelmatig
te worden aangevuld met nieuw materiaal.
Verder dient de protocoldienst ook te beschikken over kredieten die een vlotte protocolwerking moeten
mogelijk maken. Bv. professioneel inpakmateriaal, protocollair tafelmateriaal, budget voor verzendkosten,
tolkendiensten, autohuur, aankoop van vlaggen, documentatiemateriaal, standingvol materiaal voor
evenementen met protocollair karakter, e.d.m.

Basisallocatie 74.01 : Aankoop van meubilair en materieel m.b.t. de ontvangstcentra van de Vlaamse
Regering (het Errerahuis en het auditorium Maria Baers)
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

NGK
GVK
GOK
VRK

Krediet
60

2004
Uitvoering %
41,5

Krediet
47

2005
Uitvoering %
71,32

2006
Krediet
47

2007
Krediet
47
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40

Het gevraagde krediet van 47 (in duizend euro) blijft ongewijzigd ten opzichte van het krediet dat in 2006 ter
beschikking werd gesteld en wordt gebruikt voor de bekostiging van alle duurzame aankopen voor het
Errerahuis en het auditorium Maria Baers.
Elk jaar dringen zich in het Errerahuis ten gevolge van sleet of (technische) veroudering aankopen aan van
duurzame materialen, hetzij meubilair, uitrusting of aankleding en stoffering. Ook de pers- en
communicatiefaciliteiten dienen de moderne tendensen te volgen. Hierin dient dus geïnvesteerd te worden.
Het auditorium Maria Baers dient een grondige onderhoudsbeurt te krijgen en een andere indeling in gevolge
gewijzigd gebruik van lokalen dat in de loop van 2006 wordt doorgevoerd. Voor de uitrusting dienen enkele
nieuwe accenten gelegd te worden.
Deze basisallocatie stond op de uitgavenbegroting 2006 vermeld onder prog. 11.2, BA 74.01, met hetzelfde
bedrag en dezelfde omschrijving. Als gevolg van BBB zijn de beide Ontvangstcentra per 1 april 2006
overgeheveld naar de Kanselarij, en dit binnen hetzelfde beleidsdomein en departement. Zij worden vanaf
2007 aldus onder prog. 11.3 opgenomen.
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PROGRAMMA 11.4
GELIJKE KANSENBELEID
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK
GVK
GOK

Krediet
4.261
74
125

2004
Uitvoering %
98,90
98,07
95,62

Krediet
4.338
109
338

2005
Uitvoering %
99,02
99,63
95,05

2006
Krediet
4.469
124
315

2007
Krediet
5.343
77
126

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Voor het voeren van een coherent beleid heeft het gelijkekansenbeleid geopteerd voor de volgende
strategische doelstellingen:
-

het gelijkekansenbeleid wil feitelijke ongelijkheden in de samenleving en in het bijzonder deze waarvan
gender, sexuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd of functioneringsbeperking aan de basis
liggen zichtbaar en bespreekbaar maken;

-

het gelijkekansenbeleid wil bijdragen aan constructieve oplossingen om gelijkheid en gelijkwaardigheid
voor deze groepen in de samenleving te bevorderen en de kansen op een geïntegreerd en autonoom leven
te vergroten. Tegelijkertijd wil het gelijkekansenbeleid voorkomen dat nieuwe ongelijkheden voor deze
groepen worden gecreëerd.
→ Hiertoe wil het gelijkekansenbeleid vanuit een transversale, coördinerende positie, overheen de
verschillende beleidsdomeinen, de motor en katalysator zijn in het detecteren, zichtbaar maken en
wegwerken van achterstellingsmechanismen.
→ In het kader van de eigen bevoegdheden, meer bepaald met betrekking tot gender, holebi’s en het
thema toegankelijkheid, wil het gelijkekansenbeleid bovendien eigen expertise ontwikkelen en het
eigen middenveld mobiliseren, ondersteunen en coördineren.

De strategische doelstellingen worden geconcretiseerd tot de volgende operationele doelstellingen:
-

Aantonen van feitelijke ongelijkheden:
• Opsporen, inventariseren en tegengaan van bestaande, van dreigende èn van nieuwe ongelijkheden
en achterstellings- en uitsluitingsmechnismes;
• Signaleren van de bevindingen bij het beleid en de doelgroepen;
• Ontsluiten van expertise naar breed publiek en ander beleidsdomeinen;
• Extra aandacht schenken aan achterstellings –en uitsluitingsmechanismen op vlak van socialisatie,
loopbaanontwikkeling, leefwereld en maatschappelijke participatie.

-

Initiëren van oplossingen:
• Organiseren van een dialoog tussen de drie pijlers: beleidsactoren, onderzoekers en middenveld;
• Brede maatschappelijke discussie bewerkstelligen met oog voor participatie van alle
bevolkingsgroepen;
• Opstarten van brede maatschappelijke discussies bij de bevolking;
• Creëren van een platform voor het vinden van oplossingen en verstrekken van beleidsadviezen;
• Creëren van een maatschappelijk draagvlak door overleg met alle Vlaamse ministers en ruim
publiek;
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•
-

Versterken van het middenveld.

Ontwikkelen, uitbouwen en implementeren van expertise, methodologieën en instrumenten voor:
• Versterking van de positie in de maatschappij;
• Emancipatie;
• Participatie;
• Ontplooiing en kritische identiteitsontwikkeling;
• Volwaardige en gelijkwaardige behandeling;
• Volledige aanvaarding van het anders zijn van de kansengroepen;
• Oog voor het individueel anders zijn;
• Een geïntegreerd en autonoom leven;
• Sociale samenhang;
• Beeldvorming

Het is voor het gelijkekansenbeleid niet mogelijk om zijn operationele doelstellingen te formuleren in
kwantitatieve grootheden omdat men nog niet beschikt over duidelijke ijkpunten (t.o.v. de welke een
“verbetering” met X % moet gerealiseerd worden). Het Gelijkekansenbeleid is een relatief nieuw
beleidsdomein en dergelijke ijkpunten werden nog niet ontwikkeld. Via de uitbouw van het Steunpunt
Gelijkekansebeleid en het uitschrijven van ad hoc aanvullend onderzoek, wil het gelijkekansenbeleid
instrumenten en methodologieën laten ontwikkelen die kwantitatieve en kwalitatieve ijkpunten kunnen
aanleveren.
Om zijn operationele doelstellingen uit te voeren beschikt het gelijkekansenbeleid over de volgende
beleidsinstrumenten:
-

Wetgeving;
Budgetten voor de ondersteuning van activiteiten en het nemen van eigen initiatieven;
Budgetten voor beleidsgericht onderzoek en ontwikkelen van expertise;
Vorming;
Sensibiliseren en informeren;
Informatieverzameling en documentatiespreiding;
Overleg met het werkveld en horizontale overlegstructuren;
Samenwerking met andere beleidsdomeinen: gemeentelijk en provinciaal, federaal, Europees en
internationaal;
Mainstreaming via de open coördinatiemethode met ondersteunende en aansturende rol van het
gelijkekansenbeleid;
Voorbeeldfunctie van de overheid.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
•

Basisallocatie 12.01 : Uitgaven met betrekking emancipatie en gelijkekansenbeleid
2004
Krediet
NVK

189

Uitvoering %
98,90

2005
Krediet
195

Uitvoering %

2006
Krediet

100

180

2007
Krediet
430

Met dit artikel worden de algemene werkingskosten van de ambtelijke cel Gelijke Kansen in Vlaanderen
gefinancierd, waaronder algemeen:
-

Organisatie van studiedagen (catering, huur zaal, sprekers,…)
Catering vergaderingen
Uitbesteding van mailings
Deelname studiedagen en aankoop relevante literatuur en documentatie
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Samenwerking met externe partners voor de ondersteuning van de cel en voor de aanmaak van
nieuwe instrumenten en methodologiën dit onder meer met het oog op de structurele uitbouw van de
horizontale opdracht van het beleid via de open coördinatiemethode
De samenstelling, (her)druk, verspreiding van info-brochures, bijvoorbeeld de werkingskosten met
betrekking tot de aanmaak van een code van goede praktijk voor integrale toegankelijkheid (ikv de
wetgeving op toegankelijkheid van publieke infrastructuur)
De aanmaak van materiaal ter bekendmaking van het gelijkekansenbeleid, de cel, haar instrumenten
Het opvolgen van studiedagen en aankoop van relevante literatuur en documentatie
De kosten verbonden met de uitbating van het Gelijkekansenhuis (bvb telrek., …)
Ontwikkeling en beheer van de ‘expertendatabank’ (*)
De kosten verbonden aan de promotie en exploitatie van de databank ‘Toegankelijk Vlaanderen’ (oa.
Bekendmakingsinitiatieven, uitbesteding toegankelijkheidsadviezen + screenings als
voorbeeldfunctie tav andere beleidsdomeinen) (**)

(*) Deze databank wordt opgericht met als doel de media de kortste weg te wijzen naar deskundige
vrouwen, allochtonen en mensen met een functioneringsbeperking. Op die manier wordt een meer
gediversifieerde beeldvorming van de samenleving mogelijk. Daarnaast zal de databank ook informatie
verschaffen over experts inzake gender en seksuele oriëntatie.
(**)Voor duiding bij de databank Toegankelijk Vlaanderen: cf. infra onder BA 33.09.
De budgettaire mogelijkheden van het gelijkekansenbeleid gingen er de voorbije jaren langzaam op
achteruit. Dit staat in schril contrast met het steeds groeiend aantal uitdagingen waarvoor dit beleidsdomein
komt te staan. Onder impuls van het Europees Jaar voor Gelijke Kansen 2007, wordt deze tendens een halt
toegeroepen, onder meer via een injectie van 1mio euro aan nieuwe middelen, recurrent ingeschreven vanaf
2007. Naast een aantal nieuwe eigen initiatieven (cfr B.A. 12.04, 12.05) zal met deze doorstart van het
Vlaamse gelijkekansenbeleid ook extra druk komen te liggen op de reguliere werking en wordt bijgevolg ¼
van het totaal aan nieuwe middelen ingeschreven op het algemeen werkingsbudget (B.A. 12.01).
•

Basisallocatie 12.02 : Uitgaven met betrekking tot onderzoek

GVK
GOK

2004
Krediet

Uitvoering %

2005
Krediet

74
175

98,07%
96,39%

109
338

Uitvoering %
99,63
95,05

2006
Krediet
124
315

2007
Krediet
77
126

Gvk
De begrote vastleggingskredieten op BA 12.02 worden ingeperkt met 47.000 euro. In het totaal werd op de
begroting van het gelijkekansenbeleid 145.000 euro aan beleidsmiddelen afgestaan (waarvan 47 k euro
vanuit BA 12.02) ten voordele van de apparaatkredieten van de ‘Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid’. Dit met het oog op een versterking van het personeel van de administratie (ambtelijke Cel
Gelijke Kansen in Vlaanderen) met 3 FTE.
Naast de kredieten begroot op BA 33.50 voor de ondersteuning van beleidsrelevant onderzoek binnen het
Steunpunt Gelijkekansenbeleid (cf. infra), beschikt het gelijkekansenbeleid via BA 12.02 ook over middelen
voor de uitbesteding van ad hoc onderzoek dat direct inspeelt op de beleidsprioriteiten van de lopende
legislatuur. Algemeen kaderen deze onderzoeken in het achterhalen van de feitelijke
achterstellingsmechanismen, het vergaren van kennis over het beleidsdomein en specifiek over de leefwereld
van de verschillende doelgroepen, het aanmaken van statistieken die de feitelijke achterstelling van de
doelgroepen in onze samenleving staven, enzovoort. Aangezien gelijke kansen een relatief nieuw
beleidsdomein is, is wetenschappelijk onderzoek een belangrijk instrument. Over sommige doelgroepen en
thematieken bestaat er nagenoeg geen onderzoek, bovendien bestaan er nog vrijwel geen indicatoren voor het
meten van de effecten van het Gelijkekansenbeleid. Het ontbreken van deze onderzoeksgegevens betekent
een hiaat voor het beleid. Door wetenschappelijk onderzoek kan inzicht en kennis verworven worden in het
beleidsdomein wat bijdraagt tot het vinden van constructieve oplossingen.
De concrete onderzoeksvoorstellen voor 2007 worden begin dat jaar geformuleerd.
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Gok
De gevraagde ordonnanceringskredieten dalen met 189.000 euro. Er werd rekening gehouden met:
1/ de reële vastleggingen in 2005, het voorziene ordonnanceringsritme en de gemaakte afspraken met de
begunstigden.
Het betreft:
Onderzoek
Loopbaanpatronen – KUL
Loopbaanpatronen – Vlerick

Te voorzien ord. krediet
32.000
32.000
Totaal 64.000

2/ een schatting op de vastleggingen van 2006 (tot. 124.000€)
2006: 15.000 € - 2007: 42.000€ - 2008: 67.000€
3/ een schatting op de vastleggingen van 2007 (tot. 77.000€)
2007: 20.000€ - 2008: 57.000€ → Totaal ordonnanceringskredieten te voorzien voor 2007 = circa 126.000 €
•

Basisallocatie 12.03 : Allerhande uitgaven met betrekking tot communicatie
2004
Krediet
NVK

39

Uitvoering %
94,29

2005
Krediet
95

Uitvoering %
100

2006
Krediet

2007
Krediet

96

97

De kredieten op BA 12.03 blijven status-quo ten opzichte van 2006
Met deze middelen zullen de volgende initiatieven gefinancierd worden:
- nieuwe drukwerken en herdruk sensibiliseringsbrochures
- onderhoud en uitbouw website van het gelijkekansenbeleid
- diverse communicatie-initiatieven in het kader van de bekendmaking van het Vlaamse
gelijkekansenbeleid
•

Basisallocatie 12.04 : Uitgaven met betrekking tot het Europees jaar van Gelijke Kansen 2007
2004
Krediet
NVK

0

Uitvoering %
0

2005
Krediet
0

Uitvoering %
0

2006
Krediet
75

2007
Krediet
325

De middelen op deze basisallocatie zullen worden aangewend voor de verwezenlijking van de doelstellingen
van het Europees jaar van Gelijke Kansen, zoals uitgeroepen door de Europese unie.
De Europese Unie wil gelijke kansen voor iedereen in de praktijk brengen door gedrags- en
mentaliteitsveranderingen aan te moedigen. Daarom lanceert ze in 2007 het ‘European Year of Equal
Opportunities for All’ om de bevolking van de Europese Unie te sensibiliseren over haar rechten op het vlak
van non-discriminatie en gelijke behandeling, basisrechten in de Unie. Ondanks de vele richtlijnen en
doelstellingen worden in de praktijk nog veel mensen in onze samenleving gediscrimineerd. Door nog meer
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de nadruk te leggen op een gelijkekansenbeleid wil de Europese Commissie onder meer haar sociale en
werkgelegenheidsdoelstellingen halen en de Europese groei stimuleren.
Er zijn volgens de Europese Commissie twee grote politieke uitdagingen in Europa: enerzijds het aanpakken
van hardnekkige ongelijkheden en discriminaties en anderzijds het werken aan sociale cohesie ingevolge de
vergrijzing van de samenleving en de grotere migratiebewegingen die via de arbeidsmarkt in gang gezet zijn.
Ter vertaling van de doelstellingen van het Europees Jaar op Vlaams niveau, wordt er enerzijds intensief
verder gewerkt aan alle doelstellingen die in het kader van het regeerakkoord, de beleidsbrief en de Open
Coördinatiemethode met de partners in de Vlaamse Regering zijn afgesproken. Anderzijds zullen er in het
kader van dit jaar extra initiatieven worden opgezet die de doelstellingen vanuit Europees niveau
onderschrijven.
De budgetten op BA 12.04 werden hiertoe opgetrokken tot 325.000 euro en dit via 250.000 euro aan nieuwe
middelen.
•

Basisallocatie 12.05 : Uitgaven met betrekking tot de uitvoering van het antidiscriminatiedecreet
2004
Krediet
NVK

0

Uitvoering %
0

2005
Krediet
0

Uitvoering %
0

2006
Krediet
0

2007
Krediet
400

Op BA 12.05 werd 400.000 euro aan nieuwe middelen ingeschreven. Deze kredieten maken de uitvoering
mogelijk van een aantal bepalingen uit het Gelijke behandelingsdecreet (werktitel), met name de oprichting
van een ‘onafhankelijk orgaan’ en de installatie van een aantal ‘gedecentraliseerde meldpunten’
De afgelopen jaren werden vier Europese richtlijnen inzake antidiscriminatie uitgevaardigd, namelijk
richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke
behandeling van persoon ongeacht ras of etnische afstamming, richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27
november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep,
2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van Richtlijn
76/207/EEG van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de
promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden en richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13
december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij
de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten.
Deze Europese antidiscriminatierichtlijnen vereisen implementering door de lidstaten. Ze leggen de lidstaten
immers een groot aantal verplichtingen op. Daar het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen in
belangrijke mate betrekking heeft op de bevoegdheden van de Gemeenschappen en Gewesten, zijn ook deze,
elk wat de eigen bevoegdheden betreft, gehouden tot een correcte omzetting ervan in de interne rechtsorde.
Vlaanderen heeft de richtlijnen tot nu toe slechts gedeeltelijk omgezet met het decreet van 8 mei 2002
houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Er bestaan op Vlaams niveau dan ook nog lacunes wat
de omzetting van deze richtlijnen betreft. Een algemene omzetting van deze richtlijnen vereist een
geïntegreerde aanpak. In dat verband bereidt de Vlaamse minister bevoegd voor Gelijke Kansen een Vlaams
Gelijke behandelingsdecreet voor. Dit decreet zal, naast het wegwerken van de bestaande lacunes, ook een
kader creëren dat een aanpak op maat mogelijk maakt in de strijd tegen discriminatie op Vlaamse
bevoegdheidsdomeinen. Aldus beoogt het decreet een aantal eenvormige oplossingen voor kwesties
betreffende gelijke behandeling die de verschillende Vlaamse bevoegdheidsdomeinen overstijgen, zoals
bijvoorbeeld inzake rechtsbescherming en -handhaving. Ten slotte zal de invoering van dit decreet deel
uitmaken van een Vlaams Gelijke behandelingsplan, dat onder meer ook maatregelen zal bevatten om
discriminaties te voorkomen.
Op basis van artikel 13 van richtlijn 2000/43 van de Raad van 29 juni 2000 en artikel 12 van richtlijn
2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 zijn de lidstaten van de Europese Unie ertoe gehouden een
orgaan of organen aan te wijzen voor de bevordering van gelijke behandeling van alle personen, zonder
discriminatie en dienen zij de nodige voorzieningen daarvoor te treffen.
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Dit orgaan moet onder meer bevoegd zijn om 1° onafhankelijke bijstand te verlenen aan slachtoffers van
discriminatie bij de afwikkeling van hun klachten betreffende discriminatie, 2° onafhankelijke onderzoeken
over discriminatie te verrichten, en 3° onafhankelijke verslagen te publiceren en aanbevelingen te doen over
elk onderwerp dat met dergelijke discriminaties verband houdt.
Op 1 februari 2006 werd de Belgische staat door de Europese Commissie in gebreke gesteld wegens de
incorrecte omzetting van richtlijn 2000/43 van de Raad van 29 juni 2000, onder meer omdat er in Vlaanderen
geen orgaan bestaat dat bevoegd is om onafhankelijke bijstand te verlenen aan slachtoffers van raciale
discriminatie bij de afwikkeling van hun klachten. Zonder regelgevend ingrijpen valt vroeg of laat een
gelijkaardige ingebrekestelling te verwachten wegens een incorrecte omzetting van richtlijn 2004/113/EG
van de Raad van 13 december 2004.
Bovendien rijst de vraag of de richtlijnen in kwestie reeds afdoende werden omgezet wat de aspecten betreft
inzake het verrichten van onafhankelijke onderzoeken over discriminatie en inzake het publiceren van
onafhankelijke verslagen en het doen van aanbevelingen over elk onderwerp dat met dergelijke
discriminaties verband houdt.
Het Vlaams Gelijke behandelingsdecreet zal ook op het vlak van het vereiste van een onafhankelijk orgaan
duidelijkheid moeten creëren. Vlaanderen zal met andere woorden een orgaan bevoegd moeten verklaren om
zijn verplichtingen in het kader van de omzetting van de kwestieuze Europese richtlijnen na te komen.
Ongeacht de concrete juridische vorm die dit onafhankelijke orgaan zal aannemen, zal Vlaanderen de
financiële implicaties moeten aanvaarden van de verantwoordelijkheid die het heeft op het vlak van de strijd
tegen discriminatie.
Om de optimale werking van het onafhankelijk orgaan te kunnen garanderen, zal het in de uitvoering van
haar opdrachten beroep moeten kunnen doen op een gedecentraliseerde structuur. In dit kader wordt de
oprichting voorzien van gedecentraliseerde meldpunten inzake discriminatie.
De gedecentraliseerde meldpunten zullen fungeren als verlengstukken van het centrale orgaan op lokaal
niveau. Op deze manier beogen we een aantal drempels voor slachtoffers van discriminatie om melding te
maken van hun klacht, uit de weg te ruimen. De meldpunten hebben de opdracht om de klacht te registreren
en te bemiddelen. Zodra er juridische stappen ondernomen dienen te worden, zal de klacht worden
overgemaakt aan het centrale orgaan. Naast deze versterkende functie ten aanzien van het centrale orgaan in
de bestrijding van discriminatie, zullen deze meldpunten in het kader van het Vlaams Gelijke
behandelingsplan ook preventieve acties ondernemen met het oog discriminatie te voorkomen.
•

Basisallocatie 33.01: Subsidies met betrekking tot emancipatie en gelijkekansenbeleid
2004
Krediet
NVK

294

Uitvoering %
98,59

2005
Krediet
294

Uitvoering %
100

2006
Krediet
319

2007
Krediet
357

Met de kredieten beschikbaar op dit artikel worden ad hoc projecten gefinancierd die de uitbouw van het
Vlaamse Gelijkekansenbeleid ondersteunen. Van de projecten wordt verwacht dat ze de uitvoering van de
Vlaamse gelijkekansendoelstellingen, de interne werking versterken of nieuwe methodieken en instrumenten
aanbrengen. De inhoudelijke en formele criteria op basis waarvan de toewijzing van de projectsubsidies
wordt beoordeeld, zijn opgenomen in een subsidiegids 2005-2009.
Zowel projecten die het eigen beleid rond gender, toegankelijkheid en holebi’s (en eventuele deelgroepen)
ondersteunen als deze die een voorbeeldfunctie vervullen naar een ander beleidsdomein en op die manier
bijdragen tot de coördinerende opdracht van het gelijkekansenbeleid, komen in aanmerking.
Inhoudelijk wordt – in het verlengde van de beleidsprioriteiten – verder gefocust op de thema’s socialisatie,
loopbaanontwikkeling, leefwereld en beleidsparticipatie.
Opm: Omdat het gelijkekansenbeleid met haar projectenbeleid wil kunnen inspelen op recente
maatschappelijke ontwikkelingen en op de concrete behoeften die voortvloeien uit de
actualiteit, wordt jaarlijks worden bekeken of er binnen deze brede scoop aan thema’s
eventueel gerichter rond een meer concrete doelstelling moet worden gewerkt.
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Naast het feit dat projecten moeten kaderen binnen de doelgroepen en de beleidsprioriteiten van het
Gelijkekansenbeleid, worden aanvragen beoordeeld op een aantal extra dwingende criteria enerzijds en een
aantal elementen die als positief worden ervaren anderzijds.
De bijkomende dwingende criteria hebben te maken met het feit dat projecten tijdelijk moeten zijn, een
bijkomende activiteit moeten betekenen voor de organisatie en niet tot doel mogen hebben om op termijn
structureel te worden verankerd in de begroting van het gelijkekansenbeleid, ze nooit voor 100% vanuit het
gelijkekansenbeleid worden gesubsidieerd maar steeds op zoek moeten naar andere inkomsten (bijvoorbeeld
via cofinanciering vanuit andere beleidsdomeinen waarop de projectdoelstelling betrekking heeft),
infrastructuurprojecten die niet kaderen in een breder project niet in aanmerking komen en de haalbaarheid
van de opzet voldoende moet gestaafd worden.
De positief gewaardeerde elementen bij de beoordeling hebben betrekking op:
-

het vernieuwend karakter van een project en haar voorbeeldfunctie naar een andere beleidsdomein;
een sterk uitgewerkt implementatieplan;
een eventuele samenwerking met andere organisaties;
een eventueel transversaal of doelgroepenoverschrijdend perspectief;
de extra aandacht voor de toegankelijkheid van het aanbod dat wordt ontwikkeld;
het feit dat het project resulteert in een eindproduct of het een proces doorloopt dat inspirerend kan zijn
voor anderen.
Eens goedgekeurd, worden deze projecten door de administratie opgevolgd en worden er nieuwe
partnerschappen uitgewerkt.
62.000 euro van de eerder op dit artikel begrote middelen worden overgeheveld naar BA 43.11 (subsidies
voor provinciale gelijkekansenwerking). Dit budget werd eerder reeds gereserveerd op BA 33.01 voor de
provinciale gelijkekansencoördinatoren en dit voor de projectmatige versterking van hun werking m.b.t. de
thema’s ‘Vrouwen en besluitvorming’ en ‘Tewerkstelling’. Deze middelen worden nu overgeheveld naar BA
43.11 zodat ze kunnen worden verankerd in de structurele werking van deze provinciale coördinatoren (zie
ook infra BA 43.11)
Daarnaast wordt 100 k euro aan nieuwe middelen op BA 33.01 ingeschreven.
De budgettaire mogelijkheden van het gelijkekansenbeleid gingen er de voorbije jaren langzaam op
achteruit. Dit staat in schril contrast met het steeds groeiend aantal uitdagingen waarvoor dit beleidsdomein
komt te staan. Onder impuls van het Europees Gelijkekansenjaar 2007 (cf. BA 12.04), wordt deze tendens
een halt toegeroepen onder meer via een injectie van 1 mio euro aan nieuwe middelen, recurrent
ingeschreven vanaf 2007. Met deze doorstart van het Vlaamse gelijkekansenbeleid komt ook extra druk te
liggen bij de reguliere subsidiewerking. Daarom wordt 10% van dit budget op BA 33.01 geboekt.
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•

Basisallocatie 33.03: Subsidie aan de vzw RoSa
2004
Krediet
NVK

455

Uitvoering %
100

2005
Krediet
461

Uitvoering %
100

2006
Krediet

2007
Krediet

467

473

De begrote kredieten op BA 33.03 blijven status-quo ten opzichte van 2006 (excl. Indexering).
Deze middelen worden ad nominatum begroot voor de structurele subsidiëring van vzw Rosa.
Situering nominatum-organisatie
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het
Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele
subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname nominatum in de begroting van het gelijkekansenbeleid houdt in dat deze organisaties in hun
werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe
zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke
lijnen waarrond het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.
De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld
volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaruit – in overleg met de betrokken organisatie – een aantal
specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per
verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij
het subsidiebesluit.
Algemene werking, doelstellingen
Het Documentatiecentrum Rol en Samenleving (RoSa) bouwt een gespecialiseerd archief, bibliotheek en
documentatiecentrum uit. De organisatie spoort op, verzamelt en documenteert het cultureel erfgoed van
vrouwen in binnen- en buitenland, in heden en verleden. Het archief, de bibliotheek en het
documentatiecentrum moeten toegankelijk zijn voor iedereen: mensen die werkzaam zijn in de
beleidsvoorbereiding en de politiek, personen uit de sociaal-culturele wereld, de media en de administratie,
wetenschappelijke onderzoekers, leerkrachten en docenten.
De doelstellingen van het documentatiecentrum zijn de volgende: het opsporen, ontsluiten en ter beschikking
stellen van archief- en documentatiemateriaal omtrent emancipatie, sekserollen, feminisme, vrouwenstudies
en gelijke kansen.
Binnen de werking van RoSa zijn de volgende sectoren te onderscheiden:
- de bibliotheeksector: opsporen, verwerven, bewaren, ontsluiten en ter beschikking stellen van boeken,
tijdschriften, kranten, brochures, grijs materiaal,…;
- de archiefsector: opsporen, verwerven, ontsluiten en bewaren van archieven;
- de audiovisuele sector: opsporen, verwerven, ontsluiten, bewaren en ter beschikking stellen van klank- en
beeldmateriaal;
- de publicatie- en voorlichtingssector: het verzorgen van publicaties rond vrouw-relevante onderwerpen en
het actief verspreiden van informatie; aanmaken van contextpagina’s “Vrouwenagenda en
Vrouwenevenementen”
De organisatie vervult diverse activiteiten die in de volgende rubrieken kunnen ingedeeld worden:
- documentatie, collectieopbouw en ontsluiting;
- dienstverlening;
- publicaties;
- netwerking;
- projecten en studiedagen.
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Basisallocatie 33.04: Subsidie aan de vzw Nationale Vrouwenraad - Nederlandstalige Afdeling
2004
Krediet
NVK

406

Uitvoering %
100

2005
Krediet
413

Uitvoering %
100

2006
Krediet
421

2007
Krediet
429

De begrote kredieten op BA 33.04 blijven status-quo ten opzichte van 2006 (excl. Indexering).
Deze middelen worden ad nominatum begroot voor de structurele subsidiëring van vzw NVR.
Situering nominatum-organisatie
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het
Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele
subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname nominatum in de begroting van het gelijkekansenbeleid houdt in dat deze organisaties in hun
werking ondersteunend zijn voor het Gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe
zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke
lijnen waarrond het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.
De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld
volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaruit – in overleg met de betrokken organisatie – een aantal
specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per
verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij
het subsidiebesluit.
Algemene werking, doelstellingen organisatie
De vzw Nederlandstalige Vrouwenraad is een koepelorganisatie van een 40-tal vrouwenorganisaties met een
verschillende filosofische en ideologische strekking.
De doelstellingen van de vzw NVR zijn de volgende:
platform voor vrouwenorganisaties:
 vertolken van maatschappelijke knelpunten
- uitvoeren van uiteenlopende studies
- voorbereiden van standpunten en dossiers
 informeren en sensibiliseren:
- organiseren van studiedagen, hearings,…
- uitgave van het tijdschrift Vrouwenraad en diverse publicaties
 drukkingsgroep
- lobbywerk naar de Vlaamse en federale regering toe
- participatie in nationale en internationale vrouwenorganisaties
- bevordering van de effectieve aanwezigheid van vrouwen in advies- en bestuursorganen.
De organisatie vervult diverse activiteiten die in de volgende rubrieken kunnen ingedeeld worden :
- het organiseren van studiedagen en hearings;
- het samenstellen van themadossiers;
- publicaties;
- netwerking;
- projecten uitwerken;
- dienstverlening aan de aangesloten vrouwenorganisaties;
- lobbyactiviteiten en PR-activiteiten voor de vrouwenbeweging.
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Basisallocatie 33.05: Subsidies voor toegankelijkheid
2004
Krediet
NVK

185

Uitvoering %
100

2005
Krediet

Uitvoering %

185

80,84

2006
Krediet
111

2007
Krediet
85

De middelen op deze BA worden aangewend volgens de zelfde modaliteiten als deze op het algemeen
subsidieartikel van het gelijkekansenbeleid BA 33.01 maar zijn expliciet gericht op de ondersteuning van het
Vlaams toegankelijkheidsbeleid, dat binnen het gelijkekansenbeleid wordt gecoördineerd.
Het gelijkekansenbeleid streeft naar een integraal toegankelijke leefomgeving waarin publieke voorzieningen
door iedereen kunnen worden bereikt en benut. Het steunpunt heeft hierin de opdracht om de brede
intermediaire toegankelijkheidswerking te coördineren en te uniformiseren enerzijds en om van daaruit de
Vlaamse Regering, haar diensten en de onderliggende besturen op een eenduidige wijze ondersteunen, te
adviseren en te stimuleren in hun activiteiten met betrekking tot het verbeteren van de integrale
toegankelijkheid anderzijds. Het fysieke, architecturale aspect van toegankelijkheid staat hierin centraal met
aansluitend de toegankelijkheid van het informatieaanbod.
De voorwaarden voor het toekennen van de subsidies zijn dezelfde als deze voor de projecten die via de
budgetten op BA 33.01 worden gesubsidieerd en staan dus beschreven in de subsidiegids 2005-2009 (cfr
supra BA 33.01). Voornamelijk projecten die de algemene sensibilisering en informering rond
toegankelijkheid en van het concept van ‘Universal Design’ tot doel hebben, komen in aanmerking
Er werden 26.000 euro van deze BA wordt overgeheveld naar BA 33.18 voor de structurele subsidiëring van
de provinciale adviesbureaus toegankelijkheid (motivering zie infra onder de betreffende BA)
•

Basisallocatie 33.06: Subsidie aan de vzw Gynaika
2004
Krediet
NVK

124

Uitvoering %
98,59

2005
Krediet
124

Uitvoering %
100

2006
Krediet
124

2007
Krediet
124

De begrote kredieten op BA 33.06 blijven status-quo ten opzichte van 2006. Deze middelen worden ad
nominatum begroot voor de structurele subsidiëring van vzw Gynaika.
Situering nominatum-organisatie
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het
Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele
subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname nominatum in de begroting van het gelijkekansenbeleid houdt in dat deze organisaties in hun
werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe
zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke
lijnen waarrond het gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.
De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld
volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaruit – in overleg met de betrokken organisatie – een aantal
specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per
verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij
het subsidiebesluit.
Algemene werking, doelstellingen organisatie
Gynaika is een culturele vzw die de volgende doelstellingen nastreeft:
• Doelstelling 1:
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Aan jonge, vrouwelijke kunstenaars een hoogwaardig platform bieden en op die manier zorgen voor een
inhaalbeweging. Vrouwen worden immers maar al te vaak uitgesloten uit de kunstensector.
• Doelstelling 2:
Ook de jongeren betrekken in het beleven van kunst en cultuur. De positie van de vrouw in de kunstwereld
verbeteren, zal veel afhangen van de beeldvorming ervan. Dit kan bij jongeren bijgestuurd worden door hen
o.a. actiever met kunst te confronteren.
• Doelstelling 3:
Door middel van kunst de grote maatschappelijke problemen zoals discriminatie (zowel man/vrouw als
tussen rassen, …), onverdraagzaamheid, werkloosheid,… onder de aandacht van het publiek te brengen.
De organisatie vervult diverse activiteiten die in de volgende rubrieken kunnen ingedeeld worden:
• informeren en sensibiliseren via o.a. aanmaak publicaties en databank;
• wetenschappelijk onderzoek over deze materie verrichten;
• kunstprojecten programmeren;
•

Basisallocatie 33.07: Subsidie aan de vzw Vrouwen Overleg Komitee(VOK)
2004
Krediet
NVK

50

Uitvoering %
100

2005
Krediet
50

Uitvoering %
100

2006
Krediet
50

2007
Krediet
50

De begrote kredieten op BA 33.07 blijven status-quo ten opzichte van 2006. Deze middelen worden ad
nominatum begroot voor de structurele subsidiëring van vzw VOK.
Situering nominatum-organisatie
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het
Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele
subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname nominatum in de begroting van het gelijkekansenbeleid houdt in dat deze organisaties in hun
werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe
zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke
lijnen waarrond het gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.
De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld
volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaruit – in overleg met de betrokken organisatie – een aantal
specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per
verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij
het subsidiebesluit.
Algemene werking, doelstellingen organisatie
De vzw VrouwenOverlegKomitee (VOK) organiseert jaarlijks de Vrouwendag die sinds 28 jaar het symbool
is van de feministische beweging. Omdat het gelijkekansenbeleid de organisatie van de Vrouwendag vanaf
1997 steeds met facultatieve subsidies betoelaagd heeft, werd vanaf 2000 het VOK opgenomen als
nominatimorganisatie om het voortbestaan van dit evenement te kunnen verzekeren. De organisatie vervult
doorheen het ganse jaar voorts een sensibiliserende functie m.b.t. de thematiek gender via het innemen van
standpunten die verspreid worden in de pers. Ook heeft de organisatie een signaalfunctie naar het beleid:
omdat zij geen consensus moet bekomen van ledenorganisaties (wat wel het geval is bij de Nederlandstalige
Vrouwenraad) kan zij sneller reageren op maatschappelijke situaties en kan zij een scherper standpunt
innemen.

52

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

•

Basisallocatie 33.08: Subsidie aan de vzw Holebifederatie
2004
Krediet
NVK

360

Uitvoering %
100

2005
Krediet
365

Uitvoering %
100

2006
Krediet

2007
Krediet

370

375

De begrote kredieten op BA 33.06 blijven status-quo ten opzichte van 2006 (excl. Indexering). Deze
middelen worden ad nominatum begroot voor de structurele subsidiëring van vzw Holebifederatie.
Situering nominatum-organisatie
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het
Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele
subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname nominatum in de begroting van het gelijkekansenbeleid houdt in dat deze organisaties in hun
werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe
zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke
lijnen waarrond het gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.
De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld
volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaruit – in overleg met de betrokken organisatie – een aantal
specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per
verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij
het subsidiebesluit.
.

Algemene werking, doelstellingen organisatie
De vzw De Holebifederatie streeft de volgende doelstellingen na:
• Doelstelling 1:
De vzw De Holebifederatie bouwt een sterk middenveld uit van verenigingen voor holebi’s en betrokkenen.
• Doelstelling 2:
Binnen de vzw De Holebifederatie wordt het ‘Steunpunt holebi’ verder uitgebouwd. De vzw De
Holebifederatie werd hiervoor gekozen omdat zij de koepel vormt met de meeste aangesloten holebiorganisaties binnen Vlaanderen. Op die manier kan de koepelfunctie verder uitgebreid worden.
Het ‘Steunpunt holebi’ bouwt aan gelijke rechten en kansen voor holebi’s in Vlaanderen op drie
maatschappelijke niveaus:
1. Politiek-maatschappelijk
→ de vzw De Holebifederatie neemt maatschappelijke en politieke stellingnames in en voert acties om het
eisenplatform van de Vlaamse holebibeweging te realiseren.
2. Middenveld
→ de vzw De Holebifederatie wil de kennis over en de maatschappelijke attitude omtrent holebi’s
verbeteren.
3. Individueel.
→ de vzw De Holebifederatie ondersteunt individuele betrokkenen door informatie en onthaal te
bieden.
De organisatie vervult diverse taken die in de volgende rubrieken kunnen ingedeeld worden:
• Dienstverlening aan de aangesloten leden;
• Netwerking;
• Publicaties;
• Projecten en evenementen uitwerken;
• Beleidsondersteuning;
• Discriminatiemeldpunt;
• PR activiteiten voor de holebivereniging;
• Informatieverlening;
• Vorming.
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Basisallocatie 33.09: (Subsidies aan de vzw Toegankelijkheidsbureau) ANNULATIE
2004
Krediet
NVK

52

Uitvoering %
100

2005
Krediet

Uitvoering %

52

2006
Krediet

2007
Krediet

52

0

100

Met de middelen die in het verleden op deze BA stonden gealloceerd werd de vzw Toegankelijkheidsbureau
– adviesbureau, structureel gefinancierd.
Het betreffende artikel wordt vanaf 2007 geannuleerd. De beschikbare middelen worden als volgt
overgeheveld:
52.000 euro naar BA 33.18 (motivering zie infra)
48.000 euro naar BA 33.16 (motivering zie infra)
•

Basisallocatie 33.10: (Subsidie aan de vzw ATO) ANNULATIE
2004
Krediet
NVK

52

Uitvoering %
100

2005
Krediet

Uitvoering %

52

2006
Krediet

2007
Krediet

52

0

100

Met de middelen die in het verleden op deze BA stonden gealloceerd werd de vzw ATO – adviesbureau,
structureel gefinancierd.
Het betreffende artikel wordt vanaf 2007 geannuleerd. De beschikbare middelen worden als volgt
overgeheveld:
52.000 euro naar BA 33.18 (motivering zie infra)
•

Basisallocatie 43.11: Subsidies voor Provinciale Gelijkekansenwerking
2004
Krediet
NVK

310

Uitvoering %
100

2005
Krediet
310

Uitvoering %
100

2006
Krediet
310

2007
Krediet
372

De kredieten beschikbaar op BA 43.11 zijn bestemd voor enerzijds de provinciale
gelijkekansencoördinatoren (totaal 123.975 euro) en anderzijds voor de Provinciale Steunpunten
Toegankelijkheid (totaal 248.025 euro). 62.000 euro werd overgeheveld vanuit BA 33.01.
Alle toelagen aan de provincies vanuit het Vlaamse Gelijkekansenbeleid worden hiermee samengevoegd in
één basisallocatie om de coördinatie van het beschikbaar budget te benadrukken.
De middelen worden op volgende wijze aangewend:
Provinciale Steunpunten toegankelijkheid
248.025 euro van het budget op deze B.A. is toegewezen aan de Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid
(49.605€/provincie). Deze zijn opgericht via een convenant tussen de Vlaamse minister bevoegd voor het
gelijkekansenbeleid en de vijf provinciebesturen.
De oprichting van de steunpunten wil in de eerste plaats de efficiëntie en de interne samenhang van het
toegankelijkheidsbeleid van de diverse Vlaamse overheden positief beïnvloeden. Daarnaast wil zij eveneens
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op een overtuigende manier de toegankelijkheidswerking in het middenveld bevorderen, waardoor op termijn
een bijdrage wordt geleverd aan een coherent, inclusief en resultaatsgericht toegankelijkheidsbeleid.
In dit samenwerkingsprotocol is het specifieke takenpakket voor de werking van de PST’s opgenomen,
waarbij voldoende ruimte wordt voorzien voor eigen invulling vanuit de provincies zelf. Het pakket omvat
de volgende taken:
1. de coördinatie van de intermediaire toegankelijkheidswerking en het bevorderen van de interne
dialoog
2. het informeren en sensibiliseren van lokale besturen
3. het uitoefenen van een loketfunctie naar het brede publiek
4. het uitoefenen van een beleidsmatige signaalfunctie naar het Vlaamse beleid
De initiatieven die ieder steunpunt neemt, gebeuren op autonome basis maar kaderen in deze gezamenlijk
geformuleerde doelstellingen en worden via de ambtelijke cel Gelijke Kansen in Vlaanderen onderling
afgestemd en gestroomlijnd. Dit gebeurt via een werkplan dat ieder PST jaarlijks opstelt (en dat eveneens als
basis dient voor de jaarlijkse subsidiëring) en via gezamenlijk overleg dat iedere twee maanden plaatsvindt
onder leiding van het gelijkekansenbeleid. Waar mogelijk wordt jaarlijks ook werk gemaakt van één
gezamenlijke actie tussen het gelijkekansenbeleid en de PST’s.
Aan bovenvermelde convenant is een algemeen beleidsplan gekoppeld waarin – naast de doelstellingen van
de steunpunten – onder meer ook de beoogde resultaten en de rapporteringsmodaliteiten zijn opgenomen.
Conform de voorwaarden van de convenant wordt de subsidie jaarlijks toegekend op basis van een werkplan
dat ieder steunpunt moet indienen en waarin voormelde doelstellingen worden vertaald in concrete acties
voor het jaar lopend van 1/11/200X tot 31/10/200X+1.
Provinciale coördinatoren
Het resterende budget (123.975 €) wordt toegekend aan de vijf Vlaamse provincies ten einde een
gecoördineerd gelijkekansenbeleid uit te bouwen en dit rond de themas ‘gender’ en ‘holebi’s’.
Tot 2006 bestond de financiering van deze coördinatoren vanuit het gelijkekansenbeleid enerzijds vanuit een
structurele subsidie van 12.395 euro per provincie vanuit deze BA, aangevuld met een projectsubsidie van
maximaal 12.480 euro per provincie, dewelke hiertoe binnen BA 33.01 werd gereserveerd. De afspraken
over de aanwending van de middelen van de structurele subsidie worden sinds 2006 vastgelegd in een
overeenkomst tussen de Vlaamse minister van Gelijke Kansen en de beleidsverantwoordelijken van de
provincie. De overeenkomst legt een aantal afspraken vast, die voorheen mondeling met de provinciale
gelijkekansenambtenaren werden aangegaan. Deze overeenkomst is dus een belangrijke stap naar meer
afstemming tussen beide beleidsniveaus, waardoor het gelijkekansenbeleid nog versterkt wordt.
Met het oog op een transparanter provinciaal gelijkekansenbeleid enerzijds en een vermindering van de
planlast en een administratieve vereenvoudiging voor de provinciale coördinatoren anderzijds, wordt op de
begroting 2007 de overheveling gevraagd van de op BA 33.01 gereserveerde projectmiddelen, zodanig dat ze
structureel kunnen worden verankerd in de werking van de provinciale coördinatoren. Zij hoeven dan niet
langer per project een nieuwe aanvraag uit te schrijven voor werkingsmiddelen, maar kunnen aan de hand
van een degelijke planning, een samenhangend geheel van maatregelen nemen om de in de overeenkomst
geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken. Het is onze intentie om deze koppeling van structurele en
projectsubsidies hand in hand te laten gaan met een overeenkomst voor langere duur tussen beide
beleidsniveaus, zodat het accent in de samenwerking meer komt te liggen op planning, uitwerking van
doelstellingen en omschrijven van resultaats- en inspanningsverbintenissen met meetindicatoren.
Met deze evolutie sluit het Vlaamse gelijkekansenbeleid aan bij de lijnen die werden uitgezet in het
bestuursakkoord van 2003 tussen het Vlaamse, het provinciale en het lokale bestuursniveau omtrent een
effectief en burgergericht overheidsbestuur in Vlaanderen.
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Basisallocatie 33.12: Subsidie aan de vzw Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
2004
Krediet
NVK

363

Uitvoering %
100

2005
Krediet
363

Uitvoering %
100

2006
Krediet
363

2007
Krediet
363

De begrote kredieten op BA 33.12 blijven status-quo ten opzichte van 2006. Deze middelen worden ad
nominatum begroot voor de structurele subsidiëring van vzw GRIP.
Situering nominatum-organisatie
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het
Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele
subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname nominatum in de begroting van het gelijkekansenbeleid houdt in dat deze organisaties in hun
werking ondersteunend zijn voor het Gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe
zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke
lijnen waarrond het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.
De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld
volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaruit – in overleg met de betrokken organisatie – een aantal
specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per
verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij
het subsidiebesluit.
Algemene werking, doelstellingen organisatie
Grip vzw werd opgericht in 2001 in opdracht van de toenmalige minister bevoegd voor Gelijke Kansen, met
de bedoeling ondersteuning te bieden aan burgers en verenigingen die opkomen voor de ongelijkheid van
kansen van personen met een handicap en hiermee de internationale evoluties waarbij het recht op
volwaardig burgerschap voor iedereen steeds centraler wordt gesteld, volgen en de emancipatorische
hervorming binnen het gehandicaptenbeleid aanmoedigen.
Grip vzw werd een burgerrechtenorganisatie met als doel gelijke kansen en rechten van personen met een
handicap te realiseren via beïnvloeding van samenleving en beleid. De inhoudelijke werkzaamheden op vlak
van beleid, en de initiatieven op vlak van sensibilisatie, worden bepaald door twee stuurgroepen:
• De Stuurgroep Beleid speelt in op de ontwikkelingen in het beleid van de Vlaamse en Federale overheid
en de actualiteit en voedt dit beleid door het aanreiken van alternatieven en nieuwe voorstellen.
• De taak van de stuurgroep sensibilisatie (maatschappijgerichte werking) bestaat erin negatieve en
bevooroordeelde beelden te doorbreken, door elke gelegenheid aan te grijpen om het positieve beeld van
de persoon met een handicap naar buiten te brengen. Dit gebeurt aan de hand van campagnes, door eigen
georganiseerde acties, aanwezigheid op manifestaties, publicaties,…
Onder bovengenoemde stuurgroepen werken meerdere tijdelijke werkgroepen. GRIP vertrekt vanuit de
ervaringsdeskundigheid van mensen met een handicap en hun omgeving. Mensen met een handicap, hun
familie, organisaties en andere experten buigen zich dan ook over verschillende thema’s, die vanuit de
actualiteit worden opgepikt.
•

Basisallocatie 33.13: Subsidies in het kader van mobiliteit van personen met een handicap in
Vlaanderen
2004
Krediet
NVK

1.008

Uitvoering %
96,49

2005
Krediet
1.008

Uitvoering %
99,92

2006
Krediet
1.008

2007
Krediet
1.008

Begin 2006 stelden de betrokken ministers (m.n. minister-president Yves Leterme, Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Inge Vervotte en Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en

56

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt) een gezamenlijke mededeling op aan de Vlaamse Regering
betreffende de problematiek van het aangepast vervoer. Als uitgangspunt bij het zoeken naar oplossingen
voor deze problematiek werd daarin het vervoer van alle personen met mobiliteitsbeperkingen naar voor
geschoven. Oplossingen moeten bijgevolg in een geïntegreerd kader gezocht worden.
De bevoegde ministers engageerden zich ertoe, via een ronde-tafel-overleg met de VVSG, de VVP, het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en De Lijn, na te gaan hoe alle mogelijke partners hun
kennis en deskundigheid ter beschikking kunnen stellen en op welke wijze dit vanuit de Vlaamse overheid
mee gestimuleerd en ondersteund kan worden. Dit overleg werd op 6 juni 2006 opgestart.
In een volgende fase dient in overleg met alle betrokkenen (de VVSG, de VVP, het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap, De Lijn, Overleg Diensten Aangepast Vervoer, de taxisector,
ToegankelijkheidsOverleg Vlaanderen), een conceptueel en budgettair kader gecreëerd te worden waarin een
eventueel nieuw systeem voor aangepast vervoer kan functioneren. In samenspraak met de betrokken
actoren, dient verder bepaald te worden hoe dit nieuwe systeem optimaal geïmplementeerd kan worden. Dit
zal onder meer impliceren dat het aangepast vervoer niet langer vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid
wordt aangestuurd.
Voor het aangepast vervoer voor personen met een beperkte mobiliteit wordt in de begroting van het
Vlaamse gelijkekansenbeleid voor 2007 als overgangsmaatregel opnieuw 1.008.000 euro voorzien (B.A.
33.13).
•

Basisallocatie 33.15: Subsidie aan de vzw Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen
2004
Krediet
NVK

98

Uitvoering %
100

2005
Krediet
98

Uitvoering %
100

2006
Krediet
98

2007
Krediet
98

De begrote kredieten op BA 33.15 blijven status-quo ten opzichte van 2006. Deze middelen worden ad
nominatum begroot voor de structurele subsidiëring van vzw SAMV.
Situering nominatumorganisatie
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het
Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele
subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname nominatum in de begroting van het gelijkekansenbeleid houdt in dat deze organisaties in hun
werking ondersteunend zijn voor het Gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe
zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke
lijnen waarrond het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.
De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld
volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaruit – in overleg met de betrokken organisatie – een aantal
specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per
verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij
het subsidiebesluit.
Algemene werking, doelstellingen organisatie
Het ‘Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen’ wil het emancipatie- en participatieproces van de allochtone
meisjes en vrouwen onderbouwen en stimuleren, door te werken aan het versterken van de allochtone
meisjes en vrouwen enerzijds en door het ontwikkelen en verspreiden van deskundigheid rond gender- en
etniciteitsdenken anderzijds. SAMV wil de groep van allochtone meisjes en vrouwen zichtbaar maken
binnen de samenleving.
Het Steunpunt heeft de volgende doelstellingen:
• Aandacht creëren voor en inspelen op concrete noden en behoeften die allochtone meisjes en hun
verenigingen aanhalen;
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Allochtone meisjes en vrouwen (en hun verenigingen) op de hoogte brengen van voor hen relevante
informatie;
Allochtone meisjes- en vrouwenverenigingen stimuleren en ondersteunen om zich in te schakelen in een
breder netwerk;
Het naar buiten brengen van een positief beeld van de allochtone meisjes en vrouwen;
Allochtone meisjeswerkingen en vrouwenverenigingen begeleiden in hun zoekproces naar
ondersteuning;
Het vervullen van een signaalfunctie naar de overheid en andere partners;
Het verhogen van de participatie van allochtone meisjes en vrouwen aan diverse reguliere diensten,
instellingen en besluitvormingsorganen;
Inspelen op actuele, maatschappelijke thema’s m.b.t. allochtone meisjes en vrouwen.

•

Basisallocatie 33.16: Subsidie aan de vzw ENTER - Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid

•
•
•
•
•

2004
Krediet
NVK

Uitvoering %

-

2005
Krediet

-

-

Uitvoering %
-

2006
Krediet
0

2007
Krediet
48

De begrote 48.000 euro werd overgeheveld vanuit BA 33.09 en zal – aangevuld met middelen voorzien
vanuit het Limburg plan – binnen volgend kader worden gespendeerd:


Algemeen beleidskader toegankelijkheid
Het Vlaamse gelijkekansenbeleid is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Vlaamse
toegankelijkheidsbeleid en in deze ook voor de coördinatie van de intermediaire
toegankelijkheidswerking in Vlaanderen. De focus voor deze legislatuur ligt op het verbeteren van de
toegankelijkheid op fysiek, architecturaal vlak via het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van het
ontwerpconcept ‘Universal Design’.
Het toegankelijkheidsbeleid wordt uitgetekend rondom volgende sleutelactoren:
Beleidsvoorbereiding en –uitvoering
- Ambtelijke Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen: coördinatie, afstemming en ondersteuning van de
Vlaamse beleidsdomeinen
- Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid: coördinatie, afstemming en ondersteuning van het
regionale en lokale niveau (zie BA 43.11)
Professionele experten
Gezien de aard van de toegankelijkheidsthematiek dient zowel het beleidsvoorbereidend als
uitvoerend werk van voormelde beleidsactoren te worden gevoed en ondersteund vanuit een zeer
gespecialiseerde, technisch/bouwkundige expertise die de zuivere architecturale aspecten enerzijds
en de zeer concrete, praktische behoeften van verschillende types van handicap anderzijds, tot een
harmonisch geheel brengt.
Het gelijkekansenbeleid beschikt niet over de mogelijkheden om deze noodzakelijke technische
component zelf (intern) uit te bouwen (immers, amper 0.25 FTE van de personeelsbezetting van de
cel kan op het toegankelijkheidsthema worden ingezet). Wel doet de cel een beroep op een beperkt
aantal middenveldorganisaties die zich op dit vlak specialiseerde nl,
- vzw ENTER – het Vlaams expertise centrum
- de provinciale adviesbureaus (zie BA 33.18)



Taakstelling vzw Enter

De werking van het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid wordt uitgebouwd rondom volgende
doelstellingen en subdoelstellingen:
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¾ Beleidsondersteuning en ontwikkeling, meer bepaald de technisch – inhoudelijke ondersteuning van
het gelijkekansenbeleid in haar horizontaal georiënteerde beleidsrol
Advisering
Meer bepaald het adviseren (via het gelijkekansenbeleid of rechtstreeks) van de Vlaamse
beleidsdomeinen bij de ontwikkeling en uitvoering van een gericht toegankelijkheidsbeleid
Voorbeelden van activiteiten
- Het detecteren en zichtbaar maken van knelpunten inzake toegankelijkheid in
bestaande regelgeving en binnen de praktijk van Vlaamse beleidsdomeinen
- Het in kaart brengen van de ‘graad van toegankelijkheid’ binnen verschillende
beleidssectoren oa. via de gegevens verzameld in de databank ‘Toegankelijk
Vlaanderen’
- Het uitwerken van strategische actieplannen op korte en lange termijn
- Het ontwikkelen van beleidsindicatoren om de evolutie van toegankelijkheid te
toetsen en het beleid te evalueren
- Het ontwikkelen van ‘model’projecten via dewelke brede sectoren kunnen worden
gestimuleerd en geresponsabiliseerd
- Het leveren van technische adviezen bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving,
subsidiecriteria, ….
0nderzoek en innovatie
Meer bepaald het ontwikkelen en ontsluiten van expertise inzake toegankelijkheid via
innoverend onderzoek en netwerking
Voorbeelden van activiteiten
- ontwikkelen
van
vernieuwende
inzichten,
onderzoeksen
toepassingsmogelijkheden van toegankelijkheid en UD, …
- opvolgen laatste nationale en internationale inzichten
- opzetten van partnerships met oa. academische onderzoekscentra en andere
kenniscentra
- organiseren van sectoroverschrijdend overleg met oa. de bouwsector, onderwijs,
…
Informering
Meer bepaald het openstellen/ontsluiten van (interne) informatie over toegankelijkheid via
onder andere:
- een Vlaamse website met informatiedatabank over toegankelijkheid
- een gespecialiseerd, publiek documentatiecentrum
- het ontwikkelen van infofiches van veel gestelde vragen – Faq op de website
- het uitgeven van een nieuwsbrief (max. 4/jaar)
Sensibilisering
Het breed publiek bekendmaken van het concept Universal Design en het voeren van
promotie mbt het nut en de meerwaarde van een integraal toegankelijke leefomgeving via:
- Het voeren van landelijke promotiecampagnes in samenwerking en cofinanciering met het gelijkekansenbeleid en/of andere beleidsdomeinen
- Deelname aan beurzen, studiedagen, werkgroepen
- Opmaak en verspreiding van publicaties, folders, video’s,…
¾ Technische ondersteuning en coördinatie van andere toegankelijkheids-initiatieven in het
middenveld
Overleg/netwerking - Coördinatie/afstemming via
- Het coördineren van de databank ‘Toegankelijk Vlaanderen’ en de begeleiding
van andere provinciale adviesbureaus (erkend via de pst’s) in de verdere uitbouw
van de databank als beleidsinstrument
- Het ontwikkelen van projecten op Vlaams niveau, waarbinnen voor de regionale
uitvoering op het terrein wordt samengewerkt met de provinciale adviesbureaus
- Het voeren van structureel overleg met de provinciale adviesbureaus enerzijds en
gebruikersorganisaties anderzijds rond actuele thema’s, projecten, …
Deskundigheidsbevording / Kwaliteitsbewaking
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Meer bepaald het ontwikkelen van instrumenten en methodieken die voor ‘gezamenlijk’
gebruik worden aangeboden aan de provinciale adviesbureaus met het oog op optimalisering
en afstemming van de interne werking, het versterken van kennis en expertise, …


Financiering
Financiering vzw ENTER vanuit het Limburgplan
De vzw ENTER werd opgericht in 2006. De middelen hiertoe worden grotendeels ter beschikking
gesteld vanuit het Limburgplan. In dit plan wordt voorzien in de oprichting van een expertisecentrum,
uitgaande van de idee dat “Gezien de bestaande expertise op het vlak van de toegankelijkheid in
Limburg […] het mogelijk [moet] zijn om deze expertise ook voor geheel Vlaanderen beschikbaar te
maken”. De oprichting van het Vlaams expertisecentrum gebeurde bijgevolg in de schoot van de in
Limburg gevestigde adviesbureau ‘de vzw Toegankelijkheidsbureau’. Dit technische adviesbureau
speelde al jaren een cruciale rol in het toegankelijkheidsveld en was de sterkst uitgebouwde in zijn soort.
De organisatie werd op de begroting van het gelijkekansenbeleid reeds ad nominatum gefinancierd voor
haar provinciale werking, maar bouwde haar activiteiten ook uit met onderzoek en advies op Vlaams
niveau. Dit Vlaamse luik werd ingebed en uitgebreid in de nieuw opgerichte vzw Enter.
Het limburgplan stelt jaarlijks 299.600 euro voor vzw ENTER ter beschikking. Deze middelen worden
begin 2007 via herverdelingsbesluit naar BA 33.16 overgeheveld.
Financiering vanuit begroting gelijkekansenbeleid
De middelen vanuit het Limburgplan worden aangevuld met eigen middelen vanuit het
gelijkekansenbeleid, zijnde een bedrag van 48.000 euro dat wordt overgeheveld vanuit BA 33.09. Dit
bedrag werd in 2006 structureel toegewezen aan de vzw Toegankelijkheidsbureau en dit expliciet voor
het beheer van de databank ‘Toegankelijk Vlaanderen’ (deze databank centraliseert – op basis van
gedetailleerde screenings – informatie over de mate waarin publieke infrastructuur in Vlaanderen
toegankelijk is). Vanaf 2006 komt deze opdracht – gezien het expliciet Vlaamse karakter – echter op
naam van vzw ENTER.
De toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat door ENTER wordt
opgesteld en waaruit een aantal specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd.
Voor de opvolging wordt per verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm.
Het geheel vormt een bijlage bij het subsidiebesluit.

•

Basisallocatie 33.17: Subsidie voor vzw Westkans- pro memorie ANNULATIE
2004
Krediet
NVK

0

Uitvoering %
0

2005
Krediet

Uitvoering %

0

0

2006
Krediet

2007
Krediet

26

0

Met de middelen die in het verleden op deze BA stonden gealloceerd werd de vzw Westkans – adviesbureau,
structureel gefinancierd voor de helft van 2006.
Het betreffende artikel wordt vanaf 2007 geannuleerd. De beschikbare middelen worden als volgt
overgeheveld:
26.000 euro naar BA 33.18 (motivering zie infra)
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•

Basisallocatie 33.18: Subsidie aan de provinciale adviesbureaus toegankelijkheid
2004
Krediet
NVK

0

Uitvoering %

2005
Krediet

0

0

Uitvoering %

2006
Krediet

0

0

2007
Krediet
156

De middelen op deze BA werden overgeheveld vanuit BA 33.09 (52.000 €), BA 33.10 (52.000 €) en BA
33.17 (26.000 €) en zullen binnen volgend kader worden gespendeerd:


Algemeen beleidskader toegankelijkheid

Het Vlaamse gelijkekansenbeleid is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Vlaamse
toegankelijkheidsbeleid en in deze ook voor de coördinatie van de intermediaire toegankelijkheidswerking in
Vlaanderen. De focus voor deze legislatuur ligt op het verbeteren van de toegankelijkheid op fysiek,
architecturaal vlak via het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van het ontwerpconcept ‘Universal
Design’.
Het toegankelijkheidsbeleid wordt uitgetekend rondom volgende sleutelactoren:
Beleidsvoorbereiding en –uitvoering
- Ambtelijke Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen: coördinatie, afstemming en ondersteuning van de
Vlaamse beleidsdomeinen
- Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid: coördinatie, afstemming en ondersteuning van het
regionale en lokale niveau (zie BA 43.11)
Professionele experten
Gezien de aard van de toegankelijkheidsthematiek dient zowel het beleidsvoorbereidend als uitvoerend
werk van voormelde beleidsactoren te worden gevoed en ondersteund vanuit een zeer gespecialiseerde,
technisch/bouwkundige expertise die de zuivere architecturale aspecten enerzijds en de zeer concrete,
praktische behoeften van verschillende types van handicap anderzijds, tot een harmonisch geheel brengt.
Het gelijkekansenbeleid beschikt niet over de mogelijkheden om deze noodzakelijke technische
component zelf (intern) uit te bouwen (immers, amper 0.25 FTE van de personeelsbezetting van de cel
kan op het toegankelijkheidsthema worden ingezet). Wel doet de cel een beroep op een beperkt aantal
middenveldorganisaties die zich op dit vlak specialiseerde nl,
- vzw ENTER – het Vlaams expertise centrum dat in 2006 werd opgericht en voornamelijk
binnen de voorbereiding van het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid zal worden ingezet
(concreet takenpakket zie BA 33.16)
- de provinciale adviesbureaus die voornamelijk op niveau van de beleidsuitvoering zullen
worden ingeschakeld (bvb voor de advisering in concrete bouwdossiers - concreet
takenpakket zie verder).
Drie van de provinciale adviesbureaus (ATO vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw en sinds
medio 2006 ook Westkans vzw) worden reeds langer structureel ondersteund vanuit de
begroting van het gelijkekansenbeleid en dit via een ad nominatum subsidies. In het licht
van de oprichting van vzw Enter, met een expliciete Vlaamse opdracht, wenst het
gelijkekansenbeleid echter de criteria voor subsidiëring van de bureaus te herbekijken,
meer te expliciteren in functie van hun regionale, adviserende opdracht en gelijkmatig
over de provincies te verdelen.
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Concrete taakstelling provinciale adviesbureaus (ifv Vlaamse financiering):

Daar waar ENTER een rol opneemt in de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, methodieken,
vormingsmodules, enz. op Vlaams niveau zullen de provinciale adviesbureaus worden ingezet voor de
concrete toepassingen op het terrein, concreet via:
- advisering: het leveren van bouwtechnische, architecturale adviezen inzake toegankelijkheid (nav
concrete bouw of verbouwplannen van publiek infrastructuur) aan de verschillende
overheden en de privésector (*)
- screening: het voeren van toegankelijkheidsonderzoeken op bestaande publieke infrastructuur obv
de databank ‘Toegankelijk Vlaaderen’, dit met het oog op informering van de
eindgebruiker en sensibilisering van eigenaars en overheden
- het geven van opleidingen aan alle actoren op het terrein (architecten, ambtenaren,…)
- ondersteuning van lokale besturen bij het opmaken en het uitvoeren van een
toegankelijkheidsplannen, bij voorkeur via convenantwerking


Financiering vanuit het gelijkekansenbeleid

Via een structurele financiering wil het Gelijkekansenbeleid de adviesbureaus toelaten de nodige omkadering
te voorzien (concreet via de aanstelling van een deeltijdse coördinator) om:
- de organisatie professioneel uit te bouwen en aan te sturen zodanig dat continuïteit- en kwaliteit
van werken kunnen worden gegarandeerd
- de samenwerking met de ander bureaus te realiseren (via Enter) dit met het oog op afstemming en
uniformisering van de tot nu toe nog verschillende manieren van werken
Bedoeling is om op die wijze de organisaties in de mogelijkheid te stellen om het concrete werk op het
terrein (advisering, ed.) zelfbedruipend te maken.
Er worden voor deze financiering geen nieuwe middelen gevraagd op de begroting van het
gelijkekansenbeleid. Wel worden reeds beschikbare middelen die eerder ad nominatum stonden
ingeschreven voor de financiering van ATO, Toegankelijkheidsbureau en Westkans (op jaarbasis),
overgeheveld naar één basisallocatie om van daaruit – op basis van eenvormige criteria – gelijkmatig te
worden verdeeld over maximaal 1 bureau per provincie.
De criteria waaraan bureaus concreet moeten voldoen om voor subsidiëring in aanmerking te komen, zullen
in het najaar 2006 verder worden uitgewerkt. 2007 wordt bekeken als overgangsjaar waarbinnen de subsidies
– op basis van deze criteria – nog facultatief zullen worden toegekend. Intussen wordt gewerkt aan een
regelgevend kader waarbinnen de middelen vanaf 2008 structureel kunnen worden toegekend.
Er worden momenteel op Vlaams niveau een aantal dossiers voorbereid waarbinnen een belangrijke taak
voor de provinciale bureaus is weggelegd (bijvoorbeeld adviesverlening in kader van aanvragen voor
bouwvergunningen, adviesverlening met oog op subsidiëring school- en sportinfrastructuur, inventarisering
van de bestaande toegankelijkheid binnen verschillende sectoren, …).
De financiering vanuit het gelijkekansenbeleid moet de adviesbureau toelaten om in deze dossiers als
deskundig expertisebureau te kunnen op te treden en professioneel toegankelijkheidsadvies te kunnen
afleveren binnen de daartoe opgelegde termijnen.
•

Basisallocatie 33.50: Subsidie aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid
2004
Krediet
NVK

251

Uitvoering %
98,76

2005
Krediet
248

Uitvoering %
99,96

2006
Krediet
248

2007
Krediet
153

In een cofinanciering met middelen die vrijgemaakt worden vanuit wetenschapsbeleid wordt met de
kredieten op deze BA het Steunpunt Gelijkekansenbeleid gefinancierd. De eerste lichting Steunpunten had
een werking die liep van 2001 tot 2006 (cfr. beslissing Vlaamse Regering d.d. 24/07/01 ref. VR/PV/2001/30
punt 128). Met de Steunpunten – dus ook met het Steunpunt Gelijkekansenbeleid – werd door de Vlaamse
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Regering een beheersovereenkomst afgesloten die loopt tot 31 december 2006. Hierin werd voor de looptijd
van de erkenning de jaarlijkse financiering vastgelegd en het meerjarenplan. Dit laatste wordt jaarlijks nader
uitgewerkt in jaarplannen.
Op 22 juli 2005 besliste de Vlaams Regering, zoals bepaald in de beheersovereenkomsten, om de lopende
steunpunten te evalueren. Die evaluatie loopt momenteel.
Op 12 mei 2006 lanceerde de Vlaamse Regering een nieuwe oproep m.b.t. een tweede lichting Steunpunten
voor beleidsrelevant onderzoek (VR/2006/1205/D0C.0455). Een van de thema’s waarrond een steunpunt
wordt voorzien, is gelijke kansen. Het gaat hier om een beleidsoverstijgend steunpunt waarvoor een
financiering voorzien wordt vanuit de begroting wetenschapsbeleid (600.000 €), de begroting
gelijkekansenbeleid (150.000 €) en de begroting inburgering (50.000 €).
Het ‘nieuwe’ Steunpunt zal in opdracht van het gelijkekansenbeleid permanent wetenschappelijk onderzoek
uitvoeren vertrekkend vanuit drie primaire onderzoeksvariabelen, nl. gender, seksuele identiteit en etnischculturele achtergrond. Deze variabelen worden met elkaar ‘gekruist’. Hiernaast worden er ook secundaire
variabelen gehanteerd, zoals leeftijd, gezinsvorm, scholingsgraad, etc. Wat de te bestuderen thema’s betreft,
wordt er vooral gefocust op socialisatie en sociale cohesie, loopbaanontwikkeling, leefwereld, participatie,
de beleidsmatige en juridische context van het gelijkekansenbeleid. Hierbij is er aandacht voor de
multilevelsetting die het gelijkekansenbeleid inneemt. Het onderzoek binnen het Steunpunt
Gelijkekansenbeleid is gericht op het ontwikkelen van beleidsindicatoren, meetinstrumenten en
methodologieën voor het meten van de effecten van het gelijkekansenbeleid. Het Steunpunt zal voorts een
cruciale rol spelen in de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid.
Het nieuwe beheerscontract wordt in het najaar van 2006 opgesteld. Het voorziet in een goedgekeurd
meerjarenplan. Jaarlijks wordt er een geactualiseerd jaarplan opgesteld, geëvalueerd door een stuurgroep die
de werking opvolgt, en voor akkoord voorgelegd aan de minister bevoegd voor Gelijke Kansen.
Op BA 33.50 stond voor 2006 248.000 euro gealloceerd. Deze middelen werden in 2001 (bij de installatie
van het huidige Steunpunt Gelijkekansen) geput uit het eigen begrotingsprogramma. Voor het komende
steunpuntmandaat is vanuit de begroting van het gelijkekansenbeleid slechts een inbreng van 150.000 euro
vereist (op jaarbasis). Het saldo van 98.000 euro draagt bij in een totale overdracht van 145.000 euro aan
beleidsmiddelen naar de apparaatskredieten van de ‘Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid’ en dit met
het oog op de versterking van het personeel van de ambtelijke Cel ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ met 3
FTE (zie ook BA 12.02).
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PROGRAMMA 11.5
COÖRDINATIE VLAAMS DUURZAAM ONTWIKKELINGSBELEID

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
Het programma 11.5 Coördinatie Vlaams duurzaam ontwikkelingsbeleid betreft een nieuw programma in de
begroting 2006. De eerste uitgaven op dit programma worden voorzien in de tweede helft van 2006.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
De vorige Vlaamse Regering engageerde zich op 31 augustus 2002 in de Gauteng-verklaring tot de opmaak
en uitvoering van een regionale strategie voor duurzame ontwikkeling. Deze ambitie werd overgenomen in
het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord: de Regering wil “een krachtige stimulans geven aan een
toekomstgerichte en duurzame economie, waarin welvaart, welzijn, sociale rechtvaardigheid en ecologisch
evenwicht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waarin iedereen kan participeren. (…) We zullen een
actieve bijdrage leveren … aan de Europese en internationale engagementen inzake duurzame
ontwikkeling.”
Vlaams minister-president Yves Leterme is bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, m.i.v.
beleidsinitiatieven die beleidsdomeinen overstijgen. Het betreft onder andere duurzame ontwikkeling.
In de beleidsnota “duurzame ontwikkeling” wordt de ontwikkeling van een Vlaamse strategie duurzame
ontwikkeling prioritair gesteld. Verder wordt ook gepleit voor een kleine begroting duurzame ontwikkeling
en een kleine cel bij de diensten van de Minister-President.
De Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling zal in 2 fasen door de Vlaamse Regering worden
goedgekeurd. Het is de intentie van de Minister bevoegd voor duurzame ontwikkeling om dat medio 2006 en
eind 2006 te doen. Deze strategie bevat, naast een lange termijnstrategie, een aantal concrete maatregelen en
acties rond thema’s zoals duurzaam bouwen en renoveren, maatschappelijk verantwoord ondernemen,…
Maatregelen en acties zullen gericht zijn op reglementering, maar ook op stimulering van doelgroepen
(bedrijven, consumenten,…), organisaties en gemeenten. We denken daarnaast ook aan financiële stimuli
voor het ontwikkelen en ondersteunen van voorbeeldprojecten op het vlak van duurzame ontwikkeling. Er
zullen instrumenten worden ontwikkeld om de opvolging te voorzien van de strategie, zoals indicatoren en
een kaderdecreet dat de basis moet vormen voor continuïteit in het beleid, en dat de nodige juridische
onderbouw moet bieden voor de maatregelen en acties. Er wordt tevens een beleidsondersteunend Steunpunt
duurzame ontwikkeling opgericht dat een groot universitair draagvlak zal bieden voor onderzoek zoals
toekomstverkenningen, impactbepalingen van beleidsmaatregelen, …

Deze strategie zal vanaf de tweede helft van 2006 in uitvoering worden gebracht.

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
950

Basisallocatie : 12.01: Allerhande uitgaven in verband met de uitbouw, werking en
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expertiseopbouw inzake Coördinatie Vlaams Duurzaam Ontwikkelingsbeleid
Binnen deze basisallocatie worden volgende uitgaven voorzien:
-

-

100.000 euro voor het intensifiëren van het overleg met actoren als andere overheden, het
middenveld; organiseren van workshops; coördineren van beleidsdomeinoverschrijdende projecten,
opzetten van een monitoringsysteem van de uitvoering van de Vlaamse strategie voor duurzame
ontwikkeling;…
150.000 euro voor onderzoek en studies;
50.000 euro voor communicatie;;
150.000 euro voor het uitwerken en voeren van voorbeeldprojecten bij de overheid (duurzame
aankopen, duurzaam bouwen, toepassen MVO in Vlaamse overheid,…);

Deze voorstellen van uitgaven zijn licht gewijzigd ten opzichte van de begroting 2006, waar slechts 100.000
euro voorzien was voor onderzoek en studies. Wij voorzien in de begroting 2007 150.000 euro als
cofinanciering, vanuit de begroting duurzame ontwikkeling, van het beleidsvoorbereidend steunpunt
duurzame ontwikkeling. Deze vermeerdering wordt gecompenseerd door een vermindering van het luik
communicatie van 100.000 euro naar 50.000 euro.

in duizend euro

NGK
GVK
GOK

2007
basis (excl.
index)
450

2007
index

Basisallocatie : 33.01 Subsidies i.k.v. Vlaams Duurzaam Ontwikkelingsbeleid
De Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling bevat, naast een lange termijnstrategie, een aantal
concrete maatregelen en acties rond thema’s zoals duurzaam bouwen en renoveren, maatschappelijk
verantwoord ondernemen, enzovoort. Maatregelen en acties zullen gericht zijn op reglementering, maar ook
op stimulering van doelgroepen (bedrijven, consumenten, …), organisaties en gemeenten. Daarnaast wordt
ook gedacht aan financiële stimuli voor het ontwikkelen en ondersteunen van voorbeeldprojecten op het vlak
van duurzame ontwikkeling.
Om dit alles uit te voeren, zijn het toekennen van subsidies ( op basis van een kaderdecreet en
uitvoeringsbesluiten voor subsidiëring) noodzakelijk zoals o.m. :
Subsidies voor:
− Middenveldorganisaties ter realisering van projecten in uitvoering van de Vlaamse strategie;
− voorbeeldprojecten uit private sector ter realisering van projecten in uitvoering van de Vlaamse strategie

in duizend euro

NGK
GVK
GOK

2007
basis (excl.
index)
350

2007
index
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Basisallocatie : 43.01 Subsidies aan lokale overheden m.b.t. Vlaams Duurzaam Ontwikkelingsbeleid
De Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling bevat, naast een lange termijnstrategie, een aantal
concrete maatregelen en acties rond thema’s zoals duurzaam bouwen en renoveren, maatschappelijk
verantwoord ondernemen, enzovoort. Maatregelen en acties zullen ook gericht worden op de stimulering van
lokale en provinciale overheden. Deze stimulering kan betrekking hebben op informatie, sensibilisering en
educatie rond duurzame ontwikkeling, maar is ook bedoeld ter uitvoering van een aantal maatregelen en
acties die zijn opgenomen in de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling.
in duizend euro

NGK
GVK
GOK

2007
basis (excl.
index)
150

2007
index
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PROGRAMMA 11.6
VLAAMSE RAND
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering %
843
99,86%

Krediet
1.252

2005
Uitvoering %
67,85%

2006
Krediet
3.738

2007
Krediet
5.073

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
•
•

Het behoud en de versterking van het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel;
Een onthaalbeleid dat gericht is op integratie van anderstaligen.

Regeerakkoord: Deel XIV p. 78. De Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten verdienen meer aandacht:
“De Vlaamse regering versterkt de Vlaamse aanwezigheid in de Vlaamse rand en de faciliteitengemeenten.
De horizontale bevoegdheid over het beleid in de Vlaamse Rand wordt toegekend aan één minister die een
beleid voert, in samenwerking met de functioneel bevoegde ministers, zowel met betrekking tot de
bevordering van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand als de bevordering van de
levenskwaliteit in de Rand op het vlak van huisvesting, welzijn, cultuur, onderwijs, natuur en leefmilieu.”
Beleisnota 2004-2009: Samenwerken voor een goed bestuur in de Vlaamse Rand. “Deze missie bestaat uit
drie delen, die elk hun eigen uitdaging inhouden: een Vlaams bestuur, een goed bestuur en samenwerking.”
“We kunnen die ambitie van een goed Vlaams bestuur enkel aangaan als we als partners samenwerken met
alle actoren die actief zijn in de Vlaamse Rand en een goed nabuurschap met Brussel nastreven.”
Regeerverklaring 18/5/2005: “Prioritair voor deze Vlaamse regering inzake de Vlaamse Rand zijn het
waarborgen en bevorderen van de taalhomogeniteit op het grondgebied van de Vlaamse Rand en het
tegengaan van de verdringing van de Vlamingen en de daaruit voortvloeiende sociale en maatschappelijke
problemen”.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
•
•
•
•

Voorlichting verschaffen over de (taal)situatie in de Rand;
Sensibilisering van de bevolking via een actief informatiebeleid en een doelgerichte informatie van
anderstaligen over Vlaanderen, de Vlaamse Rand en de Nederlandse taal en cultuur;
Ondersteuning van het Vlaams verenigingsleven en van initiatieven die het Vlaams karakter van de regio
benadrukken en/of de integratie van anderstaligen bevorderen;
Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.
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Ondersteuning van het EVA Vzw de Rand met inbegrip van het onderhoud van de gebouwen.
C. De omschrijving van de instrumenten

Volgende initiatieven worden opgestart of voortgezet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De uitgave van een maandelijkse Randkrant die huis aan huis verspreid wordt in de Vlaamse Rand;
De sensibilisering van de totale bevolking via een actief informatiebeleid en een doelgerichte informatie
over Vlaanderen, de Vlaamse Rand en de Nederlandse taal en cultuur;
Het stimuleren van ontmoetingen tussen de Vlamingen in de Rand en de anderstalige bevolking teneinde
hun integratie te bevorderen en hen in contact te brengen met de Vlaamse cultuur;
Het ondersteunen van het Vlaamse verenigingsleven bij het opzetten van initiatieven die het Vlaams
karakter van de streek benadrukken en/of de integratie van anderstaligen vergemakkelijken.
Het ondersteunen van de cursisten van taalcursussen Nederlands.
Het ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek met betrekking tot de problematiek van de Vlaamse
Rand.
Het ondersteunen van activiteiten in het kader van het Breughelproject .
De oprichting van een kenniscentrum voor de ontsluiting van gegevens over de Vlaamse Rand.
De oprichting van een pijler informatie en promotie NT2 bij VZW de Rand.
Promotie inzake het Nederlandstalig medisch aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Marktconforme ondersteuning van RingTv.
Ondersteuning van de task force Vlaamse Rand

Hoofdstuk 2.Toelichting per basisallocatie

Basisallocatie 12.01: Uitgaven voor initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse rand
bevestigen en/of verstevigen

NGK

2004
Krediet
285

2005
Uitvoering
99,61%

Krediet
288

Uitvoering
99,88%

2006
Krediet
467

2007
Krediet
472

Met deze BA kunnen tal van activiteiten worden gefinancierd die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand
verstevigen en/of de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen.
Het kan ondermeer gaan om wetenschappelijk en ander onderzoek om het gevoerde beleid te ondersteunen;
integrerende activiteiten voor cursisten Nederlands; samenwerkingsinitiatieven met het
Breughelproject;ondersteunen van nieuwe initiatieven op het vlak van jeugd, sport, media, samenwerking
met Bloso (De Gordel, Gordel voor Scholen).
Ook de initiatieven die werden opgestart in het kader van het zorgnetwerk Brussel-Vlaamse Rand en inzake
het aanbieden van documentatie en informatie over de Vlaamse Rand kunnen hiermee gecontinueerd
worden. Ook kan de opportuniteit onderzocht worden van de invoering van een cultuurwaardebon voor de
culturele centra uit de Vlaamse Rand.
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Basisallocatie 12.02: Allerlei uitgaven met betrekking tot de infrastructuur en de gebouwen in beheer
van het EVA vzw de Rand.

2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK

2007
Krediet
125

De gebouwen van het EVA vzw de Rand werden administratief overgeheveld van het beleidsdomein CJSM
naar DAR. Dit departement zal dan ook voor het onderhoud van de gebouwen moeten instaan. Daartoe wordt
een bedrag van 125.000 euro overgeheveld van het FOCI naar DAR. Dit bedrag is gebaseerd op het
gemiddelde van de voorbije jaren.

Basisallocatie 33.01: Subsidies inzake het communicatiebeleid in de Vlaamse Rand

NGK

2004
Krediet
397

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
403

Uitvoering
99,49%

2006
Krediet
428

2007
Krediet
424

Randkrant wordt reeds 10 jaar verspreid op 145.000 exemplaren in 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. Het
voorbije jaar werden zij geconfronteerd met een verhoging van de papier- en portkosten. Daarvoor werd in
2006 een verhoging van 8.000€ toegekend. De éénmalige verhoging in 2006 met 10.000€ voor het tienjarig
bestaan van Randkrant wordt voor 2007 terug afgetrokken van het bedrag van 2006.

Basisallocatie 33.02: Subsidie voor allerhande initiatieven die het Vlaams karakter en/of de integratie
bevorderen

NGK

2004
Krediet
161

2005
Uitvoering
99,94%

Krediet
161

Uitvoering
99,94%

2006
Krediet
225

2007
Krediet
225

Met dit bedrag worden allerlei activiteiten gesubsidieerd die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand
benadrukken en/of de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen. Het gaat om een waaier van
activiteiten op het vlak van jeugd, sport, cultuur, informatie edm.
De inspanningen voor de ondersteuning van het Vlaams karakter en de integratie van anderstalige in de
Vlaamse Rand die vorig jaar werden versterkt, dienen verdergezet te worden.
Basisallocatie 33.03: Subsidie aan vzw De RTVB

2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

Krediet
400

Uitvoering
0%

2006
Krediet
400

2007
Krediet
400

Vzw RTVB brengt op een onafhankelijke wijze programma’s die het specifiek beleid van de Vlaamse
regering in de Vlaamse rand waaronder de zes faciliteitengemeenten, toelichten. Ook is de zender een
onmisbare schakel in de ondersteuning en versterking van het Vlaams karakter van de regio. In het Vlaams
regeerakkoord staat onder hoofdstuk XIV ‘De Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten verdienen meer
aandacht’ dat de regionale tv-zender ondersteund zal worden om deze taak te kunnen blijven uitoefenen. Dit
bedrag laat Ring-TV niet alleen toe om zijn taak verder te kunnen zetten maar ook om nieuwe initiatieven te
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nemen die het Vlaams karakter van de regio versterken en de integratie van anderstaligen kunnen
bevorderen. Het bedrag van deze subsidie is gebaseerd op dezelfde marktconforme prijzen die in het
verleden reeds werden gehanteerd voor de aanmaak, uitzending en aankondiging van programma’s ‘Over de
Rand’ die het specifieke beleid in de Vlaamse Rand toelichten, ondersteunen en versterken. De nieuwe
initiatieven die op basis van deze ba in 2006 genomen werden, dienen verdergezet te worden.

Basisallocatie 33.04: Subsidie aan vzw De Rand voor de oprichting en werking van een “pijler
informatie en promotie NT2”

2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet
500

2007
Krediet
500

Het inburgeringsbeleid is niet bedoeld voor de meer begoede Franstaligen in de Rand of de Europese
ambtenaren en medewerkers van internationale instellingen. Zij worden wel als nieuwkomers geregistreerd
door de gemeenten en kunnen door de onthaalbureaus aangesproken worden, maar over het algemeen vallen
zij niet onder het inburgeringsbeleid. Franstalige Belgen zijn immers geen vreemdelingen. En veel Europese
ambtenaren en parlementsleden worden vrijgesteld op basis van hun beroepsactiviteiten die tijdelijk zijn en
hen in een beschermd statuut plaatsen.
In Vlaams Brabant is er 1 Huis van het Nederlands dat evenwel een aantal antennes heeft in de Vlaamse
Rand waardoor het gedeeltelijk mogelijk is in te spelen op de specifieke doelgroepen die daar wonen. Dit is
een belangrijk verschil met andere Huizen, waar men meer en bijna uitsluitend met de doelgroep allochtonen
te maken heeft.
In de Rand zijn er ook enkele grote aanbodsverstrekkers NT2 aanwezig die momenteel reeds heel wat
cursisten bedienen, evenwel vooral allochtonen en nieuwkomers, veel minder Franstaligen of Europese
ambtenaren en medewerkers van internationale instellingen.
Al deze bestaande maatregelen en voorzieningen zijn niet voldoende afgestemd op de specifieke doelgroepen
van enerzijds de Franstalige Belgen en anderzijds de Europese ambtenaren en medewerkers van
internationale instellingen.
Zo is het grote aanbod aan NT2 op zich niet voldoende. Dit aanbod moet bekend gemaakt worden en het
doelpubliek moet ook warm gemaakt worden voor het gebruik van het Nederlands.
Om daaraan tegemoet te komen werd vorig jaar een ondersteuningszuil ter promotie van de Nederlandse taal
opgericht binnen VZW De Rand, naar het voorbeeld van het Huis van het Nederlands in Brussel en dit in
samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en natuurlijk ook met het Huis van het Nederlands VlaamsBrabant.
De kerndoelstelling is het promoten van Nederlandse taallessen bij anderstaligen, dus ook bij Franstalige
inwoners van de Rand en bij Europese ambtenaren en medewerkers van internationale instellingen.
Einddoelstelling is dat het Nederlands de belangrijkste contacttaal wordt of blijft in de Rand. Of dat meer
inwoners vertrouwd zijn met beide landstalen en een betere communicatie mogelijk is. Dit zijn dezelfde
doelstellingen als de promotiepijler in het Huis van het Nederlands Brussel.
Essentieel is dat dit luik zo veel mogelijk informatie heeft over het aanbod NT2 in de Rand, maar ook over
de positie van het Nederlands in deze gemeenten. Pas wanneer men deze situatie goed kent kan men veel
gerichter promotiecampagnes voeren.
Daarnaast werkt het promotieluik aan specifieke speerpuntacties. Tenslotte kan men ook initiatieven en
organisaties steunen die de NL taal promoten, of die het gebruik van het Nederlands in de eigen organisatie
wil uitbreiden.
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In 2006 heeft de VZW de Rand reeds een aantal nieuwe initiatieven in dit kader ontwikkeld. Deze
inspanningen moeten voortgezet worden.
Basisallocatie 33.05: dotatie aan VZW de Rand (Artikel 10 van het decreet van 7 mei 2004)
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

0

Krediet
0

Uitvoering

2006
Krediet
718

2007
Krediet
2.927

Om de vzw de Rand toe te laten haar decretale opdrachten ter versterking van het Vlaams karakter verder te
zetten dient zij verder een dotatie te ontvangen voor haar algemene werking. De VZW de Rand werd als
EVA in het kader van BBB ondergebracht bij de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Voordien
ontving zij haar dotatie van het departement Cultuur.
Er werd overeengekomen om deze dotatie (gedeeltelijk) over te hevelen naar de DAR met uitzondering van
de middelen die bestemd zijn voor het Bruegelproject (373.000) en de middelen die voor de werking van het
museum Felix De Boeck (74.000).
Deze middelen blijven bij het beleidsdomein CJSM. Bij herverdelingsbesluit werd in 2006 reeds een deel
van deze dotatie overgeheveld naar programma 11.6.
Basisallocatie 71.30: Investeringsonderhoud en aankopen inzake de infrastructuur en de gebouwen in
beheer van het EVA vzw de Rand

2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet
1.000

2007
Krediet
PM

Deze ba was bedoeld voor de aankoop in 2006 van de Boesdaalhoeve te Sint-Genesisu-Rode.
Gebouwen van het EVA vzw de Rand werden intussen overgedragen van CJSM naar DAR die dus voor het
onderhoud moeten instaan.
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PROGRAMMA 11.8
REGULERINGSMANAGEMENT
DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1.

ONTVANGSTEN

2.

UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
300

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
500

2007
Krediet
506

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
De kwaliteit van de overheidsdienstverlening moet beter. Bureaucratie ontmoedigt creativiteit, eigen
initiatief en verantwoordelijkheid. Minder regels, maar die echt handhaven. Meer appèl op
verantwoordelijkheidsbesef en actief burgerschap.
Om dit te realiseren bouwt de Vlaamse overheid het reguleringsmanagement uit.
De strategische doelstellingen van het reguleringsmanagement zijn de volgende.
•

Een proces van regelgeving dat garandeert dat regelgeving kwaliteitsvol is.

Er is een uitgewerkt proces voor de efficiënte opmaak van nieuwe regelgeving en het beheer en de evaluatie
van bestaande regelgeving dat de kansen maximaliseert dat nieuwe en bestaande regelgeving voldoen aan de
kenmerken van goede regelgeving.
•

Instrumenten die de opmaak, het beheer en de evaluatie van regelgeving ondersteunen zijn operationeel.

Het instrumentarium ter ondersteuning van de opmaak van nieuwe regelgeving en het beheer en de evaluatie
van bestaande regelgeving is ontwikkeld en operationeel.
•

Het reguleringsmanagement is structureel en procedureel verankerd in de Vlaamse overheid.

De organisatiestructuren en werkprocessen zijn voorzien om het reguleringsmanagement volwaardig te
verankeren binnen de Vlaamse overheid.
•

Er is een aansturing van alle actoren zodat de noodzakelijke activiteiten om het regulerings-management
te ontplooien plaatsvinden.

Er is voorzien in de nodige aansturing van alle actoren (personen en organisaties) betrokken bij het
reguleringsmanagement zodat de noodzakelijke activiteiten plaatsvinden en wel op een zo efficiënt
mogelijke manier.
•

Er is een systematisch en overzichtelijk monitoring van het reguleringsmanagement
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De inspanningen, resultaten en impact van de activiteiten inzake reguleringsmanagement worden op een
systematische en overzichtelijke manier opgevolgd op basis waarvan kan worden gerapporteerd, bijgestuurd
en geëvalueerd.
1.2. Omschrijving van de operationele doelstellingen.
a. Communicatie-initiatieven i.v.m. reguleringsmanagement
Gebruik maken van alle communcatiekanalen om de vereenvoudiging van de regelgeving kenbaar te
maken. Deze kanalen zijn: de geschreven pers en het internet.
Er wordt een directe communicatie met de burger en het bedrijfsleven voorzien.
b. Expertise-opbouw van het reguleringsmanagement
De Kenniscel Wetsmatiging heeft erschillende instrumenten ontwikkeld om het reguleringsmanagement
kwaliteitsvol uit te bouwen. De Kenniscel Wetsmatiging houdt deze instrumenten actueel en garandeert
de100 %- toepassing.
c. Coördinatie van de overkoepelende vereenvoudigingsprojecten.
Projecten die de beleidsdomeinen overschrijden hebben vaak een groot potentieel aan vereenvoudiging.
Het is noodzakelijk dergelijke projecten centraler aan te sturen.
d. Het uitbouwen van de centrale formulierensite zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 mei
2006 (VR/PV/2006/14 - punt 10).
e. Het uitbouwen van een beleid reguleringsmanagement naar lokale besturen.
f.

Het uitvoeren van een uitgebreid vormingspakket naar de ambtenaren.

g. Het starten van systematische doorlichtingen van administratieve processen brengt opportuniteiten voor
vereenvoudigingen naar voor.
h. De realisatie van het rollend actieplan reguleringsmanagement 2005/2006.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12.01 : Allerhande uitgaven i.v.m. de uitbouw, werking en expertiseopbouw inzake
reguleringsmanagement en administratieve vereenvoudiging met inbegrip van communicatie.

NGK
GVK
GOK

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
30

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
500*

2007
Krediet
506

* het budget op ba 12.05 is in 2006 overgeschreven naar ba 12.01 en verhoogd met 200.000 euro.
Reguleringsimpactanalyse en compensatieregel
De twee belangrijkste instrumenten van het reguleringsmanagement – de reguleringsimpactanalyse en de
compensatieregel – zijn operationeel. Het is cruciaal deze twee instrumenten te ondersteunen, te evalueren,
bij te sturen en te monitoren. Dit is de enige mogelijkheid om te zorgen dat het geen formaliteiten worden.
Beide instrumenten zijn nauw verbonden met de Europese initiatieven rond “better regulation”. Het is
belangrijk te zorgen voor een nauwe afstemming met deze Europese instrumenten.
Actieplan en projecten
De Kenniscel monitort het rollend actieplan ‘goede regels, eenvoudige procedures’. Daadwerkelijke
ondersteuning wordt gegeven bij grote projecten die het beleidsveld of – domein overschrijden.
Voorbeelden zijn: de éénmalige perceelsregistratie, planlast lokale besturen, vereenvoudiging formulieren
gemeenteraadsverkiezingen…
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Ondersteunende activiteiten
Daarnaast is een set van activiteiten uitgebouwd die het reguleringsmanagement verankeren in de Vlaamse
overheid en de inspanningen kenbaar maken naar de burger, het bedrijfsleven, de lokale besturen en de
socio-profit organisaties. De belangrijkste initiatieven zijn: de uitbouw van een centrale Vlaamse
formulierensite, de site samenvereenvoudigen naar specifieke doelgroepen, het organiseren van studiedagen,
het uitvoeren van een omvangrijk en gespecialiseerd vormingspakket, ondersteuningspakket naar lokale
besturen.
Communicatie
De Kenniscel verspreidt diverse publicaties en bouwt een goede website uit.
Het is belangrijk grote inspanningen te blijven doen naar sensibilisering en motivering door de Kenniscel. In
het bijzonder wordt door middel van het initiatief “samenvereenvoudigen” zeer concreet met de
verschillende doelgroepen samengewerkt. Dit initiatief telt jaarlijks twee acties. Het eerste betrof het
bedrijfsleven, het tweede zal betrekking hebben op onderwijs.
Metingen van de administratieve lasten
Het meetinstrument voor administratieve lasten wordt systematisch toegepast in de compensatieregel bij de
wekelijkse beslissingen van de Vlaamse Regering. Daarnaast is het aangewezen in samenspraak met leidend
ambtenaren meer intensief administratieve lasten van regelgeving in kaart te brengen.
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PROGRAMMA 11.9
CONTACTPUNT VLAANDEREN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

Krediet

2004
Uitvoering %

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
2.721
5.069
4.025

2005
Uitvoering %
99,12
99,39

2006
Krediet
6.788
0
336

2007
Krediet
6.864
0
0

Het programma 11.9 bevat de kredieten nodig voor de werking van het Contactpunt Vlaamse Infolijn.
Het begrotingsprogramma 11.9 bevat 4 basisallocaties:
BA 12.17: Allerhande uitgaven i.v.m. de Vlaamse Infolijn
BA 12.18: Allerhande uitgaven verbonden aan de exploitatie van de Vlaamse Infolijn (PM)
BA 12.19: Uitgaven met betrekking tot frontoffice toepassingen voor de uitbouw van een geïntegreerd
multikanaal contactcenter
BA 12.20: Allerhande uitgaven verbonden aan de exploitatie van de Vlaamse Infolijn

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BI J ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
“Het Contactpunt Vlaamse Infolijn heeft als opdracht een dienstverlening uit te bouwen waarvan de
brede bevolking de omvang en de kwaliteit als een daadwerkelijke verbetering ervaart ten opzichte van
wat bestond (zowel centraal als decentraal).
Het Contactpunt Vlaamse Infolijn werkt hiertoe op een gestructureerde manier en in samenwerking met
de verschillende geledingen van het Vlaamse overheidsapparaat mee aan de uitbouw van "een
klantgerichte en kostenbewuste dienstverlening die zichzelf op innoverende wijze voortdurend verbetert
en aanpast aan de veranderende omgeving".
In deze context fungeert het Contactpunt Vlaamse Infolijn als instrument om de uitbouw van een
geïntegreerde dienstverlening op een consistente, klantgerichte en efficiënte manier te ondersteunen
binnen de Vlaamse overheid. Zo biedt het Contactpunt Vlaamse Infolijn aan de verschillende geledingen
van het Vlaamse overheidsapparaat de nodige ondersteuning om voor iedere entiteit van de Vlaamse
overheid een meerwaarde aan de elektronische of niet-elektronische dienstverlening te realiseren. Geen
onnodige verplichtingen of beperkingen worden daarbij opgelegd.
Het Contactpunt Vlaamse Infolijn kanaliseert vragen en informatie in verband met de Vlaamse overheid,
van en naar burgers, bedrijven en voorzieningen. Deze communicatie wordt gevoerd en ondersteund via
meerdere kanalen, in het bijzonder via telefoon, e-mail, brief, fax, Chat, Internet, digitale televisie enz.
…. Daarenboven worden de voorlichting en communicatiewijze afgestemd op de behoeften van de
specifieke doelgroepen.
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Concluderend kan het Contactpunt Vlaamse Infolijn beschouwd worden als het instrument bij uitstek van
de Vlaamse overheid om de belangen van burgers, bedrijven en voorzieningen op het vlak van
informatie, interactie en transactie (dossierbehandeling), te behartigen.”
Bovenstaande visie wordt vertaald naar volgende zeven krachtlijnen:
1. Eén verkort en multikanaal nummer...
Contactpunt Vlaamse Infolijn heeft voortaan slechts één gratis, verkort en gemakkelijk te onthouden
nummer. Het nummer is multikanaal en zal ook via Internet gebruikt worden als het nieuwe
contactnummer voor het zelfbedieningskanaal. Eén contactnummer voor verschillende kanalen (één
telefoonnummer, één e-mail adres, één webadres) laat toe het Contactpunt Vlaamse Infolijn als hét
contactpunt via welke toegang dan ook, beter bekend te maken bij het grote publiek.
2. ... voor informatie over de dienstverlening van àlle geledingen van de Vlaamse overheid.
Burgers moeten niet door de structuur van de overheid navigeren om de juiste contactpersoon of
informatie te vinden. Het unieke nummer moet àlle geledingen van de Vlaamse overheid overspannen.
En omgekeerd: de sectorale lijnen zoals die nu bestaan, zullen voortaan ontsloten worden via één verkort
nummer.
3. Contactcenter in 2 niveaus
Met één verkort nummer ontstaat een contactcenter met 2 niveaus: het eerste niveau ontvangt de vraag
en geeft wegwijs- en eerstelijnsinformatie, het tweede niveau geeft antwoord op moeilijkere vragen en
meer specifieke en dossiergebonden informatie.
Vroeger ondersteunde de Vlaamse Infolijn “sectorale lijnen”, dit zijn contactcenters die de infrastructuur
en expertise gebruiken van de Vlaamse Infolijn maar nog steeds afzonderlijk bereikbaar zijn via een
eigen nummer. Zo realiseerde men schaalvoordelen door dezelfde systemen te gebruiken. De
samenwerking met de Vlaamse Infolijn was bovendien een verplichting1, de eerste belangrijke stap naar
betere integratie voor de burger. De volgende stap bestaat erin dat deze sectorale lijnen mee ontsloten
worden via het verkorte nummer, en dus ook via meerdere kanalen. Voortaan zullen de sectorale lijnen
georganiseerd worden in clusters.
Die clusters zijn thematisch bepaald rond de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Op die manier
zullen vragen rond gelijkaardige thema’s beter op een geïntegreerde wijze beantwoord kunnen worden.
Hiermee zetten we een belangrijke stap om de verwachting van de burger naar informatie die op elkaar
en op hemzelf is afgestemd, in te lossen.
4. Meer transactiegebonden dienstverlening
De brede bevolking moet de dienstverlening van Contactpunt Vlaamse Infolijn als een daadwerkelijke
verbetering ervaren. Dit betekent dat Contactpunt Vlaamse Infolijn zowel op het vlak van de aangeboden
dienstverlening (in de diepte), als van de dekking (in de breedte) nog sterk zal moeten groeien.

1

-

Groei naar meer diensten (in de diepte):
Qua dienstenpakket zal het Contactpunt Vlaamse Infolijn in de toekomst ook meer specifieke
dossier- of transactiegebonden diensten aanbieden waarmee de toegang voor de “belanghebbende”,
onafhankelijk van de concrete vraag, tot de Vlaamse overheid via één contactpunt wordt vergroot.

-

Groei naar meer entiteiten (in de breedte):
Dit impliceert ook dat er in de toekomst meer aansluiting en integratie dient te zijn met entiteiten

Om wildgroei van sectorale lijnen tegen te gaan heeft de Vlaamse regering op 26 april 2002 (VR/PV/2002/14-punt3 document VR/2002/2604/DOC.0322) het principe van ‘Opportuniteitsonderzoek thematische en sectorale infolijnen'
goedgekeurd. Dit houdt in dat alle diensten van de Vlaamse overheid voor hun georganiseerde beantwoording van
wegwijs- en 1ste lijnsinformatievragen, al dan niet in het kader van een mediacampagne, gebruik maken van de Vlaamse
Infolijn. Het opstarten van nieuwe infolijnen is de uitzondering en is pas mogelijk na advies van het Contactpunt
Vlaamse Infolijn en mits het schriftelijk akkoord van zowel de bevoegde minister als de minister-president, bevoegd
voor de coördinatie van het communicatiebeleid
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die gerelateerd zijn aan de Vlaamse overheid zoals lokale besturen en door de Vlaamse overheid
gesubsidieerde voorzieningen.
5. Portaal als zelfbedieningskanaal
De burger geeft nog steeds de voorkeur aan telefonisch contact om met de overheid te communiceren en
informatie te verkrijgen. Tegelijkertijd is er een duidelijke trend naar meer en intensiever gebruik van
Internet en e-mail, waarbij het gebruiksgemak van deze media vaak als beter wordt ervaren dan de
telefoon2.
Vanuit deze optiek wordt de portaalsite (www.vlaanderen.be ) prioritair uitgebouwd tot een volwaardig
kanaal dat actief gebruikt en beheerd gaat worden voor het ontsluiten van algemene informatie,
actualiteit en antwoorden op vaak gestelde vragen aan eindgebruikers die internet gebruiken als toegang
tot informatie betreffende de Vlaamse overheid en haar diensten/entiteiten.
De multikanaalbenadering van het Contactpunt Vlaamse Infolijn
Vanuit de kennisdatabank van de Vlaamse Infolijn wordt de informatie ontsloten naar de voorlichters
van het klantencontactcentrum van de Vlaamse overheid. Dit centrum is bereikbaar via telefoon, brief,
fax, e-mail en via web-chat. Sinds 2004 voedt deze databank ook de Vlaamse portaalsite
www.vlaanderen.be met informatie. En in het kader van het proefproject op iDTV wordt tevens een
beperkte informatie ontsloten vanuit hetzelfde kennissysteem.
De Vlaamse Infolijn is met andere woorden een volwaardig multikanaal-loket. Langs verschillende
communicatiekanalen krijgt de burger steeds dezelfde, actuele informatie van de Vlaamse overheid.
Binnen de kanalen die de Vlaamse Infolijn beheert, vervult de portaalsite www.vlaanderen.be de rol van
het zelfbedieningsloket. Het contactcentrum is elke werkdag 10 uur lang bereikbaar, de portaalsite 7
dagen op 7, de hele dag en nacht. Het is het uitgelezen, complementaire medium om burgers nog beter te
informeren over en wegwijs te maken in de diensten van de Vlaamse overheid.
Net zoals het telefonische contactcentrum wijst de portaalsite de burger de weg binnen de
overheidsdiensten. Op de site www.vlaanderen.be vindt de burger veel links naar informatie en on-line
diensten, alsook eerstelijnsinformatie waaronder de actueel veel gestelde vragen aan de Vlaamse Infolijn.
6. Vlaamse Infolijn als retourkanaal: de eerste stap naar “citizen centric” dienstverlening
Het Contactpunt Vlaamse Infolijn bezorgt de diensten van de Vlaamse overheid, op eenvoudig verzoek,
regelmatig detailrapporten over de gestelde vragen en over de kwaliteit van de telefonische
dienstverlening.
De gegevens van deze detailrapporten bevatten tal van kritische bedenkingen en maatschappelijke
aandachtspunten die leven bij de eindgebruiker en bieden belangrijke signalen als input voor de
beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie.
Tevens kunnen ze de diensten helpen om hun dienstverlening te verbeteren of te optimaliseren.
Deze terugkoppeling van informatie naar de overheidsdiensten is de eerste stap naar een “citizen centric”
dienstverlening3. In eerste instantie wil Contactpunt Vlaamse Infolijn de feedback registreren van deze
burger en deze terugkoppelen naar de diensten, om zo een hefboom te zijn voor een beter beleid. Op
termijn kan dit nog verder uitgroeien naar een samenwerkingsrelatie met de burger die inspraak heeft in
de vormgeving van de overheidsdienstverlening.

2

Accenture, The Government Executive Series ‘Leadership in Customer Service: New Expectations, New
Experiences’, April 2005
3
Een “citizen centric” dienstverlening staat tegenover een “government centric” dienstverlening. Het model komt van
Dr Stephen F King, Citizen Relationship Management : The Rocky Road from Transactions to Empowerment. Hij
erkent vier fasen in deze transformatie: Informatie, Transactie, Inzicht, Samenwerking.
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7. Standaardisatie in diensten en systemen
Het dienstenpakket van Contactpunt Vlaamse Infolijn en de samenwerkingsmodellen moeten prioritair
expliciet en geüniformiseerd worden. Door te standaardiseren ontstaat meer consistentie, en consistentie
is een voorwaarde voor verdere groei.
Ook op het vlak van de ICT systemen wordt gestreefd naar standaardisatie, met dedicated ICTapplicaties die de werking van Contactpunt Vlaamse Infolijn beheersbaar houden terwijl service-levels
gegarandeerd blijven. Dit betekent dat een inhaalbeweging op korte termijn zal gebeuren om een aantal
kritische toepassingen te hervormen.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
Uit deze strategische doelstellingen kunnen we vijf operationele doelstellingen afleiden voor het komende
jaar:
1. Het verder garanderen huidige werking van het Contactpunt Vlaamse Infolijn.
1. Het garanderen van de operationele werking van de Vlaamse Infolijn door op een éénduidige,
efficiënte, correcte en laagdrempelige wijze, met beperkte doorschakeling, de afhandeling van 4.000
contacten/dag (met piekmomenten tot 4.500 contacten/dag), een kwalitatieve dienstverlening te
bieden en dit via verschillende kanalen.
2. verdere uitbouw van de Vlaamse Infolijn als uniek informatie- en interactieloket voor burgers,
bedrijven en voorzieningen om hen toe te laten, vraaggestuurd, snel en gemakkelijk, via diverse
kanalen:
- toegang te krijgen tot alle overheidsinformatie
- wegwijs te raken in alle overheidsdiensten
- een dossier bij de overheid op te starten
- de status van zijn dossiers bij de overheid te consulteren
- op eenvoudige wijze in communicatie te treden met de overheid
2. Verdere uitbouw geïntegreerd loket
De Vlaamse Regering wil ook in 2007 verder investeren in een open, transparante en toegankelijke
overheidsadministratie. Een open overheid is toegankelijk via zoveel mogelijk nuttige communicatiekanalen.
Een centrale, geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat er geen ontelbare, naast elkaar staande, loketten
ontstaan, maar slechts één uniek loket voor eenduidige en verstaanbare overheidsinformatie en -diensten.
In dat kader dient het Contactpunt Vlaamse Infolijn haar uniek loket van de Vlaamse overheid verder uit te
bouwen, om ervoor te zorgen dat àlle geledingen van de Vlaamse overheid gezamenlijk het verkort nummer
gebruiken voor hun wederzijdse contacten met burgers, bedrijven en voorzieningen. Het komende jaar zal
Contactpunt Vlaamse Infolijn haar dienstverlening verder uitbreiden: enerzijds door het verhogen van een
aantal ondersteunde diensten; anderzijds door het verhogen van de toegevoegde waarde (meer ruimte voor
dossierinformatie en transactionele dienstverlening).
3. Innoverende communicatiekanalen
Het is de ambitie om het verkorte nummer 1700 bereikbaar te maken via nieuwe, innoverende kanalen. Dit
kadert in de doelstelling om een open overheid te creëren die toegankelijk is via zoveel mogelijk nuttige
communicatiekanalen. Het verbetertraject voor de Vlaamse portaalsite Vlaanderen.be en de zoekmotor wordt
verdergezet, zodat dit een volwaardig zelfbedieningsloket wordt. De inhoud van de portaalsite wordt
uitgebreid en zal meer inspelen op de actualiteit. De structuur wordt bijgesteld in functie van het denkpatroon
van de burger, en niet langer in functie van de interne logica van de overheid. De portaalsite vervult tevens
een voorbeeldfunctie voor wat betreft toegankelijkheid, niet enkel technisch maar ook inhoudelijk. De
gebruiksvriendelijkheid dient bovendien regelmatig gecontroleerd te worden.
In dit kader wordt tevens de dienstverlening via iDTV verder uit te breiden. Ondersteuning voor meerdere
platformen en een zoekfunctie zullen in 2007 gerealiseerd worden.
4. Geïntegreerde productencatalogus
In uitvoering van artikel 29 van het Decreet Openbaarheid van Bestuur neemt de Vlaamse overheid het
voortouw om te komen tot een geïntegreerde productencatalogus van alle overheden waarmee de Vlamingen

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

78

te maken hebben. Het komende jaar zet Contactpunt Vlaamse Infolijn het proefproject verder. Stap voor stap
kunnen bijkomende besturen mee samenwerken aan de uitbouw van deze geïntegreerde databank. De
productencatalogus wordt tevens beschikbaar gesteld op de portaalsite Vlaanderen.be.
5. Standaardiseren ICT omgeving
Om de verdere groei van het Contactpunt Vlaamse Infolijn op een professionele wijze te kunnen garanderen
werden de krachtlijnen van de toekomstige ICT architectuur voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn
vastgelegd. Deze groei dient ondersteund te worden door een robuust, betrouwbaar en uitbreidbaar
technologisch platform. Dit platform moet op eenvoudige wijze volume-uitbreidbaar zijn, en dienstuitbreidbaar.
Voor 2007 zal daarvoor gewerkt worden aan de integratie van unieke databanken. Contactpunt Vlaamse
Infolijn beheert vandaag databanken waarvan het geen data-eigenaar is. Om dubbel onderhoud te vermijden,
zullen de databanken geïntegreerd worden via het MAGDA-platform van Corve. Deze integratie gebeurt in
het kader van een betere afstemming tussen front- en backoffices.
Het hart van Contactpunt Vlaamse Infolijn bestaat uit het kennissysteem waar wegwijs- en
eerstelijnsinformatie bewaard en gestructureerd wordt voor gebruik in het contact center en voor publicatie
op de portaalsite. Om de verdere expansie van Vlaamse Infolijn en 1700 mogelijk te maken, zal dit systeem
verder geoptimaliseerd dienen te worden met de nadruk op samenwerking tussen Infolijn en de
overheidsdiensten die eigenaar zijn van de informatie.
Ook op het programma staat een volledige en geïntegreerde rapportering van de communicatie van
overheidsinstanties met de burger. Hiervoor zal een databank opgezet worden die alle operationele gegevens
samenbrengt en structureert voor verdere analyse. Dit kadert in de strategische doelstelling om
overheidsdiensten inzicht te geven in de verlangens en behoeften van burgers in hun contacten met de
overheid.

C. De omschrijving van de instrumenten
Het Contactpunt Vlaamse Infolijn is het operationeel communicatie-instrument bij uitstek voor het
kanaliseren van vragen en informatie, in verband met de Vlaamse overheid, van en naar burgers, bedrijven
en voorzieningen. D.m.v. o.a. de Vlaamse Infolijn en het portaal www.vlaanderen.be, ondersteunt het de
communicatie op maat van de klant via meerdere kanalen (telefoon, e-mail, brief, fax, chat, internet, DTV en
teletekst bij de regionale zenders), vraaggestuurd en afgestemd op de behoeften en noden van de specifieke
doelgroepen.
De veelvuldige contactnames laten toe om veelgestelde vragen te distilleren, pro-actief informatie te
verstrekken en te fungeren als signaalfunctie voor de beleidsnemers.
Het Contactpunt Vlaamse Infolijn werkt op een gestructureerde manier en in samenwerking met de
verschillende geledingen van het Vlaamse overheidsapparaat mee aan de uitbouw van "een klantgerichte en
kostenbewuste dienstverlening die zichzelf op innoverende wijze voortdurend verbetert en aanpast aan de
veranderende omgeving".
Het Contactpunt Vlaamse Infolijn treedt adviserend en controlerend op m.b.t. de toegankelijkheid en
gebruiksbeleving van de aangeboden informatie en diensten, het integreren van front office applicaties met
de back offices en heeft een signaalfunctie naar het beleid en de beleidsdomeinen voor het verbeteren van
klantgerichte dienstverlening.
Hierbij zal de vraaggestuurde uitbouw van het multikanaal informatie- en interactieloket binnen de Vlaamse
Infolijn complementair zijn aan het aanbodgestuurd beschikbaar en toegankelijk maken van informatie door
de verschillende diensten.
D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
De efficiënte werking van de Vlaamse Infolijn wordt gestuurd en bewaakt door een reeks kwantitatieve en
kwalitatieve evaluatiecriteria.
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Deze ondubbelzinnige en objectief meetbare service levels (SL) zijn vastgelegd in een Service Level
Agreement (SLA) en maken deel uit van het contract tussen de Vlaamse overheid en de externe
dienstverlener.
09.00 tot 19.00 uur

SLLIVE: openingsuren
Openingsuren Vlaamse Infolijn
Gemiddelde gespreksduur

3 min. 30 sec.

automatische
captatie

de gemiddelde gespreksduur is kleiner dan 3 min. 30 seconden
SLG.A.T.: gemiddelde antwoordtijd

90 / 30

automatische
captatie

min. 90% van de oproepen wordt beantwoord binnen 30 sec.
Direct afgehandelde oproepen

80 %

via registratie

min. 80% van de oproepen kan direct worden afgehandeld
Kwaliteitsindex van de voorlichters

Maandelijkse
kwaliteitsmeting bij de
voorlichters door
supervisors en
projectteam

75

De kwaliteitsindex (zowel vormelijke kwaliteit als inhoudelijke kwaliteit) is minimaal
75

Andere criteria die worden aangewend voor het meten van de productiviteit en de efficiëntie van het
contactcenter, en die bijdragen tot de kwaliteit van de dienstverlening van de Vlaamse Infolijn zijn:
bezettingsgraad, beschikbaarheid van de voorlichters, gemiddelde naverwerkingstijd van de oproepen, aantal
afgehandelde oproepen per periode, beschikbaarheid van de systemen. De resultaten van het contactcenter
van de Vlaamse Infolijn worden dagelijks gemeten en getoetst aan de service levels.
Behaalde service levels
2002

Opgenomen oproepen/dag

2003
Afhandeling oproepen
2.324
2.325

2004

2005

2.678

2.883

Schriftelijke vragen/dag
Gemiddelde gespreksduur

54
193 s

46
139 s

72
173

114
179

Oproepen beantwoord binnen
de 30 sec.
Direct afgehandelde oproepen

81,30%

83,30%

72,99%

79,20%

87,20%

85,60%

96,85%

88,23%

Oproepen beantwoord door
BO*

12,80%

14,40%

3,14%

11,77%

13
104 (35 zonder
VLAD)

13
31

Ondersteuning
Andere infolijnen

12

15

Campagnes

56

89
Bemanning

FTE voorlichters
Contact per FTE voorlichter

41

48,6

83,5

81,8

57

48

45

35
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klantvriendelijkheid van de
voorlichters (kwaliteitsindex)

Goed,
professioneel

Goed

Goed tot zeer
goed

84,3

83%
Spontane
bekendheid**
20%

Niet gemeten
Niet gemeten

Naambekendheid
(zeer) tevreden
Naambekendheid

*
**

91%
Spontane
bekendheid**
24%

87%
Spontane
bekendheid**
18%

BO: Backoffice.
Spontane bekendheid: de Vlaamse Infolijn wordt spontaan genoemd als instantie waar men terechtkan voor
informatie over de overheid.

De budgettaire parameters betreffen voornamelijk het aantal voorlichters nodig om het aantal contacten
binnen de vastgelegde service levels op een klantvriendelijke wijze af te handelen. Om een zo correct
mogelijke raming van het aantal nodige voorlichters te berekenen werd sinds 2004 door de externe partner
van de Vlaamse Infolijn geïnvesteerd in een ‘forcasting applicatie’. Deze applicatie houdt de historiek bij
van het patroon van contacten en op basis van deze historiek en de correcte parameters wordt de planning
van de komende weken opgemaakt. Meer binnenkomende contacten vereisen uiteraard meer voorlichters. De
planning wordt op korte termijn (wekelijks), op middellange termijn (maandelijks) en op lange termijn
(jaarlijks) opgemaakt om pro-actief acties te kunnen nemen zodat de bezetting van het aantal voorlichters
zou goed mogelijk aansluit bij het verwachtte aantal contacten. Wekelijks worden de resultaten geëvalueerd
en de planning bijgestuurd waar nodig.
Om de verdere groei van het Contactpunt Vlaamse Infolijn op een professionele wijze te kunnen garanderen
dient deze ondersteund te worden door een robuust, betrouwbaar en uitbreidbaar technologisch platform. Dit
platform moet op eenvoudige wijze volume-uitbreidbaar zijn, en dienst-uitbreidbaar.
De uitgaven m.b.t. de exploitatie van de Vlaamse Infolijn zijn dan ook nauw gelieerd aan de uitgaven m.b.t.
de uitbouw van een geïntegreerd multikanaal contactcenter. Generieke ICT-diensten die uit die basisallocatie
ontwikkeld worden, zijn nodig voor de uitbouw van het unieke loket. De nauwe relatie tussen de twee
basisallocaties binnen het Contactpunt Vlaamse Infolijn garandeert dat het unieke loket maximaal
uitgebouwd wordt met het oog op een verbeterde, vereenvoudigde dienstverlening naar de burger.
Totaaloverzicht
Totaaloverzicht programma 11.9
Project
Exploitatie Vlaamse Infolijn
Administratieve kosten
Uitbouw geïntegreerd multikanaal contactcenter
Totaal

Voorzien budget (in duizenden
Euro)
4.361
122
2.629
7.112

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12.17: Allerhande uitgaven i.v.m. de Vlaamse Infolijn
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK

2005
Krediet
121

Uitvoering
84,76%

2006
Krediet
123

2007
Krediet
124

Voor de werking van het backoffice van het Contactpunt Vlaamse Infolijn en de kosten die niet verbonden
zijn aan de exploitatie van het frontoffice, is een budget nodig van 124.00 euro.
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Deze kost omvat:
-

abonnementen kranten voor opvolging actualiteit
drukwerken
ad hoc adviezen
jaarlijks kwaliteitsonderzoek via mysterie calls
jaarlijkse klantenbevraging
vermelding in gouden gids
ontvangst externe gasten
kleine bureelbenodigdheden
promotiemateriaal voor beurzen en evenementen
……

Samenvatting
Voor de begroting 2007 moet voor de werking van het backoffice van het Contactpunt Vlaamse Infolijn een
bedrag van ca. 124.000 euro voorzien worden op programma 11.9 BA 12.17 (Allerhande uitgaven i.v.m. het
Contactpunt Vlaamse Infolijn)
Basisallocatie 12.18: Allerhande uitgaven verbonden aan de exploitatie van de Vlaamse Infolijn
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK

2005
Krediet
5.069
4.025

Uitvoering

99,39%

2006
Krediet
0
0
336

2007
Krediet

De basisallocatie 12.18 van het programma 11.9 wordt geschrapt. Voor de opmaak van de begroting 2006
werd voor de exploitatie van het Contactpunt Vlaamse Infolijn een nieuwe basisallocatie gecreëerd met niet
gesplitste kredieten op basisallocatie 12.20 van het programma 11.9.
Basisallocatie 12.19: Uitgaven met betrekking tot frontofficetoepassingen voor de uitbouw van een
geïntegreerd multikanaal contactcenter
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK

2005
Krediet
2.600

Uitvoering
99,79%

2006
Krediet
2.633

2007
Krediet
2.663

Het Contactpunt Vlaamse Infolijn staat sedert 1999 ten dienste van de Vlaamse burger als het unieke en
betrouwbare contactpunt tussen de Vlaamse overheid en zijn burgers.
De integratie binnen het Contactpunt Vlaamse Infolijn van de frontofficetoepassingen van het vroegere egovernment project (de portaalsite www.vlaanderen.be, iDTV, sms, voice portal, …) komt tegemoet aan de
intentie van de Vlaamse regering om te investeren in een transparante en toegankelijke
overheidsadministratie die een betrouwbare, doeltreffende en samenhangende dienstverlening uitbouwt in
een breed partnerschap met burgers, ondernemingen en voorzieningen.
In de toekomst wil Contactpunt Vlaamse Infolijn zijn diensten naar de burger en de instanties verder
uitbreiden d.m.v.

82

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1. Verhogen van aantal gesupporteerde beleidsinstanties (aanbieden van standaard- en clusterdiensten
aan zo veel mogelijk beleidsinstanties die in contact staan met de Vlaamse burger)
2. Verhogen van de toegevoegde waarde (van wegwijs naar 1ste lijn en dossierinformatie)
Om de verdere groei van het Contactpunt Vlaamse Infolijn op een professionele wijze te kunnen garanderen
werden de krachtlijnen van de toekomstige ICT architectuur voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn
vastgelegd.
Deze groei dient ondersteund te worden door een robuust, betrouwbaar en uitbreidbaar technologisch
platform bestaande uit:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Degelijke authentificatie en identificatie van burger en medewerkers
Gebruik van authentieke informatiebronnen
Gebruik van Best in Class Standaard Applicaties
Standaard integratie naar Back Office Applicaties
Betrouwbare infrastructuur en netwerken
Volledige en geïntegreerde rapportering van de communicatie van de overheidsinstanties met de
burger
¾ Degelijke bewaking en ondersteuning van de Contactpunt Vlaamse Infolijn-ICT omgeving
Om dit te realiseren en verder bouwend op de bestaande technologie werden een aantal programma’s
gedefinieerd die de komende 2 jaar gerealiseerd dienen te worden en afgestemd zijn op de strategische
doelstellingen.

Data integratie – Magda
Platform
Back-office Integratie

Implementeer Enterprise Content
Management

Beheren van
oorspronkelijke
informatie/data

Beheren van
informatie en
kennis

Beheren van
interactie met
burger/
onderneming

1. Informatie beheren
& verstrekken

Inzicht in / Samenwerking metde
burger

Beheren van de
backoffice
integratie en
samenwerking

2. Samenwerking
beheren

Specifieke
dienstverlening
aan diensten
leveren

4. Infolijn
aansturen

3. Operationeel ondersteunen

Prestatie, werking
en kwaliteit
opvolgen en
verbeteren
Standardisatie van de agent
desktop

“Menselijk
Kapitaal”
beheren

Middle-Office
processen/applicaties/tools

Voorbereiden
en uitwerken
van het beleid

Infolijn
promoten en
groei
verzorgen

Business Intelligence / Data

Deze architectuurprogramma’s zijn:
• Data integratie
• Front-back-office integratie
• Implementatie van een Business Intelligence platform
• Implementatie van een Enterprise Content Management practice
• Standaardisatie van de agent desktop
• Focus op connectiviteit – netwerk en security
• Inzicht in / samenwerken met / … de burger
• Middle-Office processen/applicaties/tools
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Binnen de verschillende architectuurprogramma’s werden voor het begrotingsjaar 2007 een aantal projecten
gedefinieerd die gecategoriseerd zijn op basis van prioritaire noden en budgettaire middelen. De tijdslijn
wordt bepaald door:
1. Projecten die de bedrijfszekerheid verhogen.
2. Projecten die moeten gerealiseerd worden om de gedefinieerde dienstenportefeuille te kunnen
aanbieden.
3. Analyse-projecten die noodzakelijk zijn om de grootte en impact van de implementatie te definiëren
en waarvan de implementatie-impact groot is (met andere woorden standaardisatie of strategische
doelstellingen ondersteunen).
4. Projecten die de werking optimaliseren, of meetbare verbeteringstrajecten realiseren.
5. Projecten die de huidige dienstenportefeuille integreren in de standaard diensten van de entiteiten
enerzijds en projecten die de infrastructuur en toepassingen implementeren om deze integratie te
optimaliseren.
Het Contactpunt Vlaamse Infolijn gebruikt bovenstaande indeling om de projecten binnen de verschillende
programma’s verder te prioritiseren. Als algemene regel kan gesteld worden dat de projecten uit groep 1 en
2 in 2007 moeten uitgevoerd worden, dat de optimalisatietrajecten uit groep 4 in 2007 en 2008 aan bod
komen en dat de integratieprojecten meer naar 2008 en 2009 verschoven worden.
Voor 2007 werd de realisatie van volgende projecten gedefinieerd:
1. Data integratie platform
Het Contactpunt Vlaamse Infolijn beheert momenteel verschillende databronnen waarvan het geen
data-eigenaar is. Dit impliceert extra werk zonder garantie op kwaliteit en integratie. (bijvoorbeeld
de locatiegegevens van de ambtenaren). Dit programma groepeert de verschillende projecten die via
het MAGDA-platform naar geïntegreerde gegevensbronnen linken. (bv.: geauthenticeerde toegang
tot VLIMPERS gegevens m.b.t. locatiegegevens van ambtenaren i.p.v. manueel (dubbel)
onderhoud). Het programma omvat zowel analyse, infrastructuur als implementatieprojecten.
Voor 2007 wordt een budget voorzien van 72.000,00 euro voor de analyse. Het project ‘data
integratie platform’ kadert in strategische doelstelling 3: “Ondersteuning verlenen aan alle entiteiten
(binnen de Vlaamse Overheid of andere bestuursniveaus) voor een wederzijds efficiënte en
voortdurend geoptimaliseerde interactie tussen ‘eindgebruikers’ en backoffices”.

2. Enterprise Content Management Practices
Enterprise Content Management omvat naast de creatie van ongestructureerde informatie
(documenten) ook de aspecten rond het beheer van deze ongestructureerde informatie als ook de
samenwerking rond documenten, routering en vooral (voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn) de
publicatie en gebruik van deze informatie. Dit programma bevat de nodige
infrastructuurcomponenten en best practice aspecten om tot een gestandaardiseerde Content
Management omgeving te komen waar de nadruk ligt op samenwerking tussen de entiteiten en het
Contactpunt Vlaamse Infolijn enerzijds en op de transparantie, consistentie en snelheid van de
contacten van de Vlaamse Overheid met de burger anderzijds.
Voor het begrotingsjaar 2007 dient voor dit project een budget van 681.000,00 euro voorzien te
worden voor standaardisatie, useability, integratie met andere CMS-toepassingen via XML bus en
migratie van niet-Vlaamse Infolijn toepassingen. De verdere realisatie van artikel 29 van het decreet
Openbaarheid van Bestuur zit hier in vervat.
Dit project is nodig ter realisatie van strategische doelstelling 2: “Elke interactie (vraag, bestelling,
transactie…) die uitgaat van de belanghebbende ‘eindgebruikers’ (burgers, bedrijven, voorzieningen
en partijen met interesse/plichten/rechten in Vlaanderen) beheren op een betrouwbare, objectieve,
efficiënte, klantvriendelijke, toegankelijke en geïntegreerde manier.”
3. Standaardisatie van de agent desktop
Het Contactpunt Vlaamse Infolijn model is gebaseerd op groei. Zowel horizontale groei (of meer
entiteiten die van de diensten gebruik maken) als verticale groei (meerdere dienstenpaketten
aanbieden) is gedefinieerd als strategisch belangrijk. Om dit te realiseren is een gestandaardiseerd
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platform nodig dat op een eenvoudig manier volume-uitbreidbaar is (lees transporteerbaar naar
andere leveranciers) en op een even eenvoudige manier dienst-uitbreidbaar is (lees extra diensten).
Concreet wil dit dus zeggen dat infrastructuur en bijhorende toepassingen (Siebel bvb.) geen rem
mogen zijn op groei (extra agenten) en dat de infrastructuur en bijhorende toepassingen open moeten
zijn voor nieuwe diensten. Dit programma groepeert dit vanuit een agent-perspectief.
Voor het begrotingsjaar 2007 dient voor dit project een budget van 563.000,00 euro voorzien te
worden voor standaardisatie, useability, integratie met backoffice-toepassingen via XML bus en
migratie van niet-Vlaamse Infolijn toepassingen.
Dit project is nodig ter realisatie van strategische doelstelling 2: “Elke interactie (vraag, bestelling,
transactie…) die uitgaat van de belanghebbende ‘eindgebruikers’ (burgers, bedrijven, voorzieningen
en partijen met interesse/plichten/rechten in Vlaanderen) beheren op een betrouwbare, objectieve,
efficiënte, klantvriendelijke, toegankelijke en geïntegreerde manier.”

4. Business Intelligence / Datawarehouse
Dit programma focust op de structurele gegevens van het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Het doel is
om een geïntegreerde databank te realiseren die alle operationele informatie bevat op een
gestructureerde, gecontroleerde en geaggregeerde wijze. Hiervoor is de realisatie van een data
warehouse nodig. De andere trajecten in dit programma spitsen zich toe op beheerstools zoals
dashboards (vb. balanced scorecard representatie), multi-dimensionele kubussen, … maar steeds
vertrekkende vanuit de huidige rapporterings-omgeving. (met andere woorden de analyse begint niet
van nul).
Voor het begrotingsjaar 2007 wordt een budget voorzien van 581.000,000 euro voor het opzetten van
een Datawarehouse voor de gegevens van het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Dit project kadert in
strategische doelstelling 4: “Voortdurend beleidsondersteunend zijn door het bijdragen aan het beter
afstemmen van informatie en dienstverlening op de behoeften van de belanghebbende
‘eindgebruikers’”.
5. Functionele aanpassingen applicaties
Om de werking en de bedrijfszekerheid van het Contactpunt Vlaamse Infolijn te garanderen is er
operationele ondersteuning nodig voor het onderhoud en functionele aanpassingen aan de applicaties
van het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Hiervoor wordt voor het begrotingsjaar 2007 een budget
voorzien van 766.000,00 euro. De verdere optimalisatie van de portaal vlaanderen.be en de
zoekfunctie zitten hierin vervat.
Totaal 2007
Integratie unieke databases
Enterprise Content Management Practices
Standaardisatie van de agent desktop
Business Intelligence / Datawarehouse
Functionele aanpassingen en onderhoud applicaties (CRM, CMS, portaal, zoek, …)
Totaal

72.000 €
563.000 €
681.000 €
581.000 €
766.000 €
2.663.000 €

Samenvatting
Voor de begroting 2007 moet voor de realisatie van het infrastructuurprogramma van het Contactpunt
Vlaamse Infolijn een bedrag van ca. 2.663.000,00 euro voorzien worden op programma 11.9 BA 12.19
(Uitgaven met betrekking tot frontoffice toepassingen voor de uitbouw van een geïntegreerd multikanaal
contactcenter)
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Basisallocatie 12.20: Allerhande uitgaven verbonden aan de exploitatie van de Vlaamse Infolijn
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet
4.032

2007
Krediet
4.077
0

1. Inleiding
Op haar vergadering van 22 februari 2002 heeft de Vlaamse regering o.a. beslist haar goedkeuring te hechten
aan de verdere exploitatie van een Vlaamse Infolijn.
Op haar vergadering van 26 april 2002 heeft de Vlaamse regering, na een openbare aanbestedingsprocedure,
beslist de opdracht voor de exploitatie van de Vlaamse Infolijn toe te wijzen aan het callcenter Sitel NV voor
de duur van 5 jaar met ingang van 1 mei 2002, jaarlijks opzegbaar.
Om tegemoet te komen aan de behoeften van de burger en in te spelen op de technische evoluties en
mogelijkheden die zich m.b.t. informatieverstrekking en voorlichting aanbieden, kan de Vlaamse Infolijn
geen constant beleid, in de zin van de begrotingsinstructies, voeren.
De groei van de Vlaamse Infolijn, als contactcentrum van de Vlaamse overheid, impliceert
noodzakelijkerwijze bijkomende middelen, maar bewerkstelligt tezelfdertijd een economische besparing
voor de Vlaamse overheid.
Om de huidige werking (rekening houdend met bovenstaande beleidsbeslissingen betreffende de werking
van de Vlaamse Infolijn) te garanderen bedraagt de kostprijs voor het afhandelen van 4.500 oproepen per dag
op jaarbasis 9,2 mio euro. Zonder de Vlaamse Infolijn zou deze dienstverlening de Vlaamse overheid 15,8
mio euro kosten. Hoe meer de Vlaamse Infolijn groeit hoe economisch voordeliger dit wordt voor de
Vlaamse overheid. Hierbij werd nog geen rekening gehouden met de ruimte die vrijkomt bij
dossierbehandelaars en diensten om hun eigenlijke taken beter en efficiënter te kunnen uitvoeren. Evenmin
werd hierbij rekening gehouden met de impact op het imago van de Vlaamse overheid door een eenduidige,
efficiënte, correcte en laagdrempelige dienstverlening met beperkte doorschakeling door één herkenbaar
frontoffice.

2. Financieringsprincipe contactcentrum Vlaamse Infolijn
Om aan de financieringsproblematiek van het Contactpunt Vlaamse Infolijn tegemoet te komen heeft de
Vlaamse regering op haar vergadering van 26 april 2002 haar goedkeuring gehecht aan volgende principes
voor de financiering van de Vlaamse Infolijn:
1.

de Vlaamse regering engageert zich de nodige middelen te voorzien voor de basisdienstverlening van
de Vlaamse Infolijn. Dit zijn de kosten verbonden aan de werking van het huidige frontoffice voor het
Infolijnnummer, de infrastructuurkosten en informatica-ondersteuning.
Deze basisdienstverlening geldt voor zowel de diensten van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap als voor de IVA’s EN EVA’s die voor hun voorlichting of voor campagneondersteuning
gebruik maken van het Vlaamse Infolijnnummer, en omvat:
- het geven van wegwijs- en eerstelijnsinformatie (niet dossiergebonden informatie)
- brochurebestellingen opnemen
- de vermelding van de campagne op de internetsite van de Vlaamse Infolijn
- rapportering over het aantal gevoerde gesprekken
voor zover deze dienstverlening kan opgevangen worden zonder extra programmatie in het
softwaresysteem
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De volgende extra dienstverlening bovenop de basisdienstverlening kan bij de Vlaamse Infolijn
aangevraagd worden mits betaling:
- verzending van de brochures
- meer uitgebreide openingsuren of opening tijdens de weekends
- inzet van extra personeel speciaal voor een campagne
- oprichten van een eigen 0800-nummer voor een campagne
Concreet betekent dit dat aan diensten die voor hun voorlichting gebruik maken van het Vlaamse
Infolijnnummer binnen de basisdienstverlening geen kosten worden aangerekend.
2.

buiten de basisdienstverlening worden volgende bijkomende principes betreffende financiering
toegepast:
-

Bij voorlichtingscampagnes die gevoerd worden onder een ander nummer dan het nummer van de
Vlaamse Infolijn maar ondersteund worden door de Vlaamse Infolijn, worden de kosten
aangerekend aan de betrokken dienst of instelling. In onderling overleg wordt bepaald of de
aanrekening gebeurt per minuut gesprek of per voorlichter nodig om de vereiste en verwachtte
dienstverlening te garanderen;
- Bij de overname van het frontoffice van thematische infolijnen met behoud van hun eigen nummer
worden afhankelijk van het volume oproepen de kosten aangerekend aan de betrokken dienst of
instelling. In onderling overleg wordt bepaald of de aanrekening gebeurt per minuut gesprek of per
voorlichter nodig om de vereiste en verwachte dienstverlening te garanderen.
De tarieven die hier gehanteerd worden zijn dezelfde als de tarieven die de Vlaamse Infolijn voor
dezelfde dienstverlening betaalt aan de externe dienstverlener.
3. Wijziging landschap thematische infolijnen
M.b.t. de ondersteuning van sectorale lijnen streeft de Vlaamse Infolijn ernaar om met die diensten een
synergie tot stand te brengen met als doel om, door de betrachte schaalvergroting, de kosten van de
publieksvoorlichting te drukken en een zekere uniformiteit in de publieksvoorlichting te bereiken. De
diensten zijn steeds zeer onder de indruk van de professionele en efficiënte werking van de Vlaamse Infolijn.
Vooral de hoogtechnologische telefoniesystemen, het kennissysteem, en de vastgelegde procedures en
processen alsook de kwaliteit van de dienstverlening worden als zeer professioneel ervaren.
Het frontoffice van het Contactpunt Vlaamse Infolijn kan worden opgedeeld in zes grote clusters. Die
clusters worden afgebakend naargelang het aantal oproepen van de verschillende lijnen waarvan het
Contactpunt Vlaamse Infolijn het frontoffice beheert.
Het cluster-principe werd pas eind 2002 geïntroduceerd en begin 2003 geïmplementeerd.
Sinds het werkingsjaar 2003 onderscheiden we de volgende clusters:
-

Cluster Vlaamse Infolijn
Cluster Vlaamse Belastinglijn
Cluster Dossierlijn Studietoelagen
Cluster De LijnInfo
Cluster Kind en Gezin
Cluster B-lijnen waaronder:
-

Aanmoedigingspremie
BIS Infolijn
Export Vlaanderen
Meldpunt Milieu
Taaltelefoon
TeleTolk
Vlaamse Zorgkas
VREG
Wonen in Brussel
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Onderstaand de evolutie van de ondersteuning sectorale lijnen sinds de start van het contactcenter Vlaamse
Infolijn .
Lijnen
Aanmoedigingpremies
BIS-infolijn
De Lijninfo
dossierlijn Studietoelagen
Export Vlaanderen
Infolijn Onderwijs
Kind & Gezin
Meldpunt Milieu
Opleidingscheques
Taaltelefoon
TeleTolk
Vlaamse Belastinglijn
Vlaamse Dopinglijn
Vlaamse Infolijn
Vlaamse Zorgkas
Vlaams Zorgfonds
VREG
Wonen in Brussel
Aantal

1999

2000

2001

x

x

2002
X
X

x

x

x

X
X

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

5

8

8

X
X
X
X
X
X
X
X

12

2003
X
X
X
X
X

2004
X
X
X
X
X

2005
X
X
X
X
X

2006
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
15

X
x
14

X
X
X
X
X
14

X
X
X
X
X
14

4. Budgettaire raming 2007
Gelet op het feit dat uit de eerste gegevens van het zevende werkingsjaar (2006) van de Vlaamse Infolijn
blijkt dat het aantal oproepen de trend volgt van het voorgaande werkingsjaar, wordt voor het begrotingsjaar
2007 uitgegaan van een oproepvolume van 4.500 oproepen/dag met piekmomenten tot 5000 oproepen/dag.
Conform het contract met de externe dienstverlener is de opdracht gegund volgens prijslijst, waarvan de
eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair inclusief BTW zijn. Door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden
van de verrichte prestaties toe te passen, wordt het te betalen bedrag op jaarbasis vastgelegd.
Op basis van het contract, waarbij rekening werd gehouden met de te verwachten kost voor het
begrotingsjaar 2007, dient voor de exploitatie van het Contactpunt Vlaamse Infolijn (exclusief De Lijninfo
en Kind & Gezin) een bedrag van 5.028.310,75 euro (incl. BTW) voorzien te worden.
Gelet op het financieringsprincipe m.b.t. responsabilisering van sectorale lijnen met eigen nummer dient een
bedrag van 951.310,75 euro voorzien te worden op de respectievelijke begrotingen van de betrokken
sectorale lijnen (punt 5 onderhavige motivering);
Op het programma 11.9, ba 12.20 (Allerhande uitgaven verbonden aan de exploitatie van Contactpunt Vlaamse
Infolijn) dient voor begroting 2007 een ordonnantiekrediet 4.077.000,00 euro voorzien te worden.
Deze kost omvat:
-

-

Telecomkosten: huur van de leased lijnen en het abonnementsgeld van lijnen en de nummers
Informaticakosten: onderhoudskosten m.b.t. de bestaande hard- en software en aanpassingen aan de
bestaande software.
Personeel: conform de overeenkomst met de externe dienstverlener is dit de personeelskost van de
voorlichters inclusief de huisvesting, licenties, rekrutering administratieve kosten, …
Telefoongesprekken: de kostprijs van de telefoongesprekken is rechtstreeks afhankelijk van het aantal
gesprekken. Voor de raming begroting 2007 wordt uitgegaan van een gratis nummer en van 4.500
telefoons per dag.
Opvangen piekmomenten. Los van voorgaande ramingen moet rekening gehouden worden met het
opvangen van piekmomenten in aantal telefonische vragen. Geraamd wordt een piekverkeer van 10 %.
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5. Toepassing financieringsprincipe op begrotingsraming 2007
Rekening houdend met het onder punt 2 vermelde financieringsprincipe (goedgekeurd door de Vlaamse
regering op 26 april 2002) werden bij de opmaak van de begroting 2003 volgende budgettransfers
gerealiseerd:
-

Vlaamse Belastinglijn: 401.000 € voor 6 voorlichters van PR 24.1, BA 12.03. naar PR 99.1, BA 12.17

-

Taaltelefoon: 6.000 € PR 99.1, BA 12.17

Vermits deze bedragen al bij de begrotingsopmaak 2003 getransfereerd werden, zijn de kosten 2007
verbonden aan de ondersteuning van deze lijnen al vervat in het basisbudget van de Vlaamse Infolijn.
In dit kader van het door de Vlaamse regering goedgekeurde financieringsprincipe werden voor de hieronder
genoemde sectorale lijnen, waarvan het frontoffice momenteel wordt uitgebaat door de Vlaamse Infolijn,
volgend overzicht opgesteld ter voorbereiding van de begroting 2007:

In 2007 decentraal te financieren
Bevoegde
minister

Infolijn

Anciaux

Wonen in Brussel

657

659

797

4.118,85

Peeters
Vandenbroucke
Vandenbroucke

VREG
Studietoelagen
Aanmoedigingspr
emies
BIS Infolijn
Vlaamse Zorgkas

4.784
74.374
11.534

8.012
57.185
6.252

9.715
45.588
5.279

88.284,17
402.256,38
34.559,08

5.026
26.493

2.781
35.954

2.789
40.782

54450,20
353395,41

0

2.760

1.675

14.246,66

Vandenbroucke
Vervotte
Vervotte

Vlaams
Zorgfonds

aantal oproepen
2004

aantal oproepen
2005

Totaal

raming aantal
oproepen 2007

kostprijs op
jaarbasis

951.310,75

Voor het financieren van de ondersteuning van de bovenstaande lijnen werden de betrokken diensten via
mail en brief op datum van 24 mei 2006 verzocht de op basis van het aantal oproepen per dag berekende
kostprijs te voorzien op hun begroting 2007 of eventueel te transfereren naar PR 11.9, ba 12.20.
6. Samenvatting
Voor de begroting 2007 moet voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn een ordonnantiekrediet van
5.028.310,75 euro voorzien worden.
Dit budget wordt gevoed vanuit verschillende programma's.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

4.077.000,00 euro rechtstreeks te voorzien op PR 11.9, BA 12.20
Aanmoedigingspremies: 104.235 euro te voorzien en eventueel te transfereren naar PR 11.9, BA
12.20
BIS Infolijn: 54.450,20 euro te voorzien en eventueel te transfereren naar PR 11.9, BA 12.20
Studietoelage: 402.256,38 euro te voorzien en eventueel te transfereren naar PR 11.9, BA 12.20
Vlaamse Zorgkas: 353.395,41 euro te voorzien en eventueel te transfereren naar PR 11.9, BA 12.20
Vlaams Zorgfonds: 14.246,66 euro te voorzien en eventueel te transfereren naar PR 11.9, BA 12.20
VREG: 88.282,17 euro te voorzien en eventueel te transfereren naar PR 11.9, BA 12.20
Wonen in Brussel: 4.118,85 euro te voorzien en eventueel te transfereren naar PR 11.9, BA 12.20
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PROGRAMMA 12.1
ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
0

2004
Uitvoering %
0,0%

begroot
0

2005
Uitvoering %
0,0%

2006
Begroot bc
0

2007
raming
-

Krediet
7.073
5.416
7.157

2004
Uitvoering %
92,8
95,5
84,1

Krediet
7.104
4.946
6.185

2005
Uitvoering %
84,2
95,6
95,4

2006
Krediet
7.521
5.410
6.955

2007
Krediet
7.021
5.192
7.411

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
VISIE (gezamenlijk voor Buitenlands Beleid én Ontwikkelingssamenwerking)
Vlaanderen heeft een visie op de wereld en op zijn eigen plaats en rol in de internationale context. Dit
ideaalbeeld vormt het richtinggevende principe voor de opties en keuzes die gemaakt worden tijdens deze
legislatuur. Deze visie – zoals verwoord in de Beleidsnota 2004-2009 – luidt als volgt:
Vlaanderen wil als open en welvarende deelstaat bijdragen tot een van onderuit opgebouwde Europese
Unie en een rechtvaardige, vreedzame en welvarende internationale gemeenschap. Om de Vlaamse
belangen te behartigen en bij te dragen tot een mondiale duurzame ontwikkeling neemt Vlaanderen op
een structurele en solidaire wijze pro-actief deel aan het Europese en internationale gebeuren. In zijn
internationaal optreden laat Vlaanderen zich leiden door universele basiswaarden en mensenrechten.

MISSIE (gezamenlijk voor Buitenlands Beleid én Ontwikkelingssamenwerking)
Het Vlaams buitenlands- en ontwikkelingsbeleid gaat uit van de volgende missie, zoals geformuleerd in de
Beleidsnota 2004-2009:
Het Vlaams buitenlands- en ontwikkelingsbeleid positioneert Vlaanderen in de wereld en brengt de
wereld in Vlaanderen. Via deelname aan de Europese besluitvorming en het uitbouwen van bilaterale
en multilaterale relaties participeert Vlaanderen actief aan de internationale besluitvorming en aan de
andere vormen van samenwerking in de wereldgemeenschap.
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STRATEGISCHE KEUZES EN BELEIDSOPTIES
1.
Het zorgen voor een pro-actieve voorbereiding en opvolging van de Europese besluitvorming met het oog op
het behartigen van de Vlaamse belangen in de EU-context en het mee uitbouwen van een slagvaardige,
welvarende en democratische Europese Unie gebaseerd op het subsidiariteitsprincipe.
2.
Het voeren van een actief buurlandenbeleid op resultaatgerichte strategieën om de relaties en de
samenwerking met Vlaanderen’s buurlanden en –regio’s te versterken.
3.
Het voeren van een bilateraal beleid met een select aantal partners, vertrekkend vanuit welomschreven
doelstellingen en heldere criteria om een win-winsituatie voor Vlaanderen en de buitenlandse partner te
creëren. Van deze bilaterale partnerschappen wordt tevens gebruik gemaakt om in EU- of multilaterale
context allianties te kunnen vormen die ondersteuning en méérwaarde geven aan Vlaanderens aanwezigheid
binnen deze internationale context.
4.
Het uitbouwen van een internationale communicatiestrategie om een herkenbaar en positief imago in het
buitenland op te bouwen.
5.
Het stimuleren van het internationaal denken en handelen in Vlaanderen om adequaat te anticiperen en alert
te reageren op een voortdurend veranderende internationale omgeving.
6.
Het profileren van Vlaanderen in de Europese en internationale beleidsfora via een actieve en dynamische
aanwezigheidspolitiek en een doorgedreven netwerking op de politieke overlegplatformen. Op die manier
wordt er naar gestreefd dat de constitutionele regio’s en bijgevolg ook Vlaanderen als medebesluitvormers
formeel zouden worden erkend binnen de internationale politieke arena.

KRITISCHE SUCCESFACTOREN
1.
Voor alle belangrijke dossiers inzake buitenlands beleid is er een engagement van de volledige Vlaamse
regering.
2.
Vlaanderen zal in zijn bilaterale relaties een focusstrategie hanteren.
3.
Vlaanderen ontwikkelt een samenwerking op maat met elk van zijn partners.
4.
Een actieve en dynamische aanwezigheidspolitiek in bilaterale en multilaterale relaties.
5.
Een tijdige beleidsafstemming met andere beleidsdomeinen.
6.
Een actieve participatie aan intra-Belgische overlegfora en besluitvorming, op basis van duidelijke afspraken
en geactualiseerde intra-Belgische samenwerkingsakkoorden met betrekking tot het buitenlands beleid.
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7.
Het draagvlak voor het Vlaams buitenlands beleid verruimen.
8.
Een goed gestructureerde organisatie, met voldoende personeels- en werkingsmiddelen om de Strategische
Keuzes en Beleidsopties te (kunnen) realiseren, met voldoende aandacht voor de competenties van de
personeelsleden, de verdere ontplooiing van deze competenties en de aanpassing van dit personeelsbestand
aan de steeds evoluerende verwachtingen ten aanzien van het nieuwe departement.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
1.
Het maandelijkse rapporteren aan de Vlaamse Regering over de omzetting en toepassing van Europese
regelgeving, de agenda van de Raden van Ministers, actuele Europese dossiers en de opvolging van het
institutionele kader en de regionale verworvenheden in het nieuw grondwettelijk verdrag.
2.
Het uitbouwen van de Vlaamse overlegstructuur voor de Europese dossiers. Met name het Departement
internationaal Vlaanderen staat in voor de coördinatie en het overleg rond beleidsdomeinoverschrijdende
EU-thema’s.
3.
Het actief inspelen op die thema’s die belangrijk zijn voor Vlaanderen in het Europese
besluitvormingsproces zoals Lissabonproces, liberalisering van de dienstensector, het financieel kader van de
EU,… De Vlaamse belangen worden verdedigd in elk stadium van het Europese besluitvormingsproces.
4.
Het streven naar een rechtstreekse stem in de Europese ministerraden die betrekking hebben op de
bevoegdheden van Vlaanderen.
5.
Het ijveren voor de rechtstreekse toegang tot het Hof van Justitie.
6.
Het versterken en het uitbouwen van de Vlaamse vertegenwoordiging bij de Permanente
Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.
7.
Het actief betrekken van het Vlaamse Parlement bij de Europese dossiers opdat het optimaal zijn rol zou
kunnen spelen in het vroeg waarschuwingssysteem (bescherming subsidiariteit).
8.
Het uitbouwen van relaties met partnerlanden en –regio’s of regionale organisaties als REGLEG (regio’s met
wetgevende bevoegdheden) en het Comité van de Regio’s) met het oog op alliantievorming rond
gemeenschappelijke standpunten in de Europese en multilaterale context.
9.
Het streven naar de handhaving van het Nederlands in het EU-talenregime.
10.
Het opvolgen van het buitenlands beleid van de Europese Unie en het vertalen ervan in het Vlaams
buitenlands beleid.
11.
Het actief en tijdig inspelen met een coherent standpunt in de besluitvorming van multilaterale organisaties.
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12.
Het actief participeren in Europees en internationaal overleg rond culturele diversiteit als de Kaderconventie
Culturele Diversiteit UNESCO, Wereldhandelsorganisatie,…
13.
Het investeren in de samenwerking met de Raad van Europa op terreinen waar Vlaanderen een meerwaarde
kan bieden.

14.
Het gecoördineerd voorbereiden en het actief opvolgen van het overleg met betrekking tot en binnen de
Wereldhandelsorganisatie met bijzondere aandacht voor de Vlaamse belangen en de Europese
besluitvorming terzake.
15.
Het actief participeren aan de werking van UNESCO en IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) via
geëigende Vlaamse financiële instrumenten.
16.
Het communiceren over eigen activiteiten naar burger, middenveld, academische wereld (onderzoekers en
studenten) en buitenland.
17.
Het voeren van een geïntegreerd promotiebeleid in het buitenland en het ondernemen van promotionele
acties naar de internationale gemeenschap in Vlaanderen toe.
18.
Het verbreden en verdiepen van de internationale vertegenwoordiging van Vlaanderen met het oog op de
realisatie van de doelstellingen van het buitenlands beleid.
19.
Het (meer) betrekken van het Vlaamse Parlement bij verdragsrechtelijke aspecten van het buitenlands beleid
(medeondertekening van verdragen en akkoorden).
20.
Ondersteunen van Vredesbevordering in conflictgebieden.

STRATEGISCHE PROJECTEN VOOR 2007
1.
Het bepleiten van een sterke betrokkenheid van de regio’s bij het voortgangsrapport onder Duits
voorzitterschap in de eerste helft van 2007 met het oog op het veiligstellen van de regionale verworvenheden
in het Europees Grondwettelijk Verdrag.
2.
Voorbereiding van de kandidatuurstelling voor het REGLEG-voorzitterschap in 2008.
3.
Het blijven bewaken van de Vlaamse belangen in de individuele programma’s na de inwerkingtreding van
het nieuwe inter-institutionele akkoord op 01/01/2007.
4.
Het verder zetten van de evaluatieoefening over het samenwerkingsakkoord met de federale overheid.
5.
Verder werk maken van de concrete invulling van de opdracht van het Vlaams-Europees
Verbindingsagentschap.

93

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

6.
Het verder uitwerken van gedegen intra-Vlaamse raden.
Coördinatiestructuur ter voorbereiding van de federale DGE.
7.
Uitvoering geven aan de strategienota’s Nederland, Noord-Frankrijk en Duitsland; uitwerken van
strategienota’s Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Uitvoering andere bilaterale verdragen vb. Chili, Québec.
8.
Deelname aan de onderhandeling over de vernieuwing van het Beneluxverdrag; onderhandelingen over een
Vlaams-Frans verdrag met betrekking tot gewestmateries.
9.
Verdieping van het bestaande netwerk van vertegenwoordigingen en opening van een Vlaamse
vertegenwoordiging in Warschau.
10.
Afronden van de onderhandelingen over de nieuwe samenwerkingsakkoorden met betrekking tot de
vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland en de Vlaamse Economische
Vertegenwoordigers.
11.
Sterkere opvolging van de Uitvoerende Raad van de UNESCO met het oog op het waarschijnlijke Belgische
voorzitterschap van de Uitvoerende Raad in 2009.
12.
Doorgedreven opvolging van diverse ontwikkelingen binnen andere multilaterale organisaties, zoals WTO,
Raad van Europa, IAO en OESO.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
Basisallocatie 12.22: Uitgaven voor buitenlandse delegaties
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
99

2005
Uitvoering
75,8 %

Krediet
99

Uitvoering
80,8 %

2006
Krediet
99

2007
Krediet
99

Officiële buitenlandse delegaties dienen op een waardige manier te worden ontvangen zoals gebruikelijk is
in de internationale betrekkingen, mede gelet op de uitstraling en het imago die daar vanuit gaan.
De ontvangst van officiële buitenlandse delegaties gebeurt om uiteenlopende redenen:
• op uitnodiging van de Vlaamse Regering;
• als deelnemers aan vergaderingen van de Vaste Gemengde Commissies ter uitvoering van door
Vlaanderen afgesloten verdragen en samenwerkingsakkoorden;
• in uitvoering van werkprogramma’s in het kader van internationale akkoorden;
• als deelnemers aan colloquia en internationale ontmoetingen in Vlaanderen.
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De organisatie van grote bijeenkomsten in Vlaanderen is één van de middelen om het imago van Vlaanderen
doelgericht te promoten en om Vlaanderen als internationale congreslocatie te profileren.
Basisallocatie 12.24: Uitgaven voor de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden (algemene
samenwerking) met de gemeenschappen en de gewesten
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
12

2005
Uitvoering
0,0 %

Krediet
11

Uitvoering
0,0 %

2006
Krediet
11

2007
Krediet
11

Eind 2006 of begin 2007 wordt ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en de
Duitstalige Gemeenschap een nieuw werkprogramma afgesproken voor de periode 2007 en 2008. Beide
partners leggen er de krijtlijnen vast van hun samenwerking gedurende die periode. Deze samenwerking
loopt al sinds 1985 en het is van belang dat ook vanuit het departement internationaal Vlaanderen de nodige
stimuli kunnen worden gegeven.
Basisallocatie 12.26: Uitgaven met betrekking tot activiteiten en manifestaties gesteund of
georganiseerd door de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, met inbegrip van
dienstreizen
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
300

2005
Uitvoering
100,0 %

Krediet
320

Uitvoering
100,0 %

2006
Krediet
336

2007
Krediet
385

Op dit ogenblik telt Vlaanderen negen vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland,
zijnde: Berlijn, Den Haag, Londen, Parijs, Pretoria, Washington en Wenen alsmede bij de Permanente
Vertegenwoordiging bij de Europese Unie en bij diverse multilaterale organisaties in Genève.
De aanstelling van een vertegenwoordiger draagt bij tot het uitbouwen van goede bilaterale contacten met
andere landen en regio’s en de erkenning van Vlaanderen als volwaardige partner, ook in multilateraal en
EU-verband. Door de aanstelling van een vertegenwoordiger beschikt de Vlaamse overheid over een
rechtstreeks contactpunt op bovenvermelde plaatsen. Deze persoon staat aldus in voor de contacten met
de lokale overheden en andere samenwerkingspartners. De vertegenwoordiger is belast met een
representatieve functie, maar wordt tevens ingezet voor het bevorderen van de samenwerking, zowel
structureel als projectmatig. Hij heeft de opdracht een netwerk van contacten binnen het
overheidsapparaat en in een brede maatschappelijke context uit te bouwen om de samenwerking tussen
Vlaanderen en zijn ambtsgebied te bevorderen. Via de jaarlijkse evaluatie wordt een stand van zaken
gemaakt van de wijze waarop de vertegenwoordiger erin geslaagd is zijn netwerk te verruimen en zijn
jaardoelstellingen te realiseren en de samenwerking tussen Vlaanderen en zijn ambtsgebied te bevorderen.
De middelen op deze basisallocatie worden door de vertegenwoordigers in het buitenland gebruikt voor
de financiering van hun activiteiten, zoals het ondernemen van zendingen, het organiseren van
representatieve activiteiten, enz.
In Warschau zal een nieuwe vertegenwoordiger geïnstalleerd worden, met een ambtsgebied, dat naast
Polen zelf ook nog andere landen kan/zal omvatten. Om de door de vertegenwoordiger ondernomen
activiteiten te financieren, dienen bijkomende middelen te worden voorzien op deze basisallocatie. Deze
kosten zijn in een opstartjaar van een vertegenwoordiging hoger dan de jaren daarna (mede gelet op de
extra-inspanningen die tijdens een aanvangsjaar nodig zijn om meteen de nodige visibiliteit te genereren,
met o.m. een plechtige openingsceremonie). Dit verklaart de stijging van de kredieten met 45.000 euro.
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Basisallocatie 12.30: Uitgaven voor buitenlandse zendingsreizen van de minister-president, de
leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn
opdracht
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
285

2005
Uitvoering
17,5 %

Krediet
185

Uitvoering
100,0 %

2006
Krediet
185

2007
Krediet
185

Zendingen naar het buitenland behoren tot het normaal takenpakket van de minister-president. De omvang
van de daaraan verbonden uitgaven zijn moeilijk voorspelbaar gezien de invloed van diverse factoren waarop
men weinig greep of zicht heeft. Vaak is men afhankelijk van uitnodigingen uit het buitenland voor
initiatieven van verschillende aard die thans (bij de opmaak van de begroting) nog niet gekend zijn.
Bij diverse gelegenheden (belangrijke congressen en manifestaties) kunnen derden worden aangeduid om in
opdracht van de minister-president Vlaanderen te vertegenwoordigen in het buitenland. De hieraan
verbonden kosten vallen eveneens ten laste van deze basisallocatie.
Basisallocatie 12.31: Uitgaven voor buitenlandse zendingsreizen van de Vlaamse minister bevoegd
voor het buitenlands beleid, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor
zendingen van derden in zijn opdracht
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
103

2005
Uitvoering
100,0 %

Krediet
98

Uitvoering
100,0 %

2006
Krediet
98

2007
Krediet
98

De uitgaven verbonden aan buitenlandse zendingen zijn moeilijk voorspelbaar op middellange termijn
gezien de invloed van diverse factoren waarop men weinig greep of zicht heeft. Vaak is men afhankelijk van
uitnodigingen uit het buitenland voor initiatieven van verschillende aard die thans (bij de opmaak van de
begroting) nog niet gekend zijn.
Wel is er een verband tussen bepaalde buitenlandse zendingen en een aantal belangrijke activiteiten in het
kader van de bilaterale samenwerking en de multilaterale samenwerking (zie de verantwoording bij de
desbetreffende basisallocaties).
Bij diverse gelegenheden (belangrijke congressen en manifestaties) kunnen derden worden aangeduid om in
opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor het buitenlandse beleid Vlaanderen te vertegenwoordigen in
het buitenland. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van deze basisallocatie.
Basisallocatie 12.32: Uitgaven voor publicaties, promotiemateriaal, promotiecampagnes,
publiciteit
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
1.338

2005
Uitvoering
99,9 %

Krediet
1.672

Uitvoering
58,1 %

2006
Krediet
1.602

2007
Krediet
1.601

Vlaanderen moet erkenbaar en herkenbaar worden in Europa en in de wereld. Daarvoor moeten de nodige
aantrekkelijke instrumenten worden ontwikkeld in het kader van de implementatie van het nieuwe
communicatiebeleid waarbij rekening dient gehouden te worden met de nieuw ontwikkelde “corporate
identity”.
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Nieuwe instrumenten van het communicatiebeleid
Publicaties (brochures, magazine), publicitaire inlassingen en tentoonstellingspanelen worden
gerealiseerd in diverse talen conform de boodschappen en de doelstellingen ontwikkeld in de nieuwe
communicatiestrategie en tevens conform de nieuwe “corporate identity”. Er wordt onder meer overwogen
om een praktische wegwijsgids voor buitenlandse bezoekers in Vlaanderen te realiseren.
Digitale media: gezien hun hogere relevantie- en actualiteitswaarde zal meer nadruk dan voorheen worden
gelegd op moderne en interactieve communicatietechnologieën, zoals een nieuwe hedendaagse promotiefilm
over Vlaanderen (in DVD) voor buitenlanders die wordt opgenomen in diverse talen. De sterke punten van
Vlaanderen zullen benadrukt worden waarbij de verschillende sectoren in aantrekkelijke beelden aan bod
komen.
Niet alleen dient een nieuwe “format” voor diverse advertenties te worden ontworpen maar moet ook een
concreet mediaplan worden opgesteld. De uitvoering hiervan impliceert ook kosten, voornamelijk voor de
aankoop van de benodigde advertentieruimte. Er zullen o.a. ook publicitaire campagnes worden gevoerd in
Europese landen om de bekendheid van Vlaanderen te vergroten.
De nieuwe “corporate identity” zal ook terug te vinden zijn in de nieuw aan te maken gadgets en
relatiegeschenken die nuttig en noodzakelijk zijn op beurzen, tijdens congressen en bij de ontvangst van
buitenlandse delegaties.
Organisatie van of deelname aan Vlaamse weken.
In samenwerking met de verschillende vertegenwoordigingen van Vlaanderen in het buitenland stelt
Vlaanderen zich op een geïntegreerde wijze in de schijnwerpers tijdens de organisatie van een “Vlaamse
week” waarbij zowel toeristische, culturele (concerten, tentoonstellingen, enz.) als economische en
technologische aspecten aan bod komen.
Vlaamse knipselkrant en websitearchief
Vlaanderen koopt sinds enkele jaren een aantal abonnementen van “Focus on Flanders” dat wekelijks
verschijnt en een knipselkrant is van belangrijke artikelen uit vooraanstaande Vlaamse kranten. Het
verschijnt in het Frans, Engels en Duits en wordt zowel per post als per mail verspreid onder diplomaten,
journalisten, opiniemakers, enz. die aldus een idee krijgen van wat in de Vlaamse pers verschijnt zodat zij
minder eenzijdig of onvolledig worden geïnformeerd over Vlaanderen. Sinds 2005 is ook een website met
archief toegankelijk. Vlaanderen biedt deze extra service eveneens aan zijn abonnees aan.
Een nieuw initiatief wordt overwogen, met name de lancering van een wekelijkse krant voor buitenlanders
onder de voorlopige werknaam “Flanders Today”.
Ontvangst en begeleiding van journalisten
Met het doel Vlaanderen beter bekend te maken zullen regelmatig buitenlandse journalisten worden
uitgenodigd om Vlaanderen te bezoeken en doelgericht kennis te maken met de structuren, het bedrijfs-,
politieke- en het culturele leven.
Basisallocatie 12.33: Uitgaven voor activiteiten ter ondersteuning van het Vlaamse imago in
binnen- en buitenland zoals onder meer deelname aan colloquia, missies en tentoonstellingen en in
het raam van bilaterale samenwerking
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
285

2005
Uitvoering
52,6 %

Krediet
317

Uitvoering
50,5 %

2006
Krediet
285

2007
Krediet
282
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De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor de voorbereiding en de organisatie van een
aantal evenementen die het Vlaams imago in binnen- en buitenland dienen te ondersteunen, zoals :
Gemengde commissies
Voor het opmaken van de werkprogramma’s worden delegaties van de betrokken partnerlanden uitgenodigd.
Deze bijeenkomsten duren gemiddeld 2 à 3 dagen.
Promotionele evenementen
Regelmatig wordt in het binnenland (speciaal voor niet-Vlamingen) en het buitenland deelgenomen aan
promotionele evenementen, beurzen en aan activiteiten die worden ingericht naar aanleiding van zendingen
van de minister.
Er wordt – net als in 2006 en voor zover deze doorgang vindt in 2007 – deel genomen aan de Brussels
Welcome Fair; een beurs die georganiseerd wordt voor buitenlanders die in en rond Brussel wonen. Het is
een mooie gelegenheid om hen met Vlaanderen kennis te laten maken.
In ditzelfde kader zal Vlaanderen deelnemen aan de jaarlijkse “Open Days” van het Comité van de Regio’s
waarbij van de deelnemende regio’s wordt verwacht dat zij niet enkel een promotiestand met de eigen regio
opzetten, maar ook een bijdrage leveren aan de slotreceptie.
Taalcursussen Nederlands
In het kader van een goede bilaterale samenwerking is het aangewezen dat beide partijen kunnen
communiceren in de talen van het gastland. Om hiertoe de mogelijkheid te scheppen worden aan de
buitenlandse ambassadeurs gratis taalcursussen Nederlands aangeboden. Deze worden ingericht in
samenwerking met de Warande te Brussel.
Samenwerking met andere regio’s
Sedert 1999 heeft Vlaanderen een partnerschap opgestart met een aantal regio’s met wetgevende
bevoegdheden, met het oog op het versterken van de positie van deze regio’s in de Europese Unie. Het
betreft de samenwerking met de regio’s in o.m. Duitsland, Spanje het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en
Italië. Deze samenwerking wordt jaarlijks door een andere regio getrokken. In overleg met die regio’s
worden diverse activiteiten georganiseerd om de aandachtspunten van deze regio’s bekend te maken bij de
Europese instanties. Naar aanleiding van de Europese Conventie werd deze samenwerking nog intenser. In
het kader van de onderhandelingen rond de Europese Grondwet werd/wordt deze samenwerking zeker verder
gezet. Daarenboven wenst Vlaanderen ook haar standpunten af te stemmen met deze regio’s met wetgevende
bevoegdheden over belangrijke Europese dossiers zoals “European governance”, het Lissabonproces, de
herstructurering van het regionale beleid enz. Hiertoe zal de Vlaamse overheid ook vergaderingen of
conferenties organiseren. Hieraan zijn een aantal kosten verbonden zoals tolken, maaltijden, huur van
vergaderlocaties, drukwerk, enz.
Ter voorbereiding van een mogelijk voorzitterschap van Regleg in 2008 dienen allicht reeds in 2007 een
aantal vergaderingen te worden georganiseerd.
Ondersteuning van Vlaamse aanwezigheid in derde landen
Op regelmatige basis worden in diverse landen acties opgezet door Vlaamse artiesten, lectoren Nederlands,
filmfestivals e.d. Deze rekenen vaak op aanvullende steun vanwege de Belgische ambassade die, gelet op de
bevoegdheidsverdeling, hiervoor een beroep doet op de Vlaamse overheid. Een protocol werd afgesloten
tussen de federale overheid en de deelstaten dat de kosten voor deelname aan Europese filmfestivals (meestal
zeer beperkte kosten van enkele duizenden Euro voor de kosten van vertaling of bijdrage aan de publicatie
van een gezamenlijke folder e.d.) gedragen wordt door het departement internationaal Vlaanderen. Ook naar
aanleiding van de bijeenkomsten van lectoren Nederlands in het buitenland of de Vlaamse aanwezigheid op
boekenbeurzen e.d. moeten vaak kleine kosten ten laste genomen worden om de aanwezigheid van
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Vlaanderen in de verf te zetten, zoals het opzetten en bemensen van een kleine stand (hiervoor wordt vaak
een beroep gedaan op lokale jobstudenten van de Neerlandistiek), bekostigen van een gedeelde receptie met
de Nederlandse ambassade, publicatie van een folder e.d.
Ondersteuning werking vzw de Vlaamse Rand
De Vlaamse Rand draagt door de organisatie van allerlei activiteiten en evenementen bij tot de
bekendmaking van Vlaanderen bij de internationale gemeenschap (o.a. eurocraten) te Brussel.
Basisallocatie 12.40: Onderzoek en studies met betrekking tot het Vlaams buitenlands beleid (pro
memorie)
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

120
97

100,0%
96,1%

55
107

0,0%
56,1%

120
130

-

Zie de nieuwe basisallocatie 12.47.
Basisallocatie 12.43: Allerhande uitgaven met betrekking tot de vergunningsprocedure “invoer,
uitvoer en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of ordehandhaving
dienstig materieel en daaraan verbonden technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de
federale bevoegdheid inzake in- en uitvoer met betrekking tot het (Belgisch) leger en de politie en
met naleving van de gedragscode van de Europese Unie op het stuk van de uitvoer van wapens
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
100

2007
Krediet
100

De Bijzondere Wet tot overdracht van de bevoegdheden inzake “invoer, uitvoer en doorvoer van wapens,
munitie, en speciaal voor militair gebruik of ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden
technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid inzake in- en uitvoer met
betrekking tot het (Belgisch) leger en de politie en met naleving van de gedragscode van de Europese Unie
op het stuk van de uitvoer van wapens” (bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen) is van kracht sinds 30 augustus 2003. Er werden geen
overgangsmaatregelen genomen. Ook in het verder overleg rond de overgangsmaatregelen tussen de federale
overheid en de 3 gewesten werd niet voorzien in de overheveling van werkingsmiddelen.
De Vlaamse Regering besliste op 29 augustus 2003 dat de procedure voor de vergunningen wapenexport zal
opgevolgd worden door de administratie Buitenlands Beleid, thans departement internationaal Vlaanderen.
In het kader van bovenstaande vergunningsprocedure zijn er jaarlijks de volgende uitgaven:
1. drukken van de vergunningsdocumenten (drukwerk).
2. adviesverlening inzake concrete dossiers:
• voor een correcte controle op de conventionele wapens zal door het Departement internationaal
Vlaanderen een beroep moeten gedaan worden op de Wapenproefbank van Luik. Zij verleent een
technisch advies, waarbij ook rekening gehouden wordt met de vigerende wetgeving inzake in- dooren uitvoer van wapens en inzake wapenbezit en handel in België (en Europa).
• concrete adviezen van technische experten rond specifieke producten die aan bod komen in dossiers.
80% van de goederen die in Vlaanderen onder het regime van de wapenvergunningen vallen zijn
immers ‘dual use’ goederen ( goederen die zowel een industriële als een militaire toepassing kunnen
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hebben). Het gaat vaak om hoogtechnologische of chemische producten. Het is onmogelijk om al
deze expertise binnen de cel wapenexport op te bouwen.
• algemene advisering rond productgroepen.
3. korte beleidsgerichte studieopdrachten in het generieke kader van de rapportages aan het Vlaams
Parlement, ter ondersteuning van de vergunningsprocedure of ter ondersteuning van de
vertegenwoordiging van Vlaanderen op Europese of internationale overlegvergaderingen inzake
wapenexport (in het kader van de non-proliferatieverdragen). (Eventuele inhuring van experten om de
vertegenwoordigers van Vlaanderen met technische adviezen bij te staan in het kader van de
overlegvergaderingen).
Basisallocatie 12.45: Allerhande uitgaven ter ondersteuning van het multilateraal beleid
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
216

2007
Krediet
216

De aanwendingspost op deze basisallocatie is de financiering van stages op basis van het op 24 juli 2001
goedgekeurde 'Reglement houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming voor een stage bij
multilaterale organisaties'. Zoals voorzien in de beleidsbrief 2006, dient in 2006 het nieuwe reglement in
werking te treden. Onder het nieuwe stagefinancieringsprogramma zal het aantal stageplaatsen gevoelig
uitgebreid worden. Ook zal er de nodige promotie gevoerd worden.
In het voorjaar 2003 vond een grondige evaluatie van het stageprogramma plaats en op basis van deze
evaluatie werd het reglement bijgestuurd. Hierbij werd voorgesteld om het aantal organisaties dat in
aanmerking komt voor een aanvraag te laten toenemen en werden de uitbetalingsmodaliteiten enigszins
aangepast om een efficiëntere werking te garanderen.
Basisallocatie 12.46: Allerlei uitgaven met betrekking tot de activiteiten van de Vlaamse Unesco
Commissie
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
10

Voor de werking van de Vlaamse UNESCO-Commissie wordt een nieuwe basisallocatie gecreëerd.
De Vlaamse UNESCO Commissie (VUC) is op 17 mei 2004 door de Vlaamse Regering geïnstalleerd. De
Commissie heeft een driedubbele beleidsopdracht; liaison, advisering en voorlichting. De Commissie streeft
ernaar de doelstellingen van UNESCO zo breed mogelijk ingang te doen vinden in Vlaanderen en bevordert
de deelname van daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen aan de voorbereiding en
uitvoering van de programma’s van UNESCO.
Basisallocatie 12.47: Cofinanciering met steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek voor het
beleidsdomein “internationaal Vlaanderen”
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
240

100
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Per 1 april 2006 ging de administratie Buitenlands Beleid op in het departement internationaal Vlaanderen,
dat instaat voor de volledige beleidsondersteuning van het nieuwe Ministerie met als beleidsvelden
Algemeen Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen, Internationale Samenwerking en Toerisme.
De Vlaamse Regering heeft beslist om een Steunpunt voor beleidsgericht wetenschappelijke Onderzoek te
voorzien dat actief wordt op een onderzoeksvraag geformuleerd voor de beleidsvelden Algemeen
Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Toerisme. (De onderzoekvraag voor Internationaal
Ondernemen is opgenomen in het Steunpunt voor het beleidsdomein Economie, Werkgelegenheid en
Innovatie (EWI). Een oproep tot het indienen van voorstellen werd gelanceerd door de Vlaamse minister
bevoegd voor het Wetenschapsbeleid.
De financiering van deze nieuwe basisallocatie gebeurt door overheveling van kredieten vanuit het
programma 12.1 (basisallocaties 12.40 en 12.32) en vanuit het programma 49.2 Toerisme.

Basisallocatie 12.60: huur en werkingskosten van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het
buitenland
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
646

2005
Uitvoering
100,0%

Krediet
654

Uitvoering
99,0%

2006
Krediet
718

2007
Krediet
459

Het hieronder vermelde overzicht is gebaseerd op een analyse van de reële kosten in 2005.
De werkingskosten van de Vlaamse Vertegenwoordiging in Wenen bedroegen in 2005 ca. 180.000 euro. Dit
bedrag bestaat enerzijds uit kosten m.b.t. verwarming en verlichting, leasing en onderhoud van een
fotokopiemachine, fax, telefoon, bureelbenodigdheden (samen goed voor ca. 50.000 euro) en anderzijds de
huurkosten m.b.t de lokalen en de parkeerruimte (voor 2006 begroot op 130.000 euro). In januari 2006
besliste de minister-president de post van landbouwraad in Wenen met ingang van 1 augustus 2006 te
sluiten. Daarom werd de huur m.b.t. de lokalen op de vijfde verdieping, bestemd voor de landbouwraad,
opgezegd. In 2007 zullen enkel voor de huur van lokalen (op de zesde verdieping) van de vertegenwoordiger
van de Vlaamse Regering, Toerisme Vlaanderen en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
financiële middelen moeten worden voorzien.
We ramen deze huurkost op ca.85.000 euro.
Het pand in Parijs is eveneens eigendom van de Vlaamse overheid. De werkingskosten beliepen in 2005
circa 80.000 euro. In de Vlaamse vertegenwoordiging was onvoldoende ruimte ter beschikking voor de
huisvesting van de landbouwraad, die in het kader van het Lambermontakkoord samen met zijn
administratieve ondersteuning overkwam van het federale niveau, zodat er sinds begin 2004 bijkomende
kantoorruimte wordt gehuurd, voor een jaarlijks bedrag van ongeveer 28.000 euro.
In 2007 wordt een Vlaamse vertegenwoordiging geopend in Warschau. De precieze huisvestingsmodaliteiten
zijn op dit ogenblik nog niet bekend. Hierover moet nog overleg plaatsvinden met verschillende actoren,
zoals de FOD BZ, het Vlaams Agentschap Internationaal Ondernemen enz. Indien beslist wordt kantoren te
huren, wordt hiervoor 50.000 euro voorzien. Eveneens een bedrag van 50.000 euro wordt voorbehouden
voor kosten m.b.t. bureelbenodigdheden, fax, telefoon, enz.
De Vlaamse vertegenwoordiging bij de Europese Unie beschikt over een aantal lokalen binnen de
Permanente Vertegenwoordiging (PV) van België bij de Europese Unie in Brussel. In november 2006 zal de
Permanente Vertegenwoordiging verhuizen naar een nieuwe locatie. De huur- en werkingskosten ten laste
van de Vlaamse overheid zullen op basis van de op dit ogenblik beschikbare gegevens 246.000 euro
bedragen voor 2007. Op de PV bij de EU zijn daarnaast nog bescheiden middelen nodig voor de werking,
zoals voor bureelmaterieel, catering, enz. : 5.000 euro.
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Het pand in Den Haag is eigendom van de Vlaamse overheid. De werkingskosten (o.m. energie,
schoonmaak, telefoon, verzending, enz.) bedroegen in 2005 circa 70.000 euro. Voorgesteld wordt voor 2007
een bedrag te voorzien van eveneens 70.000 euro.
In Berlijn beschikt de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering over kantoorruimte op de vijfde
verdieping van de Belgische ambassade. De Vlaamse overheid moet een aandeel in de algemene kosten
betalen aan de F.O.D. Buitenlandse Zaken, in functie van de bezette netto kantooroppervlakte. Dit aandeel
bedraagt nu ongeveer 18 %. In 2005 bedroegen de werkingskosten circa 25.000 euro. Dit bedrag dekt onder
meer algemene werkingskosten zoals energie, belastingen, verzekeringen, onderhoud sanitaire installaties,
kosten conciërge, enz. Er wordt voorgesteld voor 2007 een bedrag van 25.000 euro te voorzien.
De Vlaamse vertegenwoordiging in Londen werd verworven door middel van een long lease (999 jaar). In
2005 bedroegen de werkingskosten circa 52.000 euro. Voor het jaar 2007 stellen wij een bedrag voor van
55.000 euro.
De vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Washington heeft zijn kantoor in de Belgische
ambassade, dit betekent dat zijn huisvestingskost wordt berekend aan de hand van het percentage van de
bezette oppervlakte. Deze kost bedroeg in het jaar 2005 voor de vertegenwoordiger in Washington circa
15.000 euro. Voor 2007 stellen wij een bedrag voor van 16.000 euro.
In Pretoria worden eigen kantoren gehuurd om de visibiliteit van de verschillende Vlaamse diensten te
verhogen vanuit één Vlaamse vertegenwoordiging. De totale kost (huur, “operating costs” en parking)
bedroeg in Zuid-Afrika ongeveer 50.000 euro. Dit huurcontract blijft (voorlopig) budgettair ten laste van het
programma 12.1.Bij het aflopen van het huidige contract medio 2007 zullen afspraken worden gemaakt met
het Agentschap Facilitair Management.
Vanaf 2007 worden de huurcontracten voor Wenen, Parijs, de PV bij de EU in Brussel en Warschau
(gepland) overgenomen door het Agentschap Facilitair Management. Deze overname vertegenwoordigt
globaal een bedrag van 409.000 euro dat vanuit basisallocatie 12.60 overgeheveld wordt naar basisallocatie
12.06 van programma 26.1.
Basisallocatie 12.66: Allerhande uitgaven voor evaluatie van allerlei initiatieven ter uitvoering van
de internationale akkoorden en verdragen tussen Vlaanderen en Centraal - en Oost-Europese
landen
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
13

2005
Uitvoering
100,0%

Krediet
12

Uitvoering
33,3%

2006
Krediet
15

2007
Krediet
8

Binnen de reglementering van het programma voor Centraal- en Oost-Europa (zie basisallocaties 30.01 en
30.05) is de evaluatie ter plaatse van een aantal projecten voorzien, waardoor een betere sturing van de
promotoren en de partners mogelijk wordt, maar ook informatie en ervaring wordt verworven die een
efficiënter beheer van de beschikbare middelen voor de overheid en de partnerlanden mogelijk maakt. Deze
“site visits” hebben reeds herhaaldelijk geleid tot belangrijke bijsturingen aan projecten of zelfs het volledig
stopzetten van de financiering, indien de projectpartners geen goede uitvoering van het project konden
garanderen. Hierdoor worden deze beperkte middelen jaarlijks ruimschoots terugverdiend.
Van dergelijke bezoeken kan ook worden gebruik gemaakt om de levensvatbaarheid en de kansen op succes
van verlengingen of uitbreidingen van projecten op het terrein in te schatten. Dat kan met name in de landen
van de buitengordel (buitengrenzen EU) nuttig blijken.
Dit alles sluit nauw aan bij de beslissing van de Vlaamse Regering van 29 april 2005, waarin deze aangaf het
nieuwe buitenlandbeleid ten aanzien van Centraal- en Oost-Europa te stoelen op volgende drie pijlers:
1) de samenwerking met de nieuwe EU-lidstaten;
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2) de samenwerking met de toekomstige nieuwe EU-lidstaten Roemenië, Bulgarije en Kroatië;
3) de samenwerking met de landen langs de nieuwe buitengrens van de Europese Unie.
Basisallocatie 33.08: Subsidie aan het Vlaams – Europees verbindingsagentschap vzw
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
250

2007
Krediet
560

De Vlaamse Regering engageerde zich in haar Regeerakkoord 2004-2009 om een Vlaams-Europees
Agentschap op te richten (pagina 80) : “Met het oog op zowel de huidige als op de toekomstige uitbreidingen
van de EU en om een betere samenwerking met de vertegenwoordigers uit de andere lidstaten en regio’s
alsook met de instellingen van de EU te kunnen verwezenlijken, wordt er, los van de bestaande structuren,
een Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU opgericht, die met alle bestaande krachten in Vlaanderen
kan samenwerken, rechtstreeks ressorteert onder de minister-president en over de nodige middelen en
personeel beschikt om een werkelijke vertegenwoordiging uit te bouwen op alle vlakken.”.
De minister bevoegd voor Buitenlands Beleid staan in voor de concretisering van deze plannen tot
oprichting.
Het Agentschap zal fungeren als operationele interface tussen de Unie, de Vlaamse overheid, burgers,
bedrijfsleven en middenveld. Kortweg worden, naast bijzondere opdrachten van de Vlaamse Regering,
daarbij verscheidene functies vervuld m.b.t. :
- communicatie en informatiedoorstroming over Vlaamse standpunten en Europese themata
- signaleren van Europese regelgeving en initiatieven in de opstartfase van de Europese
besluitvorming
- partnersearch en netwerking o.m. voor deelname aan Europese projecten en programma’s
- subsidiedoorverwijzing en projectassistentie voor Europese financieringsmogelijkheden
- sensibilisatie van het grote publiek om de EU en haar werking bekender te maken
- public relations om de zichtbaarheid van Vlaanderen in Europa te vergroten
Het budget wordt opgetrokken van 250.000 euro naar 310.000 euro. Met deze bijkomende middelen worden
volgende kosten gedragen:
• personeelsbezetting: aanwerving van drie kadermedewerkers (niveau A1) en één ondersteunende
kracht (niveau C)
• huisvestingskosten: intrekking in het definitieve pand
• werkingskosten
• programmatiekosten: omvatten o.m. kosten verbonden aan de lancering van het Agentschap in het
definitieve pand.
De groei van het krediet op deze basisallocatie past binnen de meerjarenbegroting 2006-2009.
Basisallocatie 33.09: Subsidie met betrekking tot het Vlaams huis in New York
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
300

In 2005 werd de inplanting aangekondigd van een Vlaams Huis in New York. Het Huis zal vooral de
internationale economische en culturele troeven van Vlaanderen tonen en promoten in New York.
Voor de oprichting van het Huis zal gestreefd worden naar een samenwerkingsformule tussen de Vlaamse
overheid en geïnteresseerde privé-partners.
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De Beleidsbrief Buitenlands Beleid 2005-2006 zegt daarover: “In 2006 zullen de praktische voorbereidingen
omtrent het Vlaams Huis in New York worden verder gezet en opgevoerd. Het concept zal verder worden
uitgedacht, de financieringswijze zal worden onderzocht en er wordt gezocht naar een geschikt pand.”
De conceptualisering bevindt zich in de eindfase, en mikt op de opening/operationalisering van het Huis in
de lente van 2008. Om die streefdatum te halen wordt het onontbeerlijk geacht dat een projectmanager en/of
toekomstig manager van het Vlaams Huis kan aangeworven worden en aan de slag kan gaan vanaf eind
2006. Hij/zij zou de oprichting en operationalisering van het Vlaams Huis in situ op gang trekken en
begeleiden. Zo’n operatie kan immers niet vanuit Brussel geleid worden.
Om de nog aan te werven manager toe te laten het project op te starten wordt voorgesteld om op de begroting
2007 een bedrag in te schrijven van € 300.000. Dat bedrag dekt de bezoldiging van deze manager, het
aanwerven van een ondersteunende kracht en de kost van de huur van een voorlopig kantoor.
Het krediet van deze nieuwe basisallocatie past binnen de meerjarenbegroting 2006-2009.
Basisallocatie 35.04: Subsidies aan internationale organisaties en aan binnenlandse promotoren
ter uitvoering van het multilateraal beleid
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

1.661
1.900

100,0%
99,2%

1.140
1.650

100,0%
98,4%

1.200
1.855

1.302
1.666

Het Vlaamse regeerakkoord van juli 2004 pleit voor ‘groeiende samenwerking' met de internationale
organisaties. Het stelt dat de toenemende mondialisering Vlaanderen verplicht 'om een actieve rol te spelen
m.b.t. internationale vraagstukken zoals handel, mensenrechten, migratie, milieu…’
In de internationale politiek is een verregaande internationalisering op allerlei vlakken merkbaar.
Vraagstukken op het vlak van werkgelegenheid, handel, ontwikkelingssamenwerking, leefmilieu, migratie,
volksgezondheid en tal van andere sectoren overstijgen landsgrenzen en worden (vaak) gemeenschappelijk
aangepakt, in de eerste plaats binnen het kader van de internationale organisaties. Het Vlaamse buitenlandse
beleid heeft in het verleden systematisch deze multilaterale kaart getrokken. Twee argumenten hebben
hierbij een doorslaggevende rol gespeeld.
Het eerste argument betreft het streven van Vlaanderen naar erkenning voor het subnationale beleidsniveau.
Financiering van internationale organisaties vormt hierbij vaak de sleutel. Vlaanderen is de internationale
organisaties, in tegenstelling tot nationale staten, geen verplichte bijdragen verschuldigd. Veel meer dan voor
de multilaterale samenwerking van donorstaten is het financiële instrument voor het Vlaamse multilaterale
beleid cruciaal om toegang tot de internationale instellingen te verwerven. Financiering opent de deur voor
rechtstreekse contacten tussen Vlaanderen en het secretariaat van de verschillende internationale
organisaties. Financiering creëert ook de mogelijkheid voor onrechtstreekse aanwezigheid van Vlaanderen,
via het Belgische lidmaatschap: de Vlaamse financiële bijdragen hebben er in het verleden al herhaaldelijk
toe geleid dat het Belgische zitje in bestuursorganen van internationale organisaties door een
vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering kon worden ingevuld.
Een tweede argument voor het voeren van een multilateraal beleid ligt in de internationale verplichtingen van
Vlaanderen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. De internationale gemeenschap heeft zich er
herhaaldelijk toe geëngageerd 0,7% van het BNP te besteden aan ontwikkelingshulp. Het regeerakkoord
bevestigt dat ook Vlaanderen zich inschrijft in dit engagement. De OESO-lidstaten gebruiken het
multilaterale kanaal voor 20 tot 40% van hun officiële ontwikkelingshulp. De officiële ontwikkelingshulp
van Vlaanderen bedroeg 25 miljoen euro in 2003 en 29 miljoen in 2004 – ongeveer 10% daarvan werd via
multilaterale organisaties besteed.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

104

Prioriteiten
Aangezien de Vlaamse budgetten voor multilateraal beleid relatief beperkt zijn en versnippering van de
middelen weinig zinvol is, wordt budgettaire concentratie op een beperkt aantal internationale organisaties
nagestreefd. Daarbij wordt in de eerste plaats geopteerd voor een voortzetting van de samenwerking met de
huidige prioritaire partners, zodat voortgebouwd kan worden op de investeringen van de voorbije jaren.
Belangrijke argumenten voor de samenwerking met deze organisaties zijn: (a) het mandaat van deze
organisaties stemt overeen met de Vlaamse bevoegdheden en expertisesfeer; (b) de transversale werking van
deze organisaties.
Om de samenwerking met deze internationale organisaties een structurele vorm te geven, worden bijdragen
in cycli van twee jaar aan de Vlaamse trustfondsen geleverd en wordt een hoger aandeel besteed aan
programmafinanciering (vs. projectfinanciering). Op deze manier wordt de administratieve overhead voor de
Vlaamse administratie én de betrokken multilaterale organisatie beperkt. Rekening houdend met het principe
van alternerende tweejaarlijkse cycli worden bij beurtrol de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en
UNESCO gefinancierd.
Alternerende financiering van UNESCO en IAO
UNESCO en IAO zijn reeds gedurende bijna 15 jaar de bevoorrechte partners van Vlaanderen. De domeinen
waarop beide organisaties actief zijn, omvatten belangrijke beleidsdomeinen van de Vlaamse Regering (IAO:
werkgelegenheid, sociale dialoog; UNESCO: onderwijs, wetenschap, cultuur, communicatie). Tijdens de
voorbije legislatuur werd een nieuwe stap gezet in de samenwerking door de oprichting van Vlaamse
trustfondsen.
Tot 2004 werd elk fonds jaarlijks aangevuld met ongeveer 700.000 euro. De administratieve procedures voor
aanvulling en besteding van de fondsen wegen in de praktijk zwaar door. Daarom werd voorgesteld om
vanaf 2005 met tweejaarlijkse cycli te werken, waarbij afwisselend de trustfondsen bij IAO en UNESCO
worden gevoed. Hierbij zou telkens worden gewerkt met een bedrag van ca. 1,2 miljoen euro per fonds. Dit
betekent een grotere voorspelbaarheid voor de begunstigde organisatie, maar tevens een vermindering van
het totale bedrag dat elke organisatie tweejaarlijks ontvangt (1,2 miljoen i.p.v. 1,4 miljoen euro).
In 2007 wordt geopteerd voor de financiering van het IAO Trustfonds a rato van 1.165.000 euro.
OESO, Raad van Europa en Task Force Holocaust
Op het vlak van de internationale economische samenwerking werden tijdens de vorige regeerperiode
middelen voorbehouden voor de technische samenwerking van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Raad van Europa en de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
De OESO is een overlegforum rond economisch en sociaal beleid. De Vlaamse overheid neemt actief deel
aan een twintigtal werkgroepen en comités van de OESO. Overeenkomstig de geografische focus van het
Vlaams buitenlands beleid, financiert de Vlaamse overheid sinds 2001 vier projecten van de OESO gericht
op de socio-economische ontwikkeling van Zuid-Oost-Europa.
De Raad van Europa (RVE) werkt op beleidsdomeinen zoals lokaal bestuur en mensenrechten, maar ook
m.b.t. de bescherming van de culturele diversiteit en de rechten van etnische minderheden, o.a. in Centraalen Oost-Europa (programma's inzake lokale overheden, economische ontwikkeling, mensenrechten). Dit zijn
domeinen waarvoor de Vlaamse overheid een eigen multilateraal beleid wenst te ontwikkelen, met name
gericht op Oost-Europa, in het bijzonder Zuid-Oost-Europa (de Balkan-regio).
België is in november 2005 toegetreden tot de “Task Force for International Cooperation on Holocaust
Education, Remembrance and Research” (kortweg: Task Force Holocaust). Hieraan zijn enkele financiële
consequenties verbonden. De verplichte jaarlijkse bijdrage bedraagt 25.000 euro in 2007. In onderlinge
afspraak met de federale overheid en de andere deelstaten, draagt de Vlaamse overheid 7.000 euro bij.
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In 2007 wordt geopteerd voor financiering voor de Task Force Holocaust voor een totaal bedrag van ca.
7.000 euro.
Financiering van Vlaamse VN-promotoren
De Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN), opgericht op 23 oktober 1976, stelt zich tot doel de
beginselen van de VN te verspreiden in Vlaanderen. Sinds 1994 kent de Vlaamse overheid jaarlijks een
subsidie toe aan de VVN als tegemoetkoming in de onkosten verbonden aan het tijdschrift van de VVN, de
‘VVN-berichten’ (sinds 2004: ‘Wereldbeeld’).
Sinds 2003 ontving de VVN een werkingssubsidie van ca. 50.000 euro. De subsidie wordt gemotiveerd door
het feit dat de Algemene Vergadering van de VN in 2002 beslist heeft tot de geleidelijke afbouw van de
officiële informatiecentra van de VN in de ontwikkelde landen. Het Informatiecentrum van de VN voor
België, Nederland en Luxemburg werd vervangen door een informatiecentrum voor heel West-Europa,
waardoor de VVN meer dan vroeger wordt verondersteld de verspreiding van informatie over de VN in
Vlaanderen te verzekeren.
De activiteiten van de VVN tijdens het huidige werkingsjaar worden positief geëvalueerd door het
Departement internationaal Vlaanderen. Voor 2007 wordt 70.000 euro voorzien.
De vorige twee jaren ontvingen de twee UNESCO-verenigingen in Vlaanderen samen ca. 50.000 euro. Dit
krediet dient voortgezet te worden voor de jaarlijkse subsidieaanvragen van deze twee UNESCOverenigingen. Deze verenigingen dragen naast de Vlaamse UNESCO-Commissie immers bij tot de
verspreiding van de idealen van UNESCO in Vlaanderen. Voor 2007 wordt globaal 60.000 euro voorzien
voor de twee UNESCO-verenigingen.
De groei van het krediet op deze basisallocatie past binnen de meerjarenbegroting 2006-2009.
Basisallocatie 35.05: Subsidies als bijdrage van de Vlaamse gemeenschap aan internationale
instellingen en verenigingen
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
30

2005
Uitvoering
67,2%

Krediet
50

Uitvoering
38,7%

2006
Krediet
50

2007
Krediet
50

Vlaanderen is lid van een aantal multilaterale organisaties buiten Europees verband. Belangrijke organisaties
zijn het Wereld Economisch Forum en de Wereldorganisatie voor Toerisme. Het Vlaamse lidmaatschap van
deze organisaties sluit aan bij de wens van de Vlaamse Regering om Vlaanderen een politieke stem en een
grotere visibiliteit te geven binnen de multilaterale gemeenschap.
Aangezien de activiteiten van deze organisaties betrekking hebben op meer dan één departement
worden de bijdragen of lidgelden betaald door de administratie Buitenlands Beleid.
Het Wereld Economisch Forum (WEF) is in een overlegforum voor internationale bedrijven, maar telt ook
een aantal institutionele leden (niet-bedrijven).De belangrijkste activiteit van het WEF is de jaarlijkse
ledenbijeenkomst in Davos. Andere activiteiten van het WEF zijn de jaarlijkse organisatie van een tiental
regionale bijeenkomsten en de publicatie van een aantal rapporten. Vlaanderen is sinds 1993 lid van het
WEF. De lidmaatschapsbijdrage voor de periode van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007 wordt geschat op een
bedrag van 20.000 euro (de lidmaatschapsbijdrage voor de periode van 1 juli 2005 tot 30 juni 2006 bedroeg
19.442,64 euro). Als lid van het WEF ontvangt Vlaanderen rechtstreeks de uitnodigingen voor de jaarlijkse
en regionale bijeenkomsten. De minister-president van de Vlaamse Regering heeft in het verleden
herhaaldelijk deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst. Ook de regionale bijeenkomsten konden in het
verleden meermaals op Vlaamse aanwezigheid rekenen. Dank zij het Vlaamse lidmaatschap moet
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Vlaanderen bovendien geen inschrijvingsgeld betalen voor de jaarlijkse bijeenkomst en een lagere bijdrage
voor de regionale bijeenkomsten. Vlaanderen ontvangt systematisch de officiële verslagen van de jaarlijkse
en regionale bijeenkomsten. Als lid heeft Vlaanderen tot slot toegang tot de 'private area' van de WEFwebsite.
De Asia-Europe Foundation (ASEF) werd in 1997 opgericht in het verlengde van de sinds 1996 gehouden
Asia-Europe Meeting (ASEM) tussen de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie, de
Europese Commissie en 10 regeringsleiders uit Oost-Azië. ASEF heeft tot doel om de burgermaatschappijen
van beide continenten dichter bij elkaar te brengen door intellectuele, culturele en people to people
uitwisselingen. De Stichting wordt gefinancierd door de deelnemende regeringen, de Europese Commissie
en privé sponsors. Voor de periode 2003-2005 werd door Vlaanderen een subsidie toegekend van 33.000
euro. Wallonië (gemeenschap en gewest) en de federale overheid gaven ook ieder 33.000 euro subsidie. Om
de financiële leefbaarheid van ASEF te garanderen wordt gevraagd aan de deelnemende landen om hun
bijdrage jaarlijks te storten in plaats van via een meerjarenbijdrage. Op dit moment is er nog geen
overeenstemming tussen de leden van de Task Force over een systeem van duurzame financiering van
ASEF. Een Singaporees compromisvoorstel gaat uit van een jaarlijkse bijdrage van België voor 32.910 euro.
Indien dezelfde verdeelsleutel behouden blijft, zou Vlaanderen opnieuw een bijdrage van 11.000 euro
moeten voorzien voor 2007.
Daarnaast vallen – in EU-verband – in 2006 de jaarlijks terugkerende lidmaatschappen van bescheiden
financiële omvang te voorzien voor o.m. CEPS (Centre for European Policy Studies) en SEP (Studiegroep
voor Europese Politiek).

Basisallocatie 35.06: Bijdrage tot de werkingsmiddelen van de Anna Lindh Europees-Meditterane
Stichting voor de Bevordering van de Dialoog tussen Culturen en Beschavingen
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
75

Uitvoering
88,9%

2006
Krediet
10

2007
Krediet
10

Het principieel besluit tot oprichting van de ‘Anna Lindh Europees-Mediterrane Stichting voor de
Bevordering van de Dialoog tussen Culturen en Beschavingen’ (of kortweg: ‘Euromed Stichting’) werd door
de Ministers van Buitenlandse Zaken genomen op de Euro-Mediterrane ministeriële bijeenkomst van 22 en
23 april 2002 in Valencia. Het besluit situeert zich in het ruimer kader van het zogenaamde ‘Barcelona
Proces’. Dit proces werd in 1995 opgestart en wordt ook wel ‘Euro-Mediterraan Partnerschap’ of kortweg
‘Euromed’ genoemd. Het heeft tot doel de relaties tussen de EU-lidstaten en de mediterrane landen te
versterken. Deze versterking vindt plaats op drie domeinen: (1) politiek en veiligheid, (2) economisch en
financieel, (3) sociaal, cultureel en humane materies.
Het initiatief rond de Stichting kan binnen de derde pijler van het Barcelona Proces geplaatst worden. Het
doel van de Stichting bestaat uit het bewerkstelligen van een beter wederzijds begrip tussen de culturen en
beschavingen van de regio, onder meer door middel van intellectuele uitwisselingen (bv. seminaries en
conferenties, verstrekken van onderzoeksbeurzen, promoten van Noord-Zuid cultureel jeugdtoerisme) en
culturele en artistieke activiteiten (bv. vertaling van boeken, Euro-Mediterraan netwerk van musea).
De Stichting functioneert als een netwerk van netwerken en wordt via twee kanalen gefinancierd, meer
bepaald de lidstaten en partnerlanden enerzijds en de Commissie anderzijds. Het budget voor de periode
2005-2007 bedraagt circa 11 miljoen euro. Vlaanderen voorziet voor 2005 hierin een bijdrage van 66.666
euro. Aangezien de activiteiten van de Stichting betrekking hebben op meer dan één departement
(Onderwijs, Cultuur, Wetenschappen, Media en Film) en omwille van het algemeen politiek belang van de
dialoog tussen culturen en beschavingen, werd deze bijdrage betaald door de administratie Buitenlands
Beleid. Hiervoor werd een bedrag voorzien van 75.000 euro. Het resterend bedrag van circa 10.000 euro
wordt voorbehouden voor steun aan concrete Vlaamse projecten in het kader van de Stichting, een eventuele
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bijdrage in de werkingskosten van het Belgisch nationaal netwerk en initiatieven om het bestaan van de
Anna Lindh Stichting meer ruchtbaarheid te geven.
Gezien het feit dat Vlaanderen in 2005 reeds een bijdrage voorziet voor drie jaar in de werkingsmiddelen van
de Stichting, wordt voorgesteld om het budget voorzien in het kader van de Anna Lindh Stichting te
behouden op 10.000 euro. Net zoals in 2006 zal dit bedrag als hefboom gehanteerd worden om de
initiatieven van Vlaamse organisaties in het kader van de Stichting op een zo efficiënt mogelijke wijze te
ondersteunen.
Basisallocatie 35.07: Subsidies voor allerlei initiatieven ter uitvoering van de internationale
akkoorden en verdragen tussen Vlaanderen en Centraal - en Oost-Europese landen
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

2.470
3.500

97,6%
75,7%

2.370
3.500

95,5%
98,6%

2.470
3.500

2.570
4.000

Bij het aantreden van de Vlaamse regering in 1992 werden in de beleidsnota o.m. geografische en
operationele prioriteiten bepaald. De landen van Centraal- en Oost-Europa werden als belangrijke prioritaire
partners voor Vlaanderen aangeduid en er werd - met het oog op de voorziene staatshervorming van 1993 vooropgesteld dat hierbij internationale verdragen als instrument zouden worden gehanteerd.
Naar het voorbeeld van de EG (Phare-programma) en o.m. Nederland (Matra, PSO) werd tevens een Vlaams
samenwerkingsprogramma met Centraal- en Oost-Europa in het leven geroepen: Vlaamse organisaties
zouden, met maximaal 85% financiering van de Vlaamse overheid, d.m.v. projecten Vlaamse deskundigheid
en ervaring op diverse domeinen overdragen.
Van 1992 tot 2003 werd hiertoe jaarlijks een bedrag van ca. 6.200.000 euro voorzien.
Bij de regeringswissel in 1999 werd het beleid met een lichte koerswijziging (concentratie uitsluitend op de
10 kandidaat-toetreders tot de EU) voortgezet. De laatste verdragen werden ondertekend en de
projectsamenwerking werd voortgezet. Vlaanderen spitste zijn acties daarbij vooral toe op die domeinen
waarin het een reële meerwaarde kon bieden: economie (KMO, tewerkstelling, opleiding,…), landbouw,
milieu, transport (havens), capaciteitsopbouw inzake administratie, enz. Bovendien werden projecten
uitgevoerd die beantwoordden aan de noden van de partnerlanden inzake het acquis communautaire.
In 2004 werd ook een eerste aanzet gegeven voor samenwerking met de landen van de nieuwe
“Buitengordel” van de EU. Er werden financiële middelen vrijgemaakt voor de financiering van enkele
pilootprojecten in Oekraïne, Kroatië en de regio Sint-Petersburg in de Russische Federatie (zie basisallocatie
35.11).
Ook na 1 mei 2004, de datum van toetreding van 10 van de 12 kandidaat lidstaten tot de EU, werd met alle
huidige Vlaamse partnerlanden (Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië,
Bulgarije, Slowakije, Tsjechische Republiek) verder samengewerkt zoals werd bepaald in het bilaterale
verdrag dat met elk van hen werd ondertekend.
In de begroting voor 2004 diende een besparing te worden gerealiseerd. Daarom werd, rekening houdend
met de toetreding van het grootste deel van de partnerlanden tot de EU, de beschikbare middelen voor
Vlaamse financiële steun gereduceerd tot 2.970.000 euro (tegenover 6,2 miljoen euro voor de voorgaande
jaren).
De Vlaamse Regering besliste op 29 april 2005 het nieuwe buitenlandbeleid ten aanzien van Centraal- en
Oost-Europa te stoelen op volgende drie pijlers:
1) de samenwerking met de nieuwe EU-lidstaten;
2) de samenwerking met de toekomstige nieuwe EU-lidstaten Roemenië, Bulgarije en Kroatië; en
3) de samenwerking met de landen langs de nieuwe buitengrens van de Europese Unie.
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Voor Pijler I werd 670.000 euro voorzien, voor Pijler II 1.800.000 euro en voor Pijler III werden de fondsen
op basisallocatie 35.11 aangewend.
Vlaanderen dient zich in Centraal-Europa te laten leiden door de verdragen die het met al deze landen
aanging (of – met Kroatië – voorbereidt) en anderzijds door de beleidslijnen die door de EU worden gevolgd:
voortzetten van projectwerking en een pre-accessiekader met Bulgarije, Roemenië en Kroatië en
omschakelen naar post-accessiesteun in de acht nieuwe lidstaten.
Daarom wordt in de drie kandidaat-lidstaten (Pijler II) door middel van projecten voortgewerkt aan de
ondersteuning van de inspanningen die vanwege de EU werden opgelegd. Hiervoor werd in 2005 een bedrag
van 1.800.000 euro voorzien. Dit bedrag bleef in 2006 ongewijzigd.
In de nieuwe lidstaten (Pijler I) dient te worden voortgebouwd op de reputatie die Vlaanderen door middel
van projecten en verdragen heeft verworven, de contacten en netwerken dienen te worden in stand gehouden
en verbreed en er dient maximaal gebruik te worden gemaakt van de middelen die de EU ter beschikking
stelt. Voor 2007 wordt in een extra impuls voorzien van 100.000 euro (gecompenseerd via basisallocatie
43.12).
Met de stijging van de GOK (gesplitste ordonnanceringskredieten) die kadert binnen de meerjarenbegroting
2006-2009 kan eindelijk werk worden gemaakt van een inhaaloperatie.
Basisallocatie 35.08: Subsidies aan personen, verenigingen en instellingen in buitenland en
binnenland (eventueel in samenwerking met andere administraties)
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
948

2005
Uitvoering
99,9%

Krediet
678

Uitvoering
96,4%

2006
Krediet
678

2007
Krediet
878

De verschillende samenwerkingsakkoorden tussen Vlaanderen en andere landen, maar ook met multilaterale
organisaties, zijn één van de voornaamste instrumenten om het Vlaams buitenlands beleid vorm en inhoud te
geven. Akkoorden komen echter niet toevallig tot stand. Ze groeien uit diverse contacten, uitwisselingen en
samenwerking tussen overheids- en private organisaties. De middelen voorzien op deze basisallocatie zijn
noodzakelijk om dergelijke initiatieven mogelijk te maken. Zij hebben in vele gevallen een “wegbereidend”
karakter voor samenwerkingsakkoorden of een andere vorm van structurele internationale samenwerking.
Anderzijds spelen vele verenigingen of instellingen ook een belangrijke rol in de organisatie van de
regelmatige internationale uitwisseling van kennis, know how of ervaring. Het is de zoektocht naar die
uitwisseling van kennis en informatie die velen in het buitenland juist over de grenzen doet kijken – of
internationaal actief doet worden. Door een aantal van die verenigingen, instellingen en/of hun activiteiten te
steunen, wordt bijgedragen tot de internationale valorisatie en erkenning van de know how uit Vlaanderen,
tot de behartiging van de Vlaamse belangen in die sector, en tot de internationale naam en faam van onze
regio.
De voornaamste van deze organisaties die vanuit de Vlaamse begroting buitenlandse beleid structureel
worden ondersteund, zijn:
APEC (140.000 euro)
Antwerp/Flanders Port Training Centre (APEC) organiseert modulaire havenmanagementprogramma’s
waarbij de expertise van de Vlaamse havens wereldwijd wordt uitgedragen. De subsidie aan APEC wordt
aangewend om 50 beurzen toe te kennen aan kandidaten uit prioritaire landen voor het Vlaams buitenlands
beleid.
De Raad van Bestuur van APEC besliste op 8 december 2005 om de inschrijvingskosten per deelnemer te
verhogen. Hierdoor zal het bedrag per beurs stijgen van 2.500 euro naar 2.800 euro (bedrag dekt alle
seminariekosten, inclusief het hotelverblijf).

109

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Omwille van de wereldwijde goede reputatie van APEC en de flexibiliteit om eventuele nieuwe prioritaire
landen te betrekken in het beurzensysteem, verdient een hogere subsidie de voorkeur op het verminderen van
het aantal beurzen.

ITMMA (110.000 euro)
Het Institute of Transport and Maritime Management (ITMMA) werd begin 1996 opgericht als een
autonoom instituut binnen de officiële structuren van de confederale universiteit Antwerpen (RUCA, UFSIA
en UIA). ITMMA heeft zich op korte termijn gepositioneerd in binnen- en buitenland als een “center of
excellence” op het gebied van transportgebonden vraagstukken en maritiem management.
De organisatie krijgt reeds enkele jaren een Vlaamse subsidie als tussenkomst in het inschrijvingsgeld en de
verblijfsvergoeding van buitenlandse deelnemers aan het Master na Master Programma in Transport en
Maritiem Management van ITMMA. De Vlaamse overheid betaalt tien beurzen voor kandidaten uit
belangrijke partnerlanden.
De subsidie bedraagt thans 10.500 euro per beurs. Voor 2007 wordt dit bedrag opgetrokken naar 11.000 euro
per beurs.

Het Centrum voor Mexicaanse Studiën (90.000 euro)
Het Centrum voor Mexicaanse Studiën organiseert gastcolleges over alles wat met Mexico te maken heeft.
Het fungeert eveneens als documentatiecentrum voor iedereen die geïnteresseerd is in Mexico. Het centrum
stuurt ook lectoren uit naar Mexico. Samen met de Mexicanen die naar Vlaanderen zijn geweest, dragen zij
bij tot de naambekendheid en imagovorming van Vlaanderen in Mexico.
De subsidies die het Centrum van de overheid krijgt, worden aangewend om de werkingskosten van het
Centrum te financieren. Aangezien bij de beoordeling van de aanvraag voor de subsidies 2005 werd
aangegeven dat de organisatie meer activiteiten moet organiseren in Mexico, wordt de meerkost van deze
activiteiten in rekening gebracht.
UFSIA en de Mexicaanse ambassade dragen ook elk 1/3 van het budget van het Centrum voor Mexicaanse
Studiën bij.
Het Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro (50.000 euro)
Zeven universiteiten in Nederland en Vlaanderen werken samen in het Nederlands-Vlaams Instituut te Caïro
met als doel het stimuleren en internationaliseren van hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in het
Midden-Oosten. De laatste jaren werd ook meer aandacht besteed aan de uitstraling van de Nederlandse en
Vlaamse cultuur.
Sinds 1987 subsidieert de Vlaamse overheid het Nederlands-Vlaams Instituut te Caïro. Tot 2001 werd zowel
tussengekomen in de loonkost van een adjunct-directeur als in de werkingskosten. Met ingang van 2002
werd enkel een loonkostsubsidie toegekend. In 2004 werd geen subsidie toegekend. In 2005 en in 2006 kreeg
de universiteit van Gent een subsidie voor de loonkosten van de adjunct-directeur van het centrum.
Het was de bedoeling van de Vlaamse Regering om via de ondersteuning van het NVIC uitvoering te geven
aan een artikel uit het Vlaams-Nederlands Cultureel Verdrag van 1995, waarin een gezamenlijk
internationaal cultureel optreden in derde landen in het vooruitzicht wordt gesteld.
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Met het oog op het bereiken van deze doelstelling kan voor 2007 worden nagegaan of de subsidie voor het
NVIC niet effectiever kan worden aangewend, bijvoorbeeld door een rechtstreekse subsidie aan het NVIC in
plaats van via de Universiteit Gent.

Vlamingen in de Wereld (7.500 euro)
In 2006 startte de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid met een proefproject waarbij 5 contactpersonen
van Vlamingen in de Wereld werden aangeduid als contactpunt voor de Vlaamse Regering.
In eerste instantie werden vijf landen geselecteerd waarmee Vlaanderen prioritair samenwerkt (Chili,
Québec, de Palestijnse Gebieden, Marokko en Suriname). Elk van deze contactpunten krijgt een forfaitaire
onkostenvergoeding van 1.500 euro.

Samenwerking met Nord-Pas de Calais
In het kader van de samenwerking met Nord-Pas de Calais die in 2007 verder wordt gestructureerd, kan een
subsidie-aanvraag worden verwacht ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking met deze
regio. Diverse Frans-Belgische initiatieven werden genomen om de samenwerking verder uit te bouwen,
zoals de oprichting van een gemengde parlementaire werkgroep, die de mogelijkheden voor een
“eurodistrict” moet onderzoeken. Indien een dergelijk grootschalig lokaal samenwerkingsverband in 2007
wordt opgericht, zal aan de partners, waaronder Vlaanderen een evenredige bijdrage worden gevraagd voor
de werking en het beheer ervan. Ook andere uitgaven ter bevordering van de samenwerking in het
metropoolgebied Rijsel-Kortrijk-Doornik-Moeskroen zijn mogelijk. Zo wordt er opnieuw een subsidie van
6.200 euro voorzien voor het Komitee Frans-Vlaanderen, dat zich inzet voor de promotie van het
Nederlands.

Totaal
De groei van de kredieten op deze basisallocatie met 200.000 euro wordt volledig gecompenseerd via
basisallocatie 43.12.
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Basisallocatie 35.09: Subsidie aan het Flanders Center (Osaka – Japan)
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
640

2005
Uitvoering
100,0%

Krediet
640

Uitvoering
100,0%

2006
Krediet
640

2007
Krediet
640

Het Flanders Center (FC) in Osaka ontvangt van Vlaanderen jaarlijks een subsidie en dit op grond van
werkingsverslagen over het voorbije jaar en voorstellen inzake werking en budget voor het komende jaar.
Voor de jaren 2003-2005 werd een beheersovereenkomst afgesloten. De algemene doelstellingen die hierin
verwoord worden, worden geconcretiseerd in een driejaarlijks businessplan, dat op zijn beurt vertaald wordt
in een jaarlijks actieplan.
Vooral culturele, onderwijs- en wetenschappelijke activiteiten staan centraal: seminaries, voordrachten,
tentoonstellingen, concerten en filmfestivals. Het Centrum schept ook een kader waarin Vlaamse en Japanse
bedrijven elkaar vinden.
De Vlaamse overheid heeft een ‘beheersovereenkomst’ lopen met het FC die de jaren 2006 tot en met 2009
bestrijkt.
In 2004 werd de toelage opgetrokken tot 640.000 euro na de sluiting van de Vlaamse vertegenwoordiging in
Tokyo. Net als in 2005 en 2006 wordt voor 2007 een bedrag van € 640.000 voorzien.

Basisallocatie 35.10: Subsidies met betrekking tot de uitvoering van de internationale verdragen
en akkoorden door Vlaanderen afgesloten
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

540
683

96,4%
97,1%

505
607

99,5%
99,2%

670
870

670
845

In het Vlaamse regeerakkoord staat dat de Vlaamse prioriteit uitgaat naar het versterken van onze
samenwerking met partnerregio’s en regionale organisaties. “We zoeken bij voorkeur naar internationale
allianties met andere naties die binnen de grotere staten de weg naar politieke zelfstandigheid ingeslagen zijn
(Schotland, Catalonië, …) en met kleinere nieuwe EU-lidstaten (Baltische staten, Slovenië, Tsjechië…)”.
De focus van deze middelen zal in 2007 liggen op:
1. het financieel ondersteunen van projecten, ontwikkeld met verdragspartners;
2. het ondersteunen van interregionale samenwerkingsverbanden
1. Verdragspartners
Voor de realisatie van de bilaterale relaties met diverse landen heeft Vlaanderen exclusieve
samenwerkingsverdragen gesloten met de tien nieuwe EU-lidstaten, met Frankrijk, Nederland en
Luxemburg, met Zuid-Afrika, Chili en Quebec.
Al die verdragen of akkoorden omvatten het merendeel van de Vlaamse bevoegdheden. Via
werkprogramma’s, die twee- of driejaarlijks met de partnerlanden worden overlegd, wordt aan deze
verdragen uitvoering gegeven.
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De werkprogramma’s met Québec, Chili, Zuid-Afrika en Frankrijk krijgen hun volle beslag in 2007 en
hiertoe dienen de nodige middelen voorzien te worden. Ook dienen middelen te gaan naar de samenwerking
met een aantal andere niet-Europese partners (b.v. in Azië).
Ter uitvoering van de bilaterale verdragen met de landen van Centraal en Oost-Europa worden ook beurzen
verleend aan studenten uit die landen voor studies aan het Europacollege in Natolin. Concreet zal het in 2007
gaan om 3 beurzen van elk € 10.000, dus in totaal € 30.000 (nl. voor Kroatië, Bulgarije en Roemenië). In het
kader van het samenwerkingsprogramma Centraal- en Oost-Europa werden de laatste jaren vanuit de
administratie Buitenlands Beleid (nu Departement internationaal Vlaanderen) eveneens een aantal
initiatieven ontwikkeld rond capacity building (opleiding van diplomaten, regionale ontwikkeling, enz.).

2. Het ondersteunen van interregionale samenwerkingsverbanden
Vlaanderen werkt vooral in Europees verband samen met een aantal belangrijke regio’s, specifiek met het
doel de positie van de regio’s in de Europese Unie te versterken. Vlaanderen sloot in het verleden reeds een
aantal intentieverklaringen of samenwerkingsprotocollen af met diverse regio’s, onder meer NoordrijnWestfalen, Nord – Pas de Calais, Catalonië, de Zuid-Nederlandse Provincies, Baden Würtemberg, enz. Voor
de activiteiten in het kader van deze samenwerking dienen beperkte middelen te worden voorzien.
Basisallocatie 35.11: Subsidies voor projecten en activiteiten in landen en regio’s waarmee geen
internationale verdragen en akkoorden door Vlaanderen zijn gesloten
2004
NGK
GVK
GOK

2005

Krediet

Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

350
200

99,7%
52,3%

700
200

99,8%
22,8%

350
300

2007
Krediet
450
600

Vlaanderen onderhoudt vanzelfsprekend ook bilaterale samenwerking met landen waarmee het geen
verdragen of akkoorden heeft getekend. Zo’n juridisch bindend verdragskader is ook allerminst een
voorwaarde tot bilaterale samenwerking.
Voor Vlaanderen nogal cruciale landen waarmee geen verdragen bestaan zijn de Verenigde Staten van
Amerika en China.
Er wordt verwezen naar de beslissing van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 om het nieuwe
buitenlandbeleid ten aanzien van Centraal- en Oost-Europa te stoelen op volgende drie pijlers:
1) de samenwerking met de nieuwe EU-lidstaten;
2) de samenwerking met de toekomstige nieuwe EU-lidstaten Roemenië, Bulgarije en Kroatië; en
3) de samenwerking met de landen langs de nieuwe buitengrens van de Europese Unie.
De projecten met betrekking tot pijler I en II worden aangerekend op basisallocatie 35.07, die met betrekking
tot pijler III op deze basisallocatie.
Ook ten aanzien van samenwerking met niet-Europese landen wordt door de Vlaamse regering een groeiende
belangstelling aan de dag gelegd. Het alsmaar toenemende belang van een tijdige investering in allerhande
vormen van samenwerking met China spreekt voor zich.
De groei van de beleidskredieten op deze basisallocatie met 100.000 euro wordt volledig gecompenseerd via
basisallocatie 43.12.
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Basisallocatie 35.12: Subsidie aan de SON Vlamingen in de Wereld
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
250

Uitvoering
100,0%

2006
Krediet
250

2007
Krediet
250

VIW (Vlamingen in de Wereld) wordt reeds sinds de jaren ’80 door de overheid ondersteund. Tot 2002 werd
jaarlijks een facultatieve subsidie toegekend. Vanaf 2003 wordt de subsidie toegekend op basis van een
samenwerkingsovereenkomst. Met ingang van de samenwerkingsovereenkomst 2006-2009 wordt de subsidie
ad nominatim op de begroting voorzien.
De nieuwe meerjarenovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de SON Vlamingen in de Wereld
werd op 13 januari 2006 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
De middelen op deze basisallocatie worden aangewend voor de uitvoering van de opdracht omschreven in de
samenwerkingsovereenkomst:
-

-

VIW fungeert als communicatiekanaal tussen de Vlamingen in het buitenland en de Vlaamse overheid;
VIW werkt aan de verdere uitbouw en de integratie van Vlaamse clubs in het buitenland voor zover zij
activiteiten aanbieden die een bijdrage leveren aan het Vlaamse imago en de naambekendheid van
Vlaanderen in de wereld.
VIW staat in voor het virtuele netwerk tussen Vlamingen door het aanleggen en bijwerken van een
gegevensbestand.
Basisallocatie 35.13: Subsidies voor participatie in projecten in verband met humanitaire bijstand
(eventueel in samenwerking met andere administraties) (pro memorie)
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
1.510

2005
Uitvoering
100,0%

Krediet
1.609

Uitvoering
100,0%

2006
Krediet
1.609

2007
Krediet
-

Deze basisallocatie is – omwille van de aard en de verantwoordelijke entiteit (Agentschap Internationale
Samenwerking) – overgeheveld naar programma 12.2 (ontwikkelingssamenwerking).
Basisallocatie 35.14: Allerhande subsidies voor vredesbevorderende initiatieven, met name de
ondersteuning van vredesprocessen, investeren in wederopbouw en maatschappelijke verzoening
na conflict-beëindiging, aanmoedigen van ‘cross-community’ projecten en activiteiten die
bijdragen tot inter-communautaire ontspanning en dialoog
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

-

-

-

-

200
200

200
200

In de Beleidsnota engageert Vlaanderen zich om bij te dragen “tot een rechtvaardige, vreedzame en
welvarende internationale gemeenschap”, en zich in zijn internationaal optreden te laten “leiden door
universele basiswaarden en mensenrechten”.
De middelen op deze basisallocatie dienen vooral voor het steunen van projecten die bijdragen tot de
vredesopbouw en het temperen van conflictsituaties. Momenteel beschikt de Vlaamse Regering echter
nauwelijks over instrumenten om op actieve wijze vredesinspanningen in het buitenland te ondersteunen.
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In verschillende gebieden waarbij het Vlaams buitenlands beleid sterk betrokken is bestaat nochtans grote
behoefte aan dit soort ondersteuning. Bijvoorbeeld op de Balkan (Kosovo) of in het Midden-Oosten.
Gedurende de afgelopen jaren heeft het Vlaams parlement de Vlaamse Regering in meerdere resoluties
opgeroepen om vredes- en verzoeningsinspanningen in beide gebieden te ondersteunen.
In het licht van het gewijzigde standpunt met betrekking tot de houding van de Vlaamse Regering ten
aanzien van het conflict in het Midden-Oosten van 30 september 2005 en de internationale houding naar
aanleiding van de verkiezingsoverwinning van Hamas in januari 2006, heeft de Minister van Buitenlands
Beleid de idee geopperd om Joodse en Palestijnse jongeren samen te brengen. Dit initiatief moet nog verder
worden uitgewerkt.
Met het oog op vredesbevordering in conflictgebieden kunnen eveneens organisaties die rond deze thematiek
werkzaam zijn in Vlaanderen, ondersteund worden voor concrete projecten ( bv. Vredescentrum Mesen, Ipis
vzw, Pax Christi,…).

Basisallocatie 41.01: Dotatie aan de gemengde commissie Vlaanderen – Nederland ter uitvoering
van het Verdrag van 17/1/95 inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs,
wetenschappen en welzijn tussen de Vlaamse gemeenschap in het koninkrijk België en het
koninkrijk der Nederlanden
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
266

2005
Uitvoering
96,7%

Krediet
269

Uitvoering
97,5%

2006
Krediet
269

2007
Krediet
272

Het instrument bij uitstek voor Vlaams-Nederlandse samenwerking op het vlak van cultuur is het in 1995
ondertekende Vlaams-Nederlandse verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs,
wetenschappen en welzijn tussen de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der
Nederlanden.
Ter uitvoering van artikel 7 van dat verdrag werd een grotendeels niet-ambtelijke Gemengde Commissie
ingesteld. Deze commissie, die een eigen rechtspersoonlijkheid heeft, beschikt over een beperkt secretariaat,
gehuisvest in Brussel.
De opdracht van de Commissie is het verstrekken van adviezen aan de Vlaamse én de Nederlandse Regering
in verband met de in het verdrag omschreven beleidsdomeinen.
De commissie wordt gefinancierd door de Vlaamse en de Nederlandse overheid. De Commissie werd op 13
mei jl. hernieuwd met een aantal nieuwe leden. Het mandaat van deze personen bedraagt vier jaar (1x
verlengbaar). De activiteiten van de Commissie worden door de administratie van zeer nabij opgevolgd door
de structurele aanwezigheid van de secretaris-generaal van het departement Internationaal Vlaanderen in
deze Commissie.
Basisallocatie 41.02: Dotatie aan de strategische adviesraad
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
240
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In 2007 moet de strategische adviesraad van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen voluit operationeel
zijn. Deze adviesraad bestrijkt de vier beleidsvelden Algemeen Buitenlands Beleid, Internationale
Samenwerking, Internationaal Ondernemen en Toerisme, met elk een eigen begrotingsprogramma.
Het vergaren van de nodige kredieten om oprichting en werking van deze adviesraad mogelijk te maken,
gebeurt vanuit elk van deze begrotingsprogramma’s (telkens 60.000 euro) al dan niet in combinatie met de
budgettaire ruimte van de meerjarenbegroting 2006-2009.

Basisallocatie 43.12: Dotatie aan de Provincie West-Vlaanderen in verband met de aanstelling van
een coördinator van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking tussen Vlaanderen
en Noord - Frankrijk
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

-

-

-

-

400
100

100

De grensoverschrijdende en interregionale samenwerking tussen Vlaanderen en Nord-Pas de Calais kende de
laatste jaren een vernieuwde dynamiek, mede door de decentralisatiepolitiek die de Franse regering voert.
De impact die de metropool Rijsel op onze gewesten uitoefent is hier niet vreemd aan. Momenteel streeft
men in het grensgebied naar een grensoverschrijdende Frans-Belgische metropool, door sommigen
“Eurodistrict” genoemd, die beschikt over de nodige overleg- en beheerstructuren. Alle bevoegde overheden
dienen hierbij betrokken te worden. Om de mogelijkheden van een dergelijke uitbouw en structurering van
de grensoverschrijdende samenwerking te onderzoeken, werd in de loop van 2005 tevens een BelgischFranse parlementaire werkgroep opgericht, waarin twee Vlaamse parlementsleden zetelen. Deze werkgroep
was actief in 2006 en zal in het voorjaar 2007 zijn conclusies en voorstellen neerleggen bij de respectieve
overheden.
Teneinde de samenwerking aan Vlaamse zijde te integreren en doelmatiger te maken, stelde de Vlaamse
Regering op 4 maart 2005 een coördinator aan voor een periode van vijf jaar, in de persoon van Paul Breyne,
gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. In 2005 kon, wegens een gebrek aan middelen, enkel het
budget voor het eerste jaar vastgelegd worden (op basisallocatie 30.02). In 2006 is op deze basisallocatie het
budget voor de resterende vier jaar in één enkele keer vastgelegd. Aldus komen voor 2007 beleidskredieten
vrij die elders binnen programma 12.1 (basisallocatie 35.07, 35.08 en 35.11) zullen worden ingezet.
De taak van de coördinator bestaat er o.m. in een globaal strategisch plan voor de grensoverschrijdende
samenwerking te begeleiden en een coördinatie-mechanisme uit te werken. Op die wijze kan een
doeltreffend antwoord geboden worden op de nieuwe initiatieven die Frankrijk op dit terrein ontwikkelt. De
coördinator vervult eveneens een rol bij de begeleiding van de Vlaamse parlementsleden die deelnemen aan
de Belgisch-Franse parlementaire missie en zal in 2007 instaan voor de coördinatie van het lokale overleg
rond de aanbevelingen die de werkgroep deed.
Basisallocatie 74.01: Allerhande uitgaven met betrekking tot de inrichting van kantoren van
Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland of bij de Europese Unie en met betrekking tot de
aankoop van machines, meubilair en materiaal voor die kantoren
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
21

2005
Uitvoering
82,1%

Krediet
20

Uitvoering
0,0%

2006
Krediet
48

In 2007 zullen een aantal uitgaven op deze basisallocatie aangerekend worden in verband met:
-

de opening van een Vlaamse vertegenwoordiging in Warschau

2007
Krediet
49
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de versterking van een aantal bestaande Vlaamse vertegenwoordigingen
de opening van lokale antennes ter aanvulling van de bestaande posten

Naast de inrichting van deze nieuwe kantoren, moeten er doorlopend middelen voorzien worden voor de
aankoop en de (eventuele) vervanging op verschillende standplaatsen van meubilair en buroticamateriaal,
zoals faxtoestellen, fotokopieermachines, digitale camera’s en dergelijke.
Basisallocatie 85.10: Permanente voorschotten met het oog op de betaling van uitgaven waarvan
de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
22

2005
Uitvoering
0,0%

Krediet
51

Uitvoering
0,0%

2006
Krediet
52

2007
Krediet
78

De in 2006 voorziene 52.000 euro op deze basisallocatie moet het mogelijk een nieuw rollend fonds te
creëren op twee standplaatsen, in het geval een vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering langdurig ziek
wordt, vertrekt of door andere omstandigheden zijn functie ter plaatse niet meer kan uitoefenen.
In 2007 wordt een nieuwe vertegenwoordiger operationeel in Warschau. Hiertoe moeten middelen voorzien
worden voor het opstarten van een rollend fonds. Voorgesteld wordt hiervoor 25.000 euro extra te voorzien.
Deze toename wordt gedekt door de vrijkomende middelen in het kader van de meerjarenbegroting 20062009.
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PROGRAMMA 12.2
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
begroot

2004
Uitvoering %

begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot

2007
raming

Krediet
4.371
11.357
7.900

2004
Uitvoering %
77,2
99,4
95,7

Krediet
3.083
13.507
11.000

2005
Uitvoering %
92,0
99,6
91,0

2006
Krediet
3.529
13.949
13.342

2007
Krediet
5.311
16.536
16.904

AO
TO

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
VISIE (gezamenlijk voor Buitenlands Beleid én Ontwikkelingssamenwerking)
Vlaanderen heeft een visie op de wereld en op zijn eigen plaats en rol in de internationale context. Dit
ideaalbeeld vormt het richtinggevende principe voor de opties en keuzes die gemaakt worden tijdens deze
legislatuur. Deze visie – zoals verwoord in de Beleidsnota 2004-2009 – luidt als volgt:
Vlaanderen wil als open en welvarende deelstaat bijdragen tot een van onderuit opgebouwde Europese
Unie en een rechtvaardige, vreedzame en welvarende internationale gemeenschap. Om de Vlaamse
belangen te behartigen en bij te dragen tot een mondiale duurzame ontwikkeling neemt Vlaanderen op
een structurele en solidaire wijze pro-actief deel aan het Europese en internationale gebeuren. In zijn
internationaal optreden laat Vlaanderen zich leiden door universele basiswaarden en mensenrechten.

MISSIE (gezamenlijk voor Buitenlands Beleid én Ontwikkelingssamenwerking)
Het Vlaams buitenlands- en ontwikkelingsbeleid gaat uit van de volgende missie, zoals geformuleerd in de
Beleidsnota 2004-2009:
Het Vlaams buitenlands- en ontwikkelingsbeleid positioneert Vlaanderen in de wereld en brengt de
wereld in Vlaanderen. Via deelname aan de Europese besluitvorming en het uitbouwen van bilaterale
en multilaterale relaties participeert Vlaanderen actief aan de internationale besluitvorming en aan de
andere vormen van samenwerking in de wereldgemeenschap.
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STRATEGISCHE KEUZES EN BELEIDSOPTIES (uit Beleidsnota 2004-2009).
1.
Het werken aan de verbreding van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij de zes miljoen
Vlamingen door:
- het inwerkingstellen van het decreet over ontwikkelingseducatie waarbij Vlaamse organisatie worden
uitgenodigd om projecten in te dienen;
- het steunen van Vlaamse steden en gemeenten bij de uitbouw van een lokaal Noord-Zuidbeleid;
- het regelmatig communiceren over de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.

2.
Het inschrijven in de hedendaagse internationale ontwikkelingsagenda door heel gericht mee te werken aan
de realisatie van een aantal millenniumdoelstellingen, waarbij gefocust wordt op Zuidelijk Afrika met
Mozambique als één van de minst ontwikkelde landen (eventueel een derde partnerland).
3.
Het verder kijken dan louter armoedebestrijding en het bijdragen tot de economische ontwikkeling in het
Zuiden via diverse instrumenten als:
- het uitbouwen van een helpdesk die de markten in Vlaanderen en Europa beter moet ontsluiten voor
producenten uit het Zuiden;
- het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en “fair trade” (duurzame handel);
- het verlenen van waarborgen aan Vlaamse organisaties (ontwikkelingsfondsen) die in het Zuiden
microkredieten verstrekken.
4.
Het verder uitbouwen van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in zowel de diepte als de breedte:
- in de diepte door in een kaderdecreet onder andere de algemene visie, doelstellingen, keuzecriteria,
instrumenten en evaluatiemechanismen voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking op te nemen;
- in de breedte door werk te maken van de overheveling van programma’s en bijhorende middelen van de
federale ontwikkelingssamenwerking naar Vlaanderen.

KRITISCHE SUCCESFACTOREN (uit Beleidsnota 2004-2009)
1.
Het ontwikkelen van een strategie voor elk van de partnerlanden in het Zuiden en het vervolgens uitvoeren
van deze strategie.
2.
Het uitwerken van een kaderdecreet met een algemene visie, doelstellingen, keuzecriteria, instrumenten en
evaluatiemechanismen voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN (uit Beleidsnota 2004-2009)
1.
Het communiceren over de eigen activiteiten aan het Vlaamse Parlement, de Vlaamse Regering, de burger,
het middenveld en het buitenland alsmede het opzetten van campagnes over ontwikkelingssamenwerking.
2.
Het ondersteunen van sensibiliseringsacties van indirecte actoren.
3.
Het ondersteunen van gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.

119

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

4.
Het uitvoeren van de samenwerking met Zuid-Afrika.
5.
Het uitvoeren van de samenwerking met Mozambique.
6.
Het heroriënteren van de ontwikkelingssamenwerking met Marokko naar een bilateraal partnerschap.
7.
Het stimuleren van eerlijke handel.
8.
Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
9.
Het verlenen van waarborgen aan ontwikkelingsfondsen.
10.
Het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisuitwisseling.
11.
Het evolueren van projectfinanciering naar programmafinanciering bij een aantal prioritair bilaterale en
multilaterale partners.

STRATEGISCHE PROJECTEN VOOR 2007
1.
Initiatie van de samenwerking met Malawi.
2.
Uitvoering van het kaderakkoord met UNAIDS.
3.
Lancering van publieke initiatieven betreffende de vierde pijler.
4.
Inwerkingtreding van de Helpdesk Import Vlaanderen.
5.
Aanvulling van het Waarborgfonds voor Microfinanciering.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
Basisallocatie 12.22: Uitgaven voor ontvangst van buitenlandse delegaties (pro memorie)
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
50

2007
Krediet
-
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De kredieten van deze basisallocatie zijn toegevoegd aan deze van basisallocatie 12.33.

Basisallocatie 12.26: Uitgaven met betrekking tot activiteiten en manifestaties georganiseerd in
het buitenland door het agentschap (met inbegrip van dienstreizen)
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
43

Naast de administratie in Brussel heeft het Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) twee
kantoren in het buitenland, namelijk in Pretoria (Zuid-Afrika) en Maputo (Mozambique).
De expert in Pretoria wordt bijgestaan door twee personeelsleden. In 2006 werkte in Maputo één expert.
Omdat het werkveld wordt uitgebreid met een derde partnerland – Malawi – komt er in Maputo een tweede
personeelslid bij.
Zij vormen een rechtstreeks contactpunt met de lokale overheden en andere samenwerkingspartners binnen
het kader van de programma’s en projecten inzake ontwikkelingssamenwerking. Zij brengen ook regelmatig
bezoeken aan de door Vlaanderen gesteunde programma’s en projecten.
Zij ontvangen missies en begeleiden delegaties vanuit Vlaanderen.
Zij organiseren manifestaties waarbij de rol van Vlaanderen inzake ontwikkelingssamenwerking zichtbaarder
wordt.
De kredieten op deze nieuwe basisallocatie worden gecompenseerd via basisallocatie 43.02.
Basisallocatie 12.31: Allerhande uitgaven met betrekking tot initiatieven van de Vlaamse minister
bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
163

2005
Uitvoering
43,1 %

Krediet
157

Uitvoering
93,8 %

2006
Krediet
109

2007
Krediet
110

Het betreft hier uitgaven van diverse aard, zoals zendingen, publicaties en colloquia.
De uitgaven verbonden aan buitenlandse zendingen zijn moeilijk voorspelbaar op middellange termijn
gezien de invloed van factoren waarop men weinig greep of zicht heeft. Vaak is men afhankelijk van
uitnodigingen uit het buitenland voor initiatieven van verschillende aard die thans nog niet gekend zijn.
Bij diverse gelegenheden (belangrijke congressen, manifestaties, prospectie en evaluatie projecten) worden
derden aangeduid om in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Vlaanderen te vertegenwoordigen in het buitenland. Ook deze kosten vallen ten laste van deze basisallocatie.
De minister biedt aan sommige buitenlandse studenten, deskundigen, ambtenaren of beleidsmakers de kans
om in Vlaanderen deel te nemen aan colloquia, seminaries, lezingen, enz. over de ontwikkelingsproblematiek
en aanverwante thema's.
Ten slotte dient de minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking over de mogelijkheid te beschikken
om op een gerichte manier met binnen- en buitenlandse belangstellenden te communiceren over
ontwikkelingssamenwerking en het Vlaamse beleid dienaangaande.
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Basisallocatie 12.32: Overeenkomsten in het kader van sensibilisatie en educatieacties inzake
ontwikkelingssamenwerking
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
250

2005
Uitvoering
61,7 %

Krediet
182

Uitvoering
38,5 %

2006
Krediet
200

2007
Krediet
193

Contracten met verenigingen en instellingen voor de realisatie van projecten, programma’s en investeringen
in het kader van sensibilisatie, ontwikkelingseducatie en communicatie inzake ontwikkelingssamenwerking.
Indien men inzake het Vlaamse sensibiliserings-, ontwikkelingseducatie- en communicatiebeleid in de
toekomst structureel wenst te werken en eigen projecten wil realiseren, moet de mogelijkheid tot het sluiten
van contracten bestaan.
Deze kunnen dienen voor verschillende doeleinden:
1. In 2004 werd een nieuw decreet inzake ontwikkelingseducatie goedgekeurd met de bedoeling een
kwaliteitsvol kader aan te bieden aan de verschillende organisaties. De middelen op de basisallocatie
12.32 zullen aangewend worden voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om een vernieuwende
impuls in de sector te stimuleren. Hoewel er nog geen gericht onderzoek is gedaan naar de impact
van sensibilisatieacties in Vlaanderen, noch naar de perceptie ervan, blijkt uit Europese studies dat
het bereik in Vlaanderen nog steeds minimaal is.
2. Ook de Vlaamse overheid moet mogelijkheden bezitten tot het communiceren over zijn beleid. De
Vlaamse overheid kan bijvoorbeeld meer thematische communicatie verzorgen, bijvoorbeeld een
communicatiecampagne over de Millenniumdoelstellingen. Het organiseren van congressen omtrent
bepaalde beleidsdomeinen om de discussie te stimuleren behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Basisallocatie 12.33: Allerhande uitgaven met betrekking tot de samenwerking met betrekking tot
de partnerlanden
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
300

2005
Uitvoering
73,0 %

Krediet
300

Uitvoering
91,0 %

2006
Krediet
300

2007
Krediet
400

Op deze basisallocatie worden voortaan zowel de uitgaven verbonden aan zendingen in opdracht van het
VAIS als deze verbonden aan de ontvangsten van buitenlandse gasten door het VAIS aangerekend, vandaar
ook een aanpassing van de omschrijving van deze basisallocatie.
Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen, wordt volgens de PCM-methode gewerkt. In het
raam daarvan wordt regelmatig een beroep gedaan op externe deskundigheid. Daarom moeten ook uitgaven
worden voorzien voor o.a.:
De aanduiding van onafhankelijke experts die instaan voor de externe evaluatie en de auditing van de
lopende en afgelopen projecten
Zendingen, reis- en verblijfkosten voor de opvolging, monitoring en rapportering van en over lopende
projecten
De aanduiding van deskundigen, voor de projectidentificaties en projectformuleringen, het begeleiden en
coördineren van de workshops
De vertaling van allerlei documenten of stukken uit de projectbundels naar de taal van het partnerland.

122

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Anderzijds moet het VAIS in het kader van zijn samenwerking met partnerlanden en van zijn opdracht in het
algemeen in staat zijn om op een passende en waardige wijze buitenlandse gasten te ontvangen.
De toename van het krediet op basisallocatie 12.33 met 100.000 euro wordt gecompenseerd vanuit
basisallocatie 12.22 (50.000 euro) en vanuit basisallocatie 43.02 (50.000 euro).
Basisallocatie 12.60: Huur en werkingskosten van het agentschap in het buitenland
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
48

Naast de administratie in Brussel heeft het Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) twee
kantoren in het buitenland, namelijk in Pretoria (Zuid-Afrika) en Maputo (Mozambique).
Voor beide kantoren dienen werkingskosten voorzien te worden, zoals huur, verwarming, verlichting,
bewaking, schoonmaak, onderhoud van een fotokopiemachine, fax, telefoon en bureelbenodigdheden.
De huisvestingssituatie is verschillend in de twee standplaatsen.
In Pretoria worden momenteel de kosten voor huur van de kantoren, waarin zowel personeelsleden van het
departement internationaal Vlaanderen als van het VAIS gehuisvest zijn, gedragen door het departement.
Het VAIS neemt de kosten voor bewaking, telefoon en leasing en onderhoud van fax en kopietoestel voor
zijn rekening.
Het huurcontract loopt tot half 2007. Het is nog niet uitgemaakt of de huidige situatie en verdeelsleutels
dezelfde blijven na afloop van dit contract.
In Maputo beschikt de expert van het VAIS momenteel niet over een eigen kantoorruimte. Vanaf 2007 zal
het VAIS een geschikte kantoorruimte huren. Deze uitgave is mede verantwoord door het feit dat de
standplaatsverantwoordelijke voor Maputo nu voltijds voor het VAIS werkt (komende van 1/5) en dat een
tweede persoon op deze standplaats zal worden ingezet om ook de contacten met Malawi te verzorgen.
De kredieten op deze nieuwe basisallocatie worden gecompenseerd via basisallocatie 43.02.
Basisallocatie 33.02: Allerhande subsidies in het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord
social profit
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
678

2005
Uitvoering
99,8 %

Krediet
660

Uitvoering
100,0 %

2006
Krediet
675

2007
Krediet
696

Het Vlaams Intersectoraal akkoord voor de social profitsector 2000-2005 voorziet in de regularisatie en
harmonisatie van de DAC-maatregel.
De Vlaamse Regering besliste op 14 december 2001 om de ontwikkelingsprojecten te regulariseren.
Het protocol dat tussen de sociale partners en de Vlaamse Regering werd afgesloten voorziet in het behoud
van de tewerkstelling. Aangezien de administratie Buitenlands Beleid het aantal te financieren
arbeidsplaatsen niet kan verminderen, is voor het vierde jaar op rij een kredietherschikking vereist om het
saldo te kunnen financieren.
Met ingang van 1 januari 2002 werden 10 projecten met een totale tewerkstelling van 17 VTE
geregulariseerd in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Vanaf 1 juli 2003 werden nog eens 7 VTE
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overgenomen. Eén arbeidsplaats die reeds van bij de regularisatie in 2002 vacant was, werd geschrapt. In
totaal moet dus de totale loonkost voor 23 VTE worden voorzien op de begroting.
Bij de tweede fase van de regularisatie binnen ontwikkelingssamenwerking werd in 2003 79.000 euro
overgeschreven van de begroting “tewerkstelling” voor de lonen in de tweede jaarhelft. Op de begroting
2004 werd nog eens 79.000 euro toegevoegd aan de ba 33.02 omdat voortaan de loonkost voor het ganse jaar
ten laste werd gelegd van OS. Hierbij werd echter geen rekening gehouden met het enkel en dubbel
vakantiegeld dat in 2003 reeds door VDAB was uitbetaald.
Onder het Vlaams Intersectoraal Akkoord III (VIA III) werd overeengekomen om de ongelijkheden m.b.t. de
eindejaarspremie weg te werken. De meerkost van deze operatie wordt bijgepast door de begroting.
Het voor 2007 voorziene krediet is voldoende om aan alle verplichtingen tegemoet te komen.
Basisallocatie 33.80: Allerhande subsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking,
gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de nationale loterij (pro memorie)
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
0

2005
Uitvoering
-

Krediet
0

Uitvoering
-

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

Basisallocatie 35.01: Subsidies aan personen, verenigingen en instellingen in binnen- en
buitenland
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
540

2005
Uitvoering
69,7%

Krediet
564

Uitvoering
100,0%

2006
Krediet
1.947

2007
Krediet
1.947

In het kader van de ontwikkelingssamenwerking kunnen interessante initiatieven zich aandienen zowel in het
buitenland als in het binnenland. Teneinde te kunnen inspelen op de vraag om financiële steun voor de
realisatie van projecten, programma's en investeringen in het kader van de OS, werd deze kredietlijn
voorzien.
Op deze basisallocatie staan subsidies ter ondersteuning van communicatie-initiatieven ter verbreding van
het draagvlak. Subsidies worden gegeven aan IPS (International Press Service) en Wereldmediahuis,
verantwoordelijke uitgever van Mo*magazine. Er wordt een subsidie voorzien voor het opstarten van een
gezamenlijke website IPS/Wereldmediahuis, die het draagvlak voor Zuid-, Noord - Zuid en
globaliseringsproblematiek moet vergroten in Vlaanderen, door een bundeling van mondiaal nieuws met
diepgang dat weinig of minder aandacht krijgt in reguliere nationale en internationale pers. De doelstelling is
meer en andere mensen bereiken dan de huidige lezers van MO* en IPS.
Ook congressen, seminaries e.d. worden betoelaagd van het budget van deze basisallocatie.
De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) verzorgt de begeleiding en de vorming van
de gemeenten die een convenant gesloten hebben met de Vlaamse overheid of in de toekomst aan het
convenantbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking wensen te participeren. De VVSG zet hiervoor
twee medewerkers (FT) in.
Ten aanzien van 2005 werd in 2006 de subsidie van Ex-Change vzw quasi verdubbeld tot 237.730 euro.
Het programma van deze organisatie levert een bijdrage in het kader van de beleidsnota Buitenlands Beleid
en Internationale Samenwerking. In 2005 onderging de organisatie een evaluatie, waarbij de rol die ze kan
spelen in het zuiden bevestigd werd.
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De Vlaamse Regering besliste op 25 november 2005 om voor het jaar 2006 een subsidiebedrag van 450.000
euro toe te kennen aan de VVOB en maakte het subsidiebedrag voor de volgende jaren afhankelijk van een
doorlichting door de Inspectie van Financiën. In haar advies stelt de Inspectie van Financiën een degressief
scenario voor, waarbij de subsidiëring gebonden wordt aan prestaties.
Het Vlaams beleid inzake ontwikkelingssamenwerking schrijft zich in de internationaal afgesproken
millenniumdoelstellingen in en heeft o.m. de bestrijding van de armoede als een prioritaire doelstelling
geformuleerd. Het bevorderen van de economische ontwikkeling is één van de belangrijkste hefbomen om
deze doelstelling te realiseren. Een Helpdesk Import Vlaanderen is opgericht om bedrijven, voornamelijk
KMO’s, in ontwikkelingslanden te ondersteunen in hun pogingen om toegang te verkrijgen tot de Vlaamse
en Europese markt.
Basisallocatie 35.02: Subsidies ter ondersteuning van allerhande initiatieven in verband met de
realisaties van projecten, programma’s en investeringen in het kader van de Vlaamse
samenwerking met regio’s en landen in ontwikkeling
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

10.073
7.000

99,4%
96,6%

9.923
9.000

99,7%
98,8%

10.923
11.560

15.510
14.180

In het regeerakkoord en in de beleidsnota 2004-2009 “Buitenlands Beleid en Internationale Samenwerking”
staat uitdrukkelijk vermeld dat zuidelijk Afrika de prioritaire regio is voor de Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking. Dit betekent in de eerste plaats dat de samenwerking met Zuid-Afrika en
Mozambique wordt voortgezet.
Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 werd Malawi daar als derde partnerland aan
toegevoegd.
Zuid-Afrika
Vlaanderen en Zuid-Afrika hebben in augustus 2001 een Memorandum of Understanding (MOU) inzake
ontwikkelingssamenwerking ondertekend. Dit MOU effent de weg voor directe en indirecte samenwerking.
Sinds 2001 is de samenwerking met Zuid-Afrika hoofdzakelijk, doch niet exclusief, een directe
samenwerking. In februari 2005 zijn Vlaanderen en Zuid-Afrika het eens geraakt over de tekst van een
strategienota die de krachtlijnen van de directe samenwerking vastlegt voor de jaren 2005-2009. Op 22 april
2005 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gehecht aan deze strategienota.
De krachtlijnen zijn:
- geografische concentratie: de samenwerking wordt toegespitst op drie provincies: Limpopo,
Kwazulu-Natal en Vrijstaat
- sectoriële concentratie: elk van de drie provincies heeft zijn prioritaire sectoren naar voren
geschoven. In Kwazulu-Natal is dat de landbouw en de voedselzekerheid; in Limpopo duurzame
jobcreatie en agrotoerisme en in Vrijstaat aidspreventieprogramma en duurzame jobcreatie in de
sociale economie.
Er zal voor elk van de drie provincies jaarlijks een bedrag van 1,5 miljoen euro vrijgemaakt worden. Dit
geeft een totaal van 4.500.000 euro.

Mozambique
In maart 2004 hebben Vlaanderen en Mozambique een Memorandum of Understanding ondertekend voor
een periode van vijf jaren. In dit MOU komen beide partijen overeen dat ze hun samenwerking zullen
toespitsen op de gezondheidssector, meer bepaald de strijd tegen HIV/Aids.
Einde mei 2005 hielden Vlaanderen en Mozambique hun eerste Jaarlijkse Consultatie. Tijdens deze
Consultatie hebben beide partijen afspraken gemaakt over de strategie en de samenwerking voor de komende
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vijf jaren. De samenwerking zal gefocust worden op gezondheid en onderwijs. In 2007 dienen middelen
gereserveerd te worden voor de hierna vermelde initiatieven uit het hoofdstuk gezondheid:
o Vlaanderen heeft zich principieel akkoord verklaard met de Sector Wide Approach (SWAP) in de
gezondheidssector, wat impliceert dat Vlaanderen (een deel van zijn) steun kanaliseert via de
budgetfondsen in de gezondheidsector. Jaarlijks zal hiervoor een bedrag van 2.000.000 euro
vrijgemaakt worden over een periode van vijf jaren.
o Daarnaast zal Vlaanderen investeren in ontwikkeling en training van human resources via het Centro
Regional de Desenvolvimento da Saude voor een bedrag van 2.000.000 euro.
o

Tenslotte zal een project rond preventie en behandeling van HIV/Aids en SOA in de provincie Tete
ondersteund worden met een bedrag van 1.865.000 euro.

Malawi
De samenwerking van Vlaanderen met het derde partnerland, Malawi, is gestart met een bijdrage aan
UNaids. Deze bijdrage is gericht op de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (South Africa
Development Community, SADC), met bijzondere focus op Malawi.
Vanaf 2007 wordt met een programmawerking gestart. De programmeringsfase zal meer duidelijkheid
brengen over de te volgen pistes en daaruit voortvloeiend worden er specifieke projectvoorstellen uitgewerkt.
In 2007 wordt hiervoor een budget voorzien van 3.000.000 euro.

Marokko
De verbintenissen in Marokko zullen aflopen in de loop van 2007.

De forse stijging van beleids- en betalingskredieten kadert binnen de budgettaire ruimte van de
meerjarenbegroting 2006-2009; deels is er ook compensatie vanuit basisallocatie 43.02.
Basisallocatie 35.03: Subsidies aan verenigingen en instellingen voor de realisatie van projecten,
programma’s en investeringen in het kader van sensibilisatie en educatie inzake
ontwikkelingssamenwerking
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

1.284
900

99,9%
88,5%

1.284
1.000

99,6%
98,2%

726
1.000

726
1.000

Elk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking vereist een voldoende sterk maatschappelijk draagvlak. Het
beleid zelf wil daarom investeren in de versterking van dat draagvlak via sensibilisatie en
ontwikkelingseducatie.
Sinds 2004 is een decreet op de ontwikkelingseducatie in voege. Het decreet bepaalt dat de Vlaamse
Regering jaarlijks een open oproep doet tot het indienen van sensibilisatie- en educatieprojecten.
De middelen op de basisallocatie 35.03 worden op de begroting ingeschreven voor de uitvoering van dit
decreet.
Op de oproep 2004 (budget 2005) werd gereageerd door 50 organisaties. Hun ingezonden projecten
vertegenwoordigen een globale vraag tot subsidies van 1.209.037 euro.
De oproep van 2005 (budget 2006) was goed voor een totale vraag tot subsidies van 2.747.385,94 euro,
ingediend door 33 organisaties.
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De vraag naar deze vorm van subsidiëring blijft ruim hoger dan de beschikbare kredieten, maar de aldus
geselecteerde projecten getuigen van een hoge kwaliteit.
Basisallocatie 35.04: Subsidies aan internationale organisaties
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

-

-

300
150

100,0%
90,0%

300
150

300
470

Het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van ontwikkelingssamenwerking neemt als uitgangspunt de
internationale ontwikkelingsdoelstellingen overeengekomen in de schoot van de Verenigde Naties (VN). Om
de samenhang van dit beleid te bevorderen en omwille van schaalvoordelen, dient naast een bilaterale pijler
gericht op de doellanden Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi ook budgettaire ruimte te worden ontwikkeld
voor steun aan de initiatieven van de gespecialiseerde agentschappen en programma's van de VN. Deze
internationale organisaties ontvingen een mandaat van de internationale gemeenschap voor de aanpak van
een welbepaalde beleidsproblematiek, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg (WHO), Kinderrechten
(UNICEF), werkgelegenheid (IAO), handel en ontwikkeling (UNCTAD, WTO), landbouw (FAO) of de
coördinatie van de strijd tegen HIV/aids (UNAIDS).
Drie doelstellingen, opgenomen in de Beleidsnota Buitenlands Beleid en Internationale Samenwerking 20042009, vinden aansluiting bij de agenda van de internationale gemeenschap:
• de geografische focus op Zuidelijk Afrika, (Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi);
• steun voor de hoogste noden op het vlak van gezondheidszorg, met name de strijd tegen de HIVepidemie, het meest acute en grootschalige probleem in hoger vermelde regio;
• aandacht voor de sleutelrol van (eerlijke) handel (fair trade) in de bevordering van een stabiele groei en
economische ontwikkeling. Dit laatste impliceert ondersteuning van het ondernemerschap, productieve
werkgelegenheid, aandacht voor opleiding en training en natuurlijk ook arbeids- en kinderrechten.
Door steun aan de internationale organisaties kan de Vlaamse overheid een actieve rol en aanwezigheid
nastreven binnen de internationale fora en een effectieve bijdrage leveren aan de inspanningen van de
internationale gemeenschap om de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling te bereiken
(Millenniumverklaring van de Verenigde Naties, New York, september 2000).
De voorbije jaren werden reeds bijdragen geleverd aan de internationale organisaties vanuit basisallocatie
35.04 van programma 12.1 (Algemeen Buitenlands Beleid); vanaf 2006 gebeurt dit vanuit programma 12.2
(ontwikkelingssamenwerking).
In 2006 werd met het beschikbare beleidskrediet het project WHO-Onderzoeksprogramma voor
reproductieve gezondheid (HRP voor SADC) verder gesteund.

In 2007 zal het budget worden aangewend voor gelijkaardige nieuwe initiatieven.
Basisallocatie 35.05: Subsidies voor participatie in projecten in verband met humanitaire bijstand
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
1.609

Sedert 1992 wordt op programma 12.1 (Algemeen Buitenlands Beleid) een bijzondere allocatie (35.13)
voorzien voor noodhulpoperaties. Na het operationeel worden van Beter Bestuurlijk Beleid gebeurt de
behandeling en opvolging van dossiers door het Agentschap voor Internationale Samenwerking. Om die
reden en omwille van meer transparantie wordt deze basisallocatie overgeheveld van programma 12.1 naar
programma 12.2.
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Het werkingskader volgens dewelke de projecten in het kader van humanitaire hulp worden beoordeeld,
verwijst naar “niet te voorziene rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong of met de verergering van
structurele problemen verbonden aan oorlogen, hongersnood, bevolkingsverplaatsingen,
vluchtelingenstromen of epidemieën.”.
Zonder enige twijfel zullen er zich ook in het jaar 2007 gebeurtenissen voordoen die volgens bovenstaande
definitie als noodsituatie kunnen gecatalogeerd worden.
Basisallocatie 41.02: Dotatie aan de DAB waarborgfonds microfinanciering
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
248

2007
Krediet
248

Het vroegere systeem van waarborgverlening was gebaseerd op het besluit van de Vlaamse Regering van 22
december 1994 tot regeling van de erkenning van de ontwikkelingsfondsen en ontwikkelingsprojecten en
waarborgverlening aan de erkende ontwikkelingsfondsen.
De ervaring leerde dat een nieuw, meer werkbaar instrument een noodzaak was voor de steun aan
ontwikkelingsfondsen. De waarborgverlening is immers een instrument dat in se uitstekend past in de
filosofie van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking: door middel van microfinanciering wordt aan de
partners uit het Zuiden, die zelf over onvoldoende middelen beschikken om een lening bij een bank aan te
gaan, de mogelijkheid geboden een initiatief te nemen dat hen een uitzicht biedt op een betere toekomst. De
uitwinning van de waarborg van de Vlaamse overheid is alleen noodzakelijk in geval het project mislukt of
indien externe factoren (vb. oorlog, revolutie, aardbeving, deviezenschaarste) hiertoe nopen.
Op 2 april 2004 werd het nieuwe decreet “betreffende de microfinanciering in ontwikkelingslanden door
middel van waarborgverlening aan ontwikkelingsfondsen” door het Vlaams Parlement aangenomen en door
de Vlaamse Regering bekrachtigd.
Het uitvoeringsbesluit ter uitvoering van dit decreet werd op 23 september 2005 goedgekeurd. Ook het
oprichtingsbesluit van een DAB, de instantie die binnen het nieuwe waarborgsysteem een belangrijke plaats
zal innemen, werd op 16 december 2005 goedgekeurd. Het waarborgcomité en de DAB werden onmiddellijk
na de oprichting van het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking geoperationaliseerd. De
procedure tot erkenning van waarborgfondsen is inmiddels van start gegaan. Het is dus realistisch uit te gaan
van een constant beleid waarbij eenzelfde bedrag voorzien wordt.

Basisallocatie 43.02: Subsidies aan gemeentebesturen inzake een sensibilisatiebeleid inzake
ontwikkelingssamenwerking
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

-

-

2.000
850

99,4%
0,0%

2.000
632

1.254

De Vlaamse Regering keurde op 4 februari 2005 definitief een uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over
convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Hierdoor werd het decreet, dat een actief beleid rond
ontwikkelingssamenwerking op het lokale vlak wil stimuleren, operationeel.
De middelen op de basisallocatie 43.02 worden op de begroting ingeschreven voor de uitvoering van het
decreet.
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Het uitvoeringsbesluit bij het decreet bepaalt de voorwaarden waaraan een gemeente moet voldoen om een
dergelijk convenant voor een periode van 3 opeenvolgende jaren af te sluiten of te verlengen. Het regelt
eveneens de aanvraagprocedure, de verdeling van de financiële middelen, de uitkering van de subsidie en de
controle op de bestedingen.
De financiering door de Vlaamse Regering gebeurt volgens een enveloppensysteem voor o.a. sensibilisatie
en capaciteitsopbouw binnen de gemeente. Een lokaal bestuur zonder zusterband kan tot maximum 93.000
euro aan subsidies ontvangen voor de duurtijd van het convenant. Voor een lokaal bestuur met een
zusterband bedraagt het maximum 156.000 euro. De gemeentebesturen kunnen jaarlijks een subsidie
ontvangen voor maximum één zusterband met een gemeente in het Zuiden. Daarnaast is er een forfaitair
bedrag als ondersteuning van de personeelskosten van maximum één ambtenaar
Ontwikkelingssamenwerking.
Het decreet bepaalt dat in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen geen convenants kunnen gesloten
worden. Gemeenteraden moeten - na advies van de gemeentelijke adviesraad Ontwikkelingssamenwerking en vóór 1 oktober 2007 beslissen een convenant 2008- 2010 met de Vlaamse Regering aan te vragen.
Daarom wordt voor 2007 geen vastleggingskrediet voorzien. De aldus vrijgekomen beleidsruimte wordt op
andere basisallocaties binnen dit programma aangewend.
Het uitvoeringsbesluit bepaalt dat de subsidie jaarlijks - tussentijds of definitief - afgerekend wordt na
verloop van het voorgaande werkingsjaar. De eerste convenants die gesloten werden in uitvoering van het
decreet (17), hebben als looptijd de periode 2005 – 2007. De tweede trein convenants (20) heeft als looptijd
de periode 2006 – 2008. In 2007 dient een betalingskrediet te worden voorzien voor de afrekening van het
tweede werkingsjaar van de convenants 2005 – 2007 en voor de afrekening van het eerste werkingsjaar van
de convenants 2006 – 2008.
De toename van de betalingskredieten kadert binnen de marges van de meerjarenbegroting 2006-2009.
Basisallocatie 85.10: Permanente voorschotten met het oog op de betaling van uitgaven waarvan
de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
17

Naast de administratie in Brussel heeft het Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) twee
kantoren in het buitenland, namelijk in Pretoria (Zuid-Afrika) en Maputo (Mozambique).
De expert in Pretoria wordt bijgestaan door drie personeelsleden, de expert in Maputo door één
personeelslid. Omdat het werkveld wordt uitgebreid met een derde partnerland – Malawi – komt in Maputo
een tweede personeelslid bij.
Om de personeelsleden die in de buitenlandse standplaatsen werkzaam zijn toe te laten om op een vlotte
manier ter plaatse uitgaven te kunnen doen, dienen ze over de nodige middelen te beschikken.
Die uitgaven hebben betrekking op activiteiten en manifestaties georganiseerd door het VAIS, op
dienstreizen, op huur en werkingskosten van de standplaatsen.
Daartoe wordt een permanent voorschot gecreëerd, naar analogie met de Vertegenwoordigers van de
Vlaamse regering in het buitenland (programma 12.1).
De geprefinancierde uitgaven zullen worden aangerekend op de respectieve basisallocaties 12.26 en 12.60
van het programma 12.20.
Op die basisallocaties worden kredieten voorzien om de gedane uitgaven a posteriori te kunnen regulariseren
en het permanent voorschot aan te vullen.
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Voor de standplaatsverantwoordelijke in Pretoria wordt een voorschot van 10.000 euro voorzien en voor de
standplaatsverantwoordelijke in Maputo een voorschot van 7.000 euro.
Het betreft hier een éénmalig voorschot (rollend fonds), dat niet gecompenseerd wordt, daar het bij
vervanging of overplaatsing van de standplaatsverantwoordelijke of bij sluiting van de standplaats
teruggestort wordt aan de Vlaamse gemeenschap. Hiertoe wordt op de middelenbegroting op programma
10.10 een basisallocatie 87.20 “terugbetaling van het permanent voorschot” ingeschreven.
Het krediet op deze nieuwe basisallocatie wordt gecompenseerd via basisallocatie 43.02.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 12.2
DAB WAARBORGFONDS MICROFINANCIERING
De totale ontvangsten van de DAB Waarborgfonds Microfinanciering zullen volgend jaar 471.000 euro
belopen, bestaande uit enerzijds een dotatie van 248.000 euro en anderzijds de overdracht van een saldo van
223.000 euro.
Aan de uitgavenzijde wordt een totaal voorzien van 471.000 euro, bestaande uit een over te dragen saldo van
446.000 euro en een transfer naar het reservefonds van 25.000 euro.
De totale ontvangsten van het reservefonds binnen de begroting 2007 van de DAB Waarborgfonds
Microfinanciering bedragen 50.000 euro. In de begroting worden geen uitgaven voorzien. Het saldo op het
reservefonds bedraagt bijgevolg 50.000 euro.
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PROGRAMMA 20.1
ALGEMENE DEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN
2004
AO
TO

begroot
208

2005
Uitvoering %
345,70%

Begroot
208

Uitvoering %
1.199,32%

2006
Begroot bc
172

2007
raming
166

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Ontvangstenartikel 06.72: Diverse andere ontvangsten FB (ex pr 20.1 art 06.01)

duizend euro
AO

Krediet
125

2004
Uitvoering %
46,09

Krediet
125

2005
Uitvoering %
1.427%

2006
Krediet
125

2007
Krediet
125

Op dit begrotingsartikel worden naast de dividenden van de Sociale Huisvestingmaatschappijen diverse
toevallige ontvangsten van het beleidsdomein Financiën en Begroting aangerekend. Gezien hun toevallig
karakter is een correcte raming moeilijk op te stellen.
Ontvangstenartikel 12.72: Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op bestaansmiddelen FB
(ex pr 20.1 art 12.01)

duizend euro
AO

Krediet
75

2004
Uitvoering %
837,57

Krediet
75

2005
Uitvoering %
759,06

2006
Krediet
40

2007
Krediet
40

Op dit artikel wordt een beperkte terugstorting van de diverse geldvoorschotten voorzien. Indien het voorstel
om de geldvoorschottenrekeningen af te schaffen wordt aanvaard zal dit begrotingsartikel overbodig worden.

Ontvangstenartikel 16.73: Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. FB (pro memorie) (ex pr 20.1
art 16.01)
duizend euro
Krediet

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
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AO

6

554,53

6

2.359

6

0

De publicaties van het beleidsdomein Financiën en Begroting worden kosteloos verspreid onder de
bevolking waardoor er geen opbrengst begroot moet worden.
Ontvangstenartikel 77.72: Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen FB (ex pr 20.1
art 77.01)

duizend euro
AO

Krediet
2

2004
Uitvoering %
0

Krediet
2

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet
1

2007
Krediet
1

Er staat geen verkoop van roerende goederen gepland, maar naar analogie met de voorbije jaren wordt een
kleine opbrengst voorzien.
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PROGRAMMA 20.2
E-GOVERNMENT
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
1. ONTVANSTEN
2. UITGAVEN
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
(1 444*)

2004
Uitvoering
(97,9)

Krediet
(5 228*)

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
3 860

2007
krediet
3.678

* De budgetten e-gov bevinden zich tot eind 2005 onder twee basisallocaties op programma 11.7 egovernment. Vanaf 2006 werden de middelen samengevoegd onder één basisallocatie op het nieuwe
programma 20.2 e-government.
De begrotingen 2004 en 2005 gingen oorspronkelijk nog uit van de samengevoegde entiteit Contactpunt
Vlaanderen. Het begrotingsprogramma 11.7 bevat 1 basisallocatie (12.10) : Uitgaven met betrekking tot Egovernment. Dit dekte echter ook de uitgaven m.b.t. de frontoffice ontwikkelingen voor de portaalsite. De
middelen van het programma 11.7 worden toegekend aan de Coördinatiecel Vlaams E-government binnen
het departement Coördinatie.
Voor 2005 werd een functionele verdeling gemaakt binnen PR 11.7 BA 12.10. Van het beschikbare krediet
van 5.228 miljoen Euro werd 2.628 miljoen toegewezen aan e-government en bij de budgetcontrole 2005
werden de kredieten voor e-government afgesplitst van deze voor de portaalsite.
In de begroting 2006 werd het budget voor E-government opgetrokken met 1,232 miljoen Euro en bedroeg
uiteindelijk 3,860 miljoen Euro.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

E-government staat ten dienste van een betere totale dienstverlening. E-government draagt zo bij tot
een verbetering van de dienstverlening naar de klant en een verhoging van de interne efficiëntie van
de overheid. Het drijvende principe op de korte termijn is dat van de “eenmalige
gegevensopvraging en maximale gegevensuitwisseling tussen administraties”.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
Uit deze strategische doelstellingen kunnen we een aantal operationele doelstellingen afleiden voor het
komende jaar:
(1) verder uitbouwen van een systeem ter bevordering van een vlotte en efficiënte informatie-uitwisseling
tussen de departementen en andere beleidsniveau’s (MAGDA platform en de Vlaamse
Kruispuntdatabanken), (2) ondersteunen van “VIP-projecten”, (3) e-government ervaringen delen met andere

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

134

beleidsniveau’s door intergouvernementeel overleg, (4), interne communicatie van integrale dienstverlening
naar alle departementen, (5) externe communicatie van e-government realisaties.
C. De omschrijving van de instrumenten
Volgende beleidsinstrumenten worden ingezet ten behoeve van de uitbouw van de noodzakelijke egovernmentdienstverlening:
• Verder uitbouwen van de e-government basisinfrastructuur met generieke e-government
componenten. (cf. MAGDA platform en de VIP Projecten)
• Vastleggen van e-government standaarden en richtlijnen om het optimaal gebruik van deze egovernment basisinfrastructuur te realiseren.
• Uitdenken en opzetten van samenwerkingsvormen en organisatiemodellen om de e-government
dienstverlening mogelijk te maken.
D. De omschrijving van de prestaties en budgettaire parameters
Vlaanderen moet verder werken aan het inlopen van de achterstand op de andere Belgische overheden
inzake het globale aanbod inzake e-governmentdiensten aan burgers en bedrijven.
De coördinatiecel Vlaams e-government treedt coördinerend en stimulerend op en legt momenteel de nadruk
op de uitbouw van een generieke infrastructuur die onder meer de authentieke gegevensbronnen binnen de
Vlaamse overheid beter zal ontsluiten.
Alleen door de verbetering van de gegevensuitwisseling mogelijk te maken, kunnen we het principe van de
eenmalige gegevensopvraging realiseren (“Vraag niet wat je al weet”). De uitbouw van de infrastructuur
betekent dus meteen een hefboom voor de administratieve vereenvoudiging. Door de verbetering van de
gegevensuitwisseling mogelijk te maken, willen we vermijden dat er informatie-eilanden ontstaan.
In eerste instantie is er de uitbouw van het MAGDA platform. Om het maximale hergebruik van deze
gegevens binnen de Vlaamse overheid mogelijk te maken moet de juiste infrastructuur en organisatie
opgezet worden om de uitwisseling van gegevens en de integratie van applicaties te ondersteunen. Dit
platform werd MAGDA gedoopt (Maximale Gegevensdeling tussen Agentschappen en Administraties)
en op 21 februari officieel opgestart.
Het is één van de strategische doelen van de Coördinatiecel Vlaams E-government (CORVE) om nog vóór
het einde van deze regeerperiode te komen tot een volwaardig stelsel van Vlaamse authentieke
gegevensbronnen, die ontsloten worden via een kruispuntbank voor ondernemingen en een kruispuntbank
voor personen. Deze twee kruispuntbanken zullen tegelijk ook dienen om op een gestructureerde en
kostenefficiënte manier authentieke gegevens uit federale bronnen te ontsluiten: Kruispuntbank
Ondernemingen (KBO), Rijksregister en Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).
Om de uitbouw van een stelsel van Vlaamse authentieke gegevensbronnen binnen MAGDA startte CORVE
met een specifiek programma, het “Magda”-programma. Om dit programma te begeleiden en aan te sturen
worden een aantal technische werkgroepen opgericht. Deze moeten de werking en het beheer van het
toekomstige stelsel van Vlaamse authentieke gegevensbronnen voorbereiden.
Het “VIP” programma heeft de bedoeling om projecten die bijdragen tot de doelstellingen van het Vlaams
e-government inhoudelijk en financieel te ondersteunen. Bij de tweede oproep in 2006 werden dertig
projecten ingediend. Daaruit worden projecten geselecteerd, voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro, die
in de periode 2006-2007 zullen gerealiseerd worden. Ook in 2007 zal een nieuwe oproep voor VIP projecten
worden gedaan.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12.01: Uitgaven in verband met e-government
Cijfermatig overzicht (in duizend Euro)
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet
3 860

2007
krediet
3.678

De begroting 2007 bedraagt 3,678 miljoen euro door
(i)
indexatie (+ 43),
(ii)
compensatie bijkomend personeel voor progr. 90.2 wedde artikel (- 350),
(iii)
extra budget voor Graydon databank (met compensatie op 51.1/1241) (+ 125).
Aangezien dit het enige krediet is binnen het e-government begrotingsprogramma zullen alle uitgaven nodig
om de doelstellingen van het programma te realiseren via deze basisallocatie gefinancierd worden. Het gaat
onder meer om bestellingen bij informaticaleveranciers voor back-office projecten (ontwikkeling van
software, benodigde faciliteiten), ondersteuning en vorming van het e-government team, het
programmamanagement, communicatie-uitgaven en ondersteuning van de VIP-projecten.
Het Vlaamse E-government heeft op zeer korte tijd een belangrijke inhaalbeweging gemaakt. CORVE is
echter op een punt beland waar er onvoldoende mankracht en interne know-how is om een stijging in
bijkomende initiatieven en projecten nog kwaliteitsvol te kunnen opstarten en opvolgen. CORVE wordt
uitgebreid met bijkomend personeel waarvoor 350.000 euro werkingsmiddelen op programma 90.2 wordt
voorzien.
Om de continuïteit van de Graydon-dienstverlening (via VKBO) te kunnen blijven garanderen wordt
125.000 euro op de begroting van e-government geplaatst (met compensatie bij de vroegere entiteit EWBL

op programma 51.1, basisallocatie 12.41 (begroting 2007: deze ba volgt de ba 12.40 op in BG2006).
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PROGRAMMA 21.1
STUDIEDIENST VAN VLAAMSE REGERING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
Krediet
Soort
Ngk
Gvk
Gok
Vrkv
Vrko
mac

2004
aangepast
**
25
877
855

Realis.
2004 in %
*
100
71
62

Voorstel in duizend euro
2005aange Realis.
2006
2007
past
2005 in
initieel
%*
25
100
25
0
640
40
847
539
720
87
634
743
9
9

De samenstelling van de budgetten voor 2007 zijn als volgt berekend (zie verslag technische bilaterales):
GVK: 847 (initieel 2006) – 420 (vastlegging twee golven SCV-survey) + 102 (overdracht deel progr 41.1
/CBGS) + 10 (index) = 539
GOK: geraamde betalingen op basis van vastleggingen vorige jaren en goedgekeurde nieuwe projecten
VRK: nieuw tgv oprichting van begrotingsfonds
De realisatiegraad van de vastleggingen lag in 2005 relatief laag. Een eerste verklaring hiervoor is dat in
2005 verder uitvoering is gegeven aan projecten waarvoor de vastlegging einde 2004 plaatsvond. Zo werd
einde 2004 een bedrag van ruim 400.000 euro vastgelegd voor twee opeenvolgende golven van de survey
naar sociaal-culturele verschuivingen in waarden, houdingen en gedragingen.
Een aantal publicaties waarvoor een budget was voorzien, gingen niet door. Zo bleven sommige
monitoringrapporten op vraag van de opdrachtgever interne documenten of werden ze enkel via de website
verspreid. De geraamde kosten voor externe consultancy liggen eveneens lager dan voorzien omdat een
opdrachtgever de kosten voor de procesbegeleiding van de scenarioworkshops zelf te volledig ten laste nam
(plattelandsvisie). De administratie (APS) zette hiervoor eigen personeel in. Ten slotte werd de geplande
redesign van de website niet aangevat omdat er in 2005 nog onduidelijkheid was over de datum van de
oprichting van de IVA Studiedienst. In 2006 zal het concept worden gedefinieerd en zal de technische
uitvoerbaarheid met behulp van externe consultancy worden bestudeerd.
De GVK ligt in 2007 lager dan het jaar voordien omdat de vastlegging voor de SCV survey einde 2006 is
voorzien (raming 420.000 euro). In 2008 zal opnieuw een aanvraag voor twee opeenvolgende golven voor de
survey over verschuivingen in waarden, houdingen en gedragingen van Vlamingen worden ingediend.
Er wordt in 2007 een nieuwe postenquête van beperktere omvang opgestart in samenwerking met de FOD
Economie, afdeling Statistiek met betrekking tot arbeidshandicap en de gevolgen voor de activiteit van deze
personen.
De toename van de GOK in 2007 is toe te schrijven aan de kosten verbonden aan de feitelijke realisatie van
de redesign van de website, aan de organisatie van de tweejaarlijkse studiedag Vlaanderen gepeild en aan de
nieuwe postenquête over arbeidshandicap.
De NGK van progr 41.1 Ba 12.21 werking van CBGS die in het kader van de herverdeling van middelen
tussen het departement AZF en het departement WVC zijn afgesproken, wordt aan programma 21.1
toegevoegd
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DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Met het beleid op het gebied van planning en statistiek, waarvoor de minister-president een coördinerende
bevoegdheid heeft, wil de Vlaamse overheid volgende strategische doelstellingen bereiken:
- Vanuit een geïntegreerd denkkader de ontwikkelingen van de ruime omgeving voor Vlaanderen
toekomstgericht verkennen zodat tijdig signalen kunnen worden opgevangen voor beleidskeuzen en het
concept van een duurzaam beleid kan worden onderbouwd;
- De effecten van het beleid van de Vlaamse overheid op een geaggregeerd niveau opvolgen zodat een
globaal overzicht wordt behouden over het doelbereik van het beleid van de Vlaamse regering;
- Het Vlaamse statistische systeem zó organiseren dat de betrokken diensten de nodige initiatieven nemen
om de informatiebehoeften voor hun beleidsdomein in te vullen en dat Vlaanderen een volwaardige
plaats krijgt in het nationale en het internationaal statistische systeem;
- De kwaliteit van de surveys, statistieken, monitoring en toekomstverkenningen in opdracht van de
Vlaamse regering verhogen zodat de overheid haar beleid kan steunen op volledige, tijdige en accurate
gegevens.
De opdrachten zijn in de eerste plaats afgestemd op de informatiebehoefte van het politieke beslissingsniveau
en haar ondersteunende diensten. In tweede orde vormen de andere overheidsdiensten zoals het Vlaamse
parlement, de lokale besturen, de federale en internationale diensten aan wie moet worden gerapporteerd,
belangrijke gebruikers en opdrachtgevers.
De burgers en bedrijven maken vaak het onderwerp uit van de studies en surveys. De resultaten van de
wetenschappelijk onderbouwde analyses worden in het kader van de openbaarheid van bestuur ook
meegedeeld aan de doelgroepen voor het beleid.
De eindverantwoordelijkheid voor de statistiekproductie in Vlaanderen berust bij de departementen en
agentschappen. De coördinatie van het Vlaamse statistiekbeleid ligt weliswaar bij de minister-president. Hij
stuurt de andere diensten aan op basis van kwaliteitsrichtlijnen en vertegenwoordigt het Vlaamse Gewest op
(inter)nationale statistiekfora. De openbare Vlaamse statistieken hebben tot doel het beleid te onderbouwen,
te helpen uitvoeren en opvolgen.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
1. Initiatieven nemen die bijdragen tot een volwaardig partnerschap met het Statistisch systeem op federaal
niveau in overleg met de andere gewesten;
2. Systematisch uitbouwen van een algemene toegang tot administratieve databanken en statistieken ter
ondersteuning van de lokale bestuurskracht;
3. Ontsluiten van databanken en dmv van statistische analyses aantonen welke relevante informatie hieruit af
te leiden is;
4. Verkennen van algemene omgeving voor Vlaamse overheid en hieruit opportuniteiten of bedreigingen
afleiden;
5. Opvolgen van de effecten van het algemeen regeerbeleid;
6. Bestuderen van maatschappelijke fenomenen en de resultaten ervan bekendmaken;
6. Bijdragen leveren aan opbouw van regionaal econometrisch model en berekenen van demografische
projecties voor Vlaanderen;
7. Bevorderen en ondersteunen van gebruik van methoden van toekomstverkenningen door advisering en
procesbegeleiding
8. Bevorderen van kwaliteit van surveys in opdracht van de Vlaamse regering door advisering en meldpunt
9. Bevorderen van kwaliteit van statistiek door advisering, opleiding en handleidingen bij gebruik van
statistische methoden
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C. De omschrijving van de instrumenten en prestaties
De instrumenten die hierbij door de Studiedienst van de Vlaamse regering zullen worden ingezet zijn de
volgende:
1. Beleidsgericht studiewerk over demografie, macro-economische context, sociaal-culturele
ontwikkelingen en andere horizontale thema’s op basis van een overlegd onderzoeksprogramma;
publicatie van onderzoeksresultaten
2. Monitoringrapporten opstellen over de veranderingen in de omgeving, de resultaten of effecten van het
algemene regeerbeleid en resultaten publiceren: (vb.VRIND, conjunctuurstudie, Pakt van Vilvoorde,
hervormingsprogramma Lissabon, Businessplan regering)
3. Organisatie van een middelgrote survey naar waarden, houdingen en gedragingen van Vlamingen en/of
deelnemen aan (inter)nationale surveys met beleidsrelevantie (GGP, EAK-arbeidshandicap)
4. Systematische dataverzameling (aankoopplan en overeenkomsten met statistiekproducenten)
5. Koppeling van datasets en ontsluiting van grote numerieke gegevensbestanden (datawarehouse)
6. Klantvriendelijke website opbouwen en onderhouden
7. Helpdesk mbt vinden statistieken
8. Organisatie van workshops en studiedagen
9. Netwerkvorming (ook internationaal) op gebied van statistiek, survey, toekomstverkenningen,
omgevingsmonitoring
10. Adviesverlening op maat mbt toepassing van technieken op het gebied van statistiek, surveyonderzoek,
omgevingsmonitoring, toekomstverkenningen
11. Opleidingen geven en handleidingen ter beschikking stellen met aanbevelingen op gebied van het goed
gebruik van technieken van statistiek, survey, toekomstverkenningen

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Toelichting bij basisallocatie BA 12.02: allerhande uitgaven m.b.t. activiteiten en producten inzake
planning en statistiek
Organisatie van Surveyonderzoek in opdracht van de Vlaamse regering
Voor beleidsgericht onderzoek is er behoefte aan data. Deze kunnen onder meer uit administratieve registers
of tellingen worden gehaald (zie aankoop data). Wanneer het echter gaat over houdingen en gedragingen,
complexe leefsituaties zijn andere methoden aangewezen. Eén van de instrumenten is het afnemen van
enquêtes bij de doelgroepen.
Survey naar sociaal-culturele verschuivingen in waarden, houdingen en gedragingen in Vlaanderen.
De administratie Planning en Statistiek (APS) organiseerde al sinds 1996 jaarlijks een survey naar sociaalculturele verschuivingen in waarden, houdingen en gedragingen van Vlamingen (afgekort SCV). De
Studiedienst neemt dit strategische project over. Naast jaarlijks weerkerende vragen (vb vertrouwen in
instellingen) worden jaarlijks actuele beleidsthema’s opgenomen in de vragenlijst (zie regeerakkoord,
beleidsvragen vanwege andere diensten). In 2006 werd uitgebreid ingegaan op houdingen tegenover holebi’s
( op vraag van minister gelijkekansen), overheidsinformatie (op vraag Vlaamse Infolijn), rol van overheid en
relatie burger-overheid (aansluitend bij internationaal onderzoek). De thema’s voor 2007 worden in de
beleidsbrief beschreven.
De Studiedienst ondervraagt een representatieve steekproef van 1500 personen, face tot face.
Sinds 2002 wordt ook jaarlijks deelgenomen aan de internationale sociale survey. Dit is een schriftelijke
enquête die achtergelaten wordt bij de respondenten van de SCV survey (drop off). In 2007 wordt het thema
van vrije tijd en sport behandeld.
Het veldwerk (afnemen van enquêtes) voor de survey wordt uitbesteed aan een enquêtebureau. Dit gebeurt
via een openbare aanbesteding. De nodige budgetten voor twee golven werden einde 2004 vastgelegd. Er is
nog een saldo van 198.000 euro. Er zal vermoedelijk een bijkomende vastlegging nodig zijn (12.000 euro)
om de meeruitgaven te betalen die in de overeenkomst zijn voorzien ( bonus bij realisatie van meer dan 1500
enquêtes). Dit komt de kwaliteit van het onderzoek ten goede.
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Eind 2006 wordt het geraamde bedrag voor de twee opeenvolgende golven in 2007 en 2008 vastgelegd (dit is
zo voorzien in de begroting 2006). De kosten voor de survey die van april tot juni 2007 loopt, moet in 2007
worden uitbetaald. De kostprijs voor het veldwerk wordt geraamd op 210.000 op basis van de reële uitgaven
voor het veldwerk in 2005.
Arbeidshandicap
Reeds meerdere jaren dringt de Vlaamse regering erop aan om betrouwbare informatie te krijgen over de
werksituatie van personen met een handicap of langdurige ziekte en zo zij werken, welke ondersteuning zij
krijgen en zelf nodig achten om te kunnen deelnemen aan het gewone arbeidscircuit. De federale minister
bevoegd voor statistiek is principieel bereid om samen met de FOD Economie-Afdeling Statistiek (NIS) een
oplossing te zoeken in combinatie met de enquête naar arbeidskrachten. De EAK is een verplichte enquête
(Eurostat) bij 15-64 jarigen, uitgevoerd door NIS personeel en loopt over het hele jaar. Het is een face tot
face enquête waarbij de enquêteur aan huis gaat. Het voorstel is om een vaste vraag op te nemen in de EAK
over het al dan niet ondervinden van functionele belemmeringen ingevolge handicap of langdurige ziekte
(internationaal vergelijkbaar) en om in 2007 aansluitend bij de ad hoc module over arbeidsongevallen
aanvullende vragen te stellen over de arbeidssituatie van personen met functionele belemmeringen en de
behoefte aan ondersteuning bij het uitoefenen van een job.
De kosten voor de programmering en de extra enquêteduur, worden geraamd op 65.000 euro.
Andere primaire dataverzameling
In 2006 vindt een analyse plaats van databestanden die relevante informatie kunnen bevatten voor het
Vlaamse regeerbeleid. Vandaar ook de aankopen van grote datasets (Income and Living Conditions,
Eurobarometer, Gezondheidsenquête, Rijksregister, ICT-enquête enz). Deze worden geanalyseerd vanuit
meerdere invalshoeken. Er bestaat nu al een vermoeden dat rond bepaalde beleidsvragen geen
samenhangende informatie kan gevonden worden omdat de vraagstelling in de bestaande enquêtes te
oppervlakkig is (zijn met bepaalde finaliteit opgesteld, veelal verplichting Eurostat), de steekproef te beperkt
is voor een specifieke doelgroep, de kwaliteit verschilt, …
Vooraleer nieuwe enquêtes uit te schrijven, zullen we de beleidsvragen goed inventariseren, nagaan welke
informatie beschikbaar is en pas nadien een onderzoeksproject met primaire dataverzameling indienen. Door
het samenbrengen van onderzoekers van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS) en de
administratie Planning en Statistiek (APS) is er onderzoekscapaciteit aanwezig die maximaal moet benut
worden voor domeinoverschrijdend en toekomstverkennend onderzoek. De Studiedienst kan zelf beperkte
enquêtes opzetten of in samenwerking met andere diensten grootschaliger onderzoek ondersteunen en cofinancieren. De beleidskredieten (102.000 euro) die tot voor kort ter beschikking stonden van het CBGS
zullen hiervoor worden ingezet. De vastlegging wordt in 2007 voorzien, de betaling in 2008 omdat de
voorbereiding van surveyonderzoek grondig moet gebeuren en voorafgegaan wordt door testenquêtes (in
2007).
Deelname aan externe enquêtes
Naast het organiseren van enquêtes in eigen beheer, participeert de Studiedienst ook aan extern onderzoek. In
2006 keurde de Vlaamse regering de co-financiering goed voor deelname aan de enquête over Gender and
Generations. De face tot face enquête focust op de relaties tussen de generaties (wie zorgt voor wie, sociale
contacten), vruchtbaarheid, de kinderwens en realisatie ervan, de intentie om samen te gaan wonen, het
ouderlijke huis te verlaten of ouders op te nemen, de arbeidssituatie, het inkomen en vermogen (ook transfers
tussen generaties), de gezondheidssituatie van de gezinsleden en de behoefte aan ondersteuning, … Aan dit
project participeren ook de ministers bevoegd voor welzijn, gelijkekansen, wonen en werk. Het veldwerk
vindt plaats in het najaar van 2007 en wordt uitgevoerd door de FOD economie, Algemene Directie voor
Statistiek en Economische Informatie (NIS). In Vlaanderen worden 4800 gezinnen geënquêteerd. De
Studiedienst begeleidt dit onderzoek op wetenschappelijk vlak en participeert aan het internationale netwerk
(PAU UNECE GENEVA) dat dit onderzoek al in 20 landen ondersteunt.
Het aandeel van de minister-president in dit project is voor 2007 vastgelegd op 55.734 euro.
Sinds 2002 neemt de Vlaamse overheid ook deel aan het onderzoek dat de nationale Bank van België
organiseert om het Vertrouwen van de consument op te volgen. Het gaat om een maandelijkse schriftelijke
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enquête. De kosten corresponderen met de uitgaven voor een grotere steekproef waardoor ook uitspraken
mogelijk zijn op het niveau van Vlaanderen. Deze informatie is nuttig voor het conjunctuuronderzoek:
verwachten de burgers een heropleving of verzwakking van de economie, hoe staat het met hun
spaarvermogen en intentie om consumptie en duurzame goederen aan te kopen? De resultaten worden
maandelijks in het datawarehouse van de Studiedienst opgeslagen.
De overeenkomst met de Nationale Bank van België loopt tot 2008 en de kostprijs is voor die periode
vastgelegd op 18.150 euro op jaarbasis.
Aankoop van data
Bestaande administratieve databanken moeten zoveel mogelijk worden ontsloten. De Studiedienst zal in
2006 en 2007 demografische, sociaal-maatschappelijke en macro-economische analyses verrichten op deze
bestanden. Een overzicht van de thema’s vindt men in de beleidsbrief. Deze databanken worden ook gebruikt
voor het berekenen van indicatoren die in beleidsopvolgingrapporten worden beschreven (zie VRIND, Pakt
van Vilvoorde, indicatoren Top van Lissabon, Limburgplan,Vlaanderen-in-actie)
Als eenloketstatistiek stelt de Studiedienst deze databanken bovendien ter beschikking van andere diensten.
De Studiedienst levert materiaal voor de de duurzaamheids- en de stedenmonitor, genderstatistieken, de Task
Force Vlaamse rand, het Brussels informatiecentrum enz. Het datawarehouse en de referentiestatistieken
worden ter beschikking gesteld voor de Financiën en Begroting voor hun maandelijkse beheersopvolging.
Sinds 2006 wordt ondersteuning geboden aan de lokale besturen die in opdracht van de Vlaamse regering
allerlei beleidsplannen en opvolgingsrapporten moeten aanmaken. Via de portaal www.lokalestatistieken
kunnen gemeenten en provincies de data vinden waarvan zij het lijstje zelf hebben opgesteld (samenwerking
met VVSG en VVP). Ze kunnen zelf rapporten samenstellen op basis van de kubussen waartoe ze toegang
krijgen (na opleiding). Eind september 2006 telden we al ruim 33.000 bezoekers (open sinds januari 2006).
Deze databanken moeten continu gevoed worden met actuele cijfers en met nieuwe reeksen (in overleg met
administratie Binnenlandse aangelegenheden, VVSG en VVP).
De Studiedienst koopt daarom datasets aan bij federale statistiekproducenten (vb Kadaster, Kruispuntbank
Sociale zekerheid en Ondernemingen, enz) en verwerft ook datasets die door gespecialiseerde firma’s
worden aangeboden, na screening op kwaliteit (van Dijk, Stadim). Met FOD Economie-Afdeling Statistiek
worden overeenkomsten afgesloten voor de levering van atomaire (geanonimiseerd) data over de bevolking
(Rijksregistergegevens), de ICT enquête, de Gezondheidsenquête, de inkomensenquête (SILC).
Op basis van bestellingen in 2005 en de lopende onderhandelingen wordt de kostprijs geraamd 24.000 euro.
Wetenschappelijke adviesverlening
Uit te besteden onderzoek en consultancy in kader van expertiseopdrachten
De Studiedienst wordt ingeschakeld wanneer het om complexe thema’s gaat met domeinoverschrijdend,
toekomstverkennend karakter. De Studiedienst heeft in zijn startformatie nog niet alle disciplines in huis die
bij het initiële personeelsplan (VR februari 2004) waren voorzien (nu 42VTE, Gevraagd 77VTE). Bij
onvoorziene opgaven, nieuwe beleidsthema’s of methodieken is het dan ook nodig om externe expertise in te
huren en deze complementair in te zetten ten aanzien van de aanwezige kennis en competenties binnen de
Studiedienst. Bij de uitbesteding zal steeds aandacht uitgaan naar kennisoverdracht en eigenaarschap van de
bewerkte data.
De Studiedienst heeft onder meer als opdracht toekomstverkennend onderzoek te verrichten in de fase van
beleidsvoorbereiding en om beleidsevaluaties. Kenmerkend bij dit soort onderzoek is het gebruik van
kwalitatieve technieken. Hierbij worden de actoren, stakeholders betrokken om hun mening, houding en
verwachtingen te kennen te geven. Deze voorstellen moeten worden getoetst op hun uitvoerbaarheid, op
effecten op langere termijn, op mogelijke neveneffecten op andere domeinen. De Studiedienst bouwt
expertise op met betrekking tot scenarioworkshops maar voor het begeleiden van meerdere groepen of het
toepassen van andere methodieken, is het aangewezen ondersteuning in te huren voor het begeleiden van het
proces.
In het Businessplan van de Vlaamse regering wordt een project ‘toekomstverkenningen’ voorzien. Samen
met de stakeholders worden scenario’s uitgewerkt over mogelijke ontwikkelingen op langere termijn en
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alternatieve strategieën om de gewenste situatie te bereiken. De Studiedienst kan instaan voor het voortraject
en de procesbegeleiding.
Raming van de uitgaven: 60.000 euro
Valorisatie van monitoring – en onderzoeksresultaten
Studiedag Vlaanderen Gepeild
Om de twee jaar wordt een studiedag georganiseerd waarin de SCV survey de centrale component is. Aan
alle Vlaamse universiteiten wordt een oproep gericht om onderzoeksprojecten in te dienen. Een
wetenschappelijk begeleidingscomité bespreekt de wetenschappelijke aanpak. Het is de bedoeling recente
wetenschappelijke bevindingen en theoretische kaders te toetsen aan de evidentie in Vlaanderen. Sinds vorig
jaar kan ook gebruik worden gemaakt van de internationale archieven van de Internationale Sociale Survey.
De universiteiten krijgen een forfaitaire vergoeding die overeenstemt met de wedde van een junioronderzoeker voor 3 maanden en overhead.
De vergoeding voor de wetenschappelijke dienstverlening wordt geraamd op 48.000 euro (4X 12.000 euro).
De vastlegging gebeurt in 2006 bij de ter beschikking stelling van de databank van de SCV survey 2006.
De wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd in een congresboek dat op 500 exemplaren wordt
gedrukt (6-tal artikels, layout en drukwerk met 1 steunkleur). Op basis van de kostprijs in 2005 wordt een
kostprijs van 7.500 euro in de begroting ingeschreven. Daarnaast zijn er nog allerhande kosten voor huur van
zaal, broodjes, badges, mappen enz… (raming 100 betalende deelnemers).
VRIND
Jaarlijks publiceerde APS en nu de Studiedienst het rapport VRIND (Vlaamse regionale indicatoren). Deze
publicatie geeft een breed overzicht van de prestaties die de Vlaamse regering levert aan de hand van
indicatoren. Alle beleidsdomeinen komen aan bod. De indicatoren werden door de betrokken ministers
gevalideerd. De gegevensverzameling en beschrijving gebeuren op een onafhankelijke wijze door de
betrokken administraties. De Studiedienst coördineert en voegt er contextbeschrijvingen aan toe. Dit boek
met ruim 700 indicatoren, talrijke grafieken en kaarten wordt ruim verspreid (oplage van 3000 exemplaren)
Het is een algemeen naslagwerk dat ruime bekendheid heeft verworven bij de beleidsvoorbereiders en
beslissers. Het belang van de continuïteit van dit beleidsopvolgingsrapport wordt benadrukt in de beleidsnota
Vlaamse statistieken 2004-2009.
Het drukwerk en de lay-out (honderden tabellen en grafieken moeten in speciaal programma worden
omgezet) worden uitbesteed aan de hand van een beperkte offerteaanvraag. De vastlegging gebeurt op het
einde van het jaar, namelijk bij de start van het verzamelproces. De uitgifte vindt plaats in het voorjaar van
het daarop volgende jaar.
Op basis van de kostprijs van vorige jaren wordt in 2007 een bedrag van 70.000 euro gereserveerd voor de
publicatie in 2008. In 2007 moet de factuur worden betaald voor de uitgave van 2006 (vastlegging einde
2006: raming 68.000 euro) .
SVR-studies, rapporten, technische nota’s
Zowel APS als CBGS had eigen publicatiereeksen (Stativaria, NOT@S, CBGS-werkdocumenten, Bevolking
en Beleid). Er wordt een nieuwe publicatiestrategie uitgewerkt met SVR-studies, -rapporten en technische
nota’s. Deze zullen een herkenbare layout hebben. Het aantal publicaties is afhankelijk van output van de
onderzoekers. In het jaarprogramma 2006-2007 zijn de onderzoekslijnen voor de komende jaren uitgezet. Er
worden voor 2007 een boek, zes rapporten en drie technische nota’s geprogrammeerd. SVR-studies hebben
als kenmerk dat ze een weergave zijn van een volledig wetenschappelijk onderzoeksproces, veelal met de
analyse van eigen survey of een grondige analyse van secundaire databronnen. De inhoud wordt extern
gereviewd. De oplage wordt op 500 exemplaren geraamd. SVR-rapporten zijn beperkter van omvang en
beschrijven ofwel een deelaspect, of zijn de weergave van een onderdeel van het onderzoeksproces (vb
literatuuronderzoek) of maken snel eerste analyses bekend op basis van een specifiek beleidsvraagstuk. Deze
documenten worden intern gereviewd en zijn bedoeld voor beleidsvoorbereiders en ondersteuners,
middenveldorganisaties, studiecentra die bezig zijn met beleidsgericht onderzoek. De oplage wordt op 2000
exemplaren geraamd. Technische rapporten bevatten metadata over grootschalige databanken die door de
Studiedienst werden opgebouwd. Onder deze titel wordt ook de procesbeschrijving van de eigen surveys.
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Deze informatie is een handleiding voor de gebruikers. Daarnaast worden twee conjunctuurnota’s uitgegeven
met een overzicht van de economische situatie in de wereld, Europa en Vlaanderen. Adviezen, teksten voor
persconferenties zullen eveneens een uniforme layout en een herkenbaar imago krijgen door het gebruik van
een standaard kaft.
Er kan eveneens een co-financiering voorzien worden voor de publicatie van een wetenschappelijk congres
waaraan de Studiedienst inhoudelijke input levert en waarvan de thema’s aansluiten bij de overeengekomen
onderzoekslijnen en m.a.w. relevant zijn voor de Vlaamse overheid.
Er wordt 35.500 euro voor het drukwerk van een boek, rapporten, handleidingen en kaften voorzien.
Functioneel ICT programma
Redesign website
De administratie Planning en Statistiek en het Centrum voor Bevolking- en Gezinsstudiën hadden ieder een
eigen webstek.
Er is een grondige redesign nodig die een weerspiegeling is van de hoofdopdrachten van de Studiedienst:
studies, monitoring, kwaliteitsbevordering en coördinatie van Vlaamse openbare statistiek, surveyonderzoek
en toekomstverkenningen. De opbouw van de site moet de gebruiker snel gidsen naar de informatie die hij
nodig heeft. Aangezien de Studiedienst voor een ruim publiek publiceert, zijn meerdere keuzeroutes gewenst
(volgens thema, bevoegdheden, publicatiereeks, zoeken op synoniemen enz). Daarnaast blijft een help
deskfunctie nodig voor complexere vragen.
Bovendien moet in het kader van het diversiteitsbeleid de website beantwoorden aan de standaarden
(blindsurflabel) voor slechtzienden. In elk geval moet op de startpagina een contactpunt voor slechtzienden
worden aangeboden.
In 2006 zal een concept worden uitgewerkt dat een goede weerspiegeling is van de output en dienstverlening
van de Studiedienst en afgestemd is op de informatiebehoeften van de prioritaire en belangrijke gebruikers .
In 2007 moet de inhoud van de bestaande websites worden gearchiveerd en/of worden herplaatst naar de
nieuwe posities. De redesign zal worden uitbesteed in overleg met SBS-Telindus en de afdeling
communicatie aangezien deze site deel uitmaakt van de portal vlaanderen.be.
Raming van de kostprijs: 100.000 GOK in 2007 (vastlegging in 2006) en 75.000 euro GVK en GOK in 2007
BASISALLOCATIE 33.50 (niet gesplitst krediet)
SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE
De Vlaamse regering nam op 12 mei 2006 een beslissing over de thema’s waarvoor ze wetenschappelijke
steunpunten wil oprichten of in stand houden. De minister-president zal ondermeer deelnemen aan de
werkzaamheden van het steunpunt bestuurlijke organisatie. De thema’s met betrekking tot coördinatie van
het beleid en innovaties in beleidsontwikkeling en beleidsvoering zullen in het bijzonder onder de aandacht
van de minister-president vallen.
Hiervoor wordt een cofinanciering aangekondigd van 101.000 euro. De middelen voor het nieuwe steunpunt
worden gebundeld op een nieuw te creëren basisallocatie op de departementale kredieten van DAR (progr
11.2)
De administratie Planning en Statistiek volgde in het huidige SBOV het spoor monitoring op en bood
gedurende 5 jaar een co-financiering van 25.000 euro aan.
Dit kredieten worden in 2007 op progr 21.1 op 0 gezet en ter compensatie aangeboden voor progr 11.2. De
basisallocatie mag nog niet worden geschrapt omdat er nog betalingen moeten kunnen gebeuren voor het
laatste werkingsjaar.
BASISALLOCATIE 12.01 algemene werkingsuitgaven mbt het BEGROTINGSFONDS
STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING
Er wordt in het programmadecreet een bepaling voorzien met betrekking tot de oprichting van een
begrotingsfonds voor de Studiedienst van de Vlaamse regering.
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Het fonds wordt gestijfd met ontvangsten uit contracten voor wetenschappelijke ondersteuning van
onderzoeksprojecten, de inkomsten van studiedagen en opleidingen die door de Studiedienst worden
georganiseerd, de verkoop van publicaties van de Studiedienst.
Het fonds is gemachtigd uitgaven te doen die verband houden met het uitvoeren van wetenschappelijke
onderzoeksopdrachten, de organisatie van studiedagen en opleidingen, het drukken en verspreiden van
publicaties. De uitgaven kunnen betrekking hebben op allerlei werkingskosten, het tijdelijk in dienst nemen
van personeel in het kader van de projecten waarvoor inkomsten worden verworven, het realiseren van
investeringen nodig voor het uitvoeren van de opdrachten.
In de beheersovereenkomst en het jaarlijkse ondernemingsplan zullen afspraken worden gemaakt over de
tarieven voor de verkoop van publicaties en het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening. Het
voorstel is om SVR-publicaties gratis te blijven verzenden aan de prioritaire klanten aangezien ze tot doel
hebben de beleidsondersteuners ruim te informeren. Dit geldt eveneens voor de methodologische
ondersteuning (statistiek, survey, toekomstverkenningen) aan de diensten van de Vlaamse administratie. Het
is weinig zinvol dat overheden aan elkaar betalen.
Er dienen zich concrete opportuniteiten aan in 2007:
- Deelname aan het federale onderzoeksprogramma dat de wetenschappelijke ondersteuning van de
gender and generation survey (GGP) ondersteunt. In 2007 wordt een vergoeding van 6000 euro in
het vooruitzicht gesteld. CBGS was al eerder lid van het internationale netwerk en zet deze
activiteiten verder binnen het kader van de Studiedienst. Hiermee kunnen de kosten voor de
deelname aan de buitenlandse bijeenkomst worden vergoed. De overeenkomst met AGORA loopt tot
2008.
- Organisatie van Studiedag Vlaanderen gepeild. Met de inkomsten kunnen de algemene
werkingskosten en het drukwerk van het congresboek worden betaald. De deelnameprijs wordt
democratisch gehouden omdat de Studiedag zich richt tot onderzoekers, beleidsondersteuners, … en
hun budgetten voor vorming eerder beperkt zijn. De deelnameprijs mag potentiële geïnteresseerde
personen niet afschrikken. Het blijft de bedoeling de brug te slaan tussen beleid en wetenschap (max
30 euro voor boek, deelname aan congres)
- Inkomsten verkoop publicaties zoals VRIND en congresboek Vlaanderen gepeild (15 euro/stuk) aan
niet-overheidsdiensten
Er wordt een variabel krediet van 9.000 euro ingeschreven op programma 21.1 BA 12.01. Langs de
uitgavenzijde worden in 2007 voorlopig enkel uitgaven voorzien die vallen onder de noemer van
‘algemene werkingsuitgaven’(BA 12.01). Indien er later grotere contracten kunnen worden binnen
gehaald kan, zo dit langs de inkomstenzijde voorzien is, de mogelijkheid voorzien worden om
contractueel een personeelslid te werven voor de duur van het onderzoek en/of kan meubilair of
apparatuur (vb PC) worden aangeschaft om de opdrachten tot een goed einde te brengen.
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PROGRAMMA 24.2
RESERVEVORMING VOOR TOEKOMSTIGE LASTEN

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
95.607

2004
Uitvoering %
Nvt(1)

Krediet
5.355

2005
Uitvoering %
Nvt

2006
Krediet
98.155

2007
Krediet
285.155

(1)De uitvoeringscijfers 2003 en 2004 zijn zonder voorwerp op dit programma.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen
Overeenkomstig artikel 17 § 2, van het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de
aanpassing van de begroting 1994 heeft de VZW Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaamse
Gemeenschap – Vlaams Pensioenfonds (hierna VPF) tot doel de uitvoering van de verplichtingen uit de
bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige
werkgevers van de openbare sector.
Vermits het Vlaamse begrotingsbeleid gebaseerd is op een “lange termijnvisie” en om een latere bezwaring
van de uitgavenbegrotingen te vermijden, dienen de toekomstige jaarlijkse responsabiliseringsbijdragen nu
reeds in de huidige begroting te worden verrekend.
Het verschil tussen de in de jaarlijkse begroting ingeschreven kredieten en de te betalen jaarlijkse
responsabiliseringsbijdrage vormt de opgebouwde financiële reserve. Het VPF is belast (bij decreet van het
Vlaams Parlement) met de opbouw van deze financiële reserve (de laatste jaren dient er evenwel geput te
worden uit de financiële reserve).
B. Operationele doelstellingen
In toepassing van de beheersovereenkomst van 1 juni 1995 tussen het VPF en de Vlaamse Gemeenschap,
beheert de VZW de gelden die haar via subsidie vanuit de Vlaamse begroting worden overgemaakt; deze
gelden worden gekapitaliseerd opdat de bijdragen – die jaarlijks kunnen verschillen – gelijkmatig in de tijd
zouden kunnen gespreid worden. Volgens dezelfde overeenkomst moet de VZW minimaal een rendement
van 4,25% (“return on investment”) op haar belegde kapitaal behalen.
In 1998 werd in samenspraak met de adviescel geopteerd om de beheersovereenkomst van 1 juni 1995 aan te
passen. Er werd voor geopteerd om over te stappen van een resultatenverbintenis naar een
middelenverbintenis. In dit voorstel tot nieuwe beheersovereenkomst wordt gestreefd naar een minimum van
70% te beleggen in (overheids)obligaties en een maximum van 30% te beleggen in aandelen of aandelen
gelinkte producten, waarbij het behaalde rendement nog steeds vergeleken wordt met een minimaal te
behalen rendement van 4,25%.
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C. De instrumenten
Zoals eerder vermeld heeft de VZW een dubbele opdracht: enerzijds moet zij de wettelijke voorziene
responsabiliseringsbijdrage voor rekening van de Vlaamse overheid op gepaste tijdstippen doorstorten aan de
federale overheid, en anderzijds moet zij er zorg voor dragen dat een voldoende financiële reserve wordt
opgebouwd om deze bijdragen in de toekomst te kunnen betalen zonder dat hiervoor terug uit de begroting
van de Vlaamse Gemeenschap wordt geput. Om dit laatste veilig te stellen werd een beheersovereenkomst
met het VPF afgesloten.
In deze optiek is het belangrijkste beleidsinstrument voor de VZW uiteraard het beleggen in effecten met het
beste rendement. Momenteel wordt voor een deel van de portefeuille beroep gedaan op externe
vermogensbeheerders.
D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Het jaar 2005 werd - globaal genomen - gekenmerkt door sterk presterende beurzen en dalende rentevoeten.
Dit gegeven samen met het feit dat de Raad van Bestuur gezien de historisch lage rentevoeten
terughoudender werd betreffende obligaties, heeft tot gevolg gehad dat in de portefeuille van de VZW
Vlaams Pensioenfonds het aandelenluik in zeer beperkte mate groter werd en het obligatieluik lichtjes
kleiner.
Eind 2005 was de portefeuilleverdeling als volgt:
•
•
•
•

Obligaties: 69,3%
o Belgische (federale of regionale) overheidsobligaties: 89,6%
Aandelen1: 26,7%
o Individuele aandelen: 25,9%
o Aandelen”fondsen”: 74,1%
Vastgoed: 3,6%
Liquide middelen: 0,4%

De waarde van de portefeuille op 31/12/2005 was:
•
•
•

Totale portefeuille: 187,3 miljoen EUR
Portefeuille beheerd door KBC: 16,3 miljoen EUR
Portefeuille beheerd door Fortis: 15,4 miljoen EUR

Rendementen & benchmarks
Behaalde returns 2002 – 2004 (totale portefeuille)
•
•
•

2002: 2,83%
2003: 7,41%
2004: 9,63%

Globale portefeuille
•
•

1

Behaalde return2 2005: 8,95%
Return Benchmark3 2005: 10,70%

Vastgoedaandelen worden als vastgoed beschouwd, niet als aandelen
Op basis van marktwaardes (indien mogelijk)
3
Samenstelling benchmark: 70% JP Morgan Belgium + 25% MSCI Belgium Net Return + 5% Petercam vastgoedindex
België
2
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Een subsidie van 5.355.000 EUR is het absolute minimum omdat dit bedrag de te betalen
responsabiliseringsbijdrage niet eens dekt (in 2007 zal waarschijnlijk 7,1 miljoen EUR betaald moeten
worden). Daarnaast doet de Federale Overheid er alles aan om de te betalen responsabiliseringsbijdrage
substantieel te verhogen, voorlopig zonder resultaat weliswaar. Dit neemt niet weg dat de kans niet
onbestaande is dat de VZW Vlaams Pensioenfonds de komende jaren meer dient te betalen, vandaar dat de
VZW Vlaams Pensioenfonds niet zonder deze subsidie kan.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 01.02: Provisioneel krediet voor het aanleggen van een conjunctuurreserve en voor
de financiering van maatregelen in het kader van Kyoto doelstellingen.
2004
2005
2006
Krediet
Uitvoering
Krediet
Uitvoering
Krediet
NGK
Nvt(1)
Nvt.
Nvt.
Nvt.
92.800
(1) De begrotingscijfers en uitvoeringspercentages voor 2003 en 2004 zijn zonder voorwerp.

2007
Krediet
92.800

Uit voorzichtigheidsoverwegingen wordt er een conjunctuurprovisie ingeschreven ten belope van 92,8
miljoen euro. Indien de groeiramingen voor 2007 zich realiseren, kan de conjunctuurprovisie eventueel
worden aangewend voor het afbouwen van impliciete schuld.
Basisallocatie 33.02: Subsidie aan de vzw Vlaams Pensioenfonds (responsabiliseringsbijdrage –
BW 5.05.2003)

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
5.355
100%

2005
Krediet
5.355

Uitvoering
100%

2006
Krediet
5.355

2007
Krediet
5.355

Ook in 2007 is een subsidie aan de vzw Vlaams Pensioenfonds voorzien ten belope van 5.355 duizend
euro. Deze subsidie moet de vzw Vlaams Pensioenfonds in staat stellen de responsabiliseringsbijdrage
(zie Bijzondere Wet van 5 mei 2003) te kunnen betalen.
Basisallocatie 41.01: Dotatie aan het toekomstfonds

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
-

2005
Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
187.000

Ten gevolge een wijziging in de parameter van de fiscale capaciteit en de verbetering van de
denataliteitscoëfficiënt van de bijzondere financieringswet zijn de ontvangsten sterk gestegen. De
meerontvangsten als gevolg van de gewijzigde parameters wordt gestort naar het Toekomstfonds.
Basisallocatie 61.10: Subsidie aan het financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmailge
inversteringsuitgaven (pro memorie)

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

Teneinde de spijziging van het FFEU mogelijk te maken via herverdeling, wordt deze basisallocatie pro
memorie ingeschreven.
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DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
•

TOEKOMSTFONDS

•

FFEU
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PROGRAMMA 24.2
TOEKOMSTFONDS
Begroting 2007

(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR
COFOG
code
code
46.1
Totaal ontvangsten

Omschrijving

BO 2007

Dotatie Vlaamse Gemeenschap

187.000
187.000

UITGAVEN
ESR
COFOG
code
code
03.22
00000
Totaal uitgaven

Omschrijving
Over te dragen saldo

BO 2007
GVK
GOK
0
187.000
0
187.000
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PROGRAMMA 24.2
FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EÉNMALIGE
INVESTERINGSUITGAVEN - FFEU
Toelichting bij de BEGROTING 2007

Middelen
Wij verwijzen naar de brochure “De Vlaamse Begroting 2007” Hoofdstuk III De Uitgavenbegroting onder
punt 4. Bespreking per beleidsdomein waarbij 4.3.het domein Financiën en Begroting bespreekt.
We lezen in de laatste paragraaf (pagina 28):”Ervan uitgaande dat binnen de begroting 2006 op het einde van
het jaar 125 miljoen euro aan beleids- en betaalkredieten niet zullen worden aangewend en bijgevolg kunnen
worden herverdeeld (getransfereerd) naar het Financieringsfonds voor éénmalige investeringsuitgaven en
schuldafbouw (FFEU), zal bij de budgetcontrole 2007 definitieve invulling worden gegeven aan deze
middelen.”

Uitgaven
Wat de uitgaven van het FFEU betreft zijn dit betaalkredieten ten gevolge van verplichtingen vastgelegd in
vorige jaren die momenteel uitgevoerd worden. De inschatting gebeurde zo realistisch mogelijk op basis van
de informatie ontvangen van de begrotingscoördinatoren en aangepast aan de richtlijnen gegeven tijdens de
bilaterale besprekingen. Op basis hiervan werd een betaalkalender opgesteld over 2007 per project die de
basis vormt voor de begrotingsuitgaven 2007. Het totaal van deze uitgaven werd vastgelegd op 156 miljoen
euro. De opsplitsing naar de diverse projecten is opgenomen in de begroting.
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FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE
INVESTERINGSUITGAVEN
Begroting 2007

(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR
code

COFOG
code

Omschrijving

BC

INI

2006

2007

395.150

347.365

0

0

08.21

Overgedragen overschot vorige boekjaren

08.2100

Niet verdeeld over de projecten 2001, 2002, 2003, 2004 en 2006

08.2101

Bestemd door Vlaams Parlement 2001 voor stadsvernieuwing

12.430

11.070

08.2102

Bestemd door Vlaams Parlement 2001 voor aanleggen fietspaden en missing links

41.124

34.640

08.2103

Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor mobiliteit en verkeersveiligheid AWV

379

29

08.2104

Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor mobiliteit en verkeersveiligheid AWZ

6.080

3.349

08.2105

Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor duurzame milieu-investeringen

15.232

13.538

08.2106

Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor onderwijsinvesteringen departement
Onderwijs

1.471

0

08.2107

Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor onderwijsinvesteringen DIGO

960

89

08.2108

Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor culturele investeringen – kunstwerken

2.478

2.478

3.915

2.815

350

0

4.154

1.582

3.637

1.159

140

0

66.653

18.343

11.133

3.074

32.417

22.615

08.2109
08.2110
08.2111

Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor culturele investeringen – culturele
infrastructuur
Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor culturele investeringen – cultuurdatabank
Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor toeristische investeringen
(m.i.v. restauratiewerkzaamheden)

08.2112

Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor welzijnsinvesteringen

08.2113

Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor investeringen Buitenlands Beleid

08.2114
08.2115

Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor wegwerken gevaarlijke
verkeerspunten
Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor waterwerken en infrastructuurwerken
tegen wateroverlast

08.2116

Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor impulsproject ouderenvoorziening

08.2117

Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor brownfields en waterbeheersing

9.784

2.785

08.2118

Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor wetenschapsbeleid

5.896

190

08.2119

Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor dynamo/stadsvernieuwing

9.918

7.158

08.2120

Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor holocaustmuseum Mechelen

5.923

4.958

08.2121

Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor sportinfrastructuur Vlaanderen

6.015

1.640

08.2122

Bestemd door Vlaams Parlement 2004 voor gevaarlijke verkeerspunten

49.612

18.612

08.2123

Bestemd door Vlaams Parlement 2004 voor dringende wegenwerken

08.2124

Bestemd door Vlaams Parlement 2004 voor investeringswerken aan waterwegen

08.2125

18.500
52.333

6.375

Bestemd door Vlaams Parlement 2004 voor sportinfrastructuur

3.571

2.601

08.2126

Bestemd door Vlaams Parlement 2004 voor stadsvernieuwing

6.428

5.318

08.2127

Bestemd door Vlaams Parlement 2004 voor toeristische infrastructuur

1.440

1.080

08.2128

Bestemd door Vlaams Parlement 2004 voor sociale huisvesting

6.742

5.402

08.2129

Bestemd door Vlaams Parlement 2004 voor onderzoek en ontwikkeling

7.139

7.139
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Bestemd door Vlaams Parlement 2006 voor gevaarlijke verkeerspunten

08.2130

100.000

ONTVANGSTEN (vervolg)
ESR
code

COFOG
code

Omschrijving

BC
2006

INI
2007

08.2131

Bestemd door Vlaams Parlement 2006 voor waterwegen en ruiming slib

15.000

08.2132

Bestemd door Vlaams Parlement 2006 voor bodemsanering via OVAM

10.000

08.2133

Bestemd door Vlaams Parlement 2006 voor toerisme

08.2134

Bestemd door Vlaams Parlement 2006 voor cultuur

08.2135

Overgedragen onbestemd saldo

66.11

Dotatie Vlaamse Gemeenschap (PR. 24.20-b.a. 61.10)

66.111

0
1.700
27.796

24.126

124.770

125.000

Dotatie 2005 Vl. Gemeensch. (voor eindejaarsvastlegging ) (PR. 24.20-b.a. 61.10)

25.230

0

66.112

Dotatie 2005 Vl. Gemeensch. (na eindejaarsvastlegging ) (PR. 24.20-b.a. 61.10)

99.540

0

66.113

Dotatie 2006 Vl. Gemeensch. (vóór eindejaarsvastlegging) (PR. 24.20-b.a. 61.10)

0

25.000

66.114

Dotatie 2006 Vl. Gemeensch. (na eindejaarsvastlegging ) (PR. 24.20-b.a. 61.10)

Totaal ontvangsten

100.000
519.920

472.365
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(in duizend euro)
UITGAVEN
ESR
code

COFOG
code

Omschrijving

01

01000

Provisioneel GOK-krediet te verdelen over de projecten
2001, 2002, 2003, 2004 en 2006

03.22

00000

Over te dragen overschot van het boekjaar

03.221

00000

03.222

00000

03.223

00000

03.224

00000

03.225

00000

03.226

00000

03.227

00000

03.228

00000

12.11

01122

12.21

01122

BC 2006
GVK

GOK

Bestemd door Vlaams Parlement 2001 – ordonnancering na
2006
Bestemd door Vlaams Parlement 2002 – ordonnancering na
2006
Bestemd door Vlaams Parlement 2003 – ordonnancering na
2006
Bestemd door Vlaams Parlement 2004 – ordonnancering na
2006
Bestemd door Vlaams Parlement 2006 – ordonnancering na
2006
Onbestemd saldo
Dotatie 2006 Vlaamse Gemeenschap (1° deel op 31/12/06)
(onbestemd)
Dotatie 2006 Vlaamse Gemeenschap (na eindejaarsvastlegging,
(onbestemd)
Algemene werkingskosten aan andere sectoren dan de
overheid
Algemene werkingskosten binnen de sector overheid
Totaal projecten 2001 + 2002 + 2003 + 2004 + 2006

63.21

06200

Stadsvernieuwing (project 2001)

63.21

04510

INI 2007
GVK

GOK

-

-

347.365

316.411

45.710

33.938

25.042

13.161

60.762

25.264

65.026

26.743

126.700

68.300

24.125

24.005

-

25.000

0

100.000

30

30

30

30

90

90

90

90

215.018 172.435 176.813 155.834
400

1.360

400

4.190

Aanleggen fietspaden en missing links (project 2001)

1.515

6.484

1.515

7.582

04510

Mobiliteit en Verkeersveiligheid AWV (project 2002)

375

350

0

0

04520

Mobiliteit en Verkeersveiligheid AWZ (project 2002)

0

2.731

0

869

05600

Duurzame milieu-investeringen (project 2002)

423

1.694

379

5806

64.1

09600

Onderwijsinvesteringen schoolgebouwen departement
Onderwijs (project 2002)

0

1.471

0

0

64.1

09600

Onderwijsinvesteringen schoolgebouwen DIGO (project 2002)

0

871

0

89

08200

Culturele investeringen – kunstwerken (project 2002)

2.478

0

2.478

1.100

08200

Culturele investeringen – culturele infrastructuur (project 2002)

0

1.100

0

2.200

08200

Culturele investeringen – cultuurdatabank (project 2002)

0

350

0

0

21.4
51.11
51.12
61.41
21.4
51.11
51.12
61.41
12.11
21.4
51.11
51.12
52.1
53.1
54.31
61.11
63.21
63.51

12.11
60
52.1
63.21
52.1
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UITGAVEN (vervolg)
ESR
code
51.11
52.1
60
63.11
63.21
52.1
63.21
12.11
51.12
53.1
54.31
21.4
51.11
51.12
52.1
53.1
61.11
63.21
63.51
65.4
21.4
51.12
53.1
61.41
52.1
63.21
21.4
51.12
61.11
63.21
52.1
61.41
61.51
64.1
63.21
51.12
53.1
61.41
65.4
51.12
61.41
63.21
21.4
51.12
52.1
53.1
63.21
63.51
65.4

COFOG
code

Omschrijving

04730

Toeristische investeringen (project 2002)

10200

Welzijnsinvesteringen (project 2002)

01131

Investeringen buitenlands beleid (project 2002)

04510

BC 2006
GVK

INI 2007

GOK

GVK

GOK

1.129

2.572

447

702

44

2.478

44

1.115

132

140

132

0

Wegwerken gevaarlijke verkeerspunten (project 2003)

1.131

48.310

1.379

16.500

04520

Waterwerken en Infrastructuurwerken tegen wateroverlast
(project 2003)

1.262

8.059

1.276

1.934

10200

Impulsprogramma ouderenvoorzieningen (project 2003)

25

9.802

25

8.929

05600

Brownfields en waterbeheersing (project 2003)

6.084

6.999

2.785

2.785

01401

Wetenschapsbeleid (project 2003)

256

5.706

190

190

06200

Dynamo – stadsvernieuwingsprojecten (project 2003)

0

2.760

0

2.520

08200

Holocaustmuseum Mechelen (project 2003)

5.130

965

5.130

1.000

08100

Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (project 2003)

5.428

4.375

1.640

1.640

04510

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken
(project 2004)

30.724

31.000

4.325

14.300
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21.4
51.11
51.12
61.41
64.1
51.12
61.41
63.21
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04520

Investeringswerken aan waterwegen (project 2004)

08100

Sportinfrastructuur (project 2004)

382

25.458

338

2.479

1.722

970

2.028

1.925

UITGAVEN (vervolg)
ESR
code

COFOG
code

Omschrijving

63.21

06200

Stadsvernieuwing (project 2004)

50; 60

04730

51.12

BC 2006
GVK

INI 2007

GOK

GVK

GOK

6

1.110

6

1.110

Toeristische infrastructuur (project 2004)

1.440

360

1.440

360

10600

Sociale huisvesting (project 2004)

6.112

1.340

5.656

2.740

01400

Onderzoek en ontwikkeling (project 2004)

0

0

0

3.569

04510

Dringende wegenwerken (project 2004)

20.500

2.000

18.500

11.800

04510

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken
(project 2006)

0 100.000

50.000

04520

Waterwegen en sanering van slib (project 2006)

15.000

0

15.000

4.200

05600

Bodemsanering via OVAM (project 2006)

10.000

0

10.000

2.500

51.11

04730

Casino Kursaal Oostende (project 2006)

1.620

1.620

0

0

63.21

08200

MAS Antwerpen (project 2006)

1.700

0

1.700

1.700

91.0

01720

Aflossing van gevestigde overheidsschuld – niet verdeeld

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

61.51
64.1
51.12
52.1
63.51
21.4
51.12
52.1
53.1
63.21
63.51
65.4
21.4
51.11
51.12
61.41
64.1
21.4
51.12
61.11
63.21

Totaal uitgaven

100.000

215.138 519.920 176.933 472.365
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PROGRAMMA 24.3
WAARBORGEN
DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN
2004
AO
TO

begroot
580
295

Uitvoering %
345%
116%

begroot
550
295

Uitvoering in
%
6%
5%
41%

Krediet

2005
Uitvoering %
870%
87%

2006
Begroot bc
4.000
335

2007
raming
4.784
257

UITGAVEN
2004
Krediet
GVK
GOK
VRK

2.589
3.615
372

2005
Uitvoering in
%
2.600
50%
2.600
38%
372
44%

2006
Krediet
2.000
2.000
186

2007
Krediet
2.000
2.000
186

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Dit programma heeft betrekking op twee verschillende (beleids)domeinen.
Ten eerste betreft het de waarborgen voor de huisvesting. Meer specifiek de leningen met gewestwaarborg
voor het bouwen, kopen of verbouwen van middelgrote woningen, (volgens het besluit van de Vlaamse
Executieve van 20 maart 1991) en de sociale leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of
verbouwen van sociale woningen (volgens het besluit van de Vlaamse Executieve van 11 januari 1993).
Ten tweede betreft het de waarborgen met betrekking tot de economische expansie in het kader van de wet
van 30 december 1970 en het Vlaams decreet van 15 december 1993 op de economische expansie in het
Vlaams Gewest, waarbij de ondernemingen leningen met gewestwaarborg kunnen aangaan om investeringen
te financieren.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
Het is de bedoeling om bij het toekennen van de waarborgen steeds kritischer te gaan kijken naar de
risicofactor die het Vlaams Gewest hierbij kan ondervinden. Zo dient iedere betrokken partij (onderneming kredietinstelling - Vlaams Gewest) een evenredig risico te dragen bij de totstandkoming van een
gewaarborgd krediet.
C. De omschrijving van de instrumenten
Huisvesting : Bij de middelgrote woningen werden er vanaf 1998 geen nieuwe leningen met gewestwaarborg
toegekend. Ook voor 2007 worden er in deze sector geen nieuwe leningen verwacht. Bij de uitwinning van
de waarborgen wordt vanaf 2000 rekening gehouden met de facturatie van de verbouwingswerken, daar in
het verleden op grond van ramingen nogal misbruiken werden vastgesteld.
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Economische Expansie : Semestrieel sturen de kredietinstellingen, die dossiers met gewestwaarborg beheren,
aan de afdeling Financieel Management een rapport op waarin de stand van zaken aangaande deze dossiers
meegedeeld is. Dit rapport behelst o.m. :
1. Aantal toegezegde kredieten met het bedrag
2. Het exact gewaarborgd bedrag door het Vlaams Gewest
3. De eerstvolgende vervaldagen m.b.t. kapitaal en interest
4. Het uitstaand gewaarborgd bedrag in hoofdsom
5. De uitstaande kredieten met gewestwaarborg die opgezegd zijn
6. De uitstaande kredieten met gewestwaarborg die vermoedelijk in 2007 opgezegd zullen worden.
Aan de hand van deze rapporten, en voornamelijk wat de punten 5 en 6 betreffen, kan de afdeling Financieel
Management ramen dat een som van 2.000.000 euro voor 2007 (hoofdsom en interesten) moet kunnen
volstaan om tegemoet te komen aan een eventuele schuldaanvraag van de kredietinstellingen voor uitwinning
van gewestwaarborgen. Voornamelijk voor het dossier “Van Wijnsberghe” (+ 2.000 kEUR) is een
schuldaanvraag mogelijk.
Voor de jaren 2002 - 2006 (toestand 30/6) werden volgende waarborgen uitgewonnen en teruggewonnen:
(in duizend euro)
Jaren

Uitgewonnen waarborgen
2.785
167
1.000
301

2003
2004
2005
2006

Teruggewonnen waarborgen
0
0
0
0

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Bij iedere aanvraag voor het bekomen van een gewestwaarborg wordt een theoretische risicofactor berekend
die aan de beoordeling van de Vlaamse minister onderworpen wordt en die hierbij kan beslissen dat er
bijkomende garanties door de overige partijen moeten verstrekt worden vooraleer de gewestwaarborg kan
verleend worden.
De Europese Commissie heeft het Vlaams Gewest opgedragen om het toekennen van gewestwaarborgen in
het kader van de economische expansiewetgeving vanaf 2001 definitief op te schorten, teneinde
concurrentievervalsing tegen te gaan.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Ontvangsten
Ontvangstenartikel 06.17: Ontvangsten in het kader van de waarborgstelling met betrekking tot de
huisvesting (Fonds Waarborgstelling huisvesting art. 28 decreet 21.12.1990)

( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering
AO
TO

295

116%

2005
Raming
295

Uitvoering

2006
Raming bc

2007
Raming

87%

335

257

In de jaren 2003 en 2004 waren de ontvangsten van waarborgpremies op hypothecaire leningen voor het
bouw, kopen of verbouwen van middelgrote woningen en/of sociale woningen beduidend groter dan
geraamd.
Dit fenomeen is waarschijnlijk toe te schrijven aan de daling van de rentevoeten die van kracht zijn in de
sector van de hypothecaire leningen.
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Aangezien deze tendens thans lijkt de stagneren en er voor 2007 zelfs een lichte stijging van deze rentevoeten te
verwachten is, lijkt een terugval van het ontvangstencijfer op het niveau van de realisatie 2005 (257 kEUR)
aannemelijk.

Ontvangstenartikel 38.02: Bijdragen in verband met de verleende waarborg (art. 13 decreet
15.12.1993)

( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering
580
345%

AO
TO

2005
Raming
550

Uitvoering
870%

2006
Raming bc
4.000

2007
Raming
4.748

Rekening houdend met het feit dat de Europese Commissie het toekennen van waarborgen aan leningen in
het kader van de economische expansiewetgeving vanaf 2001 opgeschort heeft, zullen bijgevolg de
ontvangsten van de bijdragen der gewestwaarborgen voor nieuwe dossiers wegvallen en enkel nog beperkt
blijven tot hernieuwing van vervaldagen van de reeds lopende dossiers.
Het belangrijkste deel komt echter voort uit de bijdragen betaald door de VOI’s voor de verkregen
gewestwaarborg aan hun leningsmachtigingen.
In 2003 bedroegen deze bijdragen 3.428 kEUR.
In 2004 bedroegen deze bijdragen 3.896 kEUR.
In 2005 bedroegen deze bijdragen 4.784 kEUR.
Voor 2007 kan zeker hetzelfde ontvangstenniveau worden verwacht.
Uitgaven
Basisallocatie 01.90: Uitgaven in het kader van het gemeenschappelijk waarborgfonds in verband met
de huisvesting

Krediet
VRK

372

2004
Uitvoering in
%
41%

Krediet
372

2005
Uitvoering in
%
44%

2005
Krediet

2006
Krediet

186

186

Het betreft hier de uitbetaling van gewestwaarborgen voor leningen van particulieren in het kader van de
huisvesting.
In 2004 zijn 11 dossiers afgehandeld.
In 2005 zijn er 16 uitwinningsdossiers afgehandeld.
Eind augustus 2006 werden er reeds 10 dossiers afgehandeld.
Rekening houdend met de realisatiepercentages van voorgaande jaren werd het krediet voor 2006 gehalveerd
tot 186 kEUR.
Voor 2007 kan normaal gezien ditzelfde krediet van 2006 gehandhaafd blijven.
Basisallocatie 51.01: Uitgaven in het kader van de toekenning van de gewestwaarborg (economische
expansiewetten dd. 17 juli 1959 en 30 december 1970)
2004
Uitvoering in
%
2.589
6%
3.615
5%

Krediet
GVK
GOK

2005
Uitvoering in
%
2.600
50 %
2.600
38 %

Krediet

2006
Krediet
2.000
2.000

2007
Krediet
2.000
2.000
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De waarborgdossiers in het kader van de economische expansiewetgeving zijn thans uitdovend door het feit
dat de Europese Commissie de opschorting van de toekenning ervan heeft gevraagd vanaf 2001 ten einde
concurrentievervalsing tegen te gaan.
In die optiek is het redelijk om aan te nemen dat de uitwinning van de thans lopende waarborgdossiers zal
afnemen.
Evenwel bestaat nog altijd de mogelijkheid dat indien er onder de lopende waarborgdossiers een aantal grote
ondernemingen in moeilijkheden geraken, er beroep wordt gedaan op de gewestwaarborg, wat dan doorgaans
een niet onaanzienlijk bedrag uitmaakt.
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PROGRAMMA 24.4
RECHTSTREEKSE SCHULD
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN

AO
TO

2004
begroot
Uitvoering %
14.952
434,85

2005
begroot
Uitvoering %
12.654
78,38

2006
Begroot bc
9.743

2007
raming
18.563

UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
271.124
95,40
245.058
95,21
225.040
184.761

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Dit programma heeft betrekking op het beheer en de financiële dienstverlening van de directe schuld van de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Onder directe schuld moet verstaan worden: leningen,
effecten, financiële derivaten of financiële leasing, hetzij uitgegeven of aangegaan door de Vlaamse
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, ofwel contractueel overgenomen door de Vlaamse Gemeenschap of
het Vlaamse Gewest uit de indirecte schuld. (cfr. artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 houdende
bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest).
De schuld van de Vlaamse overheid zal in de komende jaren consequent verder worden afgebouwd. Op die
manier wordt bijkomende beleidsruimte gecreëerd die zal bijdragen om de maatschappelijke uitdagingen uit
het Regeerakkoord 2004-2009 te realiseren. Door o.a. deze schuldpolitiek bezit Vlaanderen reeds een aantal
jaren – net als de federale overheid – een AA+ rating (op één na hoogste rating).
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
Artikel 5 van het decreet inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer stelt dat zolang de directe schuldgraad niet
groter is dan 15 %, het schuldbeheer niet onderworpen is aan operationele normen. Gezien deze directe
schuldgraad begin 2006 4,33% bedroeg en voor 2007 een verdere daling wordt verwacht, zijn geen
operationele normen van toepassing.
C. De omschrijving van de instrumenten
Om op een efficiënte en effectieve manier de schuld te kunnen beheren, is een correcte en geactualiseerde
inventaris van de schuld primordiaal. Veel energie wordt dan ook besteed aan het accuraat opvolgen van de
leningen zoals bvb. bij renteherzieningen.
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D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de directe schuld sinds eind 1999.
Uit deze tabel kan opgemaakt worden dat de directe schuld is teruggevallen van 3.257.709 duizend euro eind
1999 tot 537.042 duizend euro midden 2006.

Datum
31/12/99
31/12/00
31/12/01
31/12/02
31/12/03
31/12/04
31/12/05
30/06/06

Directe schuld (exclusief kastoestand) in duizend euro
3.257.709
2.732.570
2.736.593
2.143.938
1.715.589
1.176.470
858.214
537.042

In de veronderstelling dat in 2006 en 2007 alle kapitaalsaflossingen op hun contractuele vervaldag gebeuren
en dat met uitzondering van de opnames binnen het Investeringsfonds “lokale besturen” geen nieuwe schuld
wordt opgenomen, zal de directe schuld einde 2006 verder dalen tot 427.803 duizend euro en tot 236.316
duizend euro op einde 2007.
Hieronder vindt u een overzicht met de contractuele aflossingen die voor 2007 gepland zijn binnen het
programma 24.4:
Vervaldag
5/1/07
15/1/07
15/02/07
30/3/07
30/3/07
30/3/07
7/5/07
15/5/07
29/6/07
29/6/07
16/7/07
25/09/07
1/10/07
1/10/07
1/10/07
5/10/07
15/10/07
6/11/07
5/12/07
21/12/07
31/12/07
31/12/07

Bedrag in duizend euro
16
44
55
16.191
1
53
131
52
12.969
42
104
11
13.796
4
6
32
274
258
24
75.742
14.290
3

31/12/07

23
134.121

TOTAAL :

sector
Universiteiten academ. sector
Universiteiten academ. sector
Universiteiten academ. sector
Herfin. Leningen overheidsaandeel
Nt-geconsol. leningen overheidsaandeel excl. V.M.M.
Overgenomen leningen V.M.M.
Universiteiten academ. sector
Universiteiten academ. Sector
Herfin. Leningen overheidsaandeel
Overgenomen leningen V.M.M.
Universiteiten academ. sector
Universiteiten academ. Sector
Herfin. Leningen overheidsaandeel
Nt-geconsol. leningen overheidsaandeel excl. V.M.M.
Overgenomen leningen V.M.M.
Universiteiten academ. Sector
Universiteiten academ. Sector
Universiteiten academ. Sector
Universiteiten academ. Sector
Overname FNSV, consortiumkrediet
Herfin. Leningen overheidsaandeel
Nt-geconsol. leningen overheidsaandeel excl.
V.M.M.
Overgenomen leningen V.M.M.

Budgettaire parameters
Bij een aantal basisallocaties diende bij de renteberekening gebruik gemaakt te worden van
forwardrentevoeten.
•

Forwardrentevoeten 6 maand :
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15/12/2006
15/06/2007

•
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3,4562 %
3,6422 %

Forwardrentevoeten 12 maand :
01/07/2006
01/10/2006
31/12/2006

3,3449 %
3,4961 %
3,6122 %

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Artikel 26.03 - Renten in het kader van een autonoom kas- en schuldbeheer
( bedragen in duizend € )

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
14.951
145,9 %

2005
Raming
12.653

Uitvoering
78,4 %

2006
Raming bc
9.742

2007
Raming
9.116

Het bedrag van dit artikel is samengesteld uit twee delen: enerzijds de opbrengsten uit beleggingen van
tijdelijke kasoverschotten en anderzijds de opbrengsten uit de swapportefeuille. De daling t.o.v. de
raming bij de budgetcontrole 2006 is volledig te wijten aan de lagere verwachte opbrengsten van de
swapportefeuille.
Artikel 26.05 - Terugname van in het verleden gestorte provisies
( bedragen in duizend € )

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
0
-%

2005
Raming
0

Uitvoering
-%

2006
Raming bc
1

2007
Raming
1

Bij een beperkt aantal leningen van Dexia worden provisies gestort. Achteraf gebeurt dan een
verrekening tussen de gestorte provisie en het reële rentebedrag.
Artikel 86.01 - Afrekening met Mijnen N.V. in het kader van het consortiumkrediet (derde
addendum d.d. 21 december 2001 bij de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest, het
Limburgfonds, L.R.M. N.V. en Mijnen N.V.)

( bedragen in duizend € )
AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
0
-%

2005
Raming
0

Uitvoering
-%

2006
Raming bc
0

2007
Raming
9.446

Het betreft hier een éénmalige afrekening tussen Mijnen N.V. en het Vlaams Gewest. Deze afrekening
houdt verband met de vervroegde terugbetaling van een gedeelte van het Consortiumkrediet.
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UITGAVEN

Basisallocatie 12.10: Allerhande uitgaven in verband met thesaurie- en schuldbeheer

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
107
60,8 %

2005
Krediet
107

Uitvoering
61,0 %

2006
Krediet
70

2007
Krediet
70

Bovenstaande basisallocatie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de betaling van het abonnement voor de
Reutersterminal, alsook van de factuur van Standard & Poors voor de rating.

Basisallocatie 21.01: Rente van leningen

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
70.328
89,0 %

2005
Krediet
44.240

Uitvoering
81,9 %

2006
Krediet
31.211

2007
Krediet
24.000

De daling van het krediet is het gevolg van de afbouw van de directe schuld, die zich onmiddellijk
vertaalt in een vermindering van de rentelast.
Basisallocatie 21.02: Debetrente op kortlopende leningen (andere dan thesauriebewijzen)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
0
-%

2005
Krediet
59

Uitvoering
0%

2006
Krediet
59

2007
Krediet
59

Bij een precaire kassituatie kan een kortlopend overbruggingskrediet voordeliger
zijn dan een debetstand op zichtrekening. Om deze eventuele marktopportuniteit
open te laten wordt een kleine reserve voorzien.
Basisallocatie 21.03: Intrestlasten ingevolge toepassing van art. 54 van de bijzondere wet van
16/1/89

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
4.165
0%

2005
Krediet
7.149

Uitvoering
58,3 %

2006
Krediet
6.833

2007
Krediet
6.223

Voor de jaarlijkse afrekening met de federale Overheid van de voorlopige twaalfden van de toegewezen
middelen werd rekening gehouden met de meest recente parameters inzake het inningsritme van de
personenbelasting en B.T.W.
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Basisallocatie 21.04: Betaling aan de financieringsmechanismen van de intrest hun verschuldigd
inzake de prefinanciering van bouw-, koop-, en saneringspremies alsmede van de leningen ter
financiering van de aflossingslasten van deze leningen

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
258
100 %

2005
Krediet
172

Uitvoering
99,5 %

2006
Krediet
137

2007
Krediet
103

Door de jaarlijkse kapitaalsaflossingen daalt het uitstaand kapitaalsaldo en
bijgevolg ook het rentebedrag.
Basisallocatie 21.05: Rentelast leningen universiteiten (academische sector)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
4.095
100 %

2005
Krediet
2.758

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
1.421

2007
Krediet
93

In het verleden werden een groot aantal leningen binnen deze sector geherfinancierd door één grote
lening. Deze lening bereikte in 2006 haar eindvervaldag. Slechts een beperkt aantal leningen is in 2007
nog actief. Bijgevolg is de in 2007 verschuldigde rente slechts minimaal in vergelijking met die van
2006.
Basisallocatie 21.06: Rentelast consortiumkrediet (ex-F.N.S.V.)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
0
- %

2005
Krediet
0

Uitvoering
-%

2006
Krediet
0

2007
Krediet
2.523

Vorige jaren nam Gimvindus N.V., in het kader van de verdere afbouw van haar achtergestelde schuld
bij het Vlaams Gewest, deze rentelast ten laste. Gezien deze achtergestelde schuld eind 2006 volledig
weggewerkt zal zijn, dient het Vlaams Gewest de laatste rentebetaling in 2007 zelf te betalen.
Basisallocatie 21.08: Intresten van leningen oorspronkelijk aangegaan door derden bij DEXIA
Bank N.V. voortspruitend uit de waarborg betreffende de schuldvorderingen waarvan sprake in
artikel 6bis, 2.2. respectievelijk c) en d) van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, of
in het kader van de toepassing van het K.B. van 22/10/59

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
24.327
98,4 %

2005
Krediet
20.745

Uitvoering
97,0 %

2006
Krediet
16.947

2007
Krediet
13.378

Ook bij deze basisallocatie voor rente is een gestage daling te merken als gevolg van de vermindering
van het uitstaand kapitaal.
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Basisallocatie 21.09: Intrestlasten van de leningen overgenomen of aangegaan door de Vlaamse
Milieumaatschappij ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse executieve van 16 januari 1985
(art. 29 §1 en §2, decreet 22.12.1993) (sector 71.20)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
66
99,4 %

2005
Krediet
45

Uitvoering
81,8 %

2006
Krediet
17

2007
Krediet
12

Gezien er bij deze schuld geen nieuwe opnames gebeuren en er ieder jaar een gedeelte van het kapitaal
wordt afgelost, daalt ook hier de rentelast.
Basisallocatie 41.02: Dotatie naar aanleiding van het goed financieel beheer van de Vlaamse
openbare instellingen

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
1.361
96,6 %

2005
Krediet
3.972

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
3.784

2007
Krediet
4.177

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006, werden de modaliteiten van het gecentraliseerd
kasbeheer aangepast aan de BBB reorganisatie en werd o.m. ook de berekeningswijze aangepast aan
meer marktconforme voorwaarden. Deze aanpassing kwam er op vraag van een aantal instellingen.
Zowel de referentierentevoet als de marges zijn nu afgestemd op de gangbare bankpraktijk en op de
huidige marktomstandigheden.
Basisallocatie 91.01: Consortiumkrediet (ex-F.N.S.V.) hoofdsom

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
75.742
100 %

2005
Krediet
75.742

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
75.742

2007
Krediet
75.742

Bovenstaande bedragen werden overgenomen uit de aflossingstabel van de betreffende lening. De
betaling in 2007 vormt de eindaflossing.
Basisallocatie 91.05: Kapitaalsaflossingen leningen universiteiten (academische sector )

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
28.024
100 %

2005
Krediet
28.027

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
28.030

2007
Krediet
1.001

Zoals bij de corresponderende basisallocatie voor rente reeds aangehaald, werd in 2006 een grote
herfinancieringslening binnen deze sector volledig terugbetaald. Slechts een beperkt aantal kleinere
leningen blijven over.
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Basisallocatie 91.08: Aflossingslasten van leningen oorspronkelijk aangegaan door derden bij
DEXIA Bank N.V. voortspruitend uit de waarborg betreffende de schuldvorderingen waarvan
sprake in artikel 6bis, 2.2 respectievelijk c) en d) van de wet van 23 december 1963 op de
ziekenhuizen, of in het kader van de toepassing van het K.B. van 22/10/59

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
62.130
100 %

2005
Krediet
61.684

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
60.655

2007
Krediet
57.255

Bedragen werden overgenomen uit de respectievelijke aflossingstabellen.

Basisallocatie 91.09: Aflossingslasten van de leningen overgenomen of aangegaan door de
Vlaamse Milieumaatschappij ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse executieve van 16
januari 1985 (art. 29 §1 en §2, decreet 22.12.1993) (sector 71.20)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
426
99,8 %

2005
Krediet
358

Uitvoering
99,8 %

Bedragen werden overgenomen uit de respectievelijke aflossingstabellen.

2006
Krediet
134

2007
Krediet
125
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PROGRAMMA 24.5
INTENDANCEDIENSTEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN

TO

2004
begroot
Uitvoering %
260
88%

2005
begroot
Uitvoering %
260
65,5%

2006
Begroot bc
260

2007
raming

2006
Krediet

2007
Krediet

208

208

260

UITGAVEN
2004
Krediet
Uitvoering %
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

520

43%

2005
Krediet
Uitvoering

456

43%

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Ontvangstenartikel 16.09: Ontvangsten intendancediensten

TO

2004
begroot
Uitvoering %
260
88%

2005
begroot
Uitvoering %
260
65,5%

2006
Begroot bc
260

2007
raming
260

Naar analogie met de vorige jaren wordt voor dit begrotingsfonds voor de werking van een aantal
intendancediensten (Veltmanshuis en Kasteel van Ham) een ontvangst van 260.000 euro voorzien.

UITGAVEN
Basisallocatie 01.90: Allerhande uitgaven van de intendancediensten

VRK

2004
Krediet
Uitvoering
520
43%

2005
Krediet
456

Uitvoering
43%

2006
Krediet
208

2007
Krediet
208

Dit programma heeft slechts één basisallocatie met een technische functie en betreft een begrotingsfonds
voor de constante werking van een aantal intendancediensten (Veltmanshuis en Kasteel van Ham).
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PROGRAMMA 24.6
PROVISIONELE KREDIETEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH
(1)

2004
Krediet
Uitvoering %
81.975
Nvt. (1)
0
Nvt.
0
Nvt.

2005
Krediet
Uitvoering
144.388
Nvt.
0
Nvt.
0
Nvt.

2006
Krediet
133.972
157.048
6148

2007
Krediet
209.940
54.178
4.478

De uitvoeringscijfers 2004 en 2005 zijn zonder voorwerp op dit programma.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Dit programma wordt gebruikt voor het inschrijven van kredieten die gedurende het jaar kunnen herverdeeld
worden.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Omwille van het specifieke karakter van het programma zijn de kredieten uit voorgaande jaren, voorafgaand
aan de herverdeling naar het FFEU, zonder voorwerp.
Basisallocatie 00.17: Provisie voor het economische relancebeleid

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
42.000

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
10.000

2007
Krediet
10.000

In 2005 bedroegen de kredieten op deze provisie voor economisch relancebeleid 42 miljoen euro. Uitgaand
van constant beleid zijn de kredieten met vaststaande bestemming sinds begrotingsjaar 2006 opgenomen op
de respectievelijke basisallocaties. Het resterende krediet van 10 miljoen euro is net als in 2006 bestemd voor
exportbevordering.
Basisallocatie 00.18: Provisie maatregelen werkgelegenheidsakkoord

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
38.200

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
5.400

2007
Krediet
0

In 2005 bedroegen de kredieten op deze provisie voor maatregelen werkgelegenheidsakkoord 38,2 miljoen
euro. Uitgaand van constant beleid zijn de kredieten met vaststaande bestemming sinds begrotingsjaar 2006
opgenomen op de respectievelijke basisallocaties. Alleen het resterende krediet van 5,4 miljoen bestemd
voor starterspremies bleef in 2006 op de provisie staan. Met betrekking tot de begroting 2007 worden de
kredieten starterspremies overgeheveld naar het Hermesfonds (vastleggingsmachtiging op Pr. 51.2. Ba.
99.11; vereffeningskrediet op Pr. 51.2. Ba. 41.41)
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Basisallocatie 00.19: Provisioneel krediet voor schadevergoedingen

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
500

2007
Krediet
500

Bij begrotingsopmaak 2006 werd een provisioneel krediet ten belope van 500 duizend euro voorzien voor
schadevergoedingen. Voor 2007 gaat men uit van constant beleid.
Basisallocatie 00.20: Provisioneel krediet voor het dekken van uitzonderlijke kosten met betrekking tot
de werking en uitrusting van de kabinetten met inbegrip van tekorten op salariskredieten.

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
5.500

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
500

2007
Krediet
500

Omwille van het feit dat er geen kredieten meer benodigd zijn voor het uitbetalen van ontslagvergoedingen
voor de oude kabinetten en voor de opstart van de nieuwe kabinetten, werd het krediet op deze basisallocatie
bij de opmaak van de begroting 2006 teruggebracht tot 500 duizend euro. Ook voor 2007 wordt 500 duizend
euro voorzien.
Basisallocatie 00.21: Provisioneel krediet voor het dekken van verhuiskosten en inrichtingskosten van
de kabinetten.

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
135

2007
Krediet
135

Bij begrotingsopmaak 2006 werd een provisioneel krediet ten belope van 135 duizend voorzien voor het
dekken van verhuiskosten en inrichtingskosten van de kabinetten. Voor 2007 gaat men uit van constant
beleid.
Basisallocatie 00.22: Provisioneel krediet voor uitgaven in het kader van het Lambermontakkoord
(pro memorie)

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

Teneinde herverdelingen op het resterende overgedragen saldo mogelijk te houden, wordt deze basisallocatie
pro memorie ingeschreven.
Basisallocatie 00.23: Provisioneel krediet voor uitgaven te financieren d.m.v. de netto-opbrengst van
de winst van de nationale loterij (art. 62bis van de B.F.W. van 16.01.1989, zoals ingevoegd via de B.W.
van 13.07.2001).

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
45

2007
Krediet
9.306

Met betrekking tot de opmaak 2007 werd 80% van de dotatie vanwege de Nationale Loterij verdeeld naar
specifieke basisallocaties van de verschillende ministers. Het bedrag dat op de provisie blijft staan bevat de
resterende 20 % Lotto-middelen ten belope van 6.811 duizend euro en een extra krediet van 2.495 duizend
euro anticiperend op verwachte meerinkomsten. Het totale krediet op de provisie bedraagt aldus 9.306
duizend euro.

169

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Basisallocatie 00.24: Provisie maatregelen nieuw werkgelegenheidsakkoord

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
5.000

2007
Krediet
1.900

Vanaf de begroting 2006 zijn de kredieten met een vaststaande bestemming reeds op de respectievelijke
basisallocaties opgenomen. In 2006 was het resterend krediet van 5 miljoen euro bestemd voor alternerend
leren. In 2007 wordt een krediet van 3,1 miljoen euro overgeheveld naar het ESF agentschap. Aldus blijft er
nog een saldo van 1,9 miljoen euro over voor alternerend leren.
Basisallocatie 00.26: Provisioneel krediet CAO-provisie

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
96.992

2007
Krediet
0

Voor de begroting 2007 wordt de CAO-provisie uitgesplitst naar drie afzonderlijke CAO-provisies voor
Onderwijs, Sociale Profit en Ambtenarenzaken. Het voorziene bedrag van De Lijn ten belope van 9.415
duizend euro is rechtstreeks opgenomen in de dotatie van De Lijn.
Basisallocatie 00.27: REG-provisie

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
10.400

2007
Krediet
0

In 2006 werd een nieuwe provisie opgericht om een groot REG-programma te ontwikkelen waardoor
investeringen in rationeel energieverbruik worden gestimuleerd. Deze provisie wordt niet weerhouden in
begrotingsjaar 2007.
Basisallocatie 00.28: Provisie voor het opvangen van de stijging van de energieprijzen

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
5.000

2007
Krediet
0

Om de gestegen energieprijzen op te vangen werd in 2006 voorzien in een provisie van 5 miljoen euro. Deze
provisie wordt niet weerhouden in begrotingsjaar 2007.
Basisallocatie 00.29: Provisioneel krediet ter uitvoering van het Limburgplan

GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.
Nvt.

Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2006
Krediet
7.048
6.148

2007
Krediet
4.178
4.478

In begrotingsjaar 2006 werd een provisie opgericht ter uitvoering van het Limburgplan. De kredieten 2007
zijn conform de door de Vlaamse Regering goedgekeurde financieringstabel bij het Limburgplan.
Basisallocatie 00.31: Provisioneel gesplitst vastleggingskrediet voor vastlegging of hervastlegging van
ovegenomen verbintenissen

GVK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
150.000

2007
Krediet
50.000
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In 2006 bedroeg het krediet op deze provisie in het kader van BBB nog 150 miljoen euro. De BBB-transitie
zal in principe in 2006 afgerond zijn. Er wordt echter uit veiligheidsoverwegingen nog 50 miljoen
ingeschreven voor 2007.
Basisallocatie 00.34: Provisioneel krediet voor CAO Social-Profit

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
Nvt.

2007
Krediet
29.989

Nieuwe basisallocatie.
Op deze nieuwe CAO-provisie voor Social-Profit is 29.989 duizend euro voorzien. Hiermee worden
initiatieven “koopkracht” en “kwaliteit” gefinancierd. Naast deze kredieten zijn er ook reeds verschillende
kredieten, die reeds een vaste bestemming hebben gekregen, rechtstreeks op de respectievelijke
basisallocaties geland.
Basisallocatie 00.35: Provisioneel krediet voor CAO Onderwijs

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
Nvt.

2007
Krediet
80.137

Nieuwe basisallocatie.
Het krediet op deze nieuwe CAO-provisie voor Onderwijs bedraagt 80.137 duizend euro voor initiatieven
m.b.t. koopkracht, kwaliteit en uitbreiding. Hiernaast is er ook éénmalig 25 miljoen euro toegevoegd aan de
hogescholenenveloppe in het kader van de CAO-Onderwijs.
Basisallocatie 00.36: Provisioneel krediet voor CAO Ambtenarenzaken

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
Nvt.

2007
Krediet
9.000

Nieuwe basisallocatie.
Het krediet op deze nieuwe CAO-provisie voor Ambtenarenzaken bedraagt 9 miljoen euro. Op deze provisie
worden de initiatieven “koopkracht” en “kwaliteit” aangerekend.
Basisallocatie 11.01: Provisioneel krediet voor indexering van salarissen en salaristoelagen en voor de
toepassing van de sociale programmaties

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2005
Krediet
Nvt.

Uitvoering
Nvt.

2006
Krediet
Nvt.

2007
Krediet
68.473

Nieuwe basisallocatie.
Voor begrotingsjaar 2007 wordt een indexprovisie ingeschreven van 68,5 miljoen euro. Deze provisie is een
anticipatie op een eventuele versnelling van de inflatie in 2007. De stijging van de gezondheidsindex met
betrekking tot begrotingsjaar 2007 wordt momenteel geraamd op 1,5 procent.
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PROGRAMMA 24.7
ACHTERSTALLEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK
(1)

2004
Krediet
Uitvoering %
6.298
98,27

2005
Krediet
Uitvoering
5.911
93,95%

2006
Krediet
106.302

2007
Krediet
31.984

De uitvoeringscijfers 2004 en 2005 zijn zonder voorwerp op dit programma.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen.
Het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) heeft via de delging van de lasten uit het verleden in
hoofde van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest als missie ‘beter besturen’ van de Vlaamse
overheid te bevorderen en alzo haar imago te optimaliseren. Beter besturen impliceert immers dat de
overheid zich niet opstelt vanuit een onaantastbare soevereiniteit, maar daarentegen verantwoordelijkheid
opneemt in continuïteit en bijgevolg rechtsgevolgen van een minder goed functioneren accepteert. Een van
de meest aangewezen instrumenten daartoe is een zekere mate van solidarisering van deze risico’s over de
Vlaamse Gemeenschap. Deze solidarisering wordt verwezenlijkt via het Vlaams Fonds voor de
Lastendelging.
Een belangrijke strategische doelstelling die uit deze missie volgt is het feit dat de samenvoeging van de
‘dossiers lastendelging’ toelaat om expertise op te bouwen naar analyse van oorzaken, frequentie van
voorkomen, hoogte van potentiële schadevergoedingen enz. Deze opbouw van expertise, die gestalte moet
krijgen, moet toelaten de kwaliteit van het eigen bestuur te verhogen en gelijktijdig de toekomstige kansen
op schadevergoeding te verkleinen. De samenvoeging en integratie van expertise vanuit de verschillende
domeinen waarop het VFLD actief is –zoals bijvoorbeeld het ‘Duinendecreet’, het ex-Gebouwenfonds voor
Rijksscholen, …- levert een niet te onderschatten gecumuleerde meerwaarde bij de behandeling van
soortgelijke dossiers in andere domeinen.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen.
De operationele doelstellingen die in concreto gevormd worden door de behandeling van de –meestal zwaredossiers in verschillende betrokken beleidsvelden, strekken er toe de lasten die op het VFLD dienen
aangerekend te worden, op de meest efficiënte wijze en in een context van ‘beter besturen’ te delgen.
C. Omschrijving van de instrumenten, prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters.
Het VFLD ontvangt jaarlijks een dotatie binnen het programma 24.7, basisallocatie 41.01. Overeenkomstig
het hierna vermelde decreet wordt er m.a.w. een provisie aangelegd om voorziene en onvoorziene lasten uit
het verleden –dit zijn de verbintenissen daterend van voor de bevoegdheidsoverdracht van de federale staat
naar de gemeenschappen en de gewesten die moeten worden betaald door de Vlaamse Gemeenschap of het
Vlaams Gewest, evenals de lasten die ontstaan
zijn na 31.12.1988 en door de Vlaamse regering worden aangeduid- te kunnen opvangen. Deze gang van
zaken heeft als eindresultaat de afhandeling van ‘oude dossiers’; cfr. decreet van 21.12.1994 houdende
bepaling tot begeleiding van de begroting 1995, art. 53 en besluit van de Vlaamse regering van 24.05.1995
houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de
Lastendelging + wijzigingen.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Basisallocatie 11.03: Achterstallen m.b.t. jaarsalarissen en vergoedingen van het personeel van de
kabinetten

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
472
94,78%

2005
Krediet
322

Uitvoering
85,15%

2006
Krediet
318

2007
Krediet
335

Op deze basisallocatie worden achterstallen van jaarsalarissen en vergoedingen betaald. Met de
begrotingscontrole van 2006 werd 10 KEUR herschikt naar basisallocatie 12.19 voor de betaling van
algemene werkingskosten van vorige kabinetten. Omdat er voor 2007 geen facturen meer verwacht worden
betreffende de werkingskosten van vorige kabinetten wordt deze 10 KEUR in de begroting van 2007
opnieuw ingeschreven onder basisallocatie 11.03. Daarnaast wordt ook een indexatie met 2% voorzien.
Basisallocatie 12.01: Vergoedingen en honoraria aan advocaten in het kader van procedures m.b.t.
lasten van het verleden en andere daarmede verband houdende kosten

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
79
0%

2005
Krediet
333

Uitvoering
0%

2006
Krediet
333

2007
Krediet
337

Op deze basisallocatie worden middelen voorzien voor het uitbetalen van vergoedingen aan advocaten van
lasten uit het verleden.

Basisallocatie 12.19: Achterstallen m.b.t. de algemene werkingskosten van de kabinetten (pro
memorie)

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
-

2005
Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
10

2007
Krediet
-

Zie basisallocatie 11.03
Basisallocatie 41.01: Dotatie aan het Vlaams Fonds voor Lastendelging (VFLD)

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
5.400
100%

2005
Krediet
5.400

Uitvoering
100%

2006
Krediet
30.400

2007
Krediet
30.400

Zie hoofdstuk 1 beleidsprioriteiten
Basisallocatie 41.40: Dotatie aan het U.Z. Gent voor loonlasten voortvloeiend uit akkoorden met de
Vlaamse Regering inzake sectorale programmatie

NGK

2004
Krediet
247

Uitvoering
100%

2005
Krediet
Uitvoering
237
100%

2006
Krediet
241

2007
Krediet
245

Deze basisallocatie behelst de uitvoering van het akkoord sectoriële sociale programmatie voor de jaren
1990,1991 en 1992 van de Vlaamse Gemeenschap.
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Basisallocatie 43.01: Dotatie aan de provincie Limburg voor achterstallen met betrekking tot de
conventies inzake cofinanciering van het doelstelling 2 programma, afgesloten tussen het vroegere
Limburgfonds en de provincie Limburg voor het jaar 2000, 2001 en 2002

NGK

2004
Krediet
Nvt

Uitvoering
Nvt.

2005
Krediet
Uitvoering
Nvt.
Nvt.

2006
Krediet
Nvt.

2007
Krediet
667

Nieuwe basisallocatie.
Deze basisallocatie is opgericht bij begrotingsopmaak 2007. Het betreft hier het openstaande saldo ESF dat
door de Vlaamse Regering nog dient betaald te worden voor wat betreft de conventies 2000-2001 en 2002,
contracten die werden afgesloten voor de vereffening van het Limburgfonds. Dit openstaand saldo bedraagt
666.645 euro en bestaat uit betalingen voor reeds afgesloten contracten voor ESF-projecten die niet mee
werden ingecalculeerd bij de vereffening van het Limburgfonds en in de bijhorende overdracht van de ESFmiddelen naar de provisie.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 24.7
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING
Begroting 2007
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR code
Omschrijving
08.21
Overgedragen overschot vorige jaren
38.5
Terugstorting Porta-Ghyssaert
46.10
Dotatie Vlaamse Gemeenschap (PR 24.70 – ba 41.01)
46.11
Terugstortingen vanuit onderwijs
Totaal ontvangsten

BO 2007
86.237
92
30.400
351
117.080

UITGAVEN
ESR
code
03.22
31
32.0
32.1

COFOG
code
00000
04520
08300
05400

34.0
05400
34.41
08200
41.0
00000
41.4
00000
Totaal uitgaven

Omschrijving
Over te dragen overschot van het boekjaar
Pensioenfonds voor de Scheepvaart NV
Pensioenfonds VRT

Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële
instellingen (niet limitatief krediet)
Inkomensoverdrachten aan gezinnen (niet limitatief krediet)
OVV in vereffening
Inkomensoverdrachten binnen de overheid (niet limitatief krediet)
Pensioenfonds VVM-De Lijn

BO 2007
75.120
410
9.606
21.400
2.500
544
1.500
6.000
117.080
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TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE
BEGROTINGSPOSTEN

(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR code
08.21
38.5
46.10

COFOG code

46.11
46.12
46.3
46.3
46.5
Totaal ontvangsten

ESR code
03.22
31
32.0
32.1

COFOG Code
00000
04520
08300
05400

34.0

05400

34.41
41.0

08200
00000

41.4
00000
Totaal uitgaven

Omschrijving
Overgedragen overschot vorige boekjaren
Terugstorting Porta-Ghyssaert
Dotatie Vlaamse Gemeenschap
(PR 24.70 - BA 41.01)
Terugstorting vanuit programma 64.5 – ba 34.05
Terugstorting dossier Stagro vanuit Monumenten en
Landschappen (PR 62.2 – ba 41.40)
Terugstorting dossier Interleuven/Rogiers-Nobels
vanuit Minafonds (361B1221)
Terugstortingen (DAB VIF)
Terugstortingen vanuit onderwijs

UITGAVEN
Omschrijving
Over te dragen overschot van het boekjaar
Pensioenfonds voor de Scheepvaart NV
Pensioenfonds VRT
Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële
instellingen (niet limitatief krediet)
Inkomensoverdrachten aan gezinnen
(niet limitatief krediet)
OVV in vereffening
Inkomensoverdrachten binnen de overheid
(niet limitatief krediet)
Pensioenfonds VVM-De Lijn

1BC 2006
amendement
22.715
92
105.400

BO 2007
86.237
92
30.400

54
4.000

0
0

1.812

0

374
351
134.798

0
351
117.080

1BC 2006
amendement
86.237
410
9.606
27.801

BO 2007
75.120
410
9.606
21.400

2.500

2.500

744
1.500

544
1.500

6.000
134.798

6.000
117.080

ONTVANGSTEN
ESR code 08.21
Het overgedragen overschot vorige boekjaren bedraagt 86.237 duizend euro.
Dit is in overeenstemming met het eindsaldo ingeschreven bij amendement op de eerste
begrotingscontrole 2006 (ESR code 03.22).
ESR code 46.1
In 2007 komt de dotatie weer op het niveau van begrotingscontrole 2006 vóór amendement.
De dotaties zijn de facto provisies aangelegd voor mogelijke veroordelingen (bv. schadeclaims
openbare werken).
De verhoging van 75 mio euro bij amendement in 2006 was voor het dossier Jumpo Errato waarin
uitbetaling wordt voorzien in 2006.
.
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UITGAVEN
Post 03.22
Het over te dragen overschot van het boekjaar wordt geraamd op 75.120.
Dit bedrag wordt voorzien om snelle uitgavenmogelijkheden, o.m. om mogelijke gevolgen van
rechtszaken die direct uitvoerbaar zijn, te kunnen opvangen.
Post 32
Uitgavenpost (uitsplitsing Duinendecreet) aan o.a. ondernemingen, financiële instellingen, …
Deze post mindert tegenover vorige begrotingsronde daar in 2006 ESR code 32 werd verhoogd
omwille van het dossier “Stagro” waarin het saldo diende uitbetaald te worden.
Post 34.41
De raming betreft de Opera voor Vlaanderen in vereffening blijft behouden en daalt geleidelijk aan
van jaar tot jaar.

Verder liggen de andere uitgavenposten van 2007 in dezelfde lijn als de begrotingscontrole 2006.
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PROGRAMMA 24.8
INDIRECTE SCHULD
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN

AO
TO

2004
begroot
Uitvoering %
23.665
100,1

2005
Begroot
Uitvoering %
23.623
100,2

2006
Begroot bc
23.662

2007
raming
23.669

UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
4.485
99,9
4.415
99,9
4.104
3.661

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Artikel 2, 2° van het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer
van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest definieert indirecte schuld als alle schuld, andere dan
de directe schuld, waarvan de kapitaalsaflossingen en de rentelasten volledig of gedeeltelijk ten laste komen
van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, zonder evenwel rekening te houden
met terugbetalingen door derden.
Gezien het zeer geringe volume aan indirecte schuld na de A.L.E.S.H.-operatie eind 2003 bestaan er geen
strategische of operationele doelstellingen voor deze schuld. In principe wordt alles op de contractuele
vervaldag terugbetaald.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
Cfr. supra
C. De omschrijving van de instrumenten
Idem als programma 24.4
D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de indirecte schuld sinds eind 1999. Hierbij valt
onmiddellijk de zeer belangrijke daling in 2003 op. Deze daling dient echter gerelativeerd te worden. Eind
2003 werd immers het Vlaams aandeel in de A.L.E.S.H.-schuld t.b.v. 1.634.791 duizend euro door de
V.H.M. overgenomen.
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31/12/00
31/12/01
31/12/02
31/12/03
31/12/04
31/12/05
30/06/06
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Indirecte schuld in duizend euro
2.828.413
2.589.720
1.814.167
1.739.953
31.974
28.237
24.327
23.796

In de veronderstelling dat in 2006 en 2007 alle kapitaalsaflossingen op hun contractuele vervaldag gebeuren
en dat geen nieuwe schuld wordt opgenomen, zal de indirecte schuld eind 2006 verder gedaald zijn tot
20.430 duizend euro en tot 17.050 duizend euro op het einde van 2007.
Onderstaand overzicht bevat de details van de enige contractuele aflossing die voor 2007 gepland is binnen
het programma 24.8 :
Vervaldag
24/12/07
TOTAAL :

Bedrag in duizend euro
1.682
1.682

sector
V.M.M.

Budgettaire parameters
Net zoals bij programma 24.4 diende ook hier bij een aantal basisallocaties voor de rente gebruik gemaakt te
worden van forwardrentevoeten.
•

Forwardrentevoeten 12 maand :
01/07/2006
01/10/2006
31/12/2006

3,3449 %
3,4961 %
3,6122 %

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Artikel 26.09 - Door de V.H.M. verschuldigd aandeel in de rentelasten van leningen aangegaan door
de V.H.M.

( bedragen in duizend € )
AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
15.459
100 %

2005
Raming
15.026

Uitvoering
100 %

2006
Raming bc
14.652

2007
Raming
14.224

Als gevolg van de vaste rentevoet en de kapitaalsaflossingen in 2006 daalt de rentelast voor 2007.
Artikel 57.09 - Door de V.H.M. verschuldigd aandeel in de aflossingslasten van leningen aangegaan
door de V.H.M.

( bedragen in duizend € )
AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
8.205
100 %

2005
Raming
8.597

Uitvoering
100 %

2006
Raming bc
9.010

2007
Raming
9.445
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Bovenstaande bedragen werden overgenomen uit de aflossingstabellen van de respectievelijke leningen.

UITGAVEN
Basisallocatie 40.03: Intrestlasten van leningen aangegaan door universiteiten en het UZ Gent voor de
financiering van onroerende investeringen

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
1.055
100 %

2005
Krediet
950

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
905

2007
Krediet
925

Dit krediet werd lichtjes opgetrokken als gevolg van de recente stijgingen van de referentierentevoet
(Bibor 12 maand). Het effect van deze rentestijging op het rentebedrag is immers groter dan het effect
van de daling van het uitstaand kapitaalsaldo.

Basisallocatie 41.02: Subsidie tot dekking van het aandeel in de intrestlasten van leningen aangegaan
bij Fortis Bank N.V. voortspruitend uit de waarborg betreffende de schuldvorderingen waarvan
sprake in artikel 6bis, 2.2. respectievelijk c) en d) van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen
(sector 58.10)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
486
100 %

2005
Krediet
518

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
438

2007
Krediet
709

Ook bij deze basisallocatie heeft de stijging van de referentierentevoet er toe geleid dat het krediet
aanzienlijk diende opgetrokken te worden.
Basisallocatie 41.04: Subsidie als tegemoetkoming van het Gewest in de intrestlasten van de eigen
leningen aangegaan door de Vlaamse Milieumaatschappij

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
620
100 %

2005
Krediet
554

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
485

Gezien de renteherziening eind 2006 werd voor de betreffende lening gewerkt met een
forwardrentevoet.

2007
Krediet
345
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Basisallocatie 61.04: Subsidie als tegemoetkoming van het gewest in de aflossingslasten van de eigen
leningen aangegaan door de Vlaamse milieumaatschappij

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
1.450
100 %

2005
Krediet
1.516

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
1.585

2007
Krediet
1.682

Zoals hierboven al aangehaald heeft de betreffende lening in 2006 een renteherziening. Dit heeft ook
zijn invloed op de kapitaalsaflossing voor 2007. Bij deze lening zijn immers constante annuïteiten van
toepassing.
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PROGRAMMA 24.9
AFLOSSING SCHULD
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN
2004
begroot

2005
Uitvoering %

Begroot

AO
TO

Uitvoering %

2006
Begroot bc
158.498

2007
raming
178.715

UITGAVEN
2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
328.094
100
361.299
86,8
352.747
118.340

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Cfr. Programma 24.4

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
Cfr. Programma 24.4
C. De omschrijving van de instrumenten
Cfr. Programma 24.4
D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Samen met de kapitaalsaflossingen voorzien in programma 24.4 zorgen de kapitaalsaflossingen binnen
programma 24.9 voor de afbouw van de directe schuld. Op programma 24.9 zijn voor het jaar 2007 de
volgende kapitaalsaflossingen voorzien:
Sector
93/70
93/71
78/30

TOTAAL:

Herfinanciering NFS
Overgenomen indirecte schuld
Herfinanciering huisvesting
Vl. Investeringsfonds

Kapitaalsaflossing in
000 euro
12.395
37.184
953
67.807

118.340
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Ontvangstenartikel 96.01: Opbrengst van leningen

(in duizend euro)
2004
Raming
Uitvoering
0
0%

AO

2005
Raming
Uitvoering
0
0%

2006
Raming BGC
158.498

2007
Raming BGO
178.715

Om het bedrag aan leningen te ramen, wordt er als volgt tewerkgegaan:
1. langs uitgavenzijde wordt er van de som van de kapitaalstortingen vertrokken die voor de schuld te
verrichten zijn in de loop van een jaar, en waarvoor in de gewone uitgavenbegroting géén kredieten
ingeschreven zijn (A);
2. hierbij wordt opgeteld wat men via vervroegde terugbetaling aan kapitaallasten van de schuld gaat
delgen (B);
3. het begrotingssaldo wordt berekend: inkomsten min uitgaven (C);
4. het in de middelenbegroting in te schrijven bedrag bestaat uit de som van A en B (men gaat er immers
van uit dat men die bedragen moet ontlenen om die kapitaallasten terug te betalen), verminderd met het
begrotingssaldo C.

UITGAVEN
Basisallocatie 91.01: Aflossing schuld

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
328.094
100 %

2005
Krediet
361.299

Uitvoering
86,8 %

2006
Krediet
352.747

2007
Krediet
118.340

Bovenstaand bedrag omvat de contractuele aflossingen in 2007. Bij het Investeringsfonds lokale besturen
werd uitgegaan van het feit dat opnames zowel in 2006 als 2007 maximaal aangezuiverd worden
(rekeninghoudend met de beperkingen van het contract met Dexia Bank).
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PROGRAMMA 26.1
GEBOUWEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
Uitvoering %
----1.200
118

Begroot
AO
TO

2005
Uitvoering %
----1.500
90,50

Begroot

2006
Begroot bc
--1.532

2007
Raming

2006
Krediet

2007
Krediet

--2.394

2. UITGAVEN

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Uitvoering %

53.258
17.477
19.954
11.713
---

99
98
98
20 ***
---

Krediet

2005
Uitvoering %

60.245
21.183
19.945
10.689
---

99
93 *
97 **
49 ***
---

58.771
21.496
21.797
1.600
---

60.374
21.754
24.727
1.600
---

*

Er was voorgesteld via het herverdelingsbesluit eind 2005, respectievelijk 1.000 kEUR van B.A. 72.06
en 500 kEUR van B.A. 72.07 over te dragen naar B.A. 12.11. Een blokkering van deze bedragen werd
wel ingebracht in het financieel systeem, doch de overdrachten werden niet weerhouden in het B.V.R.
van 16.12.2005.

**

Er was voorgesteld via het herverdelingsbesluit eind 2005, 500 kEUR van B.A. 72.07 over te dragen
naar B.A. 12.11. Een blokkering van dit bedrag werd wel ingebracht in het financieel systeem, doch de
overdracht werd niet weerhouden in het B.V.R. van 16.12.2005.

***

Zie verantwoording toelichting basisallocatie 01.90.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
De afdeling Gebouwen binnen het Agentschap voor Facilitair Management heeft de volgende taken :
1. Ter beschikking stellen van precies voldoende en aan de functies van een moderne administratie
aangepaste gebouwen, dit alles in het kader van een duurzamer geheel. Een vlotte bereikbaarheid, de
toegankelijkheid voor personen met een handicap, de herkenbaarheid en een optimale prijs/kwaliteit
verhouding, zijn hierbij specifieke aandachtspunten.
2. het in goede staat houden van de specifieke gebouwen van de Vlaamse administratie en het kwalitatief
ondersteunen van de behoeften aan gebouwen van de functioneel bevoegde departementen en
agentschappen, rekening houdend met hun doelstellingen, de terzake geldende reglementering en de
optie op een kwaliteitsvol actief patrimoniumbeleid.
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De Vlaamse overheid wil een modeladministratie zijn. Dit houdt in dat ze vernieuwende tendensen als
mobiliteit, flexibiliteit, moderne communicatie en energiebeleid hoog in het vaandel draagt.
De Vlaamse Bouwmeester maakt en bewaakt voor het patrimonium van de Vlaamse overheid, bestaande uit
gebouwen en infrastructuren, een beleidskader met het oog op de architecturale en ruimtelijke kwaliteit. Dit
beleidskader heeft betrekking op de voorbereiding van projecten, de rol van de overheid als opdrachtgever,
de selectie van ontwerpers en de integratie van kunst in de openbare gebouwen. Samen met de afdeling
Gebouwen wordt een integrale projectaanpak uitgewerkt van bij het projectinitiatief tot afwerking van een
project waarbij de voorbeeldrol van de overheid het uitgangspunt is voor kwaliteit. Om de integrale kwaliteit
van de ruimtelijke omgeving te bevorderen zal de overheid zich als opdrachtgever bijgevolg moeten
toeleggen op een architectuur van dienstbaarheid. Daarenboven is de stimulering en ondersteuning van de
vele publieke- en privé-opdrachtgevers buiten de Vlaamse overheid bij een architecturaal kwaliteitsbeleid
een sleutel voor een breed gedragen architecturale cultuur.
Tenslotte wordt de eigen relatie tussen architectuur en kunst gediversifieerd op experimentele basis teneinde
het decreet van 23 december 1986 op de kunstintegratie als een stimulerende factor te kunnen hanteren.
A. Deze taken vertalen zich in drie strategische doelstellingen.
SD. 1. – Op termijn te komen tot een budgettaire besparing op de huisvestingskosten, doch tevens de functies
van een moderne administratie (vlotte bereikbaarheid, toegankelijkheid voor personen met een handicap,
herkenbaarheid), met daaraan gekoppeld een optimale prijs/kwaliteit-verhouding, met de nadruk op de
duurzaamheid voorop te stellen.
-

-

-

-

De herkenbaarheid: Overheidsgebouwen waren voorheen nauwelijks exponenten van een voorbeeldige
architectuur. Met de functie van een Vlaamse Bouwmeester werd een belangrijk signaal gegeven en een
stap gezet naar duurzaamheid waarbij de architecturale herkenbaarheid als Vlaams Overheidsgebouw
naar voren treedt. De geïntegreerde kunst dient dit nog meer te benadrukken. In dit kader dient ook de
vestiging van Vlaamse Huizen in het buitenland te worden vermeld. In het hart van Parijs werd een statig
pand verworven, evenals te Londen. Hierbij wordt tevens gedacht aan de huur of aankoop van een
Vlaams Huis in New York.
De toegankelijkheid voor personen met een handicap. Op basis van de uitgevoerde onderzoeksrapporten
werden een reeks aanbevelingen en een kosten-batenanalyse opgesteld teneinde via aanpassings- en
verbeteringswerken de gebouwen beter toegankelijk te maken. Verder zal bij elke nieuwe inhuring en
renovatie de nodige aandacht besteed worden aan integrale toegankelijkheid.
In samenwerking met de dienst Emancipatiezaken en Dienst Preventie en Bescherming zullen de
evacuatieplannen van de gebouwen van de Vlaamse administratie onderzocht en bijgestuurd worden
waar nodig.
Naar analogie met de Vlaamse overheidsgebouwen te Brussel (Graaf de Ferraris-, Hendrik Conscience-,
Ellipse-, Arenberg- en Boudewijngebouw), het Kievit-project te Antwerpen en het V.A.C. te Hasselt
worden de nog op te richten V.A.C.’s te Leuven, Gent en Brugge eveneens gepland in de nabijheid van
het station. Gecombineerd met gratis openbaar vervoer voor het woon-, werkverkeer is dit een positieve
bijdrage van de Vlaamse overheid aan het verbeteren van de mobiliteit in Vlaanderen. Blijvende
aanwezigheid van de Vlaamse overheid in Brussel is tevens de te volgen tendens.
Optimale prijs/kwaliteit : Een gebouw moet voldoende comfort en facilities bieden aan de ambtenaren
om hen toe te laten op adequate wijze hun taken te vervullen, zonder te ruim of luxueus te zijn. In het
kader van actief vastgoedbeheer moeten wij durven afstappen van het idee dat eigendomsverwerving te
allen tijde moet nagestreefd worden. Wij moeten flexibel kunnen inspelen op nieuwe tendensen en
gegevens, en een veranderde omgeving. Het principe “duurzaam werken” met gelijktijdige aandacht
voor mens (ergonomie), omgeving (milieu, energie) en organisatie-efficiëntie, is hierbij de leidraad en
zal in de toekomst gehanteerd worden omwille van twee stromingen :
 flexibele kantoorinrichting : geen vaste toewijzing van werkplekken aan individuele medewerkers
 thuiswerken en werken vanuit satellietkantoren.

SD. 2. – Het in goede staat houden van de specifieke gebouwen van de Vlaamse administratie en het
kwalitatief ondersteunen van de “gebouw-behoeften” van de functioneel bevoegde departementen en
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agentschappen rekening houdende met hun doelstellingen, de terzake geldende reglementering en de optie
tot kwaliteitsvolle architectuur.
Deze SD bestaat enerzijds, uit het realiseren van alle investeringen die omtrent specifieke gebouwen dienen
te gebeuren en, anderzijds, uit het in staat van bruikbaarheid houden van die gebouwen. De beleidsopties
komen ook hier naar voor in het “rekening houdende met” :
-

de doelstellingen van de onderscheiden functioneel bevoegde ministers en hun departementen en
agentschappen. Wij denken hierbij o.a. aan de overheveling van gebouwen ingevolge het
Lambermontakkoord en de nieuwe structuur van de Vlaamse administratie.

-

de voorbeeldfunctie van gehuurde of eigen gebouwen en projecten die gerealiseerd worden in opdracht
van de Vlaamse overheid, gegarandeerd door de Vlaamse Bouwmeester die de Vlaamse overheid
adviseert en ondersteunt bij de opmaak van de projectdefinitie, de selectie van kwalitatieve ontwerpers
en de start vormt van een vruchtbare samenwerking tussen de belanghebbende partijen.

-

Om haar investeringsprogramma te laten passen binnen het nagestreefde budgettair evenwicht, zal ze
systematisch gaan samenwerken met privé-financiers en –ontwikkelaars.
Ook binnen deze nieuwe constellatie van publiek-private-samenwerking moet de Bouwmeester zijn
centrale taak kunnen opnemen om te zorgen voor de duurzame realisatie en het kwaliteitsvol
voortbestaan van het overheidspatrimonium.

SD. 3. – Op vraag van andere overheden biedt de Vlaamse Bouwmeester ondersteuning op het vlak van het
opdrachtgeverschap met het oog op de realisatie van kwalitatieve projecten en verleent hij advies bij de
opstart van diverse projecten op het vlak van stedenbouw, schoolgebouwen, landschapsontwikkeling,
infrastructurele werken, erfgoed en kunstopdrachten :
-

-

door het verplicht advies van de Vlaamse Bouwmeester tot stedenbouwkundige vergunning voor
bouwwerken als vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 en aangepast bij besluit
van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 ;
door het ondersteunen van lokale overheden bij de selectie van ontwerpers ;
door het ondersteunen van lokale overheden via internationaal overleg en workshops wordt een
professioneel instrumentarium uitgebouwd ;
door het opzetten van ontwerpend onderzoek bij de voorbereiding van projecten ;
door de ondersteuning van jonge ontwerpers bij het beschikbaar zijn voor overheidsopdrachten ;
door de organisatie van workshops voor bouwheren en ambtenaren ;
door de organisatie van de prijs bouwheer ;
door werkbezoeken en uitwisselingsprogramma’s ;
door engagementen op Europees en internationaal niveau (Europees Forum) ;
door het cultureel verdrag met Nederland en met Frankrijk worden gezamenlijke projecten opgezet.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen.
1. De eerste strategische doelstelling vertaalt zich in 4 operationele doelstellingen.
OD. 1. - Precies voldoende administratieve ruimte ter beschikking stellen van de Vlaamse overheid, met de
nadruk op een optimale prijs/kwaliteitsverhouding, doch met een budgettaire neutraliteit en doelmatigheid
van de uitvoering van het huisvestingsmigratieplan (maximaal samenbrengen van administratieve diensten,
kabinetten en strategische adviesraden van eenzelfde beleidsdomein).
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De Vlaamse Bouwmeester geeft hierbij advies zowel bij het huren als bij het realiseren van gebouwen voor
zover de gebouwen beantwoorden aan de vooropgestelde kwaliteitseisen op het vlak van duurzaamheid,
dienstbare architectuur, stedelijke-landschappelijke inpassing en de herkenbare aanwezigheid.
De Vlaamse administratie en de kabinetten zijn in Brussel goed gehuisvest.
Het Boudewijn-, Graaf de Ferraris-, Hendrik Conscience- en Arenberg-gebouw, vormen samen met de
nieuwe inhuring van het Ellipse-gebouw ter vervanging van het Markiesgebouw, de ruggengraat van de
Vlaamse administratie in de hoofdstad.
In de provincies voldoen niet alle gebouwen aan de hedendaagse comforteisen. Daarom werd in de provincie
Limburg het V.A.C. te Hasselt opgericht, werd in de provincie Antwerpen het Copernicus-gebouw in
erfpacht gegeven met daaraan gekoppeld de inhuurname van het Kievitgebouw. Verder worden er in de
stationsomgevingen te Leuven, Gent en Brugge eveneens V.A.C.’s gepland, waarbij alle mogelijke
scenario’s zullen worden onderzocht, ook die van publiek-private samenwerking. De IVA “FM” en “PMV”
zullen voor de realisatie van deze V.A.C.’s als partners optreden in een nader te bepalen projectstructuur.
Als instrumenten worden aangewend:
− Aankoop (B.A. 01.90)
− Bouwen, verbouwen en renoveren (B.A. 01.90, 12.11, 72.05 voor de V.A.C.’s, 72.06,)
− Kosten voor verzekeringscontracten grote en middelgrote gebouwen (B.A. 12.02)
− Huur (B.A. 12.06)
− Publiek Private Samenwerking (PPS)
Prestatiedrijvers zijn:
- De huisvestingsnoden van de ambtenaren binnen de budgettaire mogelijkheden.
- Herhuisvesting van de administraties van het beleidsdomein “Landbouw en Visserij” en van de
administraties die momenteel in het Markiesgebouw gehuisvest zijn.
- De gewijzigde organisatiestructuur van de Vlaamse administratie in het kader van het project “Beter
Bestuurlijk Beleid”.
- Verschillende wetgevingen (b.v. ruimtelijke ordening, brandveiligheid, ARAB, asbestinventarisatie,
VLAREM, veiligheidscoördinatoren, toegankelijkheid voor personen met een handicap, beheersplannen
van legionella, het energieprestatiecertificaat, ...).
- De verslagen van de Interne dienst Preventie en Bescherming, van de arbeidsgeneesheer en de
samenwerking met de dienst Emancipatiezaken.
In het huisvestingsverhaal bevinden zich twee constanten:
− De voortzetting en verdere uitbouw van het kwalitatief architectuurbeleid door de Vlaamse regering.
Hiervoor wordt een beroep gedaan op de Vlaamse Bouwmeester. Een begrotingspost werd voorzien ter
ondersteuning van de werking van de Vlaamse Bouwmeester (B.A. 12.23). Met het oog op het integreren
in de Europese context en regelgeving van dit architecturaal beleid werd een afzonderlijke basisallocatie
12.21 geopend.
− De integratie van kunst in overheidsgebouwen, conform het decreet van 23 december 1986 en
aanvullingen (B.A. 74.80).
OD.2. De administratieve gebouwen in staat van bruikbaarheid houden in functie van een moderne
administratie.
Het verantwoorde, langdurig en planmatig beheer van gebouwen en projecten is een prioritaire operationele
doelstelling.
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De gebouwen dienen in goede staat te worden gehouden. Dit betekent : herstellen waar nodig, onderhoud
van de technische installaties, aanpassingswerken, schilderwerken, vervangingen, (jaarlijkse) keuringen van
elektriciteit, liften en technische installaties, asbestinventarisatie, sanering stookolietanks,
energieprestatiecertificaat, ...
Als instrumenten worden aangewend:
B.A. 12.11:
- klein onderhoud
- groot onderhoud
- technisch beheer installaties
- investeringen in huurgebouwen
- inbraakbeveiliging en branddetectie
- project energiebesparing
In het bijzonder dient de klemtoon gelegd op het systematisch uitbouwen van een structuur van
onderhoudscontracten met totale waarborg voor de grotere vestigingen en voor specifieke installaties.
Prestatiedrijvers zijn:
- de dringende noden en het normale beheer
- de staat van het gebouw en de installaties (in het bijzonder deze van de stookolietanks)
- verschillende wetgevingen m.b.t. veiligheid
- de verslagen van de interne dienst Preventie en Bescherming en de samenwerking met de Dienst
Emancipatiezaken in het kader van de toegankelijkheid van de gebouwen voor personen met een
handicap.
- de resolutie “voorbeeldrol van de overheid m.b.t. de energiebesparing” aangenomen door het Vlaams
Parlement op 23 mei 2001. In 2002 werd een cel “energiebeheer” opgericht.
- Het decreet van 7 mei 2004 houdende eisen en handhavigsmaatregelen op het vlak van de
energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering van een
energieprestatiecertificaat, met daaraan gekoppeld het B.V.R. van 11 maart 2005 tot vaststelling van de
eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en het wijzigend besluit
van 2 december 2005.
- Het actieplan 2006 – 2010 “Energiezorg in de Vlaamse overheidsgebouwen”.
- Het sluiten van voordelige leveringsakkoorden voor de levering van elektriciteit, aardgas en stookolie,
o.a. in het kader van het elektriciteits- en aardsgasdecreet van respectievelijk 17 juli 2000 en 6 juli 2001.
- Het decreet van 2 april 2004 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
Voorbeeld budgettaire parameters bij project energiebesparing.
De afdeling Gebouwen van het Agentschap voor Facilitair Management beschikt over een gebouwdatabank
(GIP) waarin de gegevens van alle gebouwen gehuurd door en gebouwen eigendom van de Vlaamse
overheid opgeslagen werden.
Hieraan gekoppeld dient de energieboekhouding gezien, gebaseerd op een regelmatige registratie, analyse en
rapporteringen van het elektriciteits-, brandstof- en waterverbruik, waarbij de opgemeten verbruiken
vergeleken worden met referentiewaarden en verwachte gebruiken.
De volgende stap is het uitvoeren van energie-audits als doeltreffend middel om een gebouw door te lichten
op energetisch vlak en om de mogelijke energiebesparende maatregelen voor de aandachtsvelden organisatie,
techniek en gedrag in kaart te brengen.
Tenslotte worden plannen van aanpak opgesteld aan de hand van de energiebesparende maatregelen die
gehanteerd werden tijdens de audit en werden gebudgetteerd naar investering en terugverdientijd in de loop
van de volgende jaren.
OD. 3. – De kantoorinrichting beantwoordt aan de eisen van een moderne, flexibele en klantgerichte
administratie.
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Bij de Vlaamse overheid is anders werken de overkoepelende term voor twee tendensen : kantoorinnovatie
en telewerk.
De werkplekinrichting dient afgestemd op de activiteiten die er plaats vinden. De Vlaamse overheid kan hier
als voorbeeld fungeren : evenwicht privé / werk en rationeel en economisch gebruik van de oppervlakte gaan
hier hand in hand, terwijl tevens feitelijke leegstand vermeden wordt ; dit alles met gelijktijdige aandacht
voor mens (ergonomie), omgeving (milieu, energie) en organisatie-efficiëntie.
Telewerk is het flexibiliseren van werk naar plaats en tijd, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie- en
communicatietechnologie, waarbij kan worden gewerkt op het thuisadres, satellietkantoor of op locatie.
Kantoorinnovatie (B.A. 12.11, 72.06 en 74.01) en investeringen in toekomstgerichte gestructureerde
databekabeling en adequate telefoniesystemen (B.A. 12.11 en 72.06) zijn de instrumenten om dit te
realiseren.
Prestatiedrijver is het “duurzaam werken” ideeëngoed : de flexibiliteit van de ambtenaren, het team dat
steeds meer aan belang wint, de mogelijkheid om thuis een deel van het werk uit te voeren, het deeltijds
werken, het werk buiten kantoor (werf, inspectie, vergaderingen).
De vierde en vijfde verdieping van het Boudewijn-gebouw zal eind 2006, zoals reeds gebeurde voor de derde
verdieping, in functie van dit project aangepast zijn. In het Arenberg- en het Phoenix-gebouw, het nieuw
ingehuurde Ellipse-gebouw te Brussel en Kievit-gebouw te Antwerpen zullen ook volgens het principe van
“duurzaam werken” worden ingericht.
OD. 4. – Opbouw van technische expertise en communicatie hierover.
Ter ondersteuning van voornoemde activiteiten wordt ruimte voorzien tot studieopdrachten,
vormingsprojecten en studiedagen.
De Vlaamse Bouwmeester heeft in het kader van zijn opdracht een aantal structurele elementen uitgewerkt
opdat de Vlaamse overheid in haar geledingen daadwerkelijk werk kan maken van een kwalitatief
architectuurbeleid voor haar patrimonium.
Alle aspecten van organisatie met betrekking tot de Open Oproep (Op 11 maart 2005 werd een nieuwe
procedure ingevoerd voor het bouwmeesterschap, die conform is aan de wetgeving inzake
overheidsopdrachten.), de publicaties van het team (Nieuwsbrief, projectbrieven, publicatie lokale
ondersteuning, themareeks kunst in de publieke ruimte), het onderzoek naar culturele
duurzaamheid/screening van het patrimonium, het overleg en de workshops georganiseerd door lokale
ondersteuning, de organisatie van de bouwmeesterconferentie, het uitstippelen van bouwtrajecten in het
kader van goed opdrachtgeverschap, de organisatie van het architectuurplatform (interne overlegstructuur),
adviesverlening, onderzoek en overleg naar grootstedelijke projecten, analyse van nieuwe maatschappelijke
thema’s in ruimtelijke ordening en landschappelijke ontwikkeling, maken deel uit van deze aanpak.
Daarnaast zet het kunstopdrachtenbeleid aan tot voorbeeldprojecten met het oog op het tonen aan
toekomstige opdrachtgevers wat de culturele waarde is van kunst in het kader van een openbaar gebouw.
Instrumenten zijn:
- studie en vorming (B.A. 12.01 en 12.22)
- de Vlaamse Bouwmeester (B.A. 12.21 en B.A. 12.23)
- informatie en sensibilisering (B.A. 12.20)
Prestatiedrijvers zijn de technische uitdagingen waarmee de afdeling Gebouwen wordt geconfronteerd in het
kader van beheer en onderhoud.
Een bijzonder element hierbij is de opgebouwde gedigitaliseerde inventaris van het gebouwenpatrimonium
van de Vlaamse overheid (GIP – B.A. 12.37).

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

188

In het bijzonder staat de Dienst Technieken in voor de organisatie van vormingen aangaande de aanwending
van nutsvoorzieningen, met bijhorende veiligheidsaspecten, dit in samenwerking met andere
milieuzorggebonden entiteiten ter bewustmaking van de lokale verantwoordelijken. Deze dienst stelt en volgt
ook de leveringscontracten voor brandstoffen voor verwarming (gasolie, aardgas) op, met aandacht aan de
milieugebonden elementen. Tenslotte zorgt zij als dienstverlener eveneens voor de rapportering en de
facturatieintegratie.
II. De strategische doelstellingen 2 en 3.
Deze strategische doelstellingen vertalen zich in drie operationele doelstellingen. Ze gebeuren grotendeels
met kredieten uit andere programma’s voor de specifieke gebouwen.
OD. 1. – De specifieke gebouwen in staat van bruikbaarheid houden in functie van hun bestemming.
Zoals de administratieve gebouwen dienen ook de specifieke gebouwen in goede staat te worden gehouden.
In het bijzonder kunnen de gebouwen van het ILVO te Melle, Merelbeke en Oostende worden vermeld.
De instrumenten zijn dezelfde als vermeld onder de OD. 2. van de strategische doelstelling 1.
De kredieten zijn voorzien op B.A. 12.11 en 72.06 en andere programma’s.
Als prestatiedrijvers wordt verwezen naar deze van de OD. 2. van de strategische doelstelling 1.
OD. 2. – Kwaliteitsvol realiseren van groot onderhoud / renovatie / nieuwbouw van specifieke gebouwen op
vraag van en na overleg tussen de functioneel bevoegde agentschappen, de afdeling Gebouwen en de
Vlaamse Bouwmeester.
De afdeling Gebouwen verzorgt het volledig bouwproces, zowel op technisch als administratief vlak voor
deze agentschappen.
De Vlaamse Bouwmeester moet deze verzelfstandige agentschappen, binnen “BBB” met een grotere
autonomie, ervan kunnen overtuigen dat de architecturale- en ruimtelijke visie van hun activiteiten ook het
handelsmerk zijn van een ambitieus hedendaags bedrijf.
Vermits de juiste keuze en selectie van ontwerpers een belangrijke voorwaarde tot kwaliteit uitmaakt, zal de
Vlaamse Bouwmeester instaan voor de toetsing van de criteria op het vlak van landschapsarchitectuur,
stedenbouw, architectuur, interieurinrichting, aandacht voor de aspecten van duurzaamheid en
procesgerichtheid bij de selectie en voordracht van ontwerpers.
De uitwerking van een openbare en kwalitatieve selectieprocedure voor ontwerpers, de zgn. “Open Oproep”
dient hierbij vermeld. Deze procedure maakt kwaliteit mogelijk en garandeert de overheid de mogelijkheid
om als bouwheer de ontwerper aan te duiden die aansluit op deze vooropgestelde ambities.
De instrumenten zijn de kredieten die behoren tot andere programma’s.
Als prestatiedrijvers, naast deze van de operationele doelstelling 1 en 2 van de strategische doelstelling 1,
zijn adviesverlening door de Vlaamse Bouwmeester, m.i.v. de “kunst in opdracht”, te vermelden.
OD. 3. – Op vraag van instanties buiten het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kwaliteitsvolle
ondersteuning bieden bij de renovatie en/of realisatie van bepaalde projecten.
Vergoedingen voor deze dienstverlening worden op de toegewezen ontvangst 76.04 van het programma
26.10 van de middelenbegroting geboekt.
De Bouwmeester moet in Vlaanderen een architecturaal kwalitatieve leefomgeving (gebouw, infrastructuur,
landschapsingrepen) helpen creëren. Zijn missie houdt dus niet op bij het zoeken naar de optimale
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kantoorhuisvesting voor ambtenaren en over gebouwen in het algemeen, maar ook over infrastructuur en
landschap.
Tenslotte dient te worden vermeld:
het uitbouwen van een open informatiearchief voor overheidsprojecten en opdrachtgevers
het uitwerken van een kwaliteitscharter tussen overheid en privé binnen het kader van de PPS.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Artikel 76.04: Opbrengst uit vervreemding en beheer van administratieve gebouwen en
aanhorigheden (Fonds onroerende goederen, decreet 21.12.1990 ; art. 105 decreet 25.06.1992; art. 3
decreet 07.07.1998)
2004
Raming
Uitvoering
1.200
118 %

TO

2005
Raming
Uitvoering
1.500
90,50 %

2006
Raming bc
1.532 *

2007
Raming
2.394 **

*

Hierbij dient rekening gehouden in het kader van “Beter Bestuurlijk Beleid” met de opheffing van de
verschillende departementale gebouwenfondsen en de centralisatie ervan op het Fonds Onroerende
Goederen, zoals voorzien in art. 32 en 33 van het decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006.

**

Inbreng door de VLAM / VILT van zijn aandeel.
2. UITGAVEN

Basisallocatie 01.90: Verwerving, beheer, onderhoud en instandhouding van gebouwen en
aanhorigheden met inbegrip van gronden, alsmede de bouw, studie, uitrusting en geschiktmaking van
gebouwen en verhuiskosten en innovatieve kantoorconcepten met inbegrip van telewerk (Decreet
21.12.1990, art. 3, 07.07.1998)

VRK

2004
Krediet
Uitvoering
11.713
20,07 %

2005
Krediet
Uitvoering
10.689
48,59 %

2006
Krediet
1.600

2007
Krediet
1.600

Het gecumuleerd saldo in 2004 en 2005 zal samen met de ontvangsten 2006, daarbij rekening houdend met
de saldi-overdracht in toepassing van art. 32 en 33 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van
de aanpassing van de begroting 2006 en de ontvangsten 2007 tijdens de periode 2006 – 2007 aangewend
worden voor:
1. Innovatieve kantoorconcepten met inbegrip van telewerk.
2. Verhuiskosten
3. Verbintenissen en verplichtingen welke voorkomen uit de vroegere departementale
gebouwenfondsen.
4. Verdere afwerking Koninklijk Paleis – Meir te Antwerpen
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Basisallocatie 12.01: Energiekosten kabinetten en specifieke werkingskosten van de afdeling, andere
dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
344
99,87 %

2005
Krediet
Uitvoering
457
90,93 %

2006
Krediet
503

2007
Krediet
539

De stijgende energieprijzen noodzaken een verhoging van dit budget met 30 kEUR, deze verhoging wordt
integraal gecompenseerd op B.A. 12.37, en met de toe te passen indexatie (1,125 %), aldus gebracht op 539
kEUR.
Basisallocatie 12.02: Kosten voor verzekeringsovereenkomsten – Grote en middelgrote gebouwen.

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
205
99,96 %

2005
Krediet
Uitvoering
240
90,83 %

2006
Krediet
203

2007
Krediet
205

Loutere aanpassing met de indexatie van 1,125 %.
Basisallocatie 12.06: Huur van onroerende goederen door de diensten van het departement, de
kabinetten, de adviescommissie ten gevolge van opdrachten van de bevoegde Vlaamse minister, met
inbegrip van de aan de Regie der Gebouwen verschuldigde huurgelden, retributies en vergoedingen,
belastingen slaande op gebouwen in eigendom of gehuurd m.i.v. de terugbetaling van belastingen aan
de Regie der Gebouwen

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
46.826
100 %

2005
Krediet
Uitvoering
57.781
99,52 %

2006
Krediet
56.712

2007
Krediet
58.432

Enerzijds wordt er rekening gehouden met het einde van een aantal huurcontracten, waaronder “Markies”,
“Alhambra”, “North Plaza” te Brussel, anderzijds met een aantal nieuwe inhuringen, waaronder “Ellipsebuilding” te Brussel ; komt daarbij de overeenkomst tot vestiging van een recht van erfpacht met betrekking
tot het Copernicusgebouw te Antwerpen, met eraan gekoppeld de huur met parking aan het Kievitplein.
Tenslotte dient hierbij rekening gehouden met de indexatie (1,50 %).
Basisallocatie 12.11: Onderhoud zonder meerwaarde van gebouwen in eigendom of gehuurd met
inbegrip van databekabeling, telefonie en het project energiebesparing.

GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
10.239
100 %
10.647
100 %

2005
Krediet
Uitvoering
10.513
100 %
11.553
100 %

2006
Krediet
10.646
11.954

2007
Krediet
18.169
15.000

De omschrijving van deze basisallocatie, alsmede de kredieten werden aangepast, enerzijds ingevolge een
overheveling van kredieten van B.A. 72.06 en 72.07 in het kader van de 0/B/FB/AC/2005/3 met betrekking
tot de vermogensgoederen, anderzijds door overheveling van kredieten van B.A. 12.38 in het kader van
BBB. Tenslotte wordt rekening gehouden met de indexatie (1,125 %)
Basisallocatie 12.20: Allerhande uitgaven i.v.m. informatie- en sensibiliseringscampagnes
2004
Krediet
NGK

11

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
8

Uitvoering
0%

2006
Krediet

2007
Krediet
10

10

In 2005 werd bij de 1ste aanpassing van de begroting het krediet verminderd met 2 kEUR om
schuldvorderingen van 2005 te betalen. In tegenstelling tot 2005 voorziet men in 2006 en 2007 in het kader
van BBB een optimale aanwending van deze kredieten.
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Basisallocatie 12.21: Visie, communicatie, beleidsvoorbereiding, studie, overleg en vorming met het
oog op het integreren in de Europese context en regelgeving van het architecturaal beleid van de
Vlaamse Bouwmeester
2004
Krediet
NGK

24

2005
Uitvoering
99,23 %

Krediet
24

Uitvoering
25 %

2006
Krediet

2007
Krediet
24

24

Het lage realisatiepercentage voor 2005 heeft een specifieke oorzaak. 2005 was voor het team van de
Bouwmeester een overgangsjaar. Tijdens dit jaar werden zowel de Bouwmeester als de adjunct-bouwmeester
vervangen. Door de inwerkperiode kwam de Europese dimensie minder aan bod. Vanaf 2006 wordt dit
onderdeel van de opdracht weer stelselmatig opgenomen.
Basisallocatie 12.22: Uitgaven met betrekking tot studieopdrachten, vormingsprojecten, studiedagen
met betrekking tot de wetgeving op de overheidsopdrachten en m.b.t. gebouwen.
2004
Krediet
NGK

36

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
34

Uitvoering
96,56 %

2006
Krediet

2007
Krediet
35

35

In 2005 werd bij de 1ste aanpassing van de begroting het krediet verminderd met 1 kEUR om een
schuldvordering van 2004 te betalen. Vandaar dat in 2006 & 2007 het krediet terug wordt gebracht tot een
constant beleid van 35 kEUR.
Basisallocatie 12.23: Visie, communicatie, beleidsuitwerking, studie, onderzoek en vorming m.b.t. de
taken van de Vlaamse Bouwmeester met inbegrip van de voorbereiding en ondersteuning bij de
uitwerking van het decreet op de integratie van kunst in de eigen gebouwen en infrastructuurwerken
van de Vlaamse Gemeenschap.
2004
NGK

Krediet
468

2005
Uitvoering
97,73 %

Krediet
519

Uitvoering
93,65 %

2006
Krediet
523

2007
Krediet
532

Bij de budgetcontrole 2006 werd ten compensatie voor een bijkrediet voor vorige schuldvorderingen een
vermindering doorgevoerd met 3 kEUR, met de toe te passen indexatie van 1,125 % wordt het krediet
teruggebracht tot een constant beleid .
Basisallocatie 12.37: Inventarisatie gebouwenpatrimonium Vlaamse Gemeenschap (Pro memorie).
2004
Krediet
NGK

57

2005
Uitvoering
98,68 %

Krediet
30

Uitvoering
99,92

2006
Krediet

2007
Krediet
30

0

Dit project is uitdovend. Het NGK t.b.v. 30 kEUR wordt overgebracht naar B.A. 12.01 om de stijging van de
energiekosten op te vangen.
Basisallocatie 12.38: Project energiebesparing binnen de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap en
de kabinetten, zowel in eigendom als gehuurd.
2004
Krediet
GVK
GOK

95
351

2005
Uitvoering
25,61 %
79,37 %

Krediet
96
94

Uitvoering
81,93 %
16,09 %

2006
Krediet

2007
Krediet
97
95

0
95

Het GVK wordt overgebracht naar B.A. 12.11 om de effectiviteit en efficiëntie van de resolutie 343 nr. 6 van
het Vlaams Parlement (voorbeeldrol van de overheid met betrekking tot energiebesparing) toe te passen.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

192

Voor de verbintenissen van vorige jaren wordt een GOK ingeschreven van 95 kEUR.
Basisallocatie 72.05: Afwerking V.A.C. – Hasselt en studie V.A.C. – Leuven (Pro memorie).

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
3.884
89,09 %

2005
Krediet
Uitvoering
424
55,15 %

2006
Krediet

2007
Krediet
0

0

Het betreft hier de voormalige B.A. 71.05 die in 2006 in overeenstemming werd gebracht met de ESR-Code.
Het beschikbaar krediet werd (begin 2006 nog 190 kEUR in VK) en wordt ingevolge een begrotingsruiter
overgedragen.
Basisallocatie 72.06: Verbouwen, inrichtingswerken en investeringsonderhoud in gebouwen,
kabinetten, combinatiekantoren met inbegrip van beschermde monumenten en het Kasteel van Ham
en honoraria voor studies, alsmede investeringen in databekabeling en telefonie

GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
5.629
94,28 %
7.742
98,56 %

2005
Krediet
Uitvoering
9.034
88,81 %
6.700
99,99 %

2006
Krediet
9.187
9.182

2007
Krediet
3.585
8.357

Ingevolgegedeeltelijke overheveling van kredieten van B.A. 72.07 wordt de omschrijving van deze
basisallocatie aangepast, anderzijds worden in het kader van de 0/B/.FB.AC/2005/3 met betrekking tot de
vermogensgoederen kredieten overgeheveld naar B.A. 12.11. Tenslotte wordt een indexatie toegepast van
1,50 %.
Basisallocatie 72.07: Investeringen in databekabeling en telefonie binnen de gebouwen van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en in de kabinetten

GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
1.514
99,12 %
1.049
92,51 %

2005
Krediet
Uitvoering
1.540
67,53 %
1.540
67,49 %

2006
Krediet
1.566
1.566

2007
Krediet
0
1.275

Ingevolge de overheveling naar B.A. 12.11 en 72.06 wordt het GVK op 0 gesteld en voor de verbintenissen
van vorige jaren wordt een GOK voorzien van 1.275 kEUR.
Basisallocatie 74.01: Aankoop van machines, meubilair, materieel en vervoermiddelen te land
2004
Krediet
NGK

0

2005
Uitvoering
---

Krediet
600

Uitvoering
99,39 %

2006
Krediet
608

2007
Krediet
465

Er worden extra middelen voorzien voor de opening van een Vlaamse vertegenwoordiging in Warschau.
Daarenboven wordt rekening gehouden met de indexatie van 1,50 %. Anderzijds wordt 194 kEUR
overgedragen naar B.A. 12.06.
Basisallocatie 74.80: Aankoop van kunstwerken in administratieve gebouwen

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
119
88,26 %

2005
Krediet
Uitvoering
128
66,66 %

2006
Krediet
123

2007
Krediet
132

Het lage realisatiepercentage voor 2005 heeft een specifieke oorzaak. 2005 was voor het team van de
Bouwmeester een overgangsjaar. Tijdens dit jaar werden zowel de Bouwmeester als de adjunct-bouwmeester
vervangen.
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Door de inwerkperiode liep de aankoop van kunstwerken een kleine vertraging op, waardoor de nodige
vastleggingen niet meer konden gedaan worden op de budgetten 2005.
Bij de budgetcontrole 2006 werd ter compensatie voor een bijkrediet voor vorige schuldvorderingen een
vermindering doorgevoerd met 7 kEUR, met de toe te passen indexatie van 1,50 % wordt het krediet
teruggebracht tot een constant beleid.
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PROGRAMMA 31.10 EN 31.20
GEWOON EN BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
Niet van toepassing
2. UITGAVEN
UITGAVEN 31.10

NGK
BVJ

Krediet
2.022.608
2.688

2004
Uitvoering %
100
100

Krediet
2.164.344
2.254

2005
Uitvoering %
100
100

2006
Krediet
2.227.877

2007
Krediet
2.315.662

2004
Uitvoering %
100
100

Krediet
310.854
824

2005
Uitvoering %
100
100

2006
Krediet
330.268

2007
Krediet
345.045

UITGAVEN 31.20

NGK
BVJ

Krediet
294.248
1.121

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De strategische doelstellingen
Het gewoon basisonderwijs omvat kleuter- en lager onderwijs:
Het kleuteronderwijs is voor kinderen vanaf 2,5 jaar en loopt tot de aanvang van het lager onderwijs. Het
lager onderwijs vangt aan met het begin van de leerplicht. Het is bestemd voor kinderen na het
kleuteronderwijs en loopt tot de aanvang van het secundair onderwijs. Het lager onderwijs duurt zes jaar.
Het basisonderwijs is in principe verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen van bedoelde
leeftijdscategorie. Het moet door blijvende aandacht en verbreding van de zorg zoveel mogelijk leerlingen
blijvend begeleiden. Deze begeleiding moet zo kwaliteitsvol mogelijk zijn.
Het buitengewoon basisonderwijs richt zich tot kinderen van 2,5 tot 13 jaar. Het is het onderwijs dat op
grond van een pedagogisch project, aangepast onderwijs, opvoeding, verzorging en therapie verstrekt aan
leerlingen waarvan de persoonlijkheidsontwikkeling tijdelijk of permanent niet of onvoldoende door het
gewoon basisonderwijs kan verzekerd worden.
Er worden acht types van buitengewoon onderwijs onderscheiden die aangepast zijn aan de opvoedings- en
onderwijsbehoeften van kinderen die een bepaalde problematiek gemeenschappelijk hebben.
Type 1: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met een licht mentale handicap.
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Type 2: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met een matige of ernstige mentale
handicap.
Type 3: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met ernstige emotionele en/of
gedragsproblemen.
Type 4: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met fysieke handicap.
Type 5: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen die opgenomen zijn in een
ziekenhuis of op medische gronden zijn opgenomen in een preventorium.
Type 6: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met een visuele handicap.
Type 7: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met een auditieve handicap.
Type 8: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met ernstige leerstoornissen.
Bovendien wordt in het kader van het geïntegreerd onderwijs aan leerlingen met een handicap in het gewoon
onderwijs additionele hulp verstrekt vanuit het buitengewoon onderwijs.
De belangrijkste strategische doelstellingen zijn de volgende:
- Kwaliteitsvol onderwijs bieden aan alle kinderen van 2,5 tot 13 jaar (ook aan kinderen die bedreigd zijn in
hun ontwikkeling en aan kinderen die langdurig ziek zijn of gehandicapt zijn).
- De scholen brengen tot een hogere autonomie.
- Het stimuleren van de samenwerking tussen scholen.
- Het onderwijsaanbod richten op de ontwikkelingsdoelen in kleuteronderwijs en de eindtermen in het
basisonderwijs die vanaf 1 september 1998 in de scholen ingevoerd worden.
- De nodige verzorging en therapie verstrekken aan kinderen met een handicap.
- Alle kinderen, ongeacht hun afkomst of achtergrond, de nodige kansen bieden om te genieten van
kwaliteitsvol basisonderwijs.
- Kwaliteitsvol onderwijs garanderen voor alle kinderen waarbij wordt uitgegaan van het principe dat dit
onderwijs kosteloos moet zijn.
Deze beleidsdoelstellingen hebben als voornaamste bronnen het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997,
en het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 betreffende de ontwikkelingsdoelen van het
kleuteronderwijs en de eindtermen voor het basisonderwijs.
Om deze strategische doelstellingen te bereiken zullen volgende thema’s prioritair zijn in 2007:
- Kosteloosheid van het basisonderwijs.
- Maatregelen ter bevordering van het welzijn van de kinderen in het gewoon en/of het
buitengewoon basisonderwijs: onderwijs aan huis voor chronisch zieke kinderen vanaf 1 januari
2007.
- Gelijke kansen bevorderen: meer mogelijkheden bieden aan de basisscholen voor de begeleiding
van de anderstalige nieuwkomers. .
- Maatregelen die moeten leiden tot werkdrukverlaging, inzonderheid in het kleuteronderwijs en
maatregelen die ertoe moeten leiden dat meer kinderen sneller en regelmatiger naar de
kleuterschool gaan.
- Onderwijsvernieuwing stimuleren o.a. via een extra toelage voor het aanschaffen van ICTmateriaal.
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B. De operationele doelstellingen
A. Kosteloosheid van het basisonderwijs.

De principes inzake de kosteloosheid van het basisonderwijs liggen vervat in het Vlaamse regeerakkoord :
“Voor alle materies die stricto sensu gekoppeld zijn aan het bereiken van de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs, kunnen geen bijdragen gevraagd worden van de ouders. Wel zal
de overheid duidelijkheid creëren over wat hieronder moet begrepen worden. Zo maken we het
basisonderwijs stapsgewijs kosteloos…”
Absolute prioriteit moet gaan naar de effectieve realisatie van een reeds eerder decretaal verankerd principe,
namelijk het feit dat aan ouders geen bijdragen gevraagd kunnen worden voor alle materies die gekoppeld
zijn aan het bereiken van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.
Om hieraan tegemoet te komen worden de werkingsmiddelen van de basisscholen verhoogd. In tegenstelling
tot de in het regeerakkoord voorziene stapsgewijze invoering zal de kosteloosheid in het basisonderwijs voor
alle leerjaren samen onmiddellijk van kracht worden vanaf 1 september 2007.
Er wordt een bedrag voorzien van ongeveer 45 euro per leerling. Dit betekent een totale verhoging van de
werkingsmiddelen met 29,5 mio euro.
Naast de absolute kosteloosheid voor wat betreft de materies gekoppeld aan eindtermen en
ontwikkelingsdoelen, worden er met de scholen duidelijke afspraken gemaakt over de materies waarvoor nog
wel een bijdrage aan de ouders gevraagd kan worden, nl. die materies die zorgen voor een verlevendiging
van de eindtermen en ontwikkelingsdoelstellingen, en eveneens over hoe hoog deze bijdrage de dan wel mag
zijn.
Hiervoor wordt voorzien in een scherpe maximumfactuur.
Voor meerdaagse extra-muros activiteiten zullen bijkomende afspraken gemaakt worden. De bijdrage voor
deze meerdaagse activiteiten zal eveneens geplafonneerd worden via een maximumfactuur, maar een minder
scherpe maximumfactuur dan deze voor het verlevendigen van de eindtemen en de ontwikkelingsdoelen.
B. Onderwijs aan huis voor chronisch zieke kinderen.
Het tijdelijk onderwijs aan huis voor chronisch zieke kinderen kadert in het totaalbeleid rond zorg voor zieke
kinderen dat de laatste jaren stapsgewijze gestalte krijgt. Dit totaalbeleid wil het recht op onderwijs ook
realiseren voor kinderen die omwille van ziekte niet op school aanwezig kunnen zijn.
Een eerste stap werd gezet in het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
Met dit decreet werd, door de invoering van tijdelijk onderwijs aan huis, voor het eerst reglementair
uitvoering gegeven aan de zorg om langdurig zieke kinderen te betrekken bij de klas en het schoolgebeuren.
Oorspronkelijk kwamen kinderen in aanmerking die 28 kalenderdagen onafgebroken afwezig waren wegens
ziekte. Zij hadden recht op tijdelijk onderwijs aan huis gedurende twee uur per week.
Vanaf het schooljaar 1999-2000 werd het systeem geoptimaliseerd: de wachttijd werd ingekort tot 21 dagen
en het aantal uren opgetrokken van 2 uur naar 4 uur. Ook werd de wachttijd afgeschaft voor kinderen die
binnen de drie maanden na een periode van onderwijs aan huis weer hervallen.
Een volgende stap was de subsidiëring van de zgn. K-diensten vanuit het departement Onderwijs. Sinds 1
september 2002 kunnen deze kinderpsychiatrische diensten vanuit Onderwijs gesubsidieerd worden om een
onderwijsaanbod te verzekeren. Dit onderwijsaanbod moet gericht zijn op het beperken van de schoolse
achterstand en moet de reïntegratie van de jongere in zijn schools milieu voorbereiden.
Chronisch zieke kinderen vielen in het huidig systeem van tijdelijk onderwijs aan huis totnogtoe uit de boot.
Het gaat hier om kinderen als nierpatiëntjes, astmapatiëntjes, , herstellende kankerpatientjes …. Zij zijn vaak
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– bekeken over de loop van een schooljaar – vele dagen ziek en missen heel wat lessen. Ze lopen daardoor
een groot risico op leerachterstand. Omdat de specificiteit van een chronische ziekte er juist toe leidt dat ze
veelvuldig voor kortere tijd afwezig zijn – en zelden aan een afwezigheid van 21 opeenvolgende
kalenderdagen geraken - komen deze kinderen meestal niet in aanmerking voor TOAH. Toch gaat het hier
zeker om een groep kinderen met medische problemen die zeker TOAH goed kunnen gebruiken. Het TOAH
tot deze groep uitbreiden beantwoordt dan ook aan de doelstelling om het leerrecht van zoveel mogelijk
kinderen zo goed mogelijk te realiseren en te garanderen.
Het departement Onderwijs zal contact opnemen met de medische wereld om uit te klaren welke ziektes voor
deze reglementering als chronische ziektes beschouwd kunnen worden. Het betreft hier immers uiteraard
geen aandoeningen zoals ‘gewone’ verkoudheden die bij alle kinderen voorkomen, maar wel ernstiger
aandoeningen waarmee bepaalde kinderen geconfronteerd worden.
Deze maatregel start op 1/1/2007.
C. Onthaalonderwijs basisonderwijs.
Vanaf 1/9/2006 wordt de regelgeving m.b.t. het onthaalonderwijs in zowel het basis- als in het secundair
onderwijs aangepast, dit om tegemoet te komen aan de noden op het terrein.
De wijziging betreft concreet:
- een uitbreiding van de doelgroep maar met een duidelijke afbakening van het begrip “nieuwkomers”;
- een uitbreiding van de ondersteuning met een eigen accent voor het basisonderwijs
De uitbreiding van de ondersteuning is tweeledig:
a) waar nu een minimumaantal anderstalige per school moet worden gehaald, dan wordt er nu een (weliswaar
hogere) norm vastgelegd per scholengemeenschap. Maar de keuze om te tellen op schoolniveau blijft.
b) Er wordt voorzien in een structureel vervolgjaar voor AN (tot nu toe kon er enkel bij afwijking een
vervolgjaar voorzien worden).
Hiertoe wordt voor het basisonderwijs het budget voor de anderstalige nieuwkomers uitgebreid met 2,048
mio euro in 2007 (deze middelen staan op PR 39.10 BA 0105).
D. Vlaamse Rand (de middelen staan op PR 39.20).
1. Aanvullende lestijden Vlaamse Rand, derde fase vanaf 1/9/2006.
De aanvullende lestijden voor Nederlandstalige basisscholen gelegen in de rand- en taalgrensgemeenten
moeten bijdragen tot de integratie van de anderstalige leerlingen. Door het feit dat de thuistaal niet de
onderwijstaal is voor een groot deel van de leerlingen in deze scholen, ondervinden die leerlingen
belemmeringen en kunnen zij onvoldoende participeren aan het onderwijs. Hierdoor lopen zij meer gevaar
op leerachterstand en op zittenblijven.
Vanaf het schooljaar 1997 – 1998 tot vorig schooljaar (2004-2005) liep er in het basisonderwijs reeds een
tijdelijk project waarbij er extra lestijden worden toegekend aan de Nederlandstalige scholen gelegen in de
rand- en taalgrensgemeenten. Deze scholen worden meer en meer geconfronteerd met leerlingen voor wie de
thuistaal niet het Nederlands is. De toegekende lestijden hadden tot doel de integratie van de anderstalige
leerlingen te bevorderen.
Uit het advies van de inspectie basisonderwijs is gebleken dat de extra lestijden zinvol aangewend worden.
De problematiek van zoveel Franstalige kinderen in de Nederlandstalige scholen vraagt bijzondere
inspanningen van het hele team en het eventuele wegvallen van de extra lestijden zou de kwaliteit van het
onderwijs voor alle kinderen zeker in sterke mate schaden. Een extra ondersteuning in deze Nederlandstalige
scholen is blijvend nodig. Daarom is het tijdelijk project stopgezet en vervangen door een structurele
ondersteuning van de Nederlandstalige basisscholen in de rand- en taalgrensgemeenten.
Elke school gelegen in de rand- en taalgrensgemeenten heeft vanaf het schooljaar 2005-2006 recht op
aanvullende lestijden voor Nederlandstalige gelegen in de rand- en taalgrensgemeenten.
De introductie van deze aanvullende lestijden kadert in de uitvoering van het regeerakkoord waarin is
opgenomen dat er maatregelen zullen genomen worden inzake taalversterkend onderwijs. Deze maatregelen
moeten bijdragen tot het bevorderen van het Nederlandstalig karakter van de rand- en taalgrensgemeenten.
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Vanaf 2006 wordt bovendien voorzien in een systeem van aanvullende lestijden voor de ‘brede Vlaamse
rand’. Op basis van objectieve criteria (nl. percentage leerlingen met de thuistaal niet het Nederlands) zijn
aan alle scholen die voldoen aan deze criteria binnen deze ‘brede Rand’ aanvullende lestijden worden
toegekend.
Het budget hiervoor bedraagt 2,723 mio euro.
2. Ondersteuning van de leerkrachten
Daarnaast zal er in de nabije toekomst een ondersteuningsstructuur uitgebouwd worden ten behoeve van de
kwaliteitsverhoging van het onderwijs in de Nederlandstalige basisscholen gelegen in de rand- en
taalgrensgemeenten. Een dergelijk ondersteuningsaanbod is reeds uitgewerkt voor de Brusselse basisscholen.
De Nederlandstalige basisscholen worden geconfronteerd met veel leerlingen voor wie de thuistaal niet het
Nederlands is. Voor de leerkrachten betekent deze diversiteit een enorme uitdaging. Om de kwaliteit van het
onderwijs te garanderen moeten ze telkens het beste van zichzelf geven. Deze leerkrachten verdienen een
goede ondersteuning om deze uitdaging waar te maken. Er wordt hiervoor vanaf 1/1/2007 een bedrag van
1,170 mio euro voorzien.
E. ICT-infrastructuur.
Met PC/KD werd gezorgd voor een basisinfrastructuur voor ICT in de scholen. Naar aanleiding van de
nieuwe ICT-eindtermen zal er opnieuw een krediet voor ICT-infrastructuur ter beschikking gesteld worden
van het basisonderwijs. Dit maakt het mogelijk dat er een upgrading/vernieuwing van de ICT-infrastructuur
mogelijk wordt gemaakt.
Budget: 14 mio euro voor het basisonderwijs deze middelen staan op PR. 39.10 BA 0105)
F. Kleuterparticipatie.
Er is een impulsplan opgesteld, met verschillende initiatieven gericht op de scholen. Scholen moeten meer
inspanningen leveren om meer kleuters (regelmatig) school te doen lopen en daarvoor krijgen ze meer
mensen en middelen.
Het plan bestaat uit zeven assen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Efficiënt gegevens verzamelen;
De kleuterschool sterk ondersteunen;
Financiële drempels wegwerken;
Een opdracht voor de CLB's;
Een opdracht voor de LOP's;
Een naadloze overgang van opvang naar onderwijs;
Een sensibiliseringscampagne die motiveert.

1. Efficiënt gegevens verzamelen
Momenteel zijn er geen volledige gegevens beschikbaar over hoeveel kleuters niet naar school gaan.
Daarom zal de overheid proberen die gegevens te verzamelen zodat ze met de ouders in contact kan
komen. Mogelijk worden de gegevens van het rijksregister vergeleken met de inschrijvingen in de
scholen. Dat systeem wordt nu al gebruikt voor het leerplichtonderwijs.
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2. De kleuterschool sterk ondersteunen
- Scholen zullen sneller recht hebben op bijkomende lestijden voor hun 'zomerklassen', zodat het
probleem van de groeiende peuterklassen na elke instapdatum opgelost wordt.
Op basis van dat 'zomerklassensysteem' kunnen er in de loop van het schooljaar ongeveer 800 extra
kleuteronderwijzers aan de slag – dat zijn ongeveer 300 fulltime equivalenten. Ouders die hun kleuter
nog niet laten instappen wegens overvolle klasjes, kunnen met deze maatregelen over de brug gehaald
worden.
- Alle scholengemeenschappen krijgen een aantal uren zorg om een actief en geïntegreerd beleid rond
verhoogde kleuterparticipatie uit te tekenen en uit te voeren. Voorbeelden van zo'n beleid zijn: gezinnen
met kleuters die niet ingeschreven zijn contacteren, alert zijn voor kleuters die veel afwezig zijn …
- Scholen met een hoge concentratie GOK-kleuters krijgen bijkomende lestijden vanaf 1 september
2007. Daarvoor wordt een bedrag van 5,465 miljoen euro uitgetrokken. Dat zijn ongeveer 160 fulltime
equivalenten. Scholen moeten geen nieuw plan indienen.
Daarnaast zullen ook kleuteronderwijzers die veel niet-Nederlandstalige kleuters in hun klas hebben,
intensieve begeleiding krijgen. Dat initiatief gaat van start in alle LOP-gebieden met een
concentratiegraad van minstens 25 procent GOK-leerlingen.
3. Financiële drempels wegwerken
- Het kleuteronderwijs wordt volledig kosteloos voor alles wat samenhangt met de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen. Er komt bovendien een maximumfactuur voor alles wat de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen verlevendigt.
- Gezinnen die financieel zwak staan, zullen vanaf de eerste kleuterklas in aanmerking komen voor een
financiële tegemoetkoming. Die 'schooltoelage' wordt gekoppeld aan een minimumaanwezigheid van de
kleuter, afhankelijk van zijn leeftijd.
4. Een opdracht voor de CLB's
Scholen moeten kunnen rekenen op het CLB om de afwezigheden van kleuters mee op te volgen. CLB's
hebben ook een belangrijke draaischijffunctie tussen onderwijs en het bredere welzijns- en
gezondheidsveld.
5. Een opdracht voor de LOP's
De LOP's krijgen een centrale rol in de informatiedoorstroming rond kleuterparticipatie. Mogelijke taken
zijn: scholen en ouders sensibiliseren, gegevens over inschrijvingen en aanwezigheden verzamelen,
afspraken maken met Kind en Gezin …
6. Een naadloze overgang van opvang naar onderwijs
De overgang tussen opvang en onderwijs is nu vaak vrij bruusk. Een aantal ouders zouden hun kind wel
vroeger naar school willen sturen als er meer welzijn in de school zou zijn: kleine groepjes, meer
mogelijkheid om te slapen … Maar ook voor de kleuters die al naar school gaan, kan de overgang tussen
de opvang voor en na de school zachter. Voor jonge kinderen kan de opvang in de school zelf
geherwaardeerd worden, zodat de kleuters niet van de éne plaats naar de andere gebracht moeten
worden.
7. Een sensibiliseringscampagne die motiveert
De overheid zal een campagne voeren om - vooral kansarme en allochtone – ouders ervan te overtuigen
om hun kinderen vroeg genoeg naar de kleuterschool te sturen.
In totaal wordt hiervoor op kruissnelheid 20 mio euro voorzien (in 2007 wordt hiervoor 4 mio euro
voorzien).
De benodigde middelen staan op PR 39.10 BA 0105)

200

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
C. De instrumenten

De scholen de nodige budgetten en personeel verschaffen zodat ze kwaliteitsvol onderwijs kunnen
verstrekken.
In het bijzonder worden de werkingsbudgetten in 2007 verhoogd om tegemoet te komen aan de
kosteloosheid van het basisonderwijs.
De scholengemeenschappen basisonderwijs worden blijvend ondersteund. De scholen beginnen duidelijk de
meerwaarde van deze scholengemeenschappen in te zien.
Door middel van het gelijkeonderwijskansen en een zorgbeleid bijzondere aandacht schenken aan
leerbedreigde en kansarme kinderen.
De mogelijkheid voorzien van tijdelijk onderwijs aan huis voor chronisch zieke kinderen (bijkomende
lestijden).
De scholen de ruimte laten om zelf hun onderwijs te organiseren. Dit moet bijdragen tot een grotere
autonomie en zin voor verantwoordelijkheid.
De integratie van anderstalige leerlingen bevorderen door het geven van extra-uren en extra-middelen voor
anderstalige nieuwkomers.
Voorzien in voldoende middelen voor nascholing zodat de directies en leerkrachten hun taak goed kunnen
blijven uitoefenen.
Voorzien in de nodige middelen om de kinderen vertrouwd te maken met de nieuwe media van de
informatie- en communicatiemaatschappij.
Door het project ‘startbanen’ de verkeersveiligheid van en naar de school verhogen.
Extra-ondersteuning voorzien voor Brusselse scholen door middel van het ‘Voorrangsbeleid Brussel.’

Hoofdstuk 2. Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
1. ONTVANGSTEN
Niet van toepassing
2. UITGAVEN
2.1. Lonen
Gewoon basisonderwijs

NGK
BVJ

Krediet
1.761.945
2.668

2004
Uitvoering %
100

Krediet
1.896.509
2.254

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
1.940.565

2007
Krediet
1.998.702

De loonkredieten 2007 worden bij de initiële begroting geraamd o.b.v. de gekende loonuitgaven 2005. De
raming van het aantal te betalen personeelsleden (uitgedrukt in budgettaire full-time equivalenten) is gebeurd
o.b.v. de betalingen in januari 2006 zoals deze gekend zijn in mei 2006.
De lonen in het gewoon basisonderwijs stijgen ten opzichte van 2006 met 58.137 dEUR. Belangrijkste
element is de aanpassing van de lonen aan de nieuwe spilindex vanaf november 2006 (+36,7 mio).
Daarnaast worden de lonen ook aangepast aan de vergrijzing. Onder vergrijzing wordt verstaan: ‘…de
budgettaire effecten van alle componenten en effecten binnen de stijging van de eenheidsloonkost die binnen
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de evolutie van een personeelsformatie verantwoordelijk zijn voor een stijging of daling van de uitgaven en
die bovendien niets te maken hebben met wijzigingen in index en/of CAO. De twee belangrijkste
componenten van vergrijzing zijn enerzijds het effect van baremieke verhogingen en anderzijds de
vervanging van oudere personeelsleden door jongere en goedkopere. De geraamde vergrijzing voor het
gewoon basisonderwijs bedraagt 0,316%, wat neerkomt op een toename van 7,0 mio euro)
De leerlingenevolutie is licht dalend in het gewoon basisonderwijs (-0,8% in schooljaar 06/07), wat zorgt
voor een lichte daling van de behoeften. De sterkste daling wordt veroorzaakt door de
terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen. Ondanks een lichte stijging van het aantal personen
die terug in het stelsel stapt, is er een grote cohorte van de huidige TBS’ers die de pensioenleeftijd bereikt en
dus niet meer ten laste valt van de onderwijsbegroting. Budgettair bedraagt de raming hiervan -12,4 mio.
Vanaf januari 2007 wordt onderwijs aan huis voor chronisch zieke kinderen voorzien.
Volgens de RSZ-regelgeving dient er elke maand een voorschot betaald te worden op de RSZ factuur. Tot en
met 2005 werd het voorschot voor de maanden november en december echter pas in januari betaald. In de
begroting 2006 werd dit al rechtgezet voor de maand november. In 2007 worden de nodige budgetten
voorzien om dit ook voor het voorschot december te regelen. De middelen voor het gewoon basisonderwijs
stijgen hierdoor met 21,0 mio.
In de begroting 2006 was er een eenmalige extra aanwending van het middelenfonds (bevat hoofdzakelijk de
teruggevorderde wedden). Deze middelen worden in rekening gebracht om de netto behoeften te kennen. In
2007 zijn deze middelen dus lager en stijgen m.a.w. de netto behoeften (2,9 mio).
Buitengewoon basisonderwijs

NGK
BVJ

Krediet
270.130
1.121

2004
Uitvoering %
100

Krediet
286.023
824

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
303.629

2007
Krediet
316.823

De lonen in het buitengewoon basisonderwijs stijgen ten opzichte van 2006 met 13.194 dEUR.
Belangrijkste element is de aanpassing van de lonen aan de nieuwe spilindex vanaf november 2006 (+5,8
mio).
Daarnaast worden de lonen ook aangepast aan de vergrijzing (zie lonen PR 31.1). De geraamde vergrijzing
voor het buitengewoon basisonderwijs bedraagt 0,331%, wat neerkomt op een toename van 1,0 mio euro)
De leerlingenevolutie is licht dalend in het buitengewoon basisonderwijs (-0,03% in schooljaar 06/07), wat
zorgt voor een lichte daling van de behoeften. Net zoals het gewoon basisonderwijs daalt ook het aantal
terbeschikkinggestelden voorafgaand aan het pensioen, doordat er meer op pensioen gaan dan er nieuwe
in het stelsel komen.
T.o.v. 2006 stijgen de budgetten voor het geïntegreerd onderwijs (GON) met 2.258 dEUR.
Enerzijds wordt vanaf 1 september 2006 voor leerlingen met autisme afgestapt van het onderscheid
matig/ernstig en geldt steeds de basisondersteuning van 2 uur gedurende 2 jaar per onderwijsniveau. Ook
vanaf 1 september 2006 worden bovenop het GON-budget extra middelen uitgetrokken. Het gaat om
begeleidingseenheden die per onderwijsnet zullen berekend worden op basis van het aantal leerlingen. Vanaf
1 september 2007 moeten Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bij het toekennen van een GON-attest
ook een kinderpsychiater of een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen betrekken.
Anderzijds wordt voor de overige GON-uren de stijging van vorig jaar doorgerekend naar schooljaar 20062007. Immers de GON-leerlingen zitten niet verrekend in de leerlingengegevens van het buitengewoon
onderwijs daar zij bij de omkadering geteld worden van het gewoon basisonderwijs.
Vanaf januari 2007 wordt onderwijs aan huis voor chronisch zieke kinderen voorzien.
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De weerslag om in regel te komen met de RSZ-regelgeving (zie lonen PR 31.1) komt voor het
buitengewoon basis neer op 3,4 mio.
De vermindering van het middelenfonds t.o.v. 2006 (zie lonen PR 31.1) zorgt voor een stijging van 0,7 mio.

2.2. Werking
Gewoon basisonderwijs

NGK
BVJ

Krediet
260.531

2004
Uitvoering %
100

Krediet
267.692

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
287.167

2007
Krediet
316.935

Krediet
24.054

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
25.849

2007
Krediet
27.429

Buitengewoon basisonderwijs

NGK
BVJ

Krediet
23.378

2004
Uitvoering %
100

In 2006 liep het zogenaamde Tivoli-akkoord af, dat zorgde over de periode van 1998 – 2006 voor een
substantiële verhoging van de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs, daarnaast werd in 2006 nog een
bedrag voorzien om de decretale verhouding tussen het gesubsidieerd en gefinancierd basisonderwijs van
100 – 76 te bereiken.
In 2007 is er een globale toename van de werkingsmiddelen met 31,348 mio euro. Het grootste deel hiervan
is te verklaren doordat de basisscholen verplicht worden om het onderwijs kosteloos te maken (m.b.t.
eindtermen en ontwikkelingsdoelen), hiertoe worden de werkingsmiddelen opgetrokken met 29,504 mio
euro.
De inflatie zorgt voor een toename van de middelen met 3,735 mio euro.
In 2006 is er een éénmalige tegemoetkoming voor de stookolie opgenomen in de werkingsmiddelen van de
scholen. In 2007 wordt deze niet meer toegekend en dit zorgt voor een daling van de werkingsmiddelen met
3,191 mio euro.
De leerlingenevolutie zorgt voor een daling van de werkingsmiddelen met 761.000 euro.
De natuurlijke afvloei van het administratief, meester-, vak- en dienstpersoneel verklaart het resterende
verschil.
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3. Andere BA’s
Gewoon basisonderwijs
Basisallocatie 12.01 : omschrijving Specifieke werkingskosten andere dan in de overige basisallocaties.

NGK
BVJ

Krediet
107

2004
Uitvoering %
93

Krediet
118

2005
Uitvoering %
95

2006
Krediet
120

2007
Krediet
0

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen
van de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties.
De kredieten worden verdeeld over:
PR 35.40 BA 12.71 : werkingskosten departement Onderwijs en vorming
PR 35.40 BA 12.72 : werkingskosten agentschap voor onderwijscommunicatie
PR 35.40 BA 12.73 : werkingskosten agentschap voor onderwijsdiensten
PR 35.40 BA 12.74 : werkingskosten agentschap hoger onderwijs en volwassenenonderwijs
Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan daar het concreet naar BA 12.72 en BA 12.73 van PR
35.40 gaat.
Basisallocatie 33.01 : Subsidie voor opleiding startbaners verkeersveiligheid.

NGK
BVJ

2004
Krediet
Uitvoering %
25
50%

2005
Krediet
Uitvoering %
25
30%

2006
Krediet
25

2007
Krediet
25

De startbaners worden toegewezen aan een gemeente, het is de gemeente die instaat voor de opleiding van
deze startbaners. Deze 25.000 euro zijn een tegemoetkoming in de opleidingskosten voor de gemeenten.
Buitengewoon basisonderwijs.
Basisallocatie 12.01 : omschrijving Specifieke werkingskosten andere dan in de overige basisallocaties.

NGK
BVJ

Krediet
6

2004
Uitvoering %
100

Krediet
6

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
6

2007
Krediet
0

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen
van de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties.
De kredieten worden verdeeld over:
PR 35.40 BA 12.71 : werkingskosten departement Onderwijs en vorming
PR 35.40 BA 12.72 : werkingskosten agentschap voor onderwijscommunicatie
PR 35.40 BA 12.73 : werkingskosten agentschap voor onderwijsdiensten
PR 35.40 BA 12.74 : werkingskosten agentschap hoger onderwijs en volwassenenonderwijs
Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan.
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Basisallocatie 33..01 : Subsidies voor onderwijs aan zieke kinderen – instellingen met
onderwijsbehoeften.

NGK
BVJ

Krediet
734

2004
Uitvoering %
100

Krediet
771

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
784

2007
Krediet
793

Niemand betwist dat ook zieke kinderen recht hebben op onderwijs. Op dit moment zijn er een aantal
initiatieven (tijdelijk onderwijs aan huis, ziekenhuisscholen) waarmee getracht wordt aan deze behoefte te
voldoen.
Aan kinderpsychiatrische diensten is er geen kinderziekenhuis verbonden en deze liggen vaak buiten het
bereik van de thuisscholen, vandaar de noodzaak om te voorzien in eigen middelen voor deze K-diensten.
Sinds 1/9/2002 worden er middelen toegekend a rato van 3.000 euro per jaar per bed in de K-diensten. Deze
middelen worden uitbetaald nadat er een positief inspectieverslag is opgesteld.
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PROGRAMMA 32.1
GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

NGK
BVJ

Krediet
2.828.237
3.819

2004
Uitvoering %

Krediet
2.936.376
3.493

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
3.035.803

2007
Krediet
3.159.068

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De strategische doelstellingen
Doelgroep en structuur van het secundair onderwijs:
Het secundair onderwijs is leerplichtonderwijs voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Het secundair onderwijs
vormt en leidt deze jongeren op om verder te studeren in het hoger onderwijs of om volwaardig deel te
kunnen nemen aan het maatschappelijk leven en te kunnen participeren in het arbeidsproces.
Het gewoon secundair onderwijs omvat het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair
onderwijs. Het voltijds secundair onderwijs bestaat uit vier graden. De eerste drie graden tellen elk twee
leerjaren. De tweede en de derde graad omvatten vier onderwijsvormen :
- het algemeen secundair onderwijs (ASO) ;
- het technisch secundair onderwijs (TSO) ;
- het kunstsecundair onderwijs (KSO) ;
- het beroepssecundair onderwijs (BSO).
De structuur van drie graden van twee leerjaren kan worden aangevuld met een derde leerjaar in de derde
graad van het ASO, het TSO, het KSO en het BSO. Dit derde leerjaar is een voorbereidend jaar op het hoger
onderwijs (in het ASO en het KSO) of een specialisatiejaar (in het TSO, het KSO en het BSO). Het derde
leerjaar in de derde graad BSO kan ook worden georganiseerd als een "naamloos" jaar dat de mogelijkheid
biedt het diploma secundair onderwijs te behalen.
Ook kan er een derde leerjaar in de tweede graad van het BSO georganiseerd worden (vervolmakingjaar).
De vierde graad van het secundair onderwijs wordt alleen in het beroepssecundair onderwijs georganiseerd
en omvat naargelang van de specialiteit 2 of 3 leerjaren.
Het deeltijds beroepssecundair onderwijs omvat een combinatie van leren en werken. Het wordt
georganiseerd enerzijds voor jongeren van 15/16 tot 18 jaar die niet meer voltijds leerplichtig zijn en
anderzijds voor jongeren van 18 tot 25 jaar die een industrieel leercontract of een deeltijdse
arbeidsovereenkomst afgesloten hebben.
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Strategische doelstellingen:
Kwaliteitsvol onderwijs bieden aan alle jongeren van 12 tot 18 jaar
Ruimere bevoegdheden geven aan lokale onderwijsverstrekkers
Waardering van het technisch- en beroepssecundair onderwijs

B. De operationele doelstellingen
Personeelsbeleid
Vanaf het schooljaar 2005-2006 worden middelen besteed aan mentorschap. De ‘mentor’ levert een
belangrijke bijdrage in het professionaliseringsproces van de leraar, zowel tijdens de opleiding, bij de stage,
als na de opleiding, tijdens de aanvangsbegeleiding. Mentoren worden gedeeltelijk van hun
onderwijsopdracht vrijgesteld om deze functie uit te oefenen. Elke scholengemeenschap krijgt daartoe een
contingent mentor-uren. De scholengemeenschap maakt afspraken over de verdeling van de mentor-uren
over haar scholen. De individuele school stelt de mentor aan. Op die wijze wordt het mentorschap een aspect
van het personeelsbeleid van de scholengemeenschap en haar scholen. Mentorschap is een element van
functiedifferentiatie binnen de loopbaan van een leraar.
In het basis- en secundair onderwijs wordt tijdens de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007 een tijdelijk
project georganiseerd waarbij projectscholen van het gewoon en/of buitengewoon basisonderwijs of scholen
van het gewoon en/of buitengewoon secundair onderwijs (waaraan 33% van de scholen deelnemen), een
eigen beleid kunnen voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van leden van het
onderwijzend personeel (minder dan 10 aaneensluitende werkdagen) in functie van eigen lokale noden en
prioriteiten. Aan de projectscholen worden extra middelen toegekend in de vorm van vervangingseenheden.
Tevens worden voor de schooljaren 2005-2006 tot en met 2007-2008 middelen vrijgemaakt voor de
vervanging van leerkrachten die op bedrijfsstage gaan. Leerkrachten in het secundair onderwijs moeten zich
voortdurend bijscholen om bij te blijven op hun vakgebied en moeten ook de ontwikkelingen in onze
kennismaatschappij op de voet volgen. Daarenboven is het in het kader van hun verdere professionalisering
van zeer groot belang dat zij op de hoogte blijven van de diverse evoluties in een arbeidsmilieu. Met
bedrijfsstages worden, naast stages in een bedrijf/onderneming, ook stages bedoeld in private en openbare
instellingen. De doelgroep van dit project zijn de leerkrachten technische vakken, praktische vakken en
beroepsgerichte vorming.
Vanaf 1 januari 2006 worden middelen uitgetrokken voor teeltleiders. Dit zijn leraars in het secundair
onderwijs, belast met praktijkvakken, die het volledige jaar (dus ook tijdens de schoolvakanties) instaan voor
de verzorging en het onderhoud van gewassen en veestapel. Het gaat hier dus om de verzorging van
zogenaamd 'levend didactisch materiaal'. Al meerdere jaren waren de huidige normen ontoereikend om ook
in lesvrije periodes deze opdracht naar behoren te vervullen. Hierdoor deden de betrokken scholen een
beroep op de extra inzet van hun personeelsleden en op de tewerkstelling van leerlingen. Zeker dit laatste is
in strijd met de federale arbeidswetgeving. Een tewerkstelling als bezoldigde jobstudent is niet mogelijk,
aangezien hiervoor de financiële middelen ontbraken. Ook is de tewerkstelling van leerlingen tijdens de
vakantieperiodes in strijd met de regelgeving op de organisatie van het schooljaar. In deze regelgeving
worden de vakantieperiodes als een leerlingenrecht beschouwd. Op unanieme vraag van scholen, koepels en
Vlaamse Onderwijsraad, moeten de nieuwe normen een einde maken aan deze toestand.
Onderwijs aan huis voor zieke jongeren bestaat sedert 1 september 1997 in het lager onderwijs De nood
eraan bestaat eveneens in het secundair onderwijs. Vanaf het schooljaar 2005-2006 werd deze maatregel ook
in het secundair onderwijs ingevoerd. Om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen, moeten
alle voorwaarden gezamenlijk worden vervuld: het moet gaan om regelmatige leerlingen in het secundair
onderwijs (uitgezonderd derde leerjaren van de tweede graad BSO, derde leerjaren van de derde graad ASO,
TSO en KSO, de leerjaren van de vierde graad BSO en het DBSO en het deeltijds zeevisserijonderwijs, en de
alternerende beroepsopleiding in het BuSO) die meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig zijn op
school wegens ziekte of ongeval.
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Vanaf 1 januari 2007 zal het onderwijs aan huis worden uitgebreid tot chronisch zieke leerlingen en zal de
afstand waarbinnen onderwijs aan huis mogelijk is, worden uitgebreid.
Gelijke onderwijskansenbeleid
Vanaf het schooljaar 2002-2003 werd gestart met een geïntegreerd beleid inzake gelijke onderwijskansen, in
de plaats van het onderwijsvoorrangsbeleid en het project bijzondere noden. Het gelijke
onderwijskansenbeleid omvat drie krachtlijnen: recht op inschrijving, lokale overlegplatforms en een
geïntegreerd ondersteuningsaanbod. De eerste twee luiken traden in werking vanaf het schooljaar 2003-2004;
het derde luik inzake het geïntegreerd ondersteuningsaanbod is in werking getreden in het schooljaar 20022003. Het decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I heeft als doel blijvende inspanningen te leveren om
de onderwijsachterstand van kansarme allochtone en autochtone leerlingen weg te werken en de integratie te
bevorderen. Concreet krijgen scholen extra uren-leraar indien zij respectievelijk 10% of 25% leerlingen uit
de doelgroep hebben in de eerste/tweede en derde graad. De doelgroep werd bepaald aan de hand van
gelijkekansenindicatoren waaraan gewichten werden toegekend. De extra uren-leraar blijven voor een
periode van drie opeenvolgende schooljaren gelijk. Op 1 februari 2005 heeft een nieuwe bevraging
plaatsgevonden voor de toekenning van extra uren voor de periode 2005-2006 tot en met 2007-2008.
Sommige scholen, die een zeer groot aantal doelgroepleerlingen hadden, hebben na de inwerkingtreding van
het GOK-decreet minder bijkomende uren-leraar gekregen dan tijdens de periode van het
onderwijsvoorrangsbeleid. Om dit verschil weg te werken zal aan deze scholen met een hoge concentratie
GOK-leerlingen een bijkomende GOK-ondersteuning worden toegekend.
Om deze maatregel vanaf 1 september 2007 te kunnen invoeren is in 2007 een bedrag van 500.000 euro
noodzakelijk. Kostprijs op kruissnelheid: 2.000.000 euro. Dit krediet is ingeschreven in PR 39.10, BA 0105
provisie toegekende middelen bij de regeringsvorming.
Onthaalonderwijs
Het onthaaljaar heeft tot doel leerlingen die maar sinds korte tijd in België verblijven en nog geen
Nederlands kennen, op te vangen en hen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Ook wordt ernaar gestreefd
deze leerlingen, die anderstalige nieuwkomers worden genoemd, te integreren in de onderwijsvorm en
studierichting die het best bij hun mogelijkheden aansluit.
Het onthaaljaar moet het de anderstalige nieuwkomers mogelijk maken hun studie in het secundair onderwijs
voort te zetten. Het leerprogramma is zeer sterk op het aanleren van het Nederlands gericht. Vanaf het
schooljaar 2001-2002 is een minimum aantal leerlingen van 25 vereist, en dit op het niveau van de
scholengemeenschap.
Bij wijze van experiment kan sinds 2003 ook in maximaal 3 centra voor deeltijds beroepssecundair
onderwijs onthaalonderwijs worden georganiseerd. Dit experiment wordt als proeftuin tijdens de schooljaren
2005-2006 tot 2007-2008 in maximaal 4 centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs voortgezet.
Vanaf 1 september 2006 worden licentiaten die lesgeven in het onthaalonderwijs voor anderstalige
nieuwkomers ook volgens de weddenschalen voor licentiaten verloond.
De bijkomende begeleiding en ondersteuning van gewezen nieuwkomers in het regulier onderwijs gebeurt
vanaf 1 september 2006 door de toekenning van een extra ambt (22 uren-leraar) per scholengemeenschap
die onthaalonderwijs organiseert. Met de extra steun moet een takenpakket worden uitgevoerd dat onder de
noemer vervolgcoördinatie kan worden geplaatst. Concreet kan dit gaan van coaching van leerkrachten in het
regulier onderwijs tot het begeleiden van leerkrachten en leerlingen in verband met specifieke taalproblemen
(vaktaal en abstract taalgebruik, problemen met tweede en eventuele derde taal). Er dient ook per
scholengemeenschap met een onthaalklas een systeem te worden uitgebouwd, waarbij het vervolgtraject van
elke onthaalleerling nauwkeurig wordt opgevolgd. Het is logisch dat de extra uren-leraar aan de onthaalklas
worden toegekend en dat de begeleiding van daaruit gebeurt. De onthaalleerkrachten zijn immers de enige
personeelsleden die over de nodige expertise voor het uitvoeren van deze taak beschikken. Kostprijs:
1.001.000 euro. Dit krediet is ingeschreven in PR 39.10, BA 0105 (provisie toegekende middelen bij de
regeringsvorming).

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

208

Om de nieuwe maatregelen in het onthaalonderwijs te kunnen ondersteunen krijgt het steunpunt GOK twee
bijkomende voltijdse ambten voor de begeleiding van de leerkrachten en de trajectbegeleiders en voor de
ontwikkeling van nieuwe materialen. Kostprijs: 116.000 euro. Dit krediet is eveneens ingeschreven in PR
39.10, BA 0105 (provisie toegekende middelen bij de regeringsvorming).
Modulair onderwijs
Vanaf het schooljaar 2003-2004 wordt het modulair onderwijs in 35 scholen in het gewoon voltijds secundair
onderwijs, in 3 scholen in het buitengewoon secundair onderwijs en in 10 centra voor deeltijds
beroepssecundair onderwijs georganiseerd. Er wordt in een extra omkadering in het experimenteel modulair
beroepssecundair onderwijs voorzien voor de conceptuele voorbereiding en implementatie van het project.
Voor het experimenteel secundair onderwijs wordt het vooropgestelde groeipad gevolgd, vanaf 2004
verminderd met 248.000 euro, als gevolg van een besparing. De overheid en de pedagogische
begeleidingsdiensten blijven het experiment ondersteunen. De permanente opvolging en evaluatie worden
voortgezet. Het experiment begon in het schooljaar 2000-2001 en eindigt in het schooljaar 2006-2007. De
Vlaamse Regering kan dit met één jaar verlengen.
Informatisering
Vanaf het schooljaar 2002-2003 ontvangen samenwerkende scholen werkingsmiddelen en omkadering voor
ICT-coördinatie. Uitgaande van het aantal gewogen leerlingen wordt een puntenenveloppe toegekend aan de
samenwerkende scholen. Zij richten op basis hiervan betrekkingen op in één of meer scholen van het
samenwerkingsplatform. Het samenwerkingsplatform kan verschillende vormen aannemen. De (tijdelijke)
betrekkingen kunnen worden opgericht in verschillende personeelscategorieën. De samenwerkende scholen
kunnen na onderlinge afspraken autonoom beslissen welke taken het betrokken personeelslid op zich neemt.
De werkingsmiddelen worden eveneens toegekend op basis van het aantal gewogen leerlingen. Het
samenwerkingsplatform maakt afspraken over de aanwending ervan. Zij kunnen enkel gebruikt worden voor
logistieke en materiële ondersteuning van de ICT-coördinatie. De kredieten zijn ingeschreven in PR 39.20,
BA 1222.
Nascholing
Ingevolge het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing worden aan de
secundaire scholen kredieten voor de nascholing van hun personeel ter beschikking gesteld. Voor het
gewoon en buitengewoon secundair onderwijs is voor 2007 een geïndexeerd krediet van 6.262.000 euro in de
begroting ingeschreven (programma 35.4). Dit krediet wordt op basis van het aantal voltijdse organieke
ambten per school verdeeld en is tot 2003 elk jaar gevoelig gestegen. Vanaf het begrotingsjaar 2004 wordt
het indexeringsmechanisme van het decreet van 16 april 1996 toegepast. De kredieten zijn ingeschreven in
PR 35.40, BA 4048.
Topsportscholen
Over de verschillende netten en provincies gespreid, zijn er in Vlaanderen 8 voltijds secundaire scholen met
één of meer studierichtingen topsport. Jongeren die door de sportautoriteiten zijn geselecteerd als beloftvolle
topsporters, krijgen een topsportstatuut en kunnen tot deze studierichtingen worden toegelaten. Ze genieten
bepaalde faciliteiten om hun sportcarrière uit te bouwen en tegelijkertijd een opleiding te volgen die tot een
diploma van secundair onderwijs leidt. Onder meer op het vlak van leerplanafwerking, begeleiding, training
en afwezigheden op school zijn bijzondere maatregelen getroffen die zijn opgenomen in een convenant
afgesloten tussen de betrokken partners.
Het Vlaams topsportactieplan doet een aantal aanbevelingen om het topsportonderwijs te consolideren en te
versterken. De aanstelling van een topsportcoördinator per instelling kadert hierin. Het personeelslid dat
met deze opdracht wordt belast zal de volledige afstemming op zich nemen tussen het onderwijs en de
participerende sportfederaties, onder andere wat het gebruik van de infrastructuur, het transport, de
internaatsopvang, de planning van bij- en inhaallessen en de stages betreft.
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De nodige kredieten zijn beschikbaar om met ingang van het schooljaar 2007-2008 in elke secundaire
topsportschool een organiek ambt met de functie van topsportcoördinator te financieren of te subsidiëren.
De regelgeving op de lerarenomkadering zal in die worden aangepast. De kredieten zijn ingeschreven in PR
39.10, BA 0105 (provisie toegekende middelen bij de regeringsvorming).
‘Projecten’ buiten personeelsbeleid
Arbeidsgeneeskundig onderzoek
In de onderwijsbegroting worden middelen voorzien om het arbeidsgeneeskundig onderzoek te betalen van
leerlingen die stage lopen, in geval dit nodig is. Stage-instellingen die stagiair(e)s opnemen, bezorgen een
risicoanalyse van de werkplaats waar de stagiair(e) terechtkomt aan de onderwijsinstelling. Als daaruit blijkt
dat de leerling aan bepaalde risico's wordt blootgesteld, laat zij de leerling een arbeidsgeneeskundig
onderzoek ondergaan bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij zij zelf is
aangesloten. Na voorlegging van de stageovereenkomst en de risicoanalyse van de stageplaats vindt het
onderzoek plaats en krijgt de leerling het benodigde attest. Betrokken externe dienst factureert maandelijks
aan het federale Fonds voor de beroepsziekten, dat daarop de betaling doet. Voor ieder onderzoek wordt een
vergoeding van 33 euro betaald. Daarnaast worden middelen toegekend voor inhoudelijk-technische
ondersteuning door de vzw Coprant. De kredieten zijn ingeschreven in PR 39.20, BA 1229.
Regionale technologische centra
Om de scholen de mogelijkheid te bieden aan te sluiten bij de technologische ontwikkelingen en de evoluties
in de beroepspraktijk, werden in samenwerking met het bedrijfsleven regionale technologische centra
opgestart. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Centraal in het
concept staat dat de technologische centra de scholen netoverschrijdend (hoog)technologische infrastructuur
en opleidingsonderdelen moeten aanbieden. De regionale technologische centra werken met zowel
gespecialiseerd personeel vanuit de bedrijven als leerkrachten van de betrokken scholen en werken in
samenwerking met de scholen gemeenschappelijke leerplannen uit. In totaal zijn er 6 centra operationeel, in
Hasselt, Kortrijk, Diksmuide, Kalmthout, Gent en Leuven. Vanaf 2005 werd met deze RTC’s een
beheersovereenkomst voor een periode van 3 jaar afgesloten.
Graag naar school gaan (startbanen)
De overheid wil jongeren die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben, ervaring laten opdoen in het
onderwijs en hen stimuleren om toch hun diploma hoger secundair onderwijs te behalen. Zo kunnen ze hun
kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De overheid richt zich daarbij in het bijzonder tot allochtonen,
laaggeschoolden en kansarmen.
Jongeren die aan het JoJo-project deelnemen, werken in een startbaanovereenkomst in een secundaire
technische of beroepsschool. Daar staan ze in voor de goede relaties tussen leerlingen, ouders en school. Ze
proberen het schoolklimaat aangenamer te maken en zijn een vertrouwenspersoon voor de leerlingen.
Tijdens hun tewerkstelling worden ze gestimuleerd om een opleiding te volgen. Die moet een eerste aanzet
vormen om een diploma secundair onderwijs te behalen of bekwaamheden te verwerven die hen kunnen
helpen bij uitvoeren van het takenpakket.
Het JoJo project wordt in 2006 met 200 extra startbanen uitgebreid. Voor het eerst kunnen er ook startbaners
tewerkgesteld worden als klusjes- en onderhoudsman en dit zowel binnen de scholengemeenschappen
secundair onderwijs als basisonderwijs. Voor deze klusjesmannen komen ook leerlingen DBSO uit de
rubrieken onderhoud, land- en tuinbouw en decoratie in aanmerking. Zij komen dan in een systeem van
alternerend leren terecht, waarbij ze via een startbaan praktijkervaring kunnen opdoen in een school.
Het JoJo project zal bij een volledige invulling van de startbanen jaarlijks 350 laaggeschoolden de kans
kunnen bieden om werkervaring op te doen in een schoolse omgeving.
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Proeftuinen - ruimte voor onderwijsinnovatie
In de beleidsbrief wordt het gedachtegoed van Accent op Talent op verschillende domeinen geïntegreerd.
Om die onderwijsvernieuwingen gestalte te geven opteert het beleid voor proeftuinen. Dit zijn projecten met
een beperkt aantal scholen/scholengemeenschappen die binnen een beperkte regelluwte de kans krijgen
innovaties uit te testen. Evaluatie van die projecten kan leiden tot een aanpassing van de regelgeving of het
creëren van alternatieve regelgeving die voor alle scholen geldt.
De proeftuinen rond onderwijsinnovatie werden inhoudelijk afgelijnd rond volgende thema’s:
talentontwikkeling, technologie, beleidsvoerend vermogen en leren en werken. Er kunnen proeftuinen in alle
scholen van het leerplichtonderwijs worden georganiseerd, zodat ook basisscholen aan bod kunnen komen.
Op 1 september 2005 zijn er 41 proeftuinen voor een periode van drie schooljaren gestart. Hierbij zijn méér
dan 200 scholen betrokken. De opvolging van deze proeftuinen is cruciaal en moet leiden tot een beter
inzicht in de bijdrage die sommige maatregelen voor een beter onderwijs kunnen leveren. Daarom worden de
projecten gecoördineerd door 3 gedetacheerde personeelsleden op het departement onderwijs en begeleid
door 4 gedetacheerde leerkrachten bij de pedagogische begeleidingsdiensten. Dit team biedt ondersteuning,
begeleiding op schoolniveau, gemeenschappelijke vormingssessies en netwerkdagen. Daarnaast helpen zij de
projectscholen bij een duidelijke afbakening van hun projectdoelstellingen en bij het vastleggen en bijhouden
van meetbare indicatoren. Ter ondersteuning van de proeftuinen voor onderwijsinnovatie werd vanaf het
schooljaar 2005-2006 per project een ½ of een ¾ ambt toegekend. De kredieten zijn ingeschreven in PR
39.20, BA 1230 en 1231.
Vormingsprogramma’s die voor het vervullen van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komen
Artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht biedt de Vlaamse Regering de mogelijkheid
vormingsprogramma’s te erkennen, waardoor ze voor het vervullen van de deeltijdse leerplicht in
aanmerking komen.
Deze erkenning wordt verleend op eensluidend advies van een paritaire commissie die uit acht leden bestaat.
Drie leden vertegenwoordigen de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs. De Vlaamse ministers,
bevoegd voor de cultuur, het economisch beleid, het beleid inzake maatschappelijk welzijn en het
tewerkstellingsbeleid hebben ieder één vertegenwoordiger in deze commissie (Besluit van de Vlaamse
Regering van 8 juli 2005). De organisatie, de financiering en de normering van de erkende vormingen wordt
geregeld door een besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005. De desbetreffende dossiers werden tot
het einde van het schooljaar 2002-2003 door de afdeling Jeugd en Sport van het departement WVC beheerd.
Vanaf 1 september 2003 zijn de vormingsprogramma’s die voor het vervullen van de deeltijdse leerplicht in
aanmerking komen, van het departement WVC overgeheveld naar het departement Onderwijs. Hierdoor
werd het departement onderwijs ook voor de financiering van deze vormingen verantwoordelijk.
Centra voor leren en werken uitbouwen
De drie deeltijdse leersystemen die nu nog naast elkaar bestaan, namelijk het deeltijds beroepssecundair
onderwijs, de deeltijdse vorming en de leertijd zullen in regionale platforms worden gebundeld. Tussen de
drie systemen zal zoveel mogelijk samengewerkt worden, met behoud van een zekere eigenheid, zodat voor
elke leerling een traject dat het best bij hem of haar past, uitgewerkt kan worden.
Er wordt gewerkt aan een geïntegreerd beleid rond een zinvolle invulling van vijf dagen op maat van de
jongeren. Van de jongeren wordt een voltijds engagement gedurende vijf dagen geëist. Dit wordt ingevuld
met werken, leren op de werkvloer, brugtrajecten, voortrajecten of werken aan arbeidsattitudes op maat van
de jongere. De doelstelling is het bereiken van een kwalificatie voor iedere jongere of een ten minste een
deelkwalificatie waar het volwassenenonderwijs, de VDAB of het bedrijfsleven kan op voortbouwen.

211

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Leren ondernemen
Onderwijs en vorming dragen bij tot de bevordering van de ondernemingscompetenties door de juiste
attitude te stimuleren, door de aandacht te vestigen op de carrièremogelijkheden als ondernemer en door
hiervoor belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.
Ondernemersvaardigheden en -attitudes bieden de maatschappij voordelen die verder reiken dan de
toepassing in het bedrijfsleven. De persoonlijke kwaliteiten die belangrijk zijn voor het ondernemerschap,
zoals creativiteit, initiatief, zelfsturing en inzicht, kunnen voor iedereen nuttig zijn op het werk en in het
dagelijkse leven.
Leerlingen meer ondernemend maken en hun ondernemerscompetenties bijbrengen is een belangrijke eerste
stap om een klimaat te creëren dat aanzet tot het effectief opstarten van een eigen zaak of onderneming. Het
is belangrijk om hier op vroege leeftijd al mee te beginnen. Vandaag worden er binnen onderwijs al een
aantal initiatieven genomen om de ondernemerscompetenties bij jongeren aan te scherpen. Er zijn enkele
projecten rond ondernemersschap waarvoor met de Unie van Zelfstandige Ondernemers wordt
samengewerkt. In het project leeronderneming ligt de klemtoon op een brede ondernemerszin.
Om tot een consistente aanpak en een betere samenwerking te komen, zullen de departementen onderwijs,
economie en werk een actieplan ‘Ondernemend Onderwijs’ ontwikkelen. Kostprijs: 250.000 euro
Premie knelpuntberoepen
In het raam van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord is 905.000 euro uitgetrokken om een premie van
maximaal 250 euro per leerling toe te kennen voor studierichtingen die leiden naar de invulling van een
knelpuntberoep. De schoolkosten voor die leerlingen kunnen hiermee worden verminderd. Deze premie
moet, tot uitputting van de middelen, besteed word aan beroepsmaterieel, persoonlijke uitrusting, vergoeding
van extra kosten verbonden aan specifieke attesteringen en dergelijke die de leerling/cursist normaal zelf
draagt. Volgende beroepen worden in dit kader als knelpuntberoepen beschouwd: beenhouwer-spekslager,
uitbener-uitsnijder (bv. messen), bakker-patissier, vrachtwagenchauffeur (bv. het theoretisch rijexamen) en
de zorgfuncties. De volledige lijst van de studierichtingen is in de artikelen 5 en 6 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 februari 2006 opgenomen.
Uitrusting van het nijverheidsonderwijs
In het nijverheidstechnisch onderwijs zijn de middelen ontoereikend om het aanwezige machinepark te
beveiligen en te moderniseren. Ingevolge de verhoogde maatschappelijke aandacht voor milieu en veiligheid
op het werk (o.a. welzijnswet) moeten de machines beveiligd worden. Bovendien moet ook de
basisinfrastructuur gemoderniseerd worden om de kwaliteit van de opleidingen niet in het gedrang te
brengen. Om de kwaliteit van de opleidingen in het nijverheidstechnisch onderwijs te verbeteren, werd in
2006 beslist de basisinfrastructuur in de studiegebieden Bouw, Hout, Mechanica-elektriciteit, Auto, Koeling
en warmte en Grafische technieken, te moderniseren door het toekennen van extra middelen per leerling in
de betrokken studiegebieden.
Aangezien de noden groot zijn, is het noodzakelijk deze inspanning in 2007 voort te zetten. Aan de lijst van
de studiegebieden worden chemie, land- en tuinbouw en textiel toegevoegd. Wel zullen niet meer alle
studierichtingen van de betrokken studiegebieden in aanmerking komen. Deze tegemoetkoming zal ook voor
sommige structuuronderdelen van het buitengewoon secundair onderwijs worden toegekend.
ICT
In 2007 worden nieuwe eindtermen in het basis- en secundair onderwijs en in de basiseducatie ingevoerd.
Een nieuw ICT-infrastructuurprogramma – waarbij éénmalig (enkel in 2007) in gekleurde middelen voor
ICT-infrastructuur wordt voorzien – moet de invoering van de nieuwe eindtermen ondersteunen.
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C. De instrumenten
Voorzien in de pedagogische , materiële en financiële organisatie en begeleiding van het gewoon secundair
onderwijs. Voor het gewoon secundair onderwijs vormen de salarissen voor het personeel en de
werkingsmiddelen belangrijke instrumenten. Voor het gewoon secundair onderwijs is iets minder dan 88%
van de kredieten bestemd voor het personeel in de vorm van salarissen. Bijna 12 % wordt besteed aan de
werkingsmiddelen.
Opstellen van een eenvoudige en doorzichtige regelgeving en structuur om het secundair onderwijs optimaal
te kunnen organiseren.
Alle secundaire scholen werken mee aan het elektronisch personeelsdossier. Dit bevordert een snelle en
correcte betaling van de salarissen. Daarnaast is er ook een elektronisch schooldossier. De elektronische
gegevensstroom inzake leerlingen- en schoolgegevens zorgt voor snelle en accurate gegevens, wat bijdraagt
tot een kwaliteitsvoller onderwijsbeleid.
Aangepast onderwijs aan kwetsbare groepen mogelijk maken door het geven van extra lestijden zodat een
optimale participatie aan de samenleving bereikt wordt.
De integratie van anderstalige leerlingen bevorderen door het geven van extra uren en extra middelen voor
anderstalige nieuwkomers.
Door extra uren en werkingsmiddelen aan de scholen te geven, de mogelijkheid bieden om het gebruik van
ICT te coördineren.
Door een nieuw ICT-infrastructuurprogramma de invoering van nieuwe eindtermen in het secundair
onderwijs mogelijk maken.
Voorzien in voldoende middelen voor nascholing zodat leerkrachten en directies hun taak optimaal kunnen
blijven vervullen, aangepast aan de tendensen in de evoluerende informatie- en communicatiemaatschappij.
Voorzien in voldoende middelen voor het modulair onderwijs.
De regionale technologische centra moeten de scholen in staat stellen aan te sluiten bij de technologische
ontwikkelingen en de evoluties in de beroepspraktijk.
Financieren van de opleidingskosten van 350 startbanen om laaggeschoolden de kans te bieden werkervaring
op te doen in een schoolse omgeving.
Het onderwijs aan huis voor zieke kinderen mogelijk maken door het toekennen van bijkomende uren en het
terugbetalen van de vervoerskosten van de leerkrachten.
De onderwijsvernieuwing stimuleren door het organiseren van proeftuinen waar vernieuwingen op beperkte
schaal kunnen worden ingevoerd.
De knelpuntberoepen aantrekkelijker maken door het toekennen van een bedrag van maximaal 250 euro per
leerling waardoor de kosten voor het aanschaffen van de basisuitrusting worden verminderd.
De uitrusting van de scholen met studiegebieden die op de nijverheid zijn gericht, verbeteren door de
toekenning van een bedrag van maximaal 170 euro per leerling.
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D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Algemeen:
Administratie: uitbetalen van het werkingsbudget in 2007 en informeren van de scholen. De
werkingsmiddelen van het gesubsidieerd onderwijs worden gefaseerd verhoogd tot een 100/76 verhouding
voor respectievelijk het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd onderwijs in 2007 met behoud van het
verdelingsmechanisme van onderwijsdecreet-II.
Scholen: kwaliteitsvol onderwijs aanbieden aan alle jongeren tussen 12 en 18 jaar

Personeelsbeleid:
Voor het onderwijzend personeel is de huidige financiering gebaseerd op een systeem van degressieve
leerlingencoëfficiënten en minimumpakketten om een onderwijsaanbod te garanderen. In het schooljaar
2005-2006 werd het urenpakket van 2004-2005 als basis voor de berekening gebruikt. Dit leverde een nieuw
aanwendingspercentage van 96,57% op.

Scholen:
Opstellen van een schoolspecifieke visie, uitwerken van een gelijke onderwijskansenbeleid op basis van een
beginanalyse; zelfevaluatie doen; nascholing volgen; betrekken van het CLB en de pedagogische
begeleidingsdienst van het net bij het gelijke onderwijskansenbeleid.
Informatisering van de scholen:
Scheppen van een kader voor de ICT-coördinatie.
Correct en tijdig uitbetalen van de werkingsmiddelen voor ICT-coördinatie.

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties
1. Lonen

NGK
BVJ

Krediet
2.496.907
3.819

2004
Uitvoering %

Krediet
2.591.547
3.493

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
2.659.690

2007
Krediet
2.767.140

De loonkredieten 2007 worden bij de initiële begroting geraamd o.b.v. de gekende loonuitgaven 2005. De
raming van het aantal te betalen personeelsleden (uitgedrukt in budgettaire full-time equivalenten) is gebeurd
o.b.v. de betalingen in januari 2006 zoals deze gekend zijn in mei 2006.
De lonen in het gewoon secundair onderwijs stijgen ten opzichte van 2006 met 107.450 dEUR.
Belangrijkste element is de aanpassing van de lonen aan de nieuwe spilindex vanaf november 2006 (+50,7
mio).
Daarnaast worden de lonen ook aangepast aan de vergrijzing (zie lonen PR 31.1). De geraamde vergrijzing
voor het buitengewoon basisonderwijs bedraagt 0,232%, wat neerkomt op een toename van 5,7 mio euro)
De leerlingen stijgen in het gewoon secundair onderwijs met 1,05% in het schooljaar 2006-2007. Daarnaast
was het aantal te betalen personeelsleden van 2006 onderraamd. Deze actualisering zorgt natuurlijk ook voor
een stijging van de behoeften in 2007. Daartegenover staat - net zoals bij het gewoon basisonderwijs – de
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daling van het aantal terbeschikkinggestelden voorafgaand aan het pensioen, doordat er meer op
pensioen gaan dan er nieuwe in het stelsel komen. Budgettair komen deze effecten neer op een 19,0 mio.
Het systeem van korte vervangingen wordt vanaf 1 september 2007 uitgebreid van 33% naar 100%,
afhankelijk van de evaluatie door de stuurgroep. Het totaal budget in het gewoon en buitengewoon onderwijs
komt hierdoor op 4,2 mio te liggen op kruissnelheid.
Vanaf september 2006 waren er in OD XV middelen voorzien voor om ook licentiaten aan te werven als
lesgever anderstalige nieuwkomers. Deze middelen komen in 2007 op kruissnelheid.
De weerslag om in regel te komen met de RSZ-regelgeving (zie lonen PR 31.1) komt voor het
buitengewoon basis neer op 28,2 mio.
De vermindering van het middelenfonds t.o.v. 2006 (zie lonen PR 31.1) zorgt voor een stijging van 3,7 mio.

2. Werking

NGK

Krediet
322.082

2004
Uitvoering %

Krediet
335.100

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
354.444

2007
Krediet
369.264

2.1 Werking scholen
De berekening van de werkingsmiddelen voor het gewoon secundair onderwijs verloopt volgens het decreet
van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse
maatregelen m.b.t. het secundair onderwijs.
Het decreet secundair onderwijs laat de verhouding tussen de werkingsmiddelen van het
gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs gefaseerd verhogen tot een 100/76 verhouding
in 2007. Om in 2007 deze verhouding te bereiken dient er een extra input van 9.841.000 euro in het
gesubsidieerd onderwijs gegeven te worden. De omvang van dit bedrag wordt bepaald door de
leerlingenevolutie, de natuurlijke afvloei en de zuivere werking van het decreet.
De inflatie zorgt voor een toename van de middelen met 4.616.000 euro terwijl de stijging van de leerlingen
een verhoging van de werkingsmiddelen van 1.409.000 euro met zich meebrengt.
De rest van de bijkomende middelen wordt verklaard door het bedrag dat vrijkomt ingevolge de natuurlijke
afvloei van het meesters-, vak- en dienstpersoneel en dat in de werkingsmiddelen verdeeld wordt.
In 2006 is er een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen stookolieprijzen in de werkingsmiddelen van
de scholen opgenomen. In 2007 wordt dit bedrag niet meer toegekend, zodat de basisbedragen voor de
berekening van de werkingsmiddelen voor 2007 met 2.220.000 euro dalen.
2.2. Werking internaten
De berekening van de werkingsmiddelen voor de internaten gebeurt eveneens volgens het decreet van 31
juli 1990 betreffende het onderwijs II. Dit decreet werd bij het programmadecreet van 20 december 2002
gewijzigd in die zin dat het berekeningsmodel van de internaten volledig conform het model van het
secundair onderwijs wordt opgebouwd.
De stijging van de middelen wordt verklaard door de leerlingenevolutie en door de inflatie.
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3. Andere BA’s

NGK

Krediet
9.248

2004
Uitvoering %

Krediet
9.729

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
21.669

2007
Krediet
22.664

Basisallocatie 1201 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

NGK

Krediet
293

2004
Uitvoering %

Krediet
297

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
419

2007
Krediet
-

De kredieten van deze basisallocatie worden bijna volledig aan de werkingskosten van de examencommissie
van de Vlaamse gemeenschap besteed. De vergoedingen en de reis- en verblijfskosten worden volgens de
regelgeving berekend en zijn dus niet samendrukbaar. De werkingskosten van de examencommissie zijn de
laatste jaren gevoelig gestegen. Ze bedroegen in 2005 346.000 euro. Hierdoor was er in 2005 op deze
basisallocatie zelfs een gecumuleerd tekort van 113.000 euro ten opzichte van het beschikbaar krediet.
Naast de werkingskosten en de detacheringsvergoedingen van de leden van de examencommissie moeten op
deze basisallocatie nog volgende uitgaven worden aangekend:
1° Terugbetaling van de reiskosten van de leerkrachten die wegens een arbeidsongeval voor een
geneeskundige controle worden opgeroepen.
2° Terugbetaling van de vervoerskosten voor het secundair onderwijs aan huis voor zieke kinderen (vanaf het
schooljaar 2005-2006).
3° Werkingsmiddelen die bestemd zijn voor de kosten die aan de bedrijfsstages zijn verbonden (vanaf het
schooljaar 2005-2006).
4° Allerlei andere werkingskosten die niet op de overige basisallocaties kunnen worden aangerekend.
Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen
van de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties.
De kredieten worden verdeeld over:
PR 35.40 BA 1271 : werkingskosten departement Onderwijs en vorming
PR 35.40 BA 1272 : werkingskosten agentschap voor onderwijscommunicatie
PR 35.40 BA 1273 : werkingskosten agentschap voor onderwijsdiensten
PR 35.40 BA 1274 : werkingskosten agentschap hoger onderwijs en volwassenenonderwijs
Bijgevolg komt het krediet van deze basisallocatie op nul te staan. De kredieten van deze basisallocatie
zullen naar BA 1273 worden overgeheveld.
Basisallocatie 1204 : Koning Boudewijnstichting: Opvolging accent op talent

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
690

2005
Krediet
Uitvoering %
70

2006
Krediet
217

2007
Krediet
256

Op 1 september 2005 zijn er 41 proeftuinen voor het testen van de onderwijsvernieuwingen, waarbij méér
dan 200 scholen betrokken zijn. Het project heeft een duur van drie schooljaren. De opvolging van deze
proeftuinen is cruciaal en moet leiden tot een duidelijk inzicht in de bijdrage die sommige maatregelen voor
een beter onderwijs kunnen leveren. Daarom worden de projecten gecoördineerd door 3 gedetacheerde
personeelsleden op het departement onderwijs en begeleid door 4 gedetacheerde leerkrachten bij de
pedagogische begeleidingsdiensten. Dit team biedt ondersteuning, begeleiding op schoolniveau,
gemeenschappelijke vormingssessies en netwerkdagen. Daarnaast helpen zij de projectscholen bij een
duidelijke afbakening van hun projectdoelen en bij het vastleggen en bijhouden van meetbare indicatoren. De
kredieten van deze basisallocatie zijn bestemd voor de terugbetaling van de salarissen van de 4
gedetacheerde leerkrachten die als pedagogisch begeleider voor het project werken .
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Basisallocatie 1205 : Allerhande uitgaven m.b.t. het project SOHO

NGK

Krediet
427

2004
Uitvoering %

Krediet
459

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
350

2007
Krediet
75

Het SOHO-project zal in 2007 als een project inzake de begeleiding van de studiekeuze worden voortgezet.
De kredieten zijn bestemd voor de werkingskosten van het project en voor de terugbetaling van het salaris
van een gedetacheerde leerkracht.
Basisallocatie 1206 : Opvolging van proeftuinen met voortrekkersbedrijven

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
152

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
152

2007
Krediet
152

Voor de begeleiding van de samenwerkingsverbanden tussen de voortrekkersbedrijven en de
voortrekkersscholen uit het technisch en beroepsonderwijs die aan het project “Accent op Talent”
deelnemen, werd met de Koning Boudewijnstichting een overeenkomst afgesloten voor de periode van 1 mei
2006 tot 31 mei 2007. Het is wenselijk en noodzakelijk deze overeenkomst in 2007 te verlengen om de
samenwerking en de netwerking tussen de scholen en de bedrijven te optimaliseren.
Basisallocatie 1215 : Werkingskosten m.b.t. COFEP

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
64

2007
Krediet
125

Op 19 december 2005 ondertekenden de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming en de
administrateur-generaal van de VDAB een overeenkomst om de oefenfirma’s type EUROPEN-COFEP als
didactisch instrument in de schoolprogramma’s te integreren (COFEP is erkend als centrale voor Belgische
oefenfirma's sinds oktober 1997). De opdrachthouder verbond zich ertoe de nodige pedagogische inbedding
en didactische ondersteuning voor het schooljaar 2005-2006 te bieden.
COFEP biedt een didactisch instrument aan dat het mogelijk maakt in opleidingen/studierichtingen zoals
boekhouden, handel, KMO-administratie en secretariaat-talen virtueel kantoorwerk te organiseren.
Inbegrepen in het concept is een ondersteuning van deze oefenfirma’s. Door dit interactief kantoorwerk
wordt de leerlingen/cursisten aangeleerd de verschillende vaardigheden die nodig zijn om kantoorwerk uit te
voeren, geïntegreerd in te oefenen.
In het kader van de vroegere DIVA (Dienst Informatie Vorming en Afstemming) werd met de VDAB
overeengekomen dat oefenfirma’s in de schoolprogramma’s zullen worden geïntegreerd en uitgebreid naar
het avondonderwijs en de Syntra’s. Om de integratie in de schoolprogramma’s te realiseren, voorziet het
businessplan van de VDAB in een financiering vanuit het departement Onderwijs. De financiering vanuit het
departement Onderwijs kadert in de procedure van de publiek-publieke samenwerking. Naast de 80.950 euro
financiering vanuit het departement Onderwijs mag COFEP ter ondersteuning van het project op een
voltijdse detachering vanuit het onderwijs rekenen.
Basisallocatie 1220 : Terbeschikkingstelling van oefeninstallaties voor de zeevisserijscholen

NGK

Krediet
316

2004
Uitvoering %

Krediet
330

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
311

Deze basisallocatie omvat de huur van een oefenschip en de bijdrage voor het gebruik van
simulatieapparatuur voor het zeevisserijonderwijs.

2007
Krediet
311
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Basisallocatie 3303 : Subsidies aan leerlingenkoepelverenigingen – secundair onderwijs (decreet van 30
maart 1999)

NGK

Krediet
204

2004
Uitvoering %

Krediet
306

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
310

2007
Krediet
313

De subsidies worden toegekend voor werkings- en personeelsuitgaven. Het besluit van de Vlaamse regering
van 17 maart 2000 regelt de procedure voor de subsidiëring van de leerlingenkoepelverenigingen.
Naast de opdracht die in het decreet van 30 maart 1999 is omschreven wordt vanaf het begrotingsjaar 2005
aan de Vlaamse Scholierenkoepel gevraagd aan de scholen een bijkomende ondersteuning te geven om de
leerlingenparticipatie te stimuleren. Dit aanbod zal moeten voortbouwen op de vormingsexpertise die door
het steunpunt leerlingenparticipatie (waarvan de subsidiëring niet meer wordt voortgezet) werd ontwikkeld.
Basisallocatie 3306 : Subsidie voor de opleiding van startbaners voor de preventie van anti-sociaal
gedrag

NGK

Krediet
52

2004
Uitvoering %

Krediet
52

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
52

2007
Krediet
52

Dit krediet is bestemd om de opleidingskosten van de startbaners in de secundaire scholen te betalen.Het
JoJo project wordt in 2006 met 200 extra startbanen uitgebreid. Voor het eerst kunnen er ook startbaners
tewerkgesteld worden als klusjes- en onderhoudsman en dit zowel binnen de scholengemeenschappen van
het secundair onderwijs als van het basisonderwijs. Voor deze klusjesmannen komen ook leerlingen DBSO
uit de rubrieken onderhoud, land- en tuinbouw en decoratie in aanmerking. Zij komen dan in een systeem
van alternerend leren terecht, waarbij ze via een startbaan praktijkervaring kunnen opdoen in een school.
Hiervoor zal het krediet in 2007 met 60.000 euro worden verhoogd. Dit krediet is ingeschreven in PR 39.10,
BA 0105 (provisie toegekende middelen bij de regeringsvorming).
Het JoJo project zal bij een volledige invulling van de startbanen jaarlijks 350 laaggeschoolden de kans
kunnen bieden om werkervaring op te doen in een schoolse omgeving.
Basisallocatie 3307 : Subsidies voor de regionale technologische centra (RTC)

NGK

Krediet
1.789

2004
Uitvoering %

Krediet
2.215

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
2.243

2007
Krediet
2.268

Technologische bedrijven van hun kant hebben nood aan goed geschoold personeel en aan continue
navorming van werknemers in het kader van levenslang-leren.
Een samenwerkingsverband tussen onderwijs, vorming en bedrijfswereld kan deze problematiek verhelpen.
Het is de bedoeling om via dergelijke samenwerkingsverbanden didactische en technologische knowhow uit
te wisselen, technologische en opleidingsinfrastructuur gezamenlijk te gebruiken en leerlingengroepen een
betere kans op tewerkstelling te bieden.
Nu zijn er 6 RTC’s operationeel, een aantal dat zal gereduceerd worden tot 5 (1 per provincie). Met de
RTC’s lopen beheersovereenkomsten voor drie jaar (tot december 2007).
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Basisallocatie 3308 : Subsidies ter bevordering van de werkgelegenheid van deeltijds leerplichtigen via
de inschakeling van lokale werkwinkels

NGK

Krediet
22

2004
Uitvoering %

Krediet
52

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
52

2007
Krediet
52

Op deze basisallocatie worden initiatieven gehonoreerd die de werkgelegenheid van de deeltijds leerplichtige
jongeren moeten bevorderen.
Het doel van dit budget is :
1° De krachten te bundelen op het lokale niveau met de bedoeling de kansen van deeltijds lerenden op
duurzame werkgelegenheid te verhogen.
2° De startkwalificaties van deeltijds lerenden te versterken, de werkervaring te stimuleren en de
werkzaamheidsgraad te verhogen.
3° De structurele samenwerking tussen de actoren en instellingen die instaan voor de opleiding en de
toeleiding van de deeltijds leerplichtigen naar de arbeidsmarkt te bevorderen.
4° De trajectbepaling- en begeleiding en de geïntegreerde basisdienstverlening te verbeteren; de
trajectbepaling van de deeltijds leerplichtigen in te bedden in het gedecentraliseerd arbeidsmarktbeleid.
Basisallocatie 3309 : Subsidies aan jeugdverenigingen voor het organiseren van deeltijdse vorming

NGK

Krediet
4.865

2004
Uitvoering %

Krediet
4.764

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
4.837

2007
Krediet
4.907

De wet van 29 juni 1983 op de leerplicht biedt aan het sociaal-cultureel (jeugd)werk de mogelijkheid om
vormingsprogramma’s te organiseren die voor het vervullen van de deeltijdse leerplicht in aanmerking
komen.
Vanaf 2006 wordt voor de deeltijdse vormingen een nieuw financieringsmechanisme ingevoerd dat een
aanzienlijke vereenvoudiging t.o.v. het vroegere systeem inhoudt (BVR van 8 juli 2005). Het beschikbare
krediet wordt op basis van een puntensysteem verdeeld. Met deze subsidie moeten zowel de
personeelsuitgaven, de werkingskosten als de infrastructuur worden betaald.
Basisallocatie 3311 : Subsidies uitrusting nijverheidsscholen

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
10.497

2007
Krediet
10.500

In het nijverheidstechnisch onderwijs zijn de middelen ontoereikend om het aanwezige machinepark te
beveiligen en te moderniseren. Ingevolge de verhoogde maatschappelijke aandacht voor milieu en veiligheid
op het werk (o.a. welzijnswet) moeten de machines beveiligd worden. Bovendien moet ook de
basisinfrastructuur gemoderniseerd worden om de kwaliteit van de opleidingen niet in het gedrang te
brengen. Om de kwaliteit van de opleidingen in het nijverheidstechnisch onderwijs te verbeteren, werd in
2006 beslist de basisinfrastructuur in de studiegebieden Bouw, Hout, Mechanica-elektriciteit, Auto, Koeling
en warmte en Grafische technieken, te moderniseren door het toekennen van extra middelen per leerling in
de betrokken studiegebieden.
Aangezien de noden groot zijn, is het noodzakelijk deze inspanning in 2007 voort te zetten. Aan de lijst van
de studiegebieden worden chemie, land- en tuinbouw en textiel toegevoegd. Wel zullen niet meer alle
studierichtingen van de betrokken studiegebieden in aanmerking komen. Deze tegemoetkoming zal ook
voor sommige structuuronderdelen van het buitengewoon secundair onderwijs worden toegekend.
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Basisallocatie 3312 : Subsidies voor het uitbouwen van de centra leren en werken

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
1.320

De diverse systemen voor afwisselend leren en werken dienen vandaag een dubbel maatschappelijk doel:
1° In de opvang voorzien voor jongeren die om een veelheid van redenen niet meer passen binnen het
voltijds onderwijs. De betrokken leerlingenpopulatie geeft blijk van een matige tot vaak zeer ernstige
zorgproblematiek.
2° Afwisseling en aansluiting realiseren tussen een (zo weinig mogelijk schoolse) opleidingsgedeelte en een
periode van deelname aan de arbeidsmarkt en zo bijdragen tot het dichten van de kloof tussen het onderwijs
de en arbeidsmarkt.
De combinatie van beide doelstellingen is niet vanzelfsprekend: het realiseren van de tweede doelstelling
veronderstelt een stabiele leef- en leeromgeving. Het gaat echter vaak om jongeren die absoluut niet klaar
zijn om voltijds de combinatie leren en werken op te nemen.
Er zijn jongeren die nog niet arbeidsbereid of arbeidsrijp zijn en voor hen zijn onvoldoende alternatieven
voorhanden zoals voortrajecten en brugprojecten. Wel is de financiering, coördinatie en begeleiding van
voortrajecten en brugprojecten voor verbetering vatbaar. In sommige gevallen kiezen jongeren zelfs bewust
voor deeltijdse leerwegen, omdat dit voor hen minder belasting betekent. Een beperking tot 15 uur deeltijds
leren zonder deeltijds werken is als invulling van de deeltijdse leerplicht niet langer te aanvaarden. Zo
bereiken jongeren de nodige startkwalificaties niet.
De systemen voor afwisselend leren en werken, moeten de afwisseling effectief realiseren, zodat de jongeren
een volwaardige kwalificatie kunnen behalen. Vertrekkende van de talenten, de interesses en de noden van
de leerplichtige jongeren reiken zij de jongeren een waaier van competenties aan waarmee ze de diversiteit
en de complexiteit van de samenleving aankunnen. Trajectbegeleiding wordt cruciaal. Werken aan attitudes
en het behalen van een volwaardige beroepskwalificatie zijn hierbij essentieel. Hiervoor is een voltijds
engagement en inzet gedurende de hele week noodzakelijk.
De jongere kan een beroepskwalificatie halen door een combinatie van leren en werken, vorming in het
centrum, een opleiding op de werkvloer of het verwerven van vaardigheden en techniciteit in de context van
een arbeidsmidden. Bij maatschappelijk kwetsbare jongeren die nog niet aan werken toe zijn, moeten in
samenspraak met deskundige organisaties werkattitudes worden ontwikkeld en moet hun maatschappelijke
weerbaarheid worden versterkt. Voor sommige jongeren zal er vooraf scholing nodig zijn rond absolute
basisvaardigheden en taalvaardigheid.
Op dit krediet zullen o.a. volgende uitgaven worden aangerekend:
- de bijkomende trajectbegeleiding voor het DBSO (454.000 euro op jaarbasis)
- 195.000 euro voor trajectbegeleiding in de erkende vormingen
- 195.000 euro voor trajectebegeleiding in de leertijd
- nascholing van de coördinatoren en trajectbegeleiders: 235.000 euro.
Basisallocatie 3313 : Allerhande subsidies in het kader van onderwijs-werk

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
770

2007
Krediet
919

Deze subsidies zijn bestemd voor projecten die verband houden met de samenwerking tussen de
beleidsdomeinen onderwijs en werk.
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Zo wil de Vlaamse Regering in de sector van de autoassemblagebedrijven komen tot activiteiten op het vlak
van vorming en opleiding (automotive) en zal aan de opleiding logistiek in de derde graad van het
beroepssecundair onderwijs een nieuw elan worden gegeven (heftruck).
Het veerbootproject dat een onderdeel van het Limburgplan is, bestaat uit een nauwe begeleiding van
leerlingen uit het studiegebied bouw om de overstap van het bouwonderwijs naar de tewerkstelling te
verbeteren.
Basisallocatie 3314 : Allerhande subsidies in het kader van taalprojecten

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
147

2007
Krediet
149

Dit krediet is bestemd voor de subsidiëring van de taalprojecten uit het Limburgplan. Dit plan omvat o.a. een
taalproject van de vzw Opbouwwerk in Maasmechelen met als doelstelling de leerlingen door een betere
beheersing van de onderwijstaal opnieuw in de eigen mogelijkheden leren geloven.
Basisallocatie 4404: Forfaitaire werkingssubsidie voor het internaat Koninklijk Werk IBIS

NGK

Krediet
1.017

2004
Uitvoering %

Krediet
1.032

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
1.248

2007
Krediet
1.265

Op 17 juli 1991 werd er tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Koninklijk Werk IBIS een
overeenkomst gesloten waarbij deze vzw de algemene opdracht kreeg zeevisserijonderwijs te organiseren
voor leerlingen van wie de ouders vissers, zeelieden of binnenschippers zijn en een internaat in te richten.
Voor deze opdracht werd de vzw in overeenstemming met de decreten en besluiten zoals elke andere school
gesubsidieerd. Het Koninklijk Werk IBIS kreeg ook de bijzondere opdracht de volledige opvang en
opvoeding van de leerlingen op zich te nemen indien de ouders dit wensen. Hiervoor ontving het IBIS een
bijkomende subsidiëring voor ten hoogste 100 internen.
Om aan het Koninklijk Werk IBIS rechtszekerheid voor zijn werking te geven, worden de bepalingen uit de
overeenkomst die op de subsidiëring betrekking hebben, in het decreet van 7 juli 2006 betreffende het
onderwijs XVI opgenomen.
Om aan de stijgende personeelsuitgaven tegemoet te komen is in de nieuwe regelgeving ook het
subsidiebedrag aangepast. Het bedrag per interne leerling stijgt van 10.460 euro tot een bedrag van 12.460
euro.
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PROGRAMMA 32.2
BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

NGK
BVJ

Krediet
228.361
396

2004
Uitvoering %

Krediet
241.630
399

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
258.000

2007
Krediet
275.210

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De strategische doelstellingen
Doelgroep en structuur van het buitengewoon secundair onderwijs:
Het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) richt zich tot jongeren tussen 13 en 21 jaar. Het is erop
gericht deze jongeren, waarvan de ontwikkeling en sociale aanpassing wegens een handicap en/of leer- of
opvoedingsmoeilijkheden belemmerd wordt en die door het gewoon secundair onderwijs niet kunnen
begeleid worden, tijdelijk of permanent aangepast onderwijs en zo nodig verzorging en therapie te geven.
Het BUSO is onderverdeeld in vier opleidingsvormen. Het streefdoel gaat van gewone sociale aanpassing in
een beschermd leefmilieu tot onderwijs met dezelfde programma's en structuren als in het gewoon secundair
onderwijs.
Daarenboven wordt in het kader van het geïntegreerd onderwijs vanuit het buitengewoon secundair
onderwijs additionele hulp verleend aan gehandicapte jongeren die in het gewoon secundair onderwijs les
volgen.
Strategische doelstellingen :
Kwaliteitsvol en aangepast onderwijs voorzien voor kinderen met een handicap.
De nodige verzorging en therapie verstrekken aan kinderen met een handicap.
Scholen meer autonomie geven

B. De operationele doelstellingen
Het secundair onderwijsbeleid wordt ondersteund door volgende projecten:
Onderwijsvoorrangsbeleid
Het onderwijsvoorrangsbeleid wil bijdragen tot een optimale integratie in de samenleving. Dit project wordt
in het buitengewoon secundair onderwijs voortgezet.
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ICT-coördinatie
Vanaf het schooljaar 2002-2003 hebben samenwerkende scholen recht op middelen en omkadering voor
ICT-coördinatie. Uitgaande van het aantal gewogen leerlingen wordt een puntenenveloppe toegekend aan de
samenwerkende scholen. Zij richten op basis hiervan betrekkingen op in één of meer scholen van het
samenwerkingsplatform. Het samenwerkingsplatform kan verschillende vormen aannemen. De (tijdelijke)
betrekkingen kunnen worden opgericht in verschillende personeelscategorieën. De samenwerkende scholen
kunnen na onderlinge afspraken autonoom beslissen welke taken het betrokken personeelslid op zich neemt.
De werkingsmiddelen worden eveneens toegekend op basis van het aantal gewogen leerlingen. Het
samenwerkingsplatform maakt afspraken over de aanwending ervan. Zij kunnen enkel gebruikt worden voor
logistieke en materiële ondersteuning van de ICT-coördinatie (de middelen staan op PR 39.20).
Nascholing
De scholen krijgen een subsidie om de nascholing voor hun personeelsleden te financieren
(nascholingsbudget gewoon en buitengewoon secundair onderwijs in 2007 bedraagt 6.262.000 euro welke op
PR 35.40 staan).
Geïntegreerd onderwijs
Er wordt voorzien in een kwaliteitsvolle opvang van leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs
door het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen de scholen voor gewoon en buitengewoon
onderwijs.
C. De instrumenten
Er wordt voorzien in de pedagogische, materiële en financiële organisatie en begeleiding van het
buitengewoon secundair onderwijs. Voor het realiseren van het buitengewoon secundair onderwijs
financiert of subsidieert de overheid overeenkomstig de reglementering de salarissen en vergoedingen van de
diverse personeelscategorieën (92,4 % van het budget van het BUSO). Zij keert werkingsmiddelen uit aan
de scholen (7,6 % van het BUSO-budget) en integratietoelagen voor het geïntegreerd onderwijs.
Daarenboven bekostigt zij de speciale leerhulpmiddelen die sommige gehandicapte leerlingen nodig hebben.
Opstellen van een eenvoudige en doorzichtige regelgeving en structuur om dit onderwijs optimaal te kunnen
organiseren.
Ondersteunend personeel
Met ingang van 1 september 2005 kunnen scholen van het buitengewoon secundair onderwijs toetreden tot
een scholengemeenschap in het secundair onderwijs. De niet lesgebonden omkadering van een school van
het buitengewoon secundair onderwijs steunt nog steeds op de twee personeelscategorieën die in het gewoon
secundair onderwijs sinds 1 september 2001 niet meer voorkomen: het administratief personeel en
opvoedend hulppersoneel. Dit bemoeilijkt de integratie van een school voor buitengewoon secundair
onderwijs in een scholengemeenschap secundair onderwijs.
De vervanging van het administratief en opvoedend hulppersoneel in het buitengewoon secundair onderwijs
vanaf 1 september 2006 heeft tot gevolg dat er in het volledige secundair onderwijs alleen nog
ondersteunend personeel zal bestaan. Dit zal de integratie van het buitengewoon secundair onderwijs in de
scholengemeenschappen bevorderen, omdat zo een eenvormig personeelsbeleid in de scholengemeenschap
mogelijk wordt. Een dergelijk personeelsbeleid vraagt immers gelijke en uitwisselbare
personeelscategorieën.
Vanaf 1 september 2006 wordt aan elke secundaire afdeling van een ziekenhuisschool een voltijds
personeelslid in de categorie van het ondersteunend personeel toegekend.
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Geïntegreerd onderwijs
Het geïntegreerd onderwijs (GON) is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.
Als een leerling met een handicap naar het gewoon onderwijs gaat, kan in een aantal gevallen in bijkomende
ondersteuning vanuit een school voor buitengewoon onderwijs worden voorzien.
Door de steeds groter wordende tendens tot ‘inclusie’ zien de scholen van het buitengewoon secundair
onderwijs hun GON-leerlingen stijgen en hun leerlingen in de eigen school dalen. In sommige scholen is het
aantal GON-leerlingen groter dan de leerlingen van de eigen school . In andere scholen is het aantal
leerlingen zodanig gedaald dat een lesopdracht voor de directie dreigt, terwijl de betrokken directie meer
werk heeft met de organisatie van het GON en de ondersteuning van de GON-begeleiders.
Daarom wordt er nu een regeling uitgewerkt waarbij voor de vaststelling van de lesopdracht van de directie
van de begeleidende school buitengewoon onderwijs de GON-leerlingen bij de leerlingen van de eigen
school worden geteld, indien de BuSO-school minimaal 10 GON-leerlingen begeleidt. Het aantal GONleerlingen en de bijhorende inspanning van de directie en het gehele schoolteam moeten voldoende
substantieel en permanent zijn.
D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
De werkingsmiddelen van het buitengewoon secundair gemeenschapsonderwijs worden verhoogd. De
huidige verhouding in werkingsmiddelen van het gemeenschapsonderwijs ten opzichte van het gesubsidieerd
onderwijs, wordt - met behoud van het verdelingsmechanisme van onderwijsdecreet-II - gefaseerd herleid tot
een 100/76 verhouding in 2007.

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties
1. Lonen

NGK
BVJ

Krediet
209.528
396

2004
Uitvoering %

Krediet
222.141
399

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
237.764

2007
Krediet
254.372

De loonkredieten 2007 worden bij de initiële begroting geraamd o.b.v. de gekende loonuitgaven 2005. De
raming van het aantal te betalen personeelsleden (uitgedrukt in budgettaire full-time equivalenten) is gebeurd
o.b.v. de betalingen in januari 2006 zoals deze gekend zijn in mei 2006.
De lonen in het gewoon secundair onderwijs stijgen ten opzichte van 2006 met 16.608 dEUR. Belangrijkste
element is de aanpassing van de lonen aan de nieuwe spilindex vanaf november 2006 (+4,6 mio).
De vergrijzing was in 2005 licht negatief. Voorzichtigheidshalve is dit voor 2007 op nul gezet, zodat de
behoeften niet aangepast worden.
De leerlingen stijgen in het buitengewoon secundair onderwijs met 2,48% in schooljaar 2006-2007.
Hierdoor stijgen de behoeften met 7,3 mio.
T.o.v. 2007 stijgen de budgetten voor het geïntegreerd onderwijs (GON) met 1,9 mio.
Enerzijds wordt vanaf 1 september 2006 voor leerlingen met autisme afgestapt van het onderscheid
matig/ernstig en geldt steeds de basisondersteuning van 2 uur gedurende 2 jaar per onderwijsniveau. Ook
vanaf 1 september 2006 worden bovenop het GON-budget extra middelen uitgetrokken. Het gaat om
begeleidingseenheden die per onderwijsnet zullen berekend worden op basis van het aantal leerlingen. Vanaf
1 september 2007 moeten Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bij het toekennen van een GON-attest
ook een kinderpsychiater of een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen betrekken.
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Anderzijds wordt voor de overige GON-uren de gemiddelde stijging van de laatste 2 jaar doorgerekend naar
schooljaar 2006-2007. De GON-leerlingen zitten niet verrekend in de leerlingengegevens van het
buitengewoon onderwijs daar zij bij de omkadering van het gewoon onderwijs geteld worden. Daarom dient
dit effect nog apart verrekend te worden in de behoeften.
Net zoals in het gewoon secundair onderwijs wordt systeem van de korte vervangingen vanaf 1 september
2007 uitgebreid van 33% naar 100%, afhankelijk van de evaluatie van de stuurgroep.
Vanaf september 2006 waren er in OD XV middelen voorzien voor om ook incentives te geven aan scholen
uit het buitengewoon secundair binnen de scholengemeenschappen. Deze middelen komen in 2007 op
kruissnelheid.
De weerslag om in regel te komen met de RSZ-regelgeving (zie lonen PR 31.1) komt voor het
buitengewoon basis neer op 2,7 mio.
De vermindering van het middelenfonds t.o.v. 2006 (zie lonen PR 31.1) zorgt voor een stijging van 0,2 mio.
2. Werking

NGK

Krediet
18.833

2004
Uitvoering %

Krediet
19.489

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
20.236

2007
Krediet
20.838

De berekening van de werkingsmiddelen voor het buitengewoon secundair onderwijs verloopt volgens het
decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998 houdende
diverse maatregelen m.b.t. het secundair onderwijs.
Overeenkomstig dit decreet moet in 2007 een verhouding van 100/76 tussen de werkingsmiddelen
buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs
bereikt worden. De enveloppe van het gemeenschapsonderwijs wordt met 142.000 euro verhoogd om de
verhouding 100/76 te bereiken.
In 2006 is er een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen stookolieprijzen in de werkingsmiddelen van
de scholen opgenomen. In 2007 wordt dit bedrag niet meer toegekend, zodat de basisbedragen voor de
berekening van de werkingsmiddelen voor 2007 met 89.000 euro dalen.
De leerlingenevolutie en de inflatie verklaren de overblijvende verhoging van de kredieten.
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PROGRAMMA 33.1
HOGESCHOLENONDERWIJS
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

TO

Begroot
1.168

2004
Uitvoering %
100

Begroot
1.570

2005
Uitvoering %
100

2006
Begroot bc
2.206

2007
Raming
2.760

2005
Uitvoering %
99

2006
Krediet
615.172
2.190
3.373

2007
Krediet
632.129
2.758

2. UITGAVEN

NGK
VRK
BVJ

Krediet
593.544
943
19

2004
Uitvoering %
99

Krediet
603.700
1.498
20

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De strategische doelstellingen
De beleidsvelden waarop het programma 33.1 zich concentreert bestaan uit het mogelijk maken van een
betaalbaar en kwalitatief hoogstaand hoger onderwijs in Vlaanderen. Deze doelstelling wordt
gerealiseerd met de medewerking van de hogescholen die in het belang van de samenleving, tezelfdertijd
werkzaam zijn op het gebied van het hogeschoolonderwijs, de maatschappelijke dienstverlening en eventueel
projectmatig wetenschappelijk onderzoek.
De hogescholen dienen de drie dimensies van hun decretale opdracht in een realistische wisselwerking te
realiseren, namelijk:
- hogeschoolonderwijs,
- maatschappelijke dienstverlening
- en projectmatig wetenschappelijk onderzoek.
Dit vloeit voort uit het hogescholendecreet van 13 juli 1994 en het decreet betreffende de herstructurering
van het hoger onderwijs in Vlaanderen.
De hogescholen verstrekken hoger onderwijs van hoog niveau aan de studenten. De maatschappelijke
dienstverlening, die de meest diverse vormen kan aannemen, is eveneens doordrenkt van het op de
hogeschool verworven hoger onderwijs en het daaruit resulterende projectmatig wetenschappelijk onderzoek.
Het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen
biedt daarnaast de randvoorwaarden voor het uitbouwen van de wetenschappelijke component van de 2cylciopleidingen en de versterking van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek en het omvormen van
de bestaande opleidingen naar de Bachelor-Master structuur.
Het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen
schept daarnaast een kader voor de instellingen waarbij het studiejaarsysteem verlaten wordt ten voordele
van een meer studentgerichte organisatie van de studies, die gebaseerd is op studiepunten.
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Bronnen:
- het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;
- het Vlaams regeerakkoord;
- het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

B. De operationele doelstellingen
Het hogescholendecreet van 13 juli 1994, zoals sindsdien gewijzigd, heeft de decretale basis gelegd van een
beheersbare evolutie van de hogeschooluitgaven. Het financieringssysteem is gestart op 1 januari 1996 en
sindsdien worden de beleidslijnen verder uitgevoerd en verfijnd, via decreetverfijningen en via
uitvoeringsbesluiten. Het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen, hierna het structuurdecreet genoemd, voorziet in een stabiele financiering per
hogeschool tot in 2006. Bij een latere wijziging van het structuurdecreet is deze stabiele financiering, in
afwachting van het operationeel worden van een nieuw financieringssysteem voor het hoger onderwijs, met
één jaar verlengd, tot en met 2007. Het aandeel van de verschillende hogescholen in de enveloppe wordt
bevroren op het niveau van 2004.
Het hogescholendecreet heeft de ontwikkeling van de Vlaamse hogescholen in een stroomversnelling
gebracht. Dit decreet heeft een significante vereenvoudiging van de regelgeving bewerkstelligd en een
stroomlijning van het onderwijsaanbod aan de hogescholen in de Vlaamse gemeenschap mogelijk gemaakt.
Dit decreet heeft ook voor een grotere internationale compatibiliteit gezorgd op het vlak van het
hogescholenbeleid, onder andere door het toekennen van een grotere autonomie aan de instellingen, de
invoering van kwaliteitszorg aan de hogescholen, de controle, de invoering van een volledige economische
boekhouding aan de hogescholen, enz.
Het structuurdecreet consolideert deze verwezenlijkingen en biedt de hogescholen de mogelijkheden om zich
verder te profileren als professionele onderwijsinstellingen in een internationaal onderwijslandschap.
Er is een dringende nood aan een grotere, internationale, transparantie van de diploma’s in het hoger
onderwijs. Het structuurdecreet biedt de hogescholen hiervoor het middel van de bachelor en de master als
internationaal herkenbare graden aan. De accreditatie zal bovendien internationale garanties bieden over de
kwaliteit van het diploma en vormt hiermee het sluitstuk op de kwaliteitszorg.
De associatie is in het structuurdecreet het vehikel bij uitstek om de tweecycliopleidingen aan de
hogescholen te academiseren zodat er geen onderscheid meer zal bestaan tussen de graad van master aan een
hogeschool of een universiteit. Daarnaast is één van de expliciete opdrachten van de associatie de (verdere)
optimalisering van het onderwijsaanbod.
Het flexibiliseringsdecreet biedt de hogescholen een gans arsenaal aan nieuwe wapens om de toegang tot het
hoger onderwijs te vergroten. De grotere transparantie van een flexibel studiepuntensysteem biedt studenten
meer kansen tot het uitbouwen van een eigen leertraject, biedt meer kansen op uitwisseling tussen
opleidingen en/of instellingen in de Vlaamse hogeronderwijsruimte en tot internationale mobiliteit. Er is een
grotere differentiatie in aanbiedingsvormen mogelijk, specifiek aangepast aan de verschillende doelgroepen
die zich aanbieden voor het hoger onderwijs. Ten slotte biedt het flexibiliseringsdecreet ook meer kansen aan
verscheidene, ook nieuwe, doelgroepen tot kwalificatie op hoog niveau, een meer open toegang tot het hoger
onderwijs, zodat neveninstromers een kans krijgen.

C. De instrumenten
Het centrale beleidsinstrument is de financiering van de hogescholen, die geregeld wordt door Titel IV van
het hogescholendecreet. De financiering gebeurt via de hogescholenenveloppe, de sociale voorzieningen
voor de studenten en de investeringskredieten.
De financiering gaat samen met een dubbel toezicht vanwege de overheid: controle en kwaliteitszorg. De
financiële controle wordt geregeld door Titel IV, Hoofdstuk V van het hogescholendecreet en gebeurt door
de commissarissen van de Vlaamse regering. Vanaf 2001 is de financiering van de controle als centrale
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voorafname uit de hogescholenenveloppe gehaald en werd het desbetreffende budget op een aparte
basisallocatie (BA 1208 van PR 33.1) geplaatst.
De kwaliteitszorg wordt geregeld in Titel I, Hoofdstuk III tot en met VI van structuurdecreet. De interne en
de externe kwaliteitszorg worden door de hogescholen verder uitgebouwd. Daarnaast zal werk worden
gemaakt van het accreditatieproces dat het sluitstuk moet vormen op de reeds bestaande kwaliteitszorg.
Er wordt ook blijvende aandacht geschonken aan innovatie van het hoger onderwijs, publieke
verantwoording, internationalisering, enz.
In Vlaanderen faciliteert de structuurhervorming tertiair onderwijs - conform de Bolognaverklaring - de
samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. De associatie is hierin het sleutelinstrument. Er moet
worden gestreefd naar een grotere transparantie en herkenbaarheid van kwalificaties met de nadruk op de
kwaliteit van de opleidingen, zonder de brede waaier van kwaliteitsvol tertiair onderwijs in Europa af te
schaffen.
Voor de hogere instituten en andere instellingen voor schone kunsten wordt sinds 2001 gebruik gemaakt van
het instrument van de beheersovereenkomst. De achterliggende idee daarbij is dat de overheid zich niet
bemoeit met het dagelijks beheer van deze instellingen, maar stuurt via de kwaliteit en de doelmatigheid.
Vanaf 2006 moesten nieuwe beheersovereenkomsten opgesteld worden. De Vlaamse Regering besliste
echter om dit met 1 jaar uit te stellen. Dit zal de mogelijkheid geven om de nieuwe regeling te laten sporen
met de nieuwe financiering voor het hoger onderwijs en de mogelijkheid om een rol te voorzien voor de
instituten in de academisering van het hoger kunstonderwijs.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Door middel van de hogescholenenveloppe, de sociale voorzieningen voor studenten en de
investeringskredieten tracht de overheid de door de hogescholen te leveren prestaties en de beschikbare
middelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het structuurdecreet voorziet daarnaast nieuwe
middelen die bestemd zijn om de hogescholen de slagkracht te geven om specifieke uitdagingen in het kader
van de Bologna-hervormingen waar te kunnen maken. Aanvullende middelen worden voorzien voor de
omvorming van de opleidingen. Ook worden er bijkomende middelen voorzien voor de academisering van
de tweecycliopleidingen .
De enveloppe van de hogescholen wordt gesplitst in 2 delen, enerzijds de werkingsuitkeringen en anderzijds
de rest van de enveloppe ter financiering van centrale betalingen (o.a. kindergeld, centraal fonds, enz.).
De werkingsuitkeringen worden in principe voor 80 % geïndexeerd aan de norm van de loonkredieten en
voor 20 % aan de norm voor werkingskredieten. De voorafnames worden volledig geïndexeerd aan de norm
van de loonkredieten.
De enveloppe wordt vanaf het begrotingsjaar 2004 op jaarlijkse basis verhoogd met de bedragen die
bijkomend toegekend worden om te worden aangewend als academiseringsmiddelen en als aanvullende
middelen. In 2006 is een eerste stap van een structurele verhoging van de enveloppe doorgevoerd; in 2007
wordt de tweede stap gezet. Deze financiële injectie bedraagt in totaal 25 miljoen euro.
De investeringskredieten zijn vastgelegd in artikel 196 van hetzelfde decreet.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
1. ONTVANGSTEN
Artikel 11.90 :
Terugvorderingen enveloppe hogescholenonderwijs (Recupratiefonds,
art. 3 decreet 19.12.1997)

TO

2004
Begroot
Uitvoering %
1.168
100

2005
Begroot
Uitvoering %
1.570
100

2006
Begroot bc
2.206

2007
Raming
2.760

De totale ontvangsten worden geraamd op 987 duizend euro (zijnde 525 duizend euro voor de
terugvordering enveloppe en 462 duizend euro voor de terugvorderingen kiné) voor 2007. Het
saldo van de middelen, welke nog op het vroegere kiné-fonds stond, wordt nu eveneens op dit
artikel geïntegreerd.

2. UITGAVEN
1. Lonen

NGK
BVJ

Krediet
2.538
2

2004
Uitvoering %

Krediet
2.737
11

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
2.707

2007
Krediet
2.943

Vanaf 2006 bestaan de loonkredieten van het programma 33.10 enkel uit de salarissen van het
personeel van de Hogere Zeevaartschool. De overige loonkredieten zijn geïntegreerd in de
enveloppe hogescholen.

Basisallocatie 11.07 : Salarissen en toelagen van het personeel van het zeevaartonderwijs

NGK
BVJ

Krediet
2.538
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
2.737
1

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
2.707
-

2007
Krediet
2.943

De stijging in 2007 is het gevolg van het gestegen studentenaantal aan de Hogere
Zeevaartschool, dat de basis vormt voor de berekening.

2. Werking

NGK
VRK
BVJ

Krediet
570.905
943
1

2004
Uitvoering %

Krediet
580.569
1.498
4

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
607.649
2.190
3.266

2007
Krediet
624.750
2.758
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Basisallocatie 40.02 : Enveloppe hogescholenonderwijs

NGK
BVJ

Krediet
540.282

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
554.333

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
579.794
67

2007
Krediet
600.293

Naast indexatie wordt in 2007 de laatste schijf van de financiële injectie voor de hogescholen,
ter waarde van 12,5 miljoen euro toegevoegd.
Basisallocatie 40.04 : Uitgaven met betrekking tot de terbeschikkinggestelden voorafgaand
aan het pensioen

NGK
BVJ

2004
Krediet
Uitvoering %
30.623
100
1

2005
Krediet
Uitvoering %
26.236
100
4

2006
Krediet
27.855
3.199

2007
Krediet
24.457

Omwille van het uitdoven van het overgangsstelsel TBS 55+ zien we deze basisallocatie
geleidelijk dalen. Deze daling wordt echter ten dele teniet gedaan door de vrij grote instroom in
het uitzonderingsstelsel. De opbouw van dit uitzonderingsstelsel (Besluit van de Vlaamse
regering betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
voorafgaand aan het rustpensioen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse
Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool van 22 februari 2002) gaat in feite vooraf aan
het nieuwe organieke stelsel 58+. De komende jaren zullen nog moeten uitwijzen hoe deze
uitstroom op macroniveau uiteindelijk zal stabiliseren aan de hogescholen.
Basisallocatie 40.90 : Terugvorderingen enveloppe hogescholenonderwijs

VRK

Krediet
943

2004
Uitvoering %
100

Krediet
1.498

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
2.190

2007
Krediet
2.758

De terugvorderingen op lonen en wedden die door het ministerie van onderwijs en vorming
uitbetaald worden ten laste van de hogescholenenveloppe moeten terugstromen naar die
hogescholen op wiens enveloppe zij oorspronkelijk uitbetaald werden. De stijging in 2007 heeft
te maken met de integratie op dit fonds van het saldo van de middelen uit het vroegere kinéfonds. Deze terugvorderingen zullen op dezelfde manier behandeld worden.

3. Hoger onderwijs

NGK
BVJ

Krediet
20.101
16

2004
Uitvoering %
99,61

Krediet
20.394
5

2005
Uitvoering %
99,78

2006
Krediet
4.816
107

2007
Krediet
4.436

Basisallocatie 12.01 : Algemene werkingskosten en begeleiding herstructurering

NGK

Krediet
91

2004
Uitvoering %
17

Krediet
57

2005
Uitvoering %
72

2006
Krediet
93

2007
Krediet
0

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van
het ministerie van Onderwijs en Vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in
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dat de werkingsmiddelen van de administraties herschikt moeten worden naar vier nieuwe
basisallocaties.
Concreet werd het krediet van deze basisallocatie verdeeld over:
- PR 35.40 BA 12.73 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige
basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties – agentschap voor
onderwijsdiensten
- PR 35.40 BA 12.74 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige
basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties – agentschap hoger onderwijs
en volwassenenonderwijs
Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan.
Basisallocatie 12.08 : Allerhande uitgaven voor personeel, uitrusting en werking ten
behoeve van de commissarissen van de Vlaamse Regering

NGK
BVJ

2004
Krediet
Uitvoering %
441
98
16

2005
Krediet
Uitvoering %
464
94

2006
Krediet
489
95

2007
Krediet
496

Op deze basisallocatie worden de lonen van medewerkers en de regeringscommissariscoördinator uitbetaald, naast de werkingskosten van de regeringscommissarissen (huisvesting,
infrastructuur, ict, leasing, …).
Basisallocatie 33.03 : Subsidies voor hogere instituten schone kunsten en andere
instellingen voor schone kunsten

NGK
BVJ

Krediet
2.478

2004
Uitvoering %
100

Krediet
2.516
5

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
2.956
12

2007
Krediet
2.694

Op basis van het hogescholendecreet draagt de Vlaamse Regering jaarlijks bij in de financiering
van de hogere instituten voor schone kunsten en van instellingen die excellente
kunstopleidingen organiseren. Hiervoor worden er beheersovereenkomsten afgesloten met deze
hogere instituten. Deze beheersovereenkomsten hebben een looptijd van 5 jaar.
De vermindering van het krediet t.o.v. 2006 is het gevolg van de uitzonderlijke subsidie van
300.000 euro die in 2006 aan de instelling ‘PARTS’ is toegekend.
Basisallocatie 33.04 : Subsidies ter ondersteuning van allerhande samenwerkingsprojecten
tussen hogescholen

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
178
100

2005
Krediet
Uitvoering %
181
100

2006
Krediet
184

2007
Krediet
140

In 2007 wordt voor een laatste keer een subsidie voorzien in uitvoering van het protocol met de
hogescholen die in hun opleidingen vertaler/tolk talen uit de nieuwe lidstaten van de EU
integreren.
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Basisallocatie 41.10 : Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer “hogere
zeevaartschool”

NGK

Krediet
1.067

2004
Uitvoering %
100

Krediet
1.080

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
1.094

2007
Krediet
1.106

De werkingsmiddelen voor de Hogere Zeevaartschool, die jaarlijks geïndexeerd worden aan
100% werking, zijn niet in de enveloppe voor het hogescholenonderwijs geïntegreerd
(basisallocatie 40.02), maar worden vanop een afzonderlijke basisallocatie toegekend.
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PROGRAMMA 33.2
UNIVERSITAIR ONDERWIJS
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

AO

Begroot
14.198

2004
Uitvoering %
100

Krediet
655.284
96.009
90.318

2004
Uitvoering %
100
100
100

Begroot
14.642

2005
Uitvoering %
100

2006
Begroot bc
15.232

2007
Raming
15.893

Krediet
677.172
97.468
97.468

2005
Uitvoering %
100
100
100

2006
Krediet
678.702
99.033
102.683
456

2007
Krediet
698.933
100.444
102.444

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
BVJ

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De strategische doelstellingen
Het programma 33.2 bevat de werkingsmiddelen en toelagen voor de Vlaamse universiteiten en de andere
instellingen van academisch onderwijs en onderzoek zodat zij hun decretaal opgelegde taken kunnen
uitvoeren. In dit programma zijn ook de personeels- en investeringstoelagen voor het Universitair Ziekenhuis
Gent opgenomen.
De Vlaamse universiteiten zijn, in het belang van de samenleving, werkzaam op het gebied van het
academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening. Zij moeten
deze drie dimensies van hun decretale opdracht tegelijk en in een optimale wisselwerking realiseren en
excellentie in de drie domeinen nastreven. Het academisch onderwijs beoogt niet alleen de academische
basis- en voortgezette opleidingen maar omvat eveneens permanente vorming en het levenslang leren.
Samen met de universiteiten werkt de overheid aan een doelmatig, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand
universitair onderwijs. Daarbij wordt getracht om een aanbod aan te bieden dat beantwoordt aan de huidige
en toekomstige behoeften van de studenten in Vlaanderen. De Vlaamse overheid blijft daarbij vasthouden
aan de open toegang tot het universitair onderwijs en aan het principe dat de opleidingskosten grotendeels
met gemeenschapsgelden moeten worden gedekt.
In programma 33.2 is ook het Bijzonder Onderzoeksfonds opgenomen. Naast het FWO-Vlaanderen is het
Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) de tweede pijler voor de financiering van het fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek, dat in Vlaanderen aan de universiteiten wordt verricht. Het BOF is het kanaal
dat aan de universiteiten toelaat een eigen onderzoeksbeleid uit te bouwen en op langere termijn
onderzoeksprojecten te financieren dat wordt voorgesteld door leden van het eigen academisch personeel
binnen de eigen instellingsprioriteiten.
Dat alles gebeurt in een context van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals:
- de versnelde ontwikkeling van de kennissamenleving en de kenniseconomie;
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- het toenemende belang van Europa, de internationalisering en globalisering (zie o.m. de
Lissabonstrategie en de 3% GDP-norm voor onderzoek);
- de toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken.
Aan de universiteiten worden de middelen ter hand gesteld zodat ze op een adequate wijze kunnen reageren
op de vele veranderingen die zich mede onder invloed van die maatschappelijke ontwikkelingen voordoen op
wetenschappelijk, technologisch en sociaaleconomisch gebied (responsieve universiteiten).
Bronnen:
- het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;
- het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;
- het decreet van 7 december 2001 betreffende de herziening van de financiering van de
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepalingen;
- het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV;
- het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;
- het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in
het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale
promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen;
- het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen
en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen;
- het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het
hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;
- het decreet van 16 juni 2006 tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en
flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;
- het Vlaams regeerakkoord.

B. De operationele doelstellingen
De realisatie van de hoofddoelstelling, het aanbieden van een betaalbaar en kwalitatief hoogstaand
universitair onderwijs, is onlosmakelijk verbonden met een aantal andere belangrijke doelstellingen.
Door middel van de verschillende financieringssystemen (werkingsuitkeringen, supplement wettelijke
werkgeversbijdragen, investeringstoelagen, aanvullende middelen en het Bijzonder Onderzoeksfonds) tracht
de overheid een zo goed mogelijk evenwicht te realiseren tussen de door de universiteiten te leveren
prestaties en de daarvoor door de overheid ter beschikking gestelde middelen met oog voor de efficiëntie en
de effectiviteit.
In dit kader werd de berekeningswijze van de universitaire werkingsuitkeringen herhaaldelijk herzien en
decretaal verankerd tot en met 2007. Met ingang van 2008 wordt er een nieuwe financieringsregeling in het
leven geroepen.
Om het tweede aspect van de strategische doelstelling – de kwalitatieve verbetering van het universitaire
onderwijsaanbod – te operationaliseren streeft de overheid de volgende doelstellingen na:
- de vervollediging van de bachelor-masterstructuur;
- de daarmee verband houdende optimalisering van het academisch onderwijs;
- de versterkte samenwerking tussen hogescholen en universiteiten;
- transparante kwalificaties met de nadruk op kwaliteit en learning outcomes;
- het nastreven van de accreditatie van het onderwijsaanbod;
- het stimuleren van een verregaande internationale samenwerking.
De flexibilisering en modularisering van het opleidingsaanbod, de onderwijsvernieuwing, de accreditatie, de
mobiliteit en een betere afstemming en samenwerking tussen de universiteiten en de hogescholen maakt deel
uit van de geplande herstructurering van het hoger onderwijs.
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Met het oog op de kwaliteitszorg en -bewaking worden de omgevormde academische opleidingen
onderworpen aan een onafhankelijke accreditatie die gezamenlijk met de Nederlandse overheid is ingericht.
Daardoor zullen de Vlaamse en Nederlandse opleidingen en diploma’s voldoen aan dezelfde standaarden en
dus perfect vergelijkbaar worden. Het onderwerpen van de opleidingen aan de accreditatie loopt tegelijk met
de omvorming naar bachelor- en masteropleidingen. De accreditatie vormt het sluitstuk van het bestaande
visitatiestelsel en moet bijdragen aan een verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg gericht op meer
onafhankelijkheid en transparantie. Het is verder de bedoeling om met andere landen afspraken te maken
over de wederzijdse erkenning van accreditaties op basis van minimale “Europese” standaarden. Op die
manier zal de erkenning van diploma’s automatisch verlopen waardoor de mobiliteit zal bevorderd worden.
De internationale samenwerking op het vlak van de accreditatie en de kwaliteitszorg verhoogt de
onafhankelijkheid, de transparantie en de geloofwaardigheid van ons hoger onderwijs. De transnationale
accreditatie draagt in hoge mate bij tot de internationale vergelijkbaarheid van de bachelor- en
masteropleidingen. De inhoudelijke kwaliteitszorg is nog steeds de verantwoordelijkheid van de instellingen.
De overheid wenst verder het internationale aspect van het universitair onderwijs en onderzoek te
bevorderen. Wie internationale samenwerking hoog in het vaandel voert, wapent zich het best voor de
toekomst. Het komt in de eerste plaats aan de universiteiten toe een netwerk van internationale contacten uit
te bouwen; dit vormt een belangrijk element in de profilering van elke instelling. Binnen haar eigen
beleidsprioriteiten kan de overheid evenwel een aantal incentives voorzien.
Het Vlaamse academische landschap biedt ook internationaal georiënteerde (voortgezette) opleidingen aan.
De Vlerick Leuven Gent Managementschool, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, het Instituut voor
Ontwikkelingsbeleid en -beheer, het Instituut voor Europese Studiën en het Instituut voor Joodse studies
trekken veel buitenlandse studenten aan. Bovendien is hun opleidings- en onderzoeksaanbod internationaal
gekleurd.
Bronnen:
- het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;
- het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;
- het besluit van 18 februari 2000 houdende vaststelling van de benaming van de diploma’s van
Master die de Vlerick Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische
Geneeskunde uitreiken;
- de beheersovereenkomsten van 22 december 1999 met de Vlerick Leuven Gent Management
School en het Instituut voor Tropische Geneeskunde;
- de beheersovereenkomsten met het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer van 7 juni 2002
en het Instituut voor Europese studiën;
- het decreet betreffende het onderwijs X;
- het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII - Ensor;
- het decreet van 20 april 2001 houdende een aanpassing van de regelgeving van het tertiair
onderwijs;
- het decreet van 7 december 2001 betreffende de herziening van de financiering van de
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepalingen;
- het decreet van 14 februari 2003betreffende het onderwijs XIV;
- het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;
- het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in
het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale
promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen;
- het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen
en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen;
- het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het
hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;
- het decreet van 16 juni 2006 tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en
flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;
- de Bolognaverklaring;
- het Praag communiqué;
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- het Berlijn communiqué;
- het Bergen communiqué.

C. De instrumenten
Financiering, controle en regelgeving zijn de belangrijkste instrumenten die de overheid in dit beleidsdomein
inzet.
De universitaire financiering via dit programma bestaat voornamelijk uit de werkingsuitkeringen, de
wettelijke werkgeversbijdragen, de investeringstoelagen en de subsidie ten behoeve van het Bijzonder
Onderzoeksfonds voor de Vlaamse universiteiten.
De werkingsuitkeringen, de wettelijke werkgeversbijdragen, de investeringstoelagen en de aanvullende
middelen zijn vaste bedragen, onafhankelijk van de evolutie van het aantal studenten.
Daarnaast wil de overheid ook de vernieuwing van het onderwijs stimuleren via incentive funding
(aanvullende middelen). Om op deze middelen aanspraak te kunnen maken, moeten de instellingen een
onderwijsontwikkelingsplan (OOP) indienen. Deze OOP’s worden door deskundigen op hun deugdelijkheid
beoordeeld. In het OOP geven de instellingen aan hoe zij voornemens zijn om de bestaande opleidingen te
hervormen en op welke wijze bij die omvorming de innovatie en flexibilisering gestalte wordt gegeven. Het
OOP bevat een tijdspad waarop de belangrijkste mijlpalen zijn aangegeven.
De aanvullende middelen kunnen ook besteed worden aan de rationalisatie van de opleidingen en aan
projecten van onderwijskundige en inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs binnen de associatie.
Voor het Bijzonder Onderzoeksfonds is een specifieke verdelingsregeling vastgelegd die rekening houdt met
de outcomes van de instellingen (enerzijds met de doctoraten en 2-cycli-diploma’s en de omvang van de
werkingsmiddelen en anderzijds met de citaties en publicaties van de instellingen). Vanaf 2007 wordt in de
verdeelsleutel een incentive ingevoerd om het HRM-beleid van de universiteiten voor het zelfstandig
academisch personeel (ZAP) te dynamiseren.
Voor de twee stichtingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en
wetenschappelijke dienstverlening, i.e. het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde en de
Vlerick Leuven Gent Management School (Vlerick) én de drie bijzondere universitaire instituten, i.e. het
Instituut voor Europese Studiën (IES), het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) en het
Instituut voor Joodse Studies (IJoS) heeft de overheid gebruik gemaakt van het instrument van de
beheersovereenkomst.
Achterliggende idee daarbij is dat de overheid zich niet bemoeit met het dagelijks beheer van deze
instellingen, maar stuurt via de kwaliteit en de doelmatigheid. Op grond van externe evaluaties zijn de
beheersovereenkomsten van het ITG, de Vlerick Leuven Gent School voor Management, het IES en het IOB
ondertussen bijgestuurd en verlengd.
Het decreet van 12 juni 1991 regelt de controle van de Vlaamse universiteiten door de commissarissen van
de Vlaamse regering en de Inspectie van Financiën.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
De prestaties binnen het programma 33.2 situeren zich zowel op het vlak van de beleidsvoorbereiding, de
beleidsuitvoering als de beleidsevaluatie. De administratie levert een zeer actieve bijdrage bij de
totstandkoming van verschillende decreten en besluiten. De berekening van de hoogte van de verschillende
toelagen, de tijdige uitbetaling ervan, het informeren van de universiteiten zijn slechts enkele voorbeelden
van beleidsuitvoerende activiteiten.

Hoofdstuk 2. Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
1. ONTVANGSTEN
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Artikel 46.01 : Gebruiksvergoeding te betalen door UZ Gent

AO

Begroot
14.198

2004
Uitvoering %
100

Begroot
14.642

2005
Uitvoering %
100

2006
Begroot bc
15.232

2007
Raming
15.893

Krediet
566.785
96.009
90.318

2004
Uitvoering %
100
100
100

Krediet
583.077
97.468
97.468

2005
Uitvoering %
100
100
100

2006
Krediet
596.315
99.033
102.683

2007
Krediet
611.137
100.444
102.444

2. UITGAVEN
2. Werking

NGK
GVK
GOK

De werkingsmiddelen voor de Vlaamse universiteiten voor 2007 evolueren tegenover 2006
slechts in beperkte mate. Het bij het financieringsdecreet van 7 december 2001 ingevoerde
budgettaire groeipad heeft vanaf 2004 de werkingsmiddelen voor de universiteiten vastgelegd.
De verschillen moeten hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de indexatie. De verhoging van
de werkingsmiddelen in het kader van de uitvoering van de (ontwerp) CAO II voor het hoger
onderwijs, waarbij een 1% loonsverhoging wordt voorzien voor het administratief en technisch
personeel, zijn nog niet vertaald in deze cijfers.
De aanvullende middelen worden vastgesteld en verdeeld tussen de universiteiten op de wijze
zoals bepaald in het universiteitendecreet.
De middelen voor het Bijzonder Onderzoeksfonds werden geïndexeerd overeenkomstig de
bepalingen van het universiteitendecreet. De Vlaamse regering besliste om over een periode van
vier jaar het verschil tussen het GVK en het GOK terug te dringen. Daardoor is er voor 2007
een verschil van 2.000.000 euro tussen het GVK en het GOK. Het totale GVK 2007 =
100.444.000 euro. Het totale GOK 2007 = 102.444.000 euro.
De investeringsmiddelen voor de universiteiten worden geïndexeerd overeenkomstig het
universiteitendecreet.
Basisallocatie 41.20 : Werkingsuitkering aan de Universiteit Gent

NGK

Krediet
171.482

2004
Uitvoering %
100

Krediet
176.804

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
182.307

2007
Krediet
190.852

De verhoging t.o.v. 2006 is enerzijds toe te schrijven aan indexatie en anderzijds aan de
aanpassing van het basisbedrag voor 2007. Teneinde tegemoet te komen aan de eisen van het
Arbitragehof wordt de degressieve verhoging van de werkingsmiddelen voor UGent verder
doorgetrokken in 2007.
Basisallocatie 41.27 : Werkingsuitkering aan de transnationale Universiteit Limburg ter beschikking
gesteld aan de Universiteit Hasselt

NGK

Krediet
6.174

2004
Uitvoering %
100

Krediet
6.620

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
7.101

2007
Krediet
7.236

De verhoging van de werkingsmiddelen t.o.v. 2006 is enerzijds toe te schrijven aan indexatie en
anderzijds aan de verrekening van de eenheden voor de opleidingen informatica en biomedische
wetenschappen (art. 130bis §2 van het universiteitendecreet). Deze middelen worden
voorafgenomen van de aanvullende middelen.
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Basisallocatie 41.79 : Werkingsuitkering aan de Universiteit Antwerpen

NGK

Krediet
80.096

2004
Uitvoering %
100

Krediet
81.251

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
82.979

2007
Krediet
84.315

De verhoging t.o.v. 2006 is enerzijds toe te schrijven aan indexatie en anderzijds aan de
verrekening van de eenheden voor de opleidingen communicatiewetenschappen, biomedische
wetenschappen, toegepaste biomedische wetenschappen, geschiedenis en wijsbegeerte (art.
130bis §1 van het universiteitendecreet). Deze middelen worden voorafgenomen van de
aanvullende middelen.
Basisallocatie 41.85 : Werkingsuitkering aan de Universiteit Hasselt

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
15.047
100

2005
Krediet
Uitvoering %
15.289
100

2006
Krediet
15.815

2007
Krediet
16.298

De verhoging t.o.v. 2006 is enerzijds toe te schrijven aan indexatie en anderzijds aan de
bijkomende middelen die, in afwachting van de nieuwe financieringsregeling voor het hoger
onderwijs, aan de UHasselt worden toegekend voor de opleiding Verkeerskunde.
Basisallocatie 44.63 : Aanvullende werkingsmiddelen betreffende de universiteiten - BAMA

NGK

Krediet
7.531

2004
Uitvoering %
100

Krediet
12.225

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
12.574

2007
Krediet
12.642

Wijziging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 44.64 : Subsidie aan het Bijzonder Onderzoeksfonds voor de universiteiten

GVK
GOK

Krediet
96.009
88.009

2004
Uitvoering %
100
100

Krediet
97.468
97.468

2005
Uitvoering %
100
100

2006
Krediet
99.003
101.033

2007
Krediet
100.444
102.444

2006
Krediet
75.515

2007
Krediet
76.805

Wijziging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 44.81 : Werkingsuitkering aan de Vrije Universiteit Brussel

NGK

Krediet
73.388

2004
Uitvoering %
100

Wijziging als gevolg van indexatie.

Krediet
74.524

2005
Uitvoering %
100
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Basisallocatie 44.82 : Werkingsuitkering aan de Katholieke Universiteit Leuven

NGK

Krediet
207.890

2004
Uitvoering %
100

Krediet
211.105

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
214.480

2007
Krediet
217.568

Wijziging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 44.86 : Werkingsuitkering aan de Katholieke Universiteit Brussel

NGK

Krediet
5.177

2004
Uitvoering %
100

Krediet
5.259

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
5.344

2007
Krediet
5.421

Krediet
69.378

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
57.536

2007
Krediet
62.116

Wijziging als gevolg van indexatie.

3. Hoger onderwijs

NGK

Krediet
65.872

2004
Uitvoering %
100

In dit onderdeel zijn alle basisallocaties ten behoeve van de andere instellingen voor postinitieel
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, de wettelijke en
conventionele werkgeversbijdrage voor vrije universiteiten, de werkingsmiddelen voor de
commissariaten en de investeringstoelagen opgenomen.
Sinds 2006 zijn de sociale toelagen voor de universiteiten niet meer opgenomen onder dit
programma.
Vanaf 2007 worden de middelen voor de deelname van Vlaanderen aan internationale
activiteiten in verband met het academisch beleid niet meer opgenomen onder dit programma.

Basisallocatie 01.06 : Commissarissen van de Vlaamse regering

NGK

Krediet
733

2004
Uitvoering %
100

Krediet
744

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
756

2007
Krediet
766

Verhoging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 12.03 : Uitgaven voor personeel en werking ingevolge deelneming van Vlaanderen aan
internationale activiteiten in verband met het academisch wetenschapsbeleid

NGK

Krediet
96

2004
Uitvoering %
100

Krediet
97

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
98

2007
Krediet
0

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van
het ministerie van Onderwijs en Vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in
dat de werkingsmiddelen van de administraties herschikt moeten worden naar vier nieuwe
basisallocaties.
Concreet werd het krediet van deze basisallocatie overgeheveld naar:
- PR 35.40 BA 12.71 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige
basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties – departement onderwijs en
vorming
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Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan.
Basisallocatie 41.22 : Subsidie aan de Universiteit Antwerpen ten bate van het Instituut voor
Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB)

NGK

Krediet
1.903

2004
Uitvoering %
100

Krediet
1.932

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
1.964

2007
Krediet
1.992

Verhoging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 41.28 : Subsidie aan de Universiteit Antwerpen ten behoeve van het Instituut voor
Joodse Studies (IJoS)

NGK

Krediet
153

2004
Uitvoering %
100

Krediet
155

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
158

2007
Krediet
160

Verhoging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 44.26 : Subsidie aan de Vrije Universiteit Brussel ten behoeve van het Instituut voor
Europese Studiën (IES)

NGK

Krediet
1.426

2004
Uitvoering %
100

Krediet
1.448

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
1.471

2007
Krediet
1.492

Verhoging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 44.60 : Bijdrage wettelijke en conventionele werkgeversbijdrage vrije universiteiten

NGK

Krediet
17.856

2004
Uitvoering %
100

Krediet
17.164

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
17.264

2007
Krediet
20.273

De verhoging t.o.v. 2006 is enerzijds toe te schrijven aan een indexatie en anderzijds aan een
verhoging van de basisbedragen.
In artikel 136 van het universiteitendecreet wordt voorzien in een compensatie voor de
privaatrechtelijke universiteiten voor de hogere uitgaven voor sommige personeelscategorieën.
De thans vastgestelde bedragen laten de instellingen niet toe om voor het ATP een situatie op
het vlak van de pensioenen te verzekeren die als gelijkwaardig kan worden beschouwd als de
situatie voor het personeel van de gemeenschapsuniversiteiten. Door de verhoging van deze
bijdragen zou m.i.v. 2007 tegemoetgekomen worden aan de vraag van deze instellingen en
wordt de verhoging van de wettelijke werkgeversbijdrage die al in de periode 2001-2004 was
doorgevoerd, weliswaar met een onderbreking van 2 jaar, doorgezet.
Basisallocatie 44.80 : Subsidie aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel

NGK

Krediet
300

2004
Uitvoering %
100

Krediet
305

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
310

2007
Krediet
314

Verhoging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 44.87 : Subsidie verleend aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde ‘Prins Leopold’
in Antwerpen (ITG)
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NGK

Krediet
8.438

240

2004
Uitvoering %
100

Krediet
8.594

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
8.732

2007
Krediet
9.726

De verhoging t.o.v. 2006 is enerzijds toe te schrijven aan indexatie en anderzijds aan een
substantiële verhoging met 870.000 euro van de basissubsidie vanaf 2007.
Uit de vijfjarenbegroting bij het beleidsplan 2006-2010 van het ITG blijken zeer substantiële
bijkomende financieringsbehoeften. Zonder budgettaire inhaalbeweging kan het ITG
onmogelijk zijn belangrijke internationale rol blijven vervullen.
Basisallocatie 44.89 : Subsidie aan de Vlerick Leuven Gent Management School

NGK

Krediet
1.710

2004
Uitvoering %
100

Krediet
1.736

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
1.763

2007
Krediet
1.789

Verhoging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 60.12 : Kapitaaloverdrachten voor onroerende investeringen universitair onderwijs

NGK

Krediet
18.267

2004
Uitvoering %
100

Krediet
21.945

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
24.150

2007
Krediet
25.013

Verhoging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 64.17 : Kapitaaloverdrachten voor onroerende investeringen ITG

NGK

Krediet
432

2004
Uitvoering %
100

Krediet
554

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
570

2007
Krediet
591

Krediet
24.717
-

2005
Uitvoering %
100
-

2006
Krediet
24.851
456

2007
Krediet
25.680

Verhoging als gevolg van indexatie.

4. VOI/AGENTSCHAP: Universitair Ziekenhuis Gent

NGK
BVJ

Krediet
22.627
-

2004
Uitvoering %
100
-

De kredieten op programma 33.2 voor het UZGent omvatten enerzijds middelen voor het
personeel van het UZGent en anderzijds middelen rond het ter beschikking stellen van de
gebouwen en voor investeringen.
De specifieke personeelsmiddelen vloeien voort uit de sectorale akkoorden die afgesloten zijn
tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en het Universitair Ziekenhuis rond de
verhoging van het vakantiegeld en de eindejaarspremie voor de personeelsleden van het
UZGent.
Het UZ Gent is ertoe gemachtigd een investeringsfonds op te richten. De middelen uit dit
investeringsfonds dragen bij tot dekking van de uitgaven die verband houden met de
instandhouding en het eigenaaronderhoud van de beschikbare onroerende goederen evenals de
noodzakelijke uitbreiding en verbouwingswerken en vervangende nieuwbouw. De middelen
dragen ook bij tot dekking van de uitgaven die rechtstreeks de verwerving van
wetenschappelijke en technische uitrusting en zware medische apparatuur toelaat.
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De gebruiksvergoeding te betalen door het UZGent (ontvangsten artikel 46.01) en de
exploitatiedotatie (uitgaven BA 31.43) maken het voorwerp uit van een schuldvergelijking
tussen de Vlaamse Gemeenschap en het UZGent.

Basisallocatie 31.41 : Dotatie aan het UZ Gent - verhoging vakantiegeld

NGK
BVJ

Krediet
1.245

2004
Uitvoering %
100

Krediet
2.917

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
2.344
123

2007
Krediet
2.391

2006
Krediet
2.288
333

2007
Krediet
2.334

Verhoging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 31.42 : Dotatie aan het UZ Gent - CAO eindejaarstoelage

NGK
BVJ

Krediet
2.358

2004
Uitvoering %
100

Krediet
2.254

2005
Uitvoering %
100

Verhoging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 31.43 : Dotatie aan het UZ Gent voor terbeschikkingstelling van gebouwen van het UZ
Gent

NGK

Krediet
14.198

2004
Uitvoering %
100

Krediet
14.642

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
15.232

2007
Krediet
15.893

Verhoging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 51.15 : UZ Gent: wetenschappelijke en technische uitrusting en installatie van zware
medische apparatuur

NGK

Krediet
844

2004
Uitvoering %
100

Krediet
858

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
873

2007
Krediet
886

Verhoging als gevolg van indexatie.
Basisallocatie 51.16 : Subsidie aan de voi UZ Gent voor het door het UZ Gent op te richten
investeringsfonds

NGK

Krediet
3.982

2004
Uitvoering %
100

Verhoging als gevolg van indexatie.

Krediet
4.046

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
4.114

2007
Krediet
4.176

242

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

PROGRAMMA 33.3
COORDINATIE HOGER ONDERWIJSBELEID
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
nihil
2. UITGAVEN

NGK

Krediet
3.572

2004
Uitvoering %
98,85

Krediet
3.760

2005
Uitvoering %
98,51

2006
Krediet
4.972

2007
Krediet
4.606

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De strategische doelstellingen
Het programma 33.3 richt zich zowel tot de Vlaamse universiteiten als tot de hogescholen. Door middel van
afdelingoverschrijdende initiatieven beoogt de overheid met dit programma de kwaliteitsverbetering van het
gehele hoger onderwijs of de realisatie van bijzondere doelstellingen zoals het toelatingsexamen arts en tandarts
en de erkenning of accreditatie van de academische opleidingen, de ondersteuning van studenten met een
functiebeperking en de subsidiëring van studentenkoepelverenigingen hoger onderwijs.
B. De operationele doelstellingen
Kwaliteitszorg, innovatie, internationalisering zijn drie terreinen waarop de overheid samen met de universiteiten
en hogescholen actief is om de hierboven vermelde strategische doelstelling te concretiseren. In het bijzonder
moeten ook de organisatie van de toelatingsexamens voor arts en tandarts, de erkenning van de academische
opleidingen en de accreditatie hier vermeld worden.
De volgende operationele doelstellingen worden nagestreefd:
1. Het bestaande stelsel van kwaliteitszorg en -bewaking versterken met de realisatie van de
erkenningscommissie en de accreditatie als sluitstuk van de invoering van de bachelor- en masterstructuur.
Het huidige stelsel van kwaliteitszorg, zoals uitgetekend in de decreten op de universiteiten en de hogescholen de interne kwaliteitszorg als verantwoordelijkheid van de instellingen, de externe kwaliteitszorg via de visitaties
- beantwoordt in zijn fundamenten het best aan de hedendaagse opvattingen over de verhouding tussen
autonome instellingen voor hoger onderwijs en de overheid.
Het bestaande stelsel van kwaliteitszorg is door middel van opeenvolgende decreetswijzigingen verder
geoptimaliseerd. Bovendien werden het hogeschooldecreet en het universiteitsdecreet hiervoor verder op elkaar
afgestemd.
De groeiende internationalisering van het hoger onderwijs die werd gestimuleerd door de Sorbonne- en de
Bolognaverklaring hebben in heel Europa een dynamiek op gang gebracht. De verschillende opleidingen moeten
in de nabije toekomst beantwoorden aan een minimale “Europese” standaard. Voor het invullen van deze
standaarden moeten er afspraken worden gemaakt die uiteindelijk moeten uitmonden in één of ander systeem
van kwaliteitszorg. Tijdens de Opvolgconferentie in mei 2001 in Praag bleek dat de meeste landen aan een
herstructurering van het hoger onderwijs werken, met name de invoering van een undergraduate en graduate
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cyclus die worden afgesloten met respectievelijk een bachelor- en mastertitel (BAMA-structuur). Tijdens de
Berlijnconferentie in september 2003 is dit bevestigd geworden. Vele landen hebben hun regelgeving reeds
aangepast en andere zijn reeds in een vergevorderde fase van implementatie. Het einddoel is de realisatie van een
Europese hoger onderwijsruimte tegen 2010.
In Berlijn is met het oog op de realisatie van deze ambitieuze einddoelstelling afgesproken om tegen 2005 de
volgende prioriteiten te realiseren: een effectief kwaliteitszorgsysteem, de start van een tweeledige
opleidingsstructuur (BAMA), het verbeteren van de erkenning van diploma’s en studieperiodes door toepassing
van de Lissabonconventie inzake de erkenning van diploma’s én de uitreiking van diplomasupplementen aan
elke student.
Het Berlijncommuniqué roept ook op om de mobiliteit van doctorandi en onderzoekers te stimuleren.
Het hoger onderwijs en het onderzoek is immers niet langer het monopolie van de door de overheid erkende of
gesubsidieërde instellingen (aanbieders) én het is onderhevig aan de internationale competentie. Het zijn niet
langer de instellingen die centraal staan in dit gebeuren maar wel de inhoud van de aangeboden opleidingen.
Gelet op de toenemende internationalisering en de hierboven opgenomen argumenten moeten deze opleidingen
een internationaal ((h)erkenbaar) keurmerk krijgen. Binnen de ééngemaakte Europese markt moeten de hoger
opgeleiden zonder (administratief) probleem toegang hebben tot de arbeidsmarkt.
Voor wat de kwaliteitsbewaking betreft en de invoering van de BAMA-structuur zit Vlaanderen in de kopgroep.
Het invoeren van de BAMA-structuur in het hoger onderwijs is gekoppeld aan het invoeren van een systeem van
accreditatie. Op het vlak van de “Europese” accreditatie verricht Vlaanderen pionierswerk. Samen met
Nederland is er reeds een gemeenschappelijk Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO) in het leven
geroepen. Dit is een onafhankelijk orgaan dat aangeeft dat een bepaalde opleiding voldoet aan een opgelegde
minimum standaard. Door deze accreditatie (inter)(trans)nationaal te organiseren verhoogt dit de
onafhankelijkheid, de transparantie en de geloofwaardigheid van de beoogde opleidingen. Deze procedure
plaatst Nederland en Vlaanderen in een sterke positie om in de toekomst in te spelen op de internationale
ontwikkelingen inzake kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.
Om de gemeenschappelijke Nederlands Vlaamse accreditatie mogelijk te maken is er tussen beide betrokken
partners een verdrag gesloten. Uiteraard veronderstellen deze activiteiten dat er daarvoor de nodige middelen
worden vrijgemaakt teneinde de werkingskosten van de primaire opstarting van deze samenwerking te dragen.
Het afgesproken aandeel van Vlaanderen in de werkingskosten van de NVAO bedraagt 40%.
2. De begeleiding van de omvorming van de opleidingen in het hoger onderwijs naar de bachelor- en
masterstructuur en de bescherming van de rechtspositie van de student.
De omvorming van de academische opleidingen naar de BAMA-structuur is volop bezig. Alle hoger
onderwijsinstellingen hebben hun omvormingsdossiers ingediend. Voor het beoordelen van deze dossiers is er
een Erkenningscommissie in het leven geroepen. De commissie adviseert de Vlaamse regering o.a. over:
- de macrodoelmatigheid van nieuwe opleidingen;
- de tijdelijke erkenning;
- de voortgangstoets academisering;
- de bekrachtiging van de samenstelling van de visitatiecommissies;
- de voorgestelde naamswijzigingen in de aard en de taal van een opleiding.
Het aanvullingsdecreet heeft in Vlaanderen de oprichting van een onderwijseigen administratief
rechtscollege mogelijk gemaakt: de Raad voor examenbetwistingen. Vanaf het academiejaar 2005-2006
werd dit de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.
Deze naamswijziging is het gevolg van een uitbreiding van zijn bevoegdheden door de invoering van het
decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende
dringende hogeronderwijsmaatregelen, het “flexibiliseringsdecreet”.
Iedere student ingeschreven aan een universiteit, hogeschool of andere ambtshalve geregistreerde instelling
kan een verzoekschrift indienen bij de Raad wanneer hij een studievoortgangsbeslissing wil betwisten.
De Raad kan op korte termijn tot een einduitspraak komen, waardoor de student op een gepast tijdstip weet
of hij en onder welke voorwaarden hij het volgende jaar kan aanvatten. Een beslissing van de Raad is
gerechtelijk van aard en kan dus door de student aangevochten worden bij de Raad van State bij wijze van
administratief cassatieberoep. De oprichting van de Raad voor betwistingen inzake
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studievoortgangsbeslissingen doet geen afbreuk aan het feit dat studenten zich nog steeds tot de gewone
rechtbanken kunnen wenden ingeval van geschillen.
Voor de werking van de erkenningscommissie en de raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen, voor het verder ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en voor de internationale
inbedding van de accreditatie worden de nodige kredieten voorzien.
3. De organisatie van de toelatingsproef arts en tandarts.
De federale overheid nam in 1996 een belangrijke beslissing in het kader van het overaanbod artsen en
tandartsen. De wet van 29 april 1996 machtigt de koning om jaarlijks het aantal gediplomeerde artsen en
tandartsen vast te stellen die hun beroep mogen uitoefenen. Inmiddels stelt de federale overheid dat de plethora
ook na 2006 overeind blijft en dat bijgevolg in 2007 en 2008 zeker de beperking bestendigd blijft.
Het Vlaams parlement heeft beslist om in uitvoering van deze maatregel vanaf het academiejaar 1997 – 1998 bij
decreet een toelatingsexamen in te stellen om de toegang tot opleiding arts en tandarts te beperken. In 1997 werd
een eerste toelatingsexamen arts-tandarts georganiseerd. Een jaar later vond het eerste “volledige”
toelatingsexamen arts-tandarts plaats.
De toepassing van de proef is ondertussen onafhankelijk geëvalueerd en bijgestuurd. Het instrument (dus het
examen zelf bestaande uit een gedeelte ‘kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW)’ en een deel ‘informatie
verwerven en verwerken (IVV)’ is als bijzonder goed bevonden.
Het toelatingsexamen is aangepast in functie van de bevindingen van de buitenlandse experten en van de
examencommissie zelf. O.m. de slaagcijfers van de onderdelen van de proef en het totale slaagcijfers is
aangepast. Het examen heeft nog steeds tweemaal per jaar plaats met name in juni en augustus.
4. Uitgaven in het kader van de lerarenopleiding.
De Expertisenetwerken en regionale platformen vormen een cruciale schakel in het professionaliseren van de
specifieke lerarenopleidingen, rekeninghoudend met de sterktes van elk niveau. Voor de financiering van de
Expertisenetwerken (ENW) en regionale platformen stelt de Vlaamse Gemeenschap vanaf 2007 een
forfaitair bedrag van 2.939.821,08 euro voorop, dat o.m. verdeeld wordt op basis van de in de ENW’s of
regionale platformen uitgereikte diploma’s.
De financiering zal gebeuren op basis van beheersovereenkomsten waarbij de realisatie van de
kaderovereenkomsten wordt gemeten aan de hand van outputindicatoren.
De studieomvang van de specifieke lerarenopleidingen wordt opgetrokken tot 60 studiepunten.
Universiteiten en hogescholen zullen hiervoor vanaf 2007 een supplementaire financiering ontvangen.
De oprichting van specifieke lerarenopleidingen voor de afgestudeerde professionele bachelors wordt in
eerste instantie minimaal gefinancierd mits goedkeuring door de Vlaamse Regering van een strategisch
beleidsplan van een Expertisenetwerk of regionaal platform dat de organisatie en ontwikkeling van de
specifieke lerarenopleidingen en de kwaliteitszorg beschrijft.
De islamitische godsdienst is één van de vier erkende godsdiensten in België (federale wetgeving) en vormt
ondertussen de tweede godsdienst in Vlaanderen. Dat heeft tot gevolg dat de scholen die dit vak in hun
curriculum opnemen, over gekwalificeerde leerkrachten moet kunnen beschikken.
Sinds het schooljaar 1998-1999 wordt in de initiële lerarenopleiding secundair onderwijs, groep 1 van de
Erasmushogeschool het vak "islamitische godsdienst" op experimentele basis ingericht. Er wordt daarvoor
een voltijdse coördinator aangesteld met de volgende opdrachten:
- verhogen van de instroom van studenten in de opleiding;
- verhogen van de doorstromingskansen van studenten van allochtone afkomst;
- interculturalisering van de lerarenopleiding.
De bijkomende ondersteuning van de studenten is noodzakelijk:
- om een minimale instroom te garanderen;
- om taalachterstanden weg te werken;
- om studiegewoonten te verbeteren;
- om de opleiding af te stemmen op de aanwezige diversiteit.
Een effectmeting van dit experiment is mogelijk op basis van het aantal instromende, doorstromende en
afstuderende studenten.
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De toekenning van de middelen gebeurt jaarlijks door middel van een overeenkomst.
Het is de bedoeling deze projectmatige ondersteuning uit te breiden naar identieke opleidingen in andere
hogescholen.
5. Het verlenen van een subsidie aan de studentenkoepelverenigingen hoger onderwijs.
Het decreet van 30 maart 1999 betreffende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen
creëert de mogelijkheid om organisaties die tot doel hebben studenten en leerlingen vorming en ondersteuning te
bieden met het oog op participatie in de diverse inspraak- en beheersorganen op het gebied van onderwijs, vanaf
1 januari 2000 te subsidiëren. Deze organisaties moeten voldoen aan welbepaalde voorwaarden inzake
representativiteit, werking, activiteiten en doelstellingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2000 bepaalt de procedure en de voorwaarden van
subsidiëring. Alleen koepelverenigingen, werkzaam voor en geleid door leerlingen en studenten aan
onderwijsinstellingen, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, komen in aanmerking.
Tot op heden is enkel de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) erkend als studentenkoepelvereniging hoger
onderwijs.
6. De ondersteuning van studenten met een functiebeperking.
Naar aanleiding van het eindrapport van de stuurgroep 'studeren met een handicap of chronische ziekte in het
tertiair onderwijs' is in 2004 de beleidsbeslissing genomen om de nodige kredieten vrij te maken voor de
oprichting van een Vlaams Expertisecentrum Handicap en Hoger Onderwijs vanuit een samenwerkingsverband
met de VUB, de KUL en de Hogeschool West-Vlaanderen.
Het doel van het centrum is initiatieven te nemen met betrekking tot de ondersteuning aan studenten met
functiebeperkingen (opleiding en ondersteuning van direct betrokkenen, stimuleren van onderzoek, organiseren
van overleg en netwerking, aanmaak van een gids met aanspreekpunten per onderwijsinstelling).
Deze doelstelling sluit aan bij de uitvoering van artikel II.6, §2 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de
rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen
van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van
het hoger onderwijs in Vlaanderen waarbij de besturen van de hogeronderwijsinstellingen zowel op individuele
basis als gezamenlijk maatregelen moeten nemen om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te waarborgen
ten aanzien van onder andere studenten met een handicap of chronische ziekte.
De subsidie geldt als tussenkomst in de personeels- en werkingskosten van het centrum.
Er worden voldoende kredieten vrijgemaakt om dit project te continueren.
7. Het subsidiëren van vorming voor de personeelsleden van het hoger onderwijs.
In de CAO I Hoger Onderwijs is het recht op bezoldigde vorming voor de personeelsleden van het hoger
onderwijs erkend. Met het oog daarop is een centraal paritair beheerd fonds in oprichting dat wordt gespijsd door
de overheid en door de instellingen. De overheid voorziet in een gelijkwaardige inbreng als deze van de
instellingen. Voor 2007 is hiervoor een bedrag van 1.070.000 euro voorzien.
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, de instellingen en de vakbonden zal o.m. de
werkingsmodaliteiten, de relatie tussen het eigen vormingsbeleid van de instellingen en het vormingsfonds, de
criteria voor toekenning van de vormingsmiddelen en de eigen organisatie van de vormingsactiviteiten
vastleggen. Het vormingsfonds moet leiden tot bijkomende opleidings- en vormingsinitiatieven bovenop de
bestaande opleidings- en vormingsinitiatieven die al in de instellingen aanwezig zijn.
8. De ondersteuning van uitwisselingsprojecten tussen de drie gemeenschappen in België.
In 2004 werd, op initiatief van het Prins Filipsfonds, een samenwerkingsproject ‘Erasmus Belgica’ opgezet
tussen de drie gemeenschappen van België om universiteitsstudenten of hogeschoolstudenten de mogelijkheid te
geven om een gedeelte van hun opleiding aan een universiteit of een hogeschool in een andere Gemeenschap
door te brengen.
Wegens de enorme en stijgende interesse van de hogescholen en universiteiten voor dit uitwisselingsprogramma
in 2004 werd het krediet voor 2005 verhoogd tot 75.000 euro. Ook voor 2007 is hetzelfde bedrag voorzien. De
toekenning gebeurt via subsidies aan de hogescholen en de universiteiten.
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9. Het verlenen van een subsidie aan de studiecentra open hoger onderwijs.
Op grond van een overeenkomst inzake samenwerking tussen enerzijds de Open Universiteit Nederland en
anderzijds de Vlaamse universiteiten en de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, kunnen Vlaamse
studenten een inschrijving nemen voor de cursussen van de Open Universiteit Nederland onder dezelfde
voorwaarden als de Nederlandse studenten. De Vlaamse universiteiten hebben in Vlaanderen zes studiecentra
opgericht voor de begeleiding en de tentaminering van Vlaamse studenten.
De voornaamste taken van de studiecentra zijn het verstrekken van informatie en advies, de inrichting en
organisatie van de studiebegeleiding van Vlaamse studenten en de organisatie van tentamens. Het bekostigingsmechanisme van de studiecentra is gebaseerd op een forfaitair bedrag (12.394,68 euro per studiecentrum) en een
variabele component berekend op basis van het aantal inschrijvingen met examenrechten. Het maximumbedrag
per eenheidsmodule bedraagt 185,92 euro. Door het beperken van de vaste component in de subsidieregeling ten
voordele van de variabele component worden de studiecentra die een dynamischer beleid voeren in het kader
van de ontwikkeling van het open hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap beter ondersteund, zonder dat
dit een meeruitgave veroorzaakt.
Het beschikbaar stellen van het onderwijsaanbod van de Open Universiteit Nederland aan studenten in
Vlaanderen is een efficiënte en effectieve vorm van levenslang leren.
Het systeem van de studiecentra is op dit ogenblik de enige alternatieve piste voor het behalen van een diploma
hoger onderwijs buiten het regulier hoger onderwijs. Bovendien is dit één van de meest succesvolle vormen van
levenslang leren en blijkbaar ook één van de enige die veel bijval krijgt én dan bijna uitsluitend van
beroepsactieve mensen.
Rekeninghoudende met het relatieve succes van deze formule en het feit dat deze opleidingsvorm, in
vergelijking met de reguliere trajecten, een aanzienlijke eigen financiële inbreng van de cursisten vereist, is het
handhaven van deze uitgaven verantwoord..
In afwachting van de globale herziening van de financieringsregeling van het hoger onderwijs wordt de
financiële regeling voor de studiecentra op het peil van 2003 gehouden.
C. De instrumenten
De belangrijkste instrumenten zijn de subsidiëring, de controle en de regelgeving. De middelen worden
toegewezen met het oog op het realiseren van bepaalde doelstellingen zoals de kwaliteitsverbetering, evaluatie
en meta-evaluatie, de toelatingsproef, het verstrekken van informatie aan de universiteiten en de hogescholen en
de realisatie van projecten.
Er is in vergelijking met het onmiddellijke verleden meer aandacht voor de evaluatie en de meta-evaluatie,
i.e. erkenning en accreditatie. Het is ook de bedoeling om deze vormen van kwaliteitsbewaking en controle
verder te 'institutionaliseren'.
D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
In het kader van de stimulansfinanciering kunnen de volgende activiteiten vermeld worden: het informeren van
de universiteiten en de hogescholen, het installeren van een selectie- of erkenningscommissie, de selectie van de
verschillende projecten, de accreditatie en het uitbetalen van de toelagen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
1. ONTVANGSTEN
nihil
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2. UITGAVEN
3. Hoger onderwijs

NGK

Krediet
3.572

2004
Uitvoering %

Krediet
3.760

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
4.972

2007
Krediet
4.606

2006
Krediet
419

2007
Krediet
0

Basisallocatie 12.02 : Werkingskosten toelatingsexamen arts/tandarts

NGK

Krediet
377

2004
Uitvoering %
90

Krediet
406

2005
Uitvoering %
86,50

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van
het ministerie van Onderwijs en Vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in
dat de werkingsmiddelen van de administraties herschikt moeten worden naar vier nieuwe
basisallocaties.
Concreet werd het krediet van deze basisallocatie verdeeld over:
- PR 35.40 BA 12.74 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige
basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties - agentschap hoger onderwijs en
volwassenenonderwijs
Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan.
Basisallocatie 12.06 : Allerhande uitgaven in verband met de herstructurering bachelor-master en de
rechtspositieregeling voor studenten

NGK

Krediet
237

2004
Uitvoering %
100

Krediet
164

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
166

2007
Krediet
0

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van
het ministerie van Onderwijs en Vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in
dat de werkingsmiddelen van de administraties herschikt moeten worden naar vier nieuwe
basisallocaties.
Concreet werd het krediet van deze basisallocatie verdeeld over:
- PR 35.40 BA 12.71 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige
basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties - departement onderwijs en
vorming
- PR 35.40 BA 12.72 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige
basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties - agentschap voor
onderwijscommunicatie
Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan.
Basisallocatie 12.07 : Uitgaven in het kader van de lerarenopleiding

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
130

Het oorspronkelijke krediet (65 duizend euro) stond voorheen ingeschreven onder BA 12.18 van
PR 39.2. Het is de bedoeling dit initiatief, dat binnen de reguliere lerarenopleiding de
ontwikkeling van een opleiding voor islamleerkrachten beoogt, uit te breiden naar andere
hogescholen. Hiervoor werd het beschikbare krediet verhoogd met 65 duizend euro.
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Basisallocatie 33.03 : Subsidie aan studentenkoepelverenigingen – hoger onderwijs

NGK

Krediet
195

2004
Uitvoering %
100

Krediet
197

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
199

2007
Krediet
201

2006
Krediet
188

2007
Krediet
250

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing
Basisallocatie 33.04 : Subsidie expertisecentrum studenten met een handicap

NGK

Krediet
188

2004
Uitvoering %
100

Krediet
188

2005
Uitvoering %
100

De verhoging van het krediet moet het expertisecentrum in staat stellen haar opdracht verder uit
te bouwen. Het is de bedoeling de subsidie structureel te verankeren via het sluiten van een
beheersovereenkomst die over meerdere jaren zal lopen.
Basisallocatie 33.05 : Subsidie aan het sectoraal vormingsfonds hoger onderwijs

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
1.070

2007
Krediet
1.070

2006
Krediet
75

2007
Krediet
75

Het krediet wordt op het peil van vorig jaar gehouden.
Basisallocatie 34.01 : Subsidies in het kader van “Erasmus Belgica”

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
75

2005
Uitvoering %
100

Het krediet wordt op het peil van vorig jaar gehouden.
Basisallocatie 40.03 : Werkingsuitkering aan de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie
(NVAO)

NGK

Krediet
1.943

2004
Uitvoering %
100

Krediet
2.098

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
2.223

2007
Krediet
2.248

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
632

2007
Krediet
632

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.
Basisallocatie 40.10 : Subsidiëring open hoger onderwijs

NGK

Krediet
632

2004
Uitvoering %
100

Krediet
632

In afwachting van de nieuwe financieringsregeling wordt de subsidiëring van het open hoger
onderwijs op het peil van de vorige jaren gehouden.
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PROGRAMMA 34.1
DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

begroot
AO
TO

2004
Uitvoering %

11.145

begroot

2005
Uitvoering %

11.832

2006
Begroot bc

2007
raming

12.626

13.313

2006
Krediet
164.744

2007
Krediet
163.918
12.626

2. UITGAVEN

NGK
VRK
BVJ

Krediet
134.697
11.145
528

2004
Uitvoering %

Krediet
142.371
11.832
676

2005
Uitvoering %

15

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Overzicht van het gevoerde beleid en de beleidsopties.
Op 1 september 1990 werd gestart met een nieuwe structuur voor het Deeltijds Kunstonderwijs op basis van
titel V van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs II en de twee organisatiebesluiten van
dezelfde datum. Sindsdien werden nog wel enkele wijzigingen gerealiseerd: de teldatum voor de berekening
van het aantal uren-leraar werd verlegd van 1 oktober naar 1 februari, het inschrijvingsgeld werd verhoogd
en een verminderd tarief werd ingevoerd voor sommige categorieën, de aanwendingspercentages voor de
berekening van het aantal uren-leraar werden aangepast om de sector financieel beheersbaar te houden.
Tevens werd het begrip “financierbare leerling” ingevoerd en rationalisatie- en programmatienormen voor
instellingen, studierichtingen en graden werden herzien.
Naast het legistieke luik werd er ook, in overleg met en op vraag van de sector, een eerste vereenvoudiging
doorgevoerd van de gebruikte documenten en formulieren. Bovendien is de informatisering (aansluiting op
instellingen- en leerlingendatabank) 100 % operationeel.
Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 zorgt ondermeer voor een bijsturing van de
programmatiemogelijkheden in het DKO. De programmatie van nieuwe filialen werd aan duidelijke
beperkingen onderworpen en er is voorzien in een budgettaire compensatie van de programmaties door het
optrekken van het inschrijvingsgeld met uitzondering van het laagste tarief vanaf het schooljaar 2000-2001.
Een nieuw wijzigings-BVR van 14 december 2001 komt tegemoet aan de behoefte aan structuurvernieuwing
en -actualisering, en laat het DKO aansluiten op het proces van leren voor alle leeftijden.
De aanpassingen zorgen voor:
- grotere flexibiliteit van de trajecten ;
- actualisering en differentiëring van het studieaanbod ;
- meer autonomie voor de directie en de leerkrachten.
Op die manier werd er uitvoering gegeven aan één van de aandachtspunten voor het DKO uit de beleidsnota
Onderwijs & Vorming 1999-2004.
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Vanaf het schooljaar 2002-2003 wordt het DKO opgenomen in de aktieprogramma’s voor de informatisering
van het onderwijs. Een jaarlijks hernomen besluit van de Vlaamse regering inzake ICT-coördinatie in het
onderwijs maakt de aanstelling van ICT-coördinatoren mogelijk en de uitbetaling van werkingsmiddelen
hiervoor. Het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 2003 betreffende het tijdelijk project voor de
informatisering van het onderwijs (ICT-infrastrucuurprogramma, het vroegere PC/KD) kende ook aan
DKO-scholen een eenmalige werkingssubsidie toe in het schooljaar 2002-2003 om de ICT-infrastructuur te
onderhouden of uit te breiden.
Volgende aandachtspunten blijven richtinggevend :
- De fundamenten van een kwalitatief DKO met een optimale verhouding tussen kostprijs en aanbod moeten
verstevigd worden. Verder denken aan een aangepaste organisatievorm met een vraaggestuurd concept blijft
dan ook belangrijk.
- Vernieuwing moet gestimuleerd worden door experimenten in een gestructureerde vorm mogelijk te
maken.
- Uitgaand van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar de financiering van het DKO (een
analyse van de inbreng van de gemeenten als inrichtende machten), moet een optimaal partnership tussen
cursist, inrichtende macht en overheid gevonden worden.
In 2004 werd speciale aandacht geschonken aan talentvolle jongeren waarvoor er speciale
opleidingstrajecten uitgewerkt werden. De coördinatie verliep via samenwerking met de in het veld
bestaande organisaties die zich bezighouden met jong muzikaal talent.
Daarnaast blijft de samenwerking met het basisonderwijs via de bestendiging van het project Muzische
vorming een belangrijk punt.
A. De strategische doelstellingen
Het DKO wil via de kunstopleidingen gegeven in de academies voor Muziek, Woordkunst en Dans enerzijds
en de academies voor Beeldende Kunst anderzijds een bijdrage leveren tot de totale persoonlijkheidsvorming
van de mens.
Beleidsveld en doelgroep:
Het Deeltijds Kunstonderwijs richt zich zowel tot jongeren als tot volwassenen.
Het Deeltijds Kunstonderwijs leidt leerlingen op in 4 studierichtingen nl. Muziek, Woordkunst, Dans en
Beeldende Kunst.
In de praktijk zijn er enerzijds de Academies voor Muziek, Woordkunst en Dans en daarnaast de Academies
voor Beeldende Kunst.
Andere beleidsinstanties
Vlaamse Gemeenschap (departement WVC) in het kader van de jeugdmuziekateliers
Particuliere opleidingsinitiatieven.
Steden & gemeenten
Vlaamse Gemeenschapscommissie

Het Deeltijds Kunstonderwijs beoogt de vorming van de artistieke persoonlijkheid van de student
(kunstbeleving en -beoefening). Deze onderwijsvorm past ook in een breder kader van permanente en
culturele vorming.
Daarnaast biedt het Deeltijds Kunstonderwijs aan jongeren die kiezen voor een professionele artistieke
loopbaan de mogelijkheid om zich terdege voor te bereiden op het hoger kunstonderwijs.
Ten slotte is het Deeltijds Kunstonderwijs een belangrijke schakel in een kwaliteitsvol lokaal sociaalcultureel
leven.
Bron : Het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990.
B. De instrumenten
1. Reglementering
- Decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990.
- Decreet betreffende het onderwijs –XIII-Mozaïek van 13 juli 2001.
- Decreet betreffende het onderwijs-XIV van 5 februari 2003
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- Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990, houdende de organisatie van het Deeltijds
Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
regering van 1 september 1993, 8 juni 1999 en 14 december 2001.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990, houdende de organisatie van het Deeltijds
Kunstonderwijs, studierichting Beeldende Kunst, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 1
september 1993, 8 juni 1999 en 14 december 2001.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de
weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend
personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs,
studierichting "Beeldende kunst", zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 2 december 1992,
van 15 april 1997 en van 10 maart 1998.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de
weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend
personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs,
studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans", zoals gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse regering van 2 december 1992, van 15 april 1997 en van 10 maart 1998.
- Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juli 2002 betreffende de bepaling van het aanwendingspercentage
van het aantal uren-leraar in het Deeltijds Kunstonderwijs.
- Besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 2003 betreffende het tijdelijk project voor de
informatisering van het onderwijs.
- Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 inzake ICT-coördinatie in het onderwijs, zoals
gewijzigd.
2. Financiële middelen
Lonen
Ongeveer 98 % van het totale beschikbare krediet wordt gebruikt voor het betalen van de lonen van het
personeel van de DKO-scholen.
Werkingsmiddelen
De scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs en van het vrij gesubsidieerd onderwijs ontvangen
jaarlijks een werkingssubsidie die berekend wordt op basis van het aantal toegekende leraarsuren. Deze
werkingsmiddelen maken ongeveer 2 % uit van het totale krediet ten laste van de onderwijsbegroting.
De werkingsmiddelen van het gemeenschapsonderwijs zijn geïntegreerd in de dotatie van het secundair
onderwijs. Ook de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” in Mechelen krijgt jaarlijks een werkingssubsidie.
In het schooljaar 2002-2003 kregen alle scholen van het gemeenschapsonderwijs, het officieel en vrij
gesubsidieerde onderwijs, een eenmalige bijkomende werkingssubsidie voor hun ICT-infrastructuur.
Vanaf het schooljaar 2002-2003 krijgen alle scholen van het gemeenschapsonderwijs, het officieel en vrij
gesubsidieerde onderwijs, een bijkomende werkingssubsidie voor hun ICT-coördinatie Deze regeling geldt
voorlopig voor drie schooljaren. (cfr. Programma 39.20). Vanaf het schooljaar 2005-2006 geldt de regeling
voor 6 schooljaren.
Inschrijvingsgeld
In het DKO worden 4 tarieven gehanteerd bij het innen van het inschrijvingsgeld.
Deze gelden komen terecht in een afzonderlijk begrotingsfonds waaruit geput wordt om salarissen en
salarissubsidies te bekostigen.
De regelgeving over het inschrijvingsgeld stond verspreid over een vijftal BVR’s. In het mozaïekdecreet van
13.07.2001 werd deze reglementering tot een coherent geheel verwerkt. Daarnaast kwam er ook een sociale
reductie bij studenten: 18 tot 24-jarigen die voltijds studeren hebben daardoor nu ook recht op het
verminderd tarief.
De bedragen werden voor twee schooljaren vastgelegd.
Het decreet onderwijs-XIV van 5 februari 2003 bepaalt nieuwe basisbedragen voor het inschrijvingsgeld
vanaf het schooljaar 2002-2003. Deze basisbedragen zijn:
- 158 Euro voor volwassenen (18+ j.)
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- 91 Euro verminderd tarief voor sommige categorieën van volwassenen (bijv. werklozen, gehandicapten,…).
- 48 Euro voor de jongeren (-18 j.)
- 31 Euro verminderd inschrijvingsgeld voor sommige categorieën van jongeren
Het decreet XIV voorziet ook de mogelijkheid tot indexering vanaf het schooljaar 2003-2004.
Voor het schooljaar 2006-2007 bedragen de geïndexeerde tarieven 170, 98, 52 en 34 Euro.
Het inschrijvingsgeld moet door de school doorgestort worden aan het departement onderwijs uiterlijk 15
november 2006.
C. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
De belangrijkste prestatie die geleverd wordt in het Deeltijds Kunstonderwijs is het lesgeven aan de
leerlingen (in groepsverband of individueel). Het krediet voor het Deeltijds Kunstonderwijs wordt dan ook
zo goed als volledig besteed aan het uitbetalen van lonen van leraars.
Het uitgangspunt voor de berekening van het aantal uren-leraar vormt de "financierbare leerling" die geteld
wordt per graad en studierichting op 1 februari van het voorgaande schooljaar. Op deze leerlingenaantallen
worden omkaderingscoëfficiënten en eventueel aanwendingspercentages toegepast om tot het totale aantal
uren-leraar voor het volgende schooljaar te komen. Het toekennen van een directeursambt is eveneens
afhankelijk van het aantal financierbare leerlingen. De administratieve omkadering wordt vastgesteld op
basis van het aantal uren leraar.
Voor het schooljaar 2006-2007 werden in juni 2006 onderstaande uren toegekend :
Leraarsuren:
Beeldende kunst
Muziek, Woord,
Dans

17828
54027

Studiemeerster-opvoeder en opsteller:
Beeldende kunst
Muziek, Woord,
Dans

1928
2042,5

Directie:
Beeldende kunst
Muziek, Woord,
Dans

1312
2000

In oktober 2006 komen daar de leraarsuren bij voor lopende programmaties van nieuwe studierichtingen en
de leraarsuren voor experimenten.
Als prestatiedrijvers kunnen gedefinieerd worden: het aantal financierbare leerlingen, de
omkaderingscoëfficiënten en de eventuele aanwendingspercentages.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
1. ONTVANGSTEN
Artikel 34.10 16.90 - Ontvangsten m.b.t. het inschrijvingsfonds DKO
2004
Raming
AO
TO

2005
Uitvoering

10.497

Raming

Uitvoering

11.145

2006
Raming bc

2007
Raming

12.626

13.041

De middelen afkomstig uit het begrotingsfonds DKO worden gebruikt voor de financiering van de
loonuitgaven. De stijging is te verklaren doordat er een stijging wordt verwacht van het aantal inschrijvingen
in het DKO.
2. UITGAVEN
1. Lonen

NGK
VRK
BVJ

2004
Krediet
Uitvoering %
132.069
11.145
582

2005
Krediet
Uitvoering %
139.910
11.832
676

2006
Krediet
162.151
0

2007
Krediet
161.202
12.626

Bij de budgetcontrole 2006 werd er beslist om het fonds DKO (inschrijvingsgelden schooljaar 2006-2007)
niet aan te wenden in het begrotingsjaar 2006, maar in het begrotingsjaar 2007. Vandaar dat het variabel
krediet 2006 op nul staat. Door de toename van de cursisten in de telling 1/2/2006 stijgt de omkadering met
3,8 % in het schooljaar 2006-2007. De indexatie van de wedden eind 2006 en de betaling van het RSZvoorschot december 2006 veroorzaken eveneens een toename van de loonkost.

2. Werking

NGK

Krediet
2.378

2004
Uitvoering %

Krediet
2.461

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
2.593

2007
Krediet
2.716

Vanaf het schooljaar 2002-2003 werd voorzien in een nieuwe indexeringswijze van de werkingstoelagen
naar analogie van de indexeringswijze van de inschrijvingsgelden. De stijging van het krediet in 2007 wordt
veroorzaakt door een stijging van het aantal toegekende leraarsuren.
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PROGRAMMA 34.2
ONDERWIJS SOCIALE PROMOTIE
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
Niet van toepassing
2. UITGAVEN

NGK
BVJ

2004
Krediet Uitvoering %
193.051
2.129

Krediet
202.183
1.367

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
225.760
418

2007
Krediet
247.130

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten
Overzicht van het gevoerde beleid en de beleidsopties
Gerealiseerd beleid
In de Vlaamse Gemeenschap zijn er diverse publiek gefinancierde onderwijs-, opleidings- en
vormingsvoorzieningen voor volwassenen. Hiervan is het onderwijs voor sociale promotie zonder enige
twijfel de grootste voorziening. Deze onderwijsvoorziening laat reeds gedurende decennia aan tienduizenden
Vlamingen toe hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te verbeteren.
Momenteel worden met dit onderwijs ruim 250.000 cursisten bereikt die dit onderwijs volgen, hetzij om
professionele doeleinden, hetzij om hun talenkennis te verhogen, hetzij om algemene persoonlijke
vaardigheden te ontwikkelen.
Met de goedkeuring van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden
betreffende het volwassenenonderwijs kreeg het onderwijs voor sociale promotie de basis voor een grondige
hervorming die moet toelaten dat dit vernieuwd volwassenenonderwijs vlot en accuraat ingaat op de
behoeften van de regio, en dit zowel op de individuele noden als op de behoeften van het bedrijfsleven. Dit
decreet leidde reeds tot een omvangrijke schaalvergroting onder de centra voor volwassenenonderwijs.
Daardoor konden zij meer slagkrachtig in hun regio opereren en zich als volwaardige partners opstellen in
relatie tot de andere onderwijsverstrekkers en het bedrijfsleven.
Het is aan de centra voor volwassenenonderwijs om de mogelijkheden die in dit decreet en de
uitvoeringsbesluiten vervat liggen ten volle uit te baten, zodat het volwassenenonderwijs in Vlaanderen
inderdaad een nieuw élan krijgt. Alles wijst erop dat de centra inderdaad deze kans gegrepen hebben. Het
voortdurend stijgend aantal lesurencursist toont dit alvast aan.
Beleidsopties
In 1999 werd voor de berekening van de omkadering met leraarsuren uitgegaan van een historisch forfait
voor de bepaling van het aantal leraarsuren. Als het historisch aantal lesurencursist met 3% steeg of daalde
werd het historisch forfait leraarsuren aangepast. Deze financieringswijze werd aangewend omdat om
historische redenen het geen algemeen geldende coëfficiënten konden ingevoerd worden zoals in de andere
onderwijsniveaus. Dat zou immers kunnen leiden tot onvoorzienbare effecten en witte vlekken in het aanbod.
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Na vijf jaar is de koppeling aan dit historisch forfait niet meer relevant. Bovendien genereerde dit systeem
een aantal ongewenste neveneffecten.
In afwachting van het nieuwe decreet volwassenenonderwijs werd voor het schooljaar 2005-2006 en het
schooljaar 2006-2007 bij wijze van overgang een nieuwe berekeningswijze voor het lestijdenpakket
uitgewerkt. Deze overgangsregeling leidt tot een gecontroleerde groei van de omkadering.
In samenspraak met de onderwijsverstrekkers zal de vormgeving van het gecombineerd onderwijs verder
worden uitgewerkt. Er zullen experimentele projecten van gecombineerd onderwijs met e-leren opgestart
worden. In deze projecten zal gebruik gemaakt worden van het leerplatform en de cursussen van BIS-online.
Onderwijsorganisatorisch zal verder gewerkt worden aan de uitbouw van een modulaire structuur. We
voorzien in een geleidelijke afbouw van de huidige lineaire en voorlopige modulaire structuur in het
volwassenenonderwijs naar een nieuwe en transparantere modulaire structuur. Hieraan zal progressief maar
omzichtig gewerkt worden tijdens de volgende schooljaren. Zo werd de nieuwe modulaire structuur reeds
voor tientallen opleidingen in 16 studiegebieden ingevoerd. De invoering van de nieuwe modulaire structuur
vergt belangrijke inspanningen van de centra, zowel op het pedagogisch-didactische als organisatorische
vlak. Door deze gefaseerde implementatie kunnen de centra de inspanningen beter spreiden.
Er zal verder actief gewerkt worden aan de uitbouw en professionalisering van een beleid rond elders
verworven competenties (EVC), dit zowel in functie van een vrijstellingenbeleid in de centra voor
volwassenenonderwijs als in het certificeren van competenties.
Het decreet van 2 maart 1999 betreffende het volwassenenonderwijs bracht belangrijke vernieuwingen mee
en maakte het volwassenenonderwijs ongetwijfeld sterker. Thans stellen wij vast dat met deze vernieuwing
verder moet gegaan worden om het volwassenenonderwijs een werkelijk actieve rol te kunnen laten spelen in
het landschap van het levenslang leren. In het in voorbereiding zijnde nieuwe decreet zal de regionale
samenwerking tussen de centra, zowel de centra voor volwassenenonderwijs als de centra voor basiseducatie,
een belangrijk uitgangspunt zijn.. Er zal meer beleidsverantwoordelijkheid gelegd worden bij de centra en
het personeelsstatuut zal meer afgestemd worden op de specificiteit van het volwassenenonderwijs. Het
nieuwe decreet moet operationeel zijn tegen 1 september 2007
A. De strategische doelstellingen
Het onderwijs voor sociale promotie is onderwijs naast of los van de initiële onderwijsloopbaan en heeft tot
doel de cursisten kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen, nodig voor het maatschappelijk
functioneren, het deelnemen aan verder onderwijs, de uitoefening van een beroep of het beheersen van een
taal en de cursist in staat te stellen een erkend diploma, getuigschrift of certificaat te behalen.
Doelgroep en beleidsveld
Personen die zich willen voorbereiden op het behalen van een diploma secundair onderwijs of die in het
perspectief van omscholing een tweede of een derde diploma willen behalen.
Personen die een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie willen behalen
Personen die zich willen bijscholen/omscholen/specialiseren in het kader van hun beroepsactiviteiten.
Personen die in het kader van het levenslang leren nieuwe vaardigheden en kennis willen verwerven binnen
een snel evoluerende maatschappij
Personen die in de hedendaagse samenleving als assertieve, zelfstandige en creatieve mensen hun rol binnen
hun werkmilieu, hun gezin en hun vrijetijdsomgeving naar behoren willen vervullen.
Om regelmatig cursist te zijn in het secundair onderwijs voor sociale promotie moeten de betrokkenen aan de
voltijdse leerplicht voldaan hebben en voldoen aan de specifieke toelatingsvoorwaarden voor de concrete
cursus waarvoor zij inschrijven. Voor het hoger onderwijs voor sociale promotie moet men een diploma
secundair onderwijs hebben of 21 jaar zijn en slagen in een toelatingsproef ingericht door het centrum voor
volwassenenonderwijs.
Het onderwijs wordt verstrekt door erkende en gefinancierde of gesubsidieerde centra voor
volwassenenonderwijs, ingericht door het Gemeenschapsonderwijs, Gemeenten of Provincies en door vzw's.
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Andere beleidsinstanties
* Vlaamse Gemeenschap
- Departement Onderwijs – B.I.S.
- VDAB
- VIZO
- erkende sociaal-culturele organisaties
* Sectoriële opleidingsinitiatieven
* Particuliere opleidingsinitiatieven
B. Operationele doelstellingen
Het onderwijs voor sociale promotie is onderwijs naast of los van de initiële onderwijsloopbaan en heeft tot
doel aan de cursisten kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen, nodig voor het maatschappelijk
functioneren, het deelnemen aan verder onderwijs, de uitoefening van een beroep of het beheersen van een
taal en de cursist in staat te stellen een door de Vlaamse Gemeenschap erkend studiebewijs te behalen.
Om dit doel te realiseren kan onderwijs voor sociale promotie worden verstrekt dat gericht is op :
1° het behalen van een diploma secundair onderwijs of een diploma van hoger onderwijs voor sociale
promotie;
2° het verwerven van een beroepskwalificatie;
3° het uitdiepen of aanvullen van reeds verworven kennis en vaardigheden, verworven op het niveau van het
secundair onderwijs, of van het onderwijs bedoeld in 2°;
4° het verwerven van pedagogische bekwaamheid;
5° het verwerven van talenkennis;
6° de ontplooiing van het individu in zijn verschillende dimensies zoals werkmilieu, gezin en
vrijetijdsbesteding.
Bron : * Decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het
volwassenenonderwijs
C. De instrumenten
Momenteel beschikt de overheid in het kader van het onderwijs voor sociale promotie over onderstaande
beleidsinstrumenten :
1. Reglementering
Decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs en de
daarbij horende uitvoeringsbesluiten;
De decreten van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositieregeling en de daarbij horende
uitvoeringsbesluiten;
Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en de daarbij
horende uitvoeringsbesluiten;
2. Financiële middelen
Lonen
Het krediet voor personeelsuitgaven wordt gebruikt voor de lonen en wedden van het personeel van de centra
voor volwassenenonderwijs en voor de wedden van de pedagogische inspectie.
Werkingsmiddelen
De centra voor volwassenenonderwijs ontvangen geen werkingskredieten ten laste van de
onderwijsbegroting. Hun werking wordt bekostigd via de inschrijvingsgelden die door de cursisten
rechtstreeks aan de centra worden betaald.
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In de begroting worden wel drie basisallocaties ingeschreven waarop de betaling aan de inrichtende machten
van de centra van het minimum inschrijvingsgeld van de vrijgestelde cursisten geschiedt.
Het inschrijvingsgeld van de cursisten in het onderwijs voor sociale promotie wordt gereglementeerd door
artikel 50 van voornoemd decreet van 2 maart 1999. Dit artikel bepaalt de omvang van het inschrijvingsgeld
dat mag gevraagd worden, de categorieën van cursisten die vrijgesteld worden van inschrijvingsgeld en stelt
eveneens dat de Vlaamse Gemeenschap aan de centra voor volwassenenonderwijs het inschrijvingsgeld van
de vrijgestelde cursisten terugbetaalt naar rato van 0,38 € per lestijd en vanaf 1 september 2006 naar rato
van 0,39 € per lestijd.
Door het geciteerde decreet van 2 maart 1999 werd het aantal categorieën van cursisten vrijgesteld van
inschrijvingsgeld aanzienlijk uitgebreid. Mede door het overheidsbeleid – bv. stimuleren van werklozen om
opleidingen te volgen, inburgeringsbeleid… - stijgt het aantal vrijgestelde cursisten. Het is echter moeilijk
een exacte prognose te maken van het aantal vrijgestelde cursisten Hetzelfde geldt bijgevolg voor de
financiële weerslag hiervan.
D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters
De belangrijkste prestaties die geleverd worden door de centra voor volwassenenonderwijs zijn naast het
verstrekken van onderwijs aan de cursisten de pedagogische en administratieve organisatie van dit onderwijs.
Het krediet voor het volwassenenonderwijs wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor de wedden van het
personeel van de centra voor volwassenenonderwijs. Daarbuiten is er nog een krediet voor de promotie van
en vernieuwingen in het volwassenenonderwijs.
De budgettaire parameters zijn het aantal leraarsuren en de kostprijs van een leraarsuur. De kostprijs van een
leraarsuur wordt bepaald door de weddenschalen, de prestatieregeling, de anciënniteitsregeling en de
bepalingen inzake cumul.

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
1. Lonen

NGK
BVJ

Krediet
188.489
751

2004
Uitvoering %

Krediet
197.036
771

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
219.930

2007
Krediet
240.788

De loonkredieten 2007 worden bij de initiële begroting geraamd o.b.v. de gekende loonuitgaven 2005. De
raming van het aantal te betalen personeelsleden (uitgedrukt in budgettaire full-time equivalenten) is gebeurd
o.b.v. de betalingen in januari 2006 zoals deze gekend zijn in mei 2006.
De lonen in het OSP stijgen ten opzichte van 2006 met 20.858 dEUR. Belangrijkste element is de
aanpassing van de lonen aan de nieuwe spilindex vanaf november 2006 (+50,7 mio).
Daarnaast worden de lonen ook aangepast aan de vergrijzing (zie lonen PR 31.1). De geraamde vergrijzing
voor het OSP bedraagt 1,800%, wat neerkomt op een toename van 3,9 mio euro)
Door toenemen van het aantal cursisten wordt verwacht dat het lestijdenpakket in het OSP met 5,2% stijgt
schooljaar 06/07. Voor schooljaar 07/08 dient de groei beperkt te worden tot 2%. Budgettair komt dit neer op
een stijging van 9,5 mio.
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De weerslag om in regel te komen met de RSZ-regelgeving (zie lonen PR 31.1) komt voor het
buitengewoon basis neer op 2,9 mio.

2. Werking

NGK
BVJ (*)

Krediet
4.562
1.378

2004
Uitvoering %
100
100

Krediet
5.147
596

2005
Uitvoering %
100
100

2006
Krediet
5.830
418

2007
Krediet
6.342

(*) Voor de terugbetaling van de inschrijvingsgelden van de vrijgestelde cursisten moet elk jaar een
substantieel bijkrediet voorgaande jaren gevraagd worden. Dit komt omdat het aantal vrijgestelde cursisten
steeds hoger ligt dan de oorspronkelijke raming.
Het krediet voor de werking wordt aangewend voor de betaling van inschrijvingsgelden van vrijgestelde
cursisten aan de centra voor volwassenenonderwijs. In het onderwijs voor sociale promotie wordt aan de
cursisten een inschrijvingsgeld gevraagd. Dit inschrijvingsgeld moet de werking van de instelling mogelijk
maken, want in het onderwijs voor sociale promotie worden geen werkingskredieten of –toelagen betaald.
Vanuit sociaal oogpunt besliste de Vlaamse overheid bepaalde cursisten vrij te stellen van de betaling van dit
inschrijvingsgeld. Hierdoor derven de centra voor volwassenenonderwijs inkomsten. Om dit te compenseren,
betaalt de Vlaamse Gemeenschap aan de inrichtende macht de inschrijvingsgelden van de vrijgestelde
cursisten terug naar rato van 0,38 € per lestijd en vanaf 1 september 2006 naar rato van 0,39€ per lestijd.
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PROGRAMMA 34.30
BEGELEID INDIVIDUEEL STUDEREN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

Begroot
AO
TO

2004
Uitvoering %

1.316

52,13

Begroot
822

2005
Uitvoering %
76,20

2006
Begroot bc

2007
Raming

777

664

2006
Krediet
2.613
777
50

2007
Krediet
2.693
405

2. UITGAVEN

NGK
VRK
BVJ

Krediet
2.583
1.316
11

2004
Uitvoering %
99,8
78,94
100

Krediet
2.685
822
0

2005
Uitvoering %
88,03
75,12
0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Situering
Eind jaren negentig werd een grondige vernieuwingsoperatie opgestart met als doel het toenmalige
afstandsonderwijs te moderniseren en te laten uitgroeien tot een krachtig instrument in het beleid rond
levenslang en levensbreed leren. De vernieuwingen raakten alle geledingen van de organisatie :
- administratieve en logistieke processen :
invoering van een cursistenvolgsysteem met integratie van cursisten-, cursus- en mentorenbeheer,
printing en verzending 'on demand' van cursussen en aanvullend didactisch materiaal, facturatie en
ontvangstenverwerking, statistisch beheer, archivatie, e.d.
- communicatie
de naam Begeleid Individueel Studeren werd aangenomen, er werd begonnen met een beperkte
marketing, met mediacampagnes en promotiemateriaal (o.a. brochures), er werd een website
ontwikkeld met o.m. mogelijkheid tot automatisch inschrijven
- didactisch concept van de cursussen
de schriftelijke cursussen die destijds werden aangeboden werden doorgelicht en herwerkt in functie
van een 'constructivistische' aanpak
- wijze van aanbieden van de cursussen
- Terwijl voorheen de cursussen uitsluitend uit schriftelijk materiaal bestonden en lineair gevolgd
moesten worden, met verplichte huistaken en lespakketten die pas verzonden werden nadat de vorige
huistaak ingezonden was, krijgen cursisten nu de gehele cursus zodat zij vrij hun leertraject kunnen
bepalen, is mentorbegeleiding nog aanbevolen maar niet verplicht en kunnen huistaken ook
elektronisch worden uitgewisseld.
- Bovendien wordt een volledig nieuw aanbod uitgewerkt van multimediale en interactieve online
cursussen, BIS Online genoemd, waarbij het hele leerproces zich via de computer afspeelt. Op dit
moment worden de talen Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Duits en NT2 online aangeboden alsook
Aardrijkskunde en Preventie en Bescherming op het Werk.
- invoering van een beperkt inschrijvingsgeld
om de wildgroei van 'vrijblijvende' inschrijvingen af te remmen, werd een beperkt inschrijvingsgeld
ingevoerd op 1 mei 2000.
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De vernieuwingsoperatie had eerst een spectaculaire groei van het inschrijvingsaantal tot gevolg, die echter
genormaliseerd werd na de invoering van het inschrijvingsgeld. Onderstaande tabel geeft de evolutie van de
inschrijvingen weer.
2001
2002
2003
2004
2005

Schriftelijke cursussen
23.345
24.676
28.510
25.453
22.431

BIS Online

317
2.206
4.318

Totaal
23.345
24.676
28.827
27.659
26.749

Een nieuwe wending voor B.I.S.

In 2006 startte ook een verregaande samenwerking met de VDAB, o.a. rond het gemeenschappelijke gebruik
van de elektronische leeromgeving en het samen ontwikkelen en aanbieden van (online) cursussen. Op dit
moment is het moeilijk in te schatten wat deze samenwerking in 2007 exact gaat kosten. Er dient in elk geval
al (een deel van) de nodige middelen in de begroting voorzien te worden; indien nodig zal er bijgestuurd
worden tijdens de begrotingscontrole in 2007.
A. De strategische doelstellingen
De overkoepelende strategische doelstelling van BIS is de Vlaamse volwassen bevolking (doelgroep) de
mogelijkheid te bieden opleiding te volgen via zelfgestuurd afstandsleren en de bijdrage van deze leervorm
aan het levenslang en levensbreed leren te maximaliseren.
Dat kan enerzijds door zelf zuiver afstandsonderwijs te blijven aanbieden. Voor het brede publiek en
daarnaast voor een aantal duidelijke doelgroepen. BIS wil daarbij o.a. inspelen op de beleidsinspanningen
rond gelijke kansen. Een speerpunt daarbij is de ontwikkeling van een diplomagericht cursusaanbod, niveau
3e graad SO. Dit kadert ook in de herwaardering van één van de decretale doelgroepen van BIS: de studenten
die een diploma middelbaar onderwijs willen behalen via de Examencommissie of het TKO.
Anderzijds en onrechtstreeks kan BIS het levenslang leren bevorderen via een doorbraak van vormen van
gecombineerd (blended) leren in de CVO’s via het project CVO online. De CVO’s worden daarbij
ondersteund worden op het vlak van e-leren op drie niveaus:
- ter beschikking stellen online cursussen;
- ter beschikking stellen LMS;
- ter beschikking stellen expertise.
B. De operationele doelstellingen
In 2007 staat BIS voor volgende operationele doelstellingen:
- bestendigen van de samenwerking tussen BIS en de VDAB
Meting: realisatie van deelprojecten in i.s.m. de VDAB (gemeenschappelijk LMS, ontwikkelen van
content, delen communicatie- en informatiekanalen, e.a.)
- positieve evolutie van het aantal inschrijvingen (i.f.v. de doelgroep) door inzet van de juiste
communicatiekanalen;
Meting : aantal inschrijvingen i.f.v. de doelgroep
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C. De instrumenten
C1. Huidige situatie
Reglementering
Decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs en
bijhorend uitvoeringsbesluit over BIS.
Financiële middelen
De werking van BIS wordt gefinancierd met kredieten uit de uitgavenbegroting (PR 34.30 BA 12.63 en BA
12.90) in combinatie met eigen middelen, gegenereerd via de inschrijvingsgelden (Middelenbegroting PR
34.30 BA 12.60 – Toegewezen ontvangsten).
Verwachte inkomsten: 57.000 euro per maand (gebaseerd op inschrijvingen en betalingen in de periode
2004-2006). Terugstortingen Examencommissie: 20.000 euro per jaar. Totaal = 684.000 - 20.000 = 664.000
euro
De terugstortingen zijn een terugkerende kostenpost in het budget van BIS: cursisten krijgen hun
inschrijvingsgeld (voor de cursussen die ze ter voorbereiding op de Examencommissie volgen) terugbetaald
als ze een bewijs voorleggen dat ze effectief examen aflegden (decretale bepaling).
Deze ontvangsten zijn niet-indexgevoelig. De jaarlijkse verhoging van het inschrijvingsgeld begin augustus
met 0,25 euro (schriftelijke cursussen) en 0,75 euro (online cursussen) is mee verrekend. De wettelijke basis
voor deze ontvangsten zijn het decreet op het volwassenenonderwijs van 2 maart 1999 en het besluit van de
Vlaamse regering rond BIS van 8 november 2002.
C2. Toekomstige situatie
In het kader van de huidige visie/evolutie van BIS is er nood aan:
- een nieuw concept
- een nieuwe regelgeving
- een aanbod gericht op kansengroepen
- een doorgedreven samenwerking met andere onderwijsverstrekkers
D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Prestatie: Aantal geregistreerde inschrijvingen
Prestatiedrijvers: Aantal aanvragen van cursisten
Budgettaire parameters:
- schriftelijke cursussen: print en verzendkosten cursus;
- online cursussen: geen meerkost
Prestatie: Aantal verbeterde huistaken (schriftelijk)/begeleide cursisten (online)
Prestatiedrijvers:
- aantal inschrijvingen;
- activiteitsgraad cursisten.
Budgettaire parameters:
- vergoeding mentor schriftelijke cursus per verbeterde huistaak: 18,3 euro per uur;
- waardering huistaken i.f.v. tijd: half uur voor lage niveaus, één uur voor hoge niveaus;
- vergoeding mentor per begeleidde BIS Online cursist: 45 euro per cursist.
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Prestatie : Aantal ontwikkelde cursussen
Prestatiedrijvers :
- vraag CVO’s
- maatschappelijke noden
Budgettaire parameters :
- omvang van de cursus
Prestatie : Aantal CVO’s die deel uitmaken van CVO-online
Prestatiedrijver : Communicatie naar CVO’s
Budgettaire parameters : geen extra kosten
Prestatie : Verbeteringen aan LMS/Overgang naar VDAB
Prestatiedrijvers :
- vraag van cursisten;
- vraag van mentoren;
- vraag van CVO’s, administratie.
Budgettaire parameters :
- aantal mandagen programmeerwerk

Hoofdstuk 2. Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
1. ONTVANGSTEN
Basisallocatie 12.60 Inschrijvingsgelden B.I.S (decreet 02.03.1999, art. 94 §2)

Begroot
AO
TO

2004
Uitvoering %

1.316

52,13

Begroot

2005
Uitvoering %

822

76,20

2006
Begroot bc

2007
Raming

777

664

De verwachte inschrijvingsgelden voor 2007 bedragen 664.000 euro: 57.000 euro per maand (gebaseerd op
inschrijvingen en betalingen in de periode 2004-2006) min de terugstortingen voor de cursisten van de
Examencommissie: 20.000 euro per jaar. Deze terugstortingen zijn een terugkerende kostenpost in het
budget van BIS: cursisten krijgen hun inschrijvingsgeld (voor de cursussen die ze ter voorbereiding op de
Examencommissie volgen) terugbetaald als ze een bewijs voorleggen dat ze effectief examen aflegden
(decretale bepaling).
Deze ontvangsten zijn niet-indexgevoelig. De jaarlijkse verhoging van het inschrijvingsgeld begin augustus
met 0,25 euro (schriftelijke cursussen) en 0,75 euro (online cursussen) is mee verrekend. De wettelijke basis
voor deze ontvangsten zijn het decreet op het volwassenenonderwijs van 2 maart 1999 en het besluit van de
Vlaamse regering rond BIS van 8 november 2002.
2. UITGAVEN
Basisallocatie 12.63: Uitgaven voor de werking van BIS

NGK
BVJ

Krediet
2.583
11

2004
Uitvoering %
99,8
100 %

Krediet
2.685
0

2005
Uitvoering %
88,03
0

2006
Krediet
2.613
50

2007
Krediet
2.693

De beschikbare financiële middelen worden aangewend om :
- mentoren te vergoeden;
- cursussen te ontwikkelen;
- cursusauteurs (en aanverwante taken : taalcontrole, didactici, e.d.) te vergoeden, dit kunnen ook
bedrijven of onderwijsinstellingen zijn;
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- ‘programmeren’ van multimediale cursussen
- opname van audio, tekenen van illustraties, e.d.
- auteursrechtelijke vergoedingen
didactische hulpmiddelen bij de cursussen aan te kopen (cd’s, diskettes, handboeken);
de ondersteunende software van BIS te ontwikkelen, te onderhouden en online te houden (licenties, …);
info over en promotie van afstandsonderwijs;
organisatie van communicatiemomenten met cursisten, mentoren, CVO’s, …;
contracten met externe firma’s : onderhoudscontracten, consultatie, …;
reiskosten;
verzendingskosten.

Basisallocatie 12.90 : Allerhande uitgaven BIS

VRK
BVJ

Krediet
1.316

2004
Uitvoering %
78,94

Krediet
822

2005
Uitvoering %
88,03

De beschikbare financiële middelen worden aangewend voor :
- marketing
- kosten BIS-infolijn

2006
Krediet
777

2007
Krediet
405
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PROGRAMMA 34.4
BASISEDUCATIE
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
Niet van toepassing
2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
18.280

2004
Uitvoering %
99,95 %

Krediet
18.814

2005
Uitvoering %
99,59

2006
Krediet
19.924

2007
Krediet
21.568

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Beleidsperspectieven
Vanaf september 2003 zijn de centra basiseducatie gestart met de invoering van de modulaire structuur.
De achterliggende doelen van deze operatie zijn: het opnemen van de opleidingen Basiseducatie in de
algemene opleidingenstructuur, meer transparantie en flexibilisering, afstemming tussen de centra en met
andere partners, mogelijkheid tot certificering en een verbeterde aansluiting op vervolgopleidingen.
De invoering van de opleidingen in de Basiseducatie volgens vastgelegde opleidingsprofielen gebeurt
stapsgewijs:
-

De modulaire opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2), informatie- en
communicatietechnologie (ICT) en wiskunde zijn op 1 september 2003 ingevoerd;
Het modulaire leertraject Nederlands als tweede taal Alfa (Alfa NT2) is op 1 september 2005
ingevoerd;
De modulaire opleidingen Nederlands, maatschappijoriëntatie, opstap Frans en opstap Engels zijn
vanaf 1 februari 2006 ingevoerd.

In de periode september 2004 – mei 2005 heeft de Inspectie Volwassenenonderwijs een kwalitatief
onderzoek gevoerd naar de organisatie van de modulaire opleidingen NT2, ICT en wiskunde.
De resultaten van dit onderzoek werden in juni 2005 overgemaakt aan de Vlaamse overheid en werden
vervolgens geanalyseerd en besproken met de betrokken actoren. Op basis van het onderzoek, de analyse van
de resultaten en de besprekingen met de verschillende actoren worden de onderzochte modulaire opleidingen
bijgestuurd.
De Inspectie Volwassenenonderwijs heeft in de periode september 2005 – mei 2006 opnieuw een kwalitatief
onderzoek gevoerd naar de organisatie van de modulaire opleidingen. Dit onderzoek wordt verdergezet in de
periode 2006-2007 en zal afgerond worden in juni 2007.
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Na het onderzoek ‘10 jaar basiseducatie’ volgde een evaluatie van de regelgeving. In een eerste opvolging
heeft dit zich vertaald in een aantal aanpassingen aan het bestaande decreet, waaronder bovenvermelde
invoering van de modulaire structuur, het uitreiken van erkende studiebewijzen of certificering.
In het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2005 tot uitvoering van artikel 3, 5, 6 en 6bis van het
decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen zijn de
nadere modaliteiten met betrekking tot de modulaire organisatie van de Basiseducatie bepaald.
Op 24 juni 2005 keurde de Vlaamse regering het strategisch plan geletterdheid goed. De Vlaamse regering
beoogt hiermee een verhoging van het bereik van laaggeletterden, een verhoging van de geletterdheid in
Vlaanderen en op die manier bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde.
Voor de uitvoering van het ‘Strategisch plan geletterdheid’ werd er in de meerjarenbegroting een jaarlijkse
cumulatieve stijging van 5% voorzien van het aantal deelnemersuren.
Evolutie van het budget voor de sector basiseducatie
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2.578 duizend Euro
5.439
6.849
8.547
8.651
11.363
12.603
12.759
14.782 (waarvan 620 duizend Euro specifiek voor Brussel)
14.903 (waarvan 627 specifiek voor Brussel)
14.995 (waarvan 635 specifiek voor Brussel)
15.240 (waarvan 645 specifiek voor Brussel)
17.524 (waarvan 661 specifiek voor Brussel)
17.916 (waarvan 673 specifiek voor Brussel)
18.280 (waarvan 691 specifiek voor Brussel)
18.814 (waarvan 705 specifiek voor Brussel)
19.924 (waarvan 719 specifiek voor Brussel)

A. De strategische doelstellingen
De overheid wil een bijdrage leveren in het bestrijden van de dualisering van de samenleving door het
nastreven van een algemene kwalificatieverhoging van de Vlaamse bevolking en het terugdringen van de
laaggeletterdheid en laaggecijferdheid.
De basiseducatie wil de laaggeschoolde volwassenen via kosteloos onderwijs en vorming uitrusten met
basiscompetenties die nodig zijn voor het volwaardig functioneren in en participeren aan de samenleving.
Doelgroep
Het decreet van 12 juli 1990 (zoals gewijzigd) regelt de organisatie van de basiseducatie voor
laaggeschoolde volwassenen.
Bij de laatste decreetswijzigingen, met name de wijzigingen van 7 mei 2004, werd een nieuwe definitie van
de doelgroep opgenomen. Er wordt afgestapt van een louter formeel scholingscriterium als definitie. Het
begrip ‘laaggeschoolde volwassenen als doelgroep’ van de basiseducatie wordt vanaf nu als volgt
omschreven: “Meerderjarigen voor wie een basisvorming noodzakelijk blijkt om maatschappelijk te
functioneren of een verdere opleiding te volgen.”
In de basiseducatie gaat het met andere woorden om niet meer leerplichtige volwassenen die een geringe of
beperkte schoolopleiding genoten en die daardoor niet beschikken over voldoende basiskennis, vaardigheden en –houdingen (= basiscompetenties) die elementair zijn voor het functioneren in persoonlijke,
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maatschappelijke of professionele situaties en noodzakelijk zijn voor het volwaardig participeren aan de
huidige samenleving.
Andere beleidsinstanties
De basiseducatie werd opgericht om te voorzien in een specifiek onderwijsaanbod voor laaggeschoolde
volwassenen. In de praktijk wordt er echter ook nog door andere instanties een onderwijs-, opleidings- en
vormingsaanbod gerealiseerd naar dezelfde doelgroep.
* Vlaamse Gemeenschap
- VDAB
- Welzijnswerk - Integratiecentra
- Centra voor Deeltijds Onderwijs
- Dienst Jeugdwerk - Centra voor Levensvorming
* Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
* Steden en gemeenten - OCMW's
* Sectoriële opleidingsinitiatieven
* Particuliere opleidingsinitiatieven
…
B. De operationele doelstellingen
Operationalisering van de strategische doelstelling
De overheid wil een toegankelijk netwerk van centra voor basiseducatie uitbouwen met een flexibel aanbod
dat aansluit op de leerbehoeften van de autochtone en allochtone laaggeschoolde volwassenen met de
bedoeling hen toe te laten een hoger niveau inzake taal-, reken-, ICT- en sociale vaardigheden te bereiken.
Permanente vorming moet hierbij een modern en aangepast beleid waarborgen.
De overheid zorgt voor een goede spreiding van centra basiseducatie in alle regio's van Vlaanderen.
De overheid zorgt voor een adequate spreiding van het onderwijsaanbod over alle leerdomeinen in de
basiseducatie, rekening houdend met regionale behoeften.
De overheid biedt via de centra voor basiseducatie een kwalitatief hoogstaand leersysteem aan dat flexibel is
naar tijdstip, tempo, plaats, niveau,…
De overheid waakt over de kwaliteit van het onderwijs en de vorming in de sector basiseducatie.
De overheid voorziet instanties die instaan voor studie, ondersteuning en begeleiding van de praktijk en voor
de beleidsadvisering, en ziet erop toe dat de ondersteunings- en begeleidingsactiviteiten van deze instanties
aansluiten bij de behoeften van de sector en bij de geëxpliciteerde beleidsdoelstellingen.
De overheid wil via wetenschappelijk onderzoek meer inzicht verwerven in de problematiek van de
laaggeschooldheid en draagt zorg voor de implementatie van relevante onderzoeksresultaten in de praktijk
van de basiseducatie.
De overheid wil de laaggeschoolde volwassenen stimuleren om hun basiscompetenties te verbeteren door
gebruik te maken van het aanbod van de centra in functie van een zelfgestuurd leerproces.
De overheid zet acties op om de publieke opinie te informeren en te sensibiliseren over het belang van
deelname aan onderwijs en vorming door laaggeschoolde volwassenen.
De overheid stimuleert de centra voor basiseducatie om acties op te zetten waarmee de potentiële doelgroep
beter kan bereikt worden.
De overheid neemt maatregelen om de participatie van laaggeschoolde volwassenen aan het
onderwijsaanbod in de centra voor basiseducatie te stimuleren.
De overheid wil via de basiseducatie de autochtone en allochtone laaggeschoolde volwassenen de nodige
competenties bezorgen waardoor zij betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt en de uitstroom van
laaggeschoolden uit de langdurige werkloosheid verhoogt.
De overheid zet de centra voor basiseducatie ertoe aan om specifiek onderwijsaanbod in te richten dat toelaat
het kwalificatieniveau te verhogen van de laaggeschoolde volwassenen in functie van de veranderende
behoeften en wijzigende kwalificaties op de arbeidsmarkt.
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De overheid stimuleert de centra voor basiseducatie om hun onderwijs- en vormingsaanbod te kaderen in een
planmatige en regionaal gecoördineerde aanpak.
De overheid wil de doorstroming van laaggeschoolde volwassenen naar vervolgopleidingen en vorming
stimuleren.
De overheid stimuleert het tot stand komen van opleidingstrajecten die aan de laaggeschoolde volwassenen
de aansluiting garanderen van de basiseducatie op verschillende vervolgopleidingen op niveau van, of
vergelijkbaar met de tweede graad van het secundair onderwijs.
De overheid zet de centra voor basiseducatie aan tot overleg en samenwerking met andere
opleidingsverstrekkers.
Realisaties

Æ inzake de uitbouw van een netwerk van centra met een flexibel aanbod
Vlaanderen heeft de jongste jaren een degelijk netwerk voor de basiseducatie uitgebouwd. De 29 centra voor
basiseducatie streven naar een breed en gevarieerd aanbod basiseducatie waarin sprake is van verschillende
opleidingen.
Met de invoering van de modulaire structuur is de reikwijdte en dus het maximale niveau van certificering
vastgelegd.
Taal: het verwerven of verbeteren van lees- en schrijfvaardigheden, spreek- en luistervaardigheden in het
Nederlands als moedertaal en als tweede taal. Zo spelen de centra een belangrijke rol bij het leren van
Nederlands aan allochtonen.
Wiskunde: het verwerven of verbeteren van de rekenvaardigheden voor het dagelijks leven, in functie van
een beroep of verder leren.
Maatschappij- oriëntatie: dit is het verwerven van competenties die functioneel zijn voor de verschillende
rollen die men in het sociale leven opneemt en die elementair zijn om als redzame en weerbare volwassene te
functioneren.
ICT : dit is het verwerven van de nodige basisvaardigheden op vlak van informatie- en
communicatietechnologie om zich verder te vervolmaken in een vervolgopleiding.
Opstapcursussen Frans en Engels bereiden de cursisten voor op een opleiding bij een Centrum voor
Volwassenenonderwijs.
Daarnaast omvat basiseducatie de nodige activerings- en keuzebeleidingsactiviteiten. Dit zijn educatieve
programma’s gericht op de verkenning van educatieve behoeften; een exemplarische kennismaking met de
inhouden en werkwijzen van de basiseducatie en het stimuleren van de deelnemers om na het doorlopen van
het programma zich verder te vervolmaken en door te stromen naar andere educatieve voorzieningen.
Vanaf 1 september 2005 hebben de Centra voor Basiseducatie ook de mogelijkheid tot het inrichten van
maatwerk. Met maatwerk worden activiteiten bedoeld die uitdrukkelijk gevraagd worden door derden,
waarmee het centrum voor basiseducatie een overeenkomst afsluit. Deze activiteiten bevatten uitsluitend
doelen uit de bestaande opleidingsprofielen, leiden niet tot certificering en worden gefinancierd met
decretale middelen.

Coördinatie van het onderwijsaanbod en samenwerking met andere opleidingsverstrekkers
De centra voor basiseducatie werken in toenemende mate samen met andere organisaties bij het organiseren
van educatief aanbod voor laaggeschoolden. De partners zijn bijvoorbeeld VDAB, OCMW, buurtwerk,
migrantenorganisaties, tewerkstellingsinitiatieven, gemeentebesturen, gevangenissen en werkgevers. Het
gaat vooral om cursussen maatschappij-orientatie of Nederlands Tweede Taal.
Met het Plan Geletterdheid, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 24 juni 2005, wordt er naar gestreefd
het aandeel van de opleidingen Nederlands en wiskunde te doen stijgen.
Effecten
Concrete effecten
* Het verwerven van taal-, reken- en sociale vaardigheden door laaggeschoolde volwassenen.
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* Een verhoogde doorstroming van laaggeschoolde volwassenen naar beroepsopleiding of andere vormen
van onderwijs.
* Een verhoogde effectieve deelname aan het onderwijs door laaggeschoolde volwassenen.
Maatschappelijke effecten
* De versnelde integratie van migranten in de maatschappij.
* De verminderde afhankelijkheid van laaggeschoolden t.a.v. derden door de verhoogde zelfstandigheid.
* Het doorbreken van het sociaal isolement van de laaggeschoolde volwassenen.
* Een verhoogde deskundigheid ten aanzien van de basiseducatie.
Bron : Bovenstaande doelstellingen en effecten werden geformuleerd door de werkgroep
doelmatigheidsanalyse APV - sector basiseducatie en zijn gebaseerd op :
* Het decreet van 12 juli 1990 (gewijzigd bij decreet van 21 december 1994) en het besluit van de Vlaamse
regering van 19 april tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 1990 ter uitvoering
van het decreet houdende de regeling van de basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen.
* Het Strategisch Plan Lerend Vlaanderen en het Strategisch Plan Zorgzaam Vlaanderen.
* De Regeringsverklaring van de twee voorgaande Vlaamse regeringen.

C. De instrumenten
Om haar beleid t.a.v. de basiseducatie uit te voeren beschikt de overheid momenteel over onderstaande
beleidsinstrumenten :
* Erkenning als centrum basiseducatie
* Oprichting van instanties voor studie, ondersteuning, praktijkbegeleiding en beleidsadvisering
* Vastleggen volume deelnemersuren
* Subsidies aan de centra voor basiseducatie
In de onderwijsbegroting wordt een globale toelage ingeschreven voor de basiseducatie Deze toelage wordt
berekend op basis van het aantal erkende deelnemersuren. De deelnemersuren worden d.m.v. een
ministerieel besluit toegekend aan elk centrum (cf. vastleggen volume deelnemersuren). Elk centrum
ontvangt een toelage die wordt aangewend voor de personeels- en werkingskosten. De centra ontvangen
jaarlijks 3 voorschotten en nadien wordt het saldo uitbetaald op basis van de gepresteerde deelnemersuren.
De Centra voor Basiseducatie zijn gehouden vanaf 1 maart 2007 de opleiding- en cursistgegevens via
elektronische weg naar het Departement Onderwijs te sturen.
* Subsidies aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie
Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie ondersteunt de werkzaamheden van de 29 centra
voor basiseducatie. Het ontvangt van het departement Onderwijs eveneens een toelage (= onderdeel van de
globale toelage voor basiseducatie) voor hun personeels- en werkingskosten.
* Overeenkomsten met het VOCB
* Overleg en samenwerking met het VOCB
* Administratief toezicht m.b.t. de centra en het VOCB
* Sensibilisering, informatie en promotie
* Wetenschappelijk onderzoek
D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Prestatiedrijvers en budgettaire parameters
Prestatiedrijver : het aantal erkende deelnemersuren dat jaarlijks vastgelegd wordt per MB.
2007

997.427 deelnemersuren

Budgettaire parameter : bedrag dat toegekend wordt per deelnemersuur
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bedrag per deelnemersuur voor de eerste 18.000 dlnu = 20,11 Euro
bedrag per deelnemersuur boven 18.000 dlnu = 16,7 Euro

De voornaamste activiteiten van de centra hebben te maken met de samenstelling en de uitvoering van het
aanbod nl. het lesgeven zelf, de lesvoorbereiding, de cursistenbegeleiding (in- en uitstroom), het
teamoverleg, de bijscholing en de overhead van de organisatie.
De voornaamste activiteiten van het VOCB zijn pedagogische begeleiding en advies, navorming,
ontwikkelingsactiviteiten, beleidsrapportering, verzorgen van publicaties, verstrekken van documentatie en
informatie en de overhead van de organisatie.

Evolutie van het aantal cursisten en het aantal erkende deelnemersuren sinds het schooljaar 1990-1991
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007

7.085
8.673
10.089
11.874
12.912
13.388
13.724
15.086
17.542
19.472
21.240
21.785
25.224
25.967
26.088
nog niet gekend
nog niet gekend

420.000
420.000
542.000
700.000
700.000 (*)
759.400
759.400
838.200 +
838.200 +
838.200 +
838.200 +
904.693 +
904.693 +
904.693 +
904.693 +
949.930 +
997.427 +

43.650 extra deelnemersuren voor Brussel
43.650 extra deelnemersuren voor Brussel
43.650 extra deelnemersuren voor Brussel
43.650 extra deelnemersuren voor Brussel
43.650 extra deelnemersuren voor Brussel
43.650 extra deelnemersuren voor Brussel
43.650 extra deelnemersuren voor Brussel
43.650 extra deelnemersuren voor Brussel
43.650 extra deelnemersuren voor Brussel
43.650 extra deelnemersuren voor Brussel

(*) sedert 1994 worden de erkende deelnemersuren toegekend op basis van een kalenderjaar i.p.v. een
schooljaar

De cursisten in de basiseducatie (2004-2005)
•
•
•
•

Zowat de helft van de cursisten bevindt zich in de leeftijdsgroep 25 – 45 jaar. 21% van de cursisten
is ouder dan 55 jaar. In de opleiding Nederlands als tweede taal is ruim 85% van de cursisten jonger
dan 45 jaar. Bij ICT is slechts 15% van de cursisten jonger dan 35 jaar.
60% van de cursisten zijn vrouwen.
70% van de cursisten is van allochtone afkomst.
Bestaansonzekerheid is kenmerkend voor een groot aantal cursisten. Meer dan 60% van de cursisten
is werkloos, 30% van hen heeft geen eigen inkomen en ruim 40% van alle cursisten leeft van een
vervangingsinkomen.

Percentage effectieve deelnemersuren per leerdomein (2004-2005)
NT1: 0,62%
Wiskunde : 1,27%
NT2 : 71,24%
Alfa NT2: 17,61%
Maatschappijoriëntatie : 4,83 %
ICT: 2,31%
Opstap talen: 0,09 %
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Activering: 0,04%
Open leercentrum: 0,92%
Samengesteld aanbod : 0,86%
Een aanpassing van het decreet laat toe dat individuele begeleiding in deelnemersuren wordt omgezet.
Daartoe mag 10% van de erkende uren worden aangewend.
Nederlands Tweede Taal is over de hele lijn het grootste leerdomein: de meeste deelnemersuren, uren les en
cursussen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
1. Andere BA’s
Basisallocatie 12.01 : Basiseducatie – Dienst- en hulpverlening aan gedetineerden

NGK

Krediet
380

2004
Uitvoering %
97,54%

Krediet
385

2005
Uitvoering %
98,83%

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

Het krediet op deze basisallocatie wordt vanaf 2006 overgeheveld naar PR 34.40 BA 33.33.

Basisallocatie 33.31: Subsidies m.b.t. de basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen
(decreet 12.07.1990)

NGK

Krediet
17.209

2004
Uitvoering %
99,87

Krediet
17.724

2005
Uitvoering %
99,90

2006
Krediet
18.815

2007
Krediet
20.445

Op 24 juni 2005 keurde de Vlaamse regering het ‘Strategisch plan geletterdheid’ goed. De Vlaamse regering
beoogt hiermee een verhoging van het bereik van laaggeletterden, een verhoging van de geletterdheid in
Vlaanderen en op die manier bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde.
Voor de uitvoering van het ‘Strategisch plan geletterdheid’ wordt vanaf 2006 een jaarlijkse cumulatieve
stijging van 5% voorzien van het aantal deelnemersuren per centrum.
Basisallocatie 33.32: Subsidies m.b.t. de basiseducatie specifiek voor Brussel - VESOC

NGK

Krediet
691

2004
Uitvoering %
100

Krediet
705

2005
Uitvoering %
99,54

2006
Krediet
719

2007
Krediet
729

Het Centrum Basiseducatie ‘De Brusseleer’ krijgt jaarlijks een extra contingent deelnemersuren (43.650)
bovenop het contingent dat voorzien wordt in BA 33.31
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Basisallocatie 33.33: Basiseducatie – Dienst- en hulpverlening aan gedetineerden

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet
390

2007
Krediet
394

In december 2000 keurde de regering een strategisch plan goed voor hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden. Het uitgangspunt van dit strategisch plan was dat de gedetineerde onder meer en in de mate
van het mogelijke dezelfde opleidingskansen moet krijgen als een gewone burger. Aan de Centra voor
Basiseducatie werd een coördinerende rol toegekend inzake de organisatie van het onderwijsaanbod in de
gevangenissen. Zij staan in voor de organisatie van de Basiseducatie in de gevangenissen, het detecteren van
de onderwijsbehoeften van de gedetineerden en het begeleiden van het onderwijstraject van de
gedetineerden. De Centra voor Basiseducatie moeten dus niet het volledige educatie aanbod zelf verstrekken.
Wel moeten zij, naast het organiseren van Basiseducatie, op zoek gaan naar andere aanbodsverstrekkers in
functie van de verschillende educatieve vragen van de gedetineerden. In 2002 werden er drie pilootprojecten
opgestart met betrekking tot de implementatie van het Strategisch Plan, met name in de gevangenissen van
Antwerpen, de Kempen en Oudenaarde. Dit maakt dat er van bij de start drie Centra voor Basiseducatie
betrokken waren bij de uitvoering van het Strategisch Plan: CBE Antwerpen, CBE Turnhout en CBE Ronse.
In 2003 hebben een aantal Vlaamse partners betrokken bij het Strategisch Plan er reeds voor gekozen de
pilootregio’s uit te breiden met de pilootregio Brugge. Onderwijs was echter van mening dat het verloop van
het project eerst in de bestaande pilootregio’s moest verdergezet, geëvalueerd en bijgestuurd worden.
Bovendien konden er geen bijkomende middelen worden vrijgemaakt.
In 2004 werd het project in de pilootregio Antwerpen afgebouwd en vanaf 2005 stopgezet. De noodzakelijke
voorwaarden tot het slagen van het project waren niet aanwezig in het arresthuis van Antwerpen.
In 2007 blijft het opzet van het project ‘Basiseducatie – Dienst- en Hulpverlening aan Gedetineerden’ in de
pilootregio’s De Kempen en Oudenaarde ongewijzigd: enerzijds coördinatie van het educatieve aanbod door
de onderwijsverantwoordelijke en anderzijds bijkomend educatief aanbod Basiseducatie en
trajectbegeleiding.
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PROGRAMMA 34.5
COORDINATIE LEVENSLANG LEREN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
Niet van toepassing
2. UITGAVEN

NGK

Krediet
8.268

2004
Uitvoering %

Krediet
12.979

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
13.083

2007
Krediet
15.854

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Dit overkoepelend programma groepeert een aantal kredieten die niet specifiek aan een van de sectoren van
de afdeling Levenslang Leren toe te wijzen zijn.

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties
1. Andere BA’s
Basisallocatie 12.01 : Specifieke werkingskosten

NGK

Krediet
2

2004
Uitvoering %
50

Krediet
2

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
2

2007
Krediet
0

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van Onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen
van de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties.
De kredieten worden verdeeld over :
PR 35.40 BA 12.71 : werkingskosten departement Onderwijs en vorming
PR 35.40 BA 12.72 : werkingskosten agentschap voor onderwijscommunicatie
PR 35.40 BA 12.73 : werkingskosten agentschap voor onderwijsdiensten
PR 35.40 BA 12.74 : werkingskosten agentschap hoger onderwijs en volwassenenonderwijs
Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan.
Basisallocatie 12.03 : Allerhande uitgaven in verband met vernieuwingen in het volwassenenonderwijs

NGK

Krediet
25

2004
Uitvoering %
81,21

Krediet
25

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
25

2007
Krediet
0

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van Onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen
van de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties.
De kredieten worden verdeeld over :
PR 35.40 BA 12.71 : werkingskosten departement Onderwijs en vorming
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PR 35.40 BA 12.72 : werkingskosten agentschap voor onderwijscommunicatie
PR 35.40 BA 12.73 : werkingskosten agentschap voor onderwijsdiensten
PR 35.40 BA 12.74 : werkingskosten agentschap hoger onderwijs en volwassenenonderwijs
Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan.

NEDERLANDS TWEEDE TAAL (4 basisallocaties)
Basisallocatie 12.02 : Projecten gericht op de kwalitatieve verbetering van het aanbod Nederlands
tweede taal voor anderstaligen

NGK

Krediet
499

2004
Uitvoering %
94,13

Krediet
499

2005
Uitvoering %
94,13

2006
Krediet
499

2007
Krediet
499

Uit de eindconclusies van de Rondetafelconferentie NT2 (georganiseerd op 24 mei 2002) was gebleken dat
er naast een tekort aan aanbod NT2 ook een behoefte is aan kwalitatieve ondersteuning van het werkveld. De
realisatie van deze kwalitatieve projecten houdt een verdere uitvoering van de aanbevelingen en
eindconclusies van de RTC NT2 ’02 in. Daarnaast werd de aanwending van deze middelen uitgebreid naar
de kwalitatieve ondersteuning van de Huizen van het Nederlands bij de uitvoering van hun opdracht.
In 2006 werden deze middelen in hoofdzaak aangewend voor de verdere implementatie van de elektronische
gegevensuitwisseling in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid, ook wel ‘Kruispuntbank Inburgering’
genoemd.
Dit project is gericht op de realisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de partners van het
geïntegreerde samenwerkingsverband, met name de Huizen van het Nederlands, de onthaalbureaus en
VDAB.
Basisallocatie 33.01: Subsidies voor de organisatie en coördinatie van het aanbod Nederlands tweede
taal voor anderstaligen

NGK

Krediet
3.278

2004
Uitvoering %
92,56

Krediet
6.278

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
9.744

2007
Krediet
11.478

Het probleem van de wachtlijsten inzake Nederlands als tweede taal is sinds enkele jaren een realiteit. Het is
de bedoeling om deze wachtlijsten stelselmatig weg te werken. Uit dit krediet kunnen zowel de centra voor
basiseducatie, alsook in specifieke gevallen de centra voor volwassenenonderwijs (bvb zomeraanbod NT2),
putten om aanvullend op het aanbod dat zij reeds organiseren, op contractuele basis NT2 in te richten.
Basisallocatie 33.02: Subsidies aan de huizen van het Nederlands

NGK

Krediet
833

2004
Uitvoering %
100

Krediet
2.500

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
2.542

2007
Krediet
3.580

In 2002 werd het project 'Huis van het Nederlands' opgestart in zeven pilootregio’s, met name Aalst,
Antwerpen, Brussel, Gent, Mechelen, de Kempen en Sint-Niklaas. Het toekennen van de organisatie en
coördinatie met betrekking tot de intake, desgevallend testing en doorverwijzing van kandidaat-cursisten
NT2 aan een neutraal NT2-loket kwam als één van de belangrijkste beleidsaanbevelingen naar voren tijdens
de RTC NT2 ‘02.
In 2004 werd – nog steeds op projectmatige basis – een uitbreiding van de werking van de Huizen van het
Nederlands naar gans Vlaanderen gerealiseerd (= verklaring voor de stijging van het budget).
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Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands is in werking getreden op 1 juli 2005.
Het decreet van 7 mei 2004 voorziet in acht Huizen van het Nederlands (vijf provinciaal georganiseerd
Huizen van het Nederlands en drie stedelijk georganiseerde Huizen van het Nederlands).
Vanaf 1 juli 2005:
- voeren deze acht Huizen van het Nederlands de decretaal toegekende opdrachten uit en organiseren
hun werking in overeenstemming met de decretale bepalingen;
- worden de Huizen van het Nederlands betoelaagd in overeenstemming met het decreet van 7 mei
2004 (en het besluit van de Vlaamse regering van 22 juli 2005 betreffende de Huizen van het
Nederlands, dit in uitvoering van het decreet van 7 mei 2004).
Stijging van het budget in 2007 :
De stijging is het gevolg van de wijzigingen aan het decreet Inburgering. Zo wordt ondermeer de doelgroep
van het inburgeringsbeleid uitgebreid. Aangezien de Huizen van het Nederlands verantwoordelijk zijn voor
de taaltoetsing en doorverwijzing in het kader van het inburgeringstraject, leidt een verruiming van de
doelgroep tot een taakverzwaring van de Huizen van het Nederlands.
Basisallocatie 33.05: Subsidies aan de Universitaire Talencentra in het kader van het Vlaamse
inburgeringsbeleid

NGK

Krediet
100

2004
Uitvoering %
92

Krediet
100

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
100

2007
Krediet
126

Een beperkt aantal personen die in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid geacht worden NT2 te
volgen, kunnen omwille van hun hoge algemene ontwikkeling, niet zinvol naar de centra voor basiseducatie
of naar de centra voor volwassenenonderwijs worden doorverwezen. Hun situatie vergt dat zij worden
doorverwezen naar de talencentra van universiteiten of hogescholen.
Deze talencentra ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap echter geen specifieke middelen voor de
inrichting van het onderwijs voor hun eigen cursisten en dus uiteraard ook niet voor de doorverwezen
cursisten. Het gevolg is dat een substantieel inschrijvingsgeld wordt gevraagd. Vermits dergelijk
inschrijvingsgeld vaak door de betrokkene niet betaalbaar is en gelijksoortige cursisten in de centra voor
basiseducatie en in de centra voor volwassenenonderwijs gratis kunnen inschrijven, wordt hier een forfaitaire
tussenkomst vanwege de Vlaamse Gemeenschap voorzien. Deze tussenkomst bedraagt 630 euro per cursist.
De stijging van het budget in 2007 kan verklaard worden door een verhoging van het aantal aanvragen voor
in het inrichten van een inburgeringstraject (200 aanvragen)

LEVENSLANG LEREN
Basisallocatie 12.60 : Levenslang Leren

NGK

Krediet
171

2004
Uitvoering %
32,79

Krediet
171

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
171

2007
Krediet
171

In continuïteit met 2005 en 2006 wordt in 2007 een toelage voorzien voor het experimenteel brugproject
tussen het Centrum basiseducatie Diest en het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Oranjerie
“Geletterdheid als sleutel voor verder leren”.
Het contract werd afgesloten op 13september 2005 en heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Het derde en
laatste projectjaar loopt van september 2007 tot augustus 2008.
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PROGRAMMA 35.10
STUDIETOELAGEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
begroot
AO
TO

0

Uitvoering %
0

begroot
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Begroot bc

2007
raming

500

500

2006
Krediet
93.722

2007
Krediet
108.329

500

500

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH
BVJ

Krediet
77.756

2004
Uitvoering %
98

Krediet
79.299

2005
Uitvoering %
100

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De strategische doelstellingen
Maximaliseren van de toegankelijkheid van het Vlaams onderwijs-, vormings- en opleidingsaanbod. Via een
maximale toegankelijkheid garanderen dat iedereen de gepaste kwalificaties vererft om in de maatschappij te
functioneren en om zich voldoende sociaal te ontplooien. Onderwijs, vorming en opleiding moeten
voldoende bereikbaar zijn, mogen geen aanleiding geven tot enige vorm van discriminatie en moeten voor
iedereen betaalbaar zijn.
Studiefinanciering is een instrument om de financiële drempels te verlagen, op basis van niet-discretionaire
criteria. Voor het secundair onderwijs dragen de studietoelagen er toe bij om de participatie aan het
secundair onderwijs, leidend tot hogere opleidingen te stimuleren. Studiefinanciering is bedoeld voor die
groep van studenten waar financiële redenen de doorstroom naar het hoger onderwijs belemmeren.
Op decentraal niveau dragen de studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs eveneens bij aan de
democratisering van het hoger onderwijs. Bovendien leveren de studentenvoorzieningen een bijdrage tot
verbetering van de randvoorwaarden voor alle studenten, zoals huisvesting, voeding, psycho-socialemedische begeleiding.
Vanaf academiejaar 2007-2008 zal in de studiefinanciering voor het secundair onderwijs de
inkomensgrenzen gelijk gelegd worden met deze van de studiefinanciering voor het hoger onderwijs. Door
deze operatie zullen jaarlijks 25.000 leerlingen meer in aanmerking komen voor een studietoelage in het
secundair onderwijs.
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In de nieuwe regelgeving inzake studietoelagen in het secundair onderwijs, zal eveneens bijzondere aandacht
uitgaan naar het invullen van knelpuntberoepen. Beursstudenten en bijna-beursstudenten zullen hiervoor een
bijkomende premie ontvangen.
B. De operationele doelstellingen
Het verlenen van studietoelagen aan minvermogende leerlingen en studenten in het secundair en het hoger
onderwijs.
Het verlenen van een correcte en snelle service aan de klanten is één van de belangrijkste doelstellingen van
de afdeling Studietoelagen. Voor het hoger onderwijs wordt voor deze dossiers die op de afdeling toekomen
voor 1 november van het betrokken academiejaar de uiterste datum van uitbetaling gesteld op 2 maanden na
de datum van indiening.
Voor 2005-2006 werden 149.878 aanvragen ingediend, waarvan 51.182 voor het hoger onderwijs en 98.696
voor het secundair onderwijs
Voor het hoger onderwijs werden voor het academiejaar 2005-2006 38.614 toelagen toegekend voor een
totaal bedrag van 57.481.322 euro. De gemiddelde toelage beloopt 1.488 euro (stand op 2 oktober 2006).
Voor het secundair onderwijs werden voor het schooljaar 2005-2006 72.720 toelagen toegekend voor een
totaal bedrag van 12.141.373 euro. De gemiddelde toelage beloopt 166,96 euro (stand op 2 oktober 2006).
Vanuit het beleid wordt een zo groot mogelijke democratisering van het onderwijs beoogd, en dit door de
financiële drempel trachten weg te werken die voor sommige bevolkingscategorieën de toegang tot hogere
studies kan blokkeren.
De werking van de studentenvoorzieningen wordt door de Vlaamse overheid ondersteund door de sociale
toelagen. Deze toelagen dragen bij tot de dekking van de personeelskosten, de werkings- en
uitrustingskosten en financiële kosten met betrekking tot de sociale voorzieningen voor studenten, evenals de
kosten voor de werving, oprichting, uitbreiding, verbouwing en instandhouding en herstelling van
onroerende goederen bestemd voor de sociale voorzieningen van studenten (zoals studentenrestaurants,
studentenverblijven, …)
Voor de universiteiten bedraagt de kost voor de sociale toelagen 15.126.000 euro. Voor de hogescholen
bedraagt deze 20.205.000 euro.
C. De instrumenten
Beleidsinstrumenten: personeel, informatica, het beschikbaar budget voor studentenvoorzieningen en de
studietoelagen, een studie i.v.m. studiekosten en onderwijsparticipatie in het hoger onderwijs.
De afdeling Studietoelagen is in grote mate geïnformatiseerd: de gegevens vermeld op de
aanvraagformulieren worden voor het secundair onderwijs rechtstreeks ingevoerd in ‘mainframe’, waaar ze
worden verwerkt, en waar ook de briefwisseling automatisch wordt aangemaakt en verstuurd. Voor het
hoger onderwijs werd een volledig nieuw verwerkingsprogramma gebouwd. Via de linken met externe
databanken wordt het grootste deel van de gegevens die nodig zijn om de aanvraag te verwerken, zelf
verzameld.
Sedert het school- en academiejaar 2001-2002 werd een samenwerking met de Vlaamse Infolijn opgestart
teneinde de telefonische bereikbaarheid van de dienst te verbeteren. De kandidaat aanvrager kan bij de
Vlaamse Infolijn terecht voor algemene informatie inzake de wetgeving van studietoelagen, evenals voor
informatie inzake de stand van zaken van het dossier. Deze samenwerking werd uitgebreid: de Infolijn staat
eveneens in voor het beantwoorden van mails met vragen over de wetgeving en/of de stand van het dossier.
De informele samenwerking die in het verleden bestond met de studentenvoorzieningen over het luik van de
studiefinanciering, werd ingevolge het decreet van 30 april 2004 geïntensiveerd.
Om de uitgangspunten inzake complementariteit en supplementariteit tussen studiefinanciering en
studentenvoorzieningen te realiseren, werd een overlegplatform opgericht. Dit platform heeft enerzijds een
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signaalfunctie voor het uittekenen van het toekomstig beleid, anderzijds staat het in voor de evaluatie van het
bestaande beleid.
D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Om de kwaliteit van de afhandeling van de dossiers te garanderen en te bevorderen worden op vastgestelde
tijdstippen controles verricht op de wijze van afwerken van de aanvragen, de correcte toepassing van de
reglementering, accuraatheid en snelheid.
Teneinde de verwerking van de dossiers zo vlot mogelijk te laten verlopen en de aanvrager zo weinig
mogelijk administratief te belasten, vraagt de afdeling Studietoelagen voor het secundair onderwijs
rechtstreeks een aantal gegevens op bij het Ministerie van Financiën. Daarnaast heeft de afdeling toegang tot
het Rijksregister en sedert het school- en academiejaar 2002-2003 ook tot de woningendatabank waarin de
gegevens inzake het kadastraal inkomen zijn opgeslagen.
De aanvraagformulieren werden aangepast en sterk vereenvoudigd. Er werd een apart formulier gemaakt
voor het secundair en het hoger onderwijs. Voor het secundair onderwijs werd het gezinsdossier ingevoerd,
teneinde kinderen uit een zelfde gezin op hetzelfde ogenblik te kunnen afhandelen.
De ontvangstmelding die voor het hoger onderwijs werd ingevoerd in 1999-2000 blijft behouden, naar elke
‘klant hoger onderwijs’ wordt een brief gestuurd waarin bevestigd wordt dat het dossier is toegekomen.
Teneinde de dienstverlening te optimaliseren, de administratieve lasten te verlagen en de dossiers sneller en
kwaliteitsvoller te kunnen afhandelen, werd voor het hoger onderwijs een nieuw verwerkingsprogramma
gebouwd. Aan de hand van linken met externe databanken, wordt het grootste deel van de informatie die
nodig is om een dossier te kunnen afhandelen, rechtstreeks door de afdeling Studietoelagen verzameld.
Bovendien kunnen de studenten vanaf academiejaar 2006-2007 via het internet een digitale aanvraag voor
een studietoelage indienen, en worden de papieren aanvragen vanaf 2007-2008 ingescand, zodat de
behandeling van de aanvragen voor het hoger onderwijs volledig gedigitaliseerd zal zijn.
Wat de studentenvoorzieningen betreft, wordt gewerkt met beheersovereenkomsten. Deze
beheersovereenkomsten zijn in werking getreden op 1 januari 2006. De beheersovereenkomsten geven een
overzicht van de werkvelden waarop de studentenvoorzieningen actief zijn, evenals de doelgroepen tot wie
zij zich richten. In de beheersovereenkomst worden de strategische en operationele doelstellingen
opgenomen, evenals de bijbehorende resultaatindicatoren.
De beheersovereenkomst wordt beleidsmatig ondersteund door een beleidsplan en een begroting die een
overzicht geeft van de financiële middelen die zullen worden ingezet voor de werking, het personeel en de
infrastructuur van de studentenvoorziening. Jaarlijks wordt een verslag en een financiële afrekening
opgemaakt.

Hoofdstuk 2. Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
1. ONTVANGSTEN
Artikel 38.02 - Ontvangsten m.b.t. de terugvorderingen studietoelagen
2004
Raming
Uitvoering
AO
TO

0

0

( bedragen in duizend € )
2005
2006
Raming
Uitvoering
Raming bc
0

0

500

2007
Raming
500

Artikel 21 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 2006
bepaalt dat er een fonds wordt opgericht dat gespijsd wordt door de ontvangsten van terugvorderingen in
uitvoering van artikel 10, 11 en 12 van het decreet van 16 februari 2001 houdende regeling van de
studietoelagen voor het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, evenals in uitvoering van artikel 47 en
48 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het
hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
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Een parameter die de omvang van de middelen in het recuperatiefonds bepaalt, betreft het aantal dossiers dat
jaarlijks herzien wordt ingevolge de herberekening van het vermoedelijk inkomen. Dit aantal schommelt
tussen de 8.000 en 10.000 dossiers per jaar. Ongeveer een derde van de herzieningen resulteert in een
terugvordering. De omvang van de terugvordering per dossier is moeilijk op voorhand te bepalen, aangezien
het afhangt van het verschil in inkomen en kan dus variëren van 50 € tot een integrale toelage.
Er worden voor 2007 even veel ontvangsten verwacht dan in 2006 aangezien het aantal herzieningen
constant blijft.
2. UITGAVEN
5. Andere BA’s
Basisallocatie 12.01 : Allerhande werkingskosten
( bedragen in duizend € )

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering %
55
95

2005
Krediet
Uitvoering %
56
87

2006
Krediet
57

2007
Krediet
0

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen
van de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties.
De kredieten worden verdeeld over:
PR 35.40 BA 12.71 : werkingskosten departement Onderwijs en vorming
PR 35.40 BA 12.72 : werkingskosten agentschap voor onderwijscommunicatie
PR 35.40 BA 12.73 : werkingskosten agentschap voor onderwijsdiensten
PR 35.40 BA 12.74 : werkingskosten agentschap hoger onderwijs en volwassenenonderwijs
Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan.
Basisallocatie 12.02 : Samenwerking met de Vlaamse Infolijn
( bedragen in duizend € )

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
401

2004
Uitvoering %
100

Krediet
403

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
638

2007
Krediet
0

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen
van de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties.
De kredieten worden verdeeld over:
PR 35.40 BA 12.71 : werkingskosten departement Onderwijs en vorming
PR 35.40 BA 12.72 : werkingskosten agentschap voor onderwijscommunicatie
PR 35.40 BA 12.73 : werkingskosten agentschap voor onderwijsdiensten
PR 35.40 BA 12.74 : werkingskosten agentschap hoger onderwijs en volwassenenonderwijs
Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan.
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Basisallocatie 33.03 : Rentelasten door de Gezinsbond voor zijn studiefonds, met waarborg van de
gemeenschap aangegane leningen
( bedragen in duizend € )

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH
BVJ

Krediet
85

2004
Uitvoering %
100

Krediet
102

2005
Uitvoering %
72

2006
Krediet
100

2007
Krediet
95

De interestlasten van de leningen die de VZW “De Gezinsbond” onder garantie van de Gemeenschap
uitgeeft voor haar studiefonds, zullen voor het jaar 2007 gedeeltelijk door de Gemeenschap en gedeeltelijk
door de VZW “De Gezinsbond” gedragen worden volgens een tussen de minister die bevoegd is voor
onderwijs, en de lener overeen te komen verdeelsleutel.
Deze verdeelsleutel wordt voor het jaar 2007 vastgesteld als volgt: tweederde van voornoemde interestlasten
worden ten laste genomen door de Gemeenschap en één derde door “De Gezinsbond”, zoals bepaald in de
nota van 28.04.1982 van de heer Gemeenschapsminister LENSSENS.
Er wordt voor 2007, 95.000 euro aangevraagd op basis van volgende berekeningen:
A. Te betalen interest van vroegere aangegane leningen: 45.997,23 euro.
B. Kapitaal in omloop : 1.485.066,92 euro. Het maximale te ontlenen bedrag is bijgevolg (3.098.669 –
1.485.066) 1.613.603 euro.
C. Te betalen interesten van nog mogelijke ontleningen aan een verwachte gemiddelde interestvoet van
4,5%, herleid tot 2/3 bedraagt bijgevolg 48.408 euro.
D. De noden voor 2007 worden vastgelegd op afgerond 95.000 euro (45.977,23 + 48.408).

Basisallocatie 34.01 : Studietoelagen voor het secundair en het hoger onderwijs
( bedragen in duizend € )

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH
BVJ

Krediet
77.251

2004
Uitvoering %
98

Krediet
78.738

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
60.351

2007
Krediet
72.903

De noden voor kalenderjaar 2007 worden opgemaakt op basis van de cijfers die gekend zijn voor het
academiejaar 2005-2006, aangezien dit het meest recente academiejaar is waarvan volledige cijfers
beschikbaar zijn.
In begrotingsjaar 2006 werd er een krediet van 60.351.000 euro toegekend voor deze basisallocatie. Het
beschikbare budget bedroeg evenwel 76.372.000 euro, gelet op de eindejaarsvastlegging van 2005 voor 2006
ten belope van 16.020.750 euro. Aangezien er voor begrotingsjaar 2007 geen eindejaarsvastlegging
genomen wordt, dalen de budgettaire noden voor de studietoelagen in 2007 bijgevolg ten opzichte van
begrotingsjaar 2006. De daling bedraagt meer bepaald 3.469.000 euro.
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Deze daling laat zich verantwoorden door een verschuiving van het indieningsritme van de dossiers voor het
hoger onderwijs. Enerzijds hebben studenten tijdens academiejaar 2005-2006 langer gewacht met het
indienen van hun aanvraag, anderzijds verliep de dossierbehandeling initieel minder snel door de
ingebruikname van een nieuw verwerkingsprogramma. Hierdoor stegen de budgettaire noden van de eerste
jaarhelft van begrotingsjaar 2006. Aangezien enerzijds de studenten tijdens academiejaar 2006-2007 terug
sneller een aanvraag indienen, en anderzijds de behandeling van dossiers met het nieuwe
verwerkingsprogramma inmiddels op kruissnelheid verloopt, liggen de budgettaire noden van 2006 voor de
tweede jaarhelft eveneens hoger. Er dienden bijgevolg uitzonderlijk meer aanvragen op de begroting van
2006 aangerekend te worden.
In begrotingsjaar 2007 zal deze toestand zich normaliseren, gelet op het te verwachten lagere aantal
aanvragen voor de tweede helft van academiejaar 06-07.
Basisallocatie 34.31 : Recuperatiefonds Studietoelagen
( bedragen in duizend € )
Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH
BVJ

0

2004
Uitvoering %

0

Krediet

0

2005
Uitvoering %

0

2006
Krediet

2007
Krediet

500

500

Artikel 21 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 2006
bepaalt dat er een recuperatiefonds wordt opgericht, dat gespijsd wordt met de ontvangsten die voortvloeien
uit terugvorderingen.
Deze middelen worden aangewend om de studietoelagen die toegekend worden voor het secundair en het
hoger onderwijs, overeenkomstig de wet van 19 juli 1971, respectievelijk het decreet van 30 april 2004.
Basisallocatie 40.07 : Subsidie voor sociale voorzieningen in het hogescholenonderwijs en de hogere
zeevaartschool
( bedragen in duizend € )

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH
BVJ

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet
16.420

2007
Krediet
20.205

Teneinde een bijdrage te leveren aan de democratisering van het hoger onderwijs en de randvoorwaarden
van de studieomgeving te optimaliseren, ontvangen de vzw’s studentenvoorzieningen van de hogescholen
overeenkomstig de berekeningswijze van artikel 209 van het hogescholendecreet van 13 juli 1994 een
sociale toelage. Deze toelage dient ter uitvoering van de engagementen die de studentenvoorziening heeft
aangegaan overeenkomstig de beheersovereenkomst die met de overheid gesloten werd.
Er bestaat evenwel een discriminerend onderscheid tussen de studentenvoorzieningen van de hogescholen en
de universiteiten. Ondanks het feit dat alle studentenvoorzieningen dezelfde opdracht delen, ontvangen de
studentenvoorzieningen van de hogescholen van oudsher een sociale toelage die merkelijk lager ligt dan deze
van de universiteiten. Om een eerste stap richting gelijkschakeling van de sociale toelage te realiseren, wordt
een structurele financiële injectie van 3,6 miljoen euro toegediend aan de studentenvoorzieningen van de
hogescholen. Tegelijk kan door deze injectie een andere discriminatie worden weggewerkt: het
indexeringsmechanisme van de hogescholen is minder gunstig dan dit van de universiteiten. Waar de sociale
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toelage van de universiteiten geïndexeerd wordt aan 50% loon en 50% werking, werd de sociale toelage van
de hogescholen immers geïndexeerd aan 100% werkingsmiddelen.
In 2007 wordt aldus een derde van het totale verschil per financierbare eenheid van de universiteiten
weggewerkt, en het indexeringsmechanisme van de universiteiten overgenomen.
Basisallocatie 40.73 : Toelagen sociale voorzieningen in het universitair onderwijs (art. 140bis van het
decreet van 12 juni 1991)
( bedragen in duizend € )

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH
BVJ

2004
Krediet
Uitvoering %
0
0

2005
Krediet
Uitvoering %
0
0

2006
Krediet
16.156

2007
Krediet
15.126

Teneinde een bijdrage te leveren aan de democratisering van het hoger onderwijs en de randvoorwaarden van
de studieomgeving te optimaliseren, ontvangen de universiteiten overeenkomstig de berekeningswijze van
artikel 140bis van het decreet van 12 juni 1991 jaarlijks een sociale toelage. Deze toelage dient ter
uitvoering van de engagementen die de studentenvoorziening heeft aangegaan overeenkomstig de
beheersovereenkomst die met de overheid gesloten werd.
De berekeningswijze voor het begrotingsjaar 2007 gebeurt overeenkomstig de basisbedragen die in artikel
140ter, §1 van het decreet vermeld worden (zoals gewijzigd door artikel 22 van het programmadecreet van
23 december 2005). De som van deze basisbedragen bedraagt 14.930.000 euro. De daling van het
benodigde budget in 2007 ten opzichte van 2006 laat zich verklaren doordat op de begroting van 2006
eenmalig de twaalfde schijf van begrotingsjaar 2005 diende gefinancierd te worden.
Artikel 140ter, §2, zoals gewijzigd door het programmadecreet van 23 december 2005, bepaalt dat de
basisbedragen vanaf 2007 geïndexeerd worden aan 50% werking en 50 % loon.
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PROGRAMMA 35.20
CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

NGK
BVJ

Krediet
129.939
176

2004
Uitvoering %

Krediet
130.841
252

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
134.441

2007
Krediet
139.223

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Als gevolg van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, werden
op 1 september 2000 de voormalige PMS-centra en MST-equipes omgevormd tot centra voor
leerlingenbegeleiding.
De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van
leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren, zodat zij
door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken, die de grondslag vormen
voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.
Teneinde deze opdracht te realiseren, situeert de begeleiding van de leerlingen door het CLB zich op de
volgende domeinen:
- het leren en studeren;
- de onderwijsloopbaan;
- de preventieve gezondheidszorg;
- het psychisch en sociaal functioneren.
Bij het vervullen van die opdracht:
- stelt het CLB het belang van de leerling centraal;
- werkt het CLB vraaggestuurd, behalve voor de begeleiding die verplicht is;
- werkt het CLB subsidiair ten aanzien van de school en de ouders. Het CLB, de school en de ouders dragen
een gezamenlijke verantwoordelijkheid;
- werkt het CLB raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het CLB waar mogelijk preventief
is en waar nodig remediërend;
- werkt het CLB multidisciplinair en benadert het de leerlingen vanuit somatische, psychologische,
pedagogische en sociale invalshoek;
- handelt het CLB gratis en discreet;
- werkt het CLB samen met andere diensten in een aanwijsbaar netwerk;
- heeft het CLB bijzondere aandacht voor bepaalde opdrachten in bepaalde groepen en voor de leerlingen die
door hun sociale achtergrond bedreigd worden in hun ontwikkeling en in hun leerproces;
- ontwikkelt het CLB een deontologische code die onder andere het onafhankelijke optreden van de
personeelsleden waarborgt.
De werking van de centra voor leerlingenbegeleiding bestaat uit verschillende componenten:
- verplichte begeleiding, waaraan de scholen, ouders en leerlingen dienen mee te werken;
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- verzekerd aanbod: die diensten die het centrum verplicht is aan te bieden aan de school en waar de school
al dan niet kan op ingaan;
- vraaggestuurde begeleiding: het centrum gaat in op vragen gesteld door de cliënt (de leerling, zijn ouders,
de school).
Bij dit alles dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de kwaliteitszorg en de kwaliteitsbewaking.
Kwaliteits- en effectiviteitindicatoren dienen te worden bepaald. Vanaf 1 september 2003 moet ieder CLB
een kwaliteitsbeleid ontwikkelen dat gericht is op een verantwoorde dienstverlening aan de cliënt en een
respectvolle begeleiding van de cliënt.
Sinds het schooljaar 2004-2005 wordt een nieuw systeem van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking binnen
de CLB-sector voorbereid. Dit systeem is gebaseerd op zelfevaluatie, visitatie en inspectie. Tijdens het
schooljaar 2005-2006 werden de eerste proefvisitaties gehouden en geëvalueerd. Tijdens het schooljaar
2006-2007 wordt op basis van deze bevindingen een geïntegreerd concept inzake de interne en externe
kwaliteitszorg van de centra uitgewerkt. Voor dit initiatief wordt een bedrag voorzien van 200.000 euro.

A. De strategische doelstellingen
De centra voor leerlingenbegeleiding begeleiden de erkende scholen van het gewoon en buitengewoon
kleuter, lager en secundair onderwijs, met inbegrip van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het
secundair onderwijs met beperkt leerplan en het deeltijds beroepsonderwijs en de erkende vormingen en de
leerlingen van deze scholen en hun ouders. De strategische doelstellingen die worden nagestreefd zijn:
1. Informatieverstrekking
Het CLB verstrekt op een gestructureerde wijze preventief en tijdig aan leerlingen, ouders en
schoolpersoneel ten minste informatie over:
- de structuur en de organisatie van het Vlaamse onderwijs;
- het volledige onderwijsaanbod;
- de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt;
- de welzijnsvoorzieningen;
- de gezondheidsvoorzieningen.
2. Verhogen van slaagkansen en beperken en voorkomen van risicogedrag
Met het oog op het verhogen van de slaagkansen en het beperken en het voorkomen van risicogedrag van
leerlingen, organiseert het CLB een adequaat begeleidingsaanbod voor leerlingen, ouders en
schoolpersoneel.
Het CLB verwerft hiervoor voldoende deskundigheid om minstens:
- signalen bij leerlingen, ouders en hun omgeving te herkennen en te duiden;
- de eerste opvang te verzorgen van leerlingen en ouders, hen preventief of remediërend te begeleiden en zo
nodig adequaat door te verwijzen;
- de school te ondersteunen in haar beleid ter zake.
Het CLB kan leerlingen, ouders en schoolpersoneel van andere scholen dan deze die het begeleidt en andere
personen informeren en begeleiden voor zover dit de realisatie van de strategische doelstellingen niet in het
gedrang brengt.
3. Bevorderen, bewaken en behouden van gezondheid, groei en ontwikkeling
Het CLB neemt initiatieven om de gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen, te
bewaken en te behouden. Dit impliceert naast de multidisciplinaire werking, dat:
- het CLB systematisch en vroegtijdig stoornissen opspoort op het vlak van gezondheid, groei en
ontwikkeling zodat de leerling of de ouders tijdig deze stoornissen kunnen laten behandelen. Het CLB
organiseert hiertoe algemene, bijzondere en gerichte consulten;

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

284

- het CLB ten aanzien van de leerlingen maatregelen neemt om het ontstaan van sommige besmettelijke
ziekten te beletten.
- het CLB ten aanzien van de leerlingen en het schoolpersoneel profylactische maatregelen neemt om het
verspreiden van besmettelijke ziekten tegen te gaan.
4. Begeleiding van minderjarigen met leerplichtproblemen
In het kader van de wettelijke opdracht van de overheid om de leerplicht van minderjarigen af te dwingen,
begeleidt het CLB leerplichtige jongeren die, behoudens ingeval van huisonderwijs, niet zijn ingeschreven in
een school, of die zijn ingeschreven maar die deze school niet regelmatig bezoeken. Deze begeleiding heeft
tot doel de minderjarige met leerplichtproblemen opnieuw in te schakelen in het onderwijsproces zodat hij/
zij opnieuw voldoet aan de bepalingen inzake leerplicht.
5. Prioritaire en intensieve begeleiding van leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd zijn
Het CLB begeleidt prioritair en intensief die leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd
worden. Het CLB besteedt daarbij bijzondere aandacht aan die leerlingen die door hun sociale achtergrond
en leefsituatie leerbedreigd zijn.
Het CLB begeleidt op een intensieve wijze prioritair:
- het buitengewoon onderwijs bij de ontwikkeling van handelingsplannen, de begeleiding van
ontwikkelingsmoeilijkheden en de vermindering van risicogedrag en de begeleiding van de leerlingen van
het geïntegreerd onderwijs;
- bij de adequate en kwaliteitsvolle verwijzing van de leerlingen van het gewoon onderwijs naar het
buitengewoon onderwijs en omgekeerd en ondersteunt de samenwerking van de scholen voor gewoon en
voor buitengewoon onderwijs;
- het kleuteronderwijs en de aanvang van de lagere school bij het werken aan leer- en
ontwikkelingsmoeilijkheden;
- bij de keuzeprocessen in de onderwijsloopbaan ter voorbereiding van de overgang van de eerste graad naar
de tweede graad van het secundair onderwijs en van de derde graad van het secundair onderwijs naar het
HO;
- het technisch, kunst-, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair
onderwijs en de erkende vormingen bij het veilig school lopen, in het bijzonder de veiligheid en hygiëne en
de impact op de gezondheid van de praktijkvakken;
- het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidende leerjaar, het beroepsonderwijs, het deeltijds
beroepssecundair onderwijs en de erkende vormingen, en de anderstalige nieuwkomers om de doorstroming
te optimaliseren, het risicogedrag te verminderen en de school zinvol te laten beleven door de leerlingen.

B. De operationele doelstellingen
Voor de hierboven vermelde strategische doelstellingen werden door de Vlaamse regering een aantal
operationele doelstellingen bepaald, zowel binnen het verplicht als binnen het verzekerd aanbod terug te
vinden in de desbetreffende besluiten.
Om de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van de leerling te bevorderen, te bewaken en te behouden
kan de verantwoordelijke arts na een consult een gezondheidsbilan opmaken. Dit gezondheidsbilan is de
synthese van zijn bevindingen en vormt de basis voor multidisciplinair overleg in het centrum. In het kader
hiervan voert het centrum een aantal algemene consulten uit. De uitvoering gebeurt door een arts en een
paramedische werker. De besluitvorming gebeurt door de arts, die tevens de eindverantwoordelijkheid
draagt.
Het centrum voert verder gerichte consulten uit dat bijzondere aandacht schenkt aan groei, gewicht en
visuele functie en de opvolging van de nazorg.
Het centrum neemt tevens profylactische maatregelen ten overstaan van leerlingen en schoolpersoneel. Het
centrum informeert de directies van de scholen over deze maatregelen.
Om het ontstaan van sommige besmettelijke ziekten te beletten, houdt het centrum toezicht op de
vaccinatiestatus van alle begeleide leerlingen naar aanleiding van een algemeen of een gericht consult.
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Het centrum streeft ernaar een vaccinatiegraad van minimaal 95% te halen bij de leerlingen die het begeleidt,
teneinde een volledige uitroeiing van sommige besmettelijke ziekten te realiseren.
Binnen het kader van zijn deskundigheid adviseert het centrum de scholen die het begeleidt, op het vlak van
veiligheid en hygiëne.
Het centrum ondersteunt de school om door middel van preventieve acties de begeleiding van leerlingen met
leerplichtproblemen efficiënt en effectief te laten verlopen. Daartoe kan het centrum deelnemen aan het
systematische en gestructureerde overleg dat de school organiseert, gebaseerd op de door de school
geregistreerde gegevens betreffende de aan- en afwezigheid van individuele leerlingen. Deze begeleiding
heeft als doelstelling te voorkomen dat de minderjarige leerling niet meer zou voldoen aan de reglementering
inzake regelmatig schoolbezoek.
Als de problematische of ongewettigde afwezigheden van de leerling van dergelijke omvang zijn dat hij
dreigt niet te voldoen aan de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht en als deze leerling of zijn ouders
herhaaldelijk niet ingaan op de begeleiding die door het centrum samen met en op initiatief van de school
werd gestart, meldt het centrum dit aan de bevoegde instanties.
Op het vlak van schoolondersteuning onderneemt het centrum, vanuit zijn deskundigheid, de nodige acties
om de schoolinterne leerlingenbegeleiding te ondersteunen en te optimaliseren.
Een gerichte samenwerking tussen de actoren inzake leerlingenbegeleiding waaronder tenminste de school,
het schoolpersoneel, de ouders, de leerlingen, de pedagogische begeleidingsdienst, het centrumbestuur en het
centrum moet leiden tot:
- het versterken van de draagkracht van leerkrachten in het opvangen van leerlingen en leerlingensignalen;
- de uitbouw van een adequate vorm van leerlingenbegeleidingsstructuur.
Met het oog op proactieve en preventieve acties, of doorverwijzingen coördineert het centrum de
leerlingenbegeleiding tussen het centrum, de school en de schoolexterne diensten die een relevant aanbod
bezitten inzake leerlingenbegeleiding.
Samen met de school toetst het centrum het aanbod van externe diensten die relevant kunnen zijn voor de
leerlingenbegeleiding. Het centrum ondersteunt de school bij de implementatie van het schoolextern aanbod.
Hier kan eveneens de opdracht van de CLB’s binnen de integrale jeugdhulpverlening worden vermeld.
Het CLB sensibiliseert en ondersteunt de school bij haar acties op het vlak van:
- onderwijsvoorrangsbeleid;
- zorgverbreding;
- andere projecten die als doel hebben groepen van leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale
achtergrond en/of hun leefsituatie maximale kansen te bieden binnen het onderwijs (bv. scholen met
bijzondere noden).
Hiertoe werkt het centrum uitdrukkelijk samen met de ouders, de leerlingen en hun maatschappelijke
omgeving.
Een laatste onderdeel binnen het verzekerd aanbod betreft de informatieverstrekking (zie ook punt A.1).
C. De instrumenten
De beleidsinstrumenten die de overheid t.a.v. de CLB gebruikt zijn in hoofdzaak:
- subsidiëring/ financiering (werkingsmiddelen, wedden);
- inspectie en visitatie (kwaliteitsbewaking);
- informatieverstrekking (b.v. via brochures)
- beleidsevaluatie via monitoring/registratie van gegevens (vanaf 2001-2002).
De CLB krijgen voor de realisatie van de doelstellingen personeels- en werkingsmiddelen.
De personeelsmiddelen bestaan uit wedden en weddentoelagen voor het technisch en administratief
personeel. De totale personeelsomkadering voor alle centra samen ligt vast bij decreet: 2898,85
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omkaderingsgewichten. Hiermee kunnen verschillende ambten worden ingevuld, die ieder een ander
omkaderingsgewicht hebben (van 0,5 tot 1,6 omkaderingsgewicht per ambt). Door het decreet van 7 juli
2006 betreffende het onderwijs XVI steeg het totale omkaderingsgewicht vanaf 1 september 2006 van 2779
omkaderingsgewichten naar 2898,85 omkaderingsgewichten voor de schooljaren 2006-2007, 2007-2008,
2008-2009.
Sinds 01/09/2006 kunnen binnen de CLB’s ook de ambten van ervaringsdeskundige en intercultureel
bemiddelaar worden ingericht.
De personeelsformatie wordt vastgesteld op basis van het aan een centrum toegekende omkaderingsgewicht.
Daarbij wordt rekening gehouden met twee parameters:
- het gewogen leerlingenaantal;
- de extra taakbelasting voor de centra die ontstaan door kansarmoede en densiteit.
Met gewogen leerlingenaantal wordt bedoeld, het leerlingenaantal vermenigvuldigd met een coëfficiënt die
afhankelijk is van de soort, de vorm of het niveau van het onderwijs.
De mate waarin doelgroepen geconfronteerd worden met clusters van problematieken inzake sociale
achterstelling of van problematieken van somatische, psycho-pedagogische of emotionele aard bepaalt de
toegekende coëfficiënt.
Een dergelijke gedifferentieerde financiering is essentieel voor de realisatie van de beoogde zorgverbreding.
De weging van leerlingen is ook een middel om de beschikbare middelen prioritair en zo doelmatig mogelijk
in te zetten voor het daadwerkelijk bereiken van de meest kwetsbare doelgroepen.
Het gewogen leerlingenaantal en dus de omkadering voor CLB’s wordt voor drie jaar toegekend, wat de
werkzekerheid en werkbaarheid van het personeel in een centrum bevordert.
De tweede pijler bij de berekening van het omkaderingsgewicht vormen de begrippen kansarmoede en
densiteit. Zij worden beschouwd als elementen die leiden tot een grotere taakbelasting van een centrum.
Deze verschillen rechtvaardigen een correctie van het omkaderingsgewicht en bijgevolg van de
personeelsformatie.
De extra omkadering wordt gerechtvaardigd door de vaststelling dat centra die een groter gebied moeten
bedienen, meer scholen met een beperkt aantal leerlingen moeten begeleiden of meer kansarmen in hun
leerlingenpopulatie hebben, een ander en zwaarder of complexer takenpakket hebben dan centra die met deze
problematieken niet of in mindere mate geconfronteerd worden.
De werkingsmiddelen zijn gekoppeld aan de personeelsomkadering. Ieder CLB ontvangt eenzelfde bedrag
per lineair omkaderingsgewicht en een ander lager bedrag per bijkomend omkaderingsgewicht. De
werkingsmiddelen liggen globaal vast. Zij bedragen geïndexeerd 14.559.152 euro voor alle netten samen.
D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Er zijn op dit ogenblik 73 centra voor leerlingenbegeleiding:
- 24 centra van het gemeenschapsonderwijs;
- 44 gesubsidieerde vrije centra;
- 5 gesubsidieerde officiële centra.
De grootte van de verschillende CLB’s varieert. Gemiddeld begeleidt een centrum 35.000 gewogen
leerlingen. De overeenkomsten met de scholen en de personeelsformatie per centrum ligt vast gedurende 3
jaar. Vanaf 01/09/2006 zijn er opnieuw overeenkomsten met de scholen gesloten. Hiervoor werd de
leerlingentelling op 1/02/2005 als nieuwe basis genomen voor de personeelsformatie en de toelagen.
Per net is de situatie als volgt:
- centra van het gemeenschapsonderwijs
488.962 gewogen leerlingen
- gesubsidieerde vrije centra
1.824.477 gewogen leerlingen
- gesubsidieerde officiële centra
198.030,5 gewogen leerlingen
De 73 centra begeleiden samen ongeveer 3.600 scholen. Gemiddeld begeleidt een centrum 50 scholen. Het
aantal scholen dat door een zelfde centrum begeleid wordt, varieert van 19 tot maar liefst 183.
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De scholen zijn samen goed voor zo’n 1.123.864 leerlingen. In het kleinste centrum worden 4.689 leerlingen
begeleid en in het grootste 62.279 leerlingen. Gemiddeld begeleidt een centrum ongeveer 15.505 leerlingen.
De meeste centra voor leerlingenbegeleiding hebben naast een hoofdzetel ook nog een aantal
vestigingsplaatsen.
Gemiddeld heeft een centrum 3 vestigingsplaatsen. Sommige centra hebben enkel een hoofdzetel, één CLB
heeft 13 vestigingsplaatsen.
Cijfers met betrekking tot de prestaties en effecten veronderstellen een gesystematiseerde
gegevensverzameling. Om deze gegevensverzameling te kunnen realiseren werd het NICO-project
uitgewerkt.
Door netoverschrijdende samenwerking inzake ICT moeten CLB’s hun werking kunnen laten steunen op een
geïnformatiseerd multidisciplinair leerlingendossier dat het begeleidingstraject, de schoolloopbaan, de
gezondheidstoestand inzake vaccinatiestatus, e.a. van elke leerling registreert.
Het NICO project heeft tot december 2005 de volgende financieringsbronnen:
1. Er is een jaarlijkse toelage aan de vzw NICO van 298.000 euro.
2. Er is een jaarlijkse bijdrage van de CLB’s zelf aan de vzw NICO (nl. 3.2% van hun
werkingsmiddelen). Alle CLB’s zijn lid van de vzw NICO en verbonden zich bij hun toetreding in
2002 tot deze bijdrage.
Onderwijsdecreet XVI voegt hier m.i.v. 1 januari 2006 een derde financieringsbron aan toe, namelijk
jaarlijks een bedrag van 238.476 euro: gezien de ICT evolutie (hardware, servers, Vaccinnet,
klantvriendelijke softwaretoepassing, audit van de applicatie, …) zijn bijkomende investeringen nodig.

Hoofdstuk 2. Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
1. ONTVANSTEN
2. UITGAVEN
1. Lonen

NGK
BVJ

Krediet
115.202
176

2004
Uitvoering %

Krediet
115.864
252

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
119.470

2007
Krediet
124.364

De loonkredieten 2007 worden bij de initiële begroting geraamd o.b.v. de gekende loonuitgaven 2005. De
raming van het aantal te betalen personeelsleden (uitgedrukt in budgettaire full-time equivalenten) is gebeurd
o.b.v. de betalingen in januari 2006 zoals deze gekend zijn in mei 2006. De lonen stijgen ten opzichte van
2006 met 4.894 dEUR. Belangrijkste element is de aanpassing van de lonen aan de nieuwe spilindex vanaf
november 2006. Daarnaast worden de lonen ook aangepast aan de vergrijzing (+0.131 %). Onder
vergrijzing wordt verstaan: ‘…de budgettaire effecten van alle componenten en effecten binnen de stijging
van de eenheidsloonkost die binnen de evolutie van een personeelsformatie verantwoordelijk zijn voor een
stijging of daling van de uitgaven en die bovendien niets te maken hebben met wijzigingen in index en/of
CAO.
Vanaf september 2006 worden de omkaderingsgewichten van de CLB’s verhoogd. Hierdoor komen er 35
voltijdse eenheden bij op jaarbasis. De omkaderingsgewichten worden bepaald op basis van de financierbare
leerlingen en liggen nu vast voor drie schooljaren. Bovendien is het ook de bedoeling om het RSZ-voorschot
december te betalen in 2007.Volgens de RSZ-regelgeving dient er elke maand een voorschot betaald te
worden op de RSZ factuur. Tot en met 2005 werd het voorschot voor de maanden november en december
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echter pas in januari betaald. In de begroting 2006 werd dit al rechtgezet voor de maand november. In 2007
worden de nodige budgetten voorzien om dit ook voor het voorschot december te regelen.

2. Werking

NGK

Krediet
14.252

2004
Uitvoering %

Krediet
14.218

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
14.673

2007
Krediet
14.561

Basisallocatie 12.01 : specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties –
centra voor leerlingenbegeleiding

NGK

Krediet
22

2004
Uitvoering %

Krediet
67

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
306

2007
Krediet
0

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen
van de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties.
De kredieten worden verdeeld over:
PR 35.40 BA 12.71 : werkingskosten departement Onderwijs en vorming
PR 35.40 BA 12.72 : werkingskosten agentschap voor onderwijscommunicatie
PR 35.40 BA 12.73 : werkingskosten agentschap voor onderwijsdiensten
PR 35.40 BA 12.74 : werkingskosten agentschap hoger onderwijs en volwassenenonderwijs
Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan.
Basisallocatie 41.11 : dotatie aan het gemeenschapsonderwijs

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
3.078

2005
Krediet
Uitvoering %
3.061

2006
Krediet
3.108

2007
Krediet
3.134

De centra voor leerlingenbegeleiding ontvangen ieder schooljaar werkingstoelagen voor de werking en de
uitrusting van de centra.
De werkingsbudgetten worden volgens het CLB-decreet berekend.
Vanaf schooljaar 06/07 is de nieuwe omkadering geldig. Het aantal gewogen leerlingen (geteld op 1 februari
2005) van de scholen waarmee een beleidsplan of -contract is afgesloten, is de basis voor de berekening van
het omkaderingsgewicht voor de periode 2006-2009.
In het Gemeenschapsonderwijs (GO) worden de budgetten volgens door het GO bepaalde criteria uitbetaald
aan de scholengroepen.
De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.
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Basisallocatie 43.47 : forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de
gesubsidieerde officiële centra voor leerlingenbegeleiding

NGK

Krediet
1.113

2004
Uitvoering %

Krediet
1.107

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
1.124

2007
Krediet
1.178

De centra voor leerlingenbegeleiding ontvangen ieder schooljaar werkingstoelagen voor de werking en de
uitrusting van de centra.
De werkingsbudgetten worden volgens het CLB-decreet berekend.
Vanaf schooljaar 06/07 is de nieuwe omkadering geldig. Het aantal gewogen leerlingen (geteld op 1 februari
2005) van de scholen waarmee een beleidsplan of -contract is afgesloten, is de basis voor de berekening van
het omkaderingsgewicht voor de periode 2006-2009.
De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.
Basisallocatie 44.67 : forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de
gesubsidieerde vrije centra voor leerlingenbegeleiding

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
10.039

2005
Krediet
Uitvoering %
9.983

2006
Krediet
10.135

2007
Krediet
10.249

De centra voor leerlingenbegeleiding ontvangen ieder schooljaar werkingstoelagen voor de werking en de
uitrusting van de centra.
De werkingsbudgetten worden volgens het CLB-decreet berekend.
Vanaf schooljaar 06/07 is de nieuwe omkadering geldig. Het aantal gewogen leerlingen (geteld op 1 februari
2005) van de scholen waarmee een beleidsplan of -contract is afgesloten, is de basis voor de berekening van
het omkaderingsgewicht voor de periode 2006-2009.
De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

5. Andere BA’s

NGK

Krediet
485

2004
Uitvoering %

Krediet
759

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
298

2007
Krediet
298

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
298

2007
Krediet
298

Basisallocatie 33.07 : subsidies aan de v.z.w. NICO

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
298

Het NICO-project (Netoverschrijdend ICT-project voor CLB-gegevensverwerking in samenwerking met het
Onderwijsdepartement) is opgestart om middels informatieautomatisering de Centra voor
Leerlingenbegeleiding (CLB’s), in het kader van het decreet van 1 december 1998 op de centra voor
leerlingenbegeleiding, efficiënter en effectiever te laten functioneren en tevens het werk van de CLBmedewerkers te ondersteunen en te vergemakkelijken.
Ondermeer via deze subsidie wordt het NICO-project ondersteund.

290

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

PROGRAMMA 35.30
LEERLINGENVERVOER
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

NGK
BVJ

Krediet
17.988
340

2004
Uitvoering %

Krediet
18.688

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
21.240
210

2007
Krediet
24.102

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Om tegemoet te komen aan de vereisten van de regelgeving wordt er leerlingenvervoer georganiseerd.
Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert vanaf 1 september 2001 geen collectief
leerlingenvervoer meer. De Vlaamse Vervoersmaatschappij bedoeld in het decreet van 31 juli 1990 tot
oprichting van de Vlaamse Vervoersmaatschappij, zoals gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999 en 8
december 2000 neemt met ingang van 1 september 2001 van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer
volgende taken over:
- het vastleggen van de reisroutes;
- het vaststellen van de behoeften;
- het in eigen beheer of via uitbesteding uitvoeren van de busdiensten.
Het Departement Onderwijs en Vorming komt wel nog tegemoet in de vervoerkosten van de leerlingen die
gebruik maken van het individueel vervoer (openbaar vervoer of vervoer met voertuigen van minder dan 7
plaatsen). Het departement Onderwijs en Vorming staat eveneens in voor het subsidiëren van de
busbegeleiding. Vanaf 01.09.2007 is er budgettaire ruimte voorzien voor een betere verloning van de
busbegeleiders.
De aanwezigheid van de busbegeleider zorgt voor orde en toezicht op de bus.
Het Gemeenschapsonderwijs beschikt tevens nog over een dotatie bestemd voor het vervoer van de leerlingen
van het gemeenschapsonderwijs (gewoon onderwijs), voor zover zij geen school bezoeken gelegen in een zone
die al is bediend. Dit vervoer wordt uitgevoerd hetzij met voertuigen die eigendom zijn van de scholengroepen
van het Gemeenschapsonderwijs, hetzij door beroepsvervoerders onder contract. (zie ook het onderdeel VOI
onder PR 35.4).
In uitvoering van het regeerakkoord werden projecten netoverstijgend leerlingenvervoer in het gewoon
basisonderwijs met toepassing van het STOP-principe in een aantal gemeenten voorbereid. Met deze projecten
wil de Vlaamse regering de mobiliteit van de leerlingen en de veiligheid van schoolomgevingen verbeteren. De
lokale besturen kunnen, met financiële ondersteuning vanwege de Vlaamse overheid, gratis netoverstijgend
leerlingenvervoer aanbieden aan de gebruiker.
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A. De strategische doelstellingen
De algemene strategische doelstellingen zijn:
- de toegankelijkheid van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs garanderen binnen de vastgestelde
wettelijke bepalingen;
- streven naar een veilig en comfortabel leerlingenvervoer.

De doelgroep van het Leerlingenvervoer:
- de vrije keuze leerlingen in het gewoon onderwijs: dit zijn de schoolgaande jongeren van het gewoon basis- en
secundair onderwijs, die rekening houdend met de reglementering betreffende de vrije keuze geen school vinden
binnen de redelijke afstand. Hier wordt in de mate van het mogelijke de voorkeur gegeven aan de terugbetaling
van vervoerkosten, eerder dan aan het zelf organiseren van het vervoer;
- de leerlingen in het buitengewoon onderwijs, voor zover zij de dichtstbijzijnde school van hun vrije keuze
bezoeken (aangepast aan hun handicap);
- de niet-rechthebbende leerlingen van het gewoon en buitengewoon onderwijs indien zij mee vervoerd kunnen
worden in het kader van het vrije keuze vervoer.
- leerlingen die wonen en schoollopen in de geselecteerde gemeenten die zijn ingestapt in de experimenten
netoverstijgend leerlingenvervoer in het gewoon basisonderwijs.
De reglementaire basis:
Volgens het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 hebben de leerlingen van het gewoon basisonderwijs
recht op gratis vervoer indien ze de dichtstbijzijnde school van hun keuze bezoeken, gelegen op minimum 4
km.
Volgens de wet van 15 juli 1983 houdende de oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer
hebben de leerlingen van het secundair onderwijs recht op vervoer indien zij de dichtstbijzijnde school van hun
keuze bezoeken die gelegen is op een afstand van 12 km (lager secundair) of 20 km (hoger secundair). Een
groot deel van deze diensten worden nu door de Vlaamse Vervoersmaatschappij geleverd (zie hieronder).
Volgens de wet op het buitengewoon onderwijs van 6 juli 1970 neemt het departement Onderwijs en Vorming
de reiskosten van de leerlingen van het buitengewoon onderwijs ter zijnen laste voor zover zij de
dichtstbijzijnde school van hun vrije keuze bezoeken (aangepast aan hun handicap).
Sinds 01/09/2006 subsidieert de Vlaamse overheid 9 pilootgemeenten bij de organisatie en de uitvoering van
het netoverstijgend leerlingenvervoer in het gewoon basisonderwijs (experimentele basis). Vanaf 01/09/2007
wordt het aantal gemeenten uitgebreid (verdubbeling van het budget).
Andere organisaties:
Buiten het georganiseerde /gefinancierde leerlingenvervoer, vanaf 1 september 2001 georganiseerd door de
Vlaamse Vervoersmaatschappij en het Gemeenschapsonderwijs, zijn er nog andere organisaties die zich tot
dezelfde doelgroep richten, het gaat o.a. om de NMBS, MIVB, inrichtende machten van scholen,
ouderverenigingen en vriendenkringen, …
B. De operationele doelstellingen
De eerste operationele doelstelling is er voor zorgen dat alle vrije keuze leerlingen de dichtstbijzijnde school
van hun vrije keuze bereiken.
Dit gebeurt vanaf 1/09/01 voor wat het zonaal leerlingenvervoer betreft door de Vlaamse Vervoermaatschappij
De Lijn. Het departement Onderwijs en Vorming staat wel in voor het subsidiëren van de busbegeleiding en
voor het betoelagen van het individueel vervoer.
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De aanwezigheid van de busbegeleider zorgt voor orde en toezicht op de bus.
In de pilootgemeenten netoverstijgend leerlingenvervoer in het gewoon basisonderwijs wordt het STOPprincipe toegepast: in een stap- en trapzone rijdt de schoolbus niet, omdat men verwacht dat de leerlingen die
daar wonen te voet of met de fiets naar school gaan. Veilige fietsroutes, bewaakte oversteekplaatsen, voet- en
fietspoolen, … moeten hun veiligheid garanderen. Na het Stappen en Trappen wordt de voorkeur gegeven aan
(gratis) georganiseerd vervoer. Het Privé-vervoer wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. In 9 gemeenten startten
deze projecten op 1 september 2006.
C. De instrumenten
Om deze doelstelling te realiseren worden de volgende instrumenten ingezet:
- verlenen van een dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs;
- subsidiëren van de vervoerskosten aan rechthebbende leerlingen (individueel vervoer);
- subsidiëren van busbegeleiding;
- aan de pilootgemeenten wordt een subsidie verleend voor het organiseren en uitvoeren van netoverstijgend
leerlingenvervoer in het gewoon basisonderwijs.
D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Prestatie-indicatoren
Aantal vervoerde leerlingen (bussen)
Aantal leerlingen individueel vervoer
(terugbetaling abonnement)
Totaal aantal busbegeleiders met opleiding
Totaal aantal busbegeleiders

2003
37.043
8.048

2004
35.959
8.898

2005
36.145
9.399

2006
36.608
10.009

780
1.305

780
1.323

780
1.315

880
1.323

Tijdens het schooljaar 2005-2006 werden er gemiddeld 46.617 leerlingen binnen het zonaal leerlingenvervoer
(vnl. buitengewoon onderwijs) vervoerd, verdeeld als volgt:
GO
Basis
Secundair
Totaal

OGO
7.959
4.060
12.019

VGO
4.186
2.280
6.466

Totaal
17.333
10.799
28.132

29.478
17.139
46.617

Op 1/10/2005 waren 46.375 leerlingen (inclusief leerlingen type 5) ingeschreven in het buitengewoon
onderwijs, verdeeld als volgt:
GO
Basis
Secundair
Totaal

OGO
6.447
3.988
10.435

VGO
4.426
2.322
6.748

Totaal
17.701
11.491
29.192

28.574
17.801
46.375

De gegevens m.b.t. het collectief leerlingenvervoer zijn afkomstig van de VVM De Lijn.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
4. VOI/AGENTSCHAP

NGK

Krediet
4.053

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
4.102

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
4.154

2007
Krediet
4.201

Basisallocatie 41.11 : dotatie aan het gemeenschapsonderwijs (scholengroepen)

NGK

Krediet
4.053

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
4.102

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
4.154

2007
Krediet
4.201

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
17.086
210

2007
Krediet
19.901

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
1.881

2007
Krediet
1.945

De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

5. Andere BA’s

NGK
BVJ

Krediet
13.935
340

2004
Uitvoering %

Krediet
14.586

Basisallocatie 12.18 : uitgaven voor individueel vervoer

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

1) Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
Op basis van artikel 20 van de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs en geïntegreerd onderwijs,
neemt de Vlaamse overheid de reiskosten van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs te zijnen laste. Dit kan
op twee manieren:
- via de terugbetaling van individueel vervoer (als de leerling gebruik maakt van openbaar vervoer of op eigen
kracht (meestal ouders) naar school gaat: de tussenkomst is gelijk aan een schoolabonnement (bij openbaar
vervoer) of aan de tegenwaarde van een treinkaart (bij eigen transport). Het individueel vervoer wordt
terugbetaald door het departement Onderwijs en Vorming.
- via de organisatie van collectief leerlingenvervoer, vanaf 1 september 2001 georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van de VVM (De Lijn) (toepassing van de wet van 15 juli 1983).
2) Leerlingenvervoer gewoon onderwijs
Op basis van artikel 25 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 voorziet het departement
Onderwijs en Vorming in heel Vlaanderen en Brussel (ook buiten het zonaal vervoer) een tussenkomst in de
reiskosten van leerlingen die op meer dan 4 km van de dichtstbijzijnde officiële of vrije school wonen die de
vrije keuze verzekert. De ouders van een vrije keuze leerling ontvangen een tussenkomst in de kosten van het
vervoer van hun kind tot aan de dichtstbijzijnde vrije keuze school, ook al bezoekt dit kind een verder gelegen
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vrije keuze school. De terugbetaling bedraagt de tegenwaarde van een treinkaart NMBS. Het departement
Onderwijs en Vorming staat in voor deze terugbetalingen.
De stijging van het budget is het gevolg van een prijsstijging van de jaarabonnementen buzzy-pazz. Die zijn op
01/02/2006 gestegen van 149,90 € naar 157,00 €.
Basisallocatie 33.10 : subsidies voor experimenten leerlingenvervoer

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
1.200

2007
Krediet
2.400

In 2006 werd een bedrag van 1.200.000 euro voorzien voor de opstart van een pilootproject netoverstijgend
leerlingenvervoer in het gewoon basisonderwijs (schooljaar 06-07). Tijdens het tweede jaar (schooljaar 07-08)
van het pilootproject wordt dit bedrag verdubbeld. Met deze middelen zullen bijkomende gemeenten in het
pilootproject kunnen stappen. Van deze middelen zal er eveneens een commissie aan De Lijn worden uitbetaald
voor de door hen ingebrachte expertise en know-how m.b.t. een rationele organisatie van leerlingenvervoer.
Aan de hand van de evaluatie van deze pilootprojecten (budgettaire implicaties, STOP-principe,
busbegeleiding, …) zal het netoverschrijdend leerlingenvervoer gewoon basisonderwijs verder worden
uitgebouwd.
Het is de bedoeling voldoende middelen te voorzien om steeds meer gemeenten de kans te bieden in te stappen
in het netoverstijgend leerlingenvervoer.
De stijging van het krediet wordt gecompenseerd op de provisie van de toegekende middelen bij
regeringsvorming.
Basisallocatie 40.02 : uitgaven voor begeleiding

NGK

Krediet
12.515

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
12.900

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
14.005

2007
Krediet
15.556

1) Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
Op basis van artikel 20 van de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs en geïntegreerd onderwijs,
neemt de Vlaamse overheid de reiskosten van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs te zijnen laste. Dit kan
op twee manieren:
- via de terugbetaling van individueel vervoer (als de leerling gebruik maakt van openbaar vervoer of op eigen
kracht (meestal ouders) naar school gaat: de tussenkomst is gelijk aan een schoolabonnement (bij openbaar
vervoer) of aan de tegenwaarde van een treinkaart (bij eigen transport). Het individueel vervoer wordt
terugbetaald door het departement Onderwijs en Vorming.
- via de organisatie van collectief leerlingenvervoer, vanaf 1 september 2001 georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van de VVM (De Lijn) (toepassing van de wet van 15 juli 1983).
Het departement Onderwijs en Vorming betoelaagt de busbegeleiding op het collectief vervoer. De
busbegeleiders werken met een arbeidsovereenkomst. De tussenkomst bedraagt het brutoloon + de
werkgeversbijdragen (voor gemeenschapsonderwijs houdt dit ook bv. de directe betaling van de kinderbijslag
in). Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs moet rekening gehouden worden met de werkgeversbijdragen in de
privé-sector. Voor alle busbegeleiders zijn de normale wettelijke regels van toepassing (betaling wettelijke
feestdagen, vakantiegeld, eindejaarstoelage, CAO’s, …).
2) Leerlingenvervoer gewoon onderwijs
Op basis van de wet van 15 juli 1983 houdende de oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer,
organiseert de VVM (De Lijn) vanaf 1/9/2001 collectief leerlingenvervoer (het zogenaamde zonaal vervoer)
voor scholen gewoon onderwijs gelegen in een beperkt aantal zones (gemeenten). Dit vervoer is
netoverschrijdend.
Van dit vervoer kunnen gebruik maken:
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- leerlingen van het secundair onderwijs die de dichtstbijgelegen vrije of officiële school bezoeken die de vrije
keuze verzekert, gelegen op meer dan 12 km (LSO) of 20 km (HSO)
- leerlingen van het basisonderwijs die de dichtstbijzijnde vrije of officiële school bezoeken zoals bedoeld in de
artikelen 97, 98 en 99 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, indien de ouders dergelijke school
niet vinden binnen een afstand van vier kilometer.
Dit vervoer is gratis voor het basisonderwijs, of betalend (remgeld) in het secundair onderwijs (tarief De Lijn
voor 12 of 20 km). Hier spreekt men over rechthebbende leerlingen.
Het departement Onderwijs en Vorming betoelaagt de busbegeleiding op het collectief vervoer.
De stijging van het krediet heeft verschillende oorzaken:
- meerkost voor de CAO loonsverhoging;
- meerkost kinderbijslag;
- meerkost haard- en standplaatstoelage;
- indexaanpassingen.
Daarenboven wordt 900.000 euro voorzien voor een betere verloning van de busbegeleiders vanaf 01/09/2007:
de busbegeleiders in het zonaal leerlingenvervoer (bijna uitsluitend buitengewoon onderwijs) worden
gesubsidieerd door het departement Onderwijs en Vorming. De subsidies laten evenwel niet toe dat de
busbegeleiders hiermee op een correcte manier worden verloond. De berekening van de meerkost is gebaseerd
op het niet langer schorsen van de lonen tijdens de vakantieperiode, waardoor problemen ontstaan voor de
busbegeleiders op het vlak van RSZ en RVA. Op jaarbasis bedraagt dit 3.700.000 euro.
De middelen hiervoor worden gecompenseerd op de provisie van de toegekende middelen bij regeringsvorming.
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PROGRAMMA 35.40
ALGEMEEN ONDERWIJS EN VORMING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
AO

begroot
1.705

Uitvoering %

begroot
1.902

2005
Uitvoering %

2006
Begroot bc
2.053

2007
raming
2.045

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
MACH
BVJ

Krediet
284.927
264
200
137.200
188

2004
Uitvoering %

Krediet
274.472

2005
Uitvoering %

140
160.180
43

2006
Krediet
305.613
1.647
549
214.376

2007
Krediet
336.174
549
216.839

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1.1. Beleidsprioriteiten Departement Onderwijs en Vorming
De middelen die in het programma voorzien worden, richten zich op de financiering van onderwijsactiviteiten
die niet niveaugebonden zijn en die algemeen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. De
beleidsprioriteiten voor het Agentschap voor Onderwijscommunicatie worden in 1.2. besproken.
A. De strategische doelstellingen
Hieronder vallen diverse onderwijsondersteunende activiteiten zoals:
- de inrichting van de vraaggestuurde nascholing door de scholen en de nascholing op initiatief van de
onderwijskoepels.
- de werking van de Inspectie, de Dienst voor Onderwijsontwikkeling en van de Pedagogische
begeleidingsdiensten, die sinds de inwerkingtreding van het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie,
de dienst voor onderwijsontwikkeling en de pedagogische begeleidingsdiensten, instaan voor de externe
ondersteuning van de onderwijsinstellingen en voor de bevordering van de onderwijskwaliteit en voor de
beroepskwaliteit van de personeelsleden.
- de ondersteuning van de ouderkoepelverenigingen.
- de middelen voor de controle op het ziekteverzuim door personeelsleden van het onderwijs door een externe
firma.
- het stedelijk onderwijsbeleid.
- het stimuleren van een gezonde levenstijl bij schoolgaande kinderen en jongeren.
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- het opstarten van het Vlaams Centrum Onderwijsgebonden Sport (VCOS).
- de fietsvergoeding en terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer.
- de samenwerking tussen onderwijs en welzijn met o.a. de time-out projecten en de ondersteuning van
integrale jeugdhulp.
- de werking van de vzw DIVA (Dienst Informatie, Vorming en Afstemming)
- de dotaties voor de werking van de verschillende VOI’s binnen Onderwijs.
- de machtigingen en de investeringsdotaties van het Gemeenschapsonderwijs, de DIGO en de IVAH.

B. De operationele doelstellingen
1. Nascholing
De voortdurende bijscholing van leerkrachten is een essentiële voorwaarde om zich aan de steeds veranderende
werkomstandigheden aan te passen. De “life long learning” gedachte van de Europese Gemeenschap dient in de
eerste plaats uitgedragen te worden door diegenen die het onderwijs elke dag maken. Het nascholingsbeleid
wordt hiertoe sinds 1 september 1996 op een andere leest geschoeid : van aanbodgerichte navorming werd
overgeschakeld op vraaggestuurde nascholing, waarbij de scholen autonoom bepalen hoe zij een eigen
nascholingsbeleid uitbouwen. De middelen voor de nascholing worden ingevolge de inwerkingtreding van het
decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing, tijdens de periode van 1997 tot
2003 verhoogd van 6.197 duizend euro tot 13.289 duizend euro. Vanaf 2005 worden geen
nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse regering meer georganiseerd.
2. Dienst voor onderwijsontwikkeling
Binnen het kader van de beleidsvoorbereidende opdracht van het departement Onderwijs, heeft de Dienst voor
Onderwijsontwikkeling tot opdracht het uitbrengen van wetenschappelijke onderbouwde adviezen ten behoeve
van de Vlaamse regering en de minister bevoegd voor onderwijs. Dit omvat in hoofdzaak:
- het formuleren van voorstellen betreffende de ontwikkeling van de opleidingenstructuur;
- de ontwikkeling van criteria voor het goedkeuren van leerplannen en handelingsplannen;
- het formuleren van voorstellen op het gebied van ontwikkelingsdoelen, eindtermen en basiscompetenties.
3. Inspectie
De inspectie staat in voor de externe ondersteuning van de onderwijsinstellingen, de bevordering van de
onderwijskwaliteit en voor de beroepskwaliteit van de personeelsleden. Ze is o.a. bevoegd voor:
- de controle op de inachtneming van de minimumlessenroosters;
- het nagaan of de onderwijsinstelling de goedgekeurde leerplannen, met uitzondering van de pedagogische
methodes, realiseert;
- het nagaan of de nodige inspanningen zijn geleverd om de eindtermen te halen;
- het toezicht op de toepassing van de taalwetgeving, de hygiëne en de bewoonbaarheid van de lokalen, het
didactisch materiaal en de schooluitrusting;
- het uitbrengen van advies over de financiering van instellingen;
- het uitbrengen van beleidsadviezen over het onderwijs.
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4. Inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken
Voor de levensbeschouwelijke vakken geldt een afzonderlijk systeem van inspectie en begeleiding. De
aansturing van dit korps gebeurd door de erkende instanties en de erkende vereniging. De inspecteursadviseurs staan onder de leiding van de coördinerende inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie.
5. Pedagogische begeleidingsdiensten
De pedagogische begeleidingsdiensten ressorteren onder de onderwijskoepels en staan in voor de:
- de externe ondersteuning van de betrokken onderwijsinstellingen volgens het eigen pedagogisch concept,
onder meer bij het opstellen van het schoolwerkplan;
- het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit van de betrokken instellingen;
- het stimuleren van initiatieven ter versterking van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden uit de
betrokken instellingen;
- het opstellen van een jaarlijks begeleidingsplan;
- het opstellen van een jaarverslag van de activiteiten.
Behoudens de betaling van de wedde en weddentoelagen toegekend aan de pedagogische adviseurs en
adviseurs-coördinatoren, wordt in de begroting jaarlijks een krediet ingeschreven dat aangewend wordt voor de
organisatie en de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten. Dit bestaat uit een forfaitair bedrag
toegekend per betrekking en een bedrag gelijk te verdelen tussen het gesubsidieerd vrij onderwijs, het
gesubsidieerd officiële onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs.
Sinds 1998 krijgen ook de kleine koepels middelen voor de pedagogische begeleiding. Voor deze koepels
(Steiner, Freinet, VOOP, Methode, ...) worden de middelen berekend per betrekking.
6. Ondersteuning van de ouderkoepelverenigingen
De laatste jaren werd veel aandacht besteed aan het uitwerken van participatiestructuren in het onderwijs. Op
2 april 2004 werd het decreet betreffende participatie op school en in de Vlaamse Onderwijsraad goedgekeurd
door het Vlaamse Parlement. Hierdoor wordt het decreet van 20 juni 1996 betreffende de subsidiëring van de
ondersteuningcentra van ouderverenigingen en van erkende verenigingen die vorming voor ouders van
schoolgaande kinderen organiseren vervangen door het “Decreet betreffende de subsidiëring van
ouderkoepelverenigingen”. Ouderkoepelverenigingen worden hierdoor minstens verondersteld:
1° Opinievorming en belangenverdediging van ouders van leerlingen uit basis- en secundair onderwijs te
organiseren;
2° Ouders in de VLOR te vertegenwoordigen;
3° Ouderverenigingen en ouderraden te informeren en te sensibiliseren;
4° Op verzoek van de Vlaamse Regering advies uit te brengen over en mee te werken aan onderzoeken
gericht op deelname aan of evaluatie van het participatiebeleid betreffende onderwijs.
Sinds 01/01/2006 wordt gewerkt met driejaarlijkse beheersovereenkomsten per koepel. Dit heeft
vanzelfsprekend een gunstige invloed op de administratieve lasten. Daar waar voorheen een jaarlijks
activiteitenprogramma diende voorgelegd te worden om de aanvraag van werkingsmiddelen te staven, werd dit
teruggebracht tot een driejaarlijkse indiening hiervan.
7. Samenwerking met andere beleidsdomeinen
De samenwerking met andere beleidsdomeinen concentreert zich op dit ogenblik vooral op de samenwerking
met welzijn en de samenwerking met gezondheid.
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De algemene doelstelling van de samenwerking tussen onderwijs en welzijn is het creëren van voorwaarden om
te komen tot preventieve en curatieve vormen van leerlingenbegeleiding waarbij selectie/uitsluiting, voortijdig
schoolverlaten en vertraging van schoolloopbanen wordt voorkomen.
Vanuit dit oogpunt zal het departement Onderwijs en Vorming de CLB’s blijven ondersteunen bij de
implementatie van de decreten m.b.t. integrale jeugdhulpverlening. Ook zullen voortdurend de linken worden
gelegd naar de opvolging van de leerplicht binnen onderwijs en de mogelijke rol die de sectoren uit de
welzijnswereld en justitie hierbij kunnen spelen. Daarom zal de opdracht van het projectteam voor een groot
deel verschuiven naar de implementatie van het actieplan rond spijbelen en schoolverzuim. De nadruk zal
hierbij liggen op het maken van samenwerkingsafspraken met die belendende sectoren (oa justitie en medische
sector) die in het kader van leerplicht/leerrecht voor onderwijs zeer belangrijk zijn.
Ook de verdere opvolging van de thematiek antisociaal gedrag (geweld, pesten) op school zal door het
projectteam opgenomen worden in functie van samenwerking met andere sectoren.
8. Time-out projecten
Time-out is een methode waarbij jongeren tijdelijk uit het secundair onderwijs worden genomen met de
bedoeling hen opnieuw in het secundair onderwijs op te nemen.
Om voldoende te kunnen inspelen op de wijze waarop time-out op dit ogenblik op het terrein wordt
georganiseerd door diverse initiatiefnemers en op de noden van scholen en leerlingen worden subsidies verleend
aan twee verschillende vormen van time out: een langdurend time-outprogramma en een kortdurend timeoutprogramma. Deze projecten gebruiken bepaalde methodieken waaronder hergo (herstelgericht
groepsoverleg) om schooluitval van jongeren te bestrijden door hen een periode schoolextern te begeleiden.
9. Stedelijk onderwijsbeleid
Het flankerend onderwijsbeleid ligt in het verlengde van het Vlaamse onderwijsbeleid en versterkt het. Door
samenwerking tussen alle onderwijsactoren op lokaal vlak te stimuleren creëert een flankerend onderwijsbeleid
extra mogelijkheden voor het lokale onderwijsgebeuren.
Sommige lokale problematieken zijn immers moeilijk aan te pakken op een centraal niveau. Zij vergen lokale
hefbomen.
Het stimuleren en financieel ondersteunen, via projectsubsidies, van een sterk flankerend onderwijsbeleid in de
centrumsteden en in sommige gemeenten moet elke centrumstad, respectievelijk gemeente in staat stellen lokaal
antwoorden te zoeken op specifieke problemen.
10. Gezonde scholen
In haar Regeerakkoord beschouwt de Vlaamse Regering preventieve gezondheidzorg en
gezondheidsbevordering als één van haar prioriteiten. Op 27 januari 2006 werd er een intentieverklaring
ondertekend tussen de ministers bevoegd voor Onderwijs, de minister bevoegd voor Welzijn en gezondheid, de
minister bevoegd voor Jeugd en Sport en de minister bevoegd voor Landbouwbeleid en Zeevisserij waarbij er
werd afgesproken een gezamenlijke bijdrage te leveren tot de gezondheidsbevordering in het lager en secundair
onderwijs.
In samenwerking met de VLOR wordt een actieplan uitgewerkt dat scholen moet ondersteunen in het creëren
van gezonde schoolomgevingen. Op termijn dient elke school in staat om vanuit haar eigen context en
behoeften een gezondheidsbeleid te voeren met concrete streefdoelen op maat van hun leerlingen.
Operationele doelstellingen voor 2007 zijn: alle schoolbetrokkenen verder sensibiliseren en voldoende
informeren.
11. Vlaams Centrum Onderwijsgebonden Sport
Op 1 januari 2007 wordt de inwerkintreding van het decreet betreffende de Onderwijsgebonden Sport
voorzien. Het decreet heeft als doel de onderwijsgebonden sport met betrekking tot het basis, secundair en
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hoger onderwijs te bundelen en op elkaar af te stemmen. Hiertoe wordt een Vlaams Centrum voor
Onderwijsgebonden Sport (VCOS) opgericht met als opdracht de ondersteuning van het extracurriculaire
sportaanbod van de scholen en onderwijsinstellingen, het aanbieden van een sportaanbod waar het aanbod van
de scholen en onderwijsinstellingen onvolledig is of wanneer het initiatief in kwestie een ruim Vlaams
draagvlak heeft. De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en de Vlaamse Studentensportfederatie (VSSF)
worden opgenomen binnen deze nieuwe organisatie. Bijkomend worden een aantal maatregelen genomen die de
jongerensport ten goede moeten komen en om de personeelssituatie van beide organisaties te stroomlijnen nl. de
uitvoering van CAO VI (opheffen nepstatuten) en uniformiseren van de personeelsformatie.
12. DIVA
Voor de uitvoering van een aantal aspecten van het geïntegreerd beleid op het snijvlak tussen Onderwijs,
Vorming en Werk is de vzw DIVA opgericht, waarin VDAB, Syntra Vlaanderen, de koepels van het
volwassenenonderwijs, de Federatie Basiseducatie en Socius vertegenwoordigd zijn. De vzw staat meer
bepaald in voor:
- het verhogen van de transparantie van de publiek gefinancierde leermogelijkheden,
- het aanzetten van individuen en specifieke doelgroepen tot levenslang en levensbreed leren;
- het verhogen van het maatschappelijk rendement van de publiek gefinancierde leermogelijkheden door het
creëren van grotere effectiviteit en efficiëntie van deze leermogelijkheden.
C. De instrumenten
Gelet op de grote verscheidenheid binnen dit programma, zijn ook de ingezette instrumenten zeer verschillend:
- lonen (inspectie, pedagogische begeleidingsdiensten, dienst voor onderwijsontwikkeling, VCOS)
- subsidies/werkingstoelagen (pedagogische begeleidingsdiensten, nascholing, ondersteuning,
ouderverenigingen, gezonde scholen, lokaal onderwijsbeleid, DIVA ...)
- werkingskosten (inspectie, dienst voor onderwijsontwikkeling, samenwerking met andere beleidsdomeinen)
- vastleggingsmachtigingen en investeringsmiddelen (investeringen)
- dotaties (VOI’s)

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
De activiteiten verschillen uiteraard per onderdeel. Voor meer details wordt verwezen naar het statistisch
jaarboek van het departement Onderwijs en naar soortgelijke informatie van de VOI’s.

Hoofdstuk 1.2. Beleidsprioriteiten Agentschap voor Onderwijscommunicatie
A. De strategische doelstellingen
Overheidscommunicatie vervult verschillende functies in de maatschappij: informeren; kennis overdragen en
leren; aanzetten tot actie; preventief werken en sensibiliseren; dialoog, maatschappelijk debat stimuleren;
participatie verhogen; gedragsverandering bewerkstelligen; stimuleren om zichzelf te ‘willen’ informeren en
engageren.
De ultieme strategische doelstelling van onderwijscommunicatie door de overheid is om door verschillende
vormen van communicatie een breed maatschappelijk draagvlak te creëren waardoor alle doelgroepen op
verschillende niveaus zich aangesproken voelen, betrokken worden en kunnen participeren (mee-willen, meeweten, mee-doen, mee-denken).
De strategische doelstelling van de Cultuurcel is via kunst en cultuur in ruime zin van het woord een brede,
harmonische vorming in het onderwijs te stimuleren in een sterke en creatieve leeromgeving. Dit gebeurt door
het positioneren van het muzische/creatieve, als noodzakelijke en logische complement van het cognitieve, het
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activeren van de aandacht voor cultuur in het onderwijsveld en het stimuleren van de positieve uitstraling en
impact van het onderwijs.

B. De operationele doelstellingen
•

het maken, uitgeven en /of verspreiden van brochures, folders of andere geschreven of elektronische
documenten om bepaalde doelgroepen of het brede onderwijsveld te informeren of te sensibiliseren over het
gevoerde onderwijsbeleid, of om een gedragsverandering te bewerkstelligen of om hen aan te zetten tot
maatschappelijk debat en actie. Geregeld maakt een publicatie deel uit van een groter geheel, nl. een
campagne waarbij bv. ook advertenties, affiches, boomerangkaarten, teletekst of (radio)spots worden
ingezet. Campagnes worden meestal gevoerd voor nieuwe initiatieven die een belangrijke impact hebben
op een of meerdere doelgroepen of voor zaken die de brede samenleving aangaan.

•

het beheren van de intranet- en internetsite van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

•

het gedigitaliseerd creëren, consolideren, publiceren (internet), opslaan in databank en ontsluiten van de
onderwijsregelgeving.

•

het onsluiten van onderwijsinformatie als het backoffice van de Vlaamse Infolijn - Onderwijs

•

het aanbieden van onderwijsdocumentatie

•

het inrichten van netoverschrijdende studie-informatiedagen en rondes van Vlaanderen en het deelnemen
aan belangrijke onderwijsevenementen als vertegenwoordiger van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming.

Bij de realisatie van elk van deze doelstellingen is het uitgangspunt dat overheidscommunicatie betrouwbaar en
kwaliteitsvol moet zijn. Betrouwbare communicatie voldoet aan volgende voorwaarden: ze is consistent; er is
continuïteit; ze is open, er zijn geen hidden agenda’s, zowel het positieve als het negatieve komt aan bod; ze
beschouwt de ontvanger als een gelijkwaardige partner. Kwaliteitsvolle communicatie heeft volgende
kenmerken:
• ze houdt rekening met de behoeften van de verschillende doelgroepen en heeft oog voor alle groepen in
de samenleving
• ze is niet enkel verticaal maar ook horizontaal en diagonaal
• ze is duidelijk en concreet: aangepast aan de (voor)kennis van de doelgroep, aangepast taalgebruik,
vlot toegankelijk
• ze is tijdig
• ze gebruikt de juiste kanalen, de juiste mediamix en de juiste intermediairen
De voornaamste doelgroepen zijn: leerlingen, studenten, ouders, leerkrachten, directies, intermediaire
organisaties.
•

de culturele werking in het onderwijs stimuleren, informeren en ondersteunen door ontwikkeling van
beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende initiatieven, studiedagen en projecten.

•

het gedigitaliseerd creëren, consolideren, publiceren (internet), opslaan in databank en ontsluiten van
culturele initiatieven

•

via gedegen onderzoek de actuele onderwijssituatie m.b.t. kunst en cultuur in kaart brengen en hieruit de
nodige beleidsvoorbereidende en uitvoerende initiatieven destilleren.

•

het deelnemen aan en opzetten van departementale, interdepartementale, nationale en internationale
vergaderingen, netwerkmeetingen en colloquia als vertegenwoordiger van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming.
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het opstellen, beheren en controleren van diverse financiële ondersteuningsinitiatieven voor scholen en de
culturele sector.
C. De instrumenten
•
•
•

subsidies en overeenkomsten (Canon-cultuurcel)
werkingskosten (heel de Afdeling Informatie en Communicatie en dus ook Canon Cultuurcel)
lonen (gedetacheerden Canon-cultuurcel)

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Via de Balanced Score Card wordt de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd en bevorderd. Parameters
zijn o.a. wijze van uitvoering, accuraatheid, snelheid en samenwerking met andere diensten.

Hoofdstuk 2. Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
1. ONTVANGSTEN
Artikel 16.01 - Ontvangsten m.b.t. de verkoop publicaties
2004
AO

Raming
55

Uitvoering
100 %

2005
Raming
52

Uitvoering
100 %

2006
Raming bc
41

2007
Raming
45

De verkoop van publicaties en de daaraan gekoppelde inkomsten vormen geen doel op zich. Het instellen van
een prijs wordt eerder gebruikt als afremmiddel voor ongemotiveerde aanvragen en om verspilling tegen te
gaan. De prijsbepaling gebeurt op basis van parameters (die gewogen worden): doel van de publicatie,
doelgroep, soort exemplaar, soort drager, oplage, aanmaakprijs. Deze werkwijze zorgt er voor dat een
objectieve beslissing kan genomen worden over het al dan niet betalen voor een publicatie. De ontvangsten
schommelen dus sterk van jaar tot jaar afhankelijk van het soort en het aantal verschillende publicaties die
gemaakt worden.

Artikel 16.04 - Ontvangsten m.b.t. de entreegelden, inschrijvingsgelden en schoolgelden – diverse
opbrengsten der inrichtingen en diensten
2004
AO

Raming
1.650

Uitvoering

2005
Raming
1.850

Uitvoering

2006
Raming bc
2.000

2007
Raming
2.000

De ramingen van de ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn moeilijk op voorhand in te schatten. Men kent het
aantal deelnemers aan de verschillende examens en studiedagen niet op voorhand, noch het aantal
arbeidsongevallen.
Voor de raming van het bedrag gaan we uit van de ontvangsten van voorgaande jaren.
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2. UITGAVEN
1. Lonen

NGK
BVJ

Krediet
49.993
20

2004
Uitvoering %

Krediet
38.109
43

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
38.158

2007
Krediet
42.053

De overschrijding van de spilindex eind 2006 en de betaling van het RSZ-voorschot december verklaren het
grootste deel van de stijging van de loonkredieten. Verder is er een beperkte toename van het personeel.

Basisallocatie 11.02 : Salaristoelage tijdelijke werkonbekwaamheid van contractuele personeelsleden van
het Gemeenschapsonderwijs

NGK

Krediet
41

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
42

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
42

2007
Krediet
42

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
486

2007
Krediet
486

Basisallocatie 11.03 : Salarissen vzw DIVA

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

De middelen worden gebruikt voor de lonen van het personeel van de vzw.

Basisallocatie 11.36 : Lonen Vlaams Centrum Onderwijsgebonden Sport (VCOS)

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %
-

Krediet
0

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
0

2007
Krediet
2.199

Bij de initiële begroting 2007 werden de middelen die voorheen bestemd waren voor de Stichting Vlaamse
Schoolsport (SVS) en Vlaamse Studentensport Federatie (VSSF), en verspreid over verschillende begrotingen
(VDAB, cultuur, sport, onderwijs), samengebundeld op deze basisallocatie. Hiermee wordt het budget
gevormd waarmee de personeelsleden van het VCOS (dat van start gaat op 1 januari 2007) uitbetaald zullen
worden.
2. Werking

NGK

Krediet
16.674

2004
Uitvoering %

Krediet
15.149

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
15.498

2007
Krediet
15.248

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
1.247

2007
Krediet
0

Basisallocatie 12.10 : algemene werkingskosten - inspectie

NGK

Krediet
1.383

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
1.144
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De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van 664.000 euro naar BA 12.78 (algemene
werkingskosten onderwijsinspectie) en van 720.000 euro naar BA 12.77 (forfaitaire vergoedingen
onderwijsinspectie). De opsplitsing van deze BA is het gevolg van BBB: de forfaitaire vergoedingen worden in
het Onderwijsdienstencentrum uitbetaald, de werkingskosten worden beheerd binnen het Departement
Onderwijs en Vorming.

Basisallocatie 12.78 : algemene werkingskosten onderwijsinspectie

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
664

De werkingskosten van de onderwijsinspectie bestaan grotendeels uit:
- de loonkost van de 2 fulltime gedetacheerden;
- vorming en seminaries;
- doorlichtingen;
- ict en communicatie;
- rapporten;
- …
De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van BA 12.10.
De stijging van het krediet is het gevolg van:
- een stijging van 2.000 euro te compenseren op BA 74.10;
- een stijging van 14.000 euro bij het luik lonen gedetacheerden (kindergeld);
- een stijging van 7.000 euro tengevolge van indexaanpassingen;
- een stijging van 100.000 euro te compenseren op de provisie van de toegekende middelen bij
regeringsvorming.

Basisallocatie 12.80 : algemene werkingskosten inspectie/begeleiding levensbeschouwelijke vakken

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
171

Het grootste deel (85%) van de werkingskosten van de inspectie/begeleiding levensbeschouwelijke vakken zijn
werkingstoelagen (3.470,51 euro per organieke betrekking). Het overige deel wordt gebruikt voor vorming en
andere werkingskosten.
De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van BA 12.16.
De stijging van het krediet met 1.000 euro is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 40.47 : nascholing op initiatief van de scholen: basisonderwijs

NGK

Krediet
4.277

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
4.314

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
4.385

2007
Krediet
4.436

Het lerarenberoep is grondig geëvolueerd. De opdracht van de leerkrachten is de jongste jaren breder,
complexer en veeleisender geworden inzake vakkennis en didactiek, opvang en begeleiding van jongeren,
samenwerking met collega's en communicatie met de ouders en de samenleving.
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Om een optimale uitoefening van het lerarenambt mogelijk te maken, binnen een vernieuwde taakinvulling als
vak- en of als klasleraar, maar vooral als lid van een schoolteam, wordt naast een opleidingskader ook inservice en schoolgerichte nascholing georganiseerd. In-service en schoolgerichte nascholing behoren tot de
taakinvulling van de leraar.
De scholen van het kleuter- en lager onderwijs krijgen rechtstreeks financiële middelen die ze kunnen besteden
voor noodzakelijk geachte nascholing.
Het aandeel waarop elke school recht heeft, wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen
van het betreffend onderwijsniveau in de school, op 1 februari van het voorafgaand begrotingsjaar.
De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 40.48 : nascholing op initiatief van de scholen: secundair onderwijs

NGK

Krediet
6.038

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
6.091

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
6.192

2007
Krediet
6.262

Het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing bepaalt dat er kredieten voor
nascholing op initiatief van de scholen, van de koepelorganisaties en van de Vlaamse Regering in de begroting
worden ingeschreven.
De kredieten vermeld in de tabel van artikel 44bis van het decreet van 16 april 1996 worden gekoppeld aan de
gezondheidsindex.
De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 40.49 : nascholing op initiatief van de koepels

NGK

Krediet
1.509

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
1.522

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
1.548

2007
Krediet
1.566

Het gemeenschapsonderwijs en de nascholingsorganisaties van de koepels krijgen jaarlijks middelen voor het
realiseren van nascholingsprojecten voor de personeelsleden van de internaten, van de centra en van de
pedagogische begeleidingsdiensten die zij vertegenwoordigen en voor nascholingsinitiatieven specifiek voor het
eigen pedagogisch project.
De Vlaamse regering wijst de uitvoering van de nascholingsinitiatieven toe in nascholingsprojecten volgens de
door haar vast te stellen regels (zie besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot regeling van de
procedure voor de toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse regering).
De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 41.16 : dotatie aan het gemeenschapsonderwijs – pedagogische begeleiding

NGK

Krediet
570

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
588

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
598

2007
Krediet
604

Iedere representatieve vereniging van inrichtende machten en het gemeenschapsonderwijs kunnen een
pedagogische begeleidingsdienst oprichten.
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Deze is belast met:
- de externe ondersteuning van de betrokken onderwijsinstellingen volgens het eigen pedagogisch concept,
onder meer bij het opstellen van het schoolwerkplan;
- het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit van de betrokken instellingen;
- het stimuleren van initiatieven ter versterking van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden uit de
betrokken instellingen;
- het opstellen van een jaarlijks begeleidingsplan;
- het opstellen van een jaarverslag van de activiteiten.
Voor de betaling wordt een onderscheid gemaakt tussen de grote begeleidingsdiensten en de kleine (met minder
dan 425 personeelsleden in de scholen die ze begeleiden) (Art 92 §1 en §2 decreet 17.07.1991 betreffende
inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten).
De uiteindelijke stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen (terwijl er wel een daling van het
basisbedrag is tengevolge van een daling van 10 naar 9 fulltime betrekkingen bij het organiek kader basis).

Basisallocatie 43.83 : allerhande uitgaven in verband met de pedagogische begeleidingsdiensten
gesubsidieerd officieel onderwijs

NGK

Krediet
560

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
574

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
589

2007
Krediet
601

Iedere representatieve vereniging van inrichtende machten en het gemeenschapsonderwijs kunnen een
pedagogische begeleidingsdienst oprichten.
Deze is belast met:
- de externe ondersteuning van de betrokken onderwijsinstellingen volgens het eigen pedagogisch concept,
onder meer bij het opstellen van het schoolwerkplan;
- het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit van de betrokken instellingen;
- het stimuleren van initiatieven ter versterking van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden uit de
betrokken instellingen;
- het opstellen van een jaarlijks begeleidingsplan;
- het opstellen van een jaarverslag van de activiteiten.
Voor de betaling wordt een onderscheid gemaakt tussen de grote begeleidingsdiensten en de kleine (met minder
dan 425 personeelsleden in de scholen die ze begeleiden) (Art 92 §1 en §2 decreet 17.07.1991 betreffende
inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten).
De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 44.83 : allerhande uitgaven in verband met de pedagogische begeleidingsdiensten
gesubsidieerd vrij onderwijs

NGK

Krediet
870

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
909

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
937

2007
Krediet
944

Iedere representatieve vereniging van inrichtende machten en het gemeenschapsonderwijs kunnen een
pedagogische begeleidingsdienst oprichten.
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Deze is belast met:
-

de externe ondersteuning van de betrokken onderwijsinstellingen volgens het eigen pedagogisch concept,
onder meer bij het opstellen van het schoolwerkplan;
het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit van de betrokken instellingen;
het stimuleren van initiatieven ter versterking van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden uit de
betrokken instellingen;
het opstellen van een jaarlijks begeleidingsplan;
het opstellen van een jaarverslag van de activiteiten.

Voor de betaling wordt een onderscheid gemaakt tussen de grote begeleidingsdiensten en de kleine (met minder
dan 425 personeelsleden in de scholen die ze begeleiden) (Art 92 §1 en §2 decreet 17.07.1991 betreffende
inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten).
De uiteindelijke stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen (terwijl er wel een daling van het
basisbedrag is tengevolge van een daling van het aantal organieke ambten bij de kleine begeleidingsdiensten).

Basisallocatie 74.10 : aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te land –
pedagogische inspectie

NGK

Krediet
2

2004
Uitvoering %
68 %

Krediet
7

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
2

2007
Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
232.727
214.376

2007
Krediet
250.392
216.839

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
19.230
1.647
549

2007
Krediet
28.217

De daling is het gevolg van een heroriëntatie naar BA 12.78.

4. VOI/AGENTSCHAP

NGK
MACH
BVJ

Krediet
199.330
137.200
168

2004
Uitvoering %

Krediet
200.835
160.180

Zie deel 3.

5. Andere BA’s

NGK
GVK
GOK

Krediet
18.930
264
200

2004
Uitvoering %

Krediet
20.379
140

549

Basisallocatie 12.01 : specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties in
verband met de onderwijsorganisaties

NGK

Krediet
15

2004
Uitvoering %

Krediet
15

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
15

2007
Krediet
0
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Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen van
de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties.
De kredieten worden verdeeld over:
PR 35.40 BA 12.71 : werkingskosten departement Onderwijs en vorming
PR 35.40 BA 12.72 : werkingskosten agentschap voor onderwijscommunicatie
PR 35.40 BA 12.73 : werkingskosten agentschap voor onderwijsdiensten
PR 35.40 BA 12.74 : werkingskosten agentschap hoger onderwijs en volwassenenonderwijs
Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan.

Basisallocatie 12.02 : werking dienst voor onderwijsontwikkeling (DVO)

NGK

Krediet
132

2004
Uitvoering %
98 %

Krediet
180

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
163

2007
Krediet
0

De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van 137.000 euro naar BA 12.76 (algemene
werkingskosten DVO) en van 29.000 euro naar BA 12.75 (forfaitaire vergoedingen DVO). De opsplitsing van
deze BA is het gevolg van BBB: de forfaitaire vergoedingen worden in het Onderwijsdienstencentrum
uitbetaald, de werkingskosten worden beheerd binnen het Departement Onderwijs en Vorming.

Basisallocatie 12.03 : allerhande uitgaven met betrekking tot de integratie van personen met een
handicap in het onderwijs

NGK

Krediet
838

2004
Uitvoering %

Krediet
949

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
1.011

2007
Krediet
1.025

Met dit programma wordt de ondersteuning beoogd van de werking van gewone scholen van het
kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, het hoger en het academisch onderwijs in de
opvang van leerlingen en studenten met een handicap. Deze ondersteuning gebeurt via rechtstreekse aankopen
en het ter beschikking stellen van technische hulpmiddelen en prestaties. De hulpmiddelen en prestaties zijn
nodig om het onderwijsleerproces in de gewone school te kunnen volgen.
Concreet gaat het om:
- technische hulpmiddelen zoals brailleapparatuur, leesloepen, aangepast meubilair, enz.;
- aanpassingen van leerboeken en lesmateriaal in braille, grootletterdruk, vergroting door kopie, reliëfdruk,
gesproken vorm, enz.;
- herstellingen van apparatuur;
- prestaties van doventolken.

Basisallocatie 12.04 : uitgaven m.b.t. de financiële controle van het gemeenschapsonderwijs

NGK

Krediet
230

2004
Uitvoering %

Krediet
297

2005
Uitvoering %

Decretale opdracht Bijzonder decreet 14 juli 1998 art. 47 en art. 53
Art. 47

2006
Krediet
251

2007
Krediet
254
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§1 De financiële controle op het beheer van de scholengroepen wordt verricht door de regering voor een
termijn van vier jaar.
§2 Het eerste college van accountants wordt aangesteld voor een termijn van 8 jaar.
Art. 53
§1 Het college van accountants is met betrekking tot het financiële toezicht op de Raad belast met dezelfde
opdracht als bepaald in afdeling 2 van dit hoofdstuk.
De opdracht is via de procedure algemene offerteaanvraag na Europese en nationale bekendmaking gegund aan
CVBA Arthur Andersen, nadien gefusioneerd met Deloitte.
De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 12.15 : allerhande uitgaven voor samenwerking met andere beleidsdomeinen

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
187

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
450

2007
Krediet
355

De samenwerking met andere beleidsdomeinen concentreert zich op dit ogenblik vooral op de samenwerking
met welzijn en de samenwerking met gezondheid.
Onderwijs-welzijn (300.000 euro)
De voorziene middelen zullen vooral gebruikt worden voor het implementeren van de initiatieven rond Integrale
Jeugdhulp en het realiseren van initiatieven van het spijbelactieplan (sensibiliserings- en informatieactiviteiten,
zowel binnen de sector onderwijs als naar de andere betrokken sectoren).
Onderwijs-gezondheid (50.000 euro)
De voorziene middelen zullen vooral gebruikt worden voor sensibiliseringscampagne (o.a. brochures,
zelfgelanceerde acties, …), voor het uitwerken van een informatieve website, allerhande informatiecampagnes,
voor het ontwikkelen van allerhande ondersteunend materiaal, …
De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van 100.000 euro naar BA 33.24 (subsidies ter
bevordering van gezondheid op school).
De stijging van het krediet met 5.000 euro is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 12.16 : werking inspectie/begeleiding levensbeschouwelijke vakken

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
306

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
340

2007
Krediet
0

De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van 171.000 euro naar BA 12.80 (algemene
werkingskosten inspectie/begeleiding levensbeschouwelijke vakken) en van 173.000 euro naar BA 12.79
(forfaitaire vergoedingen inspectie/begeleiding levensbeschouwelijke vakken). De opsplitsing van deze BA is
het gevolg van BBB: de forfaitaire vergoedingen worden in het Onderwijsdienstencentrum uitbetaald, de
werkingskosten worden beheerd binnen het Departement Onderwijs en Vorming.

Basisallocatie 12.17 : werkingskosten administratieve organen en beroepsinstanties

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
10

2007
Krediet
10
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De werkingskosten van de kamers van beroep en van de commissie zorgvuldig bestuur hebben een invariabel
luik (vergoeding voorzitters en secretarissen) en een variabel deel dat afhangt van het aantal behandelde zaken
(verplaatsingsonkosten leden). De laatste jaren is het aantal behandelde zaken bij de kamers van beroep relatief
stabiel gebleven. De berekening van de kredietbehoefte vloeit voort uit decretale regelingen over de
rechtspositie van het personeel en in het mozaïekdecreet.

Basisallocatie 12.20 : fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer

NGK

Krediet
13.606

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
13.606

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
10.186

2007
Krediet
12.709

Uitvoering van de sectorale sociale programmatie voor de jaren 1999 en 2000 van de sector "onderwijs" van de
Vlaamse Gemeenschap. De volledige tenlastelegging op de werkgever van de vervoerskosten voor het
openbaar vervoer naar en van het werk. Toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer. CAO
V Onderwijs.
Voor de berekening van de fietsvergoedingen en kosten openbaar vervoer werd rekening gehouden met de
volgende assumpties:
- de stijging van de abonnementskosten NMBS met 3,75%;
- in 2007 hetzelfde betalingsritme aanhouden als in 2006 (een voorschot van 35% voorzien).

Basisallocatie 12.21 : pedagogische manifestaties en studie- en infodagen onderwijs

NGK

Krediet
143

2004
Uitvoering %
82,9%

Krediet
195

2005
Uitvoering %
63,9%

2006
Krediet
197

2007
Krediet
199

Het beleidsdomein Onderwijs en vorming hecht veel belang aan rechtstreeks contact met haar doelgroepen
omwille van de mogelijkheid tot face to face communicatie, directe feedback en interactie. Via rondes van
Vlaanderen, Sid-in’s en andere evenementen worden de verschillende doelgroepen geïnformeerd over:
• het gevoerde beleid, wat dat in concreto voor hen betekent, hoe zij kunnen bijdragen aan de realisatie
van dat beleid;
• de beleidsplannen van de minister en de nieuwe maatregelen.

Basisallocatie 12.22 : uitgaven m.b.t. communicatie onderwijs

NGK

Krediet
457

2004
Uitvoering %
72,0%

Krediet
514

2005
Uitvoering %
94,0%

2006
Krediet
521

2007
Krediet
527

De missie van de Afdeling Informatie en Communicatie is het communiceren met de verschillende doelgroepen
via verschillende kanalen (publicaties, campagnes, website, evenementen, infolijn...) met de bedoeling die
verschillende doelgroepen te informeren over het onderwijsbeleid zodat ze zich meer betrokken voelen en
kunnen participeren. Deze communicatie gebeurt via verschillende kanalen en media of via een mediamix
waarin de verschillende media en kanalen versterkend werken: folders, brochures, websites, elektronische
nieuwsbrieven, evenementen, campagnes (spots, affiches, advertenties, boomerangkaarten, infolijn…).
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Basisallocatie 12.24 : allerhande uitgaven i.v.m. culturele projecten – cultuurcel

NGK

Krediet
163

2004
Uitvoering %
94%

Krediet
367

2005
Uitvoering %
75 %

2006
Krediet
561

2007
Krediet
595

De missie van de Cultuurcel is via kunst en cultuur in ruime zin van het woord een brede, harmonische
vorming in het onderwijs te stimuleren in een sterke en creatieve leeromgeving. Dit wordt gerealiseerd door het
opzetten van onderzoek, studiedagen en colloquia, het stimuleren, organiseren en opzetten van overleg, het
verzorgen van informatieve publicaties en het uittekenen en onderhouden van diverse informatiewebsites. Voor
het realiseren van de projecten onderzoekt de Cultuurcel de markt van organisaties, bedrijven en instellingen
die deze opdrachten kunnen uitvoeren en vraagt offertes aan potentiële, kwalitatief goede uitvoerders. De
werking richt zich op het gehele onderwijsveld: alle niveaus van het voltijds en deeltijds onderwijs. Het budget
12.24 bevat 2 componenten: de totale loonkost van de 3 FTE gedetacheerden en werkingsmiddelen voor het
organiseren van de diverse acties, onderzoeken en initiatieven.

Basisallocatie 12.30 : Technologische Opvoeding op School (TOS)

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
136

2007
Krediet
150

Dit project betreft een gezamenlijk initiatief van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie en het
departement Onderwijs. Elk van hen voorziet de helft van het nodige budget, zijnde
- de loonkost van de 4 projectmedewerkers
- de werkingsmiddelen:
▪ 9.000 euro per personeelslid
▪ 40.000 euro voor algemene werkingsmiddelen
Voor het departement Onderwijs komt dit neer op 108.000 euro loonkosten en 38.000 euro werkingsmiddelen.
De stijging van het krediet is tweeledig:
- een stijging van 4.000 euro tengevolge van indexaanpassingen;
- een stijging van 10.000 euro bij het luik lonen gedetacheerden (kindergeld).

Basisallocatie 12.38 : uitgaven dynamo 2

NGK

Krediet
25

2004
Uitvoering %
99%

Krediet
103

2005
Uitvoering %
32 %

2006
Krediet
53

2007
Krediet
54

De basisallocatie 12.38 wordt gebruikt voor de aanmaak, lay-out, druk en verspreiding van de DynaMo²brochure en bijhorende sites. Daarnaast wordt via deze BA ook een informatiefolder voor alle scholen
ontwikkeld en een studiedag rond schoolprojecten opgezet.

Basisallocatie 12.40 : betaling facturen controle ziekteverzuim

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
691
100 %

2005
Krediet
Uitvoering %
700
100 %

2006
Krediet
708

2007
Krediet
716

De ziektecontrole van het onderwijspersoneel wordt sinds 1994 uitbesteed aan een privé controle-orgaan.
Vanaf 2001 worden de ziektecontroles uitgevoerd door de firma Gecoli met zetel in Hasselt.
Met het huidige budget kunnen ongeveer 14.500 controles uitgevoerd worden.
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De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 12.42 : opleiding schoolsecretariaten

NGK

Krediet
40

2004
Uitvoering %

Krediet
41

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
43

2007
Krediet
43

De dienstverlening aan de scholen en de leerkrachten door het departement kan slechts efficiënt en correct
gebeuren, wanneer de schoolsecretariaten de vereiste gegevens snel en correct meedelen. De invoering van de
electronische communicatie (Edison-project) tussen de scholen en het departement heeft de behoefte aan goed
opgeleide schoolsecretariaten nog vergroot.
Onderzoeken hebben uitgemaakt dat 2/3 van alle klachten nopens foutieve betalingen hun oorsprong vinden in
foutieve of laattijdige mededelingen vanwege de school. Ook uit de invoering van de electronische
communicatie tussen school en departement voor personeelsgegevens blijkt duidelijk dat veel secretariaten
dringend behoefte hebben aan bijkomende vorming.
Het departement heeft reeds verscheidene initiatieven genomen om dit probleem bij de bron op te lossen:
- door het principe van de werkstations weten de scholen bij welke ambtenaar ze terecht kunnen voor meer
informatie.
- alle briefwisseling vermeldt duidelijk naam en telefoonnummer van de ambtenaar met hetzelfde doel.
- geregeld houdt het departement “infosessies” om de reglementering ter plaatse toe te lichten.
- via schoolbezoeken wordt gewerkt aan een betere relatie met de schoolsecretariaten.
Desondanks blijven er problemen. Het departement wil verdere ondersteuning leveren via opleiding.

Basisallocatie 12.63 : uitgaven voor buitenlandse zendingen niet-ambtenaren en voor de ontvangst van
buitenlandse delegaties

NGK

Krediet
41

2004
Uitvoering %

Krediet
72

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
72

2007
Krediet
72

Op deze basisallocatie wordt een bedrag ter beschikking gesteld voor de buitenlandse opdrachten van nietambtenaren (o.a. minister) en voor het ontvangen van buitenlandse delegaties door het Departement Onderwijs
en Vorming.
Basisallocatie 12.71 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties in
verband met de onderwijsorganisaties - departement onderwijs en vorming

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
2.509

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen van
de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties: 1 voor het departement en 3 voor de
agentschappen.
Op de basisallocatie voor het departement zullen de volgende uitgavenposten aangerekend worden:
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-

Uitgaven personeel en werking deelneming Vlaanderen aan internationale activiteiten i.v.m. het
academische beleid:
o onkosten zendingen – colloquia, commissies, raden en delegaties
o lidmaatschappen internationale organisaties (OESO/IMHE, ACA, EAIR, SRHE, EADTU…;

-

Allerhande uitgaven in het kader van de herstructurering BAMA en de rechtspositieregeling voor
studenten:
o reiskosten erkenningcommissie/ raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen;
o forfaitaire vergoedingen en honoraria erkenningcommissies/raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen; (nieuw initiatief)
o onkosten zendingen – colloquia, commissies, raden en delegaties
o kosten m.b.t. de evaluaties van de bijzondere instituten, de evaluatieprocedures van de
universiteiten en de hogescholen, de transnationale Universiteit Limburg;
o de cofinanciering van het team van Bolognapromotoren;
o kosten ivm OESO rapport ‘Thematic Review of Tertiary Education”;
o kosten ivm de stocktaking Bologna 2007 (raadplegen van experten);
o informatiecampagne met Open Universiteit Nederland rond open hoger onderwijs;
o overeenkomsten met de VLIR
o kosten secretariaat erkenningscommissie (nieuw initiatief);
o proefproject inzake ranking van opleidingen en instellingen (nieuw initiatief)

-

Werkingskosten in het kader van Centra Leerlingenbegeleiding:
o studies en advies
o POC VCLB
o netoverschrijdende ICT projecten

-

Werkingskosten m.b.t. gegevensbeheer en onderwijsindicatoren:
o projecten in het kader van de departementale beheersfuncties
o onkosten zendingen – colloquia, commissies, raden en delegaties
o studies en opdrachten

-

Specifieke personeelskosten tengevolge van detacheringen

-

Eenmalige middelen voor informatica (nieuw initiatief)

Op deze basisallocatie zullen een aantal nieuwe maatregelen betaald worden, met middelen afkomstig uit de
provisie van de toegekende middelen bij regeringsvorming:
Momenteel ontvangen enkel de voorzitter en de secretaris van de raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen een forfaitaire vergoeding. De bijzitters ontvangen enkel een vergoeding voor
reis en verblijfkosten.
De behandeling van de beroepen die bij de raad worden ingediend vergt echter heel wat inzet van de leden. Niet
enkel moeten de dossiers, die meestal zeer uitgebreid zijn, degelijk voorbereid worden, maar ook de zittingen
zelf nemen heel wat tijd in beslag. Vanaf 2007 zou men daarom ook aan elk zetelend lid een vergoeding van 50
euro toekennen per te behandelen beroep.
Vanaf begin oktober 2006 wordt er gestart met een gezamenlijke Nederlands-Vlaamse erkenningscommissie.
Deze commissie zou bestaan uit ongeveer 10 leden, waarvan de helft van het aantal leden Vlamingen zal zijn.
Gezien de evenredige verdeling wordt een financieringsgrondslag van 50 : 50 gehanteerd. Aangezien de
opdracht van de commissie wordt uitgebreid, ontstaat de noodzaak aan een permanente administratieve
ondersteuning, ook aan Vlaamse zijde. De administratieve ondersteuning omvat ook het maken van een eerste
analyse van de aanvragen voor macrodoelmatigheid en het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de
beoordeling van de aanvragen.
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Het fenomeen ranking wordt alsmaar belangrijker op internationaal niveau. Bovendien ontstaat er een trend
om disciplinegerichte evaluaties in het hoger onderwijs te vervangen door instellingsgerichte audits. Dit
impliceert dat er voldoende verantwoording moet blijven naar de studenten, ouders en werkgevers toe. Op dit
punt kan ranking een belangrijke bron van informatie verschaffen naar studiekeuze toe. De minister heeft zijn
akkoord betuigd met de deelname aan de internationale ranking van de CHE (Duitsland).
Basisallocatie 12.72 : specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties in
verband met de onderwijsorganisaties – Agentschap voor Onderwijscommunicatie

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
160

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen van
de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties: 1 voor het departement en 3 voor de
agentschappen.
Op de basisallocatie voor het agentschap onderwijscommunicatie zullen de volgende uitgavenposten
aangerekend worden:
-

Organisatie rondes van Vlaanderen voor alle onderwijsniveaus
Publicatiekosten – gids voor ouders
Druk en kopieerkosten m.b.t. herstructurering van de onderwijsniveaus (bvb. BAMA structuur)
Kosten voor documentatie en informatie onderwijs ambtenaren (o.a. abonnementen, aankoop tijdschriften
en boeken, …)
Druk en kopieerkosten m.b.t. statistiek, gegevensbeheer en onderwijsindicatoren.

Basisallocatie 12.73 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties in
verband met de onderwijsorganisaties - agentschap voor onderwijsdiensten

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
672

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen van
de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties: 1 voor het departement en 3 voor de
agentschappen.
Op de basisallocatie voor het agentschap voor onderwijsdiensten (Agodi) zullen de volgende uitgavenposten
aangerekend worden:
-

Werkingskosten in het kader van het leerplichtonderwijs
o kosten verbonden aan de geneeskundige dienst voor het basis, secundair onderwijs, DKO,
CLB, HO en VW
o werkingskosten commissie getuigschriften
o werkingskosten TOAH, CABO
o onkosten examencommissie (incl. detacheringvergoedingen)
o specifieke personeelskosten tengevolge van detacheringen
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Basisallocatie 12.74 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties in
verband met de onderwijsorganisaties - agentschap hoger onderwijs en volwassenenonderwijs

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
1.120

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van het ministerie
van onderwijs en vorming naar de onderwijsbegroting houdt in een eerste fase in dat de werkingsmiddelen van
de administraties herschikt moeten worden naar vier basisallocaties: 1 voor het departement en 3 voor de
agentschappen.
Op de basisallocatie voor het agentschap hoger onderwijs en volwassenenonderwijs zullen de volgende
uitgavenposten aangerekend worden:
-

Werkingskosten en begeleiding herstructurering HO
o honoraria, tolken, verplaatsingsvergoedingen, werkingskosten

-

Werkingskosten toelatingsexamen artsen
o huur zalen
o overeenkomsten opstellen en verbeteren van het examen
o schuldvorderingen
o allerlei werkingskosten

-

Werkingskosten vernieuwingen volwassenenonderwijs
o hertaling van bestaande opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs
o infosessie schoolsecretariaten i.v.m. vernieuwingen in het volwassenenonderwijs

-

Studietoelagen
o bestellingen aanvragen SO en HO
o ICT uitgaven
o Samenwerking met de Vlaamse Infolijn

-

Specifieke personeelskosten tengevolge van detacheringen

-

Vergoeding reiskosten bij arbeidsongevallen

Basisallocatie 12.75 : forfaitaire vergoedingen dienst voor onderwijsontwikkeling (DVO)

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
29

Forfaitaire vergoedingen zijn vergoedingen voor reis-, verblijf- en werkingskosten die maandelijks met de
wedde mee wordt uitbetaald. De bedragen liggen vast in het besluit van de Vlaamse regering en worden zo
overgenomen in de begroting.
De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van BA 12.02.
De stijging van het krediet met 1.000 euro is het gevolg van indexaanpassingen.
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Basisallocatie 12.76 : algemene werkingskosten dienst voor onderwijsontwikkeling (DVO)

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
137

De Dienst voor Onderwijsontwikkeling fungeert als adviesorgaan op onderwijskundig vlak en dit binnen het
kader van de beleidsvoorbereidende taak van het departement Onderwijs. Deze dienst brengt ten behoeve van
de minister/regering wetenschappelijke onderwijskundige adviezen uit. In het decreet betreffende de inspectie,
Dienst voor Onderwijsontwikkeling en Pedagogische Begeleidingsdiensten van 17 juli 1991, gewijzigd door het
decreet van 13 april 1999, staan in artikel 9 de taken van de DVO opgesomd.
De werkingskosten van de DVO bestaan vooral uit:
- nascholingskosten: lidgelden internationale organisaties zoals CIDREE, studiedagen, deelname aan
colloquia, congressen, kostenvergoedingen voor sprekers, een jaarlijks seminarie, ...
- kosten allerlei werkgroepen: reis- en verblijfkosten voor deelname aan werkzaamheden in werkgroepen
door de DVO georganiseerd (bv. rond eindtermen);
- buitenland: kosten voor opdrachten in het buitenland;
- bibliotheek: kosten voor de uitbouw van een beperkt wetenschappelijk boeken- en tijdschriftenbestand, dat
erg gespecialiseerd is naar specifieke vakgebieden;
- gedetacheerden: reis- en verblijfskosten voor de gedetacheerden bij de DVO, detacheringsvergoedingen.
- redactie: kosten voor de redactie van brochures over de eindtermen tweede en derde graad, kosten voor de
redactie van de website.
De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van BA 12.02.
De stijging van het krediet met 2.000 euro is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 12.77 : forfaitaire vergoedingen onderwijsinspectie

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
720

Forfaitaire vergoedingen zijn vergoedingen voor reis-, verblijf- en werkingskosten die maandelijks met de
wedde mee wordt uitbetaald. De bedragen liggen vast in het besluit van de Vlaamse regering en worden zo
overgenomen in de begroting.
De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van BA 12.10.
De stijging van het krediet met 14.000 euro is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 12.79 : forfaitaire vergoedingen inspectie/begeleiding levensbeschouwelijke vakken

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
173

Forfaitaire vergoedingen zijn vergoedingen voor reis-, verblijf- en werkingskosten die maandelijks met de
wedde mee wordt uitbetaald. De bedragen liggen vast in het besluit van de Vlaamse regering en worden zo
overgenomen in de begroting.
De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van BA 12.16.
De stijging van het krediet met 3.000 euro is het gevolg van indexaanpassingen.
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Basisallocatie 33.05 : subsidies aan time-out projecten

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
273

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
458

2007
Krediet
920

Deze basisallocatie financiert time-out projecten. Er worden subsidies verleend voor twee soorten time-out
programma’s: een langdurend programma en een kortdurend programma. Dit gebeurd is samenwerking met
het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
De stijging van het budget is het gevolg van het samenbrengen van de huidige middelen voor time-out met
bijkomende middelen uit de vrije beleidsruimte bestemd voor de verankering time-out met inbegrip van hergo
(herstelgericht groepsoverleg). Compensatie op PR 3910 BA 0104 (provisie vrije beleidsruimte).
Bij budgetcontrole 2006 werden reeds middelen toegevoegd vanuit de vrije ruimte voor de periode 01/09/2006
– 31/12/2006 (185.000 euro).

Basisallocatie 33.06 : subsidiëring ouderkoepelverenigingen

GVK
GOK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
1.647
549

2007
Krediet
549

Vanaf 1 januari 2006 is het ‘Decreet betreffende de subsidiëring van ouderkoepelverenigingen’ zoals bepaald
in titel V, Hoofdstuk I, artikel 98 van het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse
onderwijsraad in werking getreden en zal er gewerkt met driejaarlijkse beheersovereenkomsten. Vandaar de
overgang naar gesplitste kredieten.
Het uitvoeringsbesluit en de bijhorende beheersovereenkomsten met de ouderkoepelverenigingen werden op 22
september goedgekeurd.
De verdeling van de beschikbare begrotingskredieten over de erkende ouderkoepelverenigingen gebeurt als
volgt:
 een vast bedrag van 20% van de totale middelen gelijkmatig te verdelen over de erkende
ouderkoepelverenigingen;
 het resterende bedrag van de totale middelen wordt degressief verdeeld a rato van het gewogen aantal
aangesloten (betalende leden) ouderverenigingen of ouderraden, waarbij het aantal ouderverenigingen of
ouderraden tot 250 een factor 5 krijgt, het aantal ouderverenigingen of ouderraden van 251 tot 500 een
factor 4 krijgt, het aantal ouderverenigingen of ouderraden van 501 tot 1000 een factor 3 krijgt, het aantal
ouderverenigingen of ouderraden van 1001 tot 2500 een factor 2 krijgt en het aantal ouderverenigingen of
ouderraden boven de 2500 een factor 1 krijgt.

Basisallocatie 33.11 : allerhande subsidies inzake onderwijs en vorming

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
63

De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van PR 39.20 BA 12.18.
De middelen zullen aangewend worden voor de uitbetaling van het project Steunpunt Grensoverschrijdend
gedrag op school (een overeenkomst met de vzw Limits).
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Basisallocatie 33.24 : subsidies ter bevordering van gezondheid op school

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
100

Het budget zal aangewend worden om scholen te stimuleren in het ondernemen van acties ter bevordering van
gezondheid op school.
Plan: ondersteuning van concrete schoolacties
Budget: 100.000 euro (1.000 euro aan 100 scholen)
Doelgroep: alle scholen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
Doelstelling: stimuleren van gezondheidsbevordering op school met prioritaire aandacht voor evenwichtige
voeding en beweging
De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van BA 12.15.

Basisallocatie 33.31 : subsidies lokaal onderwijsbeleid

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
801

2007
Krediet
2.001

Met deze bijkomende middelen zal het budget voor projecten in het kader van het lokaal onderwijsbeleid verder
worden uitgebreid. Op dit ogenblik worden de 13 centrumsteden gesubsidieerd.
Vanaf 2007 zullen ook niet-centrumsteden die specifieke lokale onderwijsproblemen kennen op het vlak van
gelijke onderwijskansen en op het vlak van de leerplicht, ondersteund kunnen worden. Op die manier wordt het
centrale gelijke onderwijskansenbeleid lokaal daadwerkelijk versterkt.
De stijging van het krediet wordt gecompenseerd op de provisie van de toegekende middelen bij
regeringsvorming.

Basisallocatie 33.32 : subsidie vzw DIVA

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
1.046

2007
Krediet
1.054

De middelen worden gebruikt voor de subsidie aan de vzw DIVA, die hiermee uitvoering moet geven aan de
meerjarige samenwerkingsovereenkomst en de jaarlijkse actieplannen.
De wijziging van het krediet betreft een indexaanpassing.

Basisallocatie 33.34 : subsidies aan de Stichting Vlaamse Schoolsport – subsidiëring werking

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
473
100 %

2005
Krediet
Uitvoering %
473
100 %

2006
Krediet
473

2007
Krediet
0

De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van 85.000 euro naar BA 11.36 en van 388.000
euro naar BA 33.36.
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Basisallocatie 33.35 : subsidies aan de Stichting Vlaamse Schoolsport – subsidiëring personeel

NGK

Krediet
121

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
121

2005
Uitvoering %
100 %

De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking naar BA 11.36.

2006
Krediet
121

2007
Krediet
0
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Basisallocatie 33.36 : subsidies aan het Vlaams Centrum Onderwijsgebonden Sport (VCOS)

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
-

2007
Krediet
393

Op 7 mei 2004 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet betreffende de onderwijsgebonden sport. In dit
decreet werden de Stichting Vlaamse Schoolsport en de Vlaamse Studentensportfederatie omgevormd tot één
nieuwe organisatie: het Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport (VCOS). De bedoeling was om de
onderwijsgebonden sport met betrekking tot het basis, secundair en hoger onderwijs te bundelen en op elkaar
af te stemmen. Bijkomend werden een aantal maatregelen genomen die de jongerensport ten goede moeten
komen en om de personeelssituatie van beide organisaties te stroomlijnen (uitvoering CAO VI: opheffen
nepstatuten, uniformiseren van de personeelsformatie).
In het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de
begroting 2004 werd de inwerkingtreding van dit decreet uitgesteld tot op een door de Vlaamse Regering te
bepalen datum. Dit uitstel was nodig om, na een grondige analyse, te komen tot een decretale oplossing voor de
problemen van organisatorische, budgettaire, personeelstechnische en juridische aard, die de uitvoering van dit
decreet in de weg staan.
Het beleid wil op korte termijn de krachtlijnen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
onderwijsgebonden sport uitvoeren. Hiertoe dient een oplossing te worden geboden aan de bovengenoemde
knelpunten. Voor de leesbaarheid werd gekozen voor een nieuw decreet en niet voor een aanpassing van het
decreet van 7 mei 2004. Het nieuwe decreet herneemt op het inhoudelijke vlak de principes, krachtlijnen en
werkwijze van het vorige decreet van 7 mei 2004. Wel wordt nu resoluut gekozen voor een gesubsidieerde
instelling (stichting) met personeelsleden op wie de rechtspositieregeling van het gesubsidieerde
onderwijspersoneel van toepassing is. Dit systeem sluit overigens het best aan bij de huidige situatie binnen de
Stichting Vlaamse Schoolsport.
De wijziging van het krediet betreft een kredietherschikking van BA 33.34 en indexaanpassingen.

Basisallocatie 33.80 : subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale
Loterij voor buitengewoon onderwijs

NGK

Krediet
450

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
200

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
616

2007
Krediet
533

Vroeger werd bij initiële begroting enkel de 200.000 euro opgenomen die het departement onderwijs zelf
voorziet voor deze subsidies. In de loop van het jaar werden dan via een herverdelingsbesluit de middelen uit
de winst van de loterij toegevoegd.
Voortaan worden de bijkomende middelen van de loterijwinst meteen voorzien in de initiële begroting, en dit
voor 80% van het globale budget : 416.000 euro x 80 % = 333.000 euro.

Basisallocatie 38.41 : subsidies aan de sociale dienst van het gemeenschapsonderwijs vzw

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %

Krediet
-

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
529

2007
Krediet
529

De sociale dienst heeft tot doel aan de personeelsleden onder elke vorm materiële en niet-materiële hulp te
verschaffen die zij zowel in hun beroepsleven als in hun privaat leven mochten nodig hebben.
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De activiteiten van de sociale dienst omvatten individuele en collectieve hulpverlening, zowel op materieel als
op niet-materieel vlak.
Tevens stelt de sociale dienst voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs zich tot doel om de
sociale en financiële noden van haar begunstigden, te wijten aan ernstige persoonlijke moeilijkheden, te lenigen.
De werking van de sociale dienst strekt zich uit tot de hierboven vermelde personeelsleden, in welke
hoedanigheid ook, de gepensioneerden, de personen ten laste en de personen die het overleden personeelslid ten
laste had, de echtgenoten of samenwonende van de personeelsleden en van de overleden personeelsleden, voor
zover de personen in deze opsomming niet onder het werkingsveld vallen van een andere sociale dienst.
Gezien de beperktheid van de financiële middelen ten opzichte van het aantal begunstigden, besliste de raad
van bestuur van de vzw zich te beperken tot de volgende tegemoetkomingen:
 kosten die voortvloeien uit medische behandelingen;
 renteloze leningen in noodsituaties;
 wedde of pensioenvoorschotten

Basisallocatie 40.24 : subsidies ter ondersteuning van culturele projecten binnen onderwijs – cultuurcel

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
376
99%

2005
Krediet
Uitvoering %
201
97%

2006
Krediet
100

2007
Krediet
100

CANON, de Cultuurcel van het departement Onderwijs, heeft als opdracht een cultureel klimaat binnen de
school te stimuleren. Via BA 40.24 worden subsidies uitbetaald voor een aantal projecten, afhankelijk van de
culturele actualiteit en inspelend op de verscheidenheid van het onderwijsveld. Deze projecten vertrekken
steeds vanuit de vraag/noodzaak van het onderwijsveld en/of ideeën aangebracht door partnerorganisaties uit
het veld cultuur en onderwijs. Deze ideeën worden slechts in overweging genomen in zoverre zij aansluiten bij
de gestelde doelen en de algemene beleidslijnen gesteld in het regeerakkoord, de beleidslijnen van de Vlaamse
minister van Onderwijs en Vorming en zij een duidelijk onderwijsondersteunend karakter hebben.

Basisallocatie 40.38 : subsidies in het kader van dynamo 2

NGK

Krediet
327

2004
Uitvoering %
99%

Krediet
225

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
300

2007
Krediet
300

Uitgaande van de autonomie van de school en van het autonome pedagogische model, wordt erkend dat
schoolgebonden activiteiten en projecten die inspelen op soms zeer actualiteitsgerichte maatschappelijke,
regionale, culturele, democratische... thema's, tendensen, invalshoeken etc. van zeer groot belang zijn voor de
betrokkenheid van alle participanten in het onderwijsgegeven. Dergelijke projecten bieden de mogelijkheid om
theoretische vakgebonden materie een concrete en leerling-betrokken inhoud te geven. Deze schoolprojecten,
die aansluiten bij de verwezenlijking van de Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen voor het Vlaamse Onderwijs
(decreet 15 juli 1997), worden via BA 40.38 gesubsidieerd.

Basisallocatie 74.21 : Aankoop van meubilair en materiaal in het kader van pedagogische manifestaties

NGK

Krediet
6

2004
Uitvoering %
42,0%

Krediet
6

2005
Uitvoering %
30,0%

2006
Krediet
6

2007
Krediet
6

Als de Afdeling Informatie en Communicatie het beleidsdomein Onderwijs en Vorming buitenshuis
vertegenwoordigt op een manifestatie, vervult het een ambassadeursfunctie en bepaalt het mee het imago van
het hele domein. Daarom is het belangrijk dat het herkenbaar en goed zichtbaar is en zich efficiënt en eigentijds
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presenteert. Om dit te kunnen doen, moet het over aangepast standmateriaal en de nodige apparatuur en
hardware kunnen beschikken.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
AGIOn
Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen
Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) werd opgericht bij decreet van 7 mei 2004. De
operationalisering door middel van het besluit van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Onderwijs en Vorming.
In het oprichtingsdecreet staan de missie en de kernopdrachten van het nieuwe agentschap :
Missie (artikel 4) :
1° bewerkstelligen dat elke onderwijsgebruiker onderwijs geniet in gebouwen en lokalen die aan de
voorwaarden inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid voldoen;
2° de aantrekkelijkheid van de schoolgebouwen bevorderen;
3° het onderwijspatrimonium verfraaien;
4° het gebruik van de beschikbare middelen optimaliseren.
Kerntaken (artikel 5) :
1° bijdragen in de financiering van de algemene bouwplanning, van de planning van de grote
infrastructuurwerken en van de zware didactische apparatuur van het gemeenschapsonderwijs, evenals
van de verwerving van onroerende goederen;
2° bijdragen in de financiering van de investeringen van de hogescholen. Deze investeringsmiddelen
dienen tot de dekking van de uitgaven voor de aankoop van gebouwen, voor de gehele of gedeeltelijke
nieuwbouw of verbouwing, voor de voorafgaande afbraakwerken, voor de omgevingswerken, voor de
eerste uitrusting, voor de aankoop van gronden, voor de aankoop van didactische en wetenschappelijke
apparatuur bestemd voor het onderwijs, voor de onroerende investeringen m.b.t. de sociale
voorzieningen en tot dekking van de kapitaal- en interestlasten voortspruitend uit leningen ten behoeve
van de investeringsuitgaven;
3° uitwerken van de criteria voor de verdeling van de middelen voor eigenaarsonderhoud ten aanzien
van de Vlaamse Autonome Hogescholen. De uitgewerkte criteria worden onverwijld voorgelegd aan
het Vlaams Parlement, dat binnen een termijn van 60 kalenderdagen, die ingaat de dag na ontvangst
ervan, beslist zelf regelgevend op te treden of niet. Indien beslist wordt niet zelf regelgevend op te
treden, of indien binnen voormelde termijn niet wordt overgegaan tot het nemen van een beslissing,
worden de uitgewerkte criteria rechtskrachtig;
4° subsidiëren van de aankoop, de gehele of gedeeltelijke nieuwbouw of verbouwing, de voorafgaande
afbraak en omgevingswerken en de eerste uitrusting van gebouwen bestemd voor de gesubsidieerde
onderwijsinstellingen, centra voor leerlingenbegeleiding of internaten, dit onverminderd het bepaalde in
artikel 13, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving;
5° stimuleren en uitvoeren van net- en beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking en coördinatie
inzake onderwijsinfrastructuur;
6° coördinatie, sturing en regie van publiek-publieke en publiek-private samenwerking inzake
onderwijsinfrastructuur;
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7° opzetten en beheren van een efficiënt controle- en meetsysteem;
8° sensibiliseren en stimuleren van de inrichtende machten ten aanzien van kostenefficiëntie op het
vlak van aangepaste schoolgebouwen en masterplanning;
9° informatieverstrekking, adviesverlening, ondersteuning en begeleiding van de inrichtende machten
op het vlak van onderwijsinfrastructuur;
10° uitvoeren van opdrachten in functie van de algemene maatschappelijke doelstelling van het
agentschap. De Vlaamse regering kan andere bijzondere opdrachten toewijzen aan het agentschap.
Deze bijzondere opdrachten zijn instrumenteel voor en hiërarchisch ondergeschikt aan de in het eerste
lid bedoelde kerntaken.
Deze taken bestrijken een veel breder spectrum dan voorheen het geval was voor DIGO en IVAH. De vroegere
kerntaken zijn vervat in 2°, 3° en 4°, de andere opdrachten zijn bijkomende nieuwe taken. Om het agentschap
aan te sturen wordt er een beheersovereenkomst ontwikkeld . In afwachting van deze overeenkomst zullen de
activiteiten van AGIOn in 2007 zich op de eerste plaats richten op de vroegere kerntaken met daarbovenop de
uitwerking van het DBFM-decreet dat als doel heeft een inhaaloperatie te verwezenlijken inzake
onderwijsinfrastructuur.
Kort samengevat zal AGIOn in 2007 volgende taken uitvoeren :
De aankoop en de bouw-, moderniserings-, uitbreidings- en geschiktmakingswerken en de eerste uitrusting te
subsidiëren van gebouwen bestemd voor gesubsidieerde onderwijsinstellingen, PMS-centra of internaten.
AGIOn kan ook een deel (max. 10%) van zijn dotatie aanwenden voor de subsidiëring van zware didactische
apparatuur. De financiële tussenkomst bedraagt 70% voor het basisonderwijs en 60% voor de andere
onderwijsniveaus, voor PMS-centra en internaten.
De terugbetaling van kapitaal, interesten en bijhorende onkosten te waarborgen van de leningen, aangegaan
met het oog op de financiering van het niet door subsidies gedekte deel van de subsidiabele kostprijs.
De financiering voor de hogescholen van uitgaven voor de aankoop van gebouwen, voor de gehele of
gedeeltelijke nieuwbouw of verbouwing, voor de voorafgaande afbraakwerken, voor de omgevingswerken,
voor de eerste uitrusting, voor de aankoop van gronden, voor de aankoop van didactische en wetenschappelijke
apparatuur bestemd voor het onderwijs, voor de onroerende investeringen m.b.t. de sociale voorzieningen en
tot dekking van de kapitaal- en intrestlasten voortspruitend uit leningen ten behoeve van de
investeringsuitgaven. Voor de Vlaamse autonome hogescholen komt daar nog de verdeling van het budget voor
eigenaarsonderhoud bij.
De fondsen die hiervoor nodig zijn overtreffen nog steeds in ruime mate de voorziene machtigingsbedragen
zodat er op dit moment een aanzienlijke wachtlijst bestaat. In afwachting van de uitvoering van de DBFMopdracht is het beleid dan ook voorzien op het lenigen van de grootste noden. De machtigingsbedragen voor het
jaar 2007 bedragen :
Het gesubsidieerd officieel niet-hoger onderwijs :
21.408.000 euro
Het gesubsidieerd vrij niet-hoger onderwijs :
89.893.000 euro
De Vlaamse autonome hogescholen :
8.340.000 euro
Het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs :
1.450.000 euro
Het gesubsidieerd vrij hoger onderwijs :
13.495.000 euro
Gezien de enorme wachtlijst aan scholenbouwprojecten (nieuwbouw en renovatie) en de deels verouderde,
onveilige en/of energieverslindende schoolinfrastructuur realiseert de Vlaamse regering een grootschalige
inhaalbeweging via een tweesporenbeleid.
Net zoals in 2006 wordt er in 2007 een extra krediet vrijgemaakt van 50 miljoen euro voor de huidige,
reguliere financiering/subsidiëring van scholenbouw via GO en AGIOn. In de begrotingen van 2008 en 2009
zal deze inspanning 75 miljoen euro bedragen.
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Tegelijkertijd zal er voor het einde van deze legislatuur voor 1 miljard euro aan bouwprojecten
opgestart/gerealiseerd worden via de zgn. alternatieve financiering door een beroep te doen op de private sector
via de zogenaamde DBFM-formule. De selectieprocedure voor de private partner zal in 2007 afgerond
worden zodat zo snel mogelijk kan overgegaan worden tot de concrete uitvoering van de eerste bouwprojecten
met deze formule.
Enkel door een dergelijk beleid waarbij investeringsmiddelen worden gemobiliseerd op de private markt (ter
aanvulling van de reguliere financiering/subsidiëring door de Vlaamse overheid) kunnen we op korte termijn én
op een substantiële manier de achterstand mbt schoolinfrastructuur wegwerken!

B. Operationele doelstellingen
In het regeerakkoord 2004-2009 ‘Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen' van de Vlaamse regering
zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot investeringen in onderwijsinfrastructuur. In dit akkoord wordt
gestipuleerd :




Voor schoolinfrastructuur realiseren we de absoluut noodzakelijke inhaalbeweging.
We geven ruimere mogelijkheden aan scholen om de schoolinfrastructuur weer volledig in
orde te brengen en aan te passen aan de huidige verwachtingen en normen. Hierbij worden
de mogelijkheden van alternatieve financieringsinstrumenten ingeschakeld.
Scholen krijgen de kans om voor de renovatie en het onderhoud van schoolgebouwen een
beroep te doen op jongeren die deeltijds leren/deeltijds werken in relevante disciplines

C. Instrumenten
Sensibiliseren : voorlichten, communiceren
Aanmoedigen : subsidies verstrekken, waarborg verlenen
D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters
We kunnen de volgende prestaties onderscheiden :
Voorlichting: Via de website die permanent wordt geactualiseerd, wordt van A tot Z uiteengezet wat
dient verstaan te worden onder subsidiëringprocedures (nieuwbouw, moderniserings- of
geschiktmakingswerken, spoedprocedure, verkorte procedure ...), hoe het uitvoeringsontwerp moet
aangepakt worden, wetgeving ...
Communiceren: AGIOn streeft ernaar om de best mogelijke dienstverlening aan de klanten te
verzekeren - een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat van de klant.
De klant kan steeds bij de AGIOn terecht, zowel voor algemene informatie als voor concrete inlichtingen en hulp m.b.t. een concreet dossier.

Verstrekken van subsidies:
Via een nauwgezette opvolging van de dossiers worden de vereiste
subsidies binnen een korte tijdsspanne uitbetaald.
De prestatiedrijvers kunnen omschreven worden als :
Het aantal prestaties inzake subsidieverstrekking wordt bepaald door het jaarlijks aantal aangegane
verbintenissen (= principeakkoorden). Op basis daarvan worden, via een betalingskalender (art. 168
van het onderwijsdecreet VI, zoals gewijzigd bij onderwijsdecreet VII), de benodigde dotaties
(kredieten) per begrotingsjaar berekend.
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Een opvolging van de werkelijke betalingen die in de voorgaande jaren werden gedaan zorgt ervoor dat
deze betalingskalender jaarlijks kan worden aangepast en verfijnd.

Hoofdstuk 2.
Toelichting bij de begroting 2007 van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
Om de vergelijking met voorgaande jaren te kunnen maken naar beschikbare budgetten wordt er in de tabel
verwezen naar de oude basisallocaties.
BA
NIEUW
4121
4122
4123
6121

BA
OUD
4103
4114
4118
6102

6123
6124
9921

6104
6105
9912

9922

9913

9923
9924
9925

9914
9915
9916
9917

Nieuwe omschrijving
Dotatie AGIOn - rentelast
Dotatie AGIOn – algemene werking – administratie
Dotatie AGIOn – eigenaarsonderhoud Vlaamse autonome hogescholen
Investeringsdotatie AGIOn - gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van
het hoger onderwijs
Investeringsdotatie AGIOn – Vlaamse autonome hogescholen
Investeringsdotatie AGIOn – gesubsidieerd hoger onderwijs
Vastleggingsmachtiging AGIOn - Gesubsidieerd officieel onderwijs met
uitzondering van het hoger onderwijs
Vastleggingsmachtiging AGIOn - Gesubsidieerd vrij onderwijs met
uitzondering van het hoger onderwijs
Vastleggingsmachtiging AGIOn - Vlaamse autonome hogescholen
Vastleggingsmachtiging AGIOn - Gesubsidieerd officieel hoger onderwijs
Vastleggingsmachtiging AGIOn - Gesubsidieerd vrij hoger onderwijs
Vastleggingsmachtiging bijkomende investeringen gebouwen

2006
NGK
321
4.432
868
127.904

MAC

8.512
17.300

2007
NGK
292
4.514
868
119.377

MAC
*PM

9.000
16.090
28.548

21.408

119.875

89.893

8.217
1.429
13.296

8.340
1.450
13.495
50.000

*PM : onder voorbehoud en gelet op de financiële impact mbt de uitvoering van het oprichtingsdecreet AGIOn
en het DBFM-programma
1. Basisallocatie 4122 : Dotatie AGIOn - algemene werking – administratie

NGK

2006
Krediet
4.432

2007
Krediet
4.514

De stijging van deze dotatie is beperkt tot de aanpassing aan de index. Het mag duidelijk zijn dat de
reorganisatie en de uitbreiding van de kerntaken voor AGIOn ten opzichte van DIGO en IVAH niet budget
–neutraal kan blijven. Vandaar de aanduiding Pro Memorie bij de werkingsdotatie. Bij de concretisering
van de reorganisatie zal de werkingsdotatie herbekeken worden en eventueel aangepast dienen te worden.

2. De basisallocatie 6121 : Investeringsdotatie AGIOn –gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van het
hoger onderwijs
In 2006 werd er 50 miljoen extra budget voorzien voor investeringen in onderwijsinfrastructuur (ba 9917).
Hiervan werd er 22.119.000 euro geordonnanceerd (ba 6117). Dit bedrag werd herverdeeld in de loop van 2006
en werd voor 19.239.000 euro aan AGIOn toegewezen op ba 6102.
De extra machtigingen uit 2006 hebben ook hun invloed op de uitgavenramingen van de volgende jaren.
Wanneer de ook in 2007 voorziene bijkomende machtigingen verdeeld worden zullen ook deze deels moeten
worden omgezet in een ordonnanceringskrediet.
3. De basisallocaties 9921 :
Vastleggingsmachtiging AGIOn gesubsidieerd officieel onderwijs met
uitzondering van het hoger onderwijs
De basisallocaties 9922 :
Vastleggingsmachtiging AGIOn - gesubsidieerd vrij onderwijs met
uitzondering van het hoger onderwijs
De bedragen zijn de geïndexeerde machtigingskredieten 2006 zoals voorzien in de onderwijswetgeving.
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De bijkomende extra-inspanning van de regering voor 50.750.000 euro in 2007 zal bij budgetcontrole in
rekening kunnen worden gebracht. Vandaar een schijnbare terugval in kredieten.

GEMEENSCHAPSONDERWIJS
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
1. Situering van het gemeenschapsonderwijs en haar opdracht
Het gemeenschapsonderwijs is een Vlaamse openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, bestaande uit de
scholengroepen en het centrale niveau, die samen de inrichtende macht vormen van het
gemeenschapsonderwijs.
Het Gemeenschapsonderwijs heeft als opdracht de vrije schoolkeuze in Vlaanderen en Brussel te garanderen.
Het waarborgt het grondwettelijke recht van de ouders en leerlingen op kwaliteitsvol en open onderwijs met
eerbiediging van de rechten van het kind en van de mens, zonder onderscheid van geslacht, afkomst, aard of
overtuiging en met eerbiediging van de ideologische, filosofische en godsdienstige opvattingen van de
individuele persoon. Het Gemeenschapsonderwijs richt zich op de ontwikkeling van de totale persoon en
tracht met iedere leerling een maximale leerwinst te realiseren. Het Gemeenschapsonderwijs kiest voor een
democratisch bestuur.
De opdracht van het gemeenschapsonderwijs is het inrichten van onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschap
met uitzondering van de universiteiten, hogescholen, zeevaartonderwijs, onderwijs georganiseerd door
gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand en het begeleid individueel studeren.
Het actiedomein van het Gemeenschapsonderwijs omvat momenteel naast het basisonderwijs en secundair
onderwijs, ook het volwassenenonderwijs, de internaten en opvangcentra, het deeltijds kunstonderwijs, de
centra voor leerlingenbegeleiding, de voor- en naschoolse opvang, de kinderdagverblijven en de vervolg- en
nevenvoorzieningen.
Doelgroep
Inrichten van onderwijs over heel Vlaanderen (en Brussel) rekening houdend met de toepassing van artikel 24
van de grondwet.
Wettelijke basis
Bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs.
Het Gemeenschapsonderwijs beschikt over een strategische beleidsnota: de ‘Strategische Beleidsnota 20032007’. Deze werd goedgekeurd door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs op 26 maart 2003.
De Strategische Beleidsnota wil een krachtig instrument voor kwaliteitszorg zijn, de eenheid van het net
versterken en de betrokkenheid van alle onderwijsparticipanten bij de doelstellingen van het
gemeenschapsonderwijs verhogen.
In de opbouw van haar beleidsnota opteerde het Gemeenschapsonderwijs ervoor eerst zowel de strategische als
functionele doelstellingen te bepalen. Vanuit dit gegeven werd nagegaan hoe deze beleidsnota concreet
gerealiseerd zou kunnen worden. Dit wordt behandeld onder het item instrumenten. De beleidsplanning maakt
deel uit van een cyclisch proces waar implementatie en organisatie enerzijds, en evaluatie en bijsturing
anderzijds, integraal deel van uitmaken.
2. Planning: Strategische en functionele doelstellingen
De Raad van het Gemeenschapsonderwijs legde op 26 maart 2003 strategische doelstellingen vast in zeven
beleidsdomeinen en functionele doelstellingen in zeven organisatiedomeinen. Op 24 juni 2005 legde de Raad
van het Gemeenschapsonderwijs vier strategische prioriteiten vast.
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Strategische doelstellingen beleidsdomein kwaliteit
Het kwaliteitsniveau van het Gemeenschapsonderwijs behouden en verder uitbouwen.
Een positief kwaliteitsbeeld en het imago van het Gemeenschapsonderwijs versterken.
De leerwinst van iedere leerling systematisch waarneembaar en meetbaar maken en die
verhogen door de betrokkenheid en het welbevinden van alle participanten voortdurend te
bewaken en te versterken.
Strategische doelstelling beleidsdomein marktaandeel
Het marktaandeel van het Gemeenschapsonderwijs vergroten en differentiëren naar alle
niveaus en regio’s, met het oog op een voldoende spreiding van het studieaanbod en met
inachtname van de principes van het PPGO.
Strategische doelstellingen beleidsdomein synergie en netwerking
De samenwerking tussen en binnen alle geledingen van het Gemeenschapsonderwijs verhogen
en verbeteren.
Actief participeren aan een open pluralistisch netwerk. Dat gebeurt door samenwerking met en indien mogelijk - integratie van de officiële scholen, en eventueel privaatrechtelijke
scholen.
Zowel de synergie aantoonbaar verhogen en verbeteren als de diverse samenwerkingsvormen
met brede lagen van het maatschappelijk en socio-cultureel-economisch veld.
Strategische doelstelling beleidsdomein positionering t.o.v. de overheid
Er naar streven dat de overheid in alle middelen voorziet opdat het Gemeenschapsonderwijs
kwaliteitsvol onderwijs kan inrichten, daarbij in acht nemend dat objectieve verschillen een
ongelijke financiering verantwoorden en dat gelijke rechten gepaard gaan met gelijke plichten.
Strategische doelstellingen beleidsdomein positionering t.o.v. de andere netten
De toegevoegde waarde van het PPGO permanent verduidelijken en waarneembaar maken
zowel vanuit zijn maatschappelijke missie, als vanuit zijn specifieke visie op onderwijs en
educatie.
Een open pluralistisch net realiseren.
Strategische doelstelling beleidsdomein marketing & externe communicatie
Op alle niveaus van de organisatie een eenduidige, transparante en resultaatgerichte
marketing- en communicatiestrategie ontwikkelen en implementeren. Dat gebeurt met het oog
op een positieve beeldvorming van het Gemeenschapsonderwijs.
Strategische doelstellingen beleidsdomein diensten
Een voldoende gediversifieerd aanbod inzake onderwijs en ondersteunende diensten op het
niveau van scholen en scholengroepen vrijwaren en, waar mogelijk en aangewezen, verbreden.
De verstrekte diensten, zowel vanuit het standpunt van de afnemers als van de dienstverlener,
moeten voor iedereen financieel haalbaar zijn.
De maatschappelijk-culturele-sociale functie van het Gemeenschapsonderwijs uitbouwen.
Functionele doelstelling organisatiedomein organisatiestructuur
De mogelijkheden en kansen geboden door de nieuwe organisatiestructuur maximaal
benutten op alle niveaus in de organisatie.
De verantwoordelijkheid van de beheers- en ondersteunende taken leggen op dat niveau waar
de toegevoegde waarde het grootst is.
Functionele doelstelling organisatiedomein organisatiecultuur
Een breed intern draagvlak tot stand brengen voor de strategische krachtlijnen en voor het
veranderingsproces dat daarmee gepaard gaat, zoals verwoord in de Strategische Beleidsnota
2003-2007, meer bepaald in de missie, de waarden en de toekomstvisie van het
Gemeenschapsonderwijs.
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Functionele doelstelling organisatiedomein financieel management
Elke scholengroep streeft ernaar minimum 15% van de werkingsdotatie te besteden aan
didactische uitrusting, leermiddelen, schoolbehoeften en pedagogische middelen.
Functionele doelstelling organisatiedomein human resources management
Een professioneel en modern human resources management uitbouwen, zowel op centraal
niveau als op niveau scholengroep en school.
Functionele doelstelling organisatiedomein omgang met onderwijsparticipanten
Op alle niveaus van de organisatie structuren uitbouwen en instrumenten invoeren die
bijdragen tot een permanente vorm van interne en externe betrokkenheid, tot participatie en
tevredenheid van alle belanghebbenden.
Functionele doelstelling organisatiedomein interne communicatie
De interne communicatie binnen en tussen de verschillende organisatieniveaus verbeteren door
een efficiënt en effectief beheer van de informatiestromen.
Functionele doelstelling organisatiedomein facilitair beheer
Een professionele ondersteuning van de schoolactiviteiten realiseren.
Dat op een efficiënte wijze doen met het oog op een betere middelenbeheersing.
Strategische prioriteit effectieve scholen
Verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en kwaliteitsperceptie. Kernhefboom voor deze
doelstelling is het verhogen van het beleidsvoerend vermogen: het uitbouwen van een sterk en
gemotiveerd team van (algemeen) directeurs en middenkaders, en een participatief beleid.
Strategische prioriteit profiel & PPGO
Het versterken van een gemeenschappelijke profiel voor het gemeenschapsonderwijs. Het
actualiseren en implementeren van deelaspecten PPGO met klemtoon op diversiteit;
participatie en gezondheidsbeleid en bewegingsleer (als element van de totale
persoonsontwikkeling).
Strategische prioriteit imago
Versterken van het interne én externe imago van het gemeenschapsonderwijs.
Strategische prioriteit functioneren centraal
Uitbouwen van een professionele en performante centrale organisatie, ten dienste van het veld,
en met een sterke toegevoegde waarde voor het veld.
3. Implementatie
De concrete uitvoering van de beleidsnota wordt gerealiseerd binnen een gedecentraliseerde omgeving. De
scholen, de scholengroepen (als inrichtende macht), en de centrale administratieve en pedagogische diensten
worden gevraagd om een eigen beleidsplan op te stellen. De Strategische Beleidsnota geldt hierbij als
inspiratiebron maar vooral ook als referentiekader. De ASP-werking op alle niveaus vertrekt vanuit de eigen
bevoegdheidsdomeinen en verantwoordelijkheden.
De ‘ASP-werking’ is een drieledig proces:
1.
er worden strategische prioriteiten gedefinieerd op basis van een analyse van de knelpunten en
voornaamste uitdagingen;
2.
de prioriteiten worden vertaald in beleidsplannen met doelstellingen, acties en waar dit
opportuun is, projecten;
3.
de doelstellingen, acties en projecten worden geïmplementeerd, opgevolgd, geëvalueerd en
waar nodig bijgestuurd. De resultaatsgerichtheid staat centraal.
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Hierbij werden voornamelijk twee methodes toegepast, met name strategisch management en
projectmanagement.
Een overzicht van alle beleidsplannen per entiteit (= afdelingen, diensten en scholengroepen) en de volledige
projectenportefeuille waarbij uitvoering wordt gegeven aan de strategische en functionele doelstellingen is
terug te vinden op: http://aspecten.rago.be/.
4. Evaluatie en bijsturing
De beleidsplanning binnen het Gemeenschapsonderwijs maakt deel uit van een cyclisch proces waarbinnen
implementatie en organisatie enerzijds, en evaluatie en bijsturing anderzijds, integraal deel van uitmaken.
Momenteel wordt het proces opgestart voor de realisatie van een strategische beleidsnota voor de periode
2007-2011. De eerste fase in dit proces bestaat erin de Strategische Beleidsnota 2003-2007 te evalueren en de
resultaten hiervan te gebruiken als insteek voor de nieuwe periode. Op deze wijze wordt de continuïteit in de
beleidsvoering in de toekomst gewaarborgd.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
Basisallocatie 41.12 Dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs: uitstapregeling
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
2500

Uitvoering
100%

2005
Krediet
2750

Uitvoering
100%

2006
Krediet
2428

2007
Krediet
2611

Op basis van een realistische inschatting van de kostprijs van de uitstapregeling werd dit bedrag bepaald. Na
politieke onderhandelingen werd het krediet vastgelegd op 2611 K euro.
Basisallocatie 41.13 Dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs Algemene werking administratie
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
17627

Uitvoering
100%

2005
Krediet
17875

Uitvoering
100%

2006
Krediet
18128

2007
Krediet
18457

Om de dotatie 2007 te bepalen werden de indexgegevens, zoals opgenomen in de begrotingsinstructies
toegepast.
Basisallocatie 41.17 Dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs: personeelsleden in overtal
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
3308

Uitvoering
100%

2005
Krediet
2011

Uitvoering
100%

2006
Krediet
3700

2007
Krediet
2709

Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen werd een raming opgesteld van de kostprijs van de
personeelsleden in overtal. Vanuit globale begrotingsinzichten werd voor deze dotatie 2709 K euro toegekend.
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Basisallocatie 61.01 Investeringsdotatie Gemeenschapsonderwijs: grote infrastructuurwerken
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
18534

Uitvoering
100%

2005
Krediet
21441

Uitvoering
100%

2006
Krediet
21441

2007
Krediet
26929

Om de betalingskredieten in de volgende jaren te bepalen baseert het Gemeenschapsonderwijs zich op een
theoretische, macro benadering van deze betalingen. Deze macrobenadering leidt tot een totale kost van
20.561.580 euro voor 2007.
Hierbij wordt er echter abstractie gemaakt van de préfinanciering van het Gemeenschapsonderwijs van
uitgaven gedaan in het kader van de machtiging waar het Gemeenschapsonderwijs nog niet over de nodige
middelen mocht beschikken. Het bedrag van de préfinanciering bedroeg voor 2004 effectief reeds 14.231.885,10 euro. Deze préfinanciering hypothekeert de uitvoering van de planning, en de financiering van
het fonds voor de verzekering van schoolgebouwen. Op basis van afspraken , gemaakt in het kader van de
technische bilaterale van de begroting 2005, om dit tekort van 2004 weg te werken in een periode van 4 jaar
wordt voor de begroting 2007 en voor het volgende jaar een bijkomende financiering gevraagd van
3.557.971,28 euro.
Om aan al de betalingsverplichtingen te voldoen vragen wij m.a.w. 24.119.551,28 euro.
Na afronding van de budgetcontrole 2006 werd de machtiging van GIW eenmalig verhoogd met 5,617 miljoen
€. 50 % hiervan wordt geordonnanceerd in 2006 en 50 % (2805.5 K €) wordt geordonnanceerd in 2007.
Hierdoor stijgt het totaal gevraagde ordonnanceringskrediet GIW 2007 tot 26.928.500 EURO
Basisallocatie 61.06 Investeringsdotatie Gemeenschapsonderwijs: kleine infrastructuurwerken
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
10401

Uitvoering
100%

2005
Krediet
10474

Uitvoering
100%

2006
Krediet
11254

2007
Krediet
14200

Op basis van een rondvraag blijkt de doorlooptijd, voor de dossiers i.v.m. KIW, tussen de vastlegging en de
betaling 5 maanden te bedragen. Dit betekent dat alle vastgelegde bedragen einde 2006 zullen betaald zijn (of
worden) in 2007 evenals 7/11 van de vastleggingsmachtiging van 2007. We gaan ervan uit dat gedurende 1
vakantiemaand noch vastleggingen noch betalingen gebeuren. Op basis van de toegekende machtigingen de
voorbije jaren levert dit volgend ordonnanceringskrediet op voor 2007. In het gevraagde
ordonnanceringkrediet houdt men niet enkel rekening met de effectieve betalingen uit 2007, maar ook met de
préfinanciering uit het verleden, wat overeenkomt met 5/11 van de machtiging van 2006.
Dit geeft een totaal regulier ordonnanceringskrediet van 11.391 EURO
Na afronding van de budgetcontrole 2006 werd de machtiging van KIW eenmalig verhoogd met 5,617 miljoen
€, (dewelke nog niet goedgekeurd is door het parlement). 50 % hiervan wordt geordonnanceerd in 2006 en 50
% (2805.5 K €) wordt geordonnanceerd in 2007.
Het totaal gevraagd ordonnanceringskrediet 2007 bedraagt bijgevolg 14200 K euro.
Basisallocatie 99.10 Vastleggingsmachtiging Gemeenschapsonderwijs: kleine infrastructuurwerken
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
9387

Uitvoering
100%

2005
Krediet
11096

Uitvoering
100%

2006
Krediet
11284

2007
Krediet
11453
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Om de machtiging 2007 te bepalen werden de indexgegevens, zoals opgenomen in de begrotingsinstructies
toegepast.
Basisallocatie 99.11 Vastleggingsmachtiging Gemeenschapsonderwijs: grote infrastructuurwerken.
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
17048

Uitvoering
100%

2005
Krediet
20152

Uitvoering
100%

2006
Krediet
20493

2007
Krediet
20800

Om de machtiging 2007 te bepalen werden de indexgegevens, zoals opgenomen in de begrotingsinstructies
toegepast.
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PROGRAMMA 35.5
AANWENDING VAN TERUGGEVORDERDE WEDDEN EN
WEDDETOELAGEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
AO

begroot
47.377

Uitvoering %

begroot
45.022

2005
Uitvoering %

2006
Begroot bc
48.372

2007
raming
44.075

2. UITGAVEN

VRK

Krediet
85.120

2004
Uitvoering %

Krediet
45.022

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
121.735

2007
Krediet
44.075

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Dit programma bevat de ten onrechte betaalde lonen en wedden die teruggevorderd werden. De middelen in
het weddenrecuperatiefonds worden aangewend voor de betaling van de loonkredieten (loonbehoeften dalen
met deze aangewende middelen) Hiermee worden dus geen beleidsprioriteiten verwezenlijkt.

Hoofdstuk 2. Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
ONTVANGSTEN
Door een vertraging in de terugvorderingen was er in 2006 een eenmalige inhaaloperatie, in 2007 komen we
terug op het normale peil.
UITGAVEN
In 2003 heeft de RSZ zijn programmatuur aangepast. Hierdoor waren problemen ontstaan waardoor bepaalde
RSZ facturen van het departement onderwijs niet ontvankelijk waren bij de RSZ en de betalingen achterwege
bleven. Pas in 2006 is dit opgelost. De middelen die nodig waren om deze facturen te betalen werden
voorzien op dit middelenfonds. Dit verklaart de hoge uitgaven in 2006. In 2007 worden de uitgaven op het
niveau ingeschat van de inkomsten.
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PROGRAMMA 39.1
PROVISIONELE KREDIETEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
nihil

2. UITGAVEN

NGK

Krediet
65.397

2004
Uitvoering %

Krediet
65.447

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
33.456

2007
Krediet
113.390

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Toelichting per artikel/groep van basisallocaties
ONTVANGSTEN
nihil

UITGAVEN
1. Lonen

NGK

Krediet
65.397

2004
Uitvoering %

Krediet
65.397

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
27.819

2007
Krediet
30.603

basisallocatie 11.11 : Provisioneel krediet voor het dekken van de uitgaven voor salarissen en
salaristoelagen voor het onderwijzend personeel die in het lopend jaar met
betrekking tot prestaties van het voorgaand begrotingsjaar verschuldigd zijn

NGK

Krediet
65.397

2004
Uitvoering %

Krediet
65.397

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
27.819

2007
Krediet
30.603

Deze provisie dient om de structurele achterstallen (d.w.z. achterstallen m.b.t. voorgaand
begrotingsjaar) te financieren. Het krediet omvat het verschil tussen de geraamde behoeften en
de verrekenbare middelen. Deze verrekenbare middelen zijn afhankelijk van de
uitvoering/ramingnauwkeurigheid van het lopend begrotingsjaar en derhalve slechts exact te
bepalen bij de budgetcontrole. De uitgaven worden op hetzelfde niveau gehouden van initieel
2006 en niet op niveau van budgetcontrole 2006 daar er nog een uitzonderlijke overdracht
verrekend was bij deze laatste.
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5. Andere BA’s

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
50

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
5.637

2007
Krediet
82.787

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
5.437

2007
Krediet
13.039

basisallocatie 01.04 : Provisie vrije beleidsruimte

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

Oorspronkelijk werd er voor 2007 een netto beschikbare vrije ruimte gecreëerd van 21.663
duizend euro. Hiervan werd er bij de begrotingsopmaak reeds een groot deel overgeheveld naar
verschillende basisallocaties. Het resterende krediet op deze provisie zal in 2007 aan de hand
van een begrotingsruiter verder verdeeld worden over diverse basisallocaties om onder meer de
volgende maatregelen / projecten te financieren:
Economische boekhouding
Vanaf 1 januari 2007 zullen circa 25 bedrijfsrevisoren instaan voor de controle op de
boekhoudingen van het VGO.
Lerarenopleiding
De studieomvang van de specifieke lerarenopleidingen wordt opgetrokken tot 60 studiepunten.
Universiteiten en hogescholen zullen hiervoor vanaf 2007 een supplementaire financiering
ontvangen.
De oprichting van specifieke lerarenopleidingen voor de afgestudeerde professionele bachelors
wordt in eerste instantie minimaal gefinancierd mits goedkeuring door de Vlaamse Regering
van een strategisch beleidsplan van een Expertisenetwerk of regionaal platform dat de
organisatie en ontwikkeling van de specifieke lerarenopleidingen en de kwaliteitszorg beschrijft.
Expertisenetwerken
De expertisenetwerken (ENW) en regionale platformen vormen een cruciale schakel in het
professionaliseren van de specifieke lerarenopleidingen, rekeninghoudend met de sterktes van
elk niveau. Het totaalbudget voor deze expertisenetwerken zal verdeeld worden op basis van de
in de ENW’s of regionale platformen uitgereikte diploma’s.
De financiering zal gebeuren op basis van beheersovereenkomsten waarbij de realisatie van de
kaderovereenkomsten wordt gemeten aan de hand van outputindicatoren.
GON – directies Buitengewoon Basisonderwijs
Het Geïntegreerd ONderwijs (GON) is een samenwerking tussen het gewoon en het
buitengewoon onderwijs.
Als een leerling met een handicap naar het gewoon onderwijs gaat, kan in een aantal gevallen
bijkomende ondersteuning voorzien worden vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.
Door de steeds groter wordende tendens tot ‘inclusie’ zien de BO-scholen hun GON-populatie
(de GON-leerlingen die ze begeleiden) jaar na jaar stijgen en hun populatie in de school zelf
dalen (en qua problematiek verzwaren).
De daling van het aantal leerlingen in de BO-school is natuurlijk positief - dit betekent immers
dat er meer kinderen onderwijs genieten in het gewoon basisonderwijs – maar in een aantal BOscholen is de ‘GON-populatie’ ondertussen groter dan de populatie in de school zelf. In een
aantal scholen is de schoolpopulatie zodanig gedaald dat een lesopdracht voor de directie dreigt.
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Dit terwijl de betrokken directie meer en meer werk heeft met de organisatie van GON en de
ondersteuning en begeleiding van de GON-begeleiders.
Daarom wordt er, voor scholen met een groot aantal GON-leerlingen, een regeling uitgewerkt
waarbij voor de lesopdracht van de directie van de begeleidende BO-school de GON-leerlingen
bij de leerlingen van de school zelf geteld worden.
GON – directies Buitengewoon Secundair Onderwijs
In een aantal scholen is de ‘GON-populatie’, die men begeleidt groter dan de populatie in de
school zelf. In een aantal scholen is de schoolpopulatie zodanig gedaald dat een lesopdracht
voor de directeur dreigt. Dit terwijl de betrokken directeur meer en meer werk heeft met de
organisatie van GON en de ondersteuning en begeleiding van de GON-begeleiders.
Daarom wordt er een regeling uitgewerkt waarbij voor de lesopdracht van de directeur van de
begeleidende school de GON-leerlingen bij de leerlingen van de school zelf geteld worden. Dit
mechanisme begint pas te spelen als de school minimaal 10 GON-leerlingen begeleidt. Het
volume GON-leerlingen en de bijhorende inspanning van de directeur en het gehele schoolteam
moet substantieel en permanent genoeg zijn.
1% extra ondersteuning scholen (niet in SG)
Scholen van het gewoon secundair onderwijs die niet behoren tot een scholengemeenschap,
krijgen een bijkomende omkadering ten bedrage van 1% van het urenpakket. Deze extra uren
worden aangewend om het aantal plage-uren te reduceren en/of de werkdruk te verminderen
door aanrekening van klassenraad, klassendirectie, opsplitsing van klassen en
leerlingenbegeleiding.
Loonsverhoging doventolken
Vanaf 1/09/2007 ontvangen de gebarentaaltolken en schrijftolken een eerste loonsverhoging van
3 euro (per uurloon).
Onderwijs aan huis SO
Onderwijs aan huis voor zieke jongeren bestaat sedert 1 september 1997 in het lager onderwijs
De nood eraan bestaat eveneens in het secundair onderwijs. Vanaf het schooljaar 2005-2006
werd deze maatregel ook in het secundair onderwijs ingevoerd. Om voor tijdelijk onderwijs aan
huis in aanmerking te komen, moeten alle voorwaarden gezamenlijk worden vervuld: het moet
gaan om regelmatige leerlingen in het secundair onderwijs (uitgezonderd derde leerjaren van de
tweede graad BSO, derde leerjaren van de derde graad ASO, TSO en KSO, de leerjaren van de
vierde graad BSO en het DBSO en het deeltijds zeevisserijonderwijs, en de alternerende
beroepsopleiding in het BuSO) die meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig zijn op
school wegens ziekte of ongeval.
Vanaf 1 januari 2007 zal het onderwijs aan huis worden uitgebreid tot chronisch zieke
leerlingen en zal de afstand waarbinnen onderwijs aan huis mogelijk is, worden uitgebreid.

basisallocatie 01.05 : Provisie toegekende middelen bij regeringsvorming

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
69.548

Bij de regeringsvorming werd er voor 2007 een beleidsruimte voorzien van 145.000 duizend
euro (waarvan er 17.530 duizend euro werd weerhouden voor de CAO). Daarboven werden er

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

336

nog middelen toegekend voor kleuterparticipatie en eenmalige uitgaven (resp. 4.000 en 4.811
duizend euro).
Een gedeelte van de oorspronkelijke ruimte werd reeds bij de begrotingsopmaak 2007 verdeeld
naar verschillende basisallocaties. Het resterende krediet op deze basisallocatie zal in 2007 aan
de hand van een begrotingsruiter verder verdeeld worden over diverse basisallocaties om onder
andere de volgende maatregelen / projecten te financieren:
Studietoelagen in het secundair onderwijs
Het is de bedoeling om hiermee in eerste instantie vanaf schooljaar 2007-2008 de
inkomensgrens voor het secundair onderwijs gelijk te leggen met deze van de studiefinanciering
voor het hoger onderwijs. Door deze operatie zullen jaarlijks 25.000 leerlingen meer in
aanmerking komen voor een studietoelage in het secundair onderwijs.
In de nieuwe regelgeving inzake studietoelagen in het secundair onderwijs, zal eveneens
bijzondere aandacht uitgaan naar het invullen van knelpuntberoepen. Beursstudenten en bijnabeursstudenten zullen hiervoor een bijkomende premie ontvangen.
De leerlingen die het 7de leerjaar TSO/BSO volgen zullen een verhoogde studietoelage krijgen.
Onthaalonderwijs BaO en SO
Vanaf 1/9/2006 wordt de regelgeving m.b.t. het onthaalonderwijs in zowel het basis- als in het
secundair onderwijs aangepast, dit om tegemoet te komen aan de noden op het terrein.
De wijziging betreft concreet:
- een uitbreiding van de doelgroep maar met een duidelijke afbakening van het begrip
“nieuwkomers”;
- een uitbreiding van de ondersteuning met een eigen accent voor het basisonderwijs.
De uitbreiding van de ondersteuning is tweeledig:
- waar nu een minimumaantal anderstalige per school moet worden gehaald, dan
wordt er nu een (weliswaar hogere) norm vastgelegd per scholengemeenschap;
- er wordt voorzien in een structureel vervolgjaar voor AN (tot nu toe kon er enkel bij
afwijking een vervolgjaar voorzien worden).
Om de nieuwe maatregelen in het onthaalonderwijs te kunnen ondersteunen krijgt het steunpunt
GOK twee bijkomende voltijdse ambten voor de begeleiding van de leerkrachten en de
trajectbegeleiders en voor de ontwikkeling van nieuwe materialen.
Kleuterparticipatie
Vanaf 2007 wordt er voor het kleuteronderwijs meer ondersteuning en omkadering voorzien.
Hoger onderwijs
Ook de meerkost die het decreet van het nieuw financieringssysteem in het hoger onderwijs met
zich meebrengt, wordt op deze provisie voorzien.
ICT
In 2007 worden er nieuwe eindtermen ingevoerd in het basis- en secundair onderwijs en in de
basiseducatie. Naar aanleiding hiervan wordt er een krediet voor ICT-infrastructuur ter
beschikking gesteld, zodat een upgrading/vernieuwing van de infrastructuur en programma
wordt mogelijk gemaakt.
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Nascholing overheid
Vanaf schooljaar 2007-2008 zullen opnieuw middelen worden vrijgemaakt voor de nascholing
op initiatief van de overheid. Hier zullen vooral de initiatieven van onderwijsvernieuwing en
specifieke beleidsprioriteiten extra ondersteund worden.
Volwassenenonderwijs
Het nieuwe decreet op het volwassenenonderwijs dat geïmplementeerd wordt vanaf 1
september 2007 voorziet in de oprichting van structurele samenwerkingsverbanden tussen de
centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs. De meerkost van deze consortia
volwassenenonderwijs wordt voorzien op deze provisie. Ook de meerkost die de oprichting van
een Ondersteunings- en Kenniscentrum voor het Volwassenenonderwijs met zich meebrengt
wordt op deze provisie voorzien.

basisallocatie 12.13 : Provisie voor vorming busbegeleiders en onderhoudspersoneel

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
-

2005
Krediet
Uitvoering %
50

2006
Krediet
200

2007
Krediet
200

In CAO VII van het leerplichtonderwijs wordt er aandacht gevraagd voor meer vorming van
busbegeleiders en onderhoudspersoneel: “Busbegeleiders en onderhoudspersoneel hebben recht
op passende arbeidsvoorwaarden, -contracten en -omstandigheden die de kwaliteit van de arbeid
verhogen. Zij hebben eveneens recht op vorming om hun takenpakket goed te kunnen
uitvoeren.”
Deze provisie zal in de loop van 2007 middels een BVR herverdeeld worden over de
respectievelijke programma’s.
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PROGRAMMA 39.2
COORDINATIE BELEID- EN GEGEVENSBEHEER
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

AO
TO

Begroot
209

2004
Uitvoering %
-

Begroot
200

2005
Uitvoering %
-

2006
Begroot bc
3.234
275

2007
Raming
284

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
23.870
4.554
4.793
239
14

2007
Krediet
24.290
5.124
5.325
259

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
BVJ

Krediet
153.317
4.320
4.033
247
22

2004
Uitvoering %
99,08
96,17
79,07
98,01
99,55

Krediet
16.011
2.796
4.622
239
5

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Het programma is gericht op de coördinatie van de voorbereiding van het onderwijsbeleid, zowel in
internationaal als Vlaams verband.
Daarnaast worden op dit programma kredieten ingeschreven voor de voorbereiding, maar ook de uitvoering
van een aantal niveauoverschrijdende beleidsthema's, meer bepaald:
- het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid;
- nieuwe onderwijsmedia;
- de voorbereiding van een geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid;
- het beleid ten aanzien van Brussel en de Vlaamse Rand;
- de internationalisering van het onderwijs.
Ten slotte bevat dit programma de kredieten voor de externe communicatie die via Klasse loopt.
A. De strategische doelstellingen
1. Strategische beleidsondersteuning
Versterken van de beleidsvoorbereiding
In de kennismaatschappij worden de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de beleidsvoorbereidende kennis
steeds belangrijker. Beleidsinstrumenten zoals de strategische planning vergen niet alleen een ruime en
stevige kennisbasis, maar ook een goede integratie van het onderwijskundig onderzoek en het
onderwijsbeleid en een systematische ontwikkeling van indicatoren die toelaten het beleid te evalueren en
eventueel bij te sturen. Internationale ontwikkelingen, zoals het Doelstellingenrapport dat de afspraken van
de onderwijsministers van de EU bevat, sturen eveneens aan op het ontwikkelen van indicatoren en
'benchmarks' die erop gericht zijn de evoluties in de vooropgestelde beleidsresultaten nauwgezet op te
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volgen. Een degelijke beleidsvoorbereiding veronderstelt werken op de langere termijn en ruimt een grotere
plaats in voor zowel evaluatiestudies als verkenningen en proeftuinen.
De beleidsvoorbereiding is in eerste instantie gericht op de ondersteuning van het beleid van de bevoegde
minister. Het streven naar een verbetering van de kwaliteit ervan komt uiteindelijk ten goede van het
onderwijsveld en alle betrokken actoren.

ICT-competenties in het onderwijs integreren
In de kennismaatschappij is het belangrijk dat iedereen over ICT-basiscompetenties beschikt. Daarom willen
we deze competenties integreren in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Een ontwerp van
vakoverschrijdende eindtermen voor het lager onderwijs en de eerste graad SO is reeds klaar. De invoering
van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen ICT is gepland voor 1 september
2007. Tijdens het schooljaar 2006-2007 zal de administratieve procedure voor de invoering van de nieuwe
eindtermen afgerond worden en zullen de eindtermen via de geijkte kanalen aan de scholen gecommuniceerd
worden. Ook in het volwassenenonderwijs staat een ICT-integratie via eindtermen op het programma. Onder
meer in het kader van het Strategisch Plan Geletterdheid heeft basiseducatie een belangrijke opdracht in het
bijbrengen van elementaire ICT-vaardigheden bij lager geschoolde volwassenen. Met het huidige modulaire
opleidingsprofiel ICT in basiseducatie kan men die doelstellingen niet realiseren. Daarvoor zullen in de loop
van het schooljaar 2006-2007 eveneens ICT-basiscompetenties worden ontwikkeld.

Een informatierijke omgeving creëren voor overheid en scholen
In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft de overheid gekozen voor een beleid vanuit het perspectief van
kansengelijkheid. De overheid wil immers de nodige garanties bieden dat elke jongere op school
competenties verwerft om zelfstandig te functioneren in de maatschappij, en om succesvol te kunnen starten
in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarom werd de kern van het onderwijsaanbod voor alle
scholen vastgelegd in de vorm van eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Over deze minimumdoelen bestaat
een maatschappelijke consensus. Kwaliteitsbewaking impliceert dat de overheid op landelijk niveau (op het
niveau van het onderwijssysteem) moet nagaan in welke mate deze eindtermen en ontwikkelingsdoelen ook
daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Daarom moet de overheid beschikken over een betrouwbaar
landelijk systeem van periodieke peilingen van de mate waarin leerlingen de Vlaamse eindtermen en
ontwikkelingsdoelen bereikt hebben.

Diversiteitsbeleid
In de maatschappij is diversiteit een gegeven. Mensen verschillen op het vlak van gender, huidskleur, sociale
achtergrond, seksuele geaardheid, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, religie, levensbeschouwing,
leeftijd, etniciteit, …
Ook binnen het onderwijs is deze diversiteit een basisgegeven waarmee zowel onderwijspersoneel als
leerlingen, studenten of cursisten beter mee moeten leren omgaan.

Het Nederlandstalig onderwijs kwantitatief en kwalitatief op peil houden
Instellingen en leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel/Vlaamse rand hebben specifieke
kenmerken: groot aandeel niet-Nederlandstaligen, stedelijke bevolking en in de Rand ook een veranderend
socio-economisch profiel. Daarom is het nodig een gecoördineerd specifiek beleid te voeren ten aanzien van
deze scholen en leerlingen.
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2. Internationale projecten
Een kwaliteitsvol internationaal beleid voeren
De toenemende impact van de internationale beleidsontwikkelingen op het Vlaamse beleid noopt de overheid
ertoe pro-actief in te spelen op beslissingen en afspraken die op internationale fora worden gemaakt. De
belangrijkste internationale context voor het onderwijsbeleid is de EU, maar daarnaast zijn ook de OESO, de
Raad van Europa, de Unesco en de VN, de WTO en de ILA relevante multilaterale organisaties. De
doelstellingen van het internationale beleid zijn immers de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs,
het creëren van een kwaliteitsvolle onderwijsruimte die de landsgrenzen overstijgt, het uitdragen en
bevorderen van de Vlaamse expertise, het bekend maken van het Vlaamse onderwijs in het buitenland en het
bijdragen tot de internationale solidariteit en de duurzame ontwikkeling.
Het internationaal onderwijsbeleid richt zich zowel naar het onderwijsveld (onderwijsinstellingen,
scholieren, studenten, leraren en professoren) als naar de beleidsmakers.

3. Klasse
Realiseren van een doelgroepgerichte externe communicatie
Als een element van de beleidsvoorbereiding en met het oog op de realisatie van de doelstelling 'samen
school maken' worden de externe communicatie en het optimaliseren van de boodschap naar verschillende
doelgroepen als belangrijke strategische doelstelling voorop gesteld. De overheid betracht participatie via het
proces mee-weten, mee-denken, mee-doen.
Sedert verscheidene jaren realiseert het tijdschrift Klasse een intensieve communicatie met het
onderwijsveld, m.n. leerkrachten, ouders en leerlingen via respectievelijk Klasse voor Leerkrachten, Klasse
voor Ouders, Maks (14- tot 18-jarigen) en Yeti (5de en 6de leerjaar), en de leerlingen- en lerarenkaart.
Onrechtstreeks verzorgt Klasse tevens de communicatie met het ruimere publiek, o.a. via Klasse op Internet.
De Vlaamse pers neemt regelmatig informatie uit het tijdschrift in haar berichtgeving over.

B. De operationele doelstellingen
1. Strategische beleidsondersteuning
Zorgen voor kwaliteitsvolle en relevante onderzoeksresultaten en degelijke onderwijsindicatoren
Het programma voor het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
(OBPWO/BVR 7 september 1994) levert een belangrijke bijdrage tot de kennisbasis voor de
beleidsvoorbereiding. De prioritaire thema’s en hun uitwerking vormen de concretisering van de
beleidsvragen waarop de overheid een antwoord wil. Het is de bedoeling dat het onderzoek dat wordt
betoelaagd informatie en gegevens oplevert die zowel een degelijke wetenschappelijke waarde hebben als
beleidsrelevant zijn. Naast het OBPWO moeten we ook flexibel kunnen inspelen op ad hoc kennisvragen
waarvoor we op kleinere schaal soms kortlopende onderzoeksopdrachten uitschrijven. Verdere input voor de
beleidsvoorbereiding wordt geleverd vanuit de resultaten van onze deelname aan internationaal vergelijkend
onderzoek en aan reviews van de EU en de OESO.

Een informatierijke omgeving creëren voor overheid en scholen
Een peiling onderzoekt steekproefsgewijs en anoniem de prestaties van de leerlingen binnen een bepaald
cluster van eindtermen/ontwikkelingsdoelen. De resultaten worden op het niveau van het onderwijssysteem
berekend. Peilingen verschaffen ons noodzakelijke informatie om de opbrengsten van het onderwijs in
termen van wat de leerlingen geleerd hebben, wat ze kennen en kunnen te monitoren.
De informatie uit peilingen kan ook gebruikt worden om de minimumdoelen te evalueren en eventueel te
herzien. De resultaten van het peilingonderzoek kunnen ook worden gebruikt om het onderwijsaanbod en de
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gebruikte leer- en onderwijsmethodes bij te sturen en een idee te krijgen van de behoefte aan begeleiding en
nascholing van leerkrachten.
In de toekomst moeten peilingen ook bruikbaar zijn om de scholen leerkansen te bieden. Peilingonderzoek
levert een wezenlijke bijdrage aan de wetenschappelijke kennis inzake leerlingenprestaties: inzicht in de
factoren die prestaties beïnvloeden, inzicht in mogelijke verklaringen voor verschillen tussen scholen op vlak
van leerlingenprestaties. Dergelijke kennis kan een belangrijk element vormen in het proces van zelfevaluatie
door scholen zelf. De confrontatie met de resultaten moet scholen doen reflecteren binnen een systeem van
integrale kwaliteitszorg. Hiervoor hanteren we het concept ‘informatierijke omgeving voor scholen’. Scholen
zelf zijn vragende partij voor meer feedback over hun leerlingenresultaten. Meer bepaald willen ze valide en
betrouwbare toetsen die op grote schaal genormeerd zijn en waarmee ze zichzelf kunnen positioneren.

ICT-competenties in het onderwijs integreren
Om de ICT-competenties in te voeren, wordt een flankerend beleid gevoerd om de scholen te ondersteunen.
In de eerste plaats willen we leerkrachten ondersteunen via de financiering van ICT-coördinatoren en via het
expertisecentrum REN Vlaanderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling, inventarisatie en
beschrijving van digitale leermiddelen (commerciële en vrije educatieve software, freeware, enz.). Voorts
worden een aantal projecten verder ondersteund.
Scholen krijgen ondersteuning om een ICT-coördinator aan te stellen.

Diversiteit
In deze legislatuur willen we de lerarenopleidingen, omwille van hun sleutelpositie in het onderwijsveld,
ondersteunen in hun expertiseopbouw op het vlak van positief en doelmatig omgaan met diversiteit.

Het Nederlandstalig onderwijs kwantitatief en kwalitatief op peil houden
De leerlingresultaten in het Brussels Nederlandstalig onderwijs/Vlaamse Rand liggen/blijven op het Vlaamse
gemiddelde door specifiek aandacht te besteden aan de kennis van het Nederlands als schooltaal.
Het onderwijsaanbod TSO/BSO in Brussel verruimt.
De instroom van personeel in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verbetert.
De pedagogische inspectie bij Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten wordt uitgevoerd.

2. Internationale projecten
Pro-actief deelnemen aan de beleidsvoorbereiding van multilaterale organisaties
Vanuit de beleidsvoorbereidende afdelingen van het departement Onderwijs en Vorming wordt er gezorgd
voor een optimale participatie aan en impact op de beleidsvoorbereiding van de voor het onderwijsbeleid
belangrijkste multilaterale organisaties. Verschillende experts werken actief mee in de EU- en andere
werkgroepen en formuleren er haalbare en gedragen voorstellen. Het tijdig en correct informeren van het
onderwijsveld over evoluties in multilateraal verband is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Internationalisering van het onderwijs realiseren
De implementatie van de Europese onderwijsprogramma’s concretiseren het stimuleren van internationale
samenwerking en mobiliteit.
Begin 2007 zal de Europese Commissie de derde generatie van communautaire programma’s voor onderwijs
en vorming opstarten. Dit “Levenslang Leren Programma” of “LLP” moet de huidige programma’s Socrates
en Leonardo da Vinci vervangen. Deze eindigen op 31/12/2006. Daarnaast worden er in het programma ook
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enkele nieuwe initiatieven en bestaande acties (vb. Jean Monnet) opgenomen. Schematisch voorgesteld, ziet
het LLP er qua structuur als volgt uit:
Lifelong Learning Programme (LLP)
Comenius

Erasmus

Leonardo da Vinci

Grundtvig

School education

Higher education &
advanced training

Initial and continuing
vocational education and
training

Adult education

Transversal programme
4 key activities – Policy development; Language learning; ICT; Dissemination
Jean Monnet programme
3 key activities – Jean Monnet Action; European Institutions; European Associations

Vanaf 01/01/2007 zal dus een nieuw Vlaams nationaal “Levenslang Leren”-agentschap van start moeten
gaan. In 2007 zal het de uitdaging zijn om de omschakeling naar het nieuwe LLP voor het deelnemersveld
vlot te doen verlopen, opdat onderwijs- en opleidingsinstellingen in Vlaanderen en hun docenten,
leerkrachten, studenten, cursisten, enz. even actief en zelfs nog meer blijven participeren. Met name het
aantal Vlaamse Erasmusstudenten zou talrijker moeten worden.

Impact van de bilaterale onderwijssamenwerking versterken
Om de impact van de bilaterale onderwijskundige samenwerking te vergroten, is het noodzakelijk dat deze
zich toespitst op een beperkt aantal prioritaire landen en thema’s.
De buurlanden en de andere gemeenschappen van België blijven uiteraard prioritair. Nederland is de meest
bevoorrechte partner voor de samenwerking inzake het onderwijs- en vormingsbeleid. De ambtelijke
onderwijssamenwerking met Nederland wordt geregeld via de GENT-akkoorden waarvan de meest recente,
het GENT-6 akkoord, op 13 oktober 2003 werd ondertekend. Belangrijke thema’s waarrond wordt
samengewerkt, zijn talenonderwijs, de follow-up van de Verklaring van Bologna, de (her)waardering van de
leraren en de samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, beroepsonderwijs en
beroepsopleiding.
De samenwerking met ontwikkelingslanden en landen in transitie wordt verdergezet. Het
samenwerkingsakkoord met de Russische Federatie werd vernieuwd. In 2005 werd een nieuw
werkprogramma opgesteld ter invulling van het algemeen samenwerkingsakkoord Vlaanderen - Zuid-Afrika.
Een bijzondere partner voor samenwerking vanuit het standpunt van onderwijs en vorming vormen de landen
van herkomst van belangrijke proporties van de leerlingenpopulatie. Daarom zullen de voorbereidingen voor
een nieuw samenwerkingsakkoord met Marokko terug worden opgestart.

3. Klasse
Uitwerken, verbreden en verdiepen van de externe communicatie
De bestaande pijlers (Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders, Maks, Yeti, Klasse op Internet, de
leerlingen- en de lerarenkaart) worden op de huidige basis verder uitgewerkt, verbreed en verdiept. Speciale
aandacht gaat naar de maandelijkse acties van Klasse op verschillende raakvlakken tussen onderwijs en
maatschappij. Daaraan nemen tienduizenden leerkrachten, ouders en leerlingen deel.
Klasse werkt aan de groei van recente iniatieven:
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de leerlingenkaart voor het secundair onderwijs (i.s.m. cultuur, jeugd en alle actiesectoren van
de vakoverschrijdende eindtermen);
de integratie van de elektronische nieuwsbrieven Schooldirect en Lerarendirect in de globale
communicatie;
de pedagogische bijlagen bij Maks! en Yeti;
de e-brieven voor actieve leraren (lerarenkaart) en leerlingen (leerlingenkaart);
de e-brieven voor meerwaardezoekers bij ouders en leerkrachten (klasse.XTR);
de redesign van de succesrijke internetsite (het totaal aantal gebruikers is ondertussen gestegen
tot pieken van 500.000 per maand).

Klasse streeft naar een optimale samenwerking met het beleid. Dit zijn de krachtlijnen die in de loop van het
jaar door alle publicaties worden ondersteund:
9 talentontwikkeling;
9 leren uitdagend maken;
9 brede school uitbouwen;
9 aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt versterken;
9 burgerschap stimuleren;
9 kwaliteitszorg stimuleren;
9 schoolachterstand, spijbelen en ander antisociaal gedrag bestrijden;
9 ondersteunen van de professionalisering van de leerkrachten;
9 effectief en doelmatig bestuur in onderwijs en vorming stimuleren;
9 aansluiten bij kenniseconomie en levenslang leren;
9 waardering van de leerkrachten;
9 participatie van alle doelgroepen;
9 gelijke kansen;
9 waardering TSO/BSO;
9 cultuur als opstap;
9 internationalisering en Europa;
9 ICT.
Extra aandacht gaat dit jaar naar:
9 ingrepen op alle niveaus en domeinen waardoor we een communicatiebeleid kunnen
organiseren dat nog meer de zwaksten in de samenleving ten goede komt (“goed voor de
sterken, sterk voor de zwakken”);
9 activering (“strategische communicatie die niet op zichzelf staat maar leidt tot meer
vernieuwing, actie, inzet, participatie, enz.”);
9 het stimuleren en organiseren van “leren van elkaar” (schooltips, examples of good practice,
aanpak van de schoolcultuur, enz.);
9 actualisering: de online-krant, uitwerking en versterking e-communicatie;
9 het in eigen beheer nemen van de grafische vormgeving;
9 het in eigen beheer nemen van webdevelopment, webdesign en webbeheer;
9 integratie van informatie en brede vorming voor de doelgroepen via nieuwe en multimediale
webtoepassingen;
9 het ontwikkelen van vernieuwde en geïntegreerde websites voor de doelgroepen.
We bezuinigen door:
9 de oplagen te beperken (TBS en loopbaanonderbreking krijgen geen Klasse meer);
9 het aantal bladzijden onder controle te houden (beperking extra bladzijden en bijlagen);
9 de communicatie rond de lerarenkaart en de leerlingenkaart te integreren in Klasse en Maks!;
9 meer uitwegen te zoeken in aanvullende (goedkopere) elektronische vormen van communicatie;
9 te laten betalen voor extra’s (De Eerste Lijn).
Daarnaast proberen we elk jaar 200.000 euro te verwerven via publiciteit en abonnementen zodat een
stimulerende werking voor alle doelgroepen mogelijk blijft.
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C. De instrumenten
1. Strategische beleidsondersteuning
OBPWO en andere onderzoeks- en studieopdrachten
Het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) is bedoeld voor de
voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.
Het wordt van nabij opgevolgd door een stuurgroep van wetenschappelijke deskundigen, onderwijspractici
en beleidsverantwoordelijken die ervaring en deskundigheid bezitten m.b.t. het thema van het onderzoek dat
ze opvolgen. Op continue basis wordt de terugkoppeling van de resultaten zowel naar het beleid als naar de
onderwijspraktijk gestimuleerd onder de vorm van publicaties, studiedagen en contacten. De resultaten
vormen een kennisbasis om de beleidsvoorbereiding te ondersteunen en het gevoerde beleid te evalueren.
Kortlopende onderzoeks- en studieopdrachten dienen ingezet voor dringende kennisbehoeften die niet met de
middelen van het OBPWO ingelost kunnen worden. Ook deze opdrachten worden van nabij opgevolgd via
stuurgroepen.
Een Steunpunt Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt is bedoeld om aan het beleid informatie
op te leveren over schoolloopbanen van leerlingen en de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Met het
Steunpunt LOA (longitudinaal loopbanenonderzoek) is een beheersovereenkomst gesloten. Een
interdepartementale stuurgroep volgt de werkzaamheden van nabij op.

Peilingonderzoek
Om het bestaande systeem van de peilingen verder uit te bouwen en te verfijnen wordt vanaf 2006 een
overeenkomst afgesloten met een universitair onderzoekscentrum voor de duur van 5 jaar. Een
kaderovereenkomst maakt meer continuïteit en vooral een zorgvuldige en doelgerichte planning mogelijk.
Ook laat het toe om de specifieke expertises die hiervoor vereist zijn te laten ontwikkelen. Van dergelijke
‘capacity building’ verwachten we dat het op lange termijn een efficiëntere inzet van onderzoeksmiddelen
toelaat.
Het tempo van de toetsontwikkeling wordt opgedreven en moet het mogelijk maken peilingen periodiek te
herhalen. De uitbreiding van de toetsontwikkeling zal een rijke variatie aan toetsen voor verschillende
leergebieden en vakoverschrijdende eindtermen mogelijk maken.
Om de peilingresultaten aan te kunnen wenden binnen het aanbieden van een informatierijke omgeving voor
scholen zullen peilingen met een aangepast steekproefdesign moeten werken. Om meer verfijnde analyses uit
te voeren, waarbij gezocht wordt naar verklaringen voor verschillen tussen scholen, moeten een aantal extra
variabelen in het onderzoeksopzet opgenomen worden. De onderzoekers die het peilingonderzoek uitvoeren
zullen complexere statistische analysetechnieken moeten aanwenden.

Participatie aan internationale indicatorenprogramma's
Daarnaast participeert de Vlaamse gemeenschap aan internationale indicatorenprojecten, vergelijkend
onderzoek en internationale onderwijsreviews op initiatief van internationale organisaties als de EU en de
OESO. Dit laat toe het Vlaams onderwijs internationaal te positioneren en te vergelijken met andere EU- en
OESO-lidstaten.
De valorisatie van de onderzoeksresultaten en de indicatoren via verschillende kanalen (regelgevend werk,
sensibiliseringsacties, informatierondes, seminaries, studiedagen …) vormt een bijzonder aandachtspunt. Om
de nieuwe regelgeving uit te testen, de implementatie ervan na te gaan of het onderwijsveld voor
vernieuwingen te sensibiliseren, worden proeftuinen opgezet.

ICT-competenties in het onderwijs integreren
- Invoering van ICT-eindtermen.
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- Middelen voor de ondersteuning van ICT-coördinatoren in het onderwijs;
via een puntensysteem ontvangen scholen uit het basis- en secundair onderwijs en het
volwassenenonderwijs extra middelen voor ICT-coördinatie. De overheid verwacht dat scholen
samenwerken om een grotere puntenenveloppe te bekomen. Via deze personeelsmiddelen kunnen de
samenwerkingsverbanden een ICT-coördinator aanstellen.
- Leerkrachten professionaliseren via het expertisecentrum REN Vlaanderen;
de beheersovereenkomst met REN Vlaanderen loopt af eind augustus 2007. M.a.w. gedurende het
schooljaar 2006-2007 voorziet REN Vlaanderen opnieuw in een kwalitatief aanbod aan nascholing
voor het educatieve gebruik van ICT. Een grotere vraagsturing van hun aanbod moet de nascholing
beter afstemmen op de behoeften van de scholen en leerkrachtenteams. Op 1 september 2007 wordt
een nieuwe beheersovereenkomst van kracht, desgevallend met aangepaste functie- en prestatieindicatoren. Hiervoor wordt 1.500.000 euro voorzien op de begroting van 2007.
- Sensibiliseringsacties.
- Projectondersteuning.
- Verzamelen en verspreiden van goede praktijk op vlak van ICT.

Het Nederlandstalig onderwijs kwantitatief en kwalitatief op peil houden
Brussel:
- In samenwerking met de VGC wordt een ondersteuningsstructuur opgezet voor scholen van het SO
te Brussel (BROSO). Een gelijkaardige structuur bestaat al enige tijd voor het Basisonderwijs (VBB)
en is ondertussen structureel voorzien op de onderwijsbegroting.
- Het oprichten van TSO/BSO-richtingen wordt gefaciliteerd door aanvangsondersteuning te voorzien.
Uren-leerkracht worden gesubsidieerd in het eerste jaar van programmatie.
Rand- en taalgrensgemeenten:
- In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant wordt een ondersteuningsstructuur opgezet voor
Nederlandstalige scholen in de Rand.
- Projectondersteuning (1 project basisonderwijs en 2 projecten secundair onderwijs).
- Scholen in de Rand krijgen aanvullende lestijden.

Lerarenopleidingen ondersteunen in het voeren van een diversiteitsbeleid
Vanuit het departement worden, met ondersteuning van experten, processen van expertise-uitwisseling en
intervisie georganiseerd voor de lerarenopleidingen. Het concept krijgt vorm in overleg met de
lerarenopleidingen zelf. Waar in 2006 de focus lag op het inpassen van diversiteitscompetenties in de
lerarenopleiding, wil men in 2007 focussen op het vertalen van deze competenties in de evaluatiemethodes
van de opleiding. Daarvan zullen de resultaten op de een of andere manier bekendgemaakt worden.

2. Internationale projecten
Stimuleringsbeleid voor de internationalisering van het onderwijs (onder andere implementatie van de
onderwijsprogramma's van de EU, Socrates en Leonardo da Vinci)
De Vlaamse overheid stelt middelen ter beschikking om mobiliteit van individuen mogelijk te maken
(mobiliteitsbeurzen), subsidieert of cofinanciert diverse internationale samenwerkingsprojecten, cofinanciert
de bi- en multilaterale samenwerking tussen scholen, stimuleert het vreemdetalenonderwijs, organiseert
studiebezoeken voor buitenlandse gasten en informeert en sensibiliseert de Vlaamse onderwijswereld inzake
het EU-onderwijsbeleid en de mogelijkheden tot internationale samenwerking, en financiert allerhande
publicaties (brochures, vergelijkende rapporten, vademecums, …) en deelname van experten aan belangrijke
internationale conferenties en discussies.
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Culturele akkoorden, gemeenschapsakkoorden en specifieke onderwijsakkoorden
De bilaterale onderwijssamenwerking met partnerlanden is gebaseerd op culturele akkoorden, Vlaamse
gemeenschapsakkoorden en onderwijsakkoorden.
Om de impact van de bilaterale onderwijskundige samenwerking te vergroten, is deze toegespitst op een
beperkt aantal prioritaire landen en thema’s. Deze landen werden bepaald in nauw overleg met het
buitenlands beleid. Vooreerst zijn de buurlanden prioritaire partners en daarnaast wordt de keuze van de
andere landen gemaakt op basis van criteria zoals bijdragen tot de internationale solidariteit of duurzame
ontwikkeling.

3. Klasse
9
9

Instrument a.
Instrument b.

9
9
9
9
9
9

Instrument c.
Instrument d.
Instrument e.
Instrument f.
Instrument g.
Instrument h.

9

Instrument i.

Het stimuleren van de participatie.
Het concretiseren van de stelling ‘Klasse is een democratisch project, gratis
voor iedereen, met een lage drempel’.
Het verwerven van inkomsten voor het eigen fonds.
Het aantrekken en handhaven van een gespecialiseerd team.
Het optimaliseren van de interne communicatiestroom (als informatieve bron).
Het ontwikkelen van eigentijdse media.
Het bewerkstelligen van interne en externe kwaliteitszorg.
Het engagement voor een inbedding in de bredere overheidscommunicatie:
Klasse neemt initiatieven voor interdepartementale contacten en ondersteunt
interdepartementale projecten.
Het stimuleren van het doorgeven van culturele waarden en interesses.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
1. Strategische beleidsondersteuning
Beleidsvoorbereidend onderzoek
De ingediende projectvoorstellen voor het OBPWO en andere onderzoeksopdrachten worden afzonderlijk
door beleidsverantwoordelijken en wetenschappers (deskundigen op vlak van de onderwijskunde)
beoordeeld op beleidsrelevantie en wetenschappelijke kwaliteit. De projecten worden betoelaagd binnen het
budget dat daarvoor op de begroting is ingeschreven. Idealiter zou dit budget een functie moeten zijn van de
behoefte aan beleidsvoorbereidende kennis. Een stuurgroep van beleidsmakers en deskundigen waakt over
de kwaliteit en de effectiviteit van het lopend onderzoek. De onderzoekers moeten in hun
beleidsaanbevelingen concrete suggesties formuleren om de resultaten te valoriseren.
De gunning van onderzoeksopdrachten om internationaal vergelijkend onderzoek te implementeren in
Vlaanderen dient steeds rekening te houden met de internationaal gestelde eisen.
Het Steunpunt LOA (longitudinaal loopbanenonderzoek) sloot een beheersovereenkomst voor 5 jaar. De
meerjarenplanning krijgt vorm via jaarplannen die door de stuurgroep en de minister worden goedgekeurd.
Het Steunpunt licht de stuurgroep op regelmatige basis in over de vordering van de inhoudelijke
werkzaamheden. Ook het nieuwe Steunpunt zal moeten werken met een meerjarenplan en opeenvolgende
jaarplannen en -verslagen en regelmatige verslaggeving over de inhoudelijke resultaten.

Peilingonderzoek
De uitvoering van de kaderovereenkomst wordt opgevolgd door een stuurgroep en dient te verlopen volgens
de daar afgesproken kalender.
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ICT-competenties in het onderwijs integreren
Met het oog op evaluatie van het ICT-beleid zal de overheid een onderzoek uitbesteden voor de ontwikkeling
van een monitoringinstrument dat informatie aanlevert over 4 soorten indicatoren:
- ICT-infrastructuur (computer/leerlingratio’s, PCinternet/leerlingratio’s, type en ouderdom PC’s,
internetfaciliteiten, ICT-bestedingspatroon, …);
- het gebruik en de integratie van ICT in de leercontext (intensiteit en aard van ICT-gebruik, gebruik
van elektronische leeromgevingen, …);
- ICT-vaardigheden van leerkrachten, leerlingen en cursisten;
- percepties over het educatieve ICT-gebruik bij relevante actoren.
De beheersovereenkomst met REN Vlaanderen bevat een apart luik indicatoren en meetfactoren in functie
van de kwaliteitsopvolging en opvolging van het bereik van dit nascholingsproject.

Het Nederlandstalig onderwijs kwantitatief en kwalitatief op peil houden
Brussel:
- BROSO zal financiële steun ontvangen. Een begeleidingscommissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van BROSO, het departement Onderwijs en Vorming en de VGC bewaakt en
begeleidt de werking van de vzw.
- De oprichting van TSO/BSO-richtingen verloopt in uitvoering van art 7, §1, tweede lid van het
decreet secundair onderwijs van 14/7/1998 (ingevoegd bij OD XVI van 7/7/2006).
Rand- en taalgrensgemeenten:
- De ondersteuningsstructuur voor Nederlandstalige scholen in de Rand zal een subsidie ontvangen en
eveneens aangestuurd worden door een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers
van de ondersteuningsstructuur, het departement Onderwijs en Vorming en de provincie VlaamsBrabant.
- De bestaande projecten worden verder gezet. Eventuele nieuwe projectvoorstellen zullen door het
departement Onderwijs en Vorming beoordeeld worden op hun aansluiting bij de operationele
doelstellingen.
- De aanvullende lestijden voor scholen in de Vlaamse Rand zijn in hoofdzaak lonen die worden
toegekend in uitvoering van het decreet basisonderwijs.

Lerarenopleidingen ondersteunen in het voeren van een diversiteitsbeleid
Het proces van werkgroepen, studiedagen, actieonderzoek, … wordt mee opgevolgd en gestuurd door
vertegenwoordigers van het departement Onderwijs en Vorming en door externe experten met ervaring op
het vlak van diversiteit en diversiteitsbeleid. De ondernomen acties moeten leiden tot een publicatie met het
oog op verdere verspreiding van de ontwikkelde modellen en de proceservaring.

2. Internationale projecten
Internationalisering van het onderwijs
De toekenning van beurzen in het kader van bilaterale akkoorden gebeurt op basis van de werkprogramma's
die uitvoering geven aan deze akkoorden. Zij bepalen het aantal toe te kennen beurzen en de algemene en
financiële voorwaarden waaronder dit kan gebeuren. De algemene en financiële voorwaarden zijn voor alle
landen gelijk en werden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1991. Het aantal toe
te kennen beurzen varieert van land tot land. Specifieke onderzoeksakkoorden bepalen welke projecten
gezamenlijk met het partnerland worden ondernomen.
De (co)financiering van internationale samenwerkingsprojecten is afhankelijk van specifieke
overeenkomsten met de Europese Unie wat betreft het LLP-programma. Deze afspraken kunnen variëren
naargelang het programmaonderdeel.
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Indien er geen specifieke reglementering bestaat, worden beslissingen genomen geval per geval.
De onderstaande cijfers geven een beeld van de participatie aan de grootste Europese
onderwijsprogramma’s:
ERASMUS: aantal studenten
Universiteit
1.351
2000-2001
1.362
2001-2002
1.267
2002-2003
1.215
2003- 2004
1.247
2004- 2005
1.378
2005- 2006

Hogescholenonderwijs
1.282
1.425
1.406
1.488
1.481
1.527

COMENIUS: aantal aanvragen
Comenius 1.1: Schoolprojecten
Comenius 1.2: Taalprojecten
Comenius 1.3: Schoolontwikkelingsprojecten
Comenius 2.2.b: Taalassistenten
Comenius 2.2.b: gastscholen voor
Taalassistenten
Comenius 2.2.c: nascholing van
onderwijspersoneel

totaal
2.638
2.787
2.673
2.703
2.728
2.905

2003
171
16
50
49
38

2004
163
21
58
39
23

2005
187
8
61
64
27

84

97

93

2006
193
16
67
95
42

GRUNDTVIG (Volwassenenonderwijs) 2001- 2002
Grundtvig - 2 – projecten
12
Grundtvig - 3 – nascholingscursussen
28

2002-2003
18
27

2003-2004
27
52

2004-2005
23
62

2005-2006
48
63

LEONARDO DA VINCI
Ingediende projecten
Goedgekeurde projecten

2002-2003
77
54

2003-2004
76
58

2004-2005
71
56

2005-2006
92
69

2001- 2002
68
42

3. Klasse
De prestaties zijn de maandelijkse tijdschriften, in concreto: Klasse voor Leerkrachten (oplage van 200.000
nummers), Klasse voor Ouders (oplage van 700.000 nummers), Maks (oplage van 200.000 nummers) en
Yeti (oplage van 140.000 exemplaren).
De internetsite is te vinden op www.klasse.be. (500.000 gebruikers per maand, alle sites van Klasse samen).
Door het grote succes is de oplage van de lerarenkaart gestegen naar 173.000 exemplaren. (beginoplage
januari 2003 : 120.000 exemplaren). De leerlingenkaart startte in 2004 met 320.000 aanvragen, in 2005
waren er 420.000 aanvragen en in 2006 zijn er 460.000 aanvragen.
Het gebruik van Lerarendirect is sinds de integratie sterk gestegen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
artikel 16.90 : Ontvangsten tijdschrift “Klasse” (Fonds Klasse, art. 47 decreet 21.12.1994)

TO

Begroot
209

2004
Uitvoering %

Begroot
200

2005
Uitvoering %

2006
Begroot bc
275

2007
Raming
284
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De ontvangsten zijn gebaseerd op het programmadecreet van 21.12.1994, art. 47.
De inkomsten worden gerealiseerd door een actieve werving van advertenties en abonnementen.
De publiciteitsregie wordt volledig in eigen beheer gehouden. Dit betekent een besparing van 40
% op de publicitaire inkomsten. Het resultaat is iedere maand afhankelijk van nieuwe contracten
en onderhandelingen en dus moeilijk voorspelbaar.
De tarieven die gehanteerd worden voor de publiciteit en de abonnementen zijn gebaseerd op
een vergelijkende studie van diverse tijdschriften met een vergelijkbare oplage. De tarieven
voor de publiciteit worden jaarlijks aangepast. De tarieven voor abonnementen worden
eveneens regelmatig aangepast
artikel 38.40 : stortingen vzw EPON

AO

Begroot
-

2004
Uitvoering %
-

Begroot
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Begroot bc
3.234

2007
Raming
-

De rechtsgrond is het decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII, artikelen 62 tot 66.
De Inspectie van Financiën heeft in 2000 een formule opgesteld welke jaarlijks het gedeelte van
de reserves bepaalt dat moet worden teruggestort. De berekening gebeurt als volgt:
Totale reserves per 31.12 – (totale uitgaven in vorig boekjaar * ESF-subsidiepercentage *
wachttijd in jaren).
Deze berekening kan dus pas na afloop van het boekjaar worden gedaan.

UITGAVEN
1. Lonen

NGK
BVJ

Krediet
142.484
-

2004
Uitvoering %
100
-

Krediet
6.346
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
6.832
3

2007
Krediet
6.990

basisallocatie 11.32 : Lonen personeelsleden : voorbereiding geïntegreerd onderwijs- en
vormingsbeleid

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
389

2007
Krediet
397

De lonen voorzien voor beleidsvoorbereidende activiteiten van het project ‘het snijvlak van
onderwijs, vorming en werk’ worden vanaf het begrotingsjaar 2006 op deze basisallocatie
ingeschreven.
basisallocatie 12.15 : Ondersteuning en lokaal overleg

NGK
BVJ

Krediet
4.232

2004
Uitvoering %
100

Krediet
1.500

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
1.508
3

2007
Krediet
1.591
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De middelen op deze basisallocatie hebben betrekking op de ondersteuning van het gelijke
onderwijskansenbeleid en op de begeleiding van het lokaal overleg (decreet van 28 juni 2002
betreffende gelijke onderwijskansen).
De LOP’s spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van het gelijke onderwijskansenbeleid.
De stijging van het krediet is te wijten aan de aangepaste loonkost van de gedetacheerden.
basisallocatie 12.22 : ICT-coördinatoren

NGK

Krediet
21.792

2004
Uitvoering %

Krediet
1.028

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
1.035

2007
Krediet
1.033

Op deze basisallocatie worden sinds het begrotingsjaar 2005 enkel nog de werkingsmiddelen
aangerekend die bestemd zijn voor de materiële en logistieke ondersteuning van de ICTcoördinatoren.
basisallocatie 12.30 : Ondersteuning proeftuinen basisonderwijs

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
82

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
146

2007
Krediet
184

De vermeerdering van het budget is te wijten aan het op kruissnelheid komen van het project dat
startte op 1/9/2006 m.b.t. ION (12.000 euro voorzien bij BC 2006).
Op jaarbasis wordt dit dus 48.000 euro, m.a.w. een stijging met 36.000 euro.
basisallocatie 12.31 : Ondersteuning proeftuinen secundair onderwijs

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
133

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
117

2007
Krediet
118

De proeftuinen rond onderwijsinnovatie werden inhoudelijk afgelijnd rond volgende thema’s:
talentontwikkeling, technologie, beleidsvoerend vermogen en leren en werken. Er kunnen
proeftuinen in alle scholen van het leerplichtonderwijs worden georganiseerd, zodat ook
basisscholen aan bod kunnen komen.
De projecten worden door 3 gedetacheerde personeelsleden op het departement onderwijs
gecoördineerd. Dit team biedt ondersteuning, begeleiding op schoolniveau, gemeenschappelijke
vormingssessies en netwerkdagen. Ze helpen de projectscholen bij een duidelijke afbakening
van hun projectdoelstellingen en bij het vastleggen en bijhouden van meetbare indicatoren.
Behalve deze werkingskosten wordt ook de terugvordering van hun salarissen op deze
basisallocatie aangerekend.
basisallocatie 33.05 : Subsidies aan de vzw Voorrangsbeleid Brussel

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
1.610
100

2005
Krediet
Uitvoering %
1.632
100

2006
Krediet
1.634

2007
Krediet
1.634

De vzw voorziet in extra ondersteuning voor Brusselse scholen. Deze ondersteuning moet
tegemoetkomen aan de specifieke noden van de Brusselse scholen door de zeer diverse
populatie van deze scholen (anderstaligen, zeer veel nationaliteiten, moeilijke communicatie
met ouders, enz.).
basisallocatie 33.11 : Subsidies in verband met gelijkekansenbeleid
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NGK

Krediet
2.101

2004
Uitvoering %
100

Krediet
1.971
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2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
2.003

2007
Krediet
2.033

Een deel van het bedrag wordt aangewend voor de subsidie van het Steunpunt GOK. Dit
steunpunt ondersteunt de scholen bij het uitwerken van een gelijke onderwijskansenbeleid. Een
ander deel wordt aangewend voor de subsidie van de vzw Werkgroep Immigratie, in uitvoering
van het decreet van 7 mei 2004 houdende het Nederlandstalig onderwijs in Brussel-Hoofdstad.

2. Werking

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
1.250

2007
Krediet
1.266

basisallocatie 12.32 : Voorbereiding van het geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
1.250

2007
Krediet
1.266

De werkingsmiddelen worden prioritair ingezet om:
- een generieke kwalificatiestructuur uit te werken en de specifieke kwalificatiestructuur
voor te bereiden;
- werkplekleren tot een volwaardig alternatief voor het schoolse leren en andere formele
opleidingen te ontwikkelen, met inbegrip van het uitbouwen van centra voor leren en
werken die een voltijds engagement verzekeren;
- het opleidingsgebeuren te dynamiseren;
- de publieke opleidingsverstrekkers onderling op elkaar af te stemmen;
- een proeftuin rond opleiding voor opleiders van volwassenen af te ronden;
- projecten rond tertiair onderwijs te ontwikkelen.
5. Andere BA’s

NGK
GVK
GOK
VRK
BVJ

2004
Krediet
Uitvoering %
10.833
4.320
2.026
247
22

2005
Krediet
Uitvoering %
9.665
2.796
4.622
239
5

2006
Krediet
15.788
4.554
4.793
239
11

2007
Krediet
16.034
5.124
5.325
259

basisallocatie 12.01 : Allerhande uitgaven met betrekking tot statistiek, gegevensbeheer en
onderwijsindicatoren (pro memorie)

NGK
BVJ

Krediet
708
-

2004
Uitvoering %
100
-

Krediet
793
-

2005
Uitvoering %
95
-

2006
Krediet
784
5

2007
Krediet
0

Op 1 april 2006 ging de BBB-reorganisatie van start. De vertaling van de nieuwe structuur van
het ministerie van Onderwijs en Vorming naar de onderwijsbegroting houdt in eerste fase in dat
de werkingsmiddelen van de administraties herschikt moeten worden naar vier nieuwe
basisallocaties.
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Concreet werd het krediet van deze basisallocatie verdeeld over:
- PR 35.40 BA 12.71: Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige
basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties - departement Onderwijs en
Vorming
- PR 35.40 BA 12.72: Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige
basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties - agentschap voor
onderwijscommunicatie
Bijgevolg komt deze basisallocatie op nul te staan.
basisallocatie 12.03 : Allerhande uitgaven tijdschrift “Klasse”

NGK
BVJ

Krediet
2.155
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
2.074
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
2.510
6

2007
Krediet
2.851

De raming van de kosten voor 2007 bedraagt 2.847 duizend euro (excl.index). Deze raming
bevat alle productiekosten van Klasse inclusief de kost voor het project leerlingenkaart (155
duizend euro). T.o.v. 2006 werd hiervoor via de toegekende middelen bij regeringsvorming 313
duizend euro extra toegekend.
Terugkoppeling naar 2006:
- De raming voor 2006 bedroeg 2.350 duizend euro. Op de initiële begroting 2006 werd
slechts 2.097 duizend euro toegekend, het verschil diende te worden gecompenseerd
via het C-fonds.
- Bij de budgetcontrole 2006 werd 413 duizend euro toegevoegd door een verschuiving
van de middelen voor de uitbetaling van de lonen van de gedetacheerden.
basisallocatie 12.06 : Allerhande uitgaven in het kader van de bilaterale samenwerking

NGK

Krediet
944

2004
Uitvoering %
99,26

Krediet
939

2005
Uitvoering %
98,03

2006
Krediet
954

2007
Krediet
989

Op deze basisallocatie staan kredieten ingeschreven die dienen om engagementen in het kader
van bilaterale samenwerking (culturele akkoorden, bilaterale verdragen, specifieke
onderwijsakkoorden) uit te voeren. Ook de zendingen van ministers, ambtenaren en
onderwijsexperts in het kader van deze akkoorden worden op deze allocatie aangerekend.
Verder is er op deze basisallocatie ook een budget voorzien voor de internationalisering van het
Vlaams hoger onderwijs. Een laatste post is de deelname van de inspectie aan internationale
zendingen.
Omdat de Vlaamse overheid inspanningen wil leveren om de toenemende interesse in China te
stimuleren, heeft het departement Onderwijs en Vorming bij de laatste onderhandelingen van
het bilaterale akkoord met China beslist de samenwerking op het gebied van hoger onderwijs te
intensifiëren. Via het onderwijs wil men immers op een proactieve manier de affiniteit van onze
jongeren met de Chinese maatschappij, taal, cultuur en economie aanwakkeren en versterken.
Om die reden werd beslist om het aantal beurzen te verhogen en om de materiële situatie van de
Chinese taallectoren (en bij uitbreiding ook de andere taallectoren) te verbeteren rekening
houdend met de Vlaamse levensstandaard. Daarom werd het budget met 35.000 euro verhoogd.
basisallocatie 12.07 : Allerhande uitgaven voor samenwerking tussen de 3 gemeenschappen

NGK

Krediet
22

2004
Uitvoering %
93,47

Krediet
20

2005
Uitvoering %
74,06

2006
Krediet
20

2007
Krediet
20

353

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

De samenwerking tussen de drie gemeenschappen van België beoogt de kennis en het onderwijs
van elkaars talen (Nederlands, Frans en Duits) en het respect voor elkaars culturele
verscheidenheid te bevorderen. Op deze basisallocatie worden de kredieten voor de
samenwerking met de andere gemeenschappen van België ingeschreven. Daarmee worden de
bijdragen van het departement Onderwijs en Vorming aan de programma’s Klavertje Drie en
Trialoog betaald.
basisallocatie 12.08 : Allerhande uitgaven voor multilaterale samenwerking

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
518
96,95

2005
Krediet
Uitvoering %
537
97,07

2006
Krediet
632

2007
Krediet
256

De bestaande programma’s Socrates en Leonardo da Vinci worden vanaf 1/1/2007
samengesmolten tot het Levenslang Leren Programma. Bijgevolg dienen de bestaande Socrates
en Leonardo da Vinci-agentschappen op te gaan in één Vlaams LLP-agentschap. De
overeenkomstige budgetten voor personeel, werking en subsidies waren ondergebracht op BA
12.08, BA 33.02 en BA 34.05. Met het oog op overzichtelijkheid en transparantie is gekozen
voor afzonderlijke basisallocaties voor het Vlaams LLP-agentschap en zijn de verschillende
bijhorende onderdelen op deze allocatie overgeheveld naar de nieuwe BA 12.23, BA 33.23 en
BA 34.23.
Als startbasis wordt het initiële krediet van 2006 genomen, zijnde 537.000 euro (het verschil
met het huidige krediet 2006 is een eenmalige herschikking bij budgetcontrole 2006). Na
indexatie geeft dit 543.000 euro in 2007. Hiervan wordt 351.000 euro personeels- en algemene
werkingskosten voor Socrates en Leonardo da Vinci overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie
12.23 in het kader van de oprichting van het nieuwe agentschap LLP.
Het resterende krediet (192.000 euro) wordt aangewend voor verschillende projecten in het
kader van multilaterale onderwijssamenwerking; zo zijn er de verschillende projecten van het
European Agency for Development in Special Needs Education rond de kwaliteitsverbetering
van het onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften in Europa, de projecten van het
European Schoolnet op het vlak van informatie- en communicatietechnologiën, en de projecten
van de OESO op het vlak van levenslang leren, evaluatie en verbetering van leerprestaties,
lerarenbeleid, …
Voor de visibiliteit werd het loon van 1 gedetacheerd personeelslid van de afdeling
Internationale relaties Onderwijs en Vorming (64.000 euro) overgeheveld vanuit de lonen naar
deze basisallocatie.

basisallocatie 12.13 : Allerhande uitgaven in verband met nieuwe stimulering en ondersteuning van
ICT in het onderwijs

GVK
GOK

Krediet
3.867
1.196

2004
Uitvoering %
99,99
98,84

Krediet
144
2.495

2005
Uitvoering %
91,69
81,27

2006
Krediet
2.003
2.388

2007
Krediet
1.649
2.388

De beheersovereenkomst met REN Vlaanderen loopt af eind augustus 2007. Op 1 september
2007 wordt een nieuwe beheersovereenkomst van kracht die loopt tot 31 augustus 2008.
De overige middelen worden gebruikt voor kortlopende projecten, sensibilisering en
informatiecampagnes.
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basisallocatie 12.18 : Allerhande uitgaven in het kader van beleidsvoorbereiding,
beleidsondersteuning en beleidsevaluatie

NGK

Krediet
538

2004
Uitvoering %
99,85

Krediet
388

2005
Uitvoering %
99,08

2006
Krediet
1.304

2007
Krediet
1.432

De kredieten worden aangewend voor de volgende initiatieven:
- Evaluatie van het participatiedecreet. Het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota van
Onderwijs en Vorming bepalen dat drie jaar na de inwerkingtreding het
participatiedecreet zal geëvalueerd worden.
- De middelen voor het peilingonderzoek worden ingezet conform de afsprakenkalender
voor het ontwikkelen van peilingtoetsen en het uitvoeren van peilingen, in de
kaderovereenkomst.
- De overige middelen zullen worden besteed in functie van dringende kennisbehoeften
van het beleid en voor valorisatie van afgesloten wetenschappelijk onderzoek.
basisallocatie 12.23 : Uitgaven voor het actieprogramma Levenslang Leren

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
371

Met het oog op overzichtelijkheid en transparantie is gekozen voor afzonderlijke basisallocaties
voor het nieuwe Vlaamse LLP-agentschap en zijn de verschillende bijhorende onderdelen op
deze allocaties overgeheveld vanuit BA 12.08, BA 33.02 en BA 34.25.
Op deze basisallocatie worden de personeelskosten en werkingskosten ondergebracht.
Concreet betekent dit een overheveling van 351.000 euro vanuit BA 12.08 en een overheveling
van 20.000 euro vanuit BA 33.02.
basisallocatie 12.25 : Werkingskosten kunstinitiatie

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
100

2007
Krediet
0

54 scholen gaan zich gedurende 3 schooljaren extra inspannen om kansarme leerlingen te leren
omgaan met muziek, beeldende kunst, theater, …. Ze willen zo het zelfbeeld verhogen van
leerlingen die risico lopen op schoolse achterstand. De kunstinitiatie verloopt via 25 projecten,
die ook de buurt en de ouders meer bij de school betrekken. Kostprijs van de projecten jaarlijks
460.000 euro uit. (320.000 euro lonen en 140.000 euro werkingsmiddelen).
Het voorziene krediet voor 2007 staat voorlopig nog op BA 0105 van PR 39.1, Provisie
toegekende middelen bij regeringsvorming.
basisallocatie 12.26 : Allerhande uitgaven projecten onderwijs

NGK

Krediet
928

2004
Uitvoering %
98,20

Krediet
442

2005
Uitvoering %
98,80

2006
Krediet
787

2007
Krediet
557

Met dit bedrag kunnen projecten die passen binnen de beleidsnota van de minister een tijdelijke
ondersteuning ontvangen.
basisallocatie 12.28 : Allerhande uitgaven in het kader van diversiteit

NGK

Krediet
70

2004
Uitvoering %
100

Krediet
46

2005
Uitvoering %
89,13

2006
Krediet
46

2007
Krediet
46
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De middelen op deze basisallocatie worden aangewend voor het jaarlijkse Diversiteitproject van
de minister. In deze legislatuur richt het project zich op de lerarenopleidingen.
Jaarlijks worden deelprojecten ontwikkeld in overleg met de direct betrokkenen. De middelen
worden ingezet om de kosten van de verschillende afgesproken activiteiten te dragen.
basisallocatie 12.29 : Arbeidsgeneeskundig onderzoek stagiairs

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
634

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
1.901

2007
Krediet
1.922

De kredieten van deze basisallocatie zijn bestemd voor de terugbetaling van de kosten van het
geneeskundig onderzoek dat vereist is wanneer leerlingen een stage volgen. Ook de
overeenkomst met de vzw Coprant en de terugbetaling van het salaris van een gedetacheerde
leerkracht worden op deze basisallocatie aangerekend.
basisallocatie 12.33 : Versterken Brusselbeleid

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
-

2005
Krediet
Uitvoering %
-

2006
Krediet
250

2007
Krediet
254

De kredieten worden aangewend voor de aanvangsondersteuning voor subsidiëring/financiering
van nieuwe programmatie in TSO/BSO en voor de ondersteuningsstructuur BROSO.
basisallocatie 12.90 : Allerhande promotie-uitgaven met betrekking tot het tijdschrift “Klasse”

VRK

Krediet
240

2004
Uitvoering %

Krediet
230

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
230

2007
Krediet
250

Op deze basisallocatie worden de kosten gedragen van o.a. specifieke vorming en ondersteuning
van de medewerkers, aankoop van boeken, kranten en tijdschriften, ondersteuning en
aanmoediging participatieve scholen met diverse acties, alle interactieve acties in samenwerking
met overheden en andere non-profitsectoren, organisatie van redactionele werkgroepen,
organisatie van enquêtes, reis- en maaltijdvergoedingen, diverse vormen van promoties (o.a.
nominaties, deelname van Klasse Vlaanderendag e.d.). Tevens worden alle meerkosten in de
productie gedragen door dit artikel (extra redactionele pagina's, bijlagen, extra illustraties,
eventuele blisters e.d.).
basisallocatie 33.01 : Subsidies aan de vzw ‘epon’ (decreet VII 8.07.1996)

NGK

Krediet
1.832

2004
Uitvoering %

Krediet
1.832

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
1.832

2007
Krediet
1.832

Overeenkomstig het onderwijsdecreet VII van 8 juli 1996 draagt de Vlaamse Regering jaarlijks
bij in de financiële middelen van de vzw EPON. Deze middelen worden gebruikt als pre- en
cofinanciering voor de projecten ingediend onder een van de doelstellingen van het Europees
Sociaal Fonds, het Communautair Initiatief Equal en het Leonardo da Vinci-programma.
basisallocatie 33.02 : Subsidie voor Europese en internationale samenwerking

NGK

Krediet
96

2004
Uitvoering %
93,65

Krediet
96

2005
Uitvoering %
97,54

2006
Krediet
92

2007
Krediet
15
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Op deze basisallocatie worden subsidies ingeschreven ten behoeve van de Europese Vereniging
van Onderwijzend personeel voor het officieel gesubsidieerd onderwijs en het Interreg-IIIa
project LINGU@TIC.
57.000 euro werkingskosten voor Socrates en Leonardo da Vinci werd overgeheveld naar de
nieuwe basisallocatie 33.23, en 20.000 euro personeels- en algemene werkingskosten voor
Socrates en Leonardo da Vinci werd overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie 12.23, dit in
het kader van de oprichting van het nieuwe agentschap LLP (zie ook BA 12.08).
basisallocatie 33.06 : Subsidie cofinanciering steunpunt ‘Loopbanen van leerlingen en studenten in
het Onderwijs en de overgang van onderwijs naar Arbeidsmarkt’

NGK

Krediet
372

2004
Uitvoering %
99,96

Krediet
372

2005
Uitvoering %
99,96

2006
Krediet
411

2007
Krediet
411

Vanaf 2007 worden nieuwe beheersovereenkomsten gesloten voor de Steunpunten voor
beleidsrelevant onderzoek. Het is de bedoeling dat het nieuwe Steunpunt voor het
beleidsdomein Onderwijs en Vorming de lopende dataverzameling verder zet en haar analyses
beter afstemt op de beleidsvragen van de overheid. Daartoe is een financiering vanuit het
beleidsdomein Onderwijs en Vorming nodig naast de middelen voorzien bij wetenschapsbeleid.
basisallocatie 33.09 : Subsidie voor onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers

NGK

Krediet
200

2004
Uitvoering %
85

Krediet
200

2005
Uitvoering %
85

2006
Krediet
200

2007
Krediet
200

Omdat scholen met anderstalige nieuwkomers nood hebben aan specifieke materialen om deze
kinderen Nederlands te leren (aangepaste werkboeken, meer pictogrammen e.d.) wordt er
voorzien in een subsidie van 12,5 euro per maand per anderstalige nieuwkomer.

basisallocatie 33.12 : Vlaamse Rand

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
2.710

2007
Krediet
3.766

De kredieten worden aangewend voor de volgende initiatieven:
- Aanvullende lestijden voor scholen in de Vlaamse Rand.
- Ondersteuningsproject met de provincie Vlaams Brabant.
- Schoolprojecten (verlenging lopende projecten + ruimte voor nieuwe projecten).
De behoeften liggen ondertussen 400.000 euro hoger dan het hier voorziene bedrag. Dit stuk
staat voorlopig nog op BA 0105 van PR 39.1, Provisie toegekende middelen bij
regeringsvorming.
basisallocatie 33.23 : Subsidies voor het Actieprogramma Levenslang Leren

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
57
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Met het oog op overzichtelijkheid en transparantie is gekozen voor afzonderlijke basisallocaties
voor het nieuwe Vlaamse LLP-agentschap en zijn de verschillende bijhorende onderdelen op
deze allocaties overgeheveld vanuit BA 12.08, BA 33.02 en BA 34.25.
Op deze basisallocatie worden de overheadkosten ondergebracht.
Concreet betekent dit een overheveling van 57.000 euro vanuit BA 33.02.
basisallocatie 33.26 : Subsidie inzake projecten onderwijs

NGK

Krediet
290

2004
Uitvoering %
99,62

Krediet
465

2005
Uitvoering %
96,70

2006
Krediet
226

2007
Krediet
226

Met dit bedrag kunnen projecten die passen binnen de beleidsnota van de minister een tijdelijke
ondersteuning ontvangen.
basisallocatie 33.49 : Subsidie aan de vzw interuniversitair centrum voor onderwijsrecht

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
130

2007
Krediet
-

Het bedrag op deze basisallocatie wordt voor 2007 op nul geplaatst. De middelen worden
integraal overgeheveld naar PR 39.2 BA 33.51.
basisallocatie 33.50 : Subsidie 'Steunpunt voor Recht en Onderwijs'

NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
70

2007
Krediet
-

Het bedrag op deze basisallocatie wordt voor 2007 op nul geplaatst. De middelen worden
integraal overgeheveld naar PR 39.2 BA 33.51.

basisallocatie 33.51 : Subsidie 'Steunpunt voor Recht en Onderwijs'

GVK
GOK

2004
Krediet
-

Uitvoering %
-

2005
Krediet
-

Uitvoering %
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
800
200

In juli 2006 besliste de Vlaamse Regering tot het oprichten van een Steunpunt voor Recht en
Onderwijs. De voorstellen in reactie op de gelanceerde oproep, worden ingewacht tegen 31
oktober 2006. De start van het Steunpunt is voorzien op 1 januari 2007. Het GVK van in totaal
800.000 euro moet het kandidaat-steunpunt toelaten een evenwichtige meerjarenbegroting op te
stellen met een jaarlijkse maximale subsidie van 200.000 euro (GOK).
basisallocatie 34.05 : Subsidie in het kader van Europese en internationale samenwerking

NGK

Krediet
886

2004
Uitvoering %
99,85

Krediet
817

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
829

2007
Krediet
163

Op deze basisallocatie worden cofinancieringkredieten ingeschreven die gebruikt worden als
subsidies ten behoeve van de Vlaamse onderwijsinstellingen en hun studenten of leerkrachten
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voor EU-programma’s mobiliteit buiten Europa in het hoger onderwijs, buurlandenbeleid in het
basisonderwijs en klasuitwisselingsprojecten in het secundair onderwijs.
666.000 euro aan subsidies voor Socrates werden overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie
34.23, dit in het kader van de oprichting van het nieuwe agentschap LLP (zie ook BA 12.08).
basisallocatie 34.23 : Subsidies in het kader van het Actieprogramma Levenslang Leren
.
NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
-

2005
Krediet
Uitvoering %
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
666

Met het oog op overzichtelijkheid en transparantie is gekozen voor afzonderlijke basisallocaties
voor het nieuwe Vlaamse LLP-agentschap en zijn de verschillende bijhorende onderdelen op
deze allocaties overgeheveld vanuit BA 12.08, BA 33.02 en BA 34.25.
Op deze basisallocatie worden de subsidies ondergebracht.
Concreet betekent dit een overheveling van 666.000 euro vanuit BA 34.05.
basisallocatie 35.51 : Subsidies voor samenwerking met ontwikkelingslanden en landen in transitie

GVK
GOK

Krediet
453
830

2004
Uitvoering %

Krediet
1053
827

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
950
724

2007
Krediet
1050
1031

Op deze basisallocatie worden meerjarige projecten gesubsidieerd die uitvoering geven aan de
afspraken die de minister van Onderwijs en Vorming maakt met buitenlandse collega’s van
bepaalde prioritaire landen in ontwikkeling of in transitie of die kaderen in het Vlaams beleid
inzake ontwikkelingssamenwerking. Via deze basisallocatie wil het departement Onderwijs en
Vorming zijn bijdrage leveren aan het realiseren van de 0,7%-norm inzake
ontwikkelingssamenwerking.
Het krediet voor 2007 is opnieuw gelijk aan het krediet van 2005 en dat van 2006 voor de
kredietherschikking.
basisallocatie 41.43 : Subsidie aan het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek (OBPWO)

GVK
GOK

Krediet
2.007

2004
Uitvoering %
99,26

Krediet
1.599
1.300

2005
Uitvoering %
99,00
97,92

2006
Krediet
1.601
1.681

2007
Krediet
1.625
1.706

Het GVK zal worden vastgelegd voor de selectie van onderzoeksprojecten conform de
procedure van het OBPWO-besluit. Het GOK wordt aangewend voor de uitbetaling van lopende
projecten.
basisallocatie 74.90 : Vermogensuitgaven tijdschrift “Klasse”

VRK

Krediet
9

2004
Uitvoering %

Krediet
9

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
9

2007
Krediet
9

Hierop worden voornamelijk aankopen informatica- en telecommunicatiemateriaal
aangerekend. Voor het komende jaar worden slecht enkele kleinere aankopen voorzien.
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PROGRAMMA 40.1
ALGEMENE DEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
AO
TO

begroot
1.208

2005
Uitvoering %
259%

begroot
1.034

Uitvoering %
407%

2006
Begroot bc
1.022

2007
raming
1.176

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
1.397

2004
Uitvoering %
99%

Krediet
204

2005
Uitvoering %
5%

2006
Krediet
1.973

2007
Krediet
9.512

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Via programma 40.1 worden de (voornamelijk beleidsondersteunende) activiteiten bekostigd die
overkoepelend voor het welzijns- en gezondheidsbeleid worden opgezet.
Daarnaast worden op dit programma een aantal provisonele kredieten voorzien welke aangewend zullen
worden voor de prioriteiten opgesomd in de beleidsbrief.
Aan de ontvangstenzijde wordt het programma aangewend voor algemene ontvangsten van het ministerie
WVG.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
Gelet op het beleidsondersteunend karakter van de activiteiten kunnen moeilijk strategische en operationele
doelstellingen worden gedefinieerd. Door middel van communicatie en kwaliteitszorg wil dit programma de
voorwaarden creëren waarbinnen het beleid gestalte krijgt.
C. De omschrijving van de instrumenten
Contracten met derden om de communicatiestrategie te implementeren
De organisatie van kwaliteitszorg
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BELEIDSDOMEIN WVG
1. ONTVANGSTEN
De ontvangsten hebben tot 2006 betrekking op de ontvangsten van het voormalige departement WVC.
Vanaf 2007 worden de bestaande artikels uitgesplitst over de beleidsdomeinen WVG en CJSM. De cijfers
voor 2007 op de nieuwe basisallocaties hebben hierdoor enkel betrekking op de ontvangsten voor het
ministerie WVG. Op de oude basisallocaties worden vanaf 2007 geen ontvangsten meer gedaan. Enige
uitzondering hierop vormt art 06.02 dat in de toekomst onveranderd blijft, maar waarbij de eventuele
ontvangsten enkel het beleidsdomein WVG ten goede zullen komen.
Enkel de in de toekomst gebruikte artikels worden becommentarieerd.
Artikel 06.01 – Diverse andere ontvangsten
( bedragen in duizend € )

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
25
727%

2005
Raming
25

Uitvoering
162%

2006
Raming bc
25

2007
Raming
0

Artikel 06.02 – Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen (pro
memorie) (Fonds onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995)
( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering
AO
TO

-

-

2005
Raming
-

Uitvoering

2006
Raming bc

2007
Raming

-

-

-

Dit artikel is noodzakelijk voor de eventuele ontvangsten bij de verkoop en het beheer van onroerende
goederen van het ministerie WVG. Aangezien geen duidelijkheid bestaat over de eventualiteit en het bedrag
ervan wordt dit artikel enkel pro memorie opgenomen.
Artikel 06.72 - Diverse andere ontvangsten WVG (ex pr 40.1 art 06.01)
2004
Raming
Uitvoering

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

AO
TO

2007
Raming
1

Dit artikel is noodzakelijk voor de eventuele ontvangsten van het ministerie WVG die niet aan andere
artikels kunnen toegewezen worden. Op basis van historische cijfers worden deze ontvangsten minimaal
ingeschat..
Artikel 12.01 – Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op bestaansmiddelen
( bedragen in duizend € )

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
375
103%

2005
Raming
375

Uitvoering
136%

2006
Raming bc
375

2007
Raming
0
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Artikel 12.72 - Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op bestaansmiddelen WVG (ex pr 40.1
art 12.01)
( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

AO
TO

2007
Raming
175

Dit artikel is noodzakelijk voor de ontvangsten involge de terugbetaling van diverse geldvoorschotten.van
het ministerie WVG.
Artikel 38.01 – Terugbetaling van toelagen
( bedragen in duizend € )

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
794
318%

2005
Raming
620

Uitvoering
589%

2006
Raming bc
620

2007
Raming
0

Artikel 38.72 - Terugbetaling van toelagen WVG (ex pr 40.1 art 38.01)
( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

AO
TO

2007
Raming
1.000

Dit artikel is noodzakelijk voor de ontvangsten involge de terugvordering van subsidies toegekend door het
ministerie WVG.
Artikel 77.01 – Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen
( bedragen in duizend € )

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
2
0%

2005
Raming
2

Uitvoering
0%

2006
Raming bc
2

2007
Raming
0

Artikel 77.72 - Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen WVG (ex pr 40.1 art
77.01)
( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering
AO
TO

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

2007
Raming
0

Dit artikel is noodzakelijk voor de eventuele ontvangsten bij de verkoop van specifieke roerende goederen
van het ministerie WVG. Er worden geen ontvangsten voorzien in 2007.
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2. UITGAVEN
Basisallocatie 01.01 Provisioneel krediet ter financiering van uitgaven gefinancierd met de netto
opbrengst van de winst van de nationale loterij (krediet mag verdeeld worden over diverse
beleidsdomeinen)
(in duizend euro)
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
1.059

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet
1.766

2007
Krediet
1.263

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangewend voor de verdeling van de door de Nationale Loterij ter
beschikking gestelde middelen. De middelen worden vanuit deze basisallocatie verdeeld over de passende
basisallocaties van de begroting.
Basisallocatie 01.02 Provisioneel krediet ter financiering van uitgaven in het kader van het ICTinvesteringsplan voor de welzijns- en gezondheidssector
(in duizend euro)
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet
0

2007
Krediet
6.040

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangewend voor de automatisering van de registratie en de
gegevensuitwisseling tussen de voorzieningen en de administratie. Het krediet wordt initieel voorzien als
provisioneel krediet en zal later in functie van de noden verdeeld worden naar de passende basisallocaties.
Basisallocatie 01.03 Provisioneel krediet ter financiering van uitgaven in verband met communicatie
welzijn en gezondheid
(in duizend euro)
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet
0

2007
Krediet
500

Het krediet op deze nieuwe basisallocatie is bestemd voor communicatie-initiatieven op het gebied van
welzijn, volksgezondheid en gezin. Het zal in functie van de noden verdeeld worden over de passende
basisallocaties van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
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Basisallocatie 01.04 Provisioneel krediet ter financiering van uitgaven in verband met diverse
projecten, campagnes en onderzoeken
(in duizend euro)
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet
0

2007
Krediet
1.500

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangewend voor diverse projecten, campagnes en onderzoeken. Het
krediet wordt initieel voorzien als provisioneel krediet en zal later in functie van de noden verdeeld worden
naar de passende basisallocaties van de diverse entiteiten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin.
Basisallocatie 01.90 Beheer, uitrusting, geschiktmaking en onderhoud van onroerende goederen (pro
memorie)
(in duizend euro)
Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

0

2004
Uitvoering %

0

Krediet

0

2005
Uitvoering %

0

2006
Krediet

2007
Krediet

0

0

Dit variabel krediet kan aangewend worden voor uitgaven voor het beheer en het onderhoud van onroerende
goederen van het beleidsdomein WVG. De middelen hiervoor zijn afkomstig van de verkoop van
onroerende goederen.
Basisallocatie 12.20: Allerhande uitgaven in verband met communicatie welzijn en gezondheid
(in duizend euro)
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
328

2004
Uitvoering %
99%

Krediet
204

2005
Uitvoering %
5%

2006
Krediet
207

2007
Krediet
209

Het krediet op deze basisallocatie is bestemd voor communicatieprojecten en -campagnes op het gebied van
welzijn, volksgezondheid en gezin.
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BELEIDSDOMEIN CJSM
1. ONTVANGSTEN
Artikel 06.73 - Ontvangsten m.b.t. diverse andere ontvangsten CJSM
( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

AO
TO

2007
Raming
25

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor ontvangsten welke niet aan andere artikels kunnen toegewezen
worden. Dit zijn vooral ontvangsten aangaande boetes dopingcontrole.
Artikel 12.73 - terugstorting geldvoorschotten andere dan bestaansmiddelen CJSM
( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

AO
TO

2007
Raming
200

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor ontvangsten van terugstortingen van overschotten van welbepaalde
geldvoorschotten en dit in toepassing van de wetgeving op de rijkscomptabiliteit.
Artikel 16.73 – verkoop van publicaties, drukwerken, enz. CJSM (pro memorie)
2004
Raming
Uitvoering

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

AO
TO

2007
Raming
0

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor eventuele ontvangsten van verkoop publicaties, drukwerken en
dergelijke.
Artikel 38.73 – terugbetaling van toelagen CJSM
2004
Raming
Uitvoering

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

AO
TO

2007
Raming
500

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor de ontvangsten betreffende de terugvordering van subsidies
allerhande en dit in toepassing van de wetgeving op de rijkscomptabiliteit.
Artikel 77.73 – opbrengst specifieke roerende vermogensgoederen CJSM (pro memorie)
2004
Raming
Uitvoering
AO
TO

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

2007
Raming
0

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor eventuele opbrengsten specifieke roerende vermogensgoederen.
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PROGRAMMA 40.2
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN
AANGELEGENHEDEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
Begroot
Uitvoering %
139.200
100%
250
372

AO
TO

2005
begroot
Uitvoering %
148.998
100%
250
687

2006
Begroot bc
148.980
250

2007
raming
169.478
250

2005
begroot
Uitvoering %
148.998
94,4%
106.200
95,73%

2006
Begroot bc
153.980
108.015

2007
raming
169.478
27.551

2. UITGAVEN

NGK (*)
MACH

2004
Begroot
Uitvoering %
155.413
102%
108.308
95,95%

(*) Dotatie aangevuld met de overgedragen kredieten vorige jaren

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten
1. ONTVANGSTEN
Vanaf 2007 wordt voor de belangrijkste sectoren binnen het VIPA overgeschakeld van een financiering
tijdens de bouwfase op een gebruikstoelage gedurende 20 opeenvolgende jaren. De spreiding van de
budgetten over 20 jaar heeft nog geen directe gevolgen voor de dotatie en de daaraan gekoppelde
betalingskredieten. Het is pas na het tweede jaar dat de alternatieve financiering in voege is, dat de eerste
aanvragen tot gebruikstoelage kunnen verwacht worden. Concreet kan een initiatiefnemer ten vroegste één
jaar nadat het bevel tot aanvang werd gegeven of de bestelling geplaatst, een eerste aanvraag doen tot
verstrekking van een gebruikstoelage.
De dotatie moet in 2007 dienen om de projecten die in de voorbije jaren een subsidiebelofte hebben
ontvangen, te kunnen betalen.
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2. UITGAVEN
A. Strategische Doelstelling

Het VIPA heeft als missie initiatieven te ontwikkelen en in de financiering te voorzien voor een
kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare infrastructuur voor de zorg- en dienstverlening in het
kader van de persoonsgebonden aangelegenheden.
Hieruit kunnen volgende kerntaken van het VIPA afgeleid worden:
- de financiering in welke vorm ook, van infrastructuur voor zorg- en dienstverlening in het kader
van de persoongebonden aangelegenheden;
- de coördinatie, sturing en regie van publiek-publieke en publiek-private samenwerking inzake de
infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
- het bevorderen van kennis en expertise op conceptueel, financieel en bouwtechnisch vlak.

Hiermee wil het VIPA een bepaalde doelgroep bereiken.
Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de directe en indirecte doelgroep.
Directe doelgroep
-

-

Initiatiefnemers van voorzieningen voor hulp- en zorgbehoevende ouderen voor wie mantel- en
thuiszorg ontoereikend zijn (rusthuizen, RVT);
Initiatiefnemers van voorzieningen voor hulp- en zorgbehoevende ouderen ter ondersteuning van
de mantel- en thuiszorg (dagverzorgingscentra, dienstencentra, kortverblijfcentra);
Initiatiefnemers van verzorgingsvoorzieningen (ziekenhuizen, PVT) en van de centra voor
preventieve en ambulante gezondheidszorg (centra geestelijke gezondheidszorg, aanloopadressen
beschut wonen, wijkgezondheidscentra en gezondheidscentra);
Initiatiefnemers van centra voor algemeen welzijnswerk en tele-onthaal;
Initiatiefnemers van voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg;
Initiatiefnemers van voorzieningen voor personen met een handicap;
Initiatiefnemers van kinderdagverblijven.

Indirecte doelgroep
Zorgbehoevende ouderen, de patiënten in de verzorgingsvoorzieningen, de zorgvragers in de
ambulante gezondheidszorg en alle mensen, die een beroep doen op de diensten algemeen
welzijnswerk of aangewezen zijn op voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand, in de
gehandicaptenzorg en in de opvang van jonge kinderen in kinderdagverblijven.

B. Operationele doelstellingen
Bij de evaluatie van de eerste VIPA-dossiers waarbij hoofdzakelijk de technische aspecten, o.a. inzake
de erkenningsnormen en de programmatie, werden onderzocht, is gebleken dat de procedure nog niet
voldeed aan het doel dat de Vlaamse overheid voor ogen had: een objectieve, éénduidige en
klantvriendelijke procedure voor het toewijzen van investeringsgelden.
In de procedure vervat in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels inzake de
Infrastructuur voor Persoonsgebonden Aangelegenheden van 8 juni 1999 werden de dossiers nog
onvoldoende geëvalueerd op hun bedrijfseconomische haalbaarheid en niet of nauwelijks getoetst aan
hun socio-economische context op macro-niveau. Daardoor droeg de procedure nog onvoldoende bij
tot een geoptimaliseerd beslissingsproces.
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Daarom werd beslist om het toewijzingsproces voor de VIPA-investeringsgelden, in eerste instantie
voor de algemene ziekenhuizen en de voorzieningen voor ouderen en later ook voor instellingen voor
bijzondere jeugdbijstand, te verfijnen d.m.v. de zorgstrategische planning.
Vanaf 2007 wordt de beoordeling van de zorgstrategische plannen uitgeoefend door de functionele
besturen die bevoegd zijn voor de erkenning van de instellingen. Een overgangsperiode in de eerste
helft van 2007 wordt voorzien. Het VIPA zal zich dan ook meer toespitsen op de technische en
financiële haalbaarheid van de ingediende projecten.
Vanuit deze visie werden volgende operationele doelstellingen bepaald:
1.Via de beoordeling van de technisch-financiële plannen, het aanvaarden van de voor de
eerstkomende tien jaar ter subsidiëring voorgestelde projecten, die de financiële, socio-culturele en
fysische toegankelijkheid van de voorzieningen garanderen.
2.Via de beoordeling van de voor subsidies ingediende projectplannen, het laten realiseren, binnen
vooraf in te schatten termijnen en bedragen, van een infrastructuur die voldoet aan de functionele en
technische normen, waaraan een moderne voorziening dient te beantwoorden.
3. Op vraag van de initiatiefnemer informatie verstrekken, advies verlenen en ondersteunen en
begeleiden op conceptueel, financieel en bouwtechnisch vlak.
4. Het sensibiliseren en stimuleren van initiatiefnemers ten aanzien van kostenefficiëntie.
5. Het aanleggen en beheren van financiële reserves met het oog op de dekking van toekomstige en
onvoorziene uitgaven.
C. Instrumenten
Om deze doelstellingen te realiseren beschikt het VIPA over volgende instrumenten:
Gedragsbeïnvloedende instrumenten
1. De door de functionele besturen goedgekeurde zorgstrategische plannen
2. Financieel-technische planning
3. Subsidiebelofte of principieel akkoord
4. Subsidiebeslissing voor de kleinere sectoren (centra geestelijke
gezondheidszorg, beschut wonen, wijkgezondheidscentra, centra
algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdbijstand, revalidatiecentra in de
gehandicaptenzorg en kinderopvangcentra)
5. Waarborgverlening
Gedragsondersteunende instrumenten
6. VIPA-regelgeving
7. Ontwikkelingsopdrachten
8. Informatie
Ondersteunende instrumenten
9. Monitoring-registratie
10. Veranderingsprojecten
11. Interne Vorming
12. Boekhouding en Financieel Management
13. Algemene administratie
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D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters
Voor volgende activiteiten wordt geregistreerd:
- het aantal begeleidingen i.f.v. de opmaak van een zorgstrategisch plan;
- het aantal evaluaties van de financiële criteria in een zorgstrategisch plan;
- het aantal zorgstrategische commissies en de daarbij horende administratieve taken van opmaken
van het verslag, opmaak van de brieven,…
- het aantal begeleidingen i.f.v. de opmaak van een technisch-financieel plan;
- het aantal evaluaties van het financieel gedeelte van het technisch-financieel plan;
- het aantal coördinatiecommissies;
- bij de projectsubsidiëring het aantal vastleggingen;
- het aantal behandelde dossiers m.b.t. de waarborgverlening (opmaken van principiële akkoorden,
financiële adviezen, doorsturen van getekende overeenkomsten);
- het aantal toegezonden omgevingsanalyses en het aantal ingevoerde betalingen (boekhouding en
financieel management).
Voor de andere instrumenten en daaruit voortvloeiende prestaties gebeurde tot op heden nog geen
registratie.
Het nieuwe VIPA-decreet wijzigt echter de kerntaken van het VIPA. De bepaling van de
verantwoordelijken voor deze nieuwe taken en de budgettaire impact kan hierdoor nog niet berekend
worden. Het decreet voorziet ook uitdrukkelijk dat het VIPA in de toekomst belast is met de registratie
en verwerking van alle nodige gegevens voor:
- de uitvoering van de taken;
- het verstrekken van beleidsgerichte input.
De Vlaamse regering kan desgewenst specifieke taken aan het VIPA toevertrouwen.
Het uiteindelijk effect van VIPA-subsidiëring en waarborgverlening moet zijn om in Vlaanderen te
beschikken:
- over voldoende goed uitgeruste en eigentijdse infrastructuur om aan de zorgvraag van de Vlaamse
bevolking te voldoen tegen een betaalbare kostprijs voor de zorgvrager en de gemeenschap;
- over voldoende eigentijdse voorzieningen voor de opvang van bejaarden om aan de verouderende
bevolking de nodige hulp- en dienstverlening te bieden en eventueel te zorgen voor een
vervangende woonsituatie tegen een verantwoorde kostprijs voor de oudere en de Vlaamse
gemeenschap;
- over voldoende centra voor preventieve gezondheidszorg met aandacht voor de verlaging van de
drempel, bereikbaarheid, aandacht voor kansarmen. Dit zal gebeuren door subsidiëring van de
investeringskosten voor Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, wijkgezondheidscentra,
aanloopadressen voor beschut wonen;
- over een aangepast en modern netwerk van centra voor algemeen welzijnswerk en centra voor
tele-onthaal;
- over een passend netwerk van voorzieningen voor jongeren die niet in het eigen milieu kunnen
opgevangen worden;
- over voldoende opvangplaatsen voor gehandicapten, rekening houdend met de veranderende
maatschappelijke inzichten en sociale noden;
- over voldoende centra voor kinderopvang tegen een verantwoorde kostprijs.

Onder voldoende wordt hier verstaan: zo veel instellingen, diensten, bedden of woongelegenheden
zoals voorzien in de programmatie-criteria van de diverse sectoren.
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Hoofdstuk 2: Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN

AO
TO

2004
Begroot
Uitvoering %
139.200
100%
250
372

2005
begroot
Uitvoering %
148.998
100%
250
687

2006
Begroot bc
148.980
250

2007
raming
169.478
250

De ontvangsten bestaan grotendeels uit een dotatie van de Vlaamse regering om de goedgekeurde projecten
te subsidiëren.
Daarnaast beschikt het VIPA over eigen inkomsten uit de verhuur van gebouwen van de
gemeenschapsinstellingen te Mol en te Beernem en van de openbare psychiatrische ziekenhuizen te Geel en
te Rekem. De Vlaamse gemeenschap heeft de laatste jaren een gedeelte van het patrimonium bij de
gemeenschapsinstellingen reeds verkocht. Vanaf 2007 worden de gemeenschapsinstellingen en de openbare
ziekenhuizen te Geel en te Rekem zelf verantwoordelijk voor hun patrimonium. Het spreekt voor zich dat er
dan geen huur meer betaald wordt aan het VIPA voor het gebruik van de gebouwen. Vanaf 2007 zullen er
dan ook geen huurinkomsten meer gestort worden aan het VIPA met uitzondering van de eventuele
achterstallen.
Anderzijds zullen de inkomsten uit de waarborgbijdragen toenemen door het nieuwe financierings- en
waarborgsysteem. Het huidige waarborgsysteem laat slechts leningen toe voor 40% van de subsidiabele
kostprijs. In het nieuwe systeem zullen de initiatiefnemers tot 90% van de subsidiabele kostprijs kunnen
lenen met waarborg van VIPA. Dit betekent dat de waarborgbijdragen zullen stijgen. In 2007 zullen de eerste
werken in dit systeem opstarten. De initiatiefnemers hebben echter de mogelijkheid om hun principieel
akkoord om te zetten in meerdere leningen. Hierdoor zullen de inkomsten in 2007 nog niet beduidend stijgen
t.o.v. de voorgaande jaren. Deze waarborgbijdragen worden voorzichtig geraamd op 250.000 euro.
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2. UITGAVEN

NGK (*)
MACH

2004
Begroot
Uitvoering %
155.413
102%
108.308
95,95%

2005
begroot
Uitvoering %
148.998
94,4%
106.200
95,73%

2006
Begroot bc
153.980
108.015

2007
raming
169.471
27.551

(*) Dotatie aangevuld met de overgedragen kredieten vorige jaren
In tegenstelling tot de voorgaande jaren is er binnen het begrotingsdecreet nog slechts één vastlegging
voorzien voor de machtigingen aan het VIPA.
Het bedrag is tevens aanzienlijk gedaald t.o.v. de voorgaande jaren: van 108 miljoen euro in 2006 naar 27,6
miljoen euro in 2007. Dit is te wijten aan de invoering van een nieuw financieringssysteem voor de grote
sectoren binnen VIPA: ouderenvoorzieningen en voorzieningen in de thuiszorg, verzorgingsvoorzieningen
en instellingen voor gehandicapten.
Bovendien zijn er ook inhoudelijke verschuivingen. Zo zullen vanaf 2007 de gehandicapteninstellingen en de
kinderdagverblijven niet meer gesubsidieerd worden door hun respectievelijke agentschappen maar wel door
het VIPA.
Anderzijds krijgt het Agentschap Jongerenwelzijn de bevoegdheid over de bouw- en onderhoudswerken aan
de gemeenschapsinstellingen en zullen de agentschappen OPZ Geel en OPZ Rekem ook zelf hun
bouwdossiers beheren zonder inmenging van het VIPA.
In onderstaande tabel zijn de wijzigingen tussen 2006 en 2007 schematisch opgenomen:
2006
PR

BA

Sector

40.2

99.01
99.02
99.03
99.03
99.03
99.04
99.05

99.09

werkingskredieten
Ouderenvoorz.
Verzorgingsvoorz.
OPZ Geel
OPZ Rekem
C.G.G.
Gemeenschapsinstellinge
n
CICOV
Prev. GZ
Wijkgezondheidscentra +
Beschut Wonen
Centra Alg. Welzijnswerk

99.10
VIPA
99.11
99.11

Instellingen BJB
subtotaal
Kind en Gezin
VFSIPH

99.06
99.07
99.08

41.4
41.5

Totaal

2007
Bedrag
91.000
34.947.000
46.159.000
5.775.000
5.605.000
1.153.000
5.148.000
28.000
5.000
2.500.000
2.924.000
3.680.000
108.015.000
6.016.000
16.000.000
130.031.000

PR

BA

Sector

40.2

99.13

Ouderenvoorz.
Verzorgingsvoorz

Bedrag
3.000.000
5.000.000

C.G.G

1.171.000

CICOV
Prev. GZ
Wijkgezondheidsc. +
Beschut Wonen
Centra Alg.
Welzijnswerk
Instellingen BJB

28.000
5.000
2.538.000

Kinderdagverblijven
Gehandicapteninst.

6.106.000
3.000.000

2.968.000
3.735.000

27.551.000
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In het kort gaan we nog in op enkele wijzigingen
2.1. Ouderenvoorzieningen en Verzorgingsvoorzieningen
Voor deze sectoren wordt enkel nog een bedrag voorzien voor aanvullende beloftes voor dossiers die nog in
de klassieke procedure werden opgestart en ingevolge aanpassingen van de bouwindex een bijkomende
subsidiebelofte vereisen.
2.2 C.G.G., CICOV, Preventieve gezondheidszorg, Wijkgezondheidscentra en beschut wonen, Centra
Algemeen Welzijnswerk, instellingen BJB en kinderdagverblijven
Voor deze sectoren blijft het budget, afgezien van de indexering, op het niveau van de begroting 2006
2.3 Gehandicapteninstellingen
Hier wordt nog een bedrag voorzien voor initiatieven waarvoor de kostprijs niet meer bedraagt dan 80.000
euro (excl. BTW en algemene onkosten) en voor de revalidatiecentra die vallen onder het erkenningsbesluit
van de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap.
3. Werkingskredieten
Vanaf 2007 worden de werkingskredieten afgezonderd van de investeringskredieten.
De werkingsmiddelen van de drie entitieiten (VIPA, VFSIPH en Kind en Gezin) in het kader van het
verlenen van investeringssubsidies worden samengevoegd:
- VIPA : 92.000 euro
- VFSIPH: 12.000 euro
- Kind en Gezin: 3.000 euro
Omdat een groot deel van het budget van VIPA (20 miljoen euro) moet aangewend worden om
engagementen van de voorbije jaren uit te betalen werd afgesproken dat er voor 2007 slechts een bedrag van
87.000 euro zal gebruikt worden voor nieuwe projecten. Deze bedragen werden apart vermeld in de VIPAbegroting.
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PROGRAMMA 40.3
KREDIETEN IN HET KADER VAN HET SOCIAAL AKKOORD
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
begroot

2005
Uitvoering %

begroot

Uitvoering %

2006
Begroot bc

2007
raming

AO
TO

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
36.619

2004
Uitvoering %
96%

Krediet
36.863

2005
Uitvoering %
87%

2006
Krediet
460

2007
Krediet
2.476

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Op 6 juni 2005 bereikten de onderhandelaars van de werkgevers en werknemers uit de social-profit en nonprofitsector een akkoord met een delegatie van de Vlaamse Regering voor hun sectoren. Het akkoord heeft
daarom betrekking op drie thema’s: uitbreidingsbeleid, de verhoging van de koopkracht en de verbetering
van de kwaliteit via zowel managementondersteuning als verlichting van de werkdruk.
De uitvoering van het akkoord heeft betrekking op de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2011 voor
het luik uitbreidingsbeleid, en voor de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2010 voor de luiken
koopkracht en kwaliteitsverbetering.
Daarnaast worden op dit programma ook nog de middelen voorzien voor het resterende gedeelte van het
Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005 voor de social profitsector.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
Het Vlaams akkoord voor de non-profit/social-profit is gebaseerd op volgende beginselen :
Ook voor de komende jaren is een verdere groei van het aanbod in de Social-Profitsectoren/NonProfitsectoren noodzakelijk;
Onder meer om die groei mogelijk te maken, is het belangrijk dat de arbeidsvoorwaarden en
arbeidsomstandigheden het werken in de sector aantrekkelijk houden;
Ook de ondersteuning van het management vergt de inzet van bijkomende middelen.
Met betrekking tot de periode 2000-2005 werden alle doelstellingen gerealiseerd met uitzondering van een
beperkt gedeelte van de DAC regularisatie.
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C. De omschrijving van de instrumenten
Het merendeel van de middelen wordt herverdeeld naar de betreffende beleidsprogramma’s.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
UITGAVEN
Basisallocatie 01.01 Provisioneel krediet ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord Social
Profit (krediet mag verdeeld worden over diverse beleidsdomeinen)
(in duizend euro)
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
36.619

2004
Uitvoering %
96%

Krediet
36.863

2005
Uitvoering %
87%

2006
Krediet
460

2007
Krediet
469

Op deze basisallocatie staat nog enkel het restkrediet (+ index) voor de maatregel DAC- regularisatie uit het
Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector 2000-2005. Alle andere VIA-middelen werden al
naar de desbetreffende sectoren herverdeeld en in hun constant beleid meegenomen.
Basisallocatie 33.01: Subsidies allerhande in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord Social
Profit (pro memorie)
(in duizend euro)
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
66

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

Op deze basisallocatie worden de middelen afkomstig van Werkgelegenheid (tussenkomst VDAB in DACproject) in het kader van de regularisatie van de DAC-projecten ingeschreven. Zij worden vanuit deze
basisallocatie getransfereerd naar de functionele basisallocaties. Aangezien er bij de begrotingsopmaak 2007
geen te regulariseren DAC-project is, is er ook geen overdracht van kredieten vanuit Werkgelegenheid.
Basisallocatie 33.02 Subsidie aan de vzw Spaarfonds het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord
Social Profit
(in duizend euro)
Krediet

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

In het luik koopkracht uit het akkoord is een maatregel rond de tweede pensioenpijler opgenomen.
In het akkoord is opgenomen :

2007
Krediet
2.007
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De Vlaamse regering zal vanaf 2006 jaarlijks telkens € 2,4 mio ter beschikking stellen voor de
financiering van een tweede pensioenpijler. Zij stelt het aandeel van de private sector ter beschikking
van de werkgevers. Dezen storten dit bedrag in een sectoraal spaarfonds voor een tweede
pensioenpijler, dat ten vroegste in 2010 uitbetalingen zal doen. Het kapitaal dat zich vanaf
31/12/2010 in het sectoraal spaarfonds bevindt, zal nooit minder zijn dan 0,6 % van de totale
loonmassa (exclusief premies, overloon, vakantiegeld en patronale lasten) van de betrokken groep van
het lopende jaar.
De uitvoering van een tweede pensioenpijler zal door de ondertekende partijen geregeld worden.
Hiervoor zullen ze samen een studie uitvoeren om de problemen van een dergelijke pijler te
onderzoeken en de toelagen daarvoor te bepalen. Rekening houdend met de resultaten van deze studie
zullen de ondertekende partijen het kader voor de uitvoering vastleggen.
Op basis van het aantal VTE’s die opgenomen zijn in de tabel als bijlage bij het akkoord en die gebruikt
werden voor de berekeningen in de mededeling aan de leden van de Vlaamse regering van 16/12/2005 wordt
het budget voor 2006 opgesplitst naar de private en de openbare sector.

Openbaar
Privé
Gesco openbaar
Gesco privé
Totaal
Totaal openbaar
Totaal privé

VTE’s
11.110
62.559
2.726
52.142
78.537
13.836
64.701

%
14%
80%
3%
3%

budget
0,340
1,912
0,083
0,065

18%
82%

0,423
1,977

Uit deze berekening blijkt dat het bedrag van 2,4 miljoen in 2006 opgedeeld is in :
-

423.000 euro voor de openbare sector
1.977.000 miljoen voor de private sector

Het geïndexeerde budget voor de private sector zal jaarlijks ter beschikking gesteld worden van de
vereniging zonder winstoogmerk Spaarfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector die door de
sociale partners wordt opgericht en die optreedt voor de werknemers uit de private sector.
Op 20 juli 2006 besliste de Vlaamse Regering (VR/PV/2006/27-punt 62):
haar goedkeuring te hechten aan de ontwerpovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en
de vzw Spaarfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsectoren;
de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Vlaamse minister van Cultuur,
Jeugd, Sport en Brussel en de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke
Kansen te gelasten voornoemde overeenkomst, in naam van de Vlaamse Gemeenschap te
ondertekenen;
haar goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende
overheveling van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6
cao-provisie.
Basisallocatie 43.01 Subsidies in het kader van de tweede pensioenpijler in het kader van het Vlaams
Intersectoraal Akkoord Social Profit
(in duizend euro)
Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
0
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Deze basisallocatie wordt eveneens aangewend voor de sub basisallocatie 33.02 vermelde uitgaven, maar
dan voor de openbare sector.
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PROGRAMMA 41.1
ALGEMEEN WELZIJNSBELEID
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN
2004
Raming
Uitvoering

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

2007
Raming

100%

76

56

AO
TO

43

100%

70

UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
Macht.

2004
Krediet
Uitvoering %
94.319
99,7%
431
55,3%
447
85,0%
43,5
100%

2005
Krediet
Uitvoering %
101.286
100%
468
72,6%
664
66,8%
70
100%

2006
Krediet
256.933
468
468
76

2007
Krediet
127.787
373
373
56

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Het programma algemeen welzijnsbeleid is een ondersteunend programma. Het bevat drie grote luiken:
directe sturing vanuit de overheid, financiering van projecten met innovatief en vooral sectoroverschrijdend
karakter en dotaties.
Strategisch wil dit programma bijdragen tot de verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de
welzijnssector.
Operationeel is dit vertaald in het ontwikkelen en realiseren van sensibiliserings-, informatie- en
communicatie-initiatieven naar zowel algemene als specifieke doelgroepen, vooral om de toegankelijkheid
tot het voorzieningennetwerk en het aanbod aan hulp- en dienstverlening te verbeteren.
Het wetenschappelijk onderzoek moet noden en behoeften inzake zorg detecteren, zorgvragen bloot leggen,
cliëntprofielen opstellen en verbanden tussen demografische ontwikkelingen en huidige en toekomstige
zorgnoden aanduiden. Andere doelstellingen zijn het verbeteren van zowel het zorgorganisatorische als het
zorginhoudelijke, de analyse van korte en lange termijneffecten van het huidig aanbod, nieuwe methoden
uitwerken om de zorg vanuit het vraaggestuurd perspectief te organiseren en het ontwikkelen en monitoren
van indicatoren, zowel inzake algemeen welzijn als van de zorg naar specifieke doelgroepen.
Er zijn ook middelen opgenomen voor de ondersteuning van de adviesraden. De werking van de
Adviserende Beroepscommissie blijft onverminderd doorgaan. Vanaf 2007 zal ook de Strategische
Adviesraad operationeel zijn.
Op dit programma zijn ook de kredieten opgenomen voor de initiatieven om invulling te geven aan het lokaal
sociaal beleid.
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Daarnaast is er het luik van de sectoroverschrijdende en innovatieve initiatieven: het bevorderen van de
toegang van de welzijnsorganisaties tot de Europese programma's, het lidmaatschap van de Internationale
Unie voor gezinsorganisaties en het bevorderen van kleinere, zeer relevante projecten, die niet kunnen
gesitueerd worden binnen de reguliere regelgeving.
Het hoofdaandeel wordt gevormd door de dotatie aan het zorgfonds voor de uitvoering van de Vlaamse
zorgverzekering.

Hoofdstuk 2: Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Basisallocatie 16.90: Ontvangsten van het departement WVG (ex-CBGS)
2004
Raming
Uitvoering

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

2007
Raming

100%

76

56

AO
TO

43

100%

70

Het CBGS was één van de partners in het 4 jarig IWT project "Social and economic impact of ageing in
Flanders and Europe. How can policy respond at the Flemish level". Bij de opheffing van het CBGS als
VWI is afgesproken dat het departement WVG in deze de rechtsopvolger is.

UITGAVEN
Cijfermatig overzicht per basisallocatie
Basisallocatie
12.01
12.02
12.21
12.23 GVK
GOK
12.24 GVK
GOK
12.30
12.70
12.90 VRK
33.03
33.04
33.06
33.50
33.80
35.01
41.01
41.03

Krediet
32
47
0
204
204
169
169
628
163
56
87
39
0
315
0
14
443
126.019
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Basisallocatie 12.01: Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

NGK

2004
Krediet Uitvoering %
32
100%

2005
Krediet
Uitvoering %
32
100%

2006
Krediet

2007
Krediet
32

32

Deze basisallocatie betreft kosten die gemaakt zijn voor de ondersteuning van beleidsvergaderingen waar
externen aan deelnemen (aanbieden van kleine maaltijden, dranken, huur van externe vergaderzalen,
apparatuur e.d.). Op deze basisallocatie worden ook geplaatst : het aankopen van geschenken en presenten
naar aanleiding van ontvangsten of realisatie van bijzondere opdrachten door externen, de aankoop van
promotiemateriaal, het organiseren van ontvangsten naar aanleiding van bezoeken. De kostendrijvers zijn
hier vooral het aantal vergaderingen die georganiseerd worden, zowel in het kader van sectoroverleg, als in
voorbereiding en ontwikkeling van nieuwe regelgeving waarbij externe participatie aanwezig is.
Het krediet is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Basisallocatie 12.02: Allerhande uitgaven i.v.m. de ondersteuning van de adviesraden

NGK

2004
Krediet Uitvoering %
25
40%

2005
Krediet
Uitvoering %
45
22,2%

2006
Krediet

2007
Krediet
46

47

Uitvoering geven aan de bepalingen van:
Het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Gezins- en Welzijnsraad en van een adviserende
beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

Meer specifiek:
Betaling van de reis-, verblijfs- en presentiegelden van voorzitter, leden en experten (uitvoering van het BVR
houdende harmonisering van reis-, verblijfs- en presentiegelden van leden van erkende adviesraden);
Betaling van omkaderingskosten (huur vergaderzalen);
Financiering van rapporten en jaarverslagen;
Bekostigen van onderzoeksopdrachten.
De taken van de Gezins- en Welzijnsraad worden vanaf 2007 overgenomen door de Strategische Adviesraad
in samenwerking met de Vlaamse Gezondheidsraad.
De kredieten werden aangepast aan de evolutie van de index.

Basisallocatie 12.21: Algemene werkingskosten van het CBGS

NGK

Krediet
275

2004
Uitvoering
99,5 %

2005
Krediet
259

Uitvoering
99,0 %

2006
Krediet
262

2007
Krediet
0

GVK
GOK

Op deze basisallocatie werden de kredieten van het CBGS geplaatst. Als gevolg van BBB wordt het krediet
uitgesplitst tussen de beleidsdomeinen DAR en WVG en aangerekend op 2 nieuwe posten.
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Basisallocatie 12.23: Studies, onderzoekingen en voorbereiding van wetenschappelijke congressen

GVK
GOK

2004
Krediet Uitvoering %
292
57,6%
313
99,2%

2005
Krediet
Uitvoering %
299
93,7%
500
84,8%

2006
Krediet
299
299

2007
Krediet
204
204

Het krediet wordt gebruikt voor het verrichten van studieopdrachten en wetenschappelijke onderzoeken
zowel in het kader van de beleidsvoorbereiding als de beleidsevaluatie. Zowel de studieopdrachten als
wetenschappelijke onderzoeken hebben betrekking op beleidsvragen inzake algemeen of specifiek sectoraal
welzijnsbeleid.
95.000 euro wordt overgedragen naar basisallocatie 33.50 van programma 41.1 voor het steunpunt Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

Basisallocatie 12.24: Allerhande uitgaven in verband met opmaak en verstrekking van informatie,
organisatie van en deelname aan congressen en seminaries in binnen- en buitenland

GVK
GOK

2004
Krediet Uitvoering %
188
37,0%
183
38,0%

2005
Krediet
Uitvoering %
169
35,1%
164
12,2%

2006
Krediet
169
169

2007
Krediet
169
169

Informatieverstrekking en informatie-uitwisseling is een sleutelinstrument in de ondersteuning van de
beleidsimplementatie. Naast de organisatie van studiedagen, seminaries, workshops en congressen, wordt het
departement steeds meer bevraagd om te participeren aan tentoonstellingen of beurzen rond specifieke
welzijnstopics. Dit veronderstelt ook aanmaak van folders en brochures, en huren van standen en bijhorend
materiaal.
Dit krediet moet dienen om 4 hoofdopdrachten te realiseren:
a) Het organiseren van studiedagen, seminaries, congressen
b) Jaarrapporten (niet door de klant te betalen met vastgestelde rechten)
c) Het participeren aan stands, beurzen met:
-aanmaak folders en brochures
-huur van locatie, materiaal
d) Het deelnemen aan congressen in het buitenland
De kredieten zijn ongewijzigd.

Basisallocatie 12.30: Allerhande uitgaven in het kader van het lokaal sociaal beleid

NGK

2004
Krediet Uitvoering %
586
99,4%

2005
Krediet
Uitvoering %
662
99,8%

2006
Krediet
670

2007
Krediet
628

Deze basisallocatie omvat alle middelen die de verdere uitvoering van het decreet lokaal sociaal beleid moet
mogelijk maken.
De verdere uitvoering van het decreet lokaal sociaal beleid impliceert het volgende:
1. Ondersteuningstraject voor de lokale besturen en erkende voorzieningen
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In het decreet wordt een timing voorzien die van belang is voor de uitvoering van dit ondersteuningtraject.
Zo worden bijvoorbeeld de lokale besturen verplicht tot het opstellen van een lokaal sociaal beleidsplan in
2007. Een ander voorbeeld is artikel 9, met betrekking tot de realisatie van het sociaal huis, dat in werking
treedt vanaf 1 januari 2007 (artikel 18).
Deze timing impliceert dat het ondersteuningstraject naar lokale besturen een hoogtepunt moet krijgen in
2007 wanneer de lokale besturen zowel het lokaal sociaal beleidsplan dienen op te maken, als het sociaal
huis te realiseren.
Het budget dient gebruikt te worden voor concrete ondersteuning voor de lokale besturen en de lokale
actoren. Voorbeelden van de concrete ondersteuning: ondersteuning m.b.t. procesbegeleiding van alle lokale
besturen, leernetwerk centrumstreden, ontwikkeling en actualisering website actieve rechtendetectie,
methodiekontsluiting rond participatie met doelgroepen,…
2. Implementatietraject.
De aanpassing van de sectorale regelgeving (artikel 16) en de uitwerking van een sociale
conjunctuurbarometer wordt in het decreet en het uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk opgenomen en vergen een
overlegprocedure met de sector en de lokale besturen.
50.000 euro wordt overgedragen naar de personeelskredieten van het departement WVG voor de aanwerving
van een webmaster voor de website www.rechtenverkenner.be. Het krediet werd geïndexeerd.

Basisallocatie 12.70: Algemene werkingskosten van het departement WVG (ex-CBGS)
2004

2005

2006

NGK

2007
Krediet
163

GVK
GOK

De vroegere middelen van het CBGS als VWI worden in 2007 ingezet voor diverse taken die de interface
werking van het Kenniscentrum binnen het departement WVG gestalte geven.
Prioritair is er de opstart van het nieuwe Steunpunt WVG. Daarnaast blijven er de gerichte, meer ad hoc
opdrachten van beleidsrelevant onderzoek.
Wanneer de resultaten en aanbevelingen van externe onderzoeksopdrachten beschikbaar komen, zal het
Kenniscentrum een actieve rol spelen inzake valorisatie en verspreiding. Ook bij de voorbereiding van de
Beleidsbrief zal het Kenniscentrum binnen het departement het voortouw nemen via vooronderzoek, de
update van gegevensbestanden, overleg e.a..

Basisallocatie 12.90: Uitgaven van het departement WVG (ex-CBGS)
2004
Raming
Uitvoering

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

2007
Raming

100%

76

56

AO
TO

43

100%

70

Het CBGS was één van de partners in het 4 jarig IWT project "Social and economic impact of ageing in
Flanders and Europe. How can policy respond at the Flemish level". Bij de opheffing van het CBGS als
VWI is afgesproken dat het departement WVG in deze de rechtsopvolger is.

Basisallocatie 33.03: Subsidies allerhande in het kader van het welzijnsbeleid
2004

2005

2006

2007
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NGK

Krediet Uitvoering %
158
74,1%

Krediet
Uitvoering %
87
64,6%
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Krediet

Krediet
87

87

Elke mogelijkheid tot financiering van projecten en organisaties in het welzijnsbeleid is geregeld via de
sectorale regelgevingen. Dit geldt zowel voor reguliere, semi-reguliere als facultatieve subsidies. Heel wat
kleinere initiatieven hebben echter een sectoroverschrijdend karakter en kaderen niet direct in de specifieke
sectorale benaderingen en verdienen toch de nodige steun.
De gevraagde middelen zijn bestemd voor :
- kleine subsidies voor organisaties van studiedagen
- subsidies voor het gezinsbeleid
De kredieten zijn ongewijzigd.
Basisallocatie 33.04: Subsidies aan de vzw Kleis ter ondersteuning aan een stimulerende en
sensibiliserende actie naar de Europese werkelijkheid

NGK

2004
Krediet Uitvoering %
39
100%

2005
Krediet
Uitvoering %
39
100%

2006
Krediet

2007
Krediet
39

39

De vzw Kleis stelt zich tot doel om de Vlaamse social-profitsector op een Europees spoor te zetten. Als
doelstelling geldt:
- binnen de social-profitsector interesse voor en kennis van de Europese unie en haar beleid aanmoedigen
door de vaak complexe werking van het Europees beleidsniveau te vertalen naar een voor lokale en regionale
social-profitorganisaties herkenbaar verhaal;
- fungeren als ontmoetingsplaats en discussieplatform (netwerk) voor social-profitorganisaties die zich
Europees engageren (uitwisseling van kennis en ervaringen en voor visieontwikkeling om
beleidsbeïnvloedend te kunnen werken i.v.m. de uitbouw van een sociaal Europa)
- in samenwerking met andere productaanbieders inzake Europa een zo volledig mogelijke ledenservice
uitbouwen die Vlaamse social-profitorganisaties moet toelaten om de stap naar Europa te zetten.
De kredieten zijn ongewijzigd.

Basisallocatie 33.06: Subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten inzake
kinderrechten

NGK

2004
Krediet Uitvoering %
707
99,2%

2005
Krediet
Uitvoering %
707
99,7%

2006
Krediet
733

2007
Krediet
0

In het kader van de reorganisatie ‘Beter bestuurlijk beleid’ van de Vlaamse overheid werd de bevoegdheid
voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid overgeheveld van de administratie Gezin en
Maatschappelijk Welzijn naar het nieuwe beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Media en Sport. Vandaar wordt
voorgesteld ook de middelen op de ba 33.06 van het pr 41.1 voor ‘Subsidies voor aanmoediging, organisatie
en ontwikkeling van activiteiten inzake kinderrechten’ over te dragen naar het Programma 45.5.

De kredieten worden uitgesplitst naar de volgende basisallocaties:
Programma 45.5, basisallocatie 33.24 ‘Subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van
activiteiten inzake kinderrechten’: 378.000 euro.
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Programma 45.5, basisallocatie 45.01 voor de ‘Subsidie voor de Nationale Commissie voor de Rechten van
het Kind’: 50.000 euro.
Programma 45.5, basisallocatie 33.07 voor ‘Communicatie, participatie en informatie’ van het programma
Jeugd 45.1: 180.000 euro.
Programma 41.7, basisallocatie 34.24 van het waarvoor minister Vervotte bevoegd is: 125.000 euro.

Basisallocatie 33.50: Subsidie aan het steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
2004
Uitvoering %

Krediet
NGK

0

Krediet

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet
0

2007
Krediet
315

Dit is een nieuwe basisallocatie.
De Vlaamse Regering belaste op 12 mei 2006 de minister bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek met
het coördineren en uitvoeren van de beslissingen voor het oproepen van kandidaten voor steunpunten
(VR/PV/2006/15 - punt 30). Ze keurde tevens de principes voor financiering en werkwijze goed. In deze
principes zijn ook de wetenschappelijke en managementcriteria en de beleidsrelevante criteria opgenomen.
Het kenniscentrum van het departement WVG zal de minister ondersteunen bij de uitvoering van deze
beslissing m.b.t. het steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het steunpunt Milieu en gezondheid
bestaat reeds. De ondersteuning hiervoor werd door de vroegere administratie Gezondheidszorg geboden.
Het agentschap Zorg en Gezondheid zal hiervoor de ondersteuning bieden. De budgettaire middelen daartoe
zijn eveneens voorzien in de begroting beheerd door dit agentschap.
Voor de uitbouw van het steunpunt WVG dient conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 12 mei
2006 een krediet van 315 k euro te worden voorzien.
Dit krediet wordt bekomen via interne compensatie.
Basisallocatie 33.80: Subsidies allerhande in het kader van het algemeen welzijnsbeleid gefinancierd
met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij (pro memorie)

NGK

2004
Krediet Uitvoering %
1.365
96,7%

2005
Krediet
Uitvoering %
1.219
100%

2006
Krediet
p.m.

2007
Krediet
p.m.

Op deze basisallocatie staan de subsidies in het kader van het Algemeen Welzijnsbeleid gefinancierd met de
netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij (pro memorie). Het juiste bedrag wordt in de loop van
het jaar verdeeld vanaf programma 40.1, basisallocatie 0101.
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Basisallocatie 35.01: Subsidies als bijdragen en lidmaatschapsgelden voor internationale organisaties

NGK

2004
Krediet Uitvoering %
12
100%

2005
Krediet
Uitvoering %
13
100%

Het betreft het lidgeld voor de:
Internationale unie voor gezinsorganisaties
Europese Unie voor gezinsorganisaties
ICCFR
Totaal

2006
Krediet

2007
Krediet
13

14

10.000 euro
2.000 euro
1.200 euro
13.200 euro

De bijdrage aan het ICCFR is verhoogd. Daarom is er een verhoging van de kredieten met 1000 euro.

Basisallocatie 41.01: dotatie aan DAB "CICOV"

NGK

2003
Krediet Uitvoering %
326
100

2004
Krediet
Uitvoering %
302
100%

2005
Krediet
256

2006
Krediet
443

Het ‘Centrum Informatie, Communicatie, en Vorming in de Welzijnssector ‘ (CICOV) heeft drie
doelstellingen: ontvangstfunctie voor beleidsvergaderingen, aanmaken en verspreiden van
welzijnspublicaties en het opzetten van pilootvormingsprogramma’s in de welzijnssector, al of niet in
samenwerking met particuliere organisaties. Dit betreft de dotatie om uitvoering te geven aan deze
doelstellingen.
VOOR 2007 IS VOORZIEN
ONTVANGSTEN
Saldo 2006
Dotatie
Eigen inkomsten
(exploitatie CICOV - vastgestelde rechten)
(verkoop publicaties)

0
443
15
5
10

Totaal
458
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UITGAVEN
Personeelskosten (art. 11.0) betaling van occasionele interim prestaties
Investeringen (art.74.22)
verder bemeubelen van de gebouwen en vervanging van versleten machines
Werkingskosten (art. 12.11)
a) Onthaal: Ontvangst van de deelnemers
b) Communicatie: uitgifte/aankoop van publicaties
Weliswaar - uitgeven magazine in eigen beheer
252
Publicaties: algemene en specifieke
60
c) Vorming: intern en extern
constant beleid
40
d) Diverse kosten:uitgaven niet begrepen onder rubrieken a,b en c.

25
15
418
50
312

40
16

Totaal
458

385
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DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
•
•

DAB CICOV OVERIJSE
VLAAMS ZORGFONDS
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PROGRAMMA 41.1
DAB CICOV OVERIJSE
BEGROTING 2007
(in duizend euro)
Ontvangsten
ESR code

Omschrijving

2006

08.2

Overgedragen saldo

185

0

46.1

Dotatie

256

443

16.2

Eigen inkomsten

15

15

98

Opneming uit reservefonds

25

0

481

458

Totaal ontvangsten

2007

Uitgaven
ESR code

COFOG

Omschrijving

2006

2007

code
GVK

GOK

GVK

GOK

0

0

0

0

03.22

01.53.0

Overgedragen saldo

11.0

01.31.0

Personeelskosten

25

25

25

25

74.22

01.53.0

Investeringen

25

25

15

15

12.11

01.53.0

Werkingskosten

431

431

418

418

481

481

458

458

Totaal Uitgaven

RESERVEFONDS
Ontvangsten
ESR code

Omschrijving

2006

Overgedragen saldo
Toewijzing
Totaal ontvangsten

2007
54

29

0

0

54

29

Uitgaven
ESR code

COFOG

Omschrijving

2006

2007

code
GVK

GOK

GVK

GOK

25

25

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven

25

25

0

0

Saldo

29

29

29

29

Opname uit reservefonds
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PROGRAMMA 41.1
VLAAMS ZORGFONDS

Basisallocatie 4103: Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds

ONTVANGSTEN (in duizend euro)
ESR 95 COFOG Omschrijving
08.21

nvt

Overdracht overschot vorige begrotingsjaar

28.01

nvt

Inkomsten uit beleggingen

38.51

nvt

Ledenbijdragen

38.52

nvt

Inkomsten administratieve geldboete

46.11

nvt

Dotatie 2007 PR 41.1 b.a. 41.03 Vlaamse begroting

86.10

nvt

Verkopen van bedrijfsobligaties

86.70

nvt

Verkopen van andere financiële producten (fondsen)

88.12

nvt

Verkopen van buitenlandse staatsobligaties – EMU-landen

89.50

nvt

Verkopen van Belgische lineaire obligaties (OLO)

TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN

2006
2007
begrotings
initiële
controle
begroting
15.913
15.172
20.407
22.187
108.384
99.183
275
1.625
254.795
126.019
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
399.774

264.186

UITGAVEN (in duizend euro)
ESR 95 COFOG Omschrijving
12.11

10200

Werkingskosten Vlaams Zorgfonds

12.11

10200

Kosten m.b.t. tot de inning van de administratieve geldboete

12.12

10200

Huurgelden North Plaza

12.31

10200

Kosten m.b.t. de beleggingsportefeuille

21.10

10200

Verlopen intresten t.g.v. beleggingen in obligaties

33.01

10200

Werkingssubsidies aan de zorgkassen (art. 17 1ste lid, 3° Decreet 30/03/1999)

33.02

10200

Werkingssubsidies aan de zorgkassen : vergoeding indicatiestellers

33.03

10200

Specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas

34.01

10200

34.41

10200

Subsidie tenlastenemingen aan de zorgkassen (art.17,1ste lid,1° en 2° Decr.
van 30/3/99)
Terugbetaling van onterecht betaalde ledenbijdragen

41.01

10200

Interne overdrachten naar de centrale dotatierekening VOI

41.01

10200

Interne overdrachten naar programma 99.10 – ba 06.01

41.01

10200

Interne overdrachten naar programma 99.10 – ba 11.01

74.20

10200

Informatica-investeringen van het Vlaams Zorgfonds

81.10

00000

Aankopen van bedrijfsobligaties

81.70

00000

Aankopen van andere financiële producten (fondsen)

84.12

00000

Aankopen van buitenlandse staatsobligaties – EMU -landen

85.50

00000

Aankopen van Belgische lineaire obligaties (OLO)

93.01

00000

Dotatie aan het reservefonds

93.02

00000

Dotatie aan het reservefonds (kapitalisatie van de intresten + incasso coupons)

2006
2007
begrotings
initiële
controle
begroting
1.605
1.629
25
1.260
190
pm
250
325
pm
pm
7.548
7.652
3.300
3.305
1.205
1.225
198.263
219.203
1.000
614
0
96
99
pm
pm
pm
pm
150.000
20.407

500
0
0
0
99
pm
pm
pm
pm
17.114
0
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Over te dragen overschot naar het volgende begrotingsjaar

TOTAAL VAN DE UITGAVEN

RESERVEFONDS (in duizend euro)
A.
ESR 95 COFOG Omschrijving
Begintoestand
Dotatie van het jaar
Verworven inkomsten uit beleggingen

Eindtoestand van de reserves

15.172

11.874

399.774

264.186

2006
2007
begrotings
initiële
controle
begroting
496.592
666.999
150.000
17.114
20.407
0
666.999

684.113

Toelichting bij de begroting 2007 van het Vlaams Zorgfonds

Ontvangsten

B.a. 08.21 – Overdracht van het begrotingsoverschot van het vorig jaar
Het overschot voor het begrotingsjaar 2006 dat overgedragen wordt naar de begroting van het jaar 2007
wordt geraamd op 15.172 duizend euro (cfr. begrotingscontrole 2006 - ESR 03.22)

B.a. 28.01 – Inkomsten uit beleggingen

Deze worden geraamd op 21.945 duizend euro en bestaan uit de verwachte couponopbrengst van de
obligaties (19.145 duizend euro) en de verwachte interest op termijnbeleggingen voor het jaar 2007 (2.800
duizend euro).
Tevens genereert een extra input in het reservefonds van 17.114 duizend euro een rendement dat kan begroot
worden op 242 duizend euro.
Globale inkomsten beleggingen = 22.187 duizend euro.
B.a. 38.51 – Ledenbijdragen

Rekening houdend met de demografische evolutie van de inwoners van het Vlaamse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en met een inningsgraad van 95,8 % kunnen de inkomsten uit ledenbijdragen
geraamd worden op 97.166 duizend euro. Daarnaast wordt rekening gehouden met de inning van 2.017
duizend euro achterstallige bijdragen.

B.a. 38.52 – Inkomsten administratieve geldboete

Bij het opstellen van de begroting wordt er van uit gegaan dat er geen bijkomende inkomsten worden
gegenereerd door de invordering van de administratieve geldboete. De inkomsten worden daarom gelijk
gesteld met de uitgaven die verband houden met de invorderingsprocedure en bedragen 1.625 duizend euro.
Onder de uitgaven – ESR 12.11 - wordt slechts een bedrag vermeld van 1.260 duizend euro. Het verschil
tussen beide posten heeft betrekking op de bijkomende personeelskosten die gedragen worden door het
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Agentschap Zorg en Gezondheid (260 duizend euro) en door de Centrale Invorderingscel (105 duizend
euro). De dotatie van het Vlaams Zorgfonds wordt éénmalig met 365 duizend euro verminderd teneinde de
personeelskredieten van de betrokken entiteiten te kunnen verhogen.
B.a. 46.11 – Dotatie 2007 b.a. 41.03 PR 41.1 Vlaamse begroting

De werkingsdotatie van het Vlaams Zorgfonds wordt jaarlijks ingeschreven in het activiteitenprogramma
41.1 – Gezin en Maatschappelijk Welzijn b.a. 41.03 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap
De dotatie voor het begrotingsjaar 2006 bedroeg 254.795 duizend euro. Hiervan was 150 duizend euro
eenmalig. Voor het begrotingsjaar 2007 wordt de gewone dotatie van 104.795 duizend van vorig jaar
verhoogd met een extra dotatie van 3.600 duizend euro voor de opvang van het demografisch effect voor het
jaar 2007. Het bekomen bedrag wordt vervolgens geïndexeerd met de verwachte gezondheidsindex van 1,5
%.

Gewone dotatie 2006 :
Bijkomende dotatie voor opvang van het
demografisch effect
Subtotaal :
Verhoging met gezondheidsindex (1,5 %) :
afgerond

104.795 duizend euro
3.600 duizend euro
108.395 duizend euro
x 1,015 % =
110.000 duizend euro

Deze dotatie wordt verminderd met :
-

-

een bedrag van 190 duizend euro dat wordt overgedragen naar het Agentschap Zorg en Gezondheid
omdat dit agentschap voortaan de huur en huurlasten betaalt voor de huisvesting van de personen die
werkzaam zijn voor het Vlaams Zorgfonds (zie B.a. 12.12).
een bedrag van 670 duizend euro waarmee de dotatie van de VZW Vlaamse Zorgkas wordt
verminderd wegens de overdracht van het personeel aan het agentschap Zorg en Gezondheid (zie
B.a. 33.03);

De dotatie wordt bovendien éénmalig verminderd met het geraamd bedrag van de extra personeelskosten die
verbonden zijn aan de invordering van de administratieve geldboete. Deze personeelskosten zullen
gedeeltelijk worden gedragen door de Centrale Invorderingscel van Abafim (AZF) en gedeeltelijk door het
Agentschap Zorg en Gezondheid.Voor het begrotingsjaar 2007 worden deze kosten geraamd op :
- voor de Centrale Invorderingscel : 105 duizend euro
- voor het Agentschap Zorg en Gezondheid : 260 duizend euro.
Overzicht :
Dotatie 2007
Permanente verminderingen :
- huur en huurlasten :
- personeel Vlaamse Zorgkas :
Eénmalige verminderingen :
- personeelskost Centrale Invorderingscel :
- personeelskost Zorg en Gezondheid :
Totaal :

110.000 duizend euro
- 190 duizend euro
- 670 duizend euro
109.140 duizend euro
- 105 duizend euro
- 260 duizend euro
108.775 duizend euro

Teneinde een deel van de extra uitgaven op te vangen die het gevolg zijn van de versoepeling van de
terugbetalingsvoorwaarden voor tenlastenemingsdossiers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 130
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duizend euro vanuit het programma thuiszorg 41.3, basisallocatie 34.06 (logistieke diensten) overgedragen
naar de dotatie van het Vlaams Zorgfonds. De definitieve dotatie voor het begrotingsjaar 2007 bedraagt aldus
:

Dotatie 2007 :
Overdracht vanuit programma 41.3 B.a. 34.06 :

Tenslotte wordt de dotatie éénmalig verhoogd met
17.114 duizend euro, gecompenseerd op de
beleidsmarge verkregen in het kader van de
regeringsonderhandelingen, welke als inbreng in het
reservefonds zal verwerkt worden,

108.775 duizend euro
+ 130 duizend euro
108.905 duizend euro
108.905 duizend euro
+ 17.114 duizend euro
126.019 duizend euro

Bedrag van de dotatie 2007 : 126.019 duizend
euro.

Uitgaven
a) Werkingsuitgaven van het Vlaams Zorgfonds

B. B.a. 12.11 – Werkingskosten Vlaams Zorgfonds

De recurrente werkingskosten van het Vlaams Zorgfonds worden begroot op 1.629 duizend euro.
De belangrijkste voorziene uitgaven hebben betrekking op :
-

de ontwikkeling van een geïntegreerde modulair opgebouwde bedrijfsapplicatie die einde 2006 op
kruissnelheid kwam en in 2007 verder loopt (800 duizend euro);
de werking van het onafhankelijk controleorgaan Mediwé (200 duizend euro);
de opvraging van gegevens aan het Rijksregister en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (75 duizend
euro);
de uitbesteding van studies betreffende de zorgverzekering (200 duizend euro);
de uitgaven in het kader van het uitschrijven van een overheidsopdracht voor het aandelenmandaat,
gerechtskosten, kosten bedrijfsrevisor, diverse vergoedingen (adviesraad, bezwaarcommissie,
werkgroep beleggingen), communicatiecampagnes en mailings (globaal 300 duizend euro)

B.a. 12.11 – Kosten met betrekking tot de inning van de administratieve geldboete
C.
Deze worden voor 2007 globaal geraamd op 1.260 duizend euro: te ventileren naar:
a) Raming kosten van het versturen van aangetekende zendingen: 101 duizend euro
b) Raming totale kost voor maningen: 160 duizend euro.
c) Raming van de niet-recupereerbare kost voor dwangbevelen: 225 duizend euro.
d) Raming kost voor versturen van antwoorden in het kader van bezwaar of schuldenregeling : 4 duizend
euro.
e) Raming niet-recupereerbare kosten gerechtsdeurwaarder van aangeschreven personen in 2006: 570
duizend euro.
f) Raming kosten uitbesteding telefoonbeantwoording via Vlaamse Infolijn: 200 duizend euro
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D. B.a. 12.12 – Huurgelden North Plaza (nog enkel pro memorie voorzien in 2007)

Het Vlaams Zorgfonds zal waarschijnlijk tot medio november 2006 gehuisvest blijven in de lokalen van het
North Plazagebouw te Brussel waarna een verhuis naar het nieuwe Ellips-gebouw, gelegen dichtbij het
Noordstation te Brussel, is voorzien.
Aangezien het Vlaams Zorgfonds in het kader van de reorganisatie Beter Bestuurlijk Beleid
geïntegreerd wordt in het Agentschap Zorg en Gezondheid, dient er vanaf 2007 geen huur meer
Vlaams Zorgfonds betaald te worden. Omdat deze kosten voortaan door het Agentschap
Gezondheid zullen gedragen worden, wordt de dotatie aan het Vlaams Zorgfonds verminderd
duizend euro.
E.
F.
G. B.a. 12.31 – Kosten met betrekking tot de beleggingsportefeuille

volledig
door het
Zorg en
met 190

Voor het begrotingsjaar 2007 worden deze uitgaven begroot op 325 duizend euro en hebben
hoofdzakelijk betrekking op kosten voor het bewaren en beheren van de effecten. De
beheerlonen worden geraamd op 185 duizend euro en de bewaarlonen op 140 duizend euro.
b) Werkingssubsidies aan de zorgkassen

De werkingssubsidies aan de zorgkassen bestaan uit een subsidie voor werkingskosten (B.a. 33.01), een
subsidie voor het vergoeden van indicatiestellers (B.a. 33.02), een specifieke subsidie voor de
werkingskosten voor de VZW Vlaamse Zorgkas (B.a. 33.03) en een subsidie voor de rechtmatig door de
zorgkassen aan de zorgbehoevenden uitbetaalde tenlastenemingen (B.a. 34.01).

B.a. 33.01 – Werkingssubsidie aan de zorgkassen (werkingskosten)
De subsidie aan de zorgkassen voor hun werkingskosten is een enveloppe die op basis van een aantal
parameters onder de erkende zorgkassen wordt verdeeld. Een enveloppe ten bedrage van 7.652 duizend euro
wordt voor het jaar 2007 vooropgesteld. Deze enveloppe is samengesteld uit enerzijds het saldo van de
werkingssubsidie 2006 ad. 20% van 7.548 duizend euro of 1.510 duizend euro en anderzijds 80% van de
werkingssubsidie voor het jaar 2007 ad. 7.678 duizend euro of 6.142 duizend euro.
B.a. 33.02 – Werkingssubsidie aan de zorgkassen (vergoeding indicatiestellers)

Deze subsidie wordt in 2007 geraamd op 3.305 duizend euro. Er wordt rekening gehouden met een te
verwachten besparing van 195 duizend euro omdat zorgbehoevenden met een irreversibele aandoening geen
bijkomende indicatiestelling meer moeten ondergaan indien ze over een kine E attest beschikken.
De subsidie wordt uitbetaald aan de zorgkassen op basis van de voorlegging van een maandelijks overzicht
van de facturen van de gemachtigde indicatiestellers.
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B.a. 33.03 – Specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas
Deze subsidie dekt de recurrente kosten van de Vlaamse Zorgkas. De uitbetaling van deze specifieke
werkingssubsidie is geregeld in een beheersovereenkomst die werd afgesloten met het Vlaams Zorgfonds.
Hierin zijn onder meer controlemechanismen en rapporteringstools (opstellen van beleidsplan en financieel
plan) ingebouwd.
De specifieke werkingssubsidie aan de Vlaamse Zorgkas die wordt ingeschreven in de begroting 2007
bedraagt 1.225 duizend euro. Het omvat de saldobetaling ad. maximum 20 % van de werkingssubsidie van
2006 en 80 % van de werkingssubsidie van het boekjaar 2007. De werkingssubsidie voor het boekjaar 2007
wordt bepaald door van de vroegere dotatie van 1.765 duizend euro het bedrag van 670 duizend af te trekken
omdat het Agentschap Zorg en Gezondheid in het kader van de reorganisatie Beter Bestuurlijk Beleid het
personeel van de Vlaamse Zorgkas overneemt : 1.765 – 670 = 1.095 duizend euro.
B.a. 34.01 – Subsidie aan de zorgkassen voor tenlastenemingen
De zorgkassen zijn belast met de uitbetaling aan de zorgbehoevenden van de tenlastenemingen in het kader
van de zorgverzekering. In de hierna volgende tabel worden de uitgaven voor de subsidie tenlastenemingen
voor 2007 geraamd en vergeleken met de verwachte uitgaven voor het jaar 2006.
Hierbij wordt het effectief aantal uitbetalingen per maand als parameter gehanteerd.

Raming uitgaven

Thuiszorg
Residentiële zorg
uitgaven tenlastenemingen
Extra uitgaven wegens versoepeling van de terugbetalingsvoorwaarden in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (zie
toelichting)
Uitgaven tenlastenemingen

2006
aantal
in k euro
uitbetalingen
(december)
95.456
103.635
65.300
95.440
161.648
199.625
106

2007
aantal
in k euro
uitbetalingen
(december)
101.184
121.216
67.100
97.669
169.710
218.885
318

199.731

219.203

toelichting bij de tenlastenemingen in het kader van de thuiszorg :
Volgens de boekhoudkundige gegevens waren er in december 2005 89.211 uitbetalingen aan zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden. Omwille van de vergrijzing en omwille van de verdere toename van
de bekendheid van de zorgverzekering wordt voorzien dat het aantal uitbetalingen in 2006 zal stijgen met 7%
en in 2007 met 6%. Het aantal uitbetalingen zal op die manier oplopen tot 95.456 in december 2006 en
101.184 in december 2007.
In 2007 wordt de maandelijkse tegemoetkoming voor thuiszorg opgetrokken van 95 naar 105 euro.
Uitgaande van een geleidelijke toename van het aantal uitbetalingen, worden de totale uitgaven voor 2007
geraamd op 121.216 duizend euro

toelichting bij de tenlastenemingen in het kader van de residentiële zorg :
Volgens de boekhoudkundige gegevens waren er in december 2005 voor residentiële zorg 63.489
uitbetalingen. Omwille van de uitbreiding van het aanbod in de residentiële zorg en omwille van de toename
van de bekendheid van de zorgverzekering, wordt voorzien dat de eerstkomende jaren het aantal
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uitbetalingen zal toenemen met 1.800. Het aantal uitbetalingen zal aldus oplopen tot 65.300 in december
2006 en tot 67.100 in december 2007. Uitgaande van een geleidelijke toename van het aantal uitbetalingen in
2007, leidt dit tot een geraamd bedrag aan uitgaven residentiële zorg van 97.669 duizend euro.
toelichting bij de extra uitgaven wegens versoepeling van de terugbetalingsvoorwaarden in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest :
We vertrekken vanuit de maximale veronderstelling dat de voorgestelde maatregel tot gevolg zal hebben dat
het aantal uitbetaalde tenlastenemingen per jaar per dossier mantel- en thuiszorg in Brussel het niveau van dit
van de mantel- en thuiszorg in Vlaanderen zal evenaren. Op 31 december 2004 hadden 85.915 Vlamingen
een lopend dossier voor mantel- en thuiszorg. In deze dossiers werd 86.085.038 euro voor 2004 uitbetaald.
Mantel- en thuiszorg Vlaanderen: 86.085.038/ (85.915 x 90)= 11,1 maanden tenlastenemingen.
Op 30 september 2005 hadden 626 Brusselaars een lopend dossier voor mantel- en thuiszorg. De
voorgestelde maatregel zal dus volgende jaaromzet voor mantel- en thuiszorg in Brussel tot gevolg hebben:
626 x 11,1 x 95 = 660.117 euro. In 2005 (januari tot september) werd een bedrag van 217.925 euro voor
mantel- en thuiszorg in Brussel uitbetaald. Toen was er echter nog sprake van 90 euro per maand voor
mantel- en thuiszorg. Om te vergelijken met 2006 moet dus 95/90 genomen worden.
De maximale meerkost van de voorgestelde maatregel op kruissnelheid: 660.117 euro – (217.925 x (12/9) x
(95/90) = 353.407 euro
Indien we er van uit gaan dat 90% van de erkende zorgbehoevenden in Brussel dankzij de
versoepeling in de bewijsvoering, hun rechten maximaal zouden uitputten, ontstaat er een meerkost
van 353.407 X 0.9= 318.066 euro.
Voor 2007 zal de meerkost worden opgevangen door enerzijds de besparing die wordt gerealiseerd omdat
zorgbehoevenden met een irreversibele aandoening geen bijkomende indicatiestelling meer moeten
ondergaan indien ze over een kine E attest beschikken (195.000 euro, zie B.a. 33.02) en anderzijds een
verhoging van de dotatie van het Vlaams Zorgfonds met 130.000 euro vanuit het programma thuiszorg 41.3,
basisallocatie 34.06 (logistieke diensten).

B.a. 34.41 – Terugbetaling van onterecht betaalde ledenbijdragen

Omwille van de onduidelijkheid over de aansluitingsplicht voor buitenlands verzekerden bij de opstart van
de zorgverzekering, hadden ongeveer 30.000 inwoners ten onrechte de ledenbijdrage van 10 en/of 25 euro
betaald. In 2007 zal vermoedelijk nog 500 duizend euro door het Vlaams Zorgfonds dienen terugbetaald te
worden.
B.a. 74.20 – Informatica-uitgaven Vlaams Zorgfonds

Het krediet bestemd voor investeringen in hardwaretoepassingen wordt in de initiële begroting 2007 geraamd
op 99 duizend euro en blijft derhalve op hetzelfde niveau dan vorig jaar.

B.a. 93.01 – Dotatie aan het reservefonds
Er wordt in 2007 een éénmalige extra dotatie toegekend aan het reservefonds ten bedrage van 17.114
duizend euro.
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Rekening houdend met de extra toewijzing van 17.114 duizend euro, wordt de totale omvang van het
reservefonds per einde 2007 begroot op 684.113 duizend euro.
Dit bedrag houdt geen rekening met de marktwaarde van de portefeuille. Per eind 2005 bedroegen de nietgerealiseerde meerwaarden op de effecten in portefeuille 41.503 duizend euro. Indien dit ongewijzigd zou
blijven, zou de marktwaarde van het reservefonds per einde 2007 725.616 duizend euro bedragen.

Ba 03.32 – Over te dragen overschot naar het volgende begrotingsjaar.
Het overschot bedraagt 11.874 duizend euro.
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PROGRAMMA 41.2
BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1.1 Het begrotingsprogramma 41.2 omvat drie basisallocaties:
1. De basisallocatie 41.02 betreft de dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn. Dit Fonds met
rechtspersoonlijkheid wordt beheerd door het agentschap Jongerenwelzijn. Met deze dotatie worden
hoofdzakelijk de personeels-, werkings- en cliëntkosten van de erkende voorzieningen van de bijzondere
jeugdbijstand gesubsidieerd. Daarnaast worden ook de werkingskosten en de cliëntkosten van de
gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand evenals de begeleidingskosten in het gesloten
centrum De Grubbe gefinancierd.
2. De basisallocatie 61.41 betreft de investeringsdotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn voor investeringen,
onderhoudswerken en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen.
3. De basisallocatie 99.01 betreft de vastleggingsmachtiging aan het Fonds Jongerenwelzijn voor diezelfde
investeringen, onderhoudswerken en uitrusting.
De middelen van deze twee laatste basisallocaties zijn ingevolge de beslissingen in het kader van Beter
Bestuurlijk Beleid overgeheveld vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden –(VIPA) naar het Fonds Jongerenwelzijn.
De kredieten voor de financiering van de personeelskosten, de werkingskosten en de gebouwen
(administratie) van het agentschap Jongerenwelzijn zijn ten laste van het interdepartementale
bestaansmiddelenprogramma’s.

1.2 Cijfermatig overzicht budget Fonds Jongerenwelzijn

NGK
GVK
GOK
VRK
Macht.

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro in %
213.309
100 %

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro in %
220.924
100 %

2006
2007
Krediet in
Kredietvoorstel
duizend euro in duizend euro
229.503
264.040

8.225

Deze dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn is de sommatie van de vroegere dotatie aan het Fonds
Bijzondere Jeugdbijstand (41.02) en de dotatie aan de DAB Gemeenschapsinstellingen (41.01).
Tabel dotatie aan de gemeenschapsinstellingen 41.01

NGK
GVK
GOK
VRK
Macht.

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro in %
2.098
100 %

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro in %
2.167
100 %

2006
Krediet in
duizend euro
2.225

2007
Kredietvoorstel
in duizend euro
0
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Tabel dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn 41.02

NGK
GVK
GOK
VRK
Macht.

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro in %
211.211
100 %

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro in %
218.757
100 %

2006
2007
Krediet in
Kredietvoorstel
duizend euro
in duizend euro
227.278
258.788

De investeringsdotatie (61.41) aan het Fonds Jongerenwelzijn is overgeheveld van de dotatie aan het VIPA
Tabel dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn 61.41

NGK
GVK
GOK
VRK
Macht.

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro in %
0

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro in %
0

2006
Krediet in
duizend euro

2007
Kredietvoorstel
in duizend euro
0
5.252

8.225

De vroegere machtiging aan het VIPA voor de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdzorg

Macht.

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorstel
duizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro
in duizend euro
6.500
81,7%
5.062
100%
5.148
0

1.3a Evolutie van de dotatie 41.2 41.02 voor 2007:
Voor 2007 is de dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn (PR 41.2 BA 41.02) in vergelijking met het
begrotingsjaar 2006 met 31.510 k euro toegenomen. Zoals hierna verder gedetailleerd, is deze wijziging van
de dotatie toe te schrijven aan volgende elementen:
 de overdracht van kredieten ten bedrage van 2.192 k euro;
 de toekenning van een bijkrediet bij ongewijzigd ten bedrage van 18.727 k euro:
 de toekenning van bijkomende kredieten ten bedrage van 10.591 k euro ter realisatie van nieuwe
initiatieven in het kader van het regeerprogramma;
De overdracht van kredieten:
- overheveling naar Kind en Gezin = - 165 k euro, overheveling STOPP4-7 project;
- de overdracht van kredieten vanuit de dotatie aan de DAB gemeenschapsinstellingen
(geïntegreerd in het Fonds Jongerenwelzijn) ten bedrage van 2.357 k euro

De toekenning van een bijkrediet bij ongewijzigd beleid
- indexaanpassing bij constant beleid = + 4.641 k euro;
- de weddendrift bedraagt 1% en is berekend op 80% van de dotatie, want personeelskosten
vertegenwoordigen 80% van de uitgaven = + 1.850 k euro;
- overheveling van middelen voor de uitvoering van het Social-Profit-akkoord, uitbreidingsbeleid
2007 = + 640 k euro;
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toename plaatsingen in pleeggezinnen en alternatieve vormen van plaatsing, in internaten en
plaatsing via preventieve sociale actie ingevolge de stijgende druk op de sector = + 2.337 k euro;
wegwerken historisch tekort, ingevolge de sterke stijging van het aantal plaatsingen de laatste
jaren dient een cumulatief tekort te worden weggewerkt = +5.871 k euro;
VIA-middelen (dit ter uitvoering van het Intersectoraal akkoord met de Nonprofitsector) vanuit
provisies 2006 recurrent overgeheveld naar 2007:
- +2.360 k euro uitbreidingsbeleid 2006
- +219 k euro categoriale maatregelen
- +809 k euro managementsondersteuning – verhoging eindejaarspremie - werkdrukverlichting
- Totaal: + 3.388 k euro.

De toekenning van bijkomende kredieten ter realisatie van nieuwe initiatieven in het kader van het
regeerprogramma
Het belangrijkste deel hiervan betreft de initiatieven die genomen worden in het kader van de uitvoering van
de eerste fase van de uitvoering van het Globaal Plan Jeugdzorg.
Wat capaciteitsuitbreiding en vernieuwing in het kader van het Globaal Plan Jeugdzorg betreft, worden deze
bijkomende middelen als volgt ingezet:
- residentieel aanbod van categorie 1 en 1bis: 3.375 k euro.
Bij de uitbreiding, met minimaal 75 plaatsen, van het residentieel aanbod wordt 50%
voorbehouden voor kinderen jonger dan 12 jaar. Daarnaast wordt geïnvesteerd in residentieel
hulpaanbod voor moeilijk te begeleiden adolescenten en voor niet begeleide buitenlandse
minderjarigen.
- het (semi-)ambulante aanbod (categorie 4, 5 en 6): 1.025 k euro.
Voor 2007 worden er minimaal 50 bijkomende plaatsen in het (semi)-ambulante aanbod
voorzien;
- uitbreiding van de crisiscapaciteit van de onthaal-, observatie- oriëntatiecentra: 990 k euro.
Om de oriënterende capaciteit te verhogen en de onthaalfunctie (crisisopvang) te versterken,
wordt de bestaande capaciteit in de OOOC’s voor 2007 met minimaal 15 plaatsen uitgebreid. Het
installeren van crisisopvang (onthaal), dat deel uitmaakt van het crisisnetwerk jeugdhulp, zorgt
dat minderjarigen sneller en met minder ingrijpend aanbod kunnen worden geholpen;
- implementeren Crisishulp aan Huis en inzetten in crisisnetwerk: kost 638 euro (2,5 diensten).
Crisishulp aan Huis richt zich op gezinnen die in een dusdanige crisissituatie verkeren dat een
kind uit huis dreigt te worden geplaatst. Crisishulp aan Huis wil deze uithuisplaatsing voorkomen.
Hiertoe wordt bij het gezin thuis, snel, kortdurend en intensief hulp geboden, waarbij zoveel
mogelijk gezinsleden worden betrokken.
-

uitbreidingen binnen pleegzorg:
steungezinnen als differentiatie van laagdrempelige, gezinsondersteunende pleegzorg: 200 k
euro.
Uithuisplaatsing van kinderen en jongeren hetzij in een voorziening, hetzij in een (pleeg)gezin
blijft een bijzonder ingrijpende maatregel voor gezinnen. Voor sommige gezinnen kan deze
uithuisplaatsing voorkomen worden door tijdig preventief gerichte ondersteuning aan te bieden
via steungezinnen. Steungezinnen bieden preventieve, laagdrempelige ondersteuning aan
kansarme en sociaal geïsoleerde gezinnen of jongeren;
-

- orthopedagogisch pleegzorgaanbod: 198 k euro.
Orthopedagogische pleegzorg richt zich naar die situaties waarbij een kind omwille van
specifieke, ernstige gedragsproblemen niet thuis kan blijven wonen, maar tijdelijk in een
“therapeutisch” pleeggezin wordt opgevangen;
-

herstelgerichte en constructieve afhandeling: kost 675 k euro.
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Dit aanbod omvat herstelbemiddeling, gemeenschapsdiensten, leerprojecten en herstelgericht
groepsoverleg (hergo). Vlaanderen investeert al 2.105.000 € aan experimentele HCA-projecten.
De verwettelijking van dit aanbod in de gewijzigde wet op de jeugdbescherming zal zorgen voor
een toename van het aantal minderjarigen dat naar dit aanbod toegeleid wordt enerzijds en maakt
het noodzakelijk om dit aanbod in alle arrondissementen beschikbaar te stellen anderzijds;
-

Youth at Risk: 250 k euro.
Youth at Risk richt zich op veelplegers die verblijven in bijzonder onstabiele leefsituaties. YAR
is een vastomlijnd programma dat in het buitenland via wetenschappelijk onderzoek reeds
meermaals zijn effectiviteit bewezen heeft;

-

proeftuinmodel: 600 k euro.
Momenteel realiseren de binnen de BJ erkende voorzieningen een open aanbod. De doelstelling
van de proeftuin is om samen met deze voorzieningen ook een meer gesloten aanbod uit te
bouwen, wat een differentiatie aanbrengt in de opvang en begeleiding van de MOF-doelgroep die
anders in de gemeenschapsinstelling terecht komt.
De proeftuin wil binnen het private aanbod een effectief hulpverleningsprogramma ontwikkelen
in de aanpak van delictplegers. Dit programma heeft als doel de jongeren zo maximaal mogelijk
te
reïntegreren in de maatschappij;

-

behandelunit gemeenschapsinstellingen: 150 k euro.
De in het Globaal Plan Jeugdzorg genoemde werkprincipes worden gebundeld in een
doorgedreven behandelingsprogramma. Op deze wijze zullen zij een sturende werking hebben op
het inhoudelijke aanbod van de gemeenschapsinstellingen.
We realiseren deze principes door in Campus De Kempen binnen één unit dit bijzonder
uitgebouwd programma op te zetten. Dit programma wordt ook extern aangestuurd en ook
geëvalueerd.

Binnen het Globaal Plan Jeugdzorg is verder ook nog budget voorzien voor onderzoek (vorderingsbeleid
parketten, onderzoek effectiviteit en efficiëntie gemeenschapsinstellingen), ontwikkeling (multifunctionele
centra) en protocollering (CANO, Crisishulp aan Huis en STOPP 4-7).
Tenslotte is een verhoging van de subsidies voor werking en infrastructuur voor de binnen de Bijzondere
Jeugdbijstand erkende voorzieningen voorzien van 2 miljoen euro. Uit een analyse van de boekhoudingen
van 2004 en 2005 door de administratie blijkt dat deze voorzieningen met een structureel tekort blijven
kampen.

Naast de uitvoering van het Globaal Plan Jeugdzorg zijn ten bedrage van 850 k euro nog een aantal
eenmalige initiatieven voorzien:
-

350 k euro voor vorming binnen de gemeenschapsinstellingen. Contextbegeleiding is de derde
peiler van het pedagogisch aanbod dat in de gemeenschapsinstellingen verstrekt wordt (naast het
basaal en het specifiek aanbod). Hiermee wordt ernaar gestreefd de begeleiding van de jongere
af te stemmen met zijn leef- school- en vrijetijdsomgeving. Voor de instellingen staat deze
methodiek nog in de kinderschoenen. Gedurende 1 jaar zal externe expertise worden ingehuurd
om de implementatie te ondersteunen.

-

De recente ‘week van de pleegzorg’ wees nog op het gebrek aan pleegouders. In overleg met de
federatie pleegzorg zetten we een campagne op met als doel de pleegzorg meer bekend te maken
en op die manier meer pleegouders te werven. (250 k euro). Daarnaast starten we ook een
onderzoeksopdracht naar de juridische, fiscale, ... rechtspositie van pleegouders (35 k euro).

-

De creatie van het agentschap Jongerenwelzijn is ook een sleutelmoment om werk te maken van
een communicatiecampagne die duidelijk maakt waar het agentschap voor staat. Deze campagne
moet de herkenbaarheid van het agentschap verhogen. Bovendien zijn er ook
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communicatiekosten verbonden aan de oprichting van het nieuwe agentschap (nieuwe folders,
logo, aanpassen documenten,…). (215 k euro).
1.3b Evolutie van de dotatie 41.2 61.41 aan het Fonds Jongerenwelzijn voor 2007:
Ingevolge BBB zijn de middelen voor investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de
gemeenschapsinstellingen vanaf 2007 overgeheveld vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden –(VIPA) naar het Fonds Jongerenwelzijn.
Evolutie van de vastleggingsmachtiging 99.01: +3.000 keuro
- realisatie van de uitbreiding van de gemeenschapsinstelling de Markt te Mol met 20
opvangplaatsen (BVR van 7 november 2003, VR/2003/07.11/DOC.1090 en BVR van 25 maart
2005 VR/2005/25.3/DOC.0134 Quater) en dit voor de bouw en uitrusting van twee leefgroepen,
de inrichting van de omgeving met inbegrip van beveiligingshekken en toegangspoorten.
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DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
2.1 Werking bijzondere jeugdbijstand
Doelgroep
De bijzondere jeugdbijstand (BJ) richt zich voornamelijk naar minderjarigen in een problematische
opvoedingssituatie (POS) en naar minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben
gepleegd.
Opdrachten
Het agentschap Jongerenwelzijn heeft binnen de jeugdzorg meerdere opdrachten:
1. Allereerst heeft ze een algemeen preventieve taak t.a.v. jongeren. De organisatie van de preventieve
projecten gebeurt op regionaal niveau in een gestructureerde samenwerking tussen de preventieteams
(preventieconsulenten), de preventiecellen van de comités voor bijzondere jeugdzorg en de
regioverantwoordelijke.
2. In het kader van de hulpverlening binnen de BJ is het agentschap Jongerenwelzijn bevoegd voor de
organisatie van de comités voor bijzondere jeugdzorg (CBJ's), de bemiddelingscommissies (BC's) en de
sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken. Deze zogenaamde “buitendiensten”
van het agentschap worden, in uitvoering van het goedgekeurde proces- en personeelsplan, sinds medio 2002
operationeel geleid door regioverantwoordelijken. Een regio komt overeen met een provincie.
3. Het agentschap is tevens bevoegd voor de subsidiëring van private voorzieningen op basis van
erkenningen of projectovereenkomsten. Een onderdeel van het beheer van het Fonds Jongerenwelzijn, is het
uitbetalen van voornoemde subsidies en het innen van cliëntbijdragen.
4. Het agentschap is ook actief op het beleidsveld van de hulpuitvoering en staat in voor de organisatie van
de gemeenschapsinstellingen De Zande en De Kempen. Daarnaast wordt ook de dienstverlening aan de
jongeren in het gesloten centrum De Grubbe te Everberg opgenomen.
Strategische doelstellingen
De strategische doelstelling van de BJ is inzake preventie de volgende:
“Omwille van haar decretale opdracht inzake preventie levert Bijzondere Jeugdbijstand op
structurele wijze een bijdrage aan het welzijn en de ontplooiingskansen van maatschappelijk
kwetsbare jongeren, aan het verbeteren van hun leefsituatie, en aan het realiseren van hun
fundamentele rechten”
De strategische doelstelling van de BJ is inzake beslissing en (organisatie van) hulpverlening de volgende:
“De Bijzondere Jeugdbijstand wil binnen het geheel van de jeugdzorg aan minderjarigen in
problematische opvoedingssituaties en/of aan minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd - evenals aan de gezinnen waartoe zij behoren - een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening
aanbieden, met als doel hun rechten en ontplooiingskansen te vrijwaren.”
Binnen het continuüm van vrijwillige tot gedwongen hulpverlening vervullen de sociale diensten van de
Vlaamse Gemeenschap de volgende kerntaken:
- zij zijn aanspreekpunt inzake
o minderjarigen in problematische opvoedingssituaties waarin maatschappelijke noodzaak
(mogelijk) een rol speelt;
o de hulpverlening aan minderjarigen die als misdrijf omschreven feiten pleegden;
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- zij onderzoeken/screenen dergelijke situaties, diagnosticeren, indiceren hulp, bemiddelen,
concretiseren deze hulp via toewijzing, volgen de hulpverlening op, evalueren deze hulp en
sturen ze bij waar nodig.
Het private hulpaanbod voert de beslissingen van de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg en de
Jeugdrechtbanken uit. Die hulpuitvoering sluit aan bij de indicatiestelling van de verwijzende instanties en is
emancipatorisch, subsidiair, contextgericht en op maat van de cliënt. Daarom is er nood aan een regelgevend
kader voor, en aan organisatie van, dat private hulpaanbod, die hiertoe faciliteren en aanzetten om de
beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten.
Binnen een geïntegreerd welzijnsbeleid staan de Gemeenschapsinstellingen Bijzondere Jeugdbijstand garant
om jongeren voor wie een vrijheidsbeperking en een structuurverlenend aanbod noodzakelijk is, een
kwaliteitsvolle, pedagogische en subsidiaire hulpverlening te bieden om hen een beter
toekomstperspectief te geven in de samenleving.
Beoogde effecten
Inzake preventie wordt, op het strategische niveau, het voorkomen van het ontstaan van problematische
opvoedingssituaties en als misdrijf omschreven feiten beoogd.
Inzake hulpverlening worden op strategisch niveau volgende effecten nagestreefd:
een grotere zelfredzaamheid na POS of MOF;
minder recidive op jongvolwassen leeftijd na MOF;
minder generatieplaatsingen.
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2.2 Inhoudelijke toelichting B.A. 41.02: dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn
a) Gemeenschapsinstellingen
Beoogde prestaties (bereikte minderjarigen)
De gemeenschapsinstellingen stonden in 2005 in voor de begeleiding van 975 minderjarigen (815 jongens en
160 meisjes). Deze instellingen zijn quasi voortdurend volledig bezet. Sinds 1 maart 2002 wordt de
pedagogische begeleiding opgenomen van de jongeren die geplaatst worden in De Grubbe te Everberg, waar
in 2005 257 jongeren begeleid werden.
Overzicht van de in de gemeenschapsinstellingen geplaatste jongeren:

De Kempen – open
Jongens
De Kempen – gesloten
Jongens
De Zande – open
Jongens
De Zande – gesloten
Jongens
De Zande Beernem
Meisjes
Totaal

2003

2004

2005

366

332

335

116

120

145

188

190

209

128

122

126

130

155

160

928

919

975

b) Privaat aanbod
Beoogde prestaties (bereikte minderjarigen)
Volgende tabellen geven een beeld van de prestaties die in de hulpuitvoering van de bijzondere jeugdbijstand
worden geleverd.
Totaal aantal minderjarigen gemiddeld aanwezig op jaarbasis in de erkende voorzieningen

Jaar 1995
Jaar 1996
Jaar 1997
Jaar 1998
Jaar 1999
Jaar 2000
Jaar 2001
Jaar 2002
Jaar 2003
Jaar 2004
Jaar 2005

Begeleidings Dagcentru
m
Tehuis
2620
494
2578
510
2592
516
2549
501
2597
524
2581
536
2590
590
2632
581
2704
598
2710
617
2744
620

BZW

Gezinstehui
s

OOOC

Thuisbeg.

Totaal

174
176
185
198
209
201
301
305
316
321
332

145
120
113
103
91
85
77
73
60
50
48

165
181
188
187
213
228
260
267
270
270
272

457
495
537
633
801
857
935
947
990
1008
1024

4055
4060
4131
4171
4435
4488
4753
4805
4938
4976
5040

De nood aan hulpverlening is tussen 1995 en 2005 blijven toenemen.
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In de periode van 1995 tot 2005 steeg het gemiddeld aantal begeleidingen van minderjarigen in de erkende
voorzieningen met 921 ( +24 %).
Eenzelfde evolutie is vast te stellen voor pleegzorg.
Evolutie aantal pleegkinderen opgevangen in pleeggezinnen in de bijzondere jeugdbijstand
Jaar

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Aantal

2271

2273

2294

2332

2391

2480

2577

2674

2821

2999

3150

3310

Sinds 2002 komen er gemiddeld meer dan 150 pleegplaatsingen per jaar bij.

Ook bij de plaatsingen in schoolinternaten en psychiatrie merken we een continue stijging:
Evolutie aantal jongeren opgenomen in schoolinternaten en psychiatrie
Jaar
Aantal

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

134

136

147

154

192

233

270

307

322

351

413

517

Hierbij valt de sterke stijging van de laatste twee jaar op.

Conclusie:
Uit de cijfergegevens blijkt dat voor alle werkvormen met betrekking tot de hulpuitvoering de druk op de BJ
jaar na jaar blijft toenemen. In 2007 wordt de dotatie verhoogd met 2.337 k euro om de toename van
plaatsingen in pleeggezinnen, alternatieve vormen van plaatsing in internaten en (plaatsing via) preventieve
sociale actie te financieren.
De vaststelling van een constante druk op de sector was ook één van de aanleidingen voor de opmaak van het
Globaal Plan Jeugdzorg. Dit plan beoogt zowel een gericht uitbreidingsbeleid als een kwalitatieve
ondersteuning van de jeugdhulpverlening.
Het plan wordt gefaseerd over de periode 2007 – 2009 uitgevoerd.
Ter uitvoering van dit plan is in 2006 een nieuw programmatiebesluit opgemaakt. Het vorige
programmatiebesluit dateerde van 31 juli 2000. In dit programmatiebesluit zijn zowel de cijfergegevens
geactualiseerd, als een aantal algemene principes van het programmatiemodel bijgestuurd.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA OF
EVA

PROGRAMMA 41.2
IVA FONDS JONGERENWELZIJN
Zoals reeds gesteld is het Fonds Jongerenwelzijn een intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid beheerd door het agentschap Jongerenwelzijn. Het Fonds Jongerenwelzijn start per
1/1/2007.
Het Fonds Jongerenwelzijn is de rechtsopvolger van:
- Het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand;
- De DAB Gemeenschapsinstellingen;
- Een deel van het VIPA, meer bepaald de investeringen, onderhoudswerken en uitrusting voor de
gemeenschapsinstellingen Bijzondere Jeugdbijstand.

Hierna vindt u begroting van het nieuwe Fonds Jongerenwelzijn, met bijgevoegd van welke oude structuur
de bedragen afkomstig zijn:
FONDS JONGERENWELZIJN
Begroting 2007
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR
code

COFOG
code

Omschrijving

Initiële

Herkomst

Bedrag FONDS
BIJZ J
357

VIPA

8.21

Overgedragen saldo op 1/1

16.12
38.0

Inkomsten uit beheer en beschikking
domeingoederen
Inkomsten kinderbijslagen

5.318

5.000

38.4

Terugvordering ten onrecht uitbetaalde subsidies

3.000

3.000

38.5

Bijdragen ouders en minderjarigen

293

250

43

38.

PM

46.1

Andere inkomsten overeenkomstig het
oprichtingsdecreet
Dotatie basisallocatie PR 41.2 BA 41.02

258.788 256.081

2.707

46.1

Dotatie PR 24.6 BA 11.01 (indexprovisie)

46.1

200

46.1

Dotatie PR 40.1 BA 01.01 ( provisioneel krediet
winst nationale loterij)
Dotatie VIA-akkoord

49.4

Dotatie federaal justitie jeugdrecht

PM

66.1

Dotatie investeringsbijdragen PR 41.2 BA 61.41

98

Opnemingen uit reservefondsen
Totaal

627

DAB

31

270
4

27

318

0
200

0

5.252

5.252

0
273.509 264.888

3.342

5.279
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(in duizend euro)
UITGAVEN
ESR
code
12.11

COFOG
Omschrijving
code
10400
Algemene werkingskosten

12.33

10400

Zitpenningen

33

10400

34

10400

72.10

10400

74.20

10400

Subsidiëring van de erkende voorzieningen,
pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen,
projectmatige initiatieven en wetenschappelijk
onderzoek
Uitgaven voor de storting op de spaarrekening van
minderjarigen geplaatst in pleeggezinnen
Uitgaven voor investeringen, onderhoudswerken
en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen
Meubilair – Materieel

93

10400

3.22

Spijziging van het reservefonds
Saldo op 31/12
Totaal uitgaven

Initiële

Herkomst

Bedrag FONDS
BIJZ J
3.696
813
10

DAB

VIPA

2.883

10

261.308 261.308

2.400

2.400

5.279

5.279

189

189

0
627

357

270

273.509 264.888

3.342

5.279

Vastleggingsmachtiging voor de investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de
gemeenschapsinstellingen
8.225.000
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PROGRAMMA 41.3
BEJAARDENZORG
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

Begroot

2004
Uitvoering %

Begroot

2005
Uitvoering %

AO
TO

2006
Begroot

2007
Krediet

1.994

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
26.300
1.091
709

2004
Uitvoering %
97,26
99,97
99,85

Krediet
35.508
1.576
769

2005
Uitvoering %
95,89
99,97
99,94

2006
Krediet
36.085
2.893
857
1.994

2007
Krediet
37.699
970
946

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A Strategische doelstelling:
Voor het programma Bejaardenzorg kan volgende strategische doelstelling geformuleerd worden: in overleg
en samenspraak met alle actoren - inzonderheid met de senioren zelf die als een bewuste en mondige
bevolkingsgroep actief en autonoom participeren - een coherent ouderenzorgbeleid uitwerken en toepassen
zodat de Vlaamse senior zo lang hij wil en kan in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen, hij indien
vereist voor wonen en aangepaste zorg terecht kan in residentiële voorzieningen en hij ongeacht zijn
woonplaats een beroep kan doen op kwalitatieve, betaalbare en menswaardige zorg.
In het ouderenzorgbeleid moet volgende rode draad zichtbaar zijn:
- van een aanbod- naar een behoeftengestuurd beleid;
- vrijwaren van de toegankelijkheid van de voorzieningen;
- aandacht voor de sociale gevolgen van de verdere vermarkting van het welzijns- en gezondheidsaanbod;
- vrijwilligers en mantelzorgers zijn naast en samen met professionele zorgverleners onmisbare partners;
- zorg op maat: de minst beperkende hulp- en dienstverlening;
- financiële ondersteuning van de werking van de voorzieningen door de overheid;
- de toekomstige rol van de toezichthoudende overheid op de geresponsabiliseerde organisaties van hulpen dienstverlening.
B. Operationele doelstellingen
Doelstelling 1:
Verder werken aan het bewaken en het aansturen van de kwaliteit van residentiële voorzieningen met
bijzondere aandacht voor voorzieningen waar bij de toetsing aan de erkenningsnormen tekortkomingen zijn
vastgesteld.
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Doelstelling 2:
In aansluiting met aanverwante regelgevingen (thuiszorg, kwaliteitsdecreet, VIPA, enz..) in de regio’s
aansturen tot goed aaneensluitende gehelen van zorgverleningsvormen en scherp toezien op de regionale
spreiding van diverse woon- en zorgvoorzieningen voor oudere personen.
Doelstelling 3:
De sociale netwerken van de ouderen ondersteunen en de ouderenorganisaties aanspreken opdat zij door hun
specifieke opdrachten en activiteitenaanbod de inter- en intragenerationele relaties ondersteunen en
versterken en de positieve beeldvorming met betrekking tot het ouder worden en de ouderen bevorderen.
Doelstelling 4:
Teneinde de bestaande hulp- en dienstverleningsvormen op voortdurende wijze te evalueren, en om aan te
sporen tot vernieuwing, ondersteuning verlenen aan diverse initiatieven en projecten, aan expertisecentra,
alsook aan de experimentele werkvormen en nieuwe methodieken die de kwaliteit bevorderen enz…..
Doelstelling 5:
Het decreet van 21 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de
beleidsparticipatie van ouderen vormt het vertrekpunt om de inspraak van ouderen te organiseren, evalueren
en bij te sturen, waarbij ondersteuning zal verleend worden aan de gemeentebesturen zodat zij gestimuleerd
worden om te komen tot een kwalitatief en integraal ouderenbeleid.
C. Instrumenten
Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Volgende instrumenten worden hiervoor ingezet:
vergunnen
Op basis van een wettelijk vastgestelde programmatie wordt aan een initiatiefnemer een welbepaalde
opnamecapaciteit tot exploitatie van een rusthuis, een serviceflatgebouw of een woningcomplex met
dienstverlening vergund. Enkel geprogrammeerde voorzieningen uitgebaat door een openbaar bestuur of een
vzw kunnen momenteel beroep doen op de investeringssubsidie van het VIPA.
erkennen
Op basis van de huidige regelgeving mag geen enkele ouderenvoorziening geëxploiteerd worden zonder over
een erkenning te beschikken. Enkel erkende voorzieningen kunnen beroep doen op tussenkomsten van het
RIZIV.
Een rusthuis kan een erkenning verkrijgen voor de duur van minimum 2 en maximum 10 jaar.
Om erkend te worden en te blijven moeten deze voorzieningen voldoen aan een aantal erkenningsnormen en
kwaliteitseisen met betrekking tot personeel, infrastructuur, brandveiligheid, werking, agentschap enz….
informeren en adviseren
Voor de beoordeling van de aanvragen om een investeringssubsidie door het VIPA overlegt de afdeling
vooraf met de initiatiefnemers en verstrekt hen informatie die gesteund is op trends, ervaring, interpretatie
van de regelgeving en precedenten. De afdeling evalueert de bijdrage van de initiatiefnemer om tot een goed
aaneensluitend geheel van zorgverleningsvormen te komen en verleent aan het VIPA advies over de criteria
en beslissingsprocedure.
subsidiëren
Zoals hierboven aangegeven werkt het instrument “erkennen” in eerste instantie als een hefboom voor het
verkrijgen van subsidies bij het RIZIV.
Ter ondersteuning en aansturing om serviceflatgebouwen te bouwen en te exploiteren via een overeenkomst
met de BEVAK, werd een tegemoetkoming vastgelegd in de vergoeding die het centrum of de vereniging bij
het einde van de onroerende leasingovereenkomst aan de beleggingsvennootschap moet betalen voor het
verwerven van de eigendom van de serviceflats in kwestie.
Vanaf 1 juli 2003 wordt de animatiewerking in de erkende rusthuizen uitgebaat door een openbaar bestuur of
een VZW gesubsidieerd, aansluitend op de DAC-regularisering in het kader van het Vlaams Intersectoraal
akkoord. Vanaf 1 januari 2006 werd deze subsidiëring uitgebreid naar de erkende centra voor kortverblijf.
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Verder kan bij middel van niet gereglementeerde subsidies steun verleend worden aan diverse initiatieven.
-In de begroting zijn o.a. subsidies bepaald ter ondersteuning van de netwerken voor de zorg van
dementerende personen;
-afgelopen jaren werden een selectie van innoverende initiatieven betreffende ouderenzorg gesteund die
kaderen binnen de door de minister te bepalen thema’s;
D. Prestaties, prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Vergunnen en erkennen
Op 1 januari 2006 zijn er 755 erkende rusthuizen en 396 erkende serviceflatgebouwen of woningcomplexen
met dienstverlening met respectievelijk 63.003 woongelegenheden en 12.797 wooneenheden. Dit betekent
respectievelijk een wijziging van het aanbod ten opzichte van 1 januari 2005 met +3 rusthuizen (+ 0.39 %)
en +677 woongelegenheden (+1,08 %) of een toename met 20 serviceflatgebouwen (+5,31 %) en 485
wooneenheden (+3,93 %).
Verder is in de rusthuissector vergunning verleend voor 8.887 bijkomende woongelegenheden. Deze zullen
gerealiseerd worden door enerzijds de uitbreiding van de bestaande voorzieningen en anderzijds door het
bouwen van nieuwe rusthuizen.
Met betrekking tot de serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening is vergunning verleend
voor 5.648 bijkomende wooneenheden; deze zullen hoofdzakelijk gerealiseerd worden via nieuwe
complexen.

Samenvattend schematisch overzicht
Strategische doelstellingen

Operationele doelstelling
OD 1

Basisallocatie(s)
B.A. 34.08

OD 2

B.A. 51.01
B.A. 63.01
B.A. 34.07

OD 3

B.A. 34.07

OD 4

B.A. 33.04 (p.m.)
B.A. 34.04 (p.m.)
B.A. 34.07
B.A. 34.11 (p.m.)
B.A. 34.90

OD 5

B.A. 33.06
B.A. 43.03

SD
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Basisallocatie 47.01 : Federale middelen tot subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten in het kader
van protocol nr.2 van 1 januari 2003 (pro memorie).

Begroot

2004
Uitvoering %

Begroot

2005
Uitvoering %

AO
TO

2006
Begroot

2007
Krediet

1.994

PM

Deze post wordt PM gezet in 2007.

2. UITGAVEN
Basisallocatie 33.04 : subsidies ter ondersteuning van projecten in de ouderenzorg (pro memorie)

Krediet

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
0

Dit is een nieuwe basisallocatie, gecreëerd om, in tegenstelling tot de bestaande basisallocatie 34.04
projectsubsidies aan vzw’s te kunnen toekennen.
Meer duiding, zie ba 34.04.
Basisallocatie 34.04 : subsidies ter ondersteuning van projecten in de ouderenzorg (pro memorie)

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

89

2004
Uitvoering %
100

Krediet
100

2005
Uitvoering %
45

2006
Krediet

2007
Krediet

606

0

In het kader van de opmaak van de begroting 2007 werd de basisallocatie 34.11 (subsidiëring van
demonstratieprojecten) geïntegreerd in de basisallocatie 34.04. Deze samenvoeging van beide systemen van
projectsubsidies maakt het mogelijk om flexibeler en gerichter projectsubsidies toe te kennen binnen het
globaal hiervoor beschikbaar krediet.
Door de subsidiëring van projecten wil de overheid beleidsondersteunende informatie verkrijgen voor de
verdere uitwerking van de visie op een coherent geïntegreerd Vlaams ouderenbeleid. Daarnaast wil de
overheid informatie verwerven in welke mate en op welke betaalbare wijze een waardig alternatief kan
geboden worden voor het klassieke residentiële zorgaanbod.
Voor het begrotingsjaar 2007 wordt er voorlopig op deze basisallocatie geen krediet ingeschreven. In de loop
van 2007 zal er vanuit de middelen van de Nationale Loterij die jaarlijks aan de Vlaamse overheid gestort
worden opnieuw een overheveling gebeuren.
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Basisallocatie 33.06 : subsidie aan de Vlaamse Ouderenraad (decreet 30 april 2004)

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Nvt

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
168

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet

2007
Krediet

311

314

Op 2 september 2005 keurde de Vlaamse Regering in uitvoering van het "decreet houdende de stimulering
van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen” het besluit goed waarbij de
Vlaamse Ouderenraad aangesteld werd en waarbij de subsidiëring ervan geregeld werd. Tevens werd op
dezelfde datum het Vlaams Ouderen Overleg Komitee, afgekort OOK, aangesteld als de Vlaamse
Ouderenraad voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2009.
Hierin wordt tevens een jaarlijkse subsidie bepaald voor de Vlaamse Ouderenraad van 305.000 euro. Deze
subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd. Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 houdende de
subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006
legt het subsidiebedrag voor 2006 vast op 311.000 euro.
Voor 2007 wordt er dan ook op de basisallocatie 33.06 een krediet voorzien van 314.000 euro (inititeel
bedrag van 305.000 euro geïndexeerd).

Hoofdstuk IV, artikels 7 en 8 van het decreet omschrijft “De Ouderenraad voor de Vlaamse Gemeenschap”,
hierna de Vlaamse Ouderenraad genoemd.
Belangrijke krachtlijnen hierin zijn:
de Vlaamse Ouderenraad is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw);
de samenstelling ervan is pluralistisch;
de algemene opdracht is advies uit te brengen over alle aangelegenheden die ouderen aangaan, op
verzoek van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement of op eigen initiatief en dit vanuit de
invalshoek van de (leefwereld van de) ouderen;
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels betreffende de pluralistische samenstelling, de werking
van de Vlaamse Ouderenraad en het inwinnen van adviezen en kan aanvullende taken of opdrachten
opleggen;
Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten kent de Vlaamse Regering aan de Vlaamse
Ouderenraad een jaarlijkse subsidiëring toe om deze taken te vervullen.
Basisallocatie 34.07 : subsidies aan de netwerken voor de zorg voor dementerende personen en hun
omgeving

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

673

2004
Uitvoering %
99.96

Krediet
673

2005
Uitvoering %
99.96

2006
Krediet

2007
Krediet

673

673

Gelet op de vergrijzing van de bevolking moet bijzondere aandacht besteed worden aan het fenomeen
dementie.
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Prognose van dementerende personen in het Vlaams Gewest (Dr. L. Nestor, 1999):
leeftijd
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 +

Prevalentie
0,7 %
0,6 %
5,1 %
7,6 %
16,2 %
33,6 %

1992
2.253
1.714
9.839
12.205
19.018
27.697

2000
2.191
1.806
12.862
15.347
15.048
37.243

2010
2.483
1.612
12.972
16.481
24.149
42.324

2020
2.812
2.047
14.800
14.907
24.770
52.248

Inzake dementie is reeds heel wat deskundigheid opgebouwd. Deze deskundigheid moet echter toegankelijk
gemaakt worden voor iedereen, ongeacht de omstandigheden (bv. stadium, ernst, verblijfplaats,
woonomgeving) waarin de betrokkene zich bevindt. Het is niet de bedoeling een nieuwe zorgverlening te
creëren maar wel de zorg voor de dementerende en zijn omgeving deskundig te ondersteunen, te begeleiden
en te coördineren.
De Vlaamse gemeenschap financiert expertisecentra verspreid over Vlaanderen. Deze centra dienen evenwel
te werken in een samenwerkingsverband, teneinde volgende doelstellingen te realiseren:
- tijdige probleemdetectie, doorverwijzing, informatieverschaffing en ondersteuning van en aan personen die
zich geconfronteerd weten met dementie
- bevolking informeren en sensibiliseren voor de symptomen, de tijdige en juiste diagnosestelling, het
omgaan met dement gedrag
- preventie: voorkomen dat mensen door gebrek aan informatie en/ of ondersteuning in crisissituatie geraken
- de handhaving in de thuissituatie van dementerende personen stimuleren en ondersteunen
- vorming en deskundigheidsbevordering
- concept- en methodiekontwikkeling en studie
- registratie
- signaalfunctie
Met het oog op een goede geografische spreiding (toegankelijkheid), werd het samenwerkingsverband van 5
expertisecentra uitgebreid naar 6 in 2001 en naar 9 in 2004, waarmee de programmatie bereikt werd.
De 9 expertisecentra bevinden zich in Antwerpen (2), in Oost-Vlaanderen (2), in West-Vlaanderen (2), in
Vlaams-Brabant (2) en Limburg (1).
Op 3 juni 2004 werd een convenant afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de 9 centra. Deze
convenant vervangt de vorige convenant van 9 april 2003 en het bijhorende addendum van 30 maart 2004.
Het nieuwe convenant loopt van 1 januari 2004 en eindigt op 31 december 2007.
Onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarlijkse daarvoor bestemde begrotingskredieten door het
Vlaams Parlement, verbindt de Vlaamse Gemeenschap zich tot betaling aan elk lid van het
samenwerkingsverband van een jaarlijkse subsidie van 74.750,00 euro vanaf 1 januari 2004 tot en met 31
december 2007.
Dit stemt overeen met een totaal subsidiebedrag van 672.750,00 euro (74.750,00 euro x 9) of afgerond 673
duizend euro.
Basisallocatie 34.08 : subsidiëring van de animatiewerking in de erkende rusthuizen in aansluiting op
de regularisatie van de DAC-statuten

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

25.085

2004
Uitvoering %
98,12

Krediet
34.226

2005
Uitvoering %
96,60

2006
Krediet
34.347

2007
Krediet
36.564
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In uitvoering van het regeerakkoord van de Vlaamse Regering en het Vlaams intersectoraal akkoord voor de
social profit worden in de periode 2000 tot en met 2004 de DAC-ers die tewerkgesteld zijn in organisaties
binnen de welzijns- en gezondheidssectoren en gelijke kansen geregulariseerd.
Naar aanleiding van de besprekingen die in de loop van 2001 aangevat werden met alle betrokken partijen
ten einde te komen tot een definitieve sectorale verankering van de doorgevoerde regularisatieoperatie werd
uiteindelijk geopteerd om over te gaan tot het subsidiëren van de animatiewerking en de daarmee
overeenstemmende personeelsnorm in de erkende rusthuizen, uitgebaat door een VZW of een openbaar
bestuur.
Op 4 april 2003 werden twee besluiten door de Vlaamse Regering goedgekeurd :
- een besluit van de Vlaamse Regering dat de bestaande personeelsnorm met ingang van 1 juli 2003
verhoogd en aanpast en waarin ook een regeling neergeschreven wordt om de overheid toe te laten
bepaalde kwalificatie- en vormingsvereisten te gaan opleggen voor het uitoefenen van de functie van
deskundige in animatie en activatie in een rusthuis;
- een besluit van de Vlaamse Regering dat de specifieke subsidiëringsmodaliteiten omvat die gelden vanaf 1
juli 2003, evenals een overgangsregeling voor die personeelsleden die tot einde 2000 in een dac-statuut
tewerkgesteld werden en waarvan de tewerkstelling op 1 januari 2001 geregulariseerd werd.
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 werd de animatiesubsidiëring zoals vervat in dit
laatste besluit met ingang van 1 januari 2006 uitgebreid naar de centra voor kortverblijf.
De middelen nodig om het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit uit te voeren werden vanaf
het begrotingsjaar 2001 ondergebracht in het nieuwe programma 40.3 en dit op de basisallocaties 01.01 en
33.01. Naargelang de uitvoering van de maatregelen vervat in het intersectoraal akkoord vordert en
naargelang deze vertaald kunnen worden naar sectorale regelgevingen wordt het overeenstemmende gedeelte
van het voorziene totaalbudget jaarlijks getransfereerd naar de sectorspecifieke basisallocatie. Voor de
ouderenvoorzieningen is dit de basisallocatie 34.08 van het programma 41.3.
Voor het begrotingsjaar 2003 werd binnen de goedgekeurde begroting op de basisallocatie 34.08 van het
programma 41.3. initieel een bedrag ingeschreven ten belope van 15.279.000 euro.
In het kader van de uitvoering van de afspraken inzake de regularisatie, de jobcreatie en de harmonisatie
werden in de periode 2003 tot 2005 vanuit de basisallocaties voor uitvoering van het Vlaams Intersectoraal
Akkoord voor de social profit jaarlijks de nodige kredieten overgeheveld.
Dit bedrag moest enerzijds toelaten de geregulariseerde VTE verder te betoelagen, anderzijds de sectoriële
verankering en de daarmee gepaard gaande jobcreatie vanaf 2003 te betoelagen. Vanaf 2006 zijn er inzake de
regularisatie, de jobcreatie en de harmonisatie geen bijkomende VIA-kredieten meer bepaald
Vanaf het begrotingsjaar 2004 werden tevens jaarlijks de nodige middelen aan dit krediet toegevoegd om de
jaarlijkse aangroei van het aantal rusthuiswoongelegenheden en het daarmee overeenstemmend
animatiepersoneel te kunnen betoelagen.
Door de verhoging van het budget na BC 2006 met de terugzetting van de bijkredieten (98 duizend euro) en
het krediet (551 duizend euro) dat in 2006 overgeheveld werd naar de basisallocatie 34.04 “subsidies ter
ondersteuning van experimentele initiatieven” bedraagt het uitgangspunt voor de begroting 2007 een bedrag
van 34.996 duizend euro voor het budget bij constant beleid (exclusief index).
Jaarlijkse aangroei budget bij constant beleid
Inzake de budgettaire impact bij constant beleid ingevolge de aangroei van het aantal woongelegenheden en
de daarbij horende aangroei van het aantal te subsidiëren animatiefuncties werd op basis van een vergelijking
van het aantal erkende woongelegenheden op 1/1/2003 en 1/1/2004 en het voorlopig subsidiebedrag voor
2005 zoals vervat in de nota aan de Vlaamse regering van de zitting van 21 maart 2003
(VR/2003/21.03/DOC.0221) een berekening gemaakt van de vereiste aangroei van het budget:
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Parameters

Aantal erkende/aangevraagde
rusthuiswoongelegenheden op
1/1/2004
Aangroei nieuwe norm animatie
Oude norm animatie
Totaal
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VTE Aangroei 2003
Subsidiebedrag/
– 2004 VTE op jaarbasis
2005
54.542 wgl.
+1.716 wgl

282,75
689,00

+ 14,63
+ 21,00

31.428,24 euro
20.051,50 euro

Aangroei
subsidiebedrag
voor 2005

459.795,15 euro
421.081,50 euro
880.876,65 euro

Deze vereiste jaarlijkse aangroei van het budget stemt overeen met een groei van het subsidiebedrag t.o.v.
2004 met 3,51 %.
Deze aangroei wordt ook voor 2007 voorzien.
Aan dit bedrag wordt dan nog de indexering toegevoegd ten belope van 687 duizend euro.
Dit resulteert in een totaal vereist krediet van 36.564 duizend euro (34.996 .000 + 881.000 + 687.000).
Protocol ondersteuning animatiewerking
Op 27 oktober 2005 werd een overeenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en de
VZW Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten en de VZW Verbond der Verzorgingsinstellingen
anderzijds voor de periode 1 januari 2004 tot en met 31 december 2008.
Deze overeenkomst vindt haar oorsprong in artikel 3, 4° van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april
2003 houdende de subsidiëring van de animatiewerking in de erkende rusthuizen (BS van 28 mei 2003).
Hierin wordt als algemene subsidiëringsvoorwaarde waaraan een erkend rusthuis moet voldoen om voor
subsidiëring in aanmerking te komen gesteld dat een rusthuis moet beschikken over een uitgeschreven visie
met betrekking tot de animatiewerking. Die moet geconsolideerd worden in het beheersorgaan van de
initiatiefnemer. In deze visie moet bijzondere aandacht gaan naar de uitbouw van een vrijwilligerswerking,
een integrale benadering van de animatie in de voorziening en een specifiek vormingsaanbod inzake
animatie voor alle personeelsleden. Bovendien moet uit deze visie blijken dat de voorziening emanciperend
omgaat met bewoners en familieleden en dat de voorziening aandacht heeft voor een integrale
behoeftedetectie die de basis zal vormen voor het individuele zorg- en begeleidingsplan. Betrokken
organisaties moeten hierover een specifiek opleidingsaanbod aanbieden.
Tevens zullen betrokken organisaties in dienen te staan voor het opstellen en verstrekken van een specifiek
modulair vormingsprogramma voor die personeelsleden die bij het invoege treden van de nieuwe wetgeving
niet zullen beschikken over de vereiste kwalificaties (art. 4, § 2, laatste element van het ontwerp van
ministerieel besluit tot bepaling van de kwalificaties van de personen die in aanmerking komen voor de
tewerkstelling als deskundige in animatie en activatie).
Vanaf 2004 wordt op basis van de nieuwe overeenkomst aan beide partijen in een jaarlijkse subsidiëring
toegekend van 75 duizend euro (jaarlijks te indexeren).

Basisallocatie 34.90 : Subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten in het kader van protocol nr 2 van 1
januari 2003 (pro memorie)

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

248

2004
Uitvoering %
0

Krediet
183

Deze basisallocatie wordt pro memorie voorzien.

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet
148

2007
Krediet
0
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Basisallocatie 43.03 : Subsidiëring tot stimulering van seniorenparticipatie aan het lokale beleid (art. 9,
decreet 30 april 2004)

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

248

2004
Uitvoering %
0

Krediet
183

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet

2007
Krediet

148

148

Artikel 9 van het "decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de
beleidsparticipatie van ouderen" stelt dat binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten de
Vlaamse overheid aan lokale besturen jaarlijks subsidies verleent voor het opmaken en uitvoeren van een
lokaal ouderenbeleidsplan met een resultaatsverbintenis, en voor het nemen van initiatieven om de inspraak
van ouderen in het beleid te realiseren. Hiertoe wordt aan de lokale besturen jaarlijks een subsidie ter
beschikking gesteld voor het ondersteunen van de werking van de lokale adviesraden en het nemen van
nieuwe initiatieven. De subsidie wordt gebaseerd op het aantal ouderen dat op 1 januari van het voorgaande
kalenderjaar in het bevolkingsregister in een gemeente van de territoriale omschrijving van het lokale bestuur
stond ingeschreven. De Vlaamse regering bepaalt het bedrag.
In 2006 wordt onderzocht op welke wijze er het best uitvoering aan dit artikel kan gegeven worden. Vast
staat dat het lokaal ouderenbeleidsplan wordt ingebed in het lokaal sociaal beleidsplan. In afwachting van de
noodzakelijke uitvoeringsbesluiten wordt voor het begrotingsjaar 2006 voorgesteld om het resterend bedrag
ten belope van 148.000 euro te behouden.
Dit bedrag kan in 2006 aangewend worden voor het opstarten van de betoelaging van de lokale besturen.
Basisallocatie 51.01 : subsidiëring als tegemoetkoming in de einde opstalvergoeding bij onroerende
leasingovereenkomst van private serviceflats/BEVAK

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

0
54

2004
Uitvoering %
Nvt
99,75

Krediet
0
54

2005
Uitvoering %
Nvt
99,75

2006
Krediet
451
54

2007
Krediet
0
79

In de algemene overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd door de Vlaamse
Regering en de NV Serviceflats Invest werd o.a. overeengekomen dat de vooropgestelde doelstelling de
realisatie van 5.000 serviceflats in 10 jaar is. In principe gebeurt dit aan een ritme van circa 500 flats per jaar,
gedurende 10 jaar. Aansluitend op de ingebruikname en de voorlopige erkenning voor één jaar, gebeurt de
vastlegging normaliter in het begrotingsjaar waarin de erkenning aanvangt.
Vermits de realisaties van de serviceflatgebouwen niet gelijklopend zijn met de in deze overeenkomst
vastgelegde programmatie werd tot en met het begrotingsjaar 1999 vastgesteld dat de effectief benodigde
kredieten beduidend lager uitvielen dan de bedragen die in de begroting ingeschreven werden op basis van
de in de overeenkomst bepaalde aantallen.
Derhalve zijn met ingang van de begroting 2000 de ramingen van de benodigde vastleggings- en
ordonnanceringskredieten gebaseerd op de lijsten van de NV Serviceflats Invest met betrekking tot de
gerealiseerde en te realiseren projecten van serviceflatgebouwen. Voor het begrotingsjaar 2007 is dit
gebeurd op basis van de geactualiseerde planning d.d. 22 mei 2006.
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vastleggingskrediet:
De projecten worden voorzien in de begroting en vastgelegd in het jaar volgend op de ingebruikname,
namelijk het jaar van de definitieve erkenning.
Gezien er in de planning geen private projecten opgenomen zijn met ingebruikname in 2006 dient er op de
begroting 2007 niets te worden aangerekend.
Ordonnanceringskrediet:
De uitbetalingen gebeuren in het eerste kwartaal van het jaar volgend op de definitieve erkenning en
vastlegging. Het overeenstemmende ordonnanceringskrediet dient bijgevolg in de begroting bepaald te
worden 2 jaar na de ingebruikname. In 2007 dient dus krediet voorzien voor die flats die in gebruik zijn
genomen tot 2005, zijnde 82 in totaal.
Onderstaande tabel geeft een overzicht :
Ingebruikname

Vastgelegd in

Jaar
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

0
15
0
22
0
19
0
0
31

1998
0

1999

Totaal

82

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

15
0
22
0
19
0
0
26
15

0

22

0

19

0

0

26

Dit resulteert in een ordonnanceringskrediet van 78.870,06 euro (82 X 961,83 euro) of afgerond 79 duizend
euro.
Betaalkalender (in duizend euro)
Betaling op
Encours per
31.12.05
Verbintenis
2006
Verbintenis
2007
TOTAAL

In 2006
54

In 2007
54

In 2008
54

In 2009
54

In 2010
54

In 2011
54

0

25

25

25

25

25

0

0

0

0

0

0

54

79

79

79

79

79

Basisallocatie 53.80 : Investeringssubsidies voor ouderen voorzieningen, gefinancierd met de netto
opbrengst van de winst van de nationale loterij (PM)

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
PM

In de loop van 2007 worden op deze basisallocatie eventueel middelen vanuit de nationale loterij verdeeld.
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Basisallocatie 63.01: Subsidie als tegemoetkoming in de eindeopstalvergoeding bij onroerende
leasingovereenkomst van openbare serviceflats/BEVAK

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Uitvoering %

1.091
655

99,97
99,85

Krediet

2005
Uitvoering %

1.576
715

99,97
99,95

2006
Krediet

2007
Krediet

2.442
803

970
867

vastleggingskrediet
De projecten worden bepaald in de begroting en vastgelegd in het jaar volgend op de ingebruikname,
namelijk het jaar van de definitieve erkenning.
Bij de opmaak van de begroting 2006 werd hiervoor gebruik gemaakt van de planning d.d. 1 februari 2005.
Op basis hiervan waren voor vastlegging in 2006 volgende projecten in de planning van SFI opgenomen :
Initiatiefnemer
Waasmunster
Brecht
Antwerpen
(Ekeren)
Lennik
Kortenberg
Destelbergen
As
totaal VLK

WE in gebruik

VLK EURO

24
25
19

2005
2005
2005

415.510,56
432.823,50
328.945,86

16
19
20
18
141

2005
2005
2005
2005

277.007,04
328.945,86
346.258,80
311.632,92
2.441.124,54

Op basis van de planning d.d. 22 mei 2006 werd een actualisatie van de in 2006 te subsidiëren projecten
doorgevoerd. Hieruit blijkt thans dat volgende projecten niet langer op de begroting 2006 maar op de
begroting voor 2007 of volgende jaren dienen te worden aangerekend.
Initiatiefnemer
Antwerpen
(Ekeren)
Lennik
Kortenberg
Destelbergen
totaal VLK

WE in gebruik

VLK EURO

19

01/07/06

328.945,86

16
19
20
74

2007
01/04/07
01/11/06

277.007,04
328.945,86
346.258,80
1.281.156,74

naar
begrotingsjaar
2007
2008
2008
2007

Hierdoor daalt de kredietbehoefte in de begroting 2006 inzake vastleggingskredieten van 2.441.124,54 euro
(141 x 961,83 euro x 18 jaar) of afgerond 2.442 duizend euro tot 1.159.966,98 euro of afgerond 1.160
duizend euro.
Het Gok van 803.000 euro voor 2006 is gebaseerd op de ingebruikname van de projecten van 1998 tot 2004.
De door te voeren aanpassing van het vastleggingskrediet van 2006 heeft geen gevolgen op het
ordonnanceringskrediet van 2006.

Dit maakt dat uiteindelijk volgende projecten op de begroting 2007 dienen te worden aangerekend.
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Initiatiefnemer

WE in gebruik

Moorslede
Antwerpen
(Ekeren)
Destelbergen
totaal VLK
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VLK EURO

17
19

01/2006
07/2006

294.319,98
328.945,86

20
56

11/2006

346.258,80
969.524,64

Bovenvermelde elementen resulteren voor de OCMW's in een te voorzien vastleggingskrediet van
969.524,64 euro (56 x 961,83 euro x 18 jaar) of afgerond 970 duizend euro.
Ordonnanceringskrediet:
De uitbetalingen gebeuren in het eerste kwartaal van het jaar volgend op de definitieve erkenning en
vastlegging. Het overeenstemmende ordonnanceringskrediet dient bijgevolg voorzien 2 jaar na de
ingebruikname. In 2007 dient dus krediet voorzien voor die flats die in gebruik zijn genomen tot 2005, zijnde
901 in totaal.
Onderstaande tabel geeft een overzicht :

Jaar
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Totaal

Ingebruik Vastgelegd in
-name
1998
1999
46
46
125
125
74
143
89
203
63
91
67
901

46

125

2000

2001

42

32
113

2002

2003

2004

2005

2006

30
89
203
63
91
67

42

145

119

203

63

91

67
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PROGRAMMA 41.4
GEZINSAANGELEGENHEDEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN*

NGK
GVK
GOK
VRK
Macht.

Krediet
384.516

2004
Uitvoering %
99,93

Krediet
399.262

2005
Uitvoering %
99,92

2006
Krediet
430.644

2007
Krediet
460.313

* exclusief Kind en Gezin.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Via het programma 41.4 worden diensten en voorzieningen gesubsidieerd die de gezinnen ondersteunen in
hun opvoedingsopdracht en hun gezinsleven. Dit gebeurt voornamelijk via de dotatie aan Kind en Gezin en
via de subsidies aan verenigingen en voorzieningen ter uitvoering van het decreet van 14 juli 1998 houdende
de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg
(thuiszorgdecreet). Binnen de thuiszorg zijn de diensten voor gezinszorg de belangrijkste soort voorziening.
Dit deel van de memorie heeft enkel betrekking op de thuiszorg (basisallocatie 34.02 en 34.03). Het gedeelte
Kind en Gezin vindt men in deel 3.
Volgende strategische doelstelling wordt nagestreefd:
- het waarborgen van een toereikend, efficiënt, effectief en voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en
kwaliteitsvol zorgaanbod.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
Doelstelling 1: de realisatie van het groeipad voor de diensten van de gezinszorg
Doelstelling 2: uitbouw van nieuwe initiatieven oppashulp, dagverzorging en nacht- en kortverblijf
Doelstelling 3: ondersteuning van de mantelzorger via de mantelzorgverenigingen
C. De omschrijving van de instrumenten
Doelstelling 1: de realisatie van het groeipad voor de diensten van de gezinszorg
Met de goedkeuring van het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 bestaat er een wetgevend kader voor de
verschillende thuiszorgvoorzieningen.
Voor iedere deelsector werd er een programmatie uitgetekend op basis van demografische gegevens. Deze
programmatie houdt rekening met de vergrijzing van de bevolking. Met deze programmatie tracht men de
behoefte aan thuiszorg weer te geven. Bij de diensten voor gezinszorg wordt de programmatie uitgedrukt in
aantal te verlenen uren gezinszorg.
Het budget van 2007 voor gezinszorg laat ruimte voor een uitbreiding van het huidige urencontingent
gezinszorg met 2,5%. Deze uitbreiding stemt overeen met de demografische evolutie.
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Bij de toekenning van de extra uren aan de diensten voor gezinszorg zal er, naast een maximale benutting
van de uren, een optimale regionale verdeling nagestreefd worden en zal er rekening gehouden worden met
de huidige invulling van de programmatie. Op deze manier wordt de geografische toegankelijkheid van het
aanbod geoptimaliseerd.
Doelstelling 2: uitbouw van nieuwe initiatieven oppashulp, dagverzorging en nacht- en kortverblijf
Ook voor de andere thuiszorgsectoren werd er een programmatie uitgewerkt. Net zoals bij de diensten voor
gezinszorg geeft het programmacijfer de vraag naar thuiszorgvoorzieningen weer. De invulling van de
programmatie is voor de meeste thuiszorgvoorzieningen nog vrij laag.
Bij de begrotingscontrole 2006 werd er voor de uitvoering van het Vlaams Meerbanenplan 1500 duizend
euro georiënteerd naar de zorgvormen kortverblijf en dagopvang. Het is de bedoeling om in het kader van
het Vlaams Meerbanenplan de aandacht voor de gevolgen van een toenemende participatie op de
arbeidsmarkt op het zorglandschap te concretiseren. De formules kortverblijf en dagopvang moeten verder
worden gepromoot door de invulling van de programmatie budgettair haalbaar te maken.
In 2006 werden deze middelen gebruikt om 11 dagverzorgingscentra en 157 woongelegenheden kortverblijf
te erkennen. In 2007 zullen er dan nog eens 10 dagverzorgingscentra en 146 woongelegenheden kortverblijf
erkend worden. De rest van de middelen “Vlaams Meerbanenplan” zijn bestemd voor de projectsubsidiëring
van alternatieven voor nacht-, kort- en dagopvang.
In 2006 waren er ook extra middelen om de uren oppashulp die gepresteerd worden door vrijwilligers, uit te
breiden. In totaal werd er een uitbreiding van 5% vooropgesteld tegenover de uren van het referentiejaar
2004. Dit geeft een groei van 34.261 uren.
Doelstelling 3: ondersteuning van de mantelzorger via de mantelzorgverenigingen
Momenteel zijn er 5 verenigingen van gebruikers en mantelzorgers erkend. De programmatie biedt ruimte
voor 5 verenigen en is dus volledig ingevuld.
De verenigingen van gebruikers en mantelzorgers ontvangen jaarlijks een subsidie-enveloppe die hen in staat
stelt om de gebruikers en hun mantelzorgers te ondersteunen en hun gemeenschappelijke belangen te
onderkennen en te behartigen.
D. De omschrijving van de prestaties, prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
1. De diensten voor gezinszorg
In Vlaanderen zijn er momenteel 126 diensten voor gezinszorg erkend. De voornaamste opdracht van de
diensten voor gezinszorg bestaat uit hulpverlening aan gezinnen en personen in moeilijkheden in hun eigen
thuismilieu. Deze diensten vormen, samen met de schoonmaakhulp en de thuisverpleging, de spil van de
thuiszorg.
De hulpverlening is in hoofdzaak gericht op hulpbehoevende bejaarden (80%). Tevens wordt hulp geboden
aan jonge gezinnen bij een geboorte of bij gezinnen die wegens ziekte of andere problemen van één of meer
van de gezinsleden hulp nodig hebben (20%).

Prestaties: aantal toegekende uren gezinszorg
Ieder jaar wordt aan iedere dienst voor gezinszorg een maximaal subsidiabel urencontingent toegekend. In
2006 bedroeg het totaal subsidiabele urencontingent 14.791.207 uren.
Prestatiedrijvers:
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Regelgeving: bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de
erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg.
Budgettaire parameters:
De diensten voor gezinszorg ontvangen subsidies op basis van een aantal subsidieparameters waaronder de
belangrijkste zijn:
- gepresteerde uren (13.908.921 uren in 2004);
- uren bijscholing (253.656 uren in 2004);
- geholpen gezinnen (66.501 geholpen gezinnen in 2004);
- flexibele werkuren (166.064 uren in 2004).
2. De lokale dienstencentra
Prestaties: aantal erkende lokale dienstencentra
Op het moment van de begrotingsopmaak waren er 152 lokale dienstencentra erkend.
Prestatiedrijvers:
In de regelgeving voor de lokale dienstencentra is er een programmatie ingeschreven. Het programmacijfer
bedraagt op basis van demografische cijfers een maximum van 576 erkende lokale dienstencentra. Deze
worden per gemeente geprogrammeerd.
Regelgeving: bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de
erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg.
Budgettaire parameter: een forfaitair subsidiebedrag
De subsidie-enveloppe voor een lokaal dienstencentrum dat gelegen is in het Vlaamse Gewest bedraagt
26.521,86 euro per kalenderjaar in 2007. De subsidie-enveloppe voor een lokaal dienstencentrum dat gelegen
is in het tweetalige gebied Brussel- Hoofdstad bedraagt 31.782,27 euro per jaar in 2007.
Deze subsidie-enveloppe kan eventueel verhoogd worden met een subsidie voor personenalarmtoestellen.
3. De regionale dienstencentra
Prestaties: aantal erkende regionale dienstencentra
Op het moment van de begrotingsopmaak waren er 50 regionale dienstencentra erkend.

Prestatiedrijvers:
In de regelgeving van de regionale dienstencentra is er een programmatie ingeschreven. Het programmacijfer
bedraagt op basis van demografische cijfers een maximum van 60 erkende regionale dienstencentra. Deze 60
regionale erkende dienstencentra worden verder opgedeeld per provincie en per bestuurlijk arrondissement.
Hierbij wordt er rekening gehouden met de demografische gegevens van ieder arrondissement.
Regelgeving: bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de
erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg.
Budgettaire parameter: een forfaitair subsidiebedrag
De subsidie-enveloppe voor een regionaal dienstencentrum bedraagt 21.765,09 euro per kalenderjaar in
2007.
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Deze subsidie-enveloppe kan eventueel verhoogd worden met een subsidie voor personenalarmtoestellen.
4. De dagverzorgingscentra
Prestaties: aantal erkende diensten en aantal erkende verblijfseenheden
Op het moment van de begrotingsopmaak waren er 96 dagverzorgingscentra en 1296 verblijfseenheden
erkend. Hiervan werden er 11 dagverzorgingscentra erkend in het kader van het Vlaams Meerbanenplan.
In 2007 zullen er nog eens 10 dagverzorgingscentra erkend kunnen worden.
Prestatiedrijvers:
In de regelgeving van de dagverzorgingscentra is er een programmatie ingeschreven.
Het programmacijfer voor 2006 bedraagt op basis van demografische cijfers een maximum van 2596
verblijfseenheden in erkende dagverzorgingscentra, met dien verstande dat elk dagverzorgingscentrum
minstens zeven en maximum vijftien verblijfseenheden moet hebben. Deze centra worden regionaal
geprogrammeerd. In de praktijk zullen er ongeveer 200 dagverzorgingscentra kunnen erkend worden.
Regelgeving: bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de
erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg.
In het regeerakkoord 2004-2009 is het uitbreiden en stimuleren van de uitbouw van de dagverzorgingscentra
een belangrijke doelstelling.
In het Vlaams Meerbanenplan werden er extra middelen ingeschreven voor dagopvang.
Budgettaire parameter: een forfaitair subsidiebedrag per centrum
De eerste drie jaar van de erkenning ontvangen de dagverzorgingscentra, ongeacht hun gemiddelde
bezettingsgraad, een forfaitair bedrag. Nadien ontvangen ze een subsidie-enveloppe op basis van de
gemiddelde bezettingsgraad.
De dagverzorgingscentra die een gemiddelde bezettingsgraad realiseren van minimum 10, komen in 2007 in
aanmerking voor een subsidie-enveloppe van 29.462,23 euro per jaar. De dagverzorgingscentra die een
gemiddelde bezettingsgraad hebben van minder dan 10 maar van minimum 7 kunnen evenredig aan de
gemiddelde bezettingsgraad die ze realiseren, een subsidie-enveloppe ontvangen van 26.620,31 euro,
23.778,37 euro of 20.937,52 euro naargelang ze een gemiddelde bezettingsgraad hebben van minstens 9, 8 of
7.

5. De centra voor kortverblijf
Prestaties: aantal erkende centra voor kortverblijf en aantal erkende woongelegenheden
Op moment van de begrotingsopmaak waren er al 157 centra voor kortverblijf erkend met een gezamenlijke
capaciteit van 733 erkende woongelegenheden. Hiervan werden er 157 woongelegenheden kortverblijf
erkend in het kader van het Vlaams Meerbanenplan.
In 2007 zullen er nog eens 146 woongelegenheden kortverblijf erkend kunnen worden.
Prestatiedrijvers:
In de regelgeving van de centra voor kortverblijf is er een programmatie ingeschreven.
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Het programmacijfer 2006 bedraagt op basis van demografische cijfers een maximum van 2596
woongelegenheden in erkende centra voor kortverblijf, met dien verstande dat elk centrum voor kortverblijf
minstens drie en hoogstens tien woongelegenheden moet hebben. Deze centra worden per gemeente
geprogrammeerd.
Regelgeving: bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de
erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg.
In het regeerakkoord 2004-2009 is het uitbreiden en stimuleren van de uitbouw van de centra voor
kortverblijf een belangrijke doelstelling.
In het Vlaams Meerbanenplan werden er extra middelen ingeschreven voor kortverblijf.
Budgettaire parameter: een forfaitaire toelage per woongelegenheid
De subsidiëring van een centrum voor kortverblijf is het product van het aantal woongelegenheden,
vermenigvuldigd met de basistoelage van 2131,44 euro (2007), en vermenigvuldigd met een percentage
afhankelijk van de gemiddelde bezetting. Dit percentage wordt als volgt bepaald:
- gemiddelde bezetting van meer dan 75 %: 100 %;
- gemiddelde bezetting van meer dan 50 tot en met 75 %: 75 %;
- gemiddelde bezetting van meer dan 25 tot en met 50 %: 50 %.
Ongeacht de gerealiseerde gemiddelde bezettingsgraad kan aan de centra voor kortverblijf gedurende de
eerste drie jaar dat ze in aanmerking komen voor subsidiëring, een forfaitaire basissubsidie van 2131,44 euro
per woongelegenheid toegekend worden.
6. De diensten voor oppashulp
Prestaties: aantal uren oppas gepresteerd door vrijwilligers
In 2004 zorgden de diensten voor oppashulp voor ongeveer 895.000 uren oppas, waarvan er ruim 650.000
gepresteerd werden door vrijwilligers. In 2006 kon het aantal uren oppas, dat gepresteerd wordt door
vrijwilligers, groeien met 34.261 uren.

Prestatiedrijvers:
Regelgeving: bijlage 6 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de
erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg.
In het regeerakkoord 2004-2009 wordt het ondersteunen, het bevorderen en waarderen van het
vrijwilligerswerk vooropgesteld. In het verlengde daarvan wordt de stimulering en de uitbreiding van
oppashulp door vrijwilligers als prioriteit beschouwd.
Budgettaire parameter:
Vanaf 1 juli 2006 wordt aan iedere dienst voor oppashulp een maximaal subsidiabel urencontingent
toegekend. Het totaal subsidiabele urencontingent voor de periode juli 2006 tot en met 31 december 2006
bedraagt 347.618 uren.
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet een dienst voor oppashulp minstens 5000 uren oppas
door vrijwilligers laten presteren.
De subsidie-enveloppe voor de diensten voor oppashulp bestaat uit:
1° een basissubsidie van 10.388,69 euro als de norm van 5000 uren vrijwilligersoppas wordt gehaald;
2° een forfaitair bedrag van 1 euro per uur oppas door vrijwilligers, dat de 5000 uren overstijgt.
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Aan een dienst wordt in het eerste jaar waarin hij voor subsidiëring in aanmerking komt, een urencontingent
toegekend van maximaal 7000 uren vrijwilligersoppas.
Een dienst voor oppashulp die, tijdens het eerste jaar dat hij voor subsidiëring in aanmerking komt, de norm
van 5000 uren niet haalt, kan toch een subsidie-enveloppe ontvangen die gelijk is aan de basissubsidie van
10.388,69 euro.
7. De verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
Prestaties: aantal erkende verenigingen
Op het moment van de begrotingsopmaak waren er 5 verenigingen van gebruikers en mantelzorgers erkend.
Prestatiedrijvers:
In de regelgeving van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers is er een programmatie
ingeschreven. De programmatie biedt ruimte voor 5 erkenningen. De programmatie is dus volledig ingevuld.
Regelgeving: bijlage 7 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de
erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg.
In het regeerakkoord 2004-2009 wordt er extra aandacht besteed aan de ondersteuning van de mantelzorger
onder meer via mantelzorgverenigingen.
Budgettaire parameter: een forfaitair subsidiebedrag
In 2007 bedraagt de subsidie-enveloppe voor de verenigingen 86.271,29 euro.
8. Projecten
In uitvoering van het thuiszorgdecreet kunnen er subsidies verleend worden voor projecten.
Een project wordt gedefinieerd als een bijzonder initiatief met betrekking tot de thuiszorg, dat gekenmerkt
wordt door een tijdelijk, vernieuwend en experimenteel karakter. Met deze projecten wil men vernieuwende
initiatieven een kans laten zich te bewijzen. De minister moet hiervoor de thema’s bepalen waarbinnen deze
projecten moeten vallen.
Een deel van de middelen “Vlaams Meerbanenplan” zijn bestemd voor de projectsubsidiëring van
alternatieven voor nacht-, kort- en dagopvang.
In 2006 werden de volgende thema’s vastgelegd:
- De uitbouw van het concept “comfortdag” in een erkend centrum voor dagverzorging;
- De uitbouw van een mini-fitnesszaal voor ouderen in een erkend centrum voor dagverzorging;
- De bevordering van de zichtbaarheid en beschikbaarheid van het aanbod aan thuiszorgondersteunende
initiatieven, gebruik makend van ICT;
- De uitbouw van palliatieve zorg binnen de thuiszorgondersteunende initiatieven.

* * *
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Buiten het thuiszorgdecreet en dus ook buiten de hierboven uiteengezette doelstellingenstructuur worden op
het programma 41.4 nog vier andere soorten van voorzieningen aangestuurd. Dit zijn:
-

de verenigingen voor “opvoedingsondersteuning”
de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden
de centra voor integrale gezinszorg
de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg

Hierna volgt een toelichting per sector:
a. De “opvoedingsondersteuning”
Prestaties: aantal activiteiten
Voor 2007 bedraagt de totale subsidiekost 96 duizend euro. Dit budget laat toe ongeveer 1050 activiteiten
en/of samenkomsten inzake opvoedingsondersteuning te subsidiëren.
Prestatiedrijvers:
Het decreet houdende de inrichting van activiteiten inzake opvoedingsondersteuning kwam tot stand op 19
januari 2001 en vervangt het vroegere besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de
erkenning en subsidiëring van de verenigingen inzake gezinseducatie.
Dit decreet betekent tegelijk een verruiming in die zin dat een groot aantal initiatiefnemers kan intreden,
terwijl de vroegere gezinseducatieve vormingsactiviteiten enkel uitgevoerd konden worden door een beperkt
aantal erkende verenigingen. Daarnaast stelt dit decreet de activiteiten ook open voor doelgroepen die met de
vroegere regelgeving niet bereikt werden door de typische organisaties.
Budgettaire parameters:
Er worden twee soorten activiteiten gesubsidieerd, namelijk voorlichtingsactiviteiten en OVT (Opleiding,
Vorming en Training) reeksen. Voorlichtingsactiviteiten bestaan uit één bijeenkomst en per georganiseerde
activiteit wordt een subsidie van 100 euro uitbetaald.
OTV-reeksen houden minstens 3 bijeenkomsten in en maximum 6 in. Per bijeenkomst wordt een subsidie
uitbetaald van 75 euro (maximum 450 euro). Per jaar mag elke initiatiefnemer maximum 12 activiteiten
inrichten.
Indien in een welbepaald kwartaal blijkt dat de resterende kredieten op de begroting niet meer toereikend
zijn om voor iedere activiteit het volledige subsidiebedrag te betalen, worden voormelde subsidiebedragen
verlaagd in verhouding tot het nog resterende krediet en rekening houdend met alle subsidieerbare
activiteiten van dat kwartaal.
b. De opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden
Prestaties: aantal opleidingen
Jaarlijks kunnen er 45 opleidingen georganiseerd worden.

Prestatiedrijver:
De jaarlijkse groei van de contingenten van de diensten voor gezinszorg doet de nood aan verzorgenden
toenemen. In dit kader werd in 2000 het budget van de opleidingen opgetrokken zodat er 45 opleidingen in
plaats van 32 opleidingen gesubsidieerd kunnen worden.
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Budgettaire parameters: een forfaitair bedrag
Per opleidingscyclus wordt een subsidiebedrag van 27.712,19 euro (2007) voorzien op voorwaarde dat
minstens 10 cursisten deelnemen aan de bekwaamheidsproef. Als het minimum vereist aantal deelnemers
aan de bekwaamheidsproef niet wordt bereikt, wordt de subsidie verminderd met een forfaitair bedrag van
1385,61 euro per leerling nodig om dit minimum te bereiken.
c. De centra voor integrale gezinszorg
Prestaties: aantal erkende diensten voor integrale gezinszorg en toegekende capaciteit
In Vlaanderen zijn er 6 centra voor integrale gezinszorg erkend. Hun totale capaciteit bedraagt 252 eenheden
(1 eenheid staat voor één begeleiding van een cliëntsysteem). Dit betekent 91.980 opvangdagen per jaar van
365 dagen.
Prestatiedrijvers:
In de regelgeving van de centra voor integrale gezinszorg wordt het aantal toegekende eenheden beperkt tot
252 eenheden in de residentiële, semi-residentiële en ambulante werkingen.
In 2005 hadden de centra voor integrale gezinszorg samen een bezetting van 87.553 opvangdagen, 94,19 %
van de totale capaciteit (91.980 dagen).
Regelgeving: besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en
subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg.
Budgettaire parameters: forfaitaire bedragen
De subsidie bestaat uit forfaitaire bedragen voor de basiserkenning, voor extra schijven van erkende
eenheden, voor aanvullend toegewezen voltijds equivalenten en voor toegewezen geregulariseerd DACpersoneel.
Binnen de begrotingskredieten worden deze bedragen geïndexeerd overeenkomstig de wet van 1 maart 1977
houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen worden gekoppeld. De basisindex is de spilindex van toepassing op 1 januari 2006.
Om het effect van de anciënniteitstijging, namelijk de ontwikkeling van het verloop van de gemiddelde
geldelijke anciënniteit die de personeelsleden jaarlijks hebben opgebouwd met ingang van 1 januari 2000, op
te vangen wordt overeenkomstig de regelgeving en binnen de perken van de begrotingskredieten de
forfaitaire subsidiebedragen aangepast met een door de Vlaamse Regering te bepalen parameter. De stijging
van die anciënniteit kan niet meer dan 12 maanden per jaar bedragen.
De parameter wordt bepaald door de minister, bevoegd voor de bijstand aan personen

d. De diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg
Prestaties: aantal toegewezen VTE logistiek personeel, VTE GESCO-personeel
In 2006 werden er 2386,65 VTE logistiek personeel en 296,75 VTE GESCO-personeel aan de diensten voor
logistieke hulp en aanvullende thuiszorg toegewezen.
Prestatiedrijvers: het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profitsector 2000-2005 (VIA-akkoord
2000-2005)
In het VIA-akkoord 2000-2005 is één van de maatregelen de regularisatie van de DAC-projecten. In 2001
werden de DAC’ers uit de poetsdiensten geregulariseerd. De nieuwe sector ‘diensten voor logistieke hulp en
aanvullende thuiszorg’ werd opgericht. Zij vormen een belangrijke bijkomende zorgfunctie.
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Naast middelen voor de DAC-regularisatie waren er in het VIA-akkoord 2000-2005 eveneens middelen
ingeschreven voor jobcreatie. In 2006 werd de laatste stap van de maatregel jobcreatie uitgevoerd. De
middelen jobcreatie werden vertaald naar 126 VTE aan logistiek personeel en bijhorende omkadering.
Budgettaire parameters: een enveloppefinanciering
De diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg worden gesubsidieerd via een
enveloppefinanciering. De subsidies worden toegekend op basis van hun scores op twee resultaatsindicatoren
namelijk het aantal gefactureerde uren en de invulling van de norm omkadering (begeleidend en
leidinggevend personeel). De diensten die niet voldoende scoren op deze resultaatsindicatoren ontvangen
niet de volledige subsidie-enveloppe.
Het aantal gefactureerde uren in 2005 bedroeg 3.649.235 uren.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 34.01: Subsidies aan initiatiefnemers die activiteiten inzake opvoedingsondersteuning
organiseren

NGK

Krediet
118

2004
Uitvoering %
100

Krediet
96

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
96

2007
Krediet
96

Het budget 2007 van 96 duizend euro is gebaseerd op de realisatiegraad van 2006.
De trend voor 2007 is gelijklopend met 2006.
Een budget van 96 duizend euro zou moeten volstaan om de ingediende aanvragen te honoreren.
Basisallocatie 34.02: diensten voor gezinszorg en opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
301.890
100

2005
Krediet
Uitvoering %
315.174
100

2006
Krediet
338.832

2007
Krediet
359.544

In 2007 is er 1.248 duizend euro bestemd voor de subsidiëring van de opleidingscentra. Voor de subsidiëring
van de diensten voor gezinszorg is er nog 353.109 duizend euro beschikbaar.
De verhoging van het krediet 2007 met 20.712 duizend euro ten opzichte van 2006 is het gevolg van
volgende maatregelen:
- Overheveling naar PR 41.4 BA 34.03 (oppashulp):
- Overdracht kredieten VIA-akkoord 2006-2011
(maatregel b1a en b1b):
- Groeipad urencontingent:
- Index:
- social profit akkoord 2006 koopkracht en kwaliteit
- Totaal

- 296 duizend euro
+ 400 duizend euro
+ 8473 duizend euro
+ 6948 duizend euro
+ 5.187 duizend euro
+ 20.712 duizend euro

Basisallocatie 34.03: subsidies aan verenigingen en voorzieningen in uitvoering van het decreet
betreffende de thuiszorg

NGK

Krediet
10.025

2004
Uitvoering %
97,49

Krediet
10.201

2005
Uitvoering %
97,02

2006
Krediet
10.079

2007
Krediet
15.940

De stijging van het krediet in 2007 met 5861 duizend euro ten opzichte van het krediet 2006 is het gevolg
van:
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- Middelen Vlaams Meerbanenplan:
- Index:
- Herverdeling van PR 41.4 BA 34.02 (gezinszorg):
- Nieuw initiatief (personenalarmtoestellen)
- social profit akkoord 2006 koopkracht en kwaliteit
- Totaal

+ 1500 duizend euro
+ 232 duizend euro
+ 296 duizend euro
+ 3748 duizend euro
+ 85 duizend euro
5861 duizend euro

Basisallocatie 34.04: Subsidies aan centra voor integrale gezinszorg

NGK

Krediet
5078

2004
Uitvoering %
99,76

Krediet
5200

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
5399

2007
Krediet
5512

De stijging van het budget 2007 is het gevolg van de indexering van de forfaitaire subsidiebedragen, van de
aanpassing aan de anciënniteitstijging van het gesubsidieerde personeel, en van de invulling van de
budgetten 2006 van het social profit akkoord luiken koopkracht en kwaliteit.
Basisallocatie 34.06: Subsidies voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg

NGK

Krediet
67.405

2004
Uitvoering %
100

2005
Krediet
68.591

Uitvoering
100

2006
Krediet
76.238

2007
Krediet
79.221

De stijging van het budget met 2983 duizend euro in 2007 is het gevolg van:
- Overheveling naar Vlaams Zorgfonds*
- Overdracht kredieten VIA-akkoord 2006-2011
(maatregel b1a en b1b):
- Index
- social profit akkoord 2006 koopkracht en kwaliteit
- Totaal

- 130 duizend euro
+112 duizend euro
+ 1526 duizend euro
+ 1475 duizend euro
+ 2983 duizend euro

*Teneinde een deel van de extra uitgaven op te vangen die het gevolg zijn van de versoepeling van de
terugbetalingsvoorwaarden voor tenlastenemingsdossiers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 130
duizend euro vanuit dit programma overgedragen naar de dotatie van het Vlaams Zorgfonds.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 41.4
IVA KIND EN GEZIN
Cijfermatig overzicht
In het kader van BBB ging per einde maart 2006 de Vlaamse openbare instelling Kind en Gezin over in het
intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin. Gezien er bij deze overgang
geen sprake is van een één op één relatie, houden die basisallocaties op te bestaan, waarin de kredieten
werden ondergebracht, die de VOI Kind en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap ontving.
Vanaf 2007 worden er dan ook nieuwe basisallocaties gecreëerd om de kredieten, die de IVA Kind en Gezin
van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, onder te brengen.
De kredieten die de VOI Kind en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap ontving, werden tem 2006
ondergebracht in de volgende vier basisallocaties:
(1) Basisallocatie 41.01 (programma 41.4): Dotatie aan Kind en Gezin;
(2) Basisallocatie 41.80 (programma 41.4): Dotatie aan Kind en Gezin gefinancierd met de nettoopbrengst van de Nationale Loterij;
(3) Basisallocatie 61.01 (programma 41.4): Dotatie aan Kind en Gezin tot financiering van de toelagen
voor de aankoop, bouw, verbouwing, uitbreiding en uitrusting van crèches;
(4) Basisallocatie 99.11 (programma 41.4): Vastleggingsmachtigingen aan Kind en Gezin.
De kredieten die IVA Kind en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, worden ondergebracht in de
volgende twee basisallocaties:
(1) Basisallocatie 41.02 (programma 41.4): Dotatie aan Kind en Gezin;
(2) Basisallocatie 41.81 (programma 41.4): Dotatie aan Kind en Gezin gefinancierd met de nettoopbrengst van de Nationale Loterij;

(1) NGK
(2) NGK
(3) NGK
(4) MAC

1ste BC 2006
Krediet in duizend EUR
296.304 (*)
561
5.568
6.016

Initiële begroting 2007
Krediet in duizend EUR
325.057
449
-

(*) bedrag 1ste BC 2006 (293.128 kEUR) + reeds goedgekeurde herverdelingsbesluiten (1.500 kEUR
en 247 kEUR + 1.429 kEUR)

Evolutie van de dotatie voor 2007:
Dotatie aan Kind en Gezin (PR 41.4 BA 41.02)
Voor 2007 is de dotatie aan Kind en Gezin (PR 41.4 BA 41.02) in vergelijking met het begrotingsjaar 2006
(PR 41.4 BA 41.01). met 28,751 mio EUR toegenomen. Zoals hierna verder gedetailleerd, is deze wijziging
van de dotatie toe te schrijven aan volgende elementen:
 de overdracht van kredieten vanuit de dotatie van Kind en Gezin naar andere basisallocatie en/of
programma’s (in het kader van BBB, in het kader van overgedragen bevoegdheden of een terugdraai
van éénmalig toegekende bijkredieten);
 de toekenning van een bijkrediet bij ongewijzigd beleid;
 de toekenning van bijkomende kredieten ter realisatie van nieuwe initiatieven in het kader van het
regeerprogramma;
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de toekenning van een bijkrediet voor het opvangen van de financiële gevolgen van de indexering
van de loon- en werkingskosten.

De overdracht van kredieten vanuit de dotatie van Kind en Gezin naar andere basisallocaties en/of
programma’s


In het kader van BBB ging per einde maart 2006 de Vlaamse Openbare Instelling Kind en Gezin
over in het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.
Samen met deze overstap werd vanuit Kind en Gezin de activiteit “inspectie” overgedragen aan het intern
verzelfstandigd agentschap “Inspectie” van het beleidsdomein welzijn. De overdracht van deze
activiteit brengt eveneens een overdracht van middelen met zich mee. Meer bepaald wordt 1.977
duizend EUR van de dotatie aan Kind en Gezin overgedragen en dit ten voordele van andere
basisallocaties binnen het beleidsdomein welzijn.


Ook in het kader van BBB wordt per 1 januari 2007 de bevoegdheid over de VIPA-dossiers door
Kind en Gezin overgedragen aan het intern verzelfstandigd agentschap “VIPA” van het
beleidsdomein welzijn. Ook deze overdracht van activiteit brengt een overdracht van middelen met
zicht mee (18 duizend EUR).



In het kader van de oprichting van een steunpunt wetenschappelijk onderzoek Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin draagt Kind en Gezin een bedrag van 32 kEUR over ter financiering van
dit steunpunt.



Op 1 juli 2006 is de bevoegdheid over de vzw Kinderrechtswinkels en de vzw Kinder- en
Jongerentelefoon overgedragen geworden aan de Vlaams minister van Jeugd. Samen met de
overdracht van bevoegdheid worden ook de middelen die Kind en Gezin recurrent in haar begroting
inschreef ten voordele van de vzw Kinderrechtswinkels en de vzw Kinder- en Jongerentelefoon (met
name 302 duizend EUR) overgeheveld. Aangezien de bevoegdheid werd overgedragen per 1 juli
2006, werd in 2006 dus ook nog maar de helft van de middelen overgeheveld. In 2007 wordt het nog
resterende gedeelte van dit bedrag, zijnde 151 duizend EUR overgeheveld.



In 2006 kreeg Kind en Gezin een éénmalig bijkrediet toegekend ten bedrage van 605 duizend EUR
en dit ter financiering van de meerkost verbonden aan de inwerkingtreding van het decreet
interlandelijke adoptie. In 2007 wordt dit éénmalig bijkrediet ten bedrage van 605 duizend EUR dan
ook teruggedraaid.

De toekenning van een bijkrediet bij ongewijzigd beleid




240 duizend EUR ter financiering van de invloed van de anciënniteit op de subsidiëring van de
Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG’s) en van de Vertrouwenscentra
Kindermishandeling (VK’s). Binnen deze sectoren van de preventieve gezinsondersteuning is
leeftijd / anciënniteit immers een parameter bij de subsidieberekening.
1.435 duizend EUR ter financiering van invloed van het gestegen aantal plaatsingsdagen binnen de
sector van de diensten voor opvanggezinnen op de uit te keren subsidiëring. Het jaarlijks aantal
plaatsingsdagen over het geheel van de diensten voor opvanggezinnen zit duidelijk in stijgende lijn.
Dit aantal is doorheen de laatste 3 jaar sterker toegenomen dan de formele uitbreiding van de
erkende capaciteit in de sector. Deze stijging is toe te schrijven aan de twee factoren: het groter
aantal aangesloten onthaalouders enerzijds en de steeds maar toenemende druk van de opvangvragen
anderzijds.

De toekenning van bijkomende kredieten ter realisatie van nieuwe initiatieven in het kader van het
regeerprogramma
Naar aanleiding van de initiële begroting 2007 werden volgende bijkredieten goedgekeurd ter realisatie van
nieuwe initiatieven binnen het beleidsdomein van de preventieve gezinsondersteuning:
 374 duizend EUR ter realisatie van opvoedingswinkels in 13 centrumsteden en in Brussel. De
opvoedingswinkels spelen in op de nood aan een “zichtbaar” aanbod inzake
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opvoedingsondersteuning, uitgaande van de verschillende actoren op het terrein die al actief bezig
zijn rond dit thema. Alle centrumsteden beschikken nu al over kinderopvang, onderwijs, een
consultatiebureau, Centra Algemeen Welzijnswerk… die middelen en krachten kunnen bundelen om
een zichtbaar en laagdrempelig aanbod rond opvoedingsondersteuning te creëren.
 580 duizend EUR ter realisatie van de doelstilling 7 uit het Globaal Plan Jeugdzorg, met name het
preventief ingrijpen op gedragsproblemen via het aanbieden van gerichte gedragsprogramma’s. Om
dit te realiseren wordt voorzien in het geleidelijk aan beschikbaar stellen in Vlaanderen van het
programma STOPP4-7 (“Samen Terug Op Pad”). Dit is een sterk wetenschappelijk onderbouwd
programma dat zich richt op kinderen tussen 4 en 7 die al gedragsproblemen vertonen thuis of op
school, en hun context. STOPP4-7 zal geleidelijk aan beschikbaar worden gesteld in Vlaanderen en
zal structureel gekoppeld worden aan de opvoedingswinkels. Met de toegekende middelen is het
mogelijk om in 2007 reeds 2 bijkomende teams te laten opstarten. Na 2007 zullen er nog bijkomend
5 dergelijke teams opgestart worden.
 221 duizend EUR ter financiering van de rol van de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
binnen de netwerken crisishulp. Om de realisatie van crisisjeugdhulp mogelijk te maken werd er een
hulpprogramma ontwikkeld (in een netwerkverband tussen voorzieningen). Dit hulpprogramma
heeft vier opdrachten: permanentie, interventie, begeleiding en opvang. De hier toegekende
middelen zijn nodig om de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning in staat te stellen te
participeren aan het netwerk crisishulp met als doelstelling mee de permanentie waar te maken.
 1.012 duizend EUR ter realisatie van de doelstelling 8 uit het Globaal Plan Jeugdzorg, met name het
versterken van het specifiek aanbod voor gezinnen met opvoedingslast. Om deze doelstelling te
realiseren wordt onder andere voorgesteld om de capaciteit van de Centra voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning beperkt uit te breiden. De toegekende middelen zijn noodzakelijk om 40
bijkomende plaatsen te realiseren in 2007.
 502 duizend EUR ter valorisatie van de directiefunctie, zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan
voor de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. In dit ontwikkelingsplan werden 8 projecten
opgenomen die de expertise van de centra versterken en het voortbestaan van de centra mogelijk
maken. Om het plan kans op slagen te geven dient de functie van directeur binnen een
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling gevaloriseerd te worden. Alleen op deze manier kan de
functie van directeur buiten het basisequipe georganiseerd worden en kan deze zijn/haar mandaat
terdege opnemen in alle externe en interne vertegenwoordigings- en samenwerkingsfora.
 600 duizend EUR wordt in 2007 éénmalig toegekend aan de sector van de consultatiebureaus. Dit
project heeft tot doel de sector van de consultatiebureaus te ondersteunen bij de professionalisering
waaraan zij verwacht worden te voldoen (onder andere op het vlak van kwaliteitszorg).
 1.424 duizend EUR wordt in 2007 éénmalig toegekend om de aankoop van visusscreeningstoestellen mogelijk te maken. Kind en Gezin wil systematisch en gebruik makend van een
elektronisch screeningstoestel oogproblemen bij de kinderen onder de schoolleeftijd opsporen. Deze
visusscreening zal, net zoals het geval is bij de gehoorscreening, geïntegreerd worden in een
totaalprogramma van verwijzing, opvolging en registratie.
 2.207 duizend EUR wordt in 2007 éénmalig toegekend om Triple P binnen de preventieve zorg te
implementeren. Triple P staat voor Positive Parenting Program. Het is een getrapt systeem dat
bestaat uit vijf niveaus van opvoedingsondersteuning die zijn afgestemd op de verschillende
behoeften van gezinnen. Het programma is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en
jarenlange ervaring met ouders en kinderen. Naast trainingen voor professionals omtrent de
gehanteerde methodieken bevat het programma ook andere informatiebronnen voor ouders zoals
boeken, handleidingen, video’s, folders ed. Met de toegekende middelen is het mogelijk om in 2007
de regioverpleegkundigen van Kind en Gezin te trainen en het noodzakelijk materiaal aan te kopen.
Daarnaast zijn er naar aanleiding van de initiële begroting 2007 eveneens volgende bijkredieten
goedgekeurd ter realisatie van nieuwe initiatieven binnen het beleidsdomein van de kinderopvang:
 700 duizend EUR ter financiering van de maatregelen om de werkdruk van de diensten voor
opvanggezinnen te verlichten. Uit onderzoek is gebleken dat de werkdruk in de diensten voor
opvanggezinnen beduidend hoger ligt dan bij de globale Vlaamse beroepsbevolking en dan bij
gelijkaardige contactberoepen. Om hieraan tegemoet te komen zal er een pooling worden opgezet bij
de diensten voor opvanggezinnen. Dergelijk poolen zullen opdrachten vervullen voor en over alle
deelnemende diensten, waardoor de individuele diensten van een aantal taken ontlast worden en de
werkdruk kan verminderen. De toegekende middelen dienen ter financiering van deze poolen.
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5.100 duizend EUR om 3.000 bijkomende plaatsen in de kinderopvang ter realiseren (over de
periode 2006 – 2007). Over de periode 2006-2007 wordt de uitbreiding van de kinderopvang met
3.000 plaatsen als doelstelling vooropgesteld. De uitbreiding van kinderopvang wordt gespreid over
verschillende soorten voorzieningen (kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen,
zelfstandige opvang, initiatieven buitenschoolse opvang) en kost op recurrente basis 6,9 mio EUR.
Een eerste deel van de financiering is reeds in 2006 toegekend geworden aan de dotatie van Kind en
Gezin. In 2007 worden de nog resterende benodigde middelen (met name 5,1 mio EUR) aan de
dotatie van Kind en Gezin toegevoegd.
 395 duizend EUR wordt in 2007 éénmalig toegekend ter financiering van de proefprojecten van
samenwerking in het kader van de nieuwe organisatie van de Vlaamse kinderopvang (CKO’s). In het
verlengde van het conceptueel kader voor een nieuwe organisatie van de Vlaamse kinderopvang
worden proefprojecten opgezet. Deze moeten aantonen welke de mogelijkheden en de knelpunten
zijn, en waar gerichte acties en aanpassing van het instrumentarium aangewezen is, om een concept
van samenwerking (CKO) in de praktijk te brengen. De toegekende middelen dienen om de
proefprojecten financieel te compenseren, ze te begeleiden en de resultaten ervan te evalueren.
 10.385 duizend EUR ter realisatie van het actieplan flexibele en occasionele opvang. Het actieplan
flexibele en occasionele opvang omvat 8 acties met een budgettaire consequentie ten bedrage van
10,385 mio EUR voor het beleidsdomein welzijn.
Tenslotte is er ook een éénmalig bijkrediet toegekend binnen de sector adoptie:
 645 duizend EUR wordt éénmalige toegekend ter realisatie van het steunpunt nazorg adoptie. De
opdrachten van dit te erkennen steunpunt nazorg liggen vast in het decreet interlandelijke adoptie en
zijn coördinerend en ondersteunend van aard (netwerking, expertise bevorderen, trefgroepen
ondersteunen,…).
de toekenning van een bijkrediet voor het opvangen van de financiële gevolgen van de indexering van de
loon- en werkingskosten.
Naar aanleiding van de initiële begroting 2007 werd een bijkrediet ten bedrage van 5.716 duizend EUR
toegekend om de financiële gevolgen van de indexering van de loon- en werkingskosten op te vangen.
Dotatie aan Kind en Gezin gefinancierd met de netto-opbrengst van de Nationale Loterij (PR 41.4 BA
41.81)
Jaarlijks kan Kind en Gezin rekenen op een bedrag afkomstig uit de winstdeling van de Nationale Loterij.
Met deze middelen kan Kind en Gezin een belangrijk aantal projecten (mee)financieren. In het bijzonder
komen die projecten die aandacht besteden aan kansarmoede, de integratie van risicogroepen, het inspelen op
bijzondere leefsituaties en dergelijke in aanmerking voor financiering. In het recente verleden kon Kind en
Gezin jaarlijks rekenen op een bedrag van 561 duizend EUR. Naar aanleiding van de initiële begroting 2007
werd reeds 80% hiervan effectief toegekend, zijnde 449 duizend EUR.
Dotatie aan Kind en Gezin tot financiering van de toelagen voor de aankoop, bouw, verbouwing, uitbreiding
en uitrusting van crèches (PR 41.4 BA 61.01)
Vastleggingsmachtigingen aan Kind en Gezin (PR 41.4 BA 99.11)
In het kader van BBB wordt vanaf 2007 de taak met betrekking tot de VIPA-dossiers vanuit Kind en Gezin
overgedragen aan het intern verzelfstandigd agentschap “VIPA” van het beleidsdomein welzijn. Deze
overdracht heeft als gevolgd dat vanaf 2007 Kind en Gezin niet langer VIPA-dotatie (PR 41.4 BA 61.01) of
VIPA-vastleggingsmachtigingen (PR 41.4 BA 99.11) aanvraagt. De benodigde kredieten worden immers
vanaf 2007 aangevraagd door het intern verzelfstandigd agentschap “VIPA” van het beleidsdomein welzijn.
Overige elementen
Naast de toegekende kredieten is er bij het opmaken van de begrotingstabel ook rekening gehouden met de
volgende elementen:
 Overgedragen resultaat 2006 ten bedrage van 185 duizend EUR.
Dit overgedragen resultaat wordt verklaard door de inzet van personeelsleden in het kader van de
publieke sociale maribel en de ermee gepaard gaande tegemoetkomingen vanwege de RSZ. Het
overgedragen resultaat 2006 stemt overeen met de reeds door de RSZ in 2006 gestorte
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tegemoetkomingen die betrekking hebben op de inzet van personeelsleden aan te rekenen op het
begrotingsjaar 2007.
Over te dragen resultaat 2007 ten bedrage van 177 duizend EUR.
Het over te dragen resultaat 2007 heeft dezelfde verklaring als het overgedragen resultaat 2006.
Verwacht mag worden dat de RSZ in het kader van de publieke sociale maribel reeds in 2007 een
aantal tegemoetkomingen zal storten, dewelke betrekking hebben op de inzet van personeelsleden
dewelke pas op het begrotingsjaar 2008 zullen aangerekend worden.
Opname uit het reservefonds te bedrage van 3.017 duizend EUR.
CFO-dotatie ten bedrage van 658 duizend EUR.
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VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
PROGRAMMA 41.5
GEHANDICAPTENZORG
Het begrotingsprogramma 41.5 omvat na de inwerkingtreding van het kaderbesluit "Beter Bestuurlijk
Beleid" en de heroriëntering van de diverse administratieve onderdelen, nog twee effectieve basisallocaties
(BA). De oude dotaties met betrekking tot de investeringen werden met ingang van 1 januari 2007
overgedragen naar het begrotingsprogramma 40.2 binnen hetzelfde beleidsdomein Welzijn en
Volksgezondheid.
De voornaamste basisallocatie, BA 41.70, omvat de werkingsdotatie aan het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH). Tot 1/4/2006 droeg deze basisallocatie het nummer 41.11 maar door
de reorganisatie BBB werd de nummering voor het beleidsdomein WVG aangepast.
Met de middelen uit deze dotatie worden niet alleen de subsidies die in het kader van de statutaire
opdrachten van het 'Vlaams Fonds' uitgekeerd worden maar ook de werkings- en personeelskosten gedragen.
Nog in deze basisallocatie opgenomen zijn de tussenkomsten in de loonsubsidies voor GESCO's en
startbaners die tot en met het dienstjaar 2006 via afzonderlijke begrotingskanalen aan het Vlaams Fonds
werden doorgestort.
Vanaf het dienstjaar 2006 bevat deze basisallocatie tenslotte ook de begrotingsmiddelen in het kader van het
medio 2005 afgesloten Derde Vlaams Intersectoraal Akkoord.
Sinds het begrotingsdienstjaar 2003 is er een dotatie bijgevoegd, namelijk BA 41.80, waarop de doorstorting
verrekend wordt van de winst van de Nationale Loterij die rechtstreeks door de Vlaamse Regering toegekend
en verdeeld wordt. Voor het Vlaams Fonds betekent dit een aandeel van ca. 19% van deze winst. De voor
de Begroting 2007 voorziene dotatie vertegenwoordigt momenteel maar 80% van de theoretische waarde; het
resterend gedeelte vertegenwoordigt 1.210.000 euro.
In tabelvorm verhoudt dit programma zich over de laatste jaren als volgt:
2005
Programma 41.5
verdeeld over :
NGK - werking
NGK - Nationale Loterij
NGK - ordonnancering
MAC - VIPA

1.141.328
1.106.334
17.000
17.994

(in 1.000 €)
2006
Vóór BBB
Na BBB
1.200.400
957.630

983.704

1.158.726
6.504
16.872
18.298

978.863
4.841
0
0

919.660
6.051
15.891
16.028

2007
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Om de vergelijking tussen de laatste 2 dienstjaren te vergemakkelijken is de kolom 2006 ontdubbeld : de
kolom 'vóór BBB' omvat de dotaties verworven bij de begrotingscontrole 2006 terwijl de kolom 'na BBB'
enkel de dotaties weergeeft voor het VFSIPH / VAPH op jaarbasis.
De groei van de werkingsdotaties bedraagt dus 6,96%, maar in constante prijzen berekend vertegenwoordigt
het groeipad 1,72% ten aanzien van 2006. Deze groei is enerzijds ingevuld door nieuwe middelen voor het
wegwerken van de wachtlijsten (7,5 mio euro) en anderzijds is voorzien in de nodige kredieten om de
afwerking van de dagprijsdossiers te versnellen (8,984 mio euro).
De inflatiegebonden groei vertegenwoordigt 18,29 mio euro en omvat de aanpassing van de lonen aan de
indexsprong van einde september 2006 alsmede een aanpassing aan het algemeen prijspeil van 1,5%.

BETER BESTUURLIJK BELEID
In het kader van de reorganisatie van de Vlaamse overheid, werd het Vlaams Fonds, door toepassing van het
oprichtingsdecreet van 7 mei 2004, per 1 april 2006 omgevormd in een intern verzelfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid en worden er delen van zijn activiteiten afgesplitst naar het beleidsdomein Werk
en Sociale Economie. De betoelaging in het kader van de VIPA-regelgeving wordt vanaf 1 januari 2007
gecentraliseerd bij het IVA VIPA. De inspectietaken tenslotte worden gecentraliseerd bij het IVA Inspectie
binnen het beleidsdomein Welzijn en Volksgezondheid.
In de loop van het dienstjaar 2006 zijn dan ook de nodige migraties doorgevoerd en werd in een
herverdelingsbesluit ook een aangepaste begroting voorgesteld die rekening houdt met de aanpassingen
binnen de diverse beleidsdomeinen. Deze operatie is des te ingewikkelder verlopen aangezien de transfer
gebeurde midden in een begrotingsdienstjaar waardoor de oude entiteiten een bepaalde periode de rechten en
verplichtingen dienden te vervullen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.
Het financiële plaatje van de transfers op jaarbasis binnen Beter Bestuurlijk Beleid is voor het VAPH te
herleiden tot de volgende kerncijfers :
1 a. overdracht Werk en Sociale Economie (werkingsmiddelen)
243.725 keuro
b. overdracht Werk en Sociale Economie (ordonnanceringskredieten)
981 keuro
c. overdracht Werk en Sociale Economie (investeringsmachtigingen)
2.270 keuro
d. overdracht Werk en Sociale Economie (Nationale Loterij)
453 keuro
2 a. overdracht IVA Inspectie (werkingsmiddelen)
3 a. overdracht IVA VIPA (werkingsmiddelen)
b. overdracht IVA VIPA (ordonnanceringskredieten)
c. overdracht IVA VIPA (investeringsmachtigingen)

660 keuro
200 keuro
15.891 keuro
16.028 keuro

Globaal genomen betekende de operatie Beter Bestuurlijk Beleid voor het Vlaams Fonds een afname van de
dotatie met 280,1 mio euro of 23,3% van al zijn werkingsmiddelen toegekend bij de Begrotingscontrole
2006.
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Krachtlijnen gehandicaptenbeleid 2007

De persoon met een handicap (pmh) moet op een duidelijke, kwaliteitsvolle en eenvoudige wijze begeleid
worden naar de voor hem meest geschikte ondersteuning. We moeten hiervoor beschikken over een
transparante en éénduidige zorgregie. Niet alleen wensen we hiermee aan een continue monitoring van de
zorgnoden van de persoon met een handicap te doen, maar we willen ook in staat zijn om de meest urgente
zorgvragen te beantwoorden.
We werken een meer kwaliteitsvolle diagnose- en indicatiestelling uit om de toegang tot het dienstenaanbod
te vereenvoudigen en te verfijnen.
Naast de heroriëntatie van de diagnostiek en indicatiestelling en het project Persoonlijke Toekomstplanning
is er nog een derde spoor te nemen inzake de verdere ontwikkeling van de trajectbegeleiding: Aan de
ambulante diensten willen we de mogelijkheid bieden om het voortraject voor bepaalde doelgroepen beter te
verzorgen op het vlak van de vraagverheldering en het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden binnen het
reguliere eerstelijnscircuit.
De aanpassing en de verdere uitbouw van een kwalitatieve zorgverlening staan volledig in functie van de
zorgvraag en de ondersteuningsbehoeften van de persoon met een handicap.
Het doel van de zorgregie is noodsituaties prioritair opvangen en het zorgaanbod aan de personen met een
handicap toekennen die de meest urgente zorgvragen hebben. De lijst van “urgent wachtende” personen met
een handicap werken we weg door een capaciteitsuitbreiding te voorzien en te operationaliseren op basis van
een wetenschappelijk onderbouwde programmatiestudie.
Een correcte en tijdige subsidiëring van de voorzieningen waarborgt de continuïteit in de zorgverlening. In
2006 waren de nodige financiële middelen voorhanden. De maandelijkse voorschotten werden volledig en
tijdig vereffend.
Ook dit jaar werk ik aan de realisatie van de geïndividualiseerde zorgtoewijzing of ‘de zorggradatie’. De
financiële studiegroepen verrichten onderzoek naar nieuwe normen voor de personeelsomkadering van de
zorgprogramma’s, naar de effecten op de eigen bijdrageregelingen en de financiële situatie van de
gebruikers, en naar de instrumenten voor de berekening van de exploitatiekosten van voorzieningen en
dienstverleningscentra. Het resultaat van de studiegroepen wordt verder gebruikt om te komen tot een eerste
voorstel aangaande personeelsverdeling en financiering van de zorg. Via proefexperimenten met alternatieve
financieringsvormen en de invoering van projecten geïntegreerd wonen zal informatie verzameld worden om
nieuwe financieringsmodellen uit te werken.
In 2006 worden een 230-tal PAB-budgetten toegekend. Het merendeel hiervan zal begin 2007 opstarten.
Voor de toekenningen die in het kader van het uitbreidingsbeleid 2007 zullen gebeuren, is een inhaaloperatie
‘inschaling’ opgestart voor alle PAB-aanvagen. Aan de hand van de bekomen PAB-profielen zal ik voor het
toekomstige toekenningsbeleid de krijtlijnen kunnen trekken.
De behandelingstermijn van een dossier Individuele Materiële Bijstand is aanzienlijk ingekort. Een nieuwe
en/of aangepaste regelgeving voor de terugbetaling van de hulpmiddelen is in voorbereiding. Ook in 2006
vond de herziening van de refertelijst voor hulpmiddelen plaats, in overeenstemming met het besluit terzake.
De volgende herziening is gepland in januari 2007.
Afhankelijk van de beslissing over de al dan niet – gehele of gedeeltelijke – verankering van de aangepaste
vrijetijdswerking voor PmH binnen het beleidsdomein Cultuur, zal ik dit dossier met inachtneming van enige
afstand dan wel van dichtbij, blijvend verder opvolgen. In elk geval moet een definitieve verankering van
deze werking verzekerd worden om op blijvende wijze te voorzien in de nodige vrijetijdsondersteuning voor
de doelgroep.
Ook in 2007 zal ik mijn diensten gelasten om het onderwijsdossier ‘Leerzorg’ vanuit Welzijn van zeer nabij
mee op te volgen. Wellicht zal in de loop van de verdere afhandeling van dit dossier duidelijk worden welke
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de specifieke bijdrage vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan zijn tot het
leerzorgkader dat momenteel wordt ontwikkeld.
Ook in 2007 zal ik de inspanningen van de vervoersvoorzieningen voor PmH verder blijven opvolgen.

II.

Opdracht en doelstellingen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

De strategische doelstellingen van het VAPH vinden hun bestaansreden in het oprichtingsdecreet van 7 mei
2004 (Belgisch Staatsblad van 11 juni 2004), de regelgeving en het ondernemingsplan. Met deze 7
doelstellingen draagt het VAPH bij tot de beleidsopties zoals verwoord in het Vlaams regeerakkoord 20042009 en de Beleidsnota Welzijn en Gezondheid 2005-2009
De kernopdracht van het agentschap is verwoord in artikel 4 §1 van voornoemd oprichtingsbesluit :
“Het agentschap heeft als missie de maatschappelijke integratie en de participatie aan de
samenleving van personen met een handicap te bevorderen, door ondersteuning te verlenen waardoor
ze hun autonomie en kwaliteit van leven kunnen optimaliseren.
Het neemt bij de uitvoering van zijn taak het zelfbeschikkingsrecht, de keuzevrijheid, de
mogelijkheden en de ervaringsdeskundigheid van de persoon met een handicap en zijn leefomgeving
als uitgangspunt.
Het agentschap stimuleert de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een
handicap, en werkt mee aan de uitvoering van een inclusief beleid voor de doelgroep.”

Mede door de nieuwe bestuurlijke aanpak middels het invoeren van de beheersovereenkomst, worden deze
strategische organisatiedoelstellingen op een specifieke wijze vertaald naar het operationele niveau. De
daarin opgenomen kernopdrachten worden, indien nodig, aangevuld met doelstellingen die in de beleidsnota
van de voogdijminister worden geformuleerd. Zij kunnen ook worden ondersteund door strategische
projecten die zich binnen een welbepaalde doelstelling situeren.
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In de tabel hierna worden al deze elementen schematisch voorgesteld.

Strategische organisatiedoelstelling 1
Het agentschap staat in voor deskundige adviesverlening en indicatiestelling en zorgt voor een
snelle toegang tot de geïndiceerde ondersteuning
Beleidsoptie
De P/H toeleiden naar de noodzakelijke ondersteuning
Kernopdrachten
1. De operationalisering v/d criteria voor de afbakening v/d doelgroep P/H.
2. Organisatie v/d rechtstreekse, individugerichte, materiële en financiële ondersteuning
aan P/H.
3. Het inschrijven van P/H.
4. Het organiseren van verhaalmogelijkheden.
Strategisch(e) project(en)
1. Herzien v/d diagnose- en indicatiestelling.
2. Vereenvoudiging v/d inschrijvingsprocedure.

Strategische organisatiedoelstelling 2
Het agentschap zorgt voor de aanwezigheid van voldoende gediversifieerde en op elkaar
afgestemde hulp- en dienstverlening aan de personen met handicap
Beleidsoptie
Verzekeren van voldoende en aangepast aanbod aan hulp- en dienstverlening
Kernopdrachten
1. Het organiseren van de ondersteuning aan personen met een handicap door het
programmeren op operationeel niveau, vergunnen en erkennen van voorzieningen.
2. Evaluatie en bijsturing van het aanbod aan hulpmiddelen
3. Evaluatie en bijsturing van PAB
4. Het financieren van de ondersteuning aan personen met een handicap
Strategisch(e) project(en)
Onderzoek zorggradatie - Vervanging van de huidige 13 zorgtypes door meer
gedifferentieerde zorgprogramma’s, met implementatie van een aangepast
financieringssysteem
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Strategische organisatiedoelstelling 3
Het agentschap zorgt als zorgregisseur voor een performante en klantgerichte
zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning
Beleidsoptie
De P/H toeleiden naar de noodzakelijke ondersteuning en het verzekeren van voldoende
aangepast aanbod aan hulp- en dienstverlening
Kernopdracht(en)
Organisatie en de afhandeling van de aanvragen tot ondersteuning en de
zorgaanwijzing, eenmaal het BVR Zorgregie is geïmplementeerd. Zorgregie speelt in
op verschillende beleidsopties; het zal het opstellen van programmatievoorstellen
beter kunnen onderbouwen)
Strategisch(e) project(en)
Implementatie van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende Zorgregie.

Strategische organisatiedoelstelling 4
Het agentschap neemt in de samenleving een spilpositie in als aanspreekpunt en
referentiecentrum inzake “handicap en samenleving” en stelt zijn know how ter beschikking.
Beleidsoptie
Kernopdracht(en)
1. Ontwikkelen van informatie en kennis
2. Ter beschikking stellen en/of verspreiden van informatie en kennis.
3. Benutten van informatie en kennis
Strategisch(e) project(en)
Ontwikkelen van een nieuw concept refertelijst en nieuwe regelgeving rond
Individuele Materiële Bijstand.

Strategische organisatiedoelstelling
Het agentschap vervult de rol van gangmaker inzake inclusief beleid
Beleidsoptie
Een inclusief beleid voeren
Kernopdracht(en)
Stimuleren van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en
participatie van personen met een handicap
- Nastreven van inclusief onderwijs.
- Nastreven van aangepaste vrijetijdsbesteding.
- Inspanningen leveren om gebouwen toegankelijker te maken voor P/H.
- Zoeken naar meer geïntegreerde woonvormen voor P/H.
- Meer mobiliteit voor P/H.
Strategisch(e) project(en)
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Strategische organisatiedoelstelling 6
Het agentschap zorgt voor een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan P/H.
Beleidsoptie
Uitvoeren van het kwaliteitsdecreet voor welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
Kernopdracht(en)
1. Bevorderen van de kwaliteit van de ondersteuning aan personen met een handicap
2. Beheer en behandeling van klachten
Strategisch(e) project(en)

Strategische organisatiedoelstelling 7
Het agentschap zorgt ervoor dat de eigen organisatie performant en klantgericht wordt ingericht
zoals ook de dienstverlening door het agentschap
Beleidsoptie
Interne reorganisatie van het agentschap ten behoeve van P/H.
Kernopdracht(en)
1. Registratie en integratie van alle gegevens, nodig ter ondersteuning van de
operationele uitvoering van de kernopdrachten en ter ondersteuning van de
beleidsgerichte input
2. Afsluiten en uitvoeren van samenwerkingsakkoorden met allerhande instanties,
instellingen, diensten en verenigingen
3. Uitvoeren van de wettelijke subrogatie met betrekking tot schadeloosstelling door
derden
4. Uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken en het realiseren van hieraan
gekoppelde verbeterprojecten, teneinde de dienstverlening van het agentschap te
verbeteren
5. Realisatie van administratieve lastenverlaging
6. Snellere behandeling van dossiers
Strategisch(e) project(en)

De strategische organisatiedoelstellingen worden tevens uitgedrukt in kwantitatieve doelstellingen, waarbij.
een door het agentschap of door de regering te behalen norm afgesproken zal worden.
Naast doelstellingenparameters wordt ook voorzien in ‘monitoringindicatoren’ : indicatoren die door het
agentschap worden gemeten en die bijdragen tot de beleidsvoorbereiding en/of –evaluatie. In tegenstelling
tot doelstellingenparameters, wordt voor monitoringindicatoren geen te behalen norm afgesproken.
De specifieke objectieven en verbeterdoelen m.b.t. de doelstellingenparameters worden jaarlijks bepaald in
het ondernemingsplan. Als dit nodig blijkt uit de evaluatie van de realisaties van het afgelopen jaar kunnen
in het volgende ondernemingsplan ook nieuwe doelstellingen m.b.t. de monitoringindicatoren worden
afgesproken.
Analytisch wordt voor de doelstellingenparameters een onderscheid gemaakt tussen ‘volumeparameters’ die
een inspanningsverbintenis meten en ‘resultatenparameters’ die een resultaatsverbintenis meten.
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Toelichting bij de statutaire begrotingsuitgaven voor het dienstjaar 2007

Naast de beleidsintenties omtrent de wachtlijstproblematiek, die bij het begin van deze memorie worden
uitvergroot, vormt de hoofdmoot van het beleid van het VAPH natuurlijk het Constant Beleid, buiten de
courante wetgeving die uiteraard verder wordt uitgevoerd, in afwachting van nadere specificaties vanuit het
functioneel bevoegd kabinet die worden verwacht bij de eerste begrotingscontrole van het jaar 2007.

In 2002 werd een belangrijke aanzet gegeven om semi-residentiële en residentiële voorzieningen de
mogelijkheid te bieden om cliënten en hun gezinnen te begeleiden in de eigen thuisomgeving. Binnen de
bestaande erkenningen heroriënteren de voorzieningen hun dienstverlening verder naar ambulante
hulpverlening. Hiervoor wordt met de techniek van convenanten gewerkt : bindende afspraken tussen de
inrichtende macht van de voorziening en het VAPH.

Een tweede element vormen de resultaten van het Meerjarenplan 2003-2007 dat werd opgesteld in het
verlengde van de Task Force Wachtlijsten (2002). Het in 2003 aan de Commissie Welzijn gepresenteerde
Plan gaat uit van een implementatie van 6.000 aanvullende plaatsen in de (semi-)residentiële en ambulante
zorgvormen naast de verhoging met het aantal Persoonlijke Assistentiebudgetten met 2.200 eenheden. De
Vlaamse Regering verklaarde er zich in principe mee akkoord en dit resulteerde in een significante aangroei
in de jaren 2003 - 2006. De voorliggende begroting 2007 omvat dan ook de nodige kredieten om de partiële
kredieten voor 4 maanden voorzien in 2006 om te zetten naar een subsidiëring op jaarbasis.
De begroting 2007 zal toelaten om op het einde van het dienstjaar de doelstellingen van het Rekenhof
omtrent de administratieve en financiële afhandeling van de dagprijsdossiers, die het Vlaams Parlement
medio 2004 onderschreef, te halen. Dit betekent dat én de resterende dagprijzen over 2004 én alle
dagprijsdossiers van het dienstjaar 2005 effectief financieel verrekend kunnen worden (voor zover uiteraard
de dossiers administratief volledig zijn). Daarenboven wordt ook de stipte betaling van de wettelijke
maandelijkse voorschotten gegarandeerd.

Aansluitend op de inspanningen voor de wachtlijsten moet erover worden gewaakt dat de beschikbare
ondersteuning transparant en eerlijk wordt toegekend. Dit betekent onder meer dat individuen of groepen
van personen met een handicap niet onredelijk lang moeten wachten om effectief ondersteuning te krijgen :
een duidelijke en volledige registratie van de zorgvragen en hun goede opvolging zijn hierbij cruciaal.
Daarom werd een actuele besluitvorming uitgewerkt die een globaal regelgevend kader creëert waarbinnen
niet alleen de zorgregie, doch ook de erkenning en subsidiëring van een platform van verenigingen van
personen met een handicap wordt geregeld. Dit nieuwe concept vervangt de tijdens de vorige legislatuur
uitgewerkte besluiten waarbij het Platform veel te weinig middelen toebedeeld kreeg om efficiënt te kunnen
sturen.
Vandaag is in alle geledingen van het Vlaams gehandicaptenbeleid inderdaad het inzicht doorgebroken dat
de zorg moet worden vernieuwd naar een meer behoeftegestuurd, meer transparant en gepersonaliseerd
stelsel, waarin de zorgnood van personen met een handicap bepalend is voor het zorgaanbod. Met
voornoemd besluit kan het zorgbemiddelingsbeleid vertrekken van een volledige en permanente registratie
van alle verduidelijkte zorgvragen, ongeacht of dit nu gebeurde via een voorziening dan wel een verwijzende
instantie.
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Het Decreet van 17 juli 2000 inzake het persoonlijke assistentiebudget verruimt, in vergelijking met het
experimentele kader, de doelgroep en het toepassingsgebied van de persoonlijke assistentie, die voortaan als
nieuwe zorgvorm in het Vlaams Fonds ter beschikking staat. In toepassing van het uitvoeringsbesluit van 15
december 2000, gelet op de grote interesse van de zorgvragers, voorziet de begroting 2007 op jaarbasis nu
reeds in de uitbetaling van ca. 1.345 budgetten met een totaalbedrag van ruim 35,8 miljoen Euro; de
inspanning te leveren inzake Nieuw Beleid 2007 is hierbij nog niet verrekend.

In het huidige ondersteuningsaanbod wordt er erkend dat er niet enkel inhoudelijk onvoldoende ruimte
geboden wordt voor een adequate, gepersonaliseerde opvang; ook wat betreft de financiering is er op dit
moment te weinig differentiatie. Het aanbod en de financieringswijze bieden inderdaad quasi geen
mogelijkheid om in te spelen op de feitelijke verschillen in de ondersteuning die de personen met een
handicap vragen. Het project zorggradatie zal dan ook een prominente plaats innemen in het VAPH tijdens
het komende dienstjaar. Dit project is reeds zo gevorderd dat voor de volwassen gehandicapten 25 typemodules ontwikkeld werden, waarvan 19 modules voor wonen en 6 voor de dagbesteding. Deze modules
vervangen de nu bestaande 11 zorgvormen zowel binnen de ambulante als residentiële dienstverlening. Voor
alle cliënten zal dan een aanvullende inschaling gebeuren teneinde elk van hen een type module voor wonen
en/of module dagbesteding toe te wijzen. Vertrekkende vanuit die verdeling van de huidige zorgzwaarte
zullen voor de modules personeelsnormen worden toegewezen vertrekkende van het huidig
personeelsbestand. Aansluitend hierbij behoort de toewijzing van werkingsmiddelen tot de mogelijkheden,
al is het minimale doel van dit project dan al bereikt. Afhankelijk van de bereidheid tot verandering in de
sector wordt hierdoor de invoering van een persoonsvolgend of -gebonden budget mogelijk zoals voorzien in
het terzake uitgewerkt wetgevend kader.

De aangekondigde hervorming van het beleid inzake de terugbetaling van materiële hulpmiddelen werd
geconcretiseerd door het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 dat vanaf 1 januari 2002 in
werking is getreden. De verdere toepassing van dit nieuw besluit leerde dat het nodig was een aantal scherpe
kanten ervan weg te halen en daarnaast werden ook reeds actualisaties aan de refertelijst en de eraan
gekoppelde bedragen aangebracht. Met het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 worden op
korte termijn de volgende aanpassingen doorgevoerd :
 het verlaten van de termijn van 4 jaar waarbij nog wel kan worden gewerkt met korven maar de
toekenning ervan is niet meer tijdsgebonden
 het bestedingspatroon wordt aangepakt derwijze dat er geen mogelijkheid meer zal zijn om in te teren
want dit systeem is onbeheersbaar.
Daarenboven werden in een kort termijnvooruitzicht een aantal initiatieven ontplooid die het mogelijk
moeten maken om het dossierbeheer te stroomlijnen w.o. een steekproefsgewijze toetsing van de gestelde
zorgvragen en hun controle, de verbetering van de werking van de Bijzondere Bijstandscommissie en de
uitbreiding van een systeem van infonota's voor toekenning zonder verder onderzoek. Op middellange en
lange termijn moet vooral aandacht gaan naar een hertekening van het adviestraject, naast het herdenken van
het systeem van de refertelijst met activiteiten in plaats van domeinen. In budgettaire termen vertaald, is in
de Begroting 2007 een krediet van 39 mio euro ingeschreven dat het moet mogelijk maken én de dossiers
van de vroegere regelgeving én deze ingediend in toepassing van het BVR van 14 mei 2004 volledig en
correct te honoreren.

Een kenniscentrum hulpmiddelen (KOC) is gelast met het onderzoek, de beleidsadvisering en de
adviesverlening bij complexe aanvraagdossiers. Dit centrum is vanaf 2003 volwaardig gehuisvest bij de
centrale administratie van het VAPH en beschikt over een, niet geïndexeerde, enveloppe van 595.000 euro
voor bekostiging van zijn werkzaamheden.
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In toepassing van de wijziging van artikel 6 van het Decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van het
Vlaams Fonds, wordt de regeling van de wettelijke subrogatie verder concreet uitgebouwd. Deze regeling
vult de contractuele subrogatie aan en geeft het Fonds de mogelijkheid te interveniëren naar de
verantwoordelijke derde van een ongeval in de brede zin van het woord toe.
Deze regeling is noodzakelijk om de uitgaven die het Vlaams Fonds verricht in het kader van haar statutaire
opdrachten te kunnen recupereren. Het geeft aanvullend de mogelijkheid om te voorkomen dat
verzekeringsmaatschappijen en slachtoffers dadingen afsluiten voor sommen die onvoldoende groot zijn om
de werkelijke kosten en schade te dekken. Het is daarenboven een instrument om de verantwoordelijke
derde, meestal een automobilist, te responsabiliseren via de tussenkomst van zijn/haar
verzekeringsmaatschappij en kan tenslotte dienstig zijn om werk te maken van preventiemaatregelen (zoals
bijv. het dragen van de fietshelm, defensief rijgedrag promoten, veiligheid op de werkplaats,…).
Cijfermatig werden in deze begroting enkel pro memoriekredieten ingeschreven aangezien er zich een
tendens aftekent dat de invoering van de wettelijke subrogatie hoofdzakelijk voor gevolg heeft dat het
Vlaams Fonds in de toekomst van tegemoetkomingen "vrijgesteld" wordt wegens de geldelijke regeling die
getroffen wordt tussen de benadeelde persoon met een handicap en de aansprakelijke vergoedingsdebiteur.
Hierbij is afgesproken dat de personen die in dit geval zijn zullen beschouwd worden als gewone gebruikers
van een voorziening.

Tot slot van dit onderdeel dient ook te worden vermeld dat in onderhavig begrotingsvoorstel de reeds
gekende detailkredieten opgenomen zijn voor het Derde Interprofessioneel Akkoord (2006-2011); de
technische vertaling van de nog resterende materies en afspraken wordt momenteel uitgewerkt. De
ingeschreven kredieten betreffen in totaal 8,6 miljoen euro en omvatten alle maatregelen kwaliteit en
koopkracht, naast een krediet voor de uitbreiding van het aanbod.

IV.

Werkingsuitgaven voor het dienstjaar 2006

Naast de statutaire uitgaven heeft het VAPH ook werkingsuitgaven waarbij belangwekkende accenten
kunnen worden gelegd voor het beter functioneren als overheidsdienst. Algemeen gesteld blijven de
personeelsuitgaven en de werkingsuitgaven binnen het vooropgestelde groeipad en zullen ze alle
verplichtingen kunnen waarmaken die op de onderscheiden deelposten voorzien zijn.
In de voorbije jaren heeft de rechtsvoorganger van het VAPH zijn provinciaal netwerk volledig uitgebouwd
en kan het prat gaan op een moderne infrastructuur die de persoonlijke ontvangst van de personen met een
handicap garandeert binnen een functionele omgeving, Vanaf onderhavig dienstjaar zullen de
investeringsuitgaven voornamelijk voorzien in een opfrissing en verbetering van de infrastructuur van het
hoofdgebouw aan de Sterrenkundelaan (dat momenteel nog wordt gehuurd).

V.

Cijfermatige duiding

In de cijfermatige voorstelling van de begroting 2007 worden in deze volgorde de parameters, de
dotatieberekening en de schematische voorstelling van de dotaties behandeld.
Bij de begrotingsopmaak 2007 werd rekening gehouden met onderstaande economische parameters. Er werd
een inflatiecijfer van 1,5 % meegedeeld. Langs de uitgavenzijde moet dit cijfer, voor de
“werkingscomponenten”, nog steeds gecorrigeerd worden met 75%; voor de honoraria blijft 1,6% behouden.
Voor de wedden en lonen wordt voorlopig geen indexaanpassing toegepast -een indexsprong werd pas
genoteerd- en de vooruitzichten geven geen versnelling weer waardoor de spilindex niet in het dienstjaar
2007 zal worden bereikt.
De begroting 2007 schematisch voorgesteld geeft volgende resultaten :
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(in duizend €)
Totale uitgaven Begroting 2007

1.007.907
_________

Uitgavenposten dotatieberekening

1.007.907

Deze uitgaven worden gespijsd door:
1) Ontvangsten Begroting 2007
2) Saldo “Reserve voor aankoop gebouwen”
3) Overdracht van middelen per 31.12.2006
Oninvorderbaar
4) Overschot Begrotingsrichtlijn 2006

- 22.924
- 840
- 439

Saldo op investeringsdotatie 2006
Saldo op lopende verrichtingen 2006

0
0
________

pm

- 24.203
__________
983.704

4) Nog te financieren door diverse dotaties:

Investeringsdotatie 2007(ordonnnancering)
Nieuwe beleidskredieten 2007

Wachtlijsten
Dagprijsdossiers

0
- 7.500
- 8.984
_______
-16.484

Middelen 3e VIA-akkoord 2006 - 2011

- 5.305

Werkingsdotaties
Basisdotatie Constant Beleid
"Social Profit"-middelen 2001-2005

- 899.345
36.677
__________
- 936.022

Provisie voor interestopbrengst
Loonsubsidies GESCO - startbanen
Dotatie winst Nationale
(voorschot 80%)

Loterij

- 737
- 2.024
4.841
0
-18.291

Indexprovisie (loon)
Index (werking + honoraria)

__________
BEGROTING IN EVENWICHT

- 0-
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PROGRAMMA 41.6
MAATSCHAPPELIJK OPBOUWWERK
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANSTEN
2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
7.454

Uitvoering%
100

2005
Krediet
7.618

Uitvoering%
100

2006
Krediet
7.885

2007
Krediet
8.157

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
De enige basisallocatie 34.01 van dit programma 41.6 dient voor het betalen van subsidies aan de erkende
organisaties voor maatschappelijk opbouwwerk: het Vlaams instituut, de regionale instituten en de
instellingen.
Het maatschappelijk opbouwwerk heeft als regelgeving het decreet van 26-6-1991 en het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 juli 2000. In het decreet wordt de opdracht bepaald als het bestrijden van vormen
van achterstelling die omschreven bevolkingsgroepen treffen, en die zich groepsmatig voordoen op een
voldoende verdichte en structurele wijze in een territoriaal omschrijfbare eenheid (artikel 2, 4°). Hierbij
wordt een eigen en kenmerkende methodiek gehanteerd, nl. op methodische en intentionele wijze met en
door de bevolking werken (art. 2, 3°).
Het maatschappelijk opbouwwerk speelt verder een voortrekkersrol in het welzijnswerk, omdat het in tegenstelling tot de meeste sectoren niet is gebonden aan een bepaalde doelgroep, thematiek of territorium. Het
kan integendeel telkens weer inspelen op nieuwe of nog onbekende noden, en/of nieuwe methodes en vormen van aanpak ontwikkelen. Het heeft zo verschillende nieuwe methodieken ontwikkeld zoals sociale en
leerwerkplaatsen, huurdersbonden, geïntegreerde buurtcentra, buurtgerichte basiseducatie en het heeft
werkingen opgebouwd die later in een regulier kader opgenomen werden, zoals dienstencentra en
integratiecentra voor migranten. In het kader van de “kansarmoedefondsen” zijn vele van deze werkvormen
overgenomen, en er werd en wordt daarin veel beroep gedaan op het maatschappelijk opbouwwerk voor
overdracht van ervaringen en methodiek, in het bijzonder wat betreft rechtstreekse werking met de doelgroep
en wijkgerichte aanpak met alle bevolkingsgroepen.

Strategische doelstellingen
Voor de sector werden 2 strategische doelstellingen geformuleerd, en uitwerkt in operationele
doelstellingen
Strategische doelstelling 1:
Bevorderen van participatie en emancipatie van groepen met meervoudige achterstelling
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Strategische doelstelling 2:
Uitwerken van oplossingen voor probleemsituaties, zowel ad-hoc als structureel
Operationele doelstellingen hierbij
2.1: Er is een werking waar er concentraties van meervoudig achtergestelde groepen zijn
2.2: Deze werking beantwoordt aan methodologische, kwantitatieve en kwalitatieve normen
2.3: Er is meer participatie en emancipatie

De instrumenten die de administratie hanteert zijn erkennen, subsidiëren, inspecteren, informeren. De
kostendrijvers zijn vooral de omvang en samenstelling van de toegekende personeelsformaties, de
anciënniteit en het indexeringsmechanisme.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Het is de enige basisallocatie van dit programma, en ze dient om de subsidies aan alle erkende organisaties te
betalen.
De kredietbehoefte werd berekend voor de erkende organisaties, aan de hand van de toegekende
personeelsformaties en volgens de regels voor loon- en werkingskosten vervat in de regelgeving.
Volgende factoren beïnvloeden de opbouw van het krediet:
- de gemiddelde anciënniteit van het personeel blijft stijgen, wat een stijging van de loonmassa op jaarbasis
met zich meebrengt
- overdracht van VIA-kredieten voor de uitvoering van het luik uitbreiding in 2007 zoals overeengekomen in
het VIA 3
- de indexstijging
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PROGRAMMA 41.7
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
Macht.

2004
2005
2006
Uitvoering % Krediet
Uitvoering
Krediet
92.894
99,5
94.566
99,7%
104.671
978
82,3
994
99,9%
1.011
978
68,1
1.183
58,6%
1.203

2007
130.880
4.270
1.790

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Het programma 41.7 maatschappelijk welzijn omvat hoofdzakelijk vier belangrijke beleidsvelden: het
inburgeringsbeleid, het vrijwilligerswerk, het algemeen welzijnswerk en het forensisch welzijnswerk. Ook de
subsidie aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor de vormingsactiviteiten in het kader van
haar OCMW-werking is opgenomen in dit programma. Het eerste beleidsveld behoort tot de bevoegdheid
van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering. De volgende drie
behoren tot de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Daarom
wordt deze toelichting opgemaakt aan de hand van deze beleidsvelden en niet volgens de nummering van de
basisallocaties.
1.1. Het Inburgeringsbeleid (BA 12.01, 12.03, 33.29, 33.50, 33.80, 34.01, 34.02. 34.03, 63.01)
Het Inburgeringsbeleid omvat enerzijds het inburgeringsbeleid sensu stricto en anderzijds het
diversiteitsbeleid dat in de vorige legislaturen werd aangeduid met de termen ‘integratiebeleid’ en/of
‘etnisch-cultureel minderhedenbeleid’.
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Strategische doelstelling 1: Inburgering moet efficiënter en doeltreffender
Het “recht op en de plicht tot” inburgering, die het inburgeringsdecreet voorziet, is een dwingende
uitnodiging aan éénieder om actief aan de Vlaamse samenleving te participeren. Het beleid gaat immers uit
van een “emancipatorisch model” waarbij de nieuwe Vlaming op zijn of haar individuele verantwoordelijkheid als medeburger wordt aangesproken. Doelstelling is de zelfredzaamheid te verhogen waarbij iedereen zo
snel als mogelijk kan en dient aan te sluiten bij de Vlaamse samenleving.
Dit houdt in dat het de plicht is van elke burger om actief aan de samenleving deel te nemen, door er de
vereiste inspanningen voor te leveren, de Nederlandse taal en de waarden en normen van onze samenleving
te leren kennen, beheersen en mee uitdragen. Op haar beurt neemt de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid door een behoeftedekkend aanbod aan inburgeringstrajecten te bewerkstelligen, in eerste instantie
voor de prioritaire doelgroepen, waaronder diegenen die verplicht zijn een traject te volgen.
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Tegenover de belangrijke investering die de Vlaamse overheid doet in inburgeringstrajecten, staat de
individuele verantwoordelijkheidszin van de inburgeraar. De Vlaamse overheid is immers verantwoordelijk
voor een goed, toegankelijk en voldoende aanbod aan inburgeringscursussen, maar wie een inburgeringstraject volgt, dient dit ook af te maken. Inburgering is immers primair de verantwoordelijkheid van de
nieuwe Vlaming zelf. De inburgeringsplicht moet, waar nodig, effectief afgedwongen kunnen worden. Het is
in dit perspectief dat de sanctionering van de inburgeringsplicht momenteel herbekeken wordt. Bij de
aanpassing van het decreet is hiertoe al een eerste stap gezet.

Strategische doelstelling 2: Managen van diversiteit
De aanwezigheid van talrijke mensen van diverse herkomst betekent niet alleen een verrijking van de
Vlaamse samenleving, ze stelt de sociale samenhang ook op de proef. Dit houdt in dat men bij de analyse
van samenlevingsproblemen, die (kunnen) ontstaan door het ‘samenleven in diversiteit’, geen taboes meer
mag hanteren. Een aantal reële samenlevingsproblemen moeten worden benoemd en aangepakt, en dit op
zowat alle beleidsdomeinen. De integratiesector - verder diversiteitssector genoemd - vormt een belangrijke
schakel voor het aanpakken van die samenlevingsproblemen die kunnen ontstaan door de bestaande
diversiteit in de Vlaamse samenleving. Ze staat in voor het beheren van de bestaande diversiteit in de
Vlaamse samenleving en dit ten aanzien van alle Vlamingen, of ze nu van autochtone of allochtone herkomst
zijn.
Dit houdt in dat de ontwikkeling van initiatieven die tot doel hebben bepaalde thema’s en taboes
bespreekbaar te maken, worden aangemoedigd. Problemen dienen immers eerst benoemd te worden,
alvorens naar oplossingen gezocht kan worden. Tevens gaat er aandacht naar initiatieven die het
onveiligheidsgevoel kunnen verminderen. Er wordt onderzocht hoe samenlevingsproblemen en
conflictsituaties in de openbare ruimte beter kunnen gesignaleerd, opgevolgd en geremedieerd worden.
Tot slot worden initiatieven ontwikkeld om de autochtone en allochtone Vlamingen meer vertrouwd te
maken met de diversiteit in hun samenleving, die immers een onloochenbare en onomkeerbare realiteit is.
Het doel is de perceptie van diversiteit in de Vlaamse samenleving te normaliseren, en deze ook positief te
benaderen om te komen tot een open en moderne samenleving met respect voor gemeenschappelijke
waarden en normen.

Strategische doelstelling 3: Bevorderen van het samenleven in diversiteit : participatie, emancipatie en
verantwoordelijkheid
Samenleven in diversiteit is een verantwoordelijkheid van éénieder, ongeacht de herkomst, op grond van
gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Gedeeld burgerschap houdt in dat men wil komen tot
een sociale cohesie waarbij éénieders eigenheid en culturele identiteit blijft voortbestaan, maar waarbij de
gangbare waarden, normen en regels van onze democratische rechtsstaat, de hoeksteen van de Vlaamse
samenleving blijven vormen. Het respecteren van diversiteit ligt besloten in de fundamentele waarden en
normen die aan de basis liggen van de Vlaamse samenleving: zoals de gelijkheid van alle mensen, de
solidariteit, de vrijheid (opinievrijheid, godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting), het respect voor
de menselijke waardigheid en het burgerschap. Actief burgerschap houdt in dat éénieder, autochtoon én
allochtoon, de individuele verantwoordelijkheid neemt om volwaardig aan de Vlaamse samenleving te
participeren, ongeacht de herkomst, huidskleur of geloofsovertuiging. Meer participatie is de hefboom tot
emancipatie, enkel discriminatie bestrijden is niet voldoende: àlle burgers moeten samen aan de slag.
Dit houdt in dat het harmonieus samenleven in diversiteit een verantwoordelijkheid is van éénieder: de
overheid, de ondernemingen, de scholen en verenigingen. Het rijke aanbod aan organisaties, diensten,
sportinfrastructuur, cultuur, vrije tijd, enz., dat we in Vlaanderen hebben, moet immers voor iedereen
toegankelijk zijn. Drempels die een volwaardige toegankelijkheid verhinderen dienen weggewerkt te
worden. Hierbij heeft de diversiteitssector de opdracht tot het meewerken aan een betere toegankelijkheid en
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gelijke startkansen in alle beleidssectoren. Onderwijs en tewerkstelling vormen de hefbomen voor een
volwaardige toegang op andere terreinen.
Omdat (individuele) verantwoordelijkheid een sleutelwoord is in het regeerakkoord, worden allochtone
Vlamingen en het verenigingsleven meer bij het diversiteitsbeleid betrokken. Het verenigingsleven kan een
cruciale actor zijn in het versterken van het actief burgerschap van personen van diverse herkomst. Het
verenigingsleven kan de leden informeren en sensibiliseren over de maatschappij waarin zij leven en over
hun rechten en plichten daarin. In discussies over gedeelde problemen dient het verenigingsleven de leden
niet enkel over mogelijke oplossingen en ondersteuning te informeren, maar dienen ze ook hun leden meer
bewust te maken van hun eigen rol die ze kunnen spelen om hun situatie te verbeteren, zowel voor hen als
individu als voor de Vlaamse samenleving in zijn geheel. Dit is een belangrijk component van “empowerment” (d.w.z. het geheel van maatregelen ter stimulering van mensen, om zelf verantwoordelijkheid op te
nemen). Dit verenigingsleven kan als partner van de overheid een rol spelen wat inhoudt dat het als
beleidsadviseur en belangenbehartiger de achterban stimuleert en sensibiliseert om mee verantwoordelijkheid
op te nemen voor een succesvolle emancipatie en samenleven in diversiteit. Gezien de emancipatorische
doelstelling die de Vlaamse regering heeft vooropgesteld, zal men deze doelstelling met het Forum voor
Etnisch-culturele Minderheden, de officiële gesprekspartner van de Vlaamse overheid, trachten te
bewerkstelligen op het terrein.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
OD1: Verhogen van de zelfredzaamheid van inburgeraars.
OD2: Het bewerkstelligen van een toereikend aanbod aan inburgeringstrajecten, met prioriteit voor de
“prioritaire doelgroepen”.
OD3: Voorzien in een actieve doorverwijzing van minderjarige nieuwkomers naar onderwijsinstellingen en
het onthaalonderwijs en indien nodig naar gezondheids- en welzijnsinstellingen.
OD4: Het stimuleren van het maatschappelijk debat over samenleven in diversiteit, waarbij alle aspecten van
de realiteit aan bod dienen te komen.
OD5: Ontwikkeling van initiatieven om samenlevingsproblemen en conflictsituaties in de openbare ruimte
ten gevolge van het samenleven in diversiteit te signaleren, op te volgen en te remediëren.
OD6: Ontwikkeling van initiatieven om de noodzakelijke rechten van mensen zonder wettig verblijf te
waarborgen én om ze in de best mogelijke omstandigheden te oriënteren naar hetzij het land van herkomst,
hetzij een derde land.
OD7: Ontwikkeling van initiatieven om de autochtone en allochtone Vlamingen nog meer vertrouwd te
maken met de diversiteit in de samenleving, en deze positief te benaderen om te komen tot een open en
moderne samenleving met respect voor de fundamentele waarden en normen die aan de basis van die
samenleving liggen.
OD8: Verhogen van de toegankelijkheid van voorzieningen voor personen van diverse herkomst, zowel de
algemene voorzieningen als de voorzieningen van de overheid op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau.
OD9: Verhogen van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van allochtone en autochtone Vlamingen en
het verenigingsleven bij het diversiteitsbeleid.
OD10: Voldoende en duurzame woonwagenterreinen aanleggen.
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C. De omschrijving van de instrumenten
1. Erkenning
In uitvoering van het decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid (28 februari 2003) en het besluit
van de Vlaamse regering betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid (30 januari 2004) zijn – met ingang
van 1 oktober 2004 – de volgende 8 organisaties erkend als onthaalbureau:
- PINA – stedelijk onthaalbureau van de stad Antwerpen
- KOM-PAS, Centrum voor Anderstalige Nieuwkomers (bedient stad Gent)
- Provinciaal onthaalbureau Limburg
- Provinciaal onthaalbureau Vlaams-Brabant
- vzw PRISMA – onthaalbureau voor de provincie Antwerpen
- vzw ONOV – onthaalbureau voor de provincie Oost-Vlaanderen
- vzw PIC – onthaalbureau voor de provincie West-Vlaanderen
- vzw BON – onthaalbureau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
In uitvoering van het decreet inzake het Vlaamse beleid t.a.v. etnisch-culturele minderheden (28 april 1998)
en het besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten
voor het Vlaamse minderhedenbeleid (15 juli 2002) zijn de volgende voorzieningen erkend:
- Vlaams Minderhedencentrum
- 5 provinciale integratiecentra
- 1 integratiecentrum voor Brussel-Hoofdstad
- 2 lokale integratiecentra (Gent en Antwerpen)
- 29 integratiediensten
Vanaf 1 augustus 2000 is ook het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden erkend in
uitvoering van het decreet van 28 april 1998 en het besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning
en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (3 oktober 2003).

2. Subsidiëring
2.1 Gereglementeerde subsidiëring
De onthaalbureaus worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het
Vlaamse inburgeringsbeleid (30 januari 2004 gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering op 29 oktober
2004). (34.02)
Een onthaalbureau bouwt het primaire inburgeringstraject uit en heeft een opvolgfunctie bij de uitbouw van
het secundaire inburgeringstraject. Het primair inburgeringstraject is een vormingsprogramma, ondersteund
door trajectbegeleiding, dat op maat wordt aangeboden en dat nieuwkomers moet toeleiden naar de reguliere
voorzieningen.

De erkende integratiecentra en -diensten worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse
regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse
minderhedenbeleid (15 juli 2002). De subsidie gebeurt op basis van overeenkomsten met de bevoegde
minister waarin concrete resultaten en indicatoren bepaald worden. Met de meeste integratiediensten werden
pas nieuwe overeenkomsten voor drie jaar (2006-2008) afgesloten, in functie van het beoogde beleid. Met
de integratiecentra werden, eveneens in functie van het nieuwe beleid, addenda bij de lopende
overeenkomsten (2003-2008) afgesloten. Ook de lopende overeenkomst met het Vlaams
Minderhedencentrum werd aangepast. Met het VMC zal in 2007 een nieuw convenant worden afgesloten.
Het Vlaams Minderhedencentrum heeft een ondersteuningsopdracht naar de onthaalbureaus en de
integratiecentra en –diensten.
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De integratiecentra hebben een ondersteunings- en stimuleringsopdracht t.a.v. lokale besturen opdat deze
besturen een kwaliteitsvol diversiteitsbeleid zouden kunnen uitbouwen. De integratiediensten tot slot hebben
als opdracht het lokaal diversiteitsbeleid te ondersteunen.
Het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden wordt gesubsidieerd op basis van het
besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van
etnisch-culturele minderheden (3 oktober 2003). (34.01)
Het Forum, de gesprekspartner van de Vlaamse overheid, biedt een kader om overleg te plegen en visies of
standpunten uit te brengen over alle aangelegenheden die het samenleven in diversiteit aanbelangen en
bevorderen.
Naast de subsidiëring van de erkende voorzieningen wordt de vzw De Schroef gesubsidieerd op basis van
het besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor
het Vlaamse minderhedenbeleid (15 juli 2002). De subsidie gebeurt eveneens op basis van een overeenkomst
met de minister. (34.01)
De Schroef, een werking gericht op schippers (de trekkende beroepsbevolking in de binnenvaart en hun
gezinnen) heeft een ondersteunende en bewakende opdracht ten aanzien van het beleid in de verschillende
maatschappelijke domeinen.
De woonwagenterreinen worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse regering houdende
de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen
voor woonwagenbewoners (12 mei 2000) (BA 63.01)
Volgens dit besluit kunnen onder meer lokale besturen die een woonwagenterrein wensen te verwerven, in te
richten of aan te passen 90 % van de kostprijs vergoed krijgen door de Vlaamse Gemeenschap.

2.2 Niet gereglementeerde subsidiëring
Het decreet van 28 april 1998 voorziet de mogelijkheid om tussen 5 en 10% van het totale budget dat
jaarlijks wordt vastgelegd voor de uitvoering van dit decreet te besteden aan experimentele projecten. Voor
de toekenning van deze projectsubsidies worden duidelijke criteria en voorwaarden bepaald in functie van de
vooropgestelde doelstellingen in het beleid. (BA 34.03)
Een kwaliteitsvolle sociale tolkendienstverlening wordt ondersteund via Babel, Vlaamse Tolkentelefoon
vzw, en het Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal vzw. (BA 34.02)
De middelen om de subsidie-initiatieven ter versterking van het Inburgeringsbeleid in de ruime zin
(Managers van Diversiteit) te ondersteunen worden gecontinueerd. (BA 33.29)

2.3 Ondersteunende maatregelen
BA 12.01 ondersteunt de coördinatie van het diversiteitsbeleid en biedt beleidsruimte om in te gaan op
actuele ontwikkelingen en/of hot issues die zich aandienen en om leemtes op het vlak van kennis en/of actie
pro-actief en resultaatgericht te ondervangen. (BA 12.01)
In het kader van de uitvoering van het inburgeringsbeleid stelt de Vlaamse overheid een cliëntvolgsysteem
ter beschikking van de onthaalbureaus. Verder ondersteunt de Vlaamse overheid de gemeenten en OCMW’s
in hun informatietaak naar de nieuwkomers met informatiematerialen en elektronische adressenlijsten. (BA
12.03)
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Overzicht
Strategische doelstelling

Operationele doelstelling

Inburgering moet efficiënter
en doeltreffender

OD1 : Verhogen van de zelfredzaamheid van
inburgeraars.

Managen van diversiteit

Bevorderen van samenleven
in diversiteit

OD2: Het bewerkstelligen van een toereikend
aanbod aan inburgeringstrajecten, met prioriteit
voor de “prioritaire doelgroepen”.
OD 3: Voorzien in een actieve doorverwijzing van
minderjarige nieuwkomers naar onderwijsinstellingen en het onthaalonderwijs en indien nodig
naar gezondheids- en welzijnsinstellingen.
OD 4: Het stimuleren van het maatschappelijk
debat over samenleven in diversiteit, waarbij alle
aspecten van de realiteit aan bod dienen te komen.

Basis
Allocatie(s)
BA 34.02
BA 12.03
BA 33.29
BA 34.02
BA 12.03
BA 34.02
BA 12.03

BA 34.01
BA 34.03
BA 12.01
BA 33.29
OD 5: Ontwikkeling van initiatieven om
BA 34.01
samenlevingsproblemen en conflictsituaties in de
BA 34.03
openbare ruimte ten gevolge van het samenleven in BA 12.01
diversiteit te signaleren, op te volgen en te
BA 33.29
remediëren.
OD 6: Ontwikkeling van initiatieven om de
BA 34.01
noodzakelijke rechten van mensen zonder wettig
BA 34.03
verblijf te waarborgen én om ze in de best
mogelijke omstandigheden te oriënteren naar hetzij
het land van herkomst, hetzij een derde land.
OD 7: Ontwikkeling van initiatieven om de
BA 34.01
autochtone en allochtone Vlamingen nog meer
BA 34.03
vertrouwd te maken met de diversiteit in de
BA 12.01
samenleving, en deze positief te benaderen om te
BA 33.29
komen tot een open en moderne samenleving met
respect voor de fundamentele waarden en normen
die aan de basis van die samenleving liggen.
OD 8: Verhogen van de toegankelijkheid van
BA 34.01
voorzieningen voor personen van diverse
BA 34.03
herkomst, zowel de algemene voorzieningen als de BA 33.29
voorzieningen van de overheid op lokaal,
provinciaal en Vlaams niveau.
OD 9: Verhogen van de betrokkenheid en de
BA 34.03
verantwoordelijkheid van allochtone Vlamingen en BA 33.29
het verenigingsleven bij het diversiteitsbeleid.
OD 10 : Duurzame en aangepaste woonwagenBA 63.01
terreinen aanleggen
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D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters.
BA 34.01
1.1 Centra voor het Vlaamse minderhedenbeleid
prestaties
9 erkende en gesubsidieerde centra
prestatiedrijvers
Personeelsformatie van de 9 centra:
Centrum
Vlaams Minderhedencentrum
PIC West-Vlaanderen
PIC Oost-Vlaanderen
IN Gent
PRIC Vlaams-Brabant

Personeel
21
8,25
21
10,5
15

Centrum
PRIC Limburg
Antwerpen-stad
Antwerpen-provincie
PI Brussel
Totaal

Personeel
10,5
34,5
20
15,8
156,55

Sinds 2002 is er een enveloppenfinanciering ingevoerd, afhankelijk van de personeelsformatie die is
opgenomen in de overeenkomsten.
Ook vzw De Schroef (1VTE) en het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (5 VTE)
worden gesubsidieerd via enveloppenfinanciering.
1.2 Integratiediensten voor het Vlaams diversiteitsbeleid
prestaties
29 erkende en gesubsidieerde integratiediensten
prestatiedrijvers
Forfaitaire subsidie afhankelijk van de personeelsformatie die is opgenomen in de overeenkomsten.
Integratiediensten
Beringen
Dilsen-Stokkem
Genk
Gent
Hasselt
Heusden-Zolder
Houthalen-Helchteren
Leopoldsburg
Lommel
Maaseik
Ronse
Vilvoorde
Maasmechelen
Turnhout
Lier

Personeelsformatie
2
1
6
4
1
4
2,5
1
1
1
1
1,5
3
1
1

Integratiediensten
Mol
Sint-Niklaas
Willebroek
Leuven
Halle
Antwerpen
Mechelen
Aalst
Kortrijk
Lokeren
Temse
Oostende
Zele
Sint-Truiden
Totaal:

Personeelsformatie
1
2
1,5
2
1
4,5
2,5
1
1
1
1
1
1
1
52,5
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Budgettaire parameters
De budgettaire parameters zijn de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen en de evolutie van de
anciënniteit.
2. BA 34.02
2.1 Onthaalbureaus voor het Vlaamse inburgeringsbeleid
Prestaties
8 erkende en te subsidiëren onthaalbureaus
Prestatiedrijvers
De subsidie-enveloppe per onthaalbureau wordt door de minister bepaald op basis van de instroom van
personen van de doelgroep in het werkingsgebied van het onthaalbureau tijdens het voorbije jaar en van het
aantal inburgeringstrajecten dat het onthaalbureau tijdens het voorlaatste jaar heeft gerealiseerd.
De principes voor de subsidiëring van de onthaalbureaus worden aangepast in het kader van het besluit van
de Vlaamse Regering ter uitvoering van het gewijzigde inburgeringsdecreet ; hierbij zal nog verder gestreefd
worden naar een outputfinanciering.
Het moge duidelijk zijn dat 2007 in dit verband een overgangsjaar zal zijn, dat in de praktijk kan afwijken
van de noodzakelijke financiering voor de jaren nadien.
Onthaalbureau

Personeel

PINA – stedelijk onthaalbureau van de stad Antwerpen
KOM-PAS, Centrum voor Anderstalige Nieuwkomers
Provinciaal onthaalbureau Limburg
Provinciaal onthaalbureau Vlaams-Brabant
vzw PRISMA – onthaalbureau voor de provincie Antwerpen
vzw ONOV – onthaalbureau voor de provincie Oost-Vlaanderen
Vzw PIC – onthaalbureau voor de provincie West-Vlaanderen
vzw BON – onthaalbureau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

56,1
30
19,6
15,85
28,6
19,3
22,96
28,8

Totaal

221,21
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1.2. Het vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk in Vlaanderen vertegenwoordigt een belangrijk sociaal kapitaal. Ongeveer 20 % van de
Vlamingen zet zich wel ergens in als vrijwilliger. 1 op 3 daarvan is actief in de zorg, hetzij individueel, hetzij
in georganiseerd verband. Het vrijwilligerswerk is niet alleen uitermate belangrijk voor de sociale economie
en de sociale cohesie, het draagt ook in sterke mate bij tot de humanisering van de welzijnszorg.
In de zorg zijn vrijwilligers en professionelen partners, vrijwilligers vervullen taken die niet door de
professionele zorg opgenomen wordt. Vrijwilligers hebben ook een signaalfunctie bij het ontstaan en
invullen van nieuwe zorgbehoeften. Zij versterken de solidariteit met de allerzwaksten uit onze samenleving,
zij vormen het zorgnetwerk voor veel hulpbehoevenden. Meestal ook zijn het de vrijwilligers uit de zeer
nabije omgeving die het eerste antwoord bieden op isolement of vereenzaming.
De bevordering van het vrijwilligerswerk in de zorg is een voorwaarde om te realiseren dat iedereen die zorg
nodig heeft die op de meest kwaliteitsvolle manier kan krijgen. De maatschappelijke ontwikkelingen en de
daaruit voortvloeiende evoluties in de inhoud en organisatie van de zorg creëren daarenboven een nood aan
goed opgeleide vrijwilligers.
Degelijke organisatie, rekrutering, selectie, begeleiding, vorming, opvolging, waardering, zijn kwaliteitseisen
die aan een eigentijdse vrijwilligersorganisatie mogen gesteld worden. Tegelijk moet evenwel vermeden
worden aan vrijwilligersorganisaties stringente administratieve lasten op te leggen. Voor het vervullen van
haar maatschappelijke doelstellingen van solidariteit immers, moet de dynamiek van het vrijwilligerswerk
behouden blijven.
De toenemende juridisering van de relatie zorgvrager-zorgaanbieder noodzaakt tot het bieden van structurele
oplossingen aan de problematiek van de verzekering.
Strategische doelstelling
Beleidsmatig het vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector systematisch en structureel
ondersteunen en waarderen
Operationele doelstellingen
- Ondersteunen van erkende autonome vrijwilligersorganisaties met prioriteit voor de kosten van verzekering
en vorming van vrijwilligers
- Ondersteunen van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en van de provinciale steunpunten
vrijwilligerswerk met het oog op het stimuleren van vrijwilligersorganisaties om hun organisatorisch en
financieel management te verbeteren, om moderne middelen voor rekrutering, begeleiding, vorming aan te
wenden, om de omkadering van het vrijwilligerswerk te verbeteren en om samenwerkingsverbanden te
ontwikkelen
Het betreft hier 1 Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, 5 provinciale steunpunten vrijwilligerswerk in elk
van de 5 Vlaamse provincies en 1 steunpunt vrijwilligerswerk Het Punt te Brussel
- Overleg met de partners van het lokaal sociaal beleid om het vrijwilligerswerk zijn plaats te laten vinden in
het lokaal sociaal beleid en deel te laten uitmaken van het lokaal overleg en lokaal netwerk
- Gesprekken aanknopen met de partners die structurele oplossingen voor de problematiek van de
verzekering kunnen bieden
1.3. Het algemeen welzijnswerk
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
* Strategische doelstellingen: het aanbieden van de nodige hulp- en dienstverlening met het oog op het
effectueren van de individuele en sociale rechten van alle burgers, het wegwerken van welzijnsbedreigende
factoren en maatschappelijke uitsluiting, het verhogen van het individuele en sociale welzijn en het nastreven
van individuele en maatschappelijke emancipatie via een gediversifieerd aanbod van welzijnsvoorzieningen
en ondersteunende organisaties.
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* Doelgroep: elke burger met om het even welke vraag of probleem, maar met specifieke aandacht voor
personen en groepen met een verhoogd risico op verminderde welzijnskansen.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
- basisdoelstelling van het algemeen welzijnswerk: het vormen van een buffer tussen de maatschappelijke
basisvoorzieningen enerzijds en de (zwaardere) zorgsectoren anderzijds (bijvoorbeeld bijzondere
jeugdbijstand) teneinde de instroom ervan af te remmen;
- het garanderen van een rechtstreeks toegankelijke, goed bereikbare en voldoende gespreide hulp- en
dienstverlening ten aanzien van een brede waaier van sociale en psychosociale problemen, met bijzondere
aandacht voor diverse risicogroepen en moeilijk bereikbare groepen;
- het creëren van nieuwe opvangvormen wanneer de zorgsectoren op de tweede en derde lijn bepaalde
hulpvragers ‘uitstoten’ of wanneer er nieuwe categorieën van zorgbehoevenden ontstaan;
- het ontwikkelen van een netwerk tussen de eerstelijnssectoren teneinde vraag en aanbod beter op elkaar af
te stemmen en aldus overlappingen weg te werken;
IJkpunten die een benadering geven van het bereiken van de effecten en het leveren van prestaties:
- de mate waarin de toegankelijkheid van de eerste lijn, meer bepaald voor specifieke doelgroepen, is
verhoogd;
- de mate waarin de algemene bereikbaarheid en de spreiding van de centra zijn verbeterd;
- de mate waarin het hulpverleningsaanbod beter bekend is geworden, zowel bij de doelgroep als bij de
doorverwijzers;
- de mate waarin de vraag en het aanwezige hulpverleningsaanbod, zowel vanuit het algemeen welzijnswerk als
de aanverwante sectoren, beter op elkaar zijn afgestemd;
- de frequentie en de aard van de geboden hulpverlening (registratiegegevens);
- de mate waarin de instroom naar de zwaardere zorgsectoren effectief is afgeremd.
Het resultaat van deze effectmeting en de toetsing ervan vinden hun neerslag in de gezamenlijke
omgevingsanalyse, de respectieve beleidsplannen die gelden voor de periode 2006-2008, de jaarrapportage,
de boordtabellen en de registratiegegevens.
C. De omschrijving van de instrumenten
* Erkennen
Overeenkomstig de regelgeving (decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk en
besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997
betreffende het algemeen welzijnswerk, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari
2004) zijn de volgende voorzieningen erkend:
- 27 autonome centra voor algemeen welzijnswerk;
- 36 centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen;
- 5 centra voor teleonthaal.
* Subsidiëren (gereglementeerd)
- Voormelde voorzieningen worden ook gesubsidieerd. Het gaat om een enveloppesubsidiëring (personeelsen werkingssubsidies) die zij zelf kunnen beheren. Hiervoor moeten zij bepaalde taken opnemen, bepaalde
prestaties leveren (openingsuren, overnachtingen,…), een bepaald niveau van kwaliteit bereiken en een
minimumaantal personeelsleden inzetten zoals bepaald in het erkenningsbesluit.
In dit kader worden de boordtabellen gehanteerd. Het betreft een instrument dat moet toelaten een duidelijk
zicht te krijgen op de algemene werking van de centra en hun hulpverleningscapaciteit alsook op de sector en
zijn knelpunten. Daarnaast kunnen de centra aan de hand van dit instrument hun doelmatigheid analyseren en
een eventuele heroriëntering van een (deel)werking motiveren. Het is immers een middel om bepaalde zaken,
zoals de werkbelasting, bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie.
- De subsidie aan de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk: deze subsidiëring wordt geregeld via een
overeenkomst die de minister met deze vzw afsluit en waarin haar taken worden bepaald, met name
ondersteuning of dienstverlening, in de ruime betekenis, aan heel de sector op het vlak van
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methodiekontwikkeling, begeleiding en coaching, deskundigheidstransfer, wetenschappelijk onderzoek,
innovatief optreden en documentaire onderbouw, met uitsluiting van sectorale belangenbehartiging vanuit
werkgeversperspectief.
* Subsidiëren (niet gereglementeerd)
Hierbij onderscheidt men:
- de subsidies die nominatim in de begroting zijn ingeschreven, met name aan het Trefpunt Zelfhulp, het
Pluralistisch Overleg Welzijnswerk en de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk;
- de niet-gereglementeerde subsidies bedoeld als tijdelijke ondersteuning voor projecten met een
experimenteel en/of vernieuwend karakter die beantwoorden aan maatschappelijk relevante noden, behoeften
en problemen en die vooralsnog niet (kunnen) worden opgenomen door de reguliere sector.
D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters
* Prestaties
- enerzijds een duidelijke profilering van de eerstelijnsvoorzieningen naar de hele bevolking, anderzijds een
incentivebeleid naar groepen die moeilijk bereikbaar zijn of zelf de stap niet durven zetten: het voeren
eenmaal per jaar van een bekendmakingscampagne, het aanmaken van brochures en folders terzake, het
afficheren van een herkenbaar en eenvormig logo in alle vestigingsplaatsen, het organiseren van
doelgroepengerichte studiedagen, het opzetten van vormingsinitiatieven, het vindplaatsgericht werken…;
- het bieden van een laagdrempelige hulp- en dienstverlening ten behoeve van alle burgers, en dit met
prioritaire aandacht voor de meest kwetsbaren. Hierbij staan 3 kerntaken centraal, met name onthaal en
vraagverduidelijking, psychosociale begeleiding, preventie en beleidssignalering.
- een betere afstemming en samenwerking tussen de verschillende sectoren:
° tussen het algemeen welzijnswerk enerzijds en de lokale besturen (gemeenten en ocmw’s) en de
sectoren als het opbouwwerk of de integratiesector anderzijds waardoor een grotere intersectorale
coherentie wordt gerealiseerd met betrekking tot onder meer de beleidsplannen, de omgevingsanalyse.
Deze na te streven coherentie heeft onder meer betrekking op regio, timing, doelgroepen en problemen;
° de samenwerking tussen de beleidsdomeinen ‘welzijn en wonen’ teneinde tot oplossingen te komen
voor de thuisloosheidsproblematiek in Vlaanderen en Brussel;
° tussen het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdzorg, Kind en Gezin, de geestelijke
gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en onderwijs met de bedoeling het aanbod inzake
jeugdhulpverlening beter op elkaar af te stemmen en aldus overlappingen weg te werken.
* Prestatiedrijvers
- aantal bekendmakingcampagnes, aantal brochures, aantal vestigingsplaatsen en te afficheren logo’s, aantal
studiedagen, aantal vormingsinitiatieven zowel naar professionele hulpverleners als vrijwilligers…;
- aantal overlegmomenten, het opstellen van samenwerkingsprotocollen met betrekking tot het afstemmen
van de eerstelijnssector, het opvolgen van de uitvoering ervan;
- aantal cliënten in de verschillende werkvormen, aantal preventieve acties, graad van kwetsbaarheid van het
cliënteel;
- integrale jeugdhulpverlening: het zich inschakelen in en het meewerken aan de verschillende netwerken
(rechtstreeks toegankelijke hulp, crisishulp… ).
Bronnen:
- het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk en het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het
algemeen welzijnswerk, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2004;
- de respectieve sectorprotocollen waarin de algemene opdracht, de doelstellingen, de taken en de
werkingsprincipes van het algemeen welzijnswerk, zoals in het decreet bedoeld, worden geconcretiseerd;
- de beleidsplannen, de boordtabellen en de registratiegegevens.
* Budgettaire parameters
Voormelde erkende centra alsook de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk krijgen een subsidie-enveloppe
toegekend. Deze subsidie-enveloppe dient te worden besteed aan de werkings- en
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personeelskosten van de organisatie, met dien verstande dat tenminste 70% hiervan wordt aangewend voor
personeelskosten.

1.4 Het forensisch welzijnswerk
Complementair aan het federaal veiligheids- en strafuitvoeringsbeleid wil de Vlaamse Regering een
omvattend welzijnsgericht beleid rond criminaliteit, onveiligheid en slachtofferzorg voeren.
De noodzaak voor de uitbouw van een dergelijke welzijnsgerichte integrale benadering wordt onder meer
aangetoond in:
- het regeerakkoord waarin gesteld wordt dat de Vlaamse Gemeenschap zijn bevoegdheden op dit terrein zo
ruim mogelijk dient in te vullen en dat moet worden gestreefd naar een volledige bevoegdheid inzake het
justitiële welzijnsbeleid
- de bestaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden terzake, o.m. ‘de sociale hulp- en dienstverlening
aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie’ (Wet van 8 augustus 1980, art. 5, §1, II, 7°)
- de bestaande samenwerkingsakkoorden tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden (28/2/1994), slachtofferzorg (7/4/1998) en begeleiding en behandeling
van daders van seksueel misbruik (8/10/1998), hun principiële uitgangspunten en hun implementatie
- de Beleidsnota 2005-2009 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: het Forensisch Welzijnswerk
- de goedkeuring van het Strategisch plan inzake hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (Vlaamse
Regering 17/07/00 en 8/12/00) en de navolgende beslissingen van de Vlaamse Regering dd. 13 juli 2001, 19 juli
2002 en 10 juli 2003 betreffende de verdere implementatie van het Strategisch plan.
In de rand van de uitvoering van het subsidiebeleid via de basisallocatie 34.24 van programma 41.7 en om
het maatschappelijk draagvlak zowel als de goodwill en de bereidheid tot medewerking van de direct
betrokkenen met betrekking tot dit beleid te vergroten, zijn diverse niet-projectmatige uitgaven noodzakelijk.
Deze kredieten voor deze uitgaven zijn beschikbaar op basisallocatie 12.02.
De verantwoording voor deze uitgaven ligt dan ook grotendeels vervat in het beleidskader waarbinnen de
subsidies van basisallocatie 34.24 worden toegekend.
Met de gevraagde middelen worden de volgende acties gepland:
1. Herstelgericht welzijnswerk
Sinds 2000 subsidieert de Vlaamse Gemeenschap een initiatief bij vzw Suggnomé met betrekking tot de
organisatie van een aanbod herstelbemiddeling tijdens detentie en met betrekking tot de rol van de Vlaamse
Gemeenschap in het herstel tussen dader en slachtoffer.
Het aanbod herstelbemiddeling werd hoofdzakelijk georganiseerd in de gevangenissen van Hoogstraten,
Leuven Centraal en Leuven Hulp maar werd het afgelopen jaar geleidelijk uitgebreid naar de gevangenissen
van Hasselt en Gent.
2. Ondersteuning van forensische opdrachten
Op basis van artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het
decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk en naar analogie met de overeenkomst
tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk met betrekking tot het
verrichten van ondersteunende en dienstverlenende taken voor de centra voor algemeen welzijnswerk sluit de
Vlaamse Regering sinds 2003 jaarlijks een overeenkomst af met de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
met betrekking tot de ondersteuning van forensische opdrachten in de centra voor algemeen welzijnswerk. In
het kader van deze overeenkomst dienen stafmedewerkers tewerkgesteld te worden voor onder meer
volgende thema’s: slachtofferhulp (inclusief vrijwilligerswerk en kinderwerking
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binnen slachtofferhulp), justitieel welzijnswerk, methodiekontwikkeling trajectbegeleiding, bezoekruimtes,
vormings- en leerprojecten in het kader van alternatieve gerechtelijke maatregelen, hulpverlening aan
seksuele delinquenten, herstel, herstelgerichte detentie en partnergeweld. Met deze middelen wordt ook
gewerkt aan de realisatie van meer verbinding, onderlinge afstemming en integratie van de bestaande
ondersteuning en projecten via de uitbouw van een coherente forensische teamwerking.
3. Provinciale coördinatie van de opvang van kinderen slachtoffer van een schokkende gebeurtenis
In het kader van de uitwisseling van een aantal subsidiedossiers tussen Vlaams minister Vervotte en Vlaams
minister Anciaux op het vlak van dienstverlening aan kinderen en jongeren, werd beslist het subsidiedossier
van de provinciale coördinatie voor de opvang van kinderen slachtoffer van een schokkende gebeurtenis over
te hevelen van het bevoegdheidsdomein Kinderrechten naar het bevoegdheidsdomein Welzijn.
Met de middelen worden 5 provinciale coördinatoren tewerkgesteld met volgende taken:
- Organiseren van vorming aan en sensibilisering van leerkrachten, personeel van de centra voor
leerlingenbegeleiding, en relevante andere actoren bij o.a. politie en justitie, welzijn m.b.t. de psychosociale
opvang van minderjarigen en hun juridische positie;
- In elke provincie streven naar de jaarlijkse organisatie van een kinderpraat- en doegroep (KPG) voor
kinderen die een ouder, broer of zus verloren door zelfdoding, dodelijk verkeersongeval of levensdelict en
uitwerken van nieuw aanbod voor andere doelgroepen;
- Ondersteuning bieden aan de diensten Slachtofferhulp op vlak van hun hulpverlening aan kinderen door het
aanbieden van vorming aan beroepskrachten en vrijwilligers, door coaching en opnemen van
hulpverleningsdossiers
- In elke provincie een samenwerking uitwerken met de betrokken centra voor algemeen welzijnswerk en
diensten Slachtofferhulp, waarbij gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke afstemming voor Vlaanderen
4. Uitvoering geven aan de beleidsopties van het regeerakkoord voor een betere opvang en begeleiding van
verkeersslachtoffers.
In het regeerakkoord werd opgenomen dat aan elk verkeersslachtoffer in Vlaanderen een zorgzame opvang
en ondersteuning zou geboden worden. Op initiatief van de ministers van Welzijn en van Mobiliteit werd op
29 april 2005 besloten een Staten-Generaal voor de opvang van verkeersslachtoffers en hun
na(ast)bestaanden op te richten. Op 7 maart 2006 werden 9 werkgroepen opgestart om de problematiek van
verkeersslachtoffers te analyseren vanuit verschillende gezichtspunten, oplossingsmogelijkheden voor de
gedetecteerde knelpunten te inventariseren en aanbevelingen te formuleren voor een beter beleid en praktijk.
De werkgroepen zullen op 16 februari 2007 – dag van de Staten-Generaal ongetwijfeld ook aanbevelingen
formuleren voor een betere opvang van verkeersslachtoffers in de welzijns- en gezondheidszorg.

1.5. Subsidie aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor de vormingsactiviteiten
binnen het kader van haar OCMW-werking
Dit is de uitvoering van een protocol van 27/9/2002 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten betreffende de werking en financiering van het Vormingscentrum voor
OCMW’s.
In dit protocol staan de verplichtingen van de vzw VVSG beschreven. Zo moet jaarlijks een planning en een
begroting voor het komende jaar worden ingediend. Deze planning bevat minstens de strategische
doelstellingen, tactische doelstellingen en operationele doelstellingen, de domeinen, de activiteiten die zullen
georganiseerd worden, de voorziene doelgroep, het beoogd deelnemersaantal en de nagestreefde effecten.

Dit protocol bepaalt ook de uitgaven die in aanmerking komen voor subsidiëring en de modaliteiten van de
subsidiëring.
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1.6. Subsidies voor ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de
welzijnssector
De strategische doelstelling bestaat er in dat een effectievere en efficiëntere zorgorganisatie verwezenlijkt
wordt door de oprichting van overlegstructuren en samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal en
provinciaal niveau. Om te komen tot een rationelere en evenwichtigere spreiding en uitbouw van het netwerk
van voorzieningen is het immers belangrijk een grotere samenwerking en onderlinge afstemming te
realiseren tussen welzijnsvoorzieningen binnen de regio’s en sub-regio’s.
De zorgstrategische plannen van gemeenten, regio’s en provincies moeten vertrekken van de algemene
zorgstrategische principes en een beter zicht geven op de werkelijke zorgbehoeften zodat blinde vlekken en
overlappingen kunnen worden weggewerkt.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Cijfermatig overzicht per basisallocatie
Basisallocatie
12.01
12.02
12.03
33.01
33.24
33.28
33.29
33.50
33.80
34.01
34.02
34.03
34.04
34.20
34.22
34.23
34.24
34.25
34.26
43.07
43.25
63.01 GVK
63.01 GOK

Krediet
351
10
1.731
400
101
220
5.000
50
0
12.734
29.725
689
76.940
217
181
181
796
236
781
389
148
4.270
1.790
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2.1. Inburgeringsbeleid (BA 12.01, 12.03, 33.29, 33.50, 33.80, 34.01, 34.02, 34.03, 63.01)
1. ONTVANGSTEN
Nihil
2. UITGAVEN
Basisallocatie 12.01 : Allerhande uitgaven voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van
activiteiten voor de integratie van etnisch-culturele minderheden

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
351
99,98
351
99,40
351
351

Deze basisallocatie ondersteunt de coördinatie van het diversiteitsbeleid en biedt beleidsruimte om de
beleidsdoelstellingen nader uit te werken, in te gaan op actuele ontwikkelingen en /of hot issues die zich
aandienen en om leemtes op het vlak van kennis en/of actie pro-actief en resultaatgericht te ondervangen.
De ingeschreven middelen op basisallocatie 12.01 moeten toelaten om op een gecoördineerde manier
visievorming te stimuleren inzake het managen van diversiteit en het bevorderen van de integratie via
onderzoeksopdrachten en beleidsondersteunende opdrachten.
Daarnaast moeten deze middelen ertoe bijdragen om de manifeste leemte op het vlak van kennis over de
positie van etnisch-culturele minderheden weg te werken door een onderzoeksinstrumentarium uit te bouwen
dat toelaat de mate van integratie van etnisch-culturele minderheden in de Vlaamse samenleving in kaart te
brengen en op te volgen.
Deze ‘Integratiekaart’ zal bijdragen aan beter inzicht in de wijze waarop en de snelheid waarmee de
verschillende groepen allochtonen en trekkende bevolkingsgroepen integreren in de Vlaamse samenleving.
Basisallocatie 12.03 : Begeleidende maatregelen bij het Inburgeringsbeleid, met inbegrip van uitgaven
voor buitenlandse zendingsreizen van de Vlaamse minister bevoegd voor Inburgering, de leden van
zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht

Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
53
96,25
54
98,41
55
1.731

Voor de uitvoering van het nieuwe inburgeringsdecreet dienen bijkomende begeleidende maatregelen bij het
inburgeringsbeleid te worden voorzien. Het gaat hier vooral om kosten voor de elektronische adressenlijsten,
het onderhoud en de hosting van het Matrix-systeem, de ontwikkeling en implementatie van MO en de
continuering van het evaluatie-onderzoek inburgering. Ook buitenlandse zendingen kunnen hierop
aangerekend worden.
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Basisallocatie 33.29: Subsidie initiatieven ter versterking van het Inburgeringsbeleid
2004
Uitvoering in %

Krediet
NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering in %

Krediet

0

0

2006
2007
Krediet
Krediet
5.000
5.000

Naast het inburgeringsbeleid sensu stricto is het ‘managen van diversiteit’ een nieuwe beleidsoptie. De
aanwezigheid van talrijke mensen met een diverse achtergrond betekent immers niet alleen een verrijking
van de Vlaamse samenleving, ze stelt de kwaliteit van het samenleven en de sociale samenhang ook op de
proef.
Intussen werden de projecten ten laste van begroting 2006 ingediend. Met deze middelen zullen de
inspanningen rond ‘managen van diversiteit’ in 2007 worden verdergezet.
Basisallocatie 33.50: Subsidie aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid
2004
Uitvoering in %

Krediet
NGK
GVK
GOK

0

2005
Uitvoering in %

Krediet
0

2006
Krediet

2007
Krediet
0

50

Deze basisallocatie voorziet kredieten voor de jaarlijkse participatie van het agentschap voor Binnenlands
Bestuur aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid.
De cofinanciering vanuit de coördinerende bevoegdheid Inburgering moet toelaten de onderzoeksactiviteiten
van een Steunpunt Gelijkekansenbeleid met betrekking tot de onderzoeksvariabele etnisch-culturele
achtergrond en met betrekking tot het thema sociale cohesie te stimuleren en te ondersteunen.
Basisallocatie 34.01: Subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor
de integratie van etnisch-culturele minderheden

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
11.477
99,80
12.072
99,59
12.365
12.734

De besteding van deze basisallocatie gaat naar subsidies voor de diversiteitssector (het Vlaams
Minderhedencentrum, 5 provinciale integratiecentra, 1 integratiecentrum voor Brussel-Hoofdstad, 2 lokale
integratiecentra en 29 integratiediensten).
Daarnaast wordt via deze basisallocatie ook het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden
gesubsidieerd.
Naast bovenstaande erkende voorzieningen wordt via dit krediet ook vzw De Schroef (werking voor
schippers) gesubsidieerd.
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Basisallocatie 34.02: Subsidies in het kader van het Inburgeringsbeleid (decreet Vlaams
Inburgeringsbeleid)

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
9.736
100
9.736
100
11.736
29.725

De besteding van deze basisallocatie gaat naar subsidies voor inburgeringstrajecten voor meerderjarige
nieuwkomers, subsidies voor minderjarigenwerking van de onthaalbureaus en de Tolkendienstverlening.
Subsidies voor inburgeringstrajecten
Door de uitbreiding van de doelgroep van het inburgeringsbeleid naar een grotere groep verplichte
nieuwkomers, naar oudkomers en door een veralgemeende minderjarigenwerking, wordt in 2007 het budget
voor inburgeringstrajecten verhoogd. De onthaalbureaus krijgen de opdracht om behoeftedekkend te werken.
Het totaal voor subsidies onthaalbureaus voor 2007 bedraagt: 29.075.000 euro, vertrekkend van de outputgestuurde principes die nagestreefd worden voor de subsidies van de onthaalbureaus op lange termijn.
Het moge duidelijk zijn dat 2007 in dit verband een overgangsjaar zal zijn, dat in de praktijk kan afwijken
van de noodzakelijke financiering voor de jaren nadien.
Minderjarigenwerking
De onthaalbureaus hebben ingevolge de decreetsaanpassing gedurende maximum 3 maanden een
toeleidingstaak ten aanzien van minderjarige nieuwkomers. Minderjarigen zullen in de cijfers voor ¼
worden meegeteld. De financiering van de minderjarigenwerking door de onthaalbureaus wordt niet langer
apart berekend maar opgenomen in de subsidie-enveloppe van de onthaalbureaus.
Tolkendienstverlening (besteding van 1 januari 2007 tot 31 december 2007)
De minister voorziet geen uitbreiding van de tolkendienstverlening. Hiervoor is een budget ter beschikking
650.000 euro.
Totaal budget: 29.075.000 euro + 650.000 euro = 29.725.000 euro
Basisallocatie 34.03: Subsidies voor projecten in het kader van het beleid ten aanzien van etnischculturele minderheden

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
295
100
485
100
485
689

Volgens art 4, § 1, van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid t.a.v. etnisch-culturele
minderheden wendt de Vlaamse regering jaarlijks ten minste 5 en ten hoogste 10% van het totale budget dat
jaarlijks wordt vastgelegd voor de uitvoering van dit decreet, aan om projecten met een experimenteel
aanvullend en/of vernieuwend karakter te ondersteunen.
De kredieten op programma 41.7 ba 1201, 3401 en 3403 vormen het totale budget voor de uitvoering van dit
decreet. Het minimum van 5 % bedraagt 689 duizend euro.
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Basisallocatie 63.01: Subsidies aan lagere overheden voor de aankoop en de aanleg van terreinen ten
behoeve van woonwagenbewoners

Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering in %

978
978

Krediet

82,34
68,13

2005
Uitvoering in %

994
1.183

2006
Krediet

99,87
58,59

2007
Krediet

1.011
1.203

4.270
1.790

Deze kredieten worden aangewend voor subsidiëring van de verwerving, de inrichting, renovatie en/of de
uitbreiding van woonwagenterreinen.
Openbare besturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door
haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen komen in aanmerking voor een subsidie voor de aankoop,
inrichting, renovatie of uitbreiding van woonwagenterreinen. Het bedrag van de subsidie is vastgesteld op
90% van de kostprijs.
Gelet op de in 2006 reeds ingediende subsidieaanvragen wordt het noodzakelijke krediet voor 2007 vrij
precies ingeschat op 4.270.000 euro.

1.2. Het vrijwilligerswerk
Basisallocatie 33.24: Subsidie aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

NGK

2004
Krediet Uitvoering %
99
100%

2005
Krediet
Uitvoering %
99
100%

2006
Krediet
99

2007
Krediet
101

Dit krediet dient voor de financiering van de overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en het Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk. Meer specifiek betreft het de tussenkomst in loon en werkingskost voor de
realisatie van de ondersteuning van de aangesloten vrijwilligersorganisaties en de verdere optimalisering van
de ELVVIS vacaturedatabank.
De verhoging in vergelijking met 2006 is een gevolg van de indexering van de loonkost.
Basisallocatie 34.26: Subsidie aan het georganiseerd vrijwilligerswerk in het kader van de welzijns- en
gezondheidssector

NGK

2004
Krediet Uitvoering %
781
100%

2005
Krediet
Uitvoering %
781
100%

2006
Krediet
781

2007
Krediet
781

Dit krediet is bestemd voor de uitvoering van de regelgeving georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijnsen gezondheidssector. Daarmee worden subsidies toegekend aan erkende vrijwilligersorganisaties voor
verzekering, werking en vorming. In 2006 betrof het 126 organisaties.
Basisallocatie 43.25: Subsidies aan de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk

NGK

2004
Krediet Uitvoering %
148
100%

2005
Krediet
Uitvoering %
148
100%

2006
Krediet
148

2007
Krediet
148

Dit krediet wordt aangewend voor de ondersteuning van de vrijwilligerswerking van de 5 provinciale
steunpunten vrijwilligerswerk en het Steunpunt vrijwilligerswerk ‘Het Punt’ te Brussel.
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1.3. Het algemeen welzijnswerk
Basisallocatie 34.04: Subsidies aan erkende centra en samenwerkingsinitiatieven in het kader van het
algemeen welzijnswerk

NGK

Krediet
66.021

2004
Uitvoering
99,8%

2005
Krediet
Uitvoering
68.447
100%

2006
Krediet
70.691

2007
Krediet
76.940

De stijging van het krediet 2007 in vergelijking met 2006 heeft te maken met de volgende aspecten:
1. De indexering van subsidie-enveloppen en de aanpassing van de subsidie-enveloppe 2007 aan de
anciënniteitsevolutie.
2. De uitbreiding in CAW Regio Vilvoorde en CAW Zenne en Zoniën. Deze uitbreiding van het
personeelskader moet bijdragen tot het geleidelijk wegwerken van de onderbezetting in de regio en tot het
versterken van het basisaanbod van de betrokken centra.
3. De uitbreiding met betrekking tot de bijkomende taak ‘begeleiding bij het onderbroken of conflictueuze
ouder-kind-contact’ met de bedoeling de personeelsequipe van de bezoekruimtes te versterken en aldus de
wachttijden waarmee zij kampen, weg te werken. Deze versterking beantwoordt aan een reële
maatschappelijke nood en sluit aan bij de prioriteiten van het Vlaamse parlement, zoals onder meer blijkt uit
een unaniem goedgekeurde motie. De versterking kan ook niet los gezien worden van de inspanningen die
momenteel geleverd worden in de strijd tegen het intrafamiliaal geweld.
3. De uitbreiding met betrekking tot de versterking van de aanpak van intrafamiliaal geweld-partnergeweld.
Het betreft een uitbreiding met 14 voltijdse equivalenten verspreid over 16 centra. De autonome centra voor
algemeen welzijnswerk beschikken over verschillende werkvormen die een belangrijke bijdrage leveren in
de aanpak van intrafamiliaal geweld (vluchthuizen, vrouwenopvang, gezins- en relatiebegeleiding,
crisisopvang, slachtofferhulp, justitieel welzijnswerk, bemiddeling, enz.). Het is de bedoeling dat deze centra
hun huidig aanbod sterker en gerichter inzetten in situaties van partnergeweld en dat ze ook zeer nauw
samenwerken met andere welzijns- en gezondheidsdiensten en met de politionele en gerechtelijke diensten.
De extra middelen zijn een aansporing om de totale werking van het algemeen welzijnswerk beter af te
stemmen op de intrafamiliale (partner-) geweldsproblematiek.
4. Het strategisch plan ‘hulp-en dienstverlening aan gedetineerden’ (+ 33 voltijdse equivalenten).
In uitvoering van het Vlaams strategisch plan ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’, goedgekeurd
door de Vlaamse Regering op 8 december 2000, zijn 27 voltijdse trajectbegeleiders en 6 voltijdse
organisatieondersteuners ingeschakeld conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002
houdende goedkeuring van het operationeel plan. Deze personeelsleden zijn toegewezen aan de centra voor
algemeen welzijnswerk met de bijkomende taak ‘justitieel welzijnswerk’.
In de loop van 2006 zijn met betrekking tot de implementatie van het strategisch plan nieuwe beleidsopties
genomen. Volgens deze beleidsopties zal niet meer gewerkt worden met aparte teams voor trajectbegeleiding
en organisatieondersteuning, maar dienen deze functies voortaan uitgevoerd te worden binnen de justitieel
welzijnswerkequipes van de autonome centra algemeen welzijnswerk die daarvoor versterkt worden met een
overeenkomstig aantal personeelsleden.
De diensten ‘justitieel welzijnswerk’ worden binnen de subsidie-enveloppen gesubsidieerd vanuit
programma 41.7, basisallocatie 34.04. De middelen voor de implementatie van het strategisch plan zijn
bijgevolg overgeheveld van basisallocatie 34.24 (subsidies voor de uitbouw van een welzijnsgerichte
benadering van criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en slachtofferzorg) naar basisallocatie 34.04.
5. In 2006 werd de uitvoering van het strategisch plan 'hulp- en dienstverlening aan gedetineerden' uitgebreid

naar de gevangenis van Hasselt. Daartoe werden bijkomende middelen gegeven aan de dienst justitieel
welzijnswerk van CAW Sonar. In 2007 zullen projecten gefinancierd voor de uitbreiding en de verbetering
van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de Gentse gevangenis. Daartoe zal de equipe justitieel
welzijnswerk van CAW Artevelde versterkt worden.
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6. De subsidieharmonisering in de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen (+
636 duizend euro). Het is de bedoeling om hiermee een gelijkmatige spreiding van de hulp- en
dienstverlening van deze centra en een gelijke betoelaging ervan te bereiken.
7. De netwerken crisishulp.
Het realiseren van crisisnetwerken heeft, behalve het kunnen garanderen van crisisjeugdhulp, als tweede
doelstelling te voorkomen dat aan minderjarigen meer ingrijpende jeugdhulpverlening moet worden
aangeboden. Het hulpprogramma dat daartoe in netwerken wordt gerealiseerd heeft vier opdrachten: een
centraal permanent crisismeldpunt, ambulante en/of mobiele crisisinterventie, ambulante en/of mobiele
crisisbegeleiding, crisisopvang. Voor de eerste twee opdrachten is er op dit moment, binnen de bestaande
voorzieningen, nauwelijks een aanbod. Het is dan ook noodzakelijk dat extra middelen worden ingebracht
om deze aspecten van het hulpprogramma te realiseren. Deze vaststelling wordt bevestigd door een analyse
van het aanbod zoals dat beschreven is in de typemodules.
De bijdrage van het algemeen welzijnswerk situeert zich op het niveau van de permanentie én de interventie.
Er zullen 6 extra voltijdse equivalenten worden ingezet, wat een minimale invulling betreft. Naargelang de
regionale specificiteit van de netwerken en in functie van de zich aandienende dossiers kunnen deze
middelen concreet worden toegekend en verdeeld over de modules permanentie en interventie.
8. De verruiming van het begeleid wonen en de woonbegeleiding in de provincie Limburg.
Er worden aan het CAW Sonar en het CAW ’t Verschil extra voltijdse equivalenten toegekend.
Deze centra zullen ter zake een gezamenlijk beleidsplan opstellen dat bestaat uit een samenwerkingspakket
met lokale huisvestingsactoren en lokale besturen en dat de volgende operationele doelstellingen omvat:
- het tot stand brengen van een lokaal samenwerkingsmodel waarbij welzijnsorganisaties,
huisvestingsactoren - zoals sociale huisvestings-maatschappijen en sociale verhuurkantoren- en lokale
besturen hun beleidsplanning beter op mekaar afstemmen;
- het voorkomen van thuisloosheid via ambulante woonbegeleiding van sociale huurders. Hierbij kan ook
onderzocht worden of sociale huisvestingsmaatschappijen bereid zijn tot cofinanciering van de
woonbegeleiding (het zogenaamde inkopen van begeleiding bij een caw);
- het verbeteren van de toegankelijkheid tot sociale huisvesting voor cliënten die zelfstandig kunnen wonen;
- het huren buiten het sociale verhuurstelsel en het samenwerken met sociale verhuurkantoren teneinde
infrastructuur te voorzien voor verruiming van het begeleid wonen.
De betrokken caw’s zelf moeten ervoor zorgen
- dat zij de instroom naar het begeleid wonen prioritair richten op de opvangcentra en andere werkingen met
thuislozen teneinde de dichtslibbing ervan tegen te gaan;
- dat zij de doorstroming in de opvangcentra bevorderen, bijvoorbeeld via verblijfsduurbeperking of het
werken met individuele verblijfsduren.
9. in uitvoering van het social profit akkoord wordt het verdeeld budget voor koopkracht en kwaliteit van
2006 in de basis 2007 opgenomen.
Basisallocatie 34.20: Subsidie aan Trefpunt Zelfhulp
2004
NGK

Krediet
208

2005
Uitvoering
100%

Krediet
211

Uitvoering
100%

2006
Krediet
214

2007
Krediet
217

Het Trefpunt Zelfhulp
- is in de eerste plaats een informatie-, documentatie- en ondersteuningscentrum waar ‘iedereen’ met vragen
in verband met zelfhulp, zelfhulpgroepen en aanverwanten een op maat gesneden antwoord kan verwachten.
Dit houdt in dat de adresseninventaris en de bibliotheek constant up-to-date worden gehouden;
- helpt groepen opstarten;
- tracht de zelfhulpidee uit te dragen via het meewerken aan beurzen en vormingsdagen, het geven van
lezingen en voordrachten of het publiceren van artikels in populaire of gespecialiseerde tijdschriften;
- geeft een driemaandelijkse krant uit;
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- biedt dienstverlening aan groepen en individuen. Een belangrijk aspect binnen deze dienstverlening is het
geven van vorming aan leden van zelfhulpgroepen. Het Trefpunt Zelfhulp doet hiervoor soms beroep op
externe medewerkers;
- stimuleert en faciliteert overleg tussen zelfhulpgroepen werkzaam rond gelijklopende problemen;
- doet tevens aan beleidsvoorbereidend werk en verleent zijn medewerking aan bijzondere projecten. In dit
kader situeert zich onder meer het opzetten van kleinschalig onderzoek voor specifieke doelgroepen
teneinde de resultaten ervan te kunnen gebruiken als basis voor strategieën van verandering.
Basisallocatie 34.22: Subsidie aan het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk
2004
NGK

Krediet
181

2005
Uitvoering
100%

Krediet
181

Uitvoering
100%

2006
Krediet
181

2007
Krediet
181

De doelstelling van de vereniging is de permanente activering van waardevorming en -discussies in en vanuit
de praktijk van het welzijnswerk en de sociale politiek. Dit actieve pluralisme berust op een expliciete keuze
voor een confrontatie en wederzijdse verheldering van waarden, visies en belangen rond de realisering van
de individuele en sociale rechten van alle burgers. Bijzondere aandacht gaat naar de meest kwetsbare burgers
en gebruikers van welzijnsvoorzieningen, de ethisch gevoelige aspecten van het welzijnswerk in ruime zin en
de seksuele en reproductieve rechten in het bijzonder.
Voormelde doelstelling wordt gerealiseerd met volgende activiteiten: beleidswerk, redactiewerk,
vormingswerk.
Basisallocatie 34.23: Subsidie aan de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk
2004
NGK

Krediet
181

2005
Uitvoering
100%

Krediet
181

Uitvoering
100%

2006
Krediet
181

2007
Krediet
181

De werking van de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk (VIW) is volledig ingebed in de grotere
werking en structuur van het Vlaamse Welzijnsverbond. De VIW legt over de ganse werking een duidelijk
levensbeschouwelijk accent, m.a.w. de christelijke waardebeleving en het bewaken ervan is een rode draad.
Zij richt zich hierbij, in tegenstelling tot het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, op een veel ruimer veld dan
enkel het algemeen welzijnswerk (zie thema’s van het tijdschrift). Hetzelfde geldt voor het vrijwilligerswerk
en de armoedeproblematiek.
De werking van de VIW omvat 6 grote luiken: de verbondswerking, het tijdschrift voor welzijnswerk, het
Centrum voor Ethiek en Zingeving, de vrijwilligerswerking, de armoedeproblematiek en de samenwerking
met het Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen.
Basisallocatie 34.25: Subsidies aan diensten in instellingen voor vernieuwende en experimentele
projecten in de welzijnszorg
2004
NGK

Krediet
332

2005
Uitvoering
94,8%

Krediet
312

Uitvoering
89,6%

2006
Krediet
233

2007
Krediet
236

De facultatieve subsidies zijn bedoeld om (een beperkt aantal) projecten met een experimenteel en/of
vernieuwend karakter die beantwoorden aan maatschappelijk relevante noden, behoeften en problemen en
die vooralsnog niet (kunnen) worden opgenomen door de reguliere sector, tijdelijk te ondersteunen, en dit op
het vlak van personeels- en/of werkingskosten inherent aan de realisatie van het project.
Het betreft met name projecten die vernieuwend zijn qua doelgroep, processen en methodieken, en waarbij
de beoogde resultaten en de vertaling ervan naar heel de sector/beleidsdomein concreet worden omschreven.
Het is de bedoeling dat de resultaten van deze projecten, mits een positieve evaluatie betreffende de
efficiëntie en effectiviteit, op termijn implementeerbaar worden in andere beleidsdomeinen.
De kredieten werden geïndexeerd.
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1.4. Forensisch welzijnswerk
Basisallocatie 12.02: Allerlei uitgaven in verband met criminaliteit, onveiligheid(sgevoelens) en
slachtofferzorg
2004
NGK

Krediet
nvt

2005
Uitvoering
nvt

Krediet
10

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
10

2007
Krediet
10

In de rand van de uitvoering van het subsidiebeleid via de basisallocatie 34.24 van programma 41.7 en om
het maatschappelijk draagvlak zowel als de goodwill en de bereidheid tot medewerking van de direct
betrokkenen met betrekking tot dit beleid te vergroten, zijn diverse niet-projectmatige uitgaven noodzakelijk.
De verantwoording voor deze uitgaven ligt dan ook grotendeels vervat in het beleidskader waarbinnen de
subsidies van basisallocatie 34.24 worden toegekend.

Concreet worden in 2007 volgende kosten verwacht:
Lay-out en drukwerk van informatiedragers over het hulp- en dienstverleningsaanbod van de Vlaamse
Gemeenschap aan forensisch cliënteel (gevangeniskrant, info-brochure,…).
Lay-out en drukwerk van de updating van de werkmap voor de medewerkers aan de hulp- en dienstverlening
aan gedetineerden.
Allerhande kleine uitgaven i.v.m. de organisatie, de coördinatie en de promotie van de Vlaamse hulp- en
dienstverlening in de gevangenissen (honoraria gastsprekers, huur didactische materialen, kosten voor
vorming en overleg,…)
Basisallocatie 33.01: Subsidies voor projecten voor opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers.
2004
NGK

Krediet
nvt

2005
Uitvoering
nvt

Krediet
nvt

Uitvoering
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
400

Ter verbetering van een zorgzame opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers wordt een budget
voorzien van 400.000€. Hiermee zullen in de welzijns- en gezondheidssector projecten gesubsidieerd worden
die bijdragen tot een meer integrale benadering van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden doorheen
de verschillende fasen na het ongeval en op de verschillende probleemdomeinen (medisch, juridisch,
familiaal, sociaal, professioneel,...) waar ze mee te maken krijgen. Hiermee zal onder meer ook uitvoering
kunnen gegeven worden aan de aanbevelingen van de Staten-Generaal die betrekking hebben op het
beleidsdomein welzijn, gezondheid en gezin.
Basisallocatie 34.24: Subsidies voor de uitbouw van een welzijnsgerichte benadering van criminaliteit,
onveiligheid(sgevoelens) en slachtofferzorg
2004
NGK

Krediet
2.270

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
2.074

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
1.954

2007
Krediet
796

Met de kredieten worden de volgende acties gepland:
1. Herstelgericht welzijnswerk
Sinds 2000 subsidieert de Vlaamse Gemeenschap een initiatief bij vzw Suggnomé met betrekking tot de
organisatie van een aanbod herstelbemiddeling tijdens detentie en met betrekking tot de rol van de Vlaamse
Gemeenschap in het herstel tussen dader en slachtoffer. Het aanbod herstelbemiddeling werd hoofdzakelijk
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georganiseerd in de gevangenissen van Hoogstraten, Leuven Centraal en Leuven Hulp maar werd het
afgelopen jaar geleidelijk uitgebreid naar de gevangenissen van Hasselt en Gent.
2. Ondersteuning van forensische opdrachten
Op basis van artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het
decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk en naar analogie met de overeenkomst
tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk met betrekking tot het
verrichten van ondersteunende en dienstverlenende taken voor de centra voor algemeen welzijnswerk sluit
de Vlaamse Regering sinds 2003 jaarlijks een overeenkomst af met de vzw Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk met betrekking tot de ondersteuning van forensische opdrachten in de centra voor algemeen
welzijnswerk. In het kader van deze overeenkomst dienen stafmedewerkers tewerkgesteld te worden voor
onder meer volgende thema’s: slachtofferhulp (inclusief vrijwilligerswerk en kinderwerking binnen
slachtofferhulp), justitieel welzijnswerk, methodiekontwikkeling trajectbegeleiding, bezoekruimtes,
vormings- en leerprojecten in het kader van alternatieve gerechtelijke maatregelen, hulpverlening aan
seksuele delinquenten, herstel, herstelgerichte detentie en partnergeweld. Met deze middelen wordt ook
gewerkt aan de realisatie van meer verbinding, onderlinge afstemming en integratie van de bestaande
ondersteuning en projecten via de uitbouw van een coherente forensische teamwerking.
3. Provinciale coördinatie van de opvang van kinderen slachtoffer van een schokkende gebeurtenis
In het kader van de uitwisseling van een aantal subsidiedossiers tussen Vlaams minister Vervotte en Vlaams
minister Anciaux op het vlak van dienstverlening aan kinderen en jongeren, werd beslist het subsidiedossier
van de provinciale coördinatie voor de opvang van kinderen slachtoffer van een schokkende gebeurtenis over
te hevelen van het bevoegdheidsdomein Kinderrechten naar het bevoegdheidsdomein Welzijn.
Met de middelen worden 5 provinciale coördinatoren tewerkgesteld met volgende taken:
- Organiseren van vorming aan en sensibilisering van leerkrachten, personeel van de centra voor
leerlingenbegeleiding, en relevante andere actoren bij o.a. politie en justitie, welzijn m.b.t. de psychosociale
opvang van minderjarigen en hun juridische positie;
- In elke provincie streven naar de jaarlijkse organisatie van een kinderpraat- en doegroep (KPG) voor
kinderen die een ouder, broer of zus verloren door zelfdoding, dodelijk verkeersongeval of levensdelict en
uitwerken van nieuw aanbod voor andere doelgroepen;
- Ondersteuning bieden aan de diensten Slachtofferhulp op vlak van hun hulpverlening aan kinderen door het
aanbieden van vorming aan beroepskrachten en vrijwilligers, door coaching en opnemen van
hulpverleningsdossiers
- In elke provincie een samenwerking uitwerken met de betrokken centra voor algemeen welzijnswerk en
diensten Slachtofferhulp, waarbij gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke afstemming voor Vlaanderen
Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw treedt op als werkgever van de coördinatoren. De kostprijs van
het project bedraagt 50.000 euro per coördinator op jaarbasis. De coördinatoren hebben als standplaats een
centrum voor algemeen welzijnswerk met bijkomende opdracht slachtofferhulp, gelegen in de provincie
waarvoor zij bevoegd zijn.
4. Toelichting overheveling middelen voor het strategisch plan hulp en dienstverlening aan
gedetineerden - 33 vte
In uitvoering van het Vlaams strategisch plan ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’, goedgekeurd
door de Vlaamse Regering op 8 december 2000, werden 25 VTE trajectbegeleiders en 6 VTE organisatieondersteuners ingeschakeld conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende
goedkeuring van het operationeel plan. Deze personeelsleden werden toegewezen aan de centra voor
algemeen welzijnswerk met bijkomende taak justitieel welzijnswerk.
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In de loop van 2006 werden met betrekking tot de implementatie van het strategisch plan nieuwe
beleidsopties genomen. Volgens deze beleidsopties zal niet meer gewerkt worden met aparte teams voor
trajectbegeleiding en organisatieondersteuning, maar dienen deze functies voortaan uitgevoerd te worden
binnen de justitieel welzijnswerkequipes van de CAW’s, die daarvoor versterkt zullen worden met een
overeenkomstig aantal personeelsleden.
De diensten justitieel welzijnswerk worden binnen de financieringsenveloppen gesubsidieerd vanop
programma 41.7, basisallocatie 34.04.
De middelen voor de implementatie van het strategisch plan (1.566.000 euro) worden bijgevolg
overgeheveld van basisallocatie 34.24 naar basisallocatie 34.04. Daarnaast is er een overheveling van
basisallocatie 33.06 van programma 41.1 voor de provinciale coördinatie voor de opvang van kinderen
slachtoffer van een schokkende gebeurtenis en een overheveling van 150.000 euro vanuit de winsten van de
Nationale Loterij. De kredieten worden ten slotte geïndexeerd.

1.5. Subsidies aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor de vormingsactiviteiten
binnen het kader van haar OCMW-werking
Basisallocatie 33.28: Subsidies aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor de
vormingsactiviteiten binnen het kader van haar OCMW-werking
2004
NGK

Krediet
220

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
220

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
220

2007
Krediet
220

De kredieten zijn ongewijzigd.

1.6. Subsidies voor ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de
welzijnssector
Basisallocatie Subsidies voor ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de
welzijnssector
2004
NGK

Krediet
386

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
387

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
388

2007
Krediet
389

Het gedeelte van de subsidies aan de Vlaamse gemeenschapscommissie voor het voormalig DAC-project
wordt geïndexeerd.
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PROGRAMMA 41.8
INTEGRATIE KANSARMEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
Macht.

2005

2006

2007

Uitvoering % Krediet
Uitvoering % Krediet
Krediet
449
55,9
380
99.8
382
385
1.572
99,8
2.015
100
2.497
2.631
1.455

92,7

2.015

95,7

2.460

2.604

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
De strategische doelstelling is het uitvoeren van het decreet betreffende de armoedebestrijding, meer bepaald
het ondersteunen van de participatie van armen aan het beleid, het ondersteunen van opleidingsinstituten
voor ervaringsdeskundigen, het organiseren van overleg met armen en met de betrokken beleidsdomeinen en
het ontwerpen en realiseren van een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding in afstemming met de andere
beleidsniveaus.
Doelgroepen zijn:
-

algemeen: de bevolking in het kader van de bestrijding van de kansarmoede
specifiek: de armen, de verenigingen waar armen het woord nemen, het Vlaams Netwerk van
verenigingen waar armen het woord nemen, de opleidingsinstituten voor ervaringsdeskundigen en
initiatieven in het kader van de schuldbemiddeling

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen.
1. Het stimuleren en ondersteunen van de participatie aan het beleid van de specifieke doelgroep
Dit wordt vertaald in
- de subsidiëring van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, enerzijds als
kenniscentrum inzake armoede en anderzijds voor de opdracht van de financiële en inhoudelijke
ondersteuning van de verenigingen waar armen het woord nemen;
- het ondersteunen van opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen.
2. Het ontwikkelen, bewaken en ondersteunen van een inclusief en gecoördineerd armoedebeleid, waarbij de
arme als persoon centraal wordt gesteld en waarbij de sociale grondrechten de toetssteen zijn.
Dit wordt vertaald in
- het opstellen en actualiseren van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding;
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het organiseren en ondersteunen van het permanent armoedeoverleg, zowel interdepartementaal als
sectoraal voor de opvolging en de actualisering van het actieplan;
de organisatie van één of meer congressen of publieke momenten voor het voeren van een brede
maatschappelijke reflectie omtrent armoedebestrijding op lange termijn;
het ondersteunen van het beleid door wetenschappelijk onderzoek, monitoring en efficiënte
dataverzameling.

3. Het harmoniseren en stroomlijnen van het Vlaamse beleid met het Europese, het federale en het lokale
beleid.
Dit wordt vertaald in
- opvolgen en integreren van Europese richtsnoeren;
- participeren aan en opvolgen beslissingen van de Interministeriële conferentie voor maatschappelijke
integratie;
- uitvoering van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot het Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.
- het stimuleren van het lokaal armoede- en sociaal beleid;
C. De omschrijving van de instrumenten
Subsidiëren van een Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen;
Ondersteunen van verenigingen waar armen het woord nemen;
Subsidiëren van organisaties voor de coördinatie en de toeleiding tot de opleiding van ervaringsdeskundigen
in de armoede;
Subsidiëren van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting;
Subsidiëren van initiatieven voor deskundigheidsbevordering in het kader van de schuldbemiddeling;
Opstellen van een jaarlijks Vlaams Actieplan Armoedebestrijding;
Organiseren van het verticaal en horizontaal permanent armoedeoverleg;
Ontwikkelen van expertise op diverse domeinen van armoedebestrijding;
Wetenschappelijk onderzoek
D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
prestaties
1 netwerk waarmee een overeenkomst wordt gesloten
ongeveer 50 verenigingen die ondersteund en gesubsidieerd worden
1 of 2 opleidingsinstituten
1 onderzoeksopdracht
prestatiedrijvers
- personeelskost
- werkingskost
- aantal publieke momenten
- aantal onderzoeksopdrachten
budgettaire parameters: index
Het decreet armoedebestrijding is op 21 maart 2003 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet wil
structureel het Vlaams armoedebeleid organiseren en coördineren, ondersteuning bieden aan Verenigingen
waar armen het woord nemen, onder meer via de oprichting van een Vlaams Netwerk van Verenigingen, en
de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigheid in de armoede bevorderen.
Daarnaast is ook aandacht voor de aanpak van de schuldoverlast, waarbij via een subsidie aan de Vlaamse
Vereniging van Steden en Gemeenten voor de uitbouw van een Vlaams Centrum Schuldbemiddeling.
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Er wordt ook een subsidie toegekend aan het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en
sociale uitsluiting.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12.01 Allerhande uitgaven in het kader van het armoedebeleid

Krediet
NGK

2004
Uitvoering % Krediet
210
21,2

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
128
99,5
130
131

De toename wordt verklaard door de indexering van het bedrag.
Basisallocatie 33.10 Allerhande subsidies in het kader van de Vlaamse armoedebestrijding

Krediet
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Uitvoering % Krediet
Krediet
1.572
99,8
2.015
100
2.497
2.631
1.455
92,7
2.015
95,7
2.406
2.604

De gevraagde kredieten zijn bestemd voor de ondersteuning van de participatie aan het beleid van mensen
die in armoede leven (a) en voor de ondersteuning van organisaties voor de coördinatie en toeleiding tot de
opleiding van ervaringsdeskundigen in de armoede (b). Daarnaast worden middelen voorzien voor de loonen werkingskosten van bepaalde personeelsleden van De Keeting (c ). Tenslotte zijn er middelen voor de
ondersteuning van de opmaak van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting (d).
(a) Het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding voorziet in het toekennen van
projectsubsidies en in de oprichting van een Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord
nemen. Dit Netwerk functioneert als gesprekspartner voor de overheid en ondersteunt de verenigingen waar
armen het woord nemen, op inhoudelijk en financieel vlak. Ter ondersteuning van het participatieproces van
de armen aan het Vlaamse armoedebeleid sluit de Vlaamse Regering een overeenkomst af met het Vlaams
Netwerk. De eerste overeenkomst werd op 2 april 2004 door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams
Netwerk ondertekend en gold voor een periode die aanving op 1 april 2004 en eindigt op 31 maart 2007. De
tweede overeenkomst zal lopen van 1 april 2007 tot 31 maart 2010.
In 2004 bedroeg het bedrag bestemd voor de verenigingen waar armen het woord nemen 1.225.000 euro. De
Vlaamse Regering heeft beslist om dit bedrag op de begroting 2005 te verhogen met 406.000 euro, zoals
voorzien was in het groeipad dat het armoededecreet financieel schraagt. Ook in 2006 werd een

verhoging van 407.000 euro doorgevoerd (tot 2.038.000 euro). In 2007 wordt het laatste stuk van
het voorziene groeipad toegekend (134.000 euro) en bedraagt de subsidie 2.172.000 euro.
(b) In het decreet zijn het uitbouwen van de werking en regelgeving voor de opleiding en tewerkstelling van
ervaringsdeskundigen opgenomen als één van de concrete maatregelen om armoede en sociale uitsluiting te
bestrijden. Om dit doel te bereiken beoogt het decreet de erkenning en subsidiëring van organisaties voor de
coördinatie en toeleiding tot de opleiding van ervaringsdeskundigen in de armoede. Mede ondersteund door
dit aanbod van opleiding kunnen ervaringsdeskundigen de ervaring van maatschappelijke uitsluiting op alle
mogelijke levensdomeinen met de nodige deskundigheid ten dienste stellen van de samenleving voor de
armoedebestrijding. Ze vervullen een brugfunctie tussen het beleid en de wereld van de armen. De
voorwaarden voor de erkenningaanvraag werden geregeld in het ministerieel besluit van 28 april 2004.
Vanaf 2005 kunnen maximaal 2 organisaties erkend worden. Voorlopig is enkel vzw De Link erkend (6 mei
2004).
(c) Er worden kredieten opgenomen voor de loon- en werkingskosten van de personeelsleden van De
Keeting vzw, die vroeger tewerkgesteld waren in de DAC-projecten 19.277 en 70.318. Sinds 2005 is dit
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project geregulariseerd en wordt de subsidie opgenomen in de subsidie aan het Vlaams Netwerk, dat de
subsidies aan de verenigingen verdeelt.

(d) De onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en Stad (OASeS) werkt aan de uitbouw van een
gegevensbank armoede en sociale uitsluiting en analyseert, synthetiseert, verwerkt en duidt deze statistische
gegevens. Deze analyse vindt haar weerslag in een jaarlijks boek: Armoede en sociale uitsluiting. Op basis
van de onderzoeksgegevens doet het jaarboek beleidsaanbevelingen. Het eerste jaarboek werd opgesteld in
1992. Naast jaarlijks terugkerende vergelijkende tabellen en cijfermateriaal, gebaseerd op een goed
uitgebouwde databank, wordt in het Jaarboek door de redactieploeg een uitvoerig en toegankelijk verslag
gebracht van de ontwikkelingen inzake armoede en armoedebeleid in Vlaanderen. Ook het federale en
Europese beleid komt hierin aan bod. Dit alles wordt aangevuld door een reeks thematische bijdragen van
externe deskundigen.
Basisallocatie 33.12 Subsidies voor initiatieven inzake deskundigheidsbevordering in het kader van de
schuldbemiddeling

Krediet
NGK

2004
Uitvoering % Krediet
174
100

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
174
100
174
174

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.
Basisallocatie 45.01 Uitgaven verbonden aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst
“bestendiging armoedebeleid en Steunpunt armoede”

Krediet
NGK

2004
Uitvoering % Krediet
76
100

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
78
100
79
80

De toename wordt verklaard door de indexering van het bedrag.
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PROGRAMMA 41.9
INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
Macht.

2004
Krediet
2023

Uitvoering %
65,75 %

2005
Krediet
1955

Uitvoering %
99,98%

2006
Krediet
1988

2007
Krediet
1723

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Met de maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg werd in 1999 het startschot gegeven voor
Integrale Jeugdhulp. De daarop volgende vijf jaar waren gekenmerkt door conceptueel denkwerk, gevolgd
door een experimentele fase van toetsing aan de praktijk, resulterend in een bijgestuurd concept. Dat concept
werd geconsolideerd in twee decreten.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (Parl.
St. Vl. Parl. 2003-2004, nr. 2063) regelt op een exclusieve en comprehensieve manier de rechten voor alle
minderjarigen in alle betrokken sectoren.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp (Parl. St. Vl. Parl., 2003-2004, nr. 2056)
bevat een juridisch kader voor de implementatie van een intersectorale organisatiestructuur en werking voor
de zes betrokken sectoren, Algemeen Welzijnswerk, Bijzondere Jeugdbijstand, Kind en Gezin, Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap, Centra voor Leerlingenbegeleiding en de Centra voor
Geestelijke Gezondheidszorg. De basisdoelstelling daarbij is, via intersectorale samenwerking en
sectoroverschrijdende afstemming, te komen tot hulp op maat.
In deze context zal het budget 2007 in essentie worden aangewend voor de procesmatige ondersteuning van
de implementatie van een vraaggestuurde jeugdhulpverlening in de zes regio’s Integrale Jeugdhulp.
In deze regio’s, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brussel, Limburg en Antwerpen,
begeleiden en faciliteren Beleidsmedewerkers en stafmedewerkers het stapsgewijs realiseren van de Integrale
Jeugdhulp. Ze worden daarin aangestuurd door hun Regionale Stuurgroep waarin ouders, minderjarigen en
het werkveld vertegenwoordigd zijn, alsook door het Managementcomité, waarvan de leidend ambtenaren
van de zes sectoren lid zijn.
In 2007 moet dit leiden tot volgende resultaten:
♦ zowel voor de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp als voor crisisjeugdhulp zijn regionale
netwerkstuurgroepen gevormd;
♦ de netwerkstuurgroepen crisisjeugdhulp hebben concrete afspraken gemaakt met betrekking tot
het hulpprogramma crisisjeugdhulp;
♦ de netwerkstuurgroepen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp hebben concrete afspraken
gemaakt met betrekking tot de opdrachten van het netwerk, in elk geval wat de toegang tot het
aanbod betreft;
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♦ alle voorzieningen hebben hun aanbod in modules beschreven en ingebracht in het
geïnformatiseerde databestand;
♦ er zijn eerste regioplannen die de prioriteiten voor de periode 2008-2012 aangeven:
♦ de cliëntparticipatie is versterkt.
Ter ondersteuning van het decreet Rechtspositie worden acties opgezet op het vlak van informatie, vorming
en procesondersteuning voor voorzieningen en hulpverleners.
Het efficiënt en effectief implementeren van de Integrale Jeugdhulp veronderstelt juridische en
informaticatechnische ondersteuning, alsook wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt in 2007 in elk geval
voor de (deel)aspecten modulering, registratie, effectmeting, de intersectorale toegangspoort en
gegevensbeheer en -uitwisseling.
Het proces Integrale Jeugdhulp bevindt zich in volle implementatiefase.
Voor 2007 zijn er twee verschuivingen gebeurd op het budget van de Integrale Jeugdhulp.
Een bedrag van 170.000 euro is overgeheveld naar de bestaansmiddelen (Pr.90.7, ba 11.70). Dat is een
gevolg van de aanstelling van zes statutaire beleidsmedewerkers in elke regio Integrale Jeugdhulp. Zij sturen,
in uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse regering en het Managementcomité Integrale Jeugdhulp,
het implementatieproces Integrale Jeugdhulp regionaal aan. Hun wedde is ten laste van het
bestaansmiddelenprogramma.
Een bedrag van 125.000 euro is overgeheveld naar Pr 41.7, ba 34.04. Dat zijn middelen die door de Centra
Algemeen Welzijnswerk mee zullen worden ingezet voor het realiseren van meerdere centrale meldpunten in
het kader van het hulpprogramma crisisjeugdhulp. In uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering
betreffende de modulering en de netwerken rechtsreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en
crisisjeugdhulpverlening worden in elke regio hulpprogramma’s gerealiseerd die resulteren in een vierledig
aanbod voor hulpverleners die geconfronteerd worden met een minderjarige in een crisissituatie: een centraal
permanent meldpunt, crisisinterventie, crisisbegeleiding en crisisopvang.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Geen significante wijzigingen.
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PROGRAMMA 42.1
VOLKSGEZONDHEID
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
(in duizend euro)
NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering %
46.837
99,78
0
0
363
0

2005
Krediet
Uitvoering %
47.655
99,50
0
0
263
0

2006
Krediet
48.668
0
263

2007
Krediet
51.778
0
263

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen
De administratie Gezondheidszorg heeft als missie “het creëren van de voorwaarden waarbinnen de
gezondheid van de Vlaamse bevolking kan bevorderd, bewaakt, behoed of hersteld worden”.
Voor het programma volksgezondheid wordt deze opdrachtsverklaring vertaald in volgende strategische
doelstellingen:
1. De efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit van het aanbod in de gezondheidszorg verhogen
(performantieverhoging van voorzieningen en zorgverstrekkers).
2. Actieve participatie van de cliënt/patiënt aan de gezondheidszorg verbeteren
3. De maatschappij voorbereiden op het maken van ethisch verantwoorde keuzes in de gezondheidszorg
Deze doelstellingen worden geëxpliciteerd in sub-strategische doelstellingen:
1.a. - Het bieden van zorg op maat
1.b. - De toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor sociaal zwakkere groepen verhogen
1.c. - Het resultaatgericht werken
1.d. - Het objectiveerbaar en meetbaar maken van de performantie van het zorgaanbod
2.a. - De zorgvraag van de patiënt staat centraal voor de organisatie van het zorgaanbod
3.a. - Communicatie en dialoogontwikkeling met waardedragers
Hieronder volgt een schematisch overzicht waarin de doelgroepen worden benoemd en de raakvlakken met
andere actoren weergegeven.
Beleidsdomein
Algemene ziekenhuizen
RVT
Geestelijke gezondheid
(PVT, BW, PZ, CGG)
Menselijke erfelijkheid

Doelgroep
Zorgbehoevenden
zwaar zorgbehoevende ouderen
mensen met psychische of
psychiatrische stoornissen
dragers van erfelijke aandoeningen

Raakvlak met andere sectoren
Federale overheid/ RIZIV
Welzijn/Federale overheid/ RIZIV
Welzijn/Federale overheid/ RIZIV
Federale overheid/ RIZIV
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B. Operationele doelstellingen
1a1 - CGG profileren zich als gespecialiseerde voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en als een
tweedelijnsvoorzieningen.
1a2 - CGG schenken uitdrukkelijk aandacht aan kinderen en ouderen.
1a3 – CGG sluiten met hun partners in de geestelijke gezondheid (psychiatrische ziekenhuizen, beschut
wonen, PVT…) een samenwerkingsprotocol af over de opvolging van patiënten in het zorgcircuit. Het
protocol maakt o.m. een vlotte overgang tussen de verschillende verzorgingstypes mogelijk, waardoor aan
patiënten de juiste zorg verleend wordt, rekening houdend met de doelgroep waartoe hij behoort.
1b1 - CGG schenken uitdrukkelijke aandacht aan sociaal en financieel zwakkere patiënten binnen de
patiëntenpopulatie van de CGG.
1c1 - de behandeling van een CGG-patiënt start binnen een redelijke termijn.
1c2 - het psychisch evenwicht van CGG-patiënten wordt hersteld of de psychische stoornissen worden
draaglijk gemaakt voor patïent en omgeving.
1c3 – CGG beperken het aantal vroegtijdig, eenzijdige afsluitingen bij zorgperiodes met meer dan 4 sessies
1d1 - individuele verzorgingsvoorzieningen kunnen zich vergelijken met de gemiddelde resultaten van de
andere Vlaamse verzorgingsvoorzieningen voor wat betreft de indicatoren van het kwaliteitsdecreet.
2a1 - de patiënt evenals zijn familie zijn van bij de aanvang betrokken op alle niveaus van de uitbouw van de
zorgcircuits.
3a1 – anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen ten gevolge van genetische en biotechnologische
evoluties

C. Instrumenten
De afdeling verzorgingsvoorzieningen stuurt voorzieningen aan. Volgende instrumenten worden hiervoor
ingezet: erkennen, subsidiëren, inspecteren, intersectoraal overleg.

Subsidiëren (gereglementeerd)
De centra voor menselijke erfelijkheid en de centra voor geestelijke gezondheidszorg worden door de
Vlaamse overheid gesubsidieerd. De centra voor menselijke erfelijkheid ontvangen overeenkomstig het
besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 een vast bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op
basis van de evolutie van de gezondheidsindex.
Voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg is de enveloppefinanciering ingevoerd.
In de sectoren ziekenhuizen en RVT is de federale overheid en het RIZIV bevoegd voor de financiering.
Enkel het verlenen van bouwsubsidies behoort tot de opdracht van de Gemeenschappen. Het Vlaamse
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) beheert deze kredieten (zie
programma 40.2)
De Vlaamse Gemeenschap draagt jaarlijks ook bij in de subsidiëring van het Comité voor bio-ethiek.
Ook de Koninklijke Academie voor Geneeskunde ontvangt jaarlijks een bedrag voor zijn werking.

Subsidiëren (facultatief).
Jaarlijks wordt een aantal ad-hoc projecten gesubsidieerd. Het gaat om initiatieven met betrekking tot
vorming, beleidsondersteuning, beleidsonderzoek en communicatie.

478

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Erkennen
Volgende voorzieningen worden in uitvoering van een decreet of andere wettelijke bepalingen erkend:
Aantal voorzieningen

Aantal bedden / plaatsen /
vestigingen /
Aantal uitbatingsplaatsen: 132
Aantal erkende bedden
(hospitalisatiediensten): 31.225
31.807 erkende RVT-bedden

Algemene ziekenhuizen
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Rust en Verzorgingstehuizen

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

613 voorzieningen
(Rustoord- en Ziekenhuis-RVT)
40
7.701 erkende bedden
2.558 erkende plaatsen
25
2.388 bedden waarvan 943
toegankelijk voor mentaal
gehandicapten
45
2.498 erkende plaatsen waarvan
217 voor individueel wonen
21
88 erkende vestigingen

Centra Menselijke Erfelijkheid

4

Psychiatrische ziekenhuizen
Psychiatrische verzorgingstehuizen

Beschut wonen

Intersectoraal overleg
De federale overheid is bevoegd voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en voor de organieke wetgeving
(wet op de ziekenhuizen). Afspraken en continu overleg met de federale overheid is daarom een absolute
voorwaarde voor het voeren van een samenhangend beleid. Ook binnen de Vlaamse Gemeenschap moet met
andere beleidssectoren samengewerkt worden, zodat beleidsbeslissingen op elkaar afgestemd zijn.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Ziekenhuizen- RVT- PVT
prestaties:

aantal opnames
aantal zorgstrategische plannen (noodzakelijk voor bouwsubsidie)
aantal thema’s waarrond in uitvoering van het kwaliteitsdecreet verbeteracties
worden uitgevoerd

prestatiedrijvers:

aantal erkende bedden

budgettaire parameters: kwaliteitsbeleid
goedgekeurd zorgstrategisch plan (VIPA)
aantal behandelde pathologieën (RIZIV)
verpleegdagprijs (federaal en RIZIV)

Centra Geestelijke gezondheidszorg
prestaties:

aantal face-to-face contacten
aantal activiteiten
aantal zorgperiodes
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indexering
loondrift
aantal centra

De Vlaamse regering bepaalt op welke wijze de subsidies van de centra geestelijke gezondheidszorg worden
aangepast aan index en loondrift.

Centra Menselijke erfelijkheid
prestaties:

aantal onderzoeken
aantal adviezen
moreel en psychologisch begeleiden

budgettaire parameters:

vaste bedrag per centrum
jaarlijks indexering
onderzoeksopdrachten

Het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 kent een forfaitair basisbedrag toe aan 4 erkende centra
voor menselijke erfelijkheid.
Deze basisbedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. Daarnaast komen de
centra ook in aanmerking voor een aanvullende subsidie voor onderzoeksopdrachten. Hiervoor wordt de
VLIR verdeelsleutel gehanteerd.
2.5. Tabel
De efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit van het aanbod in de gezondheidszorg verhogen
(performantieverhoging van voorzieningen en zorgverstrekkers)
Sub - Strategische doelstelling
SSD1a . Het bieden van zorg op
maat.

SSD 1b. De toegankelijkheid van
gezondheidszorg voor sociaal
zwakkere groepen vergroten.

SSD1c. Het resultaatgericht
werken

Operationele doelstelling
OD 1a1 - CGG profileren zich als
gespecialiseerde voorzieningen in
de geestelijke gezondheidszorg en
als een tweedelijnsvoorzieningen
OD 1a2 - CGG schenken
uitdrukkelijk aandacht aan
kinderen en ouderen.
OD 1a3 - CGG sluiten met
partners in de geestelijke
gezondheid een samenwerkingsprotocol af over de wijze waarop
patiënten in het zorgcircuit kunnen
gevolgd worden
OD 1b1 - CGG schenken
uitdrukkelijke aandacht aan sociaal
en financieel zwakkere patiënten
binnen de patiëntenpopulatie van
de CGG
OD 1c1 - de behandeling van een
CGG-patiënt start binnen een
redelijke termijn
OD 1c2 - het psychisch evenwicht
van CGG-patiënten wordt hersteld
of de psychische stoornissen
worden draaglijk gemaakt voor

Basisallocatie(s)
34.27 Centra Geestelijke
Gezondheid

34.27 Centra Geestelijke
Gezondheid
34.27 Centra Geestelijke
Gezondheid

34.27 Centra Geestelijke
Gezondheid

34.27 Centra Geestelijke
Gezondheid
34.27 Centra Geestelijke
Gezondheid
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patïent en omgeving.
1c3 - CGG beperken het aantal
vroegtijdig, eenzijdige afsluitingen
bij zorgperiodes met meer dan 4
sessies
OD 1d1 - individuele verzorgingsvoorzieningen kunnen zich
vergelijken met de gemiddelde
resultaten van de andere Vlaamse
verzorgingsvoorzieningen voor
wat betreft de indicatoren van het
kwaliteitsdecreet

SSD1d. Het objectiveerbaar en
meetbaar maken van de
performantie van het zorgaanbod

34.27 Centra Geestelijke
Gezondheid

12.03 Aansturen van
voorzieningen

De actieve participatie van de cliënt / patiënt aan de gezondheidszorg verbeteren
Strategische doelstelling
SSD2a. De zorgvraag van de
patiënt staat centraal voor de
organisatie van het zorgaanbod

Operationele doelstelling
OD 2a1 – de patiënt evenals zijn
familie zijn van bij de aanvang
betrokken op alle niveaus van de
uitbouw van de zorgcircuits

Basisallocatie(s)
33.61 Subsidies
Gezondheidsbeleid
34.27 Centra Geestelijke
Gezondheid

De maatschappij voorbereiden op het maken van ethisch verantwoorde keuzen in de gezondheidszorg
Strategische doelstelling
SSD3a. Anticiperen op
maatschappelijke ontwikkelingen
ten gevolge van genetische en biotechnologische evoluties

Operationele doelstelling
OD 3a1 - De wetenschappelijke
kennis op het vlak van
antropogenetica wordt
toegankelijker gemaakt voor het
beleid

Basisallocatie(s)
12.32 Koninklijke Academie voor
Geneeskunde
33.35 Centra menselijke
erfelijkheid
41.05 Comité Bio-ethiek

Het koppelen van een basisallocatie aan een strategische doelstelling betekent niet dat het volledige krediet
dat op deze basisallocatie is ingeschreven, besteed wordt aan het realiseren van deze operationele
doelstelling.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12. 01: Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties
2004
NGK

Krediet
55

2005
Uitvoering
61,8 %

Krediet
57

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
58

2007
Krediet
0

In functie van BBB en in voorbereiding van een hervormde begroting 2008 is het krediet op deze
basisallocatie al overgeheveld naar het programma 42.2 – basisallocatie 12.01 – specifieke werkingskosten
andere dan in de overige basisallocaties.
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Basisallocatie 12. 02: Uitgaven in verband met de Vlaamse Gezondheidsraad, inclusief
studieopdrachten
2004
NGK

Krediet
18

2005
Uitvoering
91,2 %

Krediet
18

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
18

2007
Krediet
0

In functie van BBB en in voorbereiding van een hervormde begroting 2008 is het krediet op deze
basisallocatie bijgevoegd bij het krediet op basisallocatie 12.03 – uitgaven in verband met het aansturen van
voorzieningen in de gezondheidssector.
Basisallocatie 12. 03: Uitgaven in verband met het aansturen van voorzieningen in de
gezondheidssector
2004
NGK

Krediet
100

2005
Uitvoering
87,8 %

Krediet
102

Uitvoering
8,2%

2006
Krediet
104

2007
Krediet
148

In de beheersovereenkomst zullen sets van indicatoren opgenomen worden, specifiek voor de sectoren die tot
het beleidsdomein van het agentschap behoren.
Maar nog niet voor alle sectoren zijn er voldoende en correcte indicatoren voorhanden. Voor een aantal
sectoren zullen dus nog indicatoren ontwikkeld moeten worden. Eens er een set van gevalideerde indicatoren
ontwikkeld is dienen de nodige gegevens verzameld te worden voor de nulmetingen. In een laatste fase
dienen de verzamelde gegevens verwerkt te worden, ook in het kader van de beheersovereenkomst.
Rekening houdend met de complexiteit van de oefening die bovendien voor meerdere sectoren dient te
gebeuren lijkt het inhuren van een externe expert noodzakelijk.
Deze externe expert zal instaan voor het opstarten en begeleiden van sectorale werkgroepen voor het
ontwikkelen van een set van indicatoren, het verzamelen van de gegevens voor de nulmeting, het
ontwikkelen en operationaliseren van een verwerkingsinstrument, het ontwikkelen en operationaliseren van
een rapporteringstool.
De verhoging van het krediet 2007 t.o.v. 2006 is enkel het gevolg van de overheveling van de kredieten van
de basisallocaties 12.02 en 12.22.
Basisallocatie 12. 22: Allerhande uitgaven in verband met het gezondheidsbeleid met inbegrip van
initiatieven in het kader van internationale samenwerkingsakkoorden
2004
NGK

Krediet
24

2005
Uitvoering
25,6 %

Krediet
24

Uitvoering
98,4 %

2006
Krediet
24

2007
Krediet
0

In functie van BBB en in voorbereiding van een hervormde begroting 2008 is het krediet op deze
basisallocatie bijgevoegd bij het krediet op basisallocatie 12.03 – uitgaven in verband met het aansturen van
voorzieningen in de gezondheidssector.
Basisallocatie 12. 32: Allerhande uitgaven inzake de Koninklijke Academie voor Geneeskunde
2004
NGK

Krediet
149

2005
Uitvoering
99,9 %

Krediet
160

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
162

2007
Krediet
164

Binnen de Koninklijke Academie voor Geneeskunde zetelen vijf commissies. Deze commissies stellen, in
uitvoering van hun bevoegdheden, verslagen op over administratieve en geneeskundige problemen die rijzen
rond de uitoefening van de geneeskunde of met de volksgezondheid. Deze commissies adviseren over de
bevordering van de geneeskunde in de brede zin. Voor de werking en de ondersteuning van deze commissies
is er een krediet voor werkingsuitgaven nodig.
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Basisallocatie 33. 04: Subsidies in het kader van de geestelijke gezondheidszorg
2004
NGK

Krediet
139

2005
Uitvoering
98,1 %

Krediet
141

Uitvoering
98,5 %

2006
Krediet
123

2007
Krediet
275

Op deze basisallocatie wordt al een aantal jaren een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het
samenwerkingsverband FDGG-VVI gesubsidieerd voor de coördinatie en ondersteuning van functionele
netwerken in de CGG sector rond kindermishandeling, daderhulp en zelfmoordpreventie.
Voor 2007 wordt het krediet verhoogd met 150.000,00 euro om de projectwerking ‘Metawonen’ éénmalig te
ondersteunen. Metawonen staat voor een buddywerking als aanvullende methodiek in de multimethodische
ambulante GGZ-hulpverlening. Voor de implementatie van het concept in andere regio’s in Vlaanderen
wordt in 2007 een éénmalige incentive voorzien.
Basisallocatie 33. 35: Subsidies aan erkende centra voor menselijke erfelijkheid
2004
NGK

Krediet
1.946

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
1.977

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
2.010

2007
Krediet
2.040

De vier erkende centra voor menselijke erfelijkheid in Vlaanderen worden gesubsidieerd voor de uitvoering
van de opdrachten die voorzien zijn in het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995. Deze kredieten
gaan hoofdzakelijk naar personeelskosten. De stijging van het krediet is enkel het gevolg van de indexering.
Basisallocatie 33. 60: Lasten uit het verleden in het kader van het speciaal onderstandsfonds
2004
GOK

Krediet
363

2005
Uitvoering
0%

Krediet
263

Uitvoering
%

2006
Krediet
263

2007
Krediet
263

Dit krediet is bedoeld om de lasten te dragen naar aanleiding van twee uitvoerbare vonnissen van de lopende
rechtszaken tegen het Sociaal Onderstandsfonds. Aangezien het quasi onmogelijk is te voorspellen wanneer
een vonnis zal geveld worden in één van de zaken wordt er ieder jaar ordonnanceringskrediet ingeschreven.
De reden hiervoor is dat de kosten voortvloeiend uit een uitvoerbaar vonnis direct in betaling moeten gesteld
worden om zo de intresten zo veel mogelijk te vermijden.
Basisallocatie 33. 61: Subsidies in verband met het gezondheidsbeleid
2004
NGK

Krediet
100

2005
Uitvoering
52,5 %

Krediet
100

Uitvoering
94,5 %

2006
Krediet
100

2007
Krediet
100

Dit krediet is de voorbije jaren ongewijzigd gebleven. Het grootste deel van het krediet gaat jaarlijks naar de
subsidie die door de Vlaamse Gemeenschap wordt toegekend aan het Vlaams Patiëntenplatform (87.000,00
euro) en het Rode Kruis Vlaanderen voor de organisatie van Fiësta (7.500,00 euro).
Basisallocatie 33. 62: Subsidies aan voorzieningen in de gezondheidszorg in uitvoering van het sociaal
akkoord
2004
NGK

Krediet
2.249

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
2.104

Uitvoering
93,9 %

2006
Krediet
1.956

2007
Krediet
1.995

Op deze basisallocatie staan de kredieten die nodig zijn voor de uitvoering van het Vlaams
Intersectoraal Akkoord 2000-2005. Specifiek gaat het hier over de subsidies die toegekend worden voor
geregulariseerd DAC-personeel. De subsidiëring is geregeld in de overeenkomsten 2004-2008, afgesloten
tussen de Vlaamse Regering en de voorzieningen Beschut Wonen.
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Basisallocatie 34. 27: Subsidies geestelijke gezondheidszorg kaderend in het decreet van 18 mei 1999
2004
NGK

Krediet
41.999

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
43.257

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
45.097

2007
Krediet
47.005

Met dit krediet wordt uitvoering gegeven aan de verplichtingen van het decreet van 18 mei 1999 betreffende
de geestelijke gezondheidszorg. Op deze basisallocatie worden de subsidies aangerekend voor de 21 Centra
Geestelijke Gezondheidszorg, de koepelorganisaties VVI en FDGG en de subsidies voor de Vlaamse
Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.
Het krediet 2007 is gestegen door de overheveling van VIA-krediet in 2006 en 2007 voor uitvoering van de
uitbreidingsmaatregel, de toekenning van het VIA-krediet koopkracht en kwaliteit 2006, en de toekenning
van 300.000 euro voor een inititatief in de forensische gezondheidszorg.
Basisallocatie 34. 41: Subsidies ten behoeve van de academische prijzen van de Koninklijke Academie
2004
NGK

Krediet
5

2005
Uitvoering
92,3 %

Krediet
5

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
5

2007
Krediet
5

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde schrijft jaarlijks twee prijzen uit. Hiervoor wordt telkens 2.500
euro voorzien.
Basisallocatie 41. 05: Subsidies aan het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
2004
NGK

Krediet
32

2005
Uitvoering
96,8 %

Krediet
33

Uitvoering
65,5 %

2006
Krediet
34

2007
Krediet
35

In 1993 werd het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek opgericht via een samenwerkingsakkoord tussen de
Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een
Raadgevend Comité voor bio-ethiek werd goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschap bij decreet van 16
maart 1994. Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek moet advies uitbrengen over de ethische, juridische en
sociale problemen, gesteld door wetenschappelijk onderzoek en de toepassingen ervan in de biologie, de
geneeskunde en de gezondheidszorg.
Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek geeft advies op vraag van de overheid, onder meer de Vlaamse
regering of een lid ervan. Het Comité heeft ook als taken het informeren van het publiek , het uitbouwen van
een documentatie-en informatiecentrum en het organiseren van een tweejaarlijkse conferentie rond ethische
problemen op het vlak van de biowetenschappen en de geneeskunde.
Een bedrag van 35.000 euro wordt voorzien.
Basisallocatie 74. 01: Vermogensuitgaven voor de uitrusting van de Koninklijke Academie voor
Geneeskunde en de administratie Gezondheidszorg
2004
NGK

Krediet
11

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
11

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
11

2007
Krediet
11

Dit krediet wordt besteed aan de inrichting en renovatie van de zalen en lokalen in het Paleis der Academiën
en in de voormalige Koninklijke Stallingen.

484

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

PROGRAMMA 42.2
MEDISCH-SOCIAAL BELEID
DEEL MINISTER VERVOTTE
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
(in duizend euro)
Raming
AO
TO

8.513

2004
Uitvoering

2005
Raming

8.513

Uitvoering

2006
Raming bc

7.172

7.172

7.172

2007
Raming
15.825

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VAR
Machtiging

2004
Krediet in
duizend euro
18.020
18.490
19.059
5.615
0

2004
Uitvoering
in %
97,80%
99,75%
91,30%
100%
0

2005
Krediet in
duizend euro
16.480
18.782
18.770
7.172
0

2005
Uitvoering
in %
93,83%
97,99%
91,57%
98,62%
0

2006
Krediet in
duizend euro
16.759
19.421
19.302
7.172
0

2007
Kredietvoorstel
in duizend euro
19.936
22.464
22.260
15.825
0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De strategische doelstellingen
De missie van de administratie Gezondheidszorg wordt als volgt omschreven:
“Wij bereiden het gezondheidsbeleid voor, voeren het uit en evalueren het. Dit gezondheidsbeleid moet een
optimaal gezondheidsniveau binnen het bereik brengen van de Vlaamse bevolking om aldus een
maatschappelijk aanvaarde levenskwaliteit te bewerkstelligen. Hiertoe creëren wij – op een kwaliteitsvolle
wijze - de voorwaarden waarbinnen de gezondheid van de Vlaamse bevolking kan bevorderd, bewaakt,
behoed of hersteld worden”.
Voor het programma sociaal-medisch beleid wordt deze opdracht vertaald in volgende strategische
doelstelling voor de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg:
-

De efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit van de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg
verhogen (zelfzorg versterken en performantie van voorzieningen en zorgverstrekkers
verhogen);

Deze doelstellingen worden geëxpliciteerd in substrategische doelstellingen:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

het bieden van zorg op maat (preventief en curatief);
het vroegtijdig opsporen van gezondheidsbedreigende factoren, gezondheidsrisico’s en ziekten;
het voorkomen, onder controle houden en terugdringen van besmettelijke ziekten;
het aanzetten van de bevolking tot een gezonde levensstijl;
het verzamelen van relevante beleidsinformatie met betrekking tot gezondheid;
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f.) het vrijwaren van de gezondheid van de bevolking tegen sommige aspecten van milieuvervuiling;
g.) het afstemmen van het beleid middelengebruik tussen de verschillende bevoegde instanties.
Deze doelstellingen zijn gericht op de volledige Vlaamse bevolking. Wel zijn een aantal beleidsdomeinen
naar specifieke doelgroepen gericht. Tevens zijn er raakvlakken met andere beleidsvelden en
beleidsdomeinen.
Beleidsdomein

Doelgroep

Gezondheidsbevordering en
ziektepreventie (niet-infectieuze
aandoeningen)

Totale populatie

Preventieve jeugdgezondheidszorg Jongeren

Gezondheid en milieu

Totale bevolking

Infectieziekten

Totale bevolking

eerstelijnsgezondheidszorg en
palliatieve zorg

- Zorgbehoeven
den
- Palliatieve
patiënten

Afdelingen en departementen
medisch toezicht van externe,
respectievelijk interne diensten
voor preventie en bescherming op
het werk

- Werknemers
- Bedrijven

Raakvlak met andere
sectoren
- Kind en Gezin
- RIZIV
- Federale overheid
- Gezondheidszorgberoepen
- Ziekenhuizen
- Centra Geestelijke
Gezondheidszorg
- Onderwijs: CLB’s
- Bedrijven: afdelingen en
departementen medisch
toezicht van externe,
respectievelijk interne
diensten voor preventie en
bescherming op het werk
- Onderwijs: CLB’s
- Kind en Gezin
- Welzijn: integrale
jeugdhulp
- Milieu: AMINAL
- Milieu: VMM
- Huisvesting
- RIZIV
- Kind en Gezin
- afdelingen en
departementen medisch
toezicht van externe,
respectievelijk interne
diensten voor preventie en
bescherming op het werk
- CLB’s
- Welzijn: thuiszorg, ROB
- RVT
- Federale overheid
(Volksgezondheid en
Sociale zaken)
- RIZIV
- Ziekenhuizen
- Gezondheidszorgberoepen
- Federale overheid: arbeid
en tewerkstelling
- Vlaamse overheid:
tewerkstelling
- Onderwijs: stagiairs, CLB
Andere voorzieningen inzake
gezondheidsbevordering en
ziektepreventie, waaronder de
Logo’s
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De meeste beleidsdomeinen zijn gericht op de totale bevolking. Afhankelijk van het thema of de actie wordt
naar specifieke doelgroepen gewerkt. Zo wordt enkel bij vrouwen een screeningsprogramma uitgebouwd
teneinde vroegtijdig cervixkanker en borstkanker op te sporen.
B. De operationele doelstellingen
-

-

-

-

Alle Vlaamse, chronische of terminale, patiënten moeten een beroep kunnen doen op een netwerk dat de
thuiszorg ondersteunt en efficiënt laat samenwerken
Het aantal suïcides moet afnemen door het progressief uitvoeren van wetenschappelijk onderbouwde
strategieën die kaderen in een globaal actieplan
Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar moet doelmatiger
verlopen. Het aantal vrouwen uit deze doelgroep dat bereikt wordt moet toenemen tot 75% en het
bevolkingsonderzoek moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
De gezondheid, groei en ontwikkeling bij de schoolgaande jeugd (3j.-18j.) moeten bevorderd, bewaakt
en behouden worden;
Bij alle pasgeborenen worden die metabole aandoeningen opgespoord waarvoor voldoende
wetenschappelijke evidentie bestaat;
De preventie van infectieziekten moet op significante wijze worden verbeterd, met name door het verder
verhogen van de vaccinatiegraad voor aandoeningen als meningitis, poliomyelitis, kinkhoest, tetanus,
difterie, mazelen, bof en rubella;
Het aantal rokers in Vlaanderen, zowel voor vrouwen als voor mannen en specifiek voor jongeren, moet
met 10% dalen;
De consumptie van vetrijke voeding, zowel bij mannen als bij vrouwen, moet op significante wijze dalen
ten voordele van vetarme en vezelrijke voeding;
Het aantal dodelijke ongevallen in de privé-sfeer en in het verkeer moet afnemen met 20%;
Het dagelijks bewegen moet toenemen bij de doorsnee bevolking;
Preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewilde zwangerschappen
Het voorkomen van gezondheidsschade door middelengebruik
De gegevens uit externe registratiesystemen die worden gesubsidieerd (kanker, hartziekten, perinatale
epidemiologie, diabetes, zelfmoord, borstkankeropsporing), worden aangeleverd;
De geboorte- en sterftecijfers en andere data (ziekenhuizen, centra geestelijke gezondheid) worden door
de Vlaamse Gemeenschap verwerkt en geanalyseerd;
De gegevensuitwisseling met andere overheden wordt uitgebreid;
De nationale gezondheidsenquête wordt ondersteund;
De procedure om te komen tot een decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem wordt verder
gezet;
Het medisch milieukundig netwerk, met de medisch milieukundigen van de Logo’s als eerste en de
gezondheidsinspectie als tweedelijnsniveau, is in staat om op adequate wijze milieugerelateerde
gezondheidsklachten op te vangen en ondermeer uitvoering te geven aan het aangepaste
Legionellabesluit en aan het Binnenmilieubesluit;
De biomonitoring wordt verder gezet;
De werking van de gezondheidscel drugs verder zetten en algemene drugscel opstarten mits
medewerking van alle betrokken overheidsinstanties;
De werking van de palliatieve netwerken wordt verder ondersteund;
De samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging (SIT’s) worden vervangen en uitgebreid tot
samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s).

Volgende operationele doelstellingen hebben geen directe weerslag op de begroting van het programma 42.2
- Het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid krijgt een begin van
uitvoering;
- Er wordt een beslissingskader ontwikkeld met het oog op evidence based bevolkingsonderzoeken;
- Een doelmatige erkenningsregeling voor de afdelingen en departementen medisch toezicht van externe,
respectievelijk interne diensten voor preventie en bescherming op het werk wordt ontwikkeld waarbij
een afstemming wordt gerealiseerd naar de overige aspecten van het Vlaamse preventieve
gezondheidsbeleid;

487

-

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen
zorgaanbieders krijgt een begin van uitvoering.

C. De instrumenten
De afdelingen Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg en Toezicht Volksgezondheid sturen voorzieningen aan. De
afdeling Toezicht Volksgezondheid verleent ook zelf diensten. Volgende instrumenten worden ingezet:
erkennen, subsidiëren, toezicht, opvolgen, aansturen en evalueren, intersectoraal overleg en verlenen van
eigen diensten.
Erkennen zonder subsidiëren:
- 203 teams voor thuisverpleging;
- 15 samenwerkingsverbanden inzake palliatieve zorg;
- 22 geïntegreerde diensten voor thuisverzorging;
- 171 mammografische eenheden, met ongeveer 600 radiologen in het kader van de georganiseerde
borstkankeropsporing;
- 72 departementen medisch toezicht van interne diensten en 15 afdelingen medisch toezicht van externe
diensten voor preventie en bescherming op het werk
Erkennen en subsidiëren d.m.v. prestatiefinanciering:
- 3 labo’s metabole aandoeningen;
- 22 samenwerkingsinitiatieven thuisverzorging (geplafonneerd op 3 zorgplannen per 1000 inwoners in
het werkgebied van de SIT;
- 5 regionale screeningscentra in het kader van de georganiseerde borstkankeropsporing (gemengde
financiering: ongeveer 12% forfaitair, 28% semi-variabel, 50% variabel (per prestatie) en 10%
overhead). Subsidie via meerjarige convenanten (zie bij structureel subsidiëren zonder erkennen);
Erkennen en forfaitair subsidiëren:
- 15 palliatieve netwerken (bedrag per 60.000 inwoners)
- 5 A-voorzieningen gezondheidspromotie;
- 2 D-voorzieningen gezondheidspromotie (VAD en SENSOA);
- het Instituut in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juni 1991 inzake
gezondheidspromotie
Structureel subsidiëren zonder erkennen:
De subsidie heeft als juridische basis een regelgevend besluit en/of een meerjarige convenant, zijnde een
duurzaam samenwerkingsverband tussen de voorziening en de Vlaamse overheid. Dit is het geval voor o.a.
het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie, de 26 Logo’s, de vzw OCL (Ondersteuningscel logo’s),
SENSOA (seksuele gezondheid), Pasop en Gh@pro (sekswerkers), ITG (Instituut voor Tropische
Geneeskunde), de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, de MSOC’s (spuitenruil), de
Regionale Screeningscentra (bortskankeropsporing), Domus Medica, de Vlaams Wetenschappelijke
Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, de VRGT, de Federatie Palliatieve zorg, enz.. De convenanten
voorzien in een inhoudelijk luik waarin de resultaatsgebieden en opdrachten, zijn opgenomen. De
convenanten worden geëvalueerd volgens op voorhand afgesproken evaluatiecriteria, aan de hand van vooraf
bepaalde indicatoren.
Ad hoc subsidiëren zonder erkennen:
Tot nu toe behoren de registratie-initiatieven tot de projecten die op facultatieve basis jaarlijks een subsidie
ontvangen. Een decreet zou deze initiatieven meer rechtszekerheid bieden.
Ad hoc projecten dienen steeds grondig gemotiveerd te worden door de projectaanvrager en dienen steeds te
passen in het beleid van de minister of in het kader van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Voor die
beleidsinitiatieven die nog onvoldoende stabiel zijn is het minder aangewezen om van in het begin al te
werken met meerjarige convenanten. De projecten in het kader van de suïcidepreventie (ontwerp van
gezondheidsdoelstelling) zijn hier een voorbeeld van.
Toezicht, opvolgen, aansturen en evalueren
Binnen de afdeling Toezicht Volksgezondheid worden er door het personeel toezichtstaken in het kader van
de milieureglementering uitgevoerd, met name in potentieel volksgezondheidsbelastende
milieuvergunningsplichtige inrichtingen, in woningen en in publieke gebouwen met een mogelijk
gezondheidsbedreigend binnenklimaat.
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In het kader van de diverse erkennings- en subsidiedossiers wordt toegezien op de correcte uitvoering van de
projecten en convenanten. Dit houdt in het tussentijds opvolgen van de evolutie, het evalueren van de
vooruitgang en het, waar nodig, aansturen.
Intersectoraal overleg
Het gezondheidsbeleid heeft vele raakvlakken met andere beleidssectoren, o.a. huisvesting, verkeer,
leefmilieu, welzijn, gezondheidszorgberoepen, onderwijs, bedrijfswereld,… . Om de doelstellingen inzake
gezondheid te bereiken is het noodzakelijk een facettenbeleid te voeren, waarvoor samenwerking met andere
beleidsdomeinen noodzakelijk is. In het kader hiervan wordt actief overlegd met onder andere het
departement onderwijs voor de afstemming binnen de werking van de centra voor leerlingenbegeleiding, met
de artsen (huisartsen, gynaecologen, radiologen, …) en andere betrokkenen in het kader van de
borstkankeropsporing, met artsengroepen en diensten in het kader van het vaccinatiebeleid, de
erkenningscommissie in het kader van de bedrijfsgezondheidszorg, de administraties huisvesting en
AMINAL in het kader van milieu en gezondheid en diverse federale instanties (vb. Cel drugsbeleid,
voorbereiding interministeriële conferenties…). Daarnaast is er frequent ad hoc overleg met diverse
betrokkenen in het kader van subsidiedossiers of specifieke vraagstukken in de gezondheidszorg (vb.
Spuitenruil, Legionellose). In het voor- en natraject van de gezondheidsconferenties (suïcidepreventie; tabak,
alkohol en drugs; voeding en beweging) wordt overlegd met een brede waaier van betrokkenen en
deskundigen. Hetzelfde geldt in het kader van nieuwe evoluties op vlak van zorg en gezondheid (vb.
darmkanker, prostaatkanker, baarmoederhalskanker).
Verlenen van eigen diensten
a. milieu
De afdeling Toezicht Volksgezondheid beantwoordt vragen van verontruste burgers; adviseert de
gemeentelijke, de provinciale en de Vlaamse gewestoverheid; en houdt toezicht op de naleving van
VLAREM in zwembaden en open zwemgelegenheden, ziekenhuizen, indoor kartings, funeraria, laboratoria
voor genetisch gemodificeerde organismen…. . Ze staat ook in voor een tweedelijns dienstverlening voor de
burgers aangaande (potentieel) ziekmakende woonsituaties en tevens verzorgt ze de kwaliteitsbewaking van
de milieu effectrapportage. Voor de analyse van de kwaliteit van het zwem- en recreatiewater is een
samenwerkingsakkoord afgesloten met de VMM.
b. infectieziekten
De afdeling Toezicht Volksgezondheid neemt maatregelen tegen de verspreiding van besmettelijke ziekten.
Zij volgt de aangiften en de epidemiologische evolutie van infectieziekten van nabij op, en neemt ook
interventie- en preventiemaatregelen. Voor tuberculose gebeurt ook een gerichte screening van risicogroepen
door de Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) in samenspraak
met de afdeling Toezicht Volksgezondheid.
De afdeling Toezicht Volksgezondheid organiseert de bestelling en de verdeling van de vaccins voor het
basisvaccinatieschema die gratis ter beschikking gesteld worden . Het basisvaccinatieschema bevat vaccins
tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, Haemophilus influenzae type b, hepatitis B, mazelen, bof en rubella
en meningokokken van serogroep C. Vanaf 2007 wordt voorzien om baby’s ook te vaccineren tegen
pneumokokken. De vaccins worden geleverd aan de diensten van Kind en Gezin, de equipes van de Centra
voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), de bedrijfsgeneeskundige diensten, de huisartsen en de pediaters. Sinds
2004 worden de vaccins in het basisvaccinatieschema gedeeltelijk medegefinancierd via het RIZIV, zoals
afgesproken in het protocolakkoord van 20 maart 2003 ter gelegenheid van de Interministeriële Conferentie
Volksgezondheid. Ook is hierin voorzien dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad een deel van de vaccins financiert voor huisartsen en pediaters in
Brussel die hun bestellingen plaatsen bij de Vlaamse Gemeenschap.
Steeds meer vaccinatoren maken gebruik van de online bestelmogelijkheden in Vaccinnet, het bestelsysteem
van de Vlaamse overheid dat gelinkt is aan een vaccinatiedatabank..
D. De prestaties, de prestatiedrijvers (PD) en de budgettaire parameters (BP)
- Thuiszorg:
PD:
- aantal zorgenplannen van de samenwerkingsinitiatieven in de thuiszorg (in 2004: 13.131 aanvaarde
zorgplannen na inspectie).
BP:
- aantal inwoners per regio van de samenwerkingsinitiatieven in de thuiszorg.
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- Palliatieve zorg:
PD:
- aantal netwerken in de palliatieve zorg (15).
BP:
- de netwerken ontvangen 6.446 euro per 60.000 inwoners. Het aantal begeleide terminale patiënten
groeit jaarlijks in belangrijke mate.
Aantal patiënten begeleid door de thuiszorgequipes:
2002: 4.156 patiënten
2003: 4.534 patiënten
2004: 4.715 patiënten
De Vlaamse Gemeenschap subsidieert de coördinerende functie van de samenwerkingsinitiatieven inzake
thuisverzorging en de palliatieve netwerken. De prestaties worden vanuit het RIZIV betaald.
- Borstkankeropsporing
PD:
- het aantal gescreende vrouwen;
- het aantal uitnodigingen aan vrouwen uit de doelgroep (bereik);
- het aantal geregistreerde resultaten.
BP:
- via een kostencalculatie zijn de kostendrijvers en de daaraan gekoppelde bedragen in kaart
gebracht. De kosten vormen een reële weergave van de werkelijk gemaakte kosten en bezitten een stimulans
om het aantal gescreende vrouwen te verhogen. Volgende kostendrijvers werden weerhouden: forfaitaire,
semi-variabele, variabele –en algemene werkings/overheadkosten.
Vrouwen uit de leeftijdsgroep 50 tot 69 jaar vormen de doelgroep voor de georganiseerde
borstkankeropsporing. De doelgroep bedraagt ongeveer 705.000 vrouwen. Gezien er tweejaarlijks wordt
gescreend betekent dit dat jaarlijks maximaal 352.500 vrouwen moeten gescreend worden (hiervan moeten
afgetrokken worden: de vrouwen die borstkanker hebben of hadden minder dan 10 jaar geleden, de vrouwen
die intussen overleden zijn…). In 2005 werden 135.271 vrouwen gescreend. Dit is 37,6 % van het maximaal
aantal jaarlijks te screenen vrouwen.
- Labo’s congenitale metabole aandoeningen:
PD:
- aantal bloedkaartjes.
BP:
- aantal analyses van bloedkaartjes (het bedrag wordt jaarlijks berekend rekening houdende met de
indexering).
Bij alle pasgeborenen wordt gezocht naar metabole aandoeningen (stofwisselingsziekten). Het gaat jaarlijks
om 55.000 à 60.000 baby’s.
PD:

BP:

Infectieziekten:
- toezicht op verdeling vaccins;
- trimesteriele uitgave van het Epidemiologisch Bulletin van de Vlaamse Gemeenschap;
- opvolging epidemiologische evolutie aangegeven infectieziekten en maandrapportage;
- overleg en samenwerking met comités ziekenhuishygiëne;
- enz.
- aantal aangekochte vaccins;

De afdeling Toezicht Volksgezondheid stelt jaarlijks vaccins gratis ter beschikking van de vaccinatoren. De
huidige overheidsopdrachten voor het leveren van vaccins lopen door tot eind 2008 en bevat volgende
vaccins:
- vaccin tegen polio, tetanus, difterie, kinkhoest, hepatitis B en Haemophilus influenzae type b voor
zuigelingen (2, 3, 4, en 15 maand) - raming: 250.000 dosissen;
- vaccin tegen meningokokken van serogroep C: voor de kinderen op de leeftijd van 12 maanden
(basisvaccinatieschema) – raming: 65.000 dosissen;
- vaccin tegen mazelen, bof en rubella voor vaccinatie op 12 maand en 10 jaar - raming:135.000 dosissen;
- vaccin tegen polio, tetanus, difterie en kinkhoest voor de vaccinatie op 6-7 jaar (eerste leerjaar) - raming:
65.000 dosissen;
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vaccin tegen hepatitis B voor de jongeren van het eerste jaar secundair onderwijs (3 doses) – raming:
210.000 dosissen;
Tedivax® pro adulto: vaccin tegen tetanus en difterie voor jongeren en volwassenen - raming: 240.000
dosissen;
Vaccin tegen polio: raming: 2000 dosissen.

De kostprijs voor deze vaccins bedraagt ongeveer 10,1 miljoen euro waarvan een groot deel via het RIZIV
gerecupereerd wordt volgens het protocolakkoord van 20 maart 2003. Voor het Vlaamse budget gaat het op
jaarbasis om ongeveer 3,8 miljoen euro voor de aankoop van deze vaccins.
In 2007 wordt normaal gezien voor het eerst ook het pneumokokkenvaccin voorzien voor zuigelingen.
Hiervoor is nog geen prijs gekend. Het nodige bedrag voor 2007 wordt hiervoor geraamd op ongeveer 4,4
miljoen euro voor het Vlaamse budget wanneer optimaal gevaccineerd wordt. Hiervoor is dus in totaal 8,2
miljoen euro nodig.
- Gezondheid en milieu:
PD:
- adviesvragen in het kader van VLAREM;
- inspectiejaarplan en ad hoc inspecties bij klachten in het kader van VLAREM;
- aantal zwem- en recreatiewater-inrichtingen;
- aantal aanvragen woononderzoek of onderzoek publieke gebouwen;
- aantal meldingen, vragen, ongerustheden, klachten;
- milieugezondheidsprojecten;
- enz..
BP:
- aantal analyses:
• strandwater
• recreatiewaters
• zwemwaters
• putwaters
• binnenlucht
• in de mens
• in zelf geteelde (niet gecommercialiseerde) voeding
Aan de Vlaamse Milieumaatschappij wordt jaarlijks een dotatie toegekend voor de uitvoering van haar
rechtstreeks met de volksgezondheid gerelateerde opdrachten. Met name zijn dit de staalnames en analyses
van zwem- en recreatiewater, strandwater en putwaters zoals bedoeld in artikel 32 quater, §1, 7° van de wet
van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoegd bij
het decreet van 30 juni 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor 2000.

- Het bevorderen van een gezonde levensstijl
Het bevorderen van een gezonde leefstijl (gezondere voedingsgewoonten, minder rokers en gebruikers van
genotsmiddelen, minder ongevallen in privé-sfeer en verkeer, meer mensen die fysiek actief zijn, gezondere
seksuele gezondheid, enz.) wordt gerealiseerd door middel van gedragsverandering. Het distilleren van
prestatiedrijvers of budgettaire parameters uit gezondheidsbevordering vormt echter geen evidentie. Om die
reden worden convenanten met organisaties actief in de gezondheidsbevordering, dat als organisatie instaat
voor deze gezondheidsbevordering, opgesteld aan de hand van volgende elementen: resultaatsgebieden,
opdrachten, evaluatiecriteria, indicatoren en instrumenten om deze te meten. De opdrachten vormen eigenlijk
de prestatiedrijvers voor de organisatie. De indicatoren, die eraan verbonden zijn, maken het mogelijk de
doelstellingen te evalueren en doen als dusdanig dienst als budgettaire parameters.
-

Monitoring:
- Gezondheidsinformatiesysteem:
Het gezondheidsinformatiesysteem wordt verder uitgebouwd
1. op inhoudelijk vlak door de uitbreiding van gegevensbestanden
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2. als juridische en organisatorisch kader voor enerzijds de verzameling van relevante beleidsinformatie
m.b.t. gezondheid en zorg en anderzijds de organisatie van gegevensuitwisseling tussen de
zorgverstrekkers, en het inhoudelijk aspect door de uitbreiding van .
De verdere uitbouw wordt gerealiseerd door:
- De eigen verwerking en analyse van de geboorte- en sterftecijfers en andere data (ziekenhuizen,
centra geestelijke gezondheid);
- De aanlevering van gegevens uit externe registratiesystemen die worden gesubsidieerd (kanker,
hartziekten, perinatale epidemiologie, diabetes, zelfmoord, borstkankeropsporing);
- De (uitbreiding van de) gegevensuitwisseling met andere overheden;
- De ondersteuning van de nationale gezondheidsenquête;
- De uitvoering van het decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem.
De prestaties zijn het aantal beschikbare databestanden, overeenkomst(en) voor gegevensuitwisseling en
rapporten.
PD:- aantal registers;
- aantal records en variabelen;
- statistische bewerkingen.
BP: - aantal registers;
- aantal records en variabelen;
- benodigde hard- en software;
- personeel

TABEL: overzicht van de belangrijkste doelstellingen met directe weerslag op de begroting van programma
42.2
Strategische doelstelling:
De efficiëntie; de effectiviteit en de kwaliteit van het aanbod in de gezondheidszorg verhogen
(performantieverhoging van voorzieningen en zorgverstrekkers)

Substrategische doelstelling

Operationele doelstelling

Basisallocaties

Het bieden van zorg op maat
(preventief en curatief)

Alle Vlaamse, chronische of
terminale, patiënten moeten een
beroep kunnen doen op een
netwerk dat de thuiszorg
ondersteunt en efficiënt laat
samenwerken
Het aantal suïcides moet
afnemen door het progressief
uitvoeren van wetenschappelijk
onderbouwde strategieën die
kaderen in een globaal actieplan.

33.67
eerstelijnsgezondheidszorg

Het vroegtijdig opsporen van
gezondheidsbedreigende
factoren, gezondheidsrisico’s en
ziekten

Het bevolkingsonderzoek naar
borstkanker bij vrouwen van 50
tot en met 69 jaar moet
doelmatiger verlopen. Het aantal
vrouwen uit deze doelgroep dat
bereikt wordt moet toenemen tot
75% en het bevolkingsonderzoek
moet voldoen aan hoge
kwaliteitseisen.

12.33 uitgaven in het kader van
het preventieve
gezondheidsbeleid
34.05 subsidies in het kader van
het preventieve
gezondheidsbeleid
12.33
34.05
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Bij alle pasgeborenen worden
die metabole aandoeningen
opgespoord waarvoor voldoende
wetenschappelijke evidentie
bestaat
De gezondheid, groei en
ontwikkeling bij de
schoolgaande jeugd (3j.-18j.)
moeten bevorderd, bewaakt en
behouden worden;
Het voorkomen, onder controle De preventie van infectieziekten
houden en terugdringen van
moet op significante wijze
besmettelijke ziekten.
worden verbeterd, met name
door het verder verhogen van de
vaccinatiegraad voor
aandoeningen als meningitis,
poliomyelitis, kinkhoest, tetanus,
difterie, mazelen, bof en rubella;
Het aanzetten van de bevolking - Het aantal rokers in
tot een gezonde levensstijl
Vlaanderen, zowel voor
mannen als voor vrouwen en
specifiek voor jongeren moet
met 10% dalen.
- De consumptie van vetrijke
voeding, zowel bij mannen
als bij vrouwen, moet op
significante wijze dalen ten
voordele van vetarme en
vezelrijke voeding.
- Het aantal ongevallen in de
privé-sfeer en in het verkeer
moet afnemen met 20%.
- Het dagelijks bewegen moet
toenemen bij de doorsnee
bevolking;
- Preventie van seksueel
overdraagbare aandoeningen
en ongewilde
zwangerschappen
- Het voorkomen van
gezondheidsschade door
middelengebruik.
Het vrijwaren van de gezondheid - Het medisch milieukundig
van de bevolking tegen sommige
netwerk, met de medisch
aspecten van milieuvervuiling.
milieukundigen van de
Logo’s als eerste en de
gezondheidsinspectie als
tweedelijnsniveau, is in staat
om op adequate wijze
milieugerelateerde
gezondheidsklachten op te
vangen en ondermeer
uitvoering te geven aan het
Legionellabesluit en aan het
Binnenmilieubesluit;
- De biomonitoring wordt
verdergezet;

34.05

34.05

12.23 uitgaven ziektepreventie,
infectieziekten en vaccinaties
33.23 subsidies ziektepreventie,
infectieziekten en vaccinaties
34.05
74.02 gezondheidsinspectie

34.05

12.25 gezondheid en milieu
34.05
74.02 gezondheidsinspectie
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Afstemmen beleid
middelengebruik tussen de
verschillende bevoegde
instanties.

-
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45.05 dotatie gezondheidscel
Werking van de
gezondheidscel drugs verder drugs en algemene drugscel
zetten en de algemene
drugscel opstarten mits
medewerking van alle
betrokken
overheidsinstanties.

Op de overige basisallocaties worden de volgende uitgaven verricht:
Ba. 12.01 specifieke werkingskosten (ondersteunende uitgaven);
Ba. 12.02 communicatie-initiatieven;
Ba. 12.33 uitgaven in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid: o.a. werkgroepen en
gezondheidsconferenties
Ba 12.29 en Ba 33.29: epidemiologisch onderzoek, indicatorenverzameling, registratie en
gegevensuitwisseling
Het koppelen van een basisallocatie aan een operationele doelstelling betekent niet dat het volledige krediet
dat op deze basisallocatie is ingeschreven, besteed wordt aan het realiseren van deze operationele
doelstelling.

494

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Artikel 16.02 - Inkomsten in het kader van onderzoek en analyse inzake gezondheid, voor derden
(fonds voor verwerking en analyse inzake gezondheid, ART; 2 DECREET 07.07.1998) en inkomsten in
het kader van de uitvoering van het Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de
Overheden bedoeld in artikel 128,130 en 135 van de Grondwet betreffende de preventie van, en in het
bijzonder de vaccinatie tegen infecties
( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering
AO
TO

8.513

8.513

2005
Raming
7.172

Uitvoering

2006
Raming bc

2007
Raming

7.172

7.172

15.825

De basis voor deze ontvangst ligt voor het eerste luik van de bepaling in :
Artikel 17 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998 :
waarin het volgende bepaald werd
§1.. Het fonds wordt gespijsd met de middelen die in uitvoering van een overeenkomst tussen de Vlaamse
Gemeenschap en derden worden betaald voor contractonderzoek dat door het IVA Zorg en Gezondheid
wordt uitgevoerd of door de verkoop van publicaties.

Voor het tweede luik :
De uitvoering van het protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in
artikel 128,130 en 135 van de grondwet betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid”
Aanhangsel bij het protocolakkoord van 20 maart 2003 over de harmonisering van het vaccinatiebeleid
inzake het netwerk voor de distributie van vaccins en inzake het akkoord gesloten tussen de
Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het tweetalig gebied BrusselHoofdstad .
§3 . Ten laste van dit Fonds worden alle soorten uitgaven van het IVA Zorg en Gezondheid aangerekend,
zowel voor personeel, als voor werking of uitrusting, voor zover deze uitgaven verband houden met
onderzoek dat door derden wordt betaald of betrekking hebben op het centraal beheer van het
informatiesysteem en het preventief gezondheidsbeleid
Artikel 49.40 - Inkomsten in het kader van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de
federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, De Franse Gemeenschap, De Duitstalige Gemeenschap, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse
Gewest over de bestrijding van het tabaksgebruik
( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering
AO
TO

0

0

2005
Raming
0

Uitvoering

2006
Raming bc

2007
Raming

0

PM

PM

Artikel 92 bis, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bepaalt :
“De Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten kunnen samenwerkingsakkoorden sluiten die onder meer
betrekking hebben op de gezamenlijke oprichting en het gezamenlijk beheer van gemeenschappelijke
diensten en instellingen, op het gezamenlijk uitoefenen van eigen bevoegdheden, of op de
gemeenschappelijke ontwikkeling van initiatieven.
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Over de samenwerkingsakkoorden kan onderhandeld worden en zij worden gesloten door de bevoegde
overheid. De akkoorden die betrekking hebben op de aangelegenheden die bij decreet worden geregeld,
alsmede de akkoorden die de Gemeenschap of het Gewest zouden kunnen bezwaren of Belgen persoonlijk
zouden kunnen binden, hebben eerst gevolg nadat zij instemming kregen bij decreet ….”
De Vlaamse Gemeenschap is sinds 2000 vragende partij voor het oprichten van een Tabaksfonds. Het
basisidee achter een dergelijk fonds is dat de inkomsten uit accijnzen op tabaksproducten, worden gebruikt
voor de financiering van een preventief gezondheidsbeleid op het gebied van tabak. Probleem in België is dat
de accijnzen worden geïnd door de federale overheid, terwijl het voeren van een preventief
gezondheidsbeleid, een bevoegdheid is van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat er een manier moet
worden gevonden om federale accijnzen te laten doorstromen naar de Gemeenschappen, zodat zij deze,
binnen hun eigen bevoegdheden, kunnen gebruiken voor de financiering van hun tabaksbeleid. De afgelopen
jaren werden al verschillende pogingen gedaan om dit mogelijk te maken.
Voorlopig staat deze post nog PM.

2. UITGAVEN
Basisallocatie 12.01: uitgaven in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid
2004
12.01 – NGK

Krediet
55

2005
Uitvoering
100%

Krediet
57

Uitvoering
100%

2006
Krediet
58

2007
Krediet
118

In functie van BBB en in voorbereiding van een hervormde begroting 2008 is het krediet op deze
basisallocatie aangevuld met de overheveling van het programma 42.1 – basisallocatie 12.01 – specifieke
werkingskosten andere dan in de overige basisallocaties.
Basisallocatie 12.02: uitgaven in verband met communicatie-initiatieven inzake gezondheid
2004
12.02 – NGK

Krediet
91

2005
Uitvoering
62,64%

Krediet
92

Uitvoering
99,26%

2006
Krediet
92

2007
Krediet
94

Het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen vereist dat er met de populatie en de klanten
van het Agentschap Zorg en Gezondheid gecommuniceerd wordt. Het betreft hier zowel het informeren als
het sensibiliseren. De communicatiekanalen laten toe dat dit op een doelgroepgerichte en interactieve manier
gebeurt
Basisallocatie 12.04: uitgaven in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid
2004
12.04 – NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
500

Preventie van zelfdoding.
Uitbreiden van het concept “fit in je hoofd, goed in je vel” in het kader van de zelfeducatie naar specifieke
doelgroepen zoals personen met psychiatrische aandoeningen en nabestaanden (rouwenden). Uit de literatuur
is duidelijk gebleken dat 90% van de zelfdodingen voorvloeit uit de aanwezigheid van psychiatrische
stoornissen. Vooral personen met depressie, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen en middelengebruik
hebben een hoog risico op suïcidaliteit. Tevens lopen nabestaanden na zelfdoding een groter risico om
depressieve gevoelens en suïcidale gedachten te ontwikkelen, niet alleen omdat ze een zelfdoding ervaren
hebben, maar ook omdat het vaak een al kwetsbare groep treft. (150.000 euro).
Middelengebruik.
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Massamediale campagne in kader van Gezondheidsconferentie middelengebruik rond de gezondheidsrisico’s
van middelengebruik, jaarlijks wisselend van thema (beginnen met cannabis bij 16 tot 18 jarigen, vervolgens
alcohol bij 12 tot 14 jarigen, daarna roken). De campagne moet gericht zijn op het duidelijk maken van de
gezondheidsrisico’s en het leren kennen van de alternatieve gedragsstrategieën (life-skills). Budget wordt
gebruikt voor ontwikkeling van visuals e.d., aankoop mediaruimte, aanmaak materiaal, ontwikkeling
website, opzet evaluatieonderzoek.
Promoten van life-skills programma’s in lager onderwijs die ook dimensies van middelengebruik bevatten.
Sluit mogelijk aan bij schoolactieplan in kader van suïcidepreventie.
Actieplannen voor het promoten van een beleid rond tabak, alcohol en drugs in het hoger onderwijs.
(300.000 euro).

Gezondheidsconferentie voeding en bewegen.
Voortraject en ondersteunende werkgroep van deskundigen voor de gezondheidsconferentie van 2008. deze
conferentie heeft tot doel het formuleren van een of meerdere nieuwe gezondheidsdoelstellingen over dit
beleidsthema, samen met het voorstellen van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën. De vorige
gezondheidsdoelstelling werd nog niet gerealiseerd. Ook al is er een daling in het gebruik van vetrijk
voeding, er geen stijging merkbaar ten voordele van vezelrijke voeding. Daarenboven blijft het aantal
Vlamingen met overgewicht stijgen. (50.000 euro).
Basisallocatie 12.23: uitgaven in verband met ziektepreventie – infectieziekten en vaccinaties
2004
12.23 – NGK

Krediet
6.068

2005
Uitvoering
100%

Krediet
4.363

Uitvoering
100%

2006
Krediet
4.418

2007
Krediet
7.326

Het budget dat voor 2007 voorzien wordt, is gelijk aan dat van 2006, verhoogd met het bedrag dat nodig is
voor de financiering van het pneumokokkenvaccin. Met de lopende overheidsopdrachten voor de levering
van vaccins betekent dit ongeveer 3,8 miljoen euro voor de vaccins die in 2006 voorzien waren en ongeveer
3,526 miljoen euro extra voor de pneumokokkenvaccins of samen ongeveer 7,326 miljoen euro. Voor alle
vaccins binnen het basisvaccinatieschema wordt ervan uitgegaan dat er ook in 2007 een gedeeltelijke
medefinanciering zal zijn via het RIZIV, net zoals de voorbije jaren..
Op basis van het protocolakkoord van 20 maart 2003 is een gedeeltelijke financiering via het RIZIV
voorzien voor alle vaccins in de vaccinatiekalender. Het RIZIV betaalt maximaal twee derde van de prijs van
het vaccin buiten bedrijf. Het protocolakkoord is gesloten voor onbepaalde duur, met de bedoeling
eenvormigheid in de financiering van de vaccins te bekomen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad de vaccins,
geleverd via het bestel- en distributiesysteem van de Vlaamse Gemeenschap, terugbetaalt voor zover ze
geleverd werden voor de vaccinatoren in dit gebied die niet kunnen gerekend worden als behorend tot de
Vlaamse Gemeenschap
Basisallocatie 12.25: uitgaven in verband met gezondheid en milieu
2004
12.25 – NGK

Krediet
101

2005
Uitvoering
90,93%

Krediet
76

Uitvoering
97,48%

2006
Krediet
143

2007
Krediet
323

De Afdeling Toezicht Volksgezondheid, de vroegere Vlaamse gezondheidsinspectie, onderzoekt, analyseert
en beantwoordt vragen van verontruste burgers als ook milieugezondheidsincidenten; adviseert de
gemeentelijke, de provinciale en de Vlaamse gewestoverheid. Ze staat ook in voor een tweedelijns
dienstverlening voor de burgers aangaande (potentieel) ziekmakende woonsituaties en tevens verzorgt ze de
kwaliteitsbewaking van de milieu effectrapportage.
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De op b.a. 12.25 gevraagde budgetten voor 2007 zijn aanzienlijk hoger dan in 2006 maar worden
gecompenseerd door een overheveling van 177 EUR van b.a. 33.50 (143.000 EUR + 177.000 EUR =
320.000 Eur) zodat de nettoverhoging zeer beperkt is (3000 EUR).
Concrete acties omvatten ondermeer het halfjaarlijkse onderzoek lood in bloed Hoboken via een
overeenkomst met het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van Antwerpen; de uitvoering van het samenwerkingsprotocol en informatiecampagne voor het NEHAP; binnenmilieumetingen in publieke gebouwen en
woningen in het kader van het Vlaamse Binnenmilieubesluit van 11 juni 2004; het onderzoek van
gerapporteerde milieuziekteclusters
Nieuw is de overname van de door de KUL in het kader van het Steunpunt Milieu en Gezondheid
ontwikkelde Kruisdatabank Gezondheid en Milieu, het beheer en de uitbouw ervan.
PD:

BP:

- adviesvragen in het kader van VLAREM;
- inspectiejaarplan en ad hoc inspecties bij klachten in het kader van VLAREM;
- aantal aanvragen woononderzoek of onderzoek publieke gebouwen;
- aantal meldingen, vragen, ongerustheden, klachten;
- aantal gemelde milieuincidenten en vermoede ziekteclusters
- milieugezondheidsprojecten;
- enz..
- aantal analyses:
• binnenlucht
• in de mens (biomonitoring bij klachten, incidenten,…)
• in zelf geteelde (niet gecommercialiseerde) voeding

Basisallocatie 12.29: uitgaven in verband met gezondheidsdatabank, epidemiologische en operationele
informatiesystemen en toezichtscommissie bij het gezondheidsinformatiesysteem
2004
12.29 – NGK

Krediet
516

2005
Uitvoering
91%

Krediet
490

Uitvoering
41%

2006
Krediet
531

2007
Krediet
0

Krediet wordt overgeheveld naar de basisallocatie 12.31
Basisallocatie 12.31: uitgaven in verband met verbintenissen aangegaan voor epidemiologische en
operationele gezondheidsinformatiesystemen
2004
12.31- GVK
12.31 - GOK

Krediet
270
270

2005
Uitvoering
99.85%
100%

Krediet
287
224

Uitvoering
92,42%
92,30%

2006
Krediet
454
183

2007
Krediet
785
782

De stijging is te wijten aan de samenvoeging met de basisallocatie 12.29 (niet gesplitst krediet) waardoor o.a.
de beheerskosten van Vaccinnet en de uitgaven voor de elektronische verwerking van de geboorte- en
sterftecijfers worden toegevoegd. Verder zijn er de uitgaven voor de Gezondheidsenquête en voor de
aankoop van data bij het Intermutualistisch Agentschap.
Basisallocatie 12.33: uitgaven in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid
2004
12.33- GVK
12.33 - GOK

Krediet
1
1

2005
Uitvoering
80,83%
80,83%

Krediet
5
5

Uitvoering
0%
0%

2006
Krediet
5
5

2007
Krediet
49
49

Werkgroepen in het kader van het preventiebeleid.
Momenteel zijn volgende werkgroepen voorzien: ondersteunende werkgroep bevolkingsonderzoek, Vlaamse
werkgroep borstkanker, de vaccinatiekoepel, de erkenningscommissie bedrijfsgezondheidszorg, de Vlaamse
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werkgroep suïcidepreventie. Zoals gebruikelijk worden de deelnemers aan deze werkgroepen niet vergoed
indien ze hiervoor reeds op een andere wijze een vergoeding ontvangen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om
een vertegenwoordiging in een werkgroep binnen de opdracht van een convenant met de Vlaamse overheid.
De andere vertegenwoordigers worden wel voor hun onkosten vergoed en aan bepaalde werkgroepen kunnen
eveneens werkingskosten worden toegekend.
Het aanwenden van deze middelen betreft eigenlijk een heroriëntatie van de middelen die reeds voorzien
waren voor het overleg in het kader van de suïcidepreventie op de ba 12.33 en een deel van de middelen
voorzien voor overleg met federale instanties in het kader van het drugbeleid (zie ba 45.05). Er is voor
geopteerd een deel van die laatste middelen in te zetten voor overleg binnen de Vlaamse Gemeenschap.
Basisallocatie 12.90: uitgaven i.v.m. de verwerking van geboorte- en overlijdingsstatistieken, het
preventief gezondheidsbeleid en uitgaven verbandhoudend met de uitvoering van het protocolakkoord
gesloten tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de
grondwet betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties.
2004
12.90 – VRK

Krediet
9.774

2005
Uitvoering
60,93%

Krediet
5.288

Uitvoering
98,62%

2006
Krediet
7.172

2007
Krediet
15.825

Het krediet voor deze basisallocatie voor 2007 is afhankelijke van de inkomsten van betalingen van externen,
zoals van Brussel-Hoofdstad voor de verwerking van geboorte- en overlijdensberichten en van het RIZIV
voor medefinanciering van vaccins. De middelen kunnen slechts aangewend worden in de mate ze ontvangen
worden.
Basisallocatie 12.91: uitgaven i.v.m. met preventie inzake tabaks- en middelengebruik (pro memorie).
2004
12.91– VRK

Krediet
0

2005
Uitvoering
0%

Krediet
0

Uitvoering
0%

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

Deze ba blijft voorlopig ‘pro memorie’ in afwachting van een oplossing voor het tabaksfonds.
Basisallocatie 33.23: subsidies in verband met ziektepreventie – infectieziekten en vaccinaties
2004
33.23 – NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
1.002

2007
Krediet
1.017

In 2006 wordt het krediet voor de subsidie aan de VRGT, overgeheveld van basisallocatie 33.59 naar de
nieuwe basisallocatie 33.23 aangezien de opdracht van de VRGT in het kader van tuberculosebestrijding niet
onder de benaming gezondheidsbevordering past maar wel thuis hoort onder ziektepreventie, infectieziekten
en vaccinaties. Deze werkwijze wordt in 2007 bestendigd.
Basisallocatie 33.29: subsidies in verban met epidemiologisch onderzoek en indicatorenverzameling
2004
33.29 - GVK
33.29 - GOK

Krediet
1.494
1.567

2005
Uitvoering
100%
98,30%

Krediet
1.536
1609

Uitvoering
85,96%
78,19%

2006
Krediet
1200
1358

2007
Krediet
1200
1200

Het vastleggingskrediet is constant en betreft de verlenging van lopende registratiesystemen.
Het ordonnanceringskrediet is verminderd en betreft engagement aangegaan in 2005 en 2006 en deze
voorzien in 2007.
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Basisallocatie 33.33: subsidies in het kader van de realisatie van de gezondheidsdoelstelling betreffende
preventie van zelfmoord en depressie

33.33 - GVK

Krediet
617

2004
Uitvoering
99,88%

Krediet
441

2005
Uitvoering
100%

2006
Krediet
468

2007
Krediet
0

33.33 - GOK

354

24,61%

520

87,66%

508

0

Pro memorie.
In het kader van Beter Bestuurlijk beleid worden de middelen voor het preventieve gezondheidsbeleid
binnen de afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg, zo veel mogelijk gegroepeerd op een ba, namelijk ba
34.05 (zie verder). Hiermee wordt de Wereldgezondheidsorganisatie gevolgd die meer en meer het
preventiebeleid met betrekking tot niet overdraagbare aandoeningen als een geheel beschouwt, wat een meer
geïntegreerde aanpak mogelijk maakt.
Basisallocatie 33.50: subsidie aan het steunpunt milieu en gezondheid
2004
33.50 – NGK

Krediet
376

2005
Uitvoering
98,89%

Krediet
372

Uitvoering
99,96%

2006
Krediet
377

2007
Krediet
200

“Milieu en gezondheid” is een voor de regering belangrijk beleidsveld, zo blijkt uit het regeerakkoord onder
hoofdstuk XII, Leefmilieu, onder punt D, Milieu en Gezondheid. In dat kader wordt na de steunpuntperiode
2002-2006 ook in de nieuwe steunpuntperiode 2007-2011 een Steunpunt Milieu en Gezondheid voorzien. Op
12 mei 2006 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de krachtlijnen voor een nieuwe oproep tot
het indienen van voorstellen tot erkenning en financiering van Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek
voor de periode 2007-2011 (zie oproepdocument steunpunt, p.34-38).
De jaarlijkse bijdrage van IVA Zorg en Gezondheid via b.a. 33.50 is vastgelegd op 100 000 euro per jaar per
steunpunt (zie de beslissingen en notulen van de ministerraad van 12 mei 2006 - nota aan de Vlaamse
Regering, p. 4), of in het totaal 200.000 euro.
Dit bedrag is aanzienlijk lager dan de subsidie aan het vorige steunpunt Milieu en Gezondheid. Een door het
eerste Steunpunt Milieu en Gezondheid geïnitieerde ontwikkeling, met name de kruisdatabank, wordt van de
ontwikkelaar overgeheveld naar het Agentschap en via ondersteuning door een overeenkomst met externen
verder gezet. Dit geldt ook voor de binnenmilieumetingen. Een bedrag van 177 EUR wordt ter compensatie
overgeheveld naar b.a. 12.25.
Basisallocatie 33.51: subsidies die kaderen in de ondersteuning van loco-regionale
samenwerkingsinitiatieven inzake preventieve gezondheidszorg en de ondersteuningscel voor de
Logo’s
2004
33.33 - GVK
33.33 - GOK

Krediet
4.888
4.887

2005
Uitvoering
99,97%
100%

Krediet
4.973
4.965

Uitvoering
97,56%
99,97%

2006
Krediet
5.057
5.028

2007
Krediet
0
0

Pro memorie: zie 33.33 en 34.05
De middelen voor de werking van de Logo’s, de ondersteuningcel, en de medisch milieukundigen werkzaam
in de Logo’s worden samengebracht met de middelen voor andere preventieve initiatieven op de ba 34.05
(zie verder).
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Basisallocatie 33.59: subsidies ten behoeve van de gezondheidsbevordering
2004
33.59 - GVK
33.59 - GOK

Krediet
5.739
5.742

2005
Uitvoering
100%
99,73%

Krediet
5.831
5.834

Uitvoering
99,99%
96,67%

2006
Krediet
6.632
6.632

2007
Krediet
0
0

Pro memorie: zie 33.33 en 34.05
Basisallocatie 33.60: subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (decreet 21
november2003) (pro memorie)
2004
33.60– NGK

Krediet
1.146

2005
Uitvoering
99,93%

Krediet
1.178

Uitvoering
98,93%

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

Deze basisallocatie wordt nog pro memorie opgenomen
Basisallocatie 33.62: subsidies die kaderen in de uitvoering van programma’s met betrekking tot
preventieve gezondheidszorg
2004
33.62 - GVK
33.62 - GOK

Krediet
4.392
5.234

2005
Uitvoering
100%
78,99%

Krediet
4.644
4.678

Uitvoering
99,97%
82,03%

2006
Krediet
4.480
4.465

2007
Krediet
0
0

Pro memorie: zie 33.33 en 34.05
Basisallocatie 33.64: Subsidies voor initiatieven met betrekking tot palliatieve zorgen (pro memorie)
2004
33.64– NGK

Krediet
761

2005
Uitvoering
99,21%

Krediet
761

Uitvoering
89,72%

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

Pro memorie: zie 33.67
Basisallocatie 33.65: subsidies ten behoeve van de preventie van middelengebruik en preventiewerkers
(pro memorie)
2004
33.65– NGK

Krediet
87

2005
Uitvoering
43,48%

Krediet
87

Uitvoering
49,02%

2006
Krediet
57

2007
Krediet
0

Pro memorie: zie 33.33 en 34.05
Basisallocatie 33.66: subsidies met betrekking tot het gezondheidsbeleid – sociaal medisch beleid
2004
33.65– NGK

Krediet
327

Pro memorie: zie 33.33 en 34.05

2005
Uitvoering
71,82%

Krediet
332

Uitvoering
62%

2006
Krediet
338

2007
Krediet
0
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Basisallocatie 33.67: subsidies in kader van de eerstelijnsgezondheidszorg
2004
33.67– NGK

Krediet
0

2005
Uitvoering
0%

Krediet
0

Uitvoering
%

2006
Krediet
2.894

2007
Krediet
3.521

Op 25/07/2001 werd een protocol gesloten tussen de federale Regering en Vlaamse overheid met betrekking
tot de eerstelijnsgezondheidszorg.
Met het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen
zorgaanbieders wil de Vlaamse overheid haar engagementen uit het protocol nakomen en komt ze tegemoet
aan de noodzaak om als Vlaamse overheid, uitgaand van de eigen bevoegdheden, in te spelen op het federale
beleid betreffende eerstelijnsgezondheidszorg en het leggen van eigen Vlaamse accenten.
De stijging van het krediet is te verklaren door ten eerste het feit dat vanaf 2007 jaarlijks een indexering
wordt gegeven aan de palliatieve netwerken.
Ten tweede wordt een bijkomende financiering toegekend om de palliatieve dagcentra uit te bouwen tot
expertisecentra in palliatieve dagopvang met als belangrijkste functie het aanbieden van praktijkopleidingen
– stages – voor artsen en verpleegkundigen die werken in rustoorden en algemene dagcentra.
Tevens wordt vanaf 2007 voorzien in de uitvoering van het eerstelijnsdecreet. Hierbij zal de erkenning en
subsidiëring van de SEL’s (samenwerkingsinitiatieven eerstelijn, ter vervanging van de huidige SIT’s) en de
positionering van de LOGO’s een belangrijke stap zijn.
Gelet op de huidige onderfinanciering van beide ondersteunende entiteiten in de eerstelijns zorg, is een
extra van 350 deuro voorzien voor zodra de eerste uitvoeringsbesluiten in voege treden.
Tot slot worden enkele projecten in het kader van de palliatieve zorg gebudgetteerd..
Basisallocatie 33.70: subsidies aan voorzieningen in de gezondheidszorg in uitvoering van het sociaal
akkoord
2004
33.70– NGK

Krediet
3.336

2005
Uitvoering
99,91%

Krediet
3.399

Uitvoering
99,39%

2006
Krediet
3.449

2007
Krediet
3.518

Op deze basisallocatie komen de middelen die, in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van
29 maart 2000, worden toegewezen aan voorzieningen in de gezondheidszorg zonder bestaand regelgevend
kader.
Deze middelen zijn bestemd voor:
• geregulariseerd DAC-personeel binnen Initiatieven Beschut Wonen
• jobcreatie.
Het VIA-akkoord 2000-2005 ligt aan de basis van deze uitgave. Het krediet wordt uitsluitend gebruikt om de
personeelskosten van ex-DAC'ers te vergoeden. Aldus worden voor diverse projecten in Gezondheidszorg
loonsubsidies uitgekeerd aan werkgevers die ex-DAC'ers tewerkstellen.
De subsidie wordt in 2007 verhoogd met het indexpercentage.
Basisallocatie 33.80: subsidies met betrekking tot het gezondheidsbeleid – sociaal medisch beleid
2004
33.65– NGK

Krediet
327

2005
Uitvoering
71,82%

Krediet
332

Uitvoering
62%

2006
Krediet
338

2007
Krediet
0

Pro memorie : hierop komen de middelen nationale loterij die in de loop van 2007 verdeeld worden.
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Basisallocatie 33.91: subsidies in verband met preventie van tabaks- en middelengebruik (pro
memorie)
2004
33.91 - VRKV
33.91 - VRKO

Krediet
0
0

2005
Uitvoering

Krediet
0
0

Uitvoering

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
PM
PM

Deze ba blijft voorlopig ‘pro memorie’ in afwachting van een oplossing voor het tabaksfonds.
Basisallocatie 34.05: subsidies in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid
2004
34.05 - GVK
34.05 - GOK

Krediet
0
0

2005
Uitvoering

Krediet
0
0

Uitvoering

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
20.430
20.229

Om in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid een transparante groepering van de middelen te realiseren is
geopteerd voor een enkele basisallocatie voor subsidies in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid,
met uitzondering van de specifieke aspecten rond vaccinaties, infectieziekten en gezondheid en milieu. Ook
de medisch milieukundigen van de Logo’s worden vanuit deze nieuwe ba gefinancierd. Hiermee wordt de
Wereldgezondheidsorganisatie gevolgd die meer en meer het preventiebeleid met betrekking tot niet
overdraagbare aandoeningen als een geheel beschouwt, wat een meer geïntegreerde aanpak mogelijk maakt.
De middelen op deze nieuwe basisallocatie zijn o.a. afkomstig van volgende ba: 33.33, 33.51, 33.59, 33.62,
33.65, 33.66, 43.02 en 43.07.
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste initiatieven die vanuit deze ba zullen worden
gefinancierd.
Logo’s
Logo’s coördineren en faciliteren op loco-regionaal vlak het op Vlaams niveau uitgetekende preventiebeleid.
In de voorbije jaren werden 25 netwerken opgericht (Logo’s) in Vlaanderen en één in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Met elk Logo is een convenant afgesloten. Een Logo verenigt de voorzieningen en
zorgverleners die actief zijn op preventief vlak. Het Logo helpt mee de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen
te realiseren en speelt in op specifieke noden inzake preventie op lokaal vlak. De Logo’s worden ondersteund
door partnerorganisaties (expertisecentra, zie verder) zoals het VIG (Vlaams instituut voor
gezondheidspromotie, zie verder) en OCL (ondersteuningscel voor de Logo’s, zie verder) voor
respectievelijk de gezondheidsbevordering (vb. preventie van tabaksgebruik, gezonde voeding,
ongevallenpreventie) en de ziektepreventie (vb. vaccinatie en borstkankeropsporing).
Ondersteuningscel voor de Logo's (OCL)
OCL is in december 2002 opgericht voor en door de Logo's en vervult drie opdrachten ten aanzien van de
Logo's:
- het verzorgen van de administratieve ondersteuning en coördinatie van de Logo's;
- methodische en inhoudelijke ondersteuning op vlak van ziektepreventie, met als prioriteit de
borstkankerscreening en de vaccinaties;
- het ter beschikking stellen aan de Logo's van 13 Medisch Milieukundigen die de eerste trap vormen van
het drietrapsmodel "Gezondheid en Milieu".
De subsidie aan OCL wordt geregeld via twee convenanten.
Het Vlaams Instituut voor gezondheidspromotie vzw (VIG)
Volgens het besluit inzake gezondheidspromotie is het VIG erkend als instituut dat het Vlaams beleid inzake
gezondheidspromotie ondersteunt. Daarenboven is met het VIG een meerjarige convenant afgesloten. Het
VIG bouwt naast haar algemene opdracht een specifieke werking uit inzake gezonde voeding,
ongevallenpreventie en preventie van tabaksgebruik.
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Voorzieningen van categorie A
In het kader van het besluit inzake gezondheidspromotie zijn volgende voorzieningen erkend als voorziening
voor gezondheidspromotie van categorie A:
Preventiediensten van de vier landsbonden van ziekenfondsen
De landsbonden zijn een belangrijk kanaal om aan gezondheidspromotie te doen. Via campagnes en
acties van de mutualiteiten kan een groot deel van de bevolking bereikt worden. Door een subsidie
aan de preventiediensten van de landsbonden te verlenen heeft de Vlaamse Gemeenschap mee
inspraak in de onderwerpen die aan bod komen in de campagnes. In de voorbije jaren werkten de
mutualiteiten o.a. rond de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Er is ook
samenwerking tussen het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en de preventiediensten van
de landsbonden.
Vlaamse Werkgroep Gezonde Tanden (VWGT)
De VWGT neemt initiatieven voor de bevordering van een gezond gebit (preventieve
mondgezondheidszorg).
Preventie van middelengebruik
Middelengebruik is de voornaamste oorzaak van vermijdbare sterfte. Alcohol wordt het meest gebruikt.
Meer dan 5.5 % van de Belgische bevolking is problematisch drinker. De jaarlijkse maatschappelijke kost
bedraagt 4.5 miljard euro (1,8% van het BNP). Roken is de belangrijkste doodsoorzaak in Vlaanderen. 1 op 3
sterfgevallen bij mannen (of 8.457 doden) kan worden toegeschreven aan tabaksgebruik. Ook het gebruik
van illegale drugs is in Vlaanderen geen marginaal gegeven meer. 7% van de jongens en 5% van de meisjes
rookt op regelmatige basis cannabis. 10% van de jongens en 8% van de meisjes heeft al een andere illegale
drug geprobeerd.
De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD)
Volgens het besluit inzake gezondheidspromotie is de VAD erkend als D voorziening en staat zij via
een meerjarige convenant in voor het ontwikkelen en implementeren van effectieve
preventiestrategieën voor de preventie van (gezondheids)problemen door alcohol- en drug- en ander
middelengebruik en gokken.
Spuitenruil
Streven naar gezondheidswinst op bevolkingsniveau wordt voor het programma spuitenruil vertaald
in de volgende doelstellingen:
1. Het aanbieden van steriel spuitenmateriaal aan intraveneuse druggebruikers (IDG’s)
2. Het recupereren van gebruikt materiaal bij IDG’s
3. Het doorverwijzen naar screening op HIV,Hepatitis B en C, tuberculose van IDG’s
4. Het doorverwijzen naar hulpverlening van IDG’s
5. Het aanbieden van gezondheidsbevorderende boodschappen aan IDG’s
6. Het aanbieden van informatie, advies en vorming aan professionals die in contact komen IDG’s
en/of zwerfspuiten
Dit programma wordt geïmplementeerd door 5 provinciale coördinatoren, door middel van
netwerking, samenwerking en advocacy, naar intermediairen die meewerken aan spuitenruil (zijnde:
drughulpverleners, apothekers, straathoekwerkers, huisartsen).

Gezondheidsconferentie
In opvolging van de gezondheidsconferentie tabak, alkohol en drugs wordt gestart met een aantal op
de conferentie weerhouden strategieën. Hiervoor is buiten de gerealiseerde heroriënteringen een
extra budget voorzien.
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Seksuele gezondheid en veilig vrijen
De preventie van onveilig seksueel gedrag en het ondersteunen van de relationele en seksuele vorming zijn
essentieel in het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s), ongeplande zwangerschappen
en seksueel geweld. De Vlaamse overheid doet hiervoor een beroep op volgende vier organisaties die
enerzijds preventiestrategieën ontwikkelen en implementeren:
Sensoa vzw
Sensoa is volgens het besluit inzake gezondheidspromotie erkend als D voorziening en sloot met de
Vlaamse overheid een convenant voor de ontwikkeling en verspreiding van effectieve
preventiestrategieën en een werking naar specifieke doelgroepen.
Pas Op
De Vlaamse overheid sloot met Pas-op, werkzaam in Oost- en West-Vlaanderen, een meerjarige
convenant voor preventief veldwerk ten aanzien van sekswerkers.
Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie (GH@PRO)
De Vlaamse overheid sloot met GH@PRO een meerjarige convenant voor preventief veldwerk ten
aanzien van sekswerkers in de regio Antwerpen.
Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
De meerjarige convenant met het ITG heeft betrekking op veldwerk met betrekking tot SOApreventie ten aanzien van Sub-saharaanse migranten en het verstrekken van informatie met
betrekking tot reisgebonden ziekten.
Ondersteuning van het Centrum voor Relatie- en zwangerschapsproblemen (cRZ).
Als studiecentrum legt het cRZ de vinger aan de pols van belangrijke maatschappelijke evoluties in
het denken over en het omgaan met vruchtbaarheid, zwangerschap, relatie en seksualiteit en de
keuzes die daarbij horen. Het cRZ heeft ook een hulpaanbod met een lage drempel. Zo heeft het cRZ
voor alle vragen i.v.m. ongeplande zwangerschap een telefonische hulplijn: de cRZ-luistertelefoon.

Preventie van depressie en zelfdoding
Vlaanderen is één van de trieste koplopers in Europa wat depressie en zelfdoding betreft. De
Wereldgezondheidsorganisatie noemt depressie “de ziekte van de eenentwintigste eeuw”. Deze
vaststellingen hebben geleid tot een gezondheidsconferentie, een voorstel van Vlaamse
gezondheidsdoelstelling en het opmaken van een Vlaams actieplan suïcidepreventie dat is opgebouwd rond 5
belangrijke strategieën, namelijk: publieksinformatiecampagne en zelfeducatie, laagdrempelige telezorg,
deskundigheidsbevordering van professionelen en netwerking, acties naar specifieke doelgroepen en tot slot
het uitlokken van zelfdoding tegengaan. Het actieplan wordt aangestuurd en gecoördineerd door een
werkgroep suïcidepreventie die bestaat uit experten ter zake en vertegenwoordigers van de verschillende
sectoren met betrekking tot de suïcidepreventie.
Voor de verdere implementatie van dit actieplan is een extra budget voorzien.
Bevolkingsonderzoeken
Bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen
De opsporing van de aangeboren aandoeningen fenylalaninemie (PKU) en hypothyreoïdie bij alle
pasgeborenen wordt in Vlaanderen wettelijk geregeld door het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de centra voor de opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen van 6 mei
1997 en het ministerieel besluit tot regeling van de werkings- en erkenningsprocedure betreffende de
centra voor de opsporing van aangeboren metabolische afwijkingen van 23 maart 1998. Momenteel
worden drie centra erkend en betoelaagd voor de uitvoering van deze opsporing. Het zijn de
volgende centra: A.Z. Sint-Jan te Brugge, het U.Z te Gent en het PCMA (Provinciaal Centrum voor
Metabole Aandoeningen) te Antwerpen (Wilrijk)
Sinds 2003 is dit bevolkingsonderzoek uitgebreid met het screenen naar bijnierschorshyperplasie
door dezelfde 3 erkende screeningscentra. Ook biotinidasedeficiëntie wordt opgespoord.
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Sinds 2004 wordt er ook opgespoord naar de aangeboren aandoeningen MSUD (marple syrup urine
disease), IVA (isovaleriaanzuuracidemie) en MCAD (middenlange keten vetzuuroxidatiestoornis).
Dit gebeurt via een Tandem MS techniek waarvoor tot nu toe enkel het PCMA wordt gefinancierd.
Bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Elf op 100 vrouwen krijgen in de loop van hun leven te maken met borstkanker. Borstkanker is in
Vlaanderen de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen van 35 tot 69 jaar. Het Europese
beleidsniveau beveelt hiervoor een bevolkingsonderzoek aan door middel van een tweejaarlijkse
screeningsmammografie en blinde dubbele lezing bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. Hierdoor
kan de oorzaakspecifieke sterfte dalen met, naar verwacht wordt, 25%, mits de Europese
aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle borstkankerscreening worden opgevolgd. Naast een
voldoende hoge participatie van de vrouwen uit de doelgroep zijn de dubbele lezing, registratie en
bewaking van fysisch-technische en radiografische kwaliteit hierbij essentieel. Het voorstel van
gezondheidsdoelstelling van de gezondheidsconferentie van 16 december 2005 speelt hier op in.
De vrouwen participeren via verwijzing door de huisarts of gynaecoloog (eerste spoor) of via een
uitnodigingsbrief met een voorstel voor een afspraak (tweede spoor). De mammografische eenheden
werken mee aan een klantvriendelijk afsprakensysteem, informeren de deelnemende vrouwen, staan
in voor de screeningsmammografieën en bezorgen de resultaten van de eerste lezing aan het
screeningscentrum. Het RIZIV vergoedt hen, zoals ook de tweede lezingen, via het systeem van
derdebetalende. De overige kosten van het bevolkingsonderzoek worden gefinancierd door de
Vlaamse overheid.
De screeningscentra staan in voor het uitnodigen van de vrouwen, het eventueel inzetten van een
mobiele mammografische eenheid, de tweede en derde lezingen, het bezorgen van de resultaten, het
opvolgen van de eventuele vervolgonderzoeken, het registreren (o.a. via het consortium van
screeningscentra) en het opvolgen van de kwaliteit van de mammografische eenheden. Voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ‘Brumammo vzw’ ingeschakeld om ondermeer de vrouwen
uit te nodigen.
De loco-regionale sensibilisatie is een opdracht voor de Logo’s die hiervoor ondersteuning krijgen
van de Ondersteuningscel Logo’s (OCL). Op regelmatige tijdstippen wordt de Vlaamse Liga tegen
Kanker (VLK) ingeschakeld voor een massacampagne. De ondersteuning van de huisartsen is een
opdracht binnen de overeenkomst met Domus Medica.
Samen met de federale overheid, in casu het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV),
wordt het bevolkingsonderzoek geëvalueerd. De Vlaamse werkgroep borstkankeropsporing, waar de
verschillende betrokkenen in vertegenwoordigd zijn, ondersteunt de uitvoering van het
bevolkingsonderzoek.
In navolging van de gezondheidsconferentie van 2005 zijn extra middelen voorzien om de
sensibilisatie voor het verhogen van de deelname van de vrouwen te ondersteunen. Ook de Kom Op
Tegen Kanker campagne van de VLK kadert hierin. Tevens is extra budget voorzien om een
toename van het aantal screeningsonderzoeken tengevolge van deze campagne op te vangen.
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Baarmoederhalskanker
Eén op honderd vrouwen krijgt in de loop van haar leven te maken met baarmoederhalskanker. Het
Europese beleidsniveau beveelt een systematische screening. Er is consensus over het nut om alle
vrouwen van 25 tot en met 64 jaar om de drie jaar te screenen door middel van een uitstrijkje. De
Vlaamse overheid ondersteunt de provinciebesturen om de vrouwen te sensibiliseren hiervoor hun
huisarts of gynaecoloog te raadplegen.
Prostaatkanker
Prostaatkanker is een belangrijk gezondheidsprobleem bij mannen. Toch zijn er momenteel
onvoldoende wetenschappelijke argumenten om een systematische screening te organiseren.
Momenteel loopt een grootschalig Europees gerandomiseerd onderzoek om hierover tegen 2009
uitsluitsel te geven. Het Oncologisch Centrum Antwerpen is een van de voortrekkers van dit
onderzoek.
Dikke darmkanker
In 2000 werden in Vlaanderen 4.221 gevallen van dikkedarmkanker vastgesteld, en overleden 1.856
personen ten gevolge ervan. Hiermee staat dikkedarmkanker op de derde plaats voor mannen wat het
vóórkomen van kanker betreft (13,6% van de nieuwe gevallen van kanker), na prostaatkanker
(28,6%) en longkanker (17,9%). Bij vrouwen is het de tweede meest voorkomende vorm van kanker
(13,9%) na borstkanker (35,5%) (2). Er is een pilootproject voorzien dat uitgaat van twee
benaderingswijzen: screenen op basis van de occult bloedtest in de stoelgang (FOBT) bij personen
ouder dan 50 (75% van de dikke darmkankers komen voor bij deze doelgroep) en screenen op basis
van colonoscopie bij personen met een matig verhoogd risico, met name de bepaalde
eerstegraadsverwanten van personen met dikke darmkanker.
Ongevallenpreventie
Bij kinderen tussen 0-4 jaar zijn ongevallen in de privé-sfeer (verstikking) de voornaamste oorzaak van
vermijdbare sterfte. Valpreventie bij 65+ veroorzaakt een grote ziekte- en sterftelast. Valincidenten zijn de
6de voornaamste doodsoorzaak bij ouderen vanaf 65 jaar en de belangrijkste doodsoorzaak door verwonding
in deze leeftijdscategorie. Eén op drie van de thuiswonende ouderen valt minstens één maal per jaar en
ongeveer 15 tot 35% valt zelfs meerdere malen. 10 % van deze valincidenten resulteert in ernstige
verwondingen. De maatschappelijke kosten van deze valincidenten lopen hoog op. De kosten van één
heupfractuur worden na 24 maanden op 18.394 euro geschat. Het agentschap erkent en subsidieert het VIG
(zie elders) voor de ontwikkeling en verspreiding van effectieve preventiestrategieën op vlak van
ongevallenpreventie in de privé-sfeer. Aansturing en evaluatie gebeuren via een vijfjaarlijkse
beheersovereenkomst waarin de te behalen doelstellingen worden vastgelegd.
Valpreventie
In 2006 werd ook een subsidie verleend aan de KUL voor de ontwikkeling van een uniforme
strategie inzake secundaire valpreventie bij ouderen.
Om te registreren wat het effect is van deze strategie op te volgen is het opportuun om een
registratiesysteem voor valincidenten bij thuiswonende ouderen te laten opstarten in 2007. De KUL
kan hier een coördinerende rol op zich nemen. Verder is het eveneens noodzakelijk om na te gaan in
welke mate de strategie wordt toegepast in Vlaanderen. Daarbij moet ook aandacht besteed worden
aan de kwaliteit van toepassing.
Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK)
De VLK heeft ten aanzien van het Vlaams beleid inzake kankerpreventie en in het bijzonder in het kader van
de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, volgende opdrachten: communicatie en informatie t.a.v. de brede
Vlaamse bevolking en bijzondere doelgroepen over kankerpreventie, en actieve participatie aan het Vlaamse
gezondheidsbeleid terzake.
Domus Medica vzw
Met Domus Medica (voorheen Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, WVVH) sloot de
Vlaamse overheid een meerjarige convenant voor adviesverstrekking en het ontwikkelen en implementeren
van praktijkaanbevelingen en werkmodellen voor de huisartsen. Deze hebben onder andere betrekking op de
preventie van kanker, infectieziekten, geestelijke gezondheidszorg, seksuele en reproductieve gezondheid,
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cardio-vasculaire risico’s, ongevallenpreventie en op de samenwerking tussen zorgverstrekkers, het
zorgcontinuüm en de palliatieve zorgen.
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ)
De Vlaamse overheid sloot een meerjarige convenant met de VWVJ voor adviesverstrekking en het
ontwikkelen en implementeren van standaarden inzake preventieve jeugdgezondheidszorg, vooral toegespitst
op de opdrachten van de CLB (centra voor leerlingenbegeleiding). Deze standaarden beschrijven
onderzoeksprotocollen die toegepast moeten worden door de artsen en paramedische werkers van alle CLB’s
bij de registratie van de uitvoering van onderzoeksopdrachten in het kader van de verplichte algemene en
gerichte consulten. Momenteel werden reeds standaarden opgesteld en geïmplementeerd voor de uitvoering
van de opdrachten: oogstand – strabisme, visuele functie en kleurenzin, vaccinaties , groei en pubertaire
ontwikkeling. Standaarden voor de opdrachten: gewicht, gehoor en gebit worden voorbereid.
Basisallocatie 41.01: Dotatie aan het I.V.A. Vlaamse Milieumaatschappij
2004
41.01 - NGK

Krediet
445

2005
Uitvoering
99,97%

Krediet
445

Uitvoering
100%

2006
Krediet
453

2007
Krediet
460

De Afdeling Toezicht Volksgezondheid, de vroegere Vlaamse gezondheidsinspectie, houdt toezicht op de
naleving van VLAREM in zwembaden en open zwemgelegenheden. Voor de analyse van de kwaliteit van
het zwem- en recreatiewater is een samenwerkingsakkoord afgesloten met de VMM. Dit in uitvoering van de
basisregeling voor de samenwerking tussen de Afdeling Toezicht Volksgezondheid en Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) die werd opgenomen in het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de
aanpassing van de begroting 2000 (decreet 30/06/2000).
Uit de jaarlijks door de VMM voorgelegde documenten (overeenkomst 2000 – 2004) blijkt dat het bedrag
van de op basis van het samenwerkingsprotocol toegekende dotatie steeds volstond om de werkelijke kost te
dekken voor de uitvoering van de beschreven toezichtsprogramma’s zodat een
indexering van het bedrag van de dotatie volstaat. Er is geen toename van het nodige budget.
PD:

- aantal zwem- en recreatiewater-inrichtingen;

BP:

- aantal analyses:
• strandwater
• recreatiewaters
• zwemwaters
• putwaters

Basisallocatie 43.02: subsidies die kaderen in de ondersteuning van openbare lokale
samenwerkingsinitiatieven in de gezondheidszorg
2004
43.02 - GVK
43.02 - GOK

Krediet
174
174

Pro memorie: zie 33.33 en 34.05

2005
Uitvoering
99,73%
100%

Krediet
175
175

Uitvoering
99,16%
99,51%

2006
Krediet
180
180

2007
Krediet
0
0
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Basisallocatie 43.07: subsidies die kaderen in de uitvoering van programma’s met betrekking tot
preventieve gezondheidszorg in de openbare sector
2004
43.02 - GVK
43.02 - GOK

Krediet
915
890

2005
Uitvoering
95,37%
72%

Krediet
930
904

Uitvoering
98,60%
99,99%

2006
Krediet
976
976

2007
Krediet
0
0

Pro memorie: zie 33.33 en 34.05
Basisallocatie 45.03: Dotatie aan het wetenschappelijk instituut volksgezondheid – Louis Pasteur
2004
45.03 – NGK

Krediet
939

2005
Uitvoering
99,69%

Krediet
961

Uitvoering
99,15%

2006
Krediet
972

2007
Krediet
991

Het “Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de
uitvoering van een aantal activiteiten door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur
voor de periode 2001 – 2005”, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 30 maart 2001, liep af op 31
december 2005.
Momenteel is er overleg tussen het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en de Vlaamse
Gemeenschap over het verder zetten van de samenwerking en de concrete invulling ervan in de volgende
jaren. Dit overleg zal resulteren in de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst voor de komende
periode tot 2010.
Er werd een eerste voorstel van samenwerking opgesteld dat zich toespitst op de vijf volgende
activiteitsassen:
Analyse en identificatie van biologische agentia (ziektekiemen: bacteriën, virussen, schimmels)
Analyse en identificatie van chemische en fysische agentia
Ondersteuning van de inspectieopdrachten in GGO-bedrijven (genetisch gemanipuleerde organismen)
Surveillance (bewaking van infectieziekten)
Epidemiologische en andere wetenschappelijke ondersteuning
Dit ontwerp van samenwerkingsovereenkomst vormt de basis voor verdere gesprekken tussen het ministerie
en het WIV.
Vast staat dat, voor een goed verloop van de normale werkzaamheden van de gezondheidsadministratie, een
verdere samenwerking met het WIV onontbeerlijk is.
Het totale bedrag van de kost voor het nieuwe pakket activiteitenprogramma’s in het nieuwe
samenwerkingsakkoord 2006-2010 wordt geraamd op 991.000 euro.
Basisallocatie 45.05: Dotatie in het kader van samenwerkingsakkoorden preventie van
middelengebruik
2004
45.05 – NGK

Krediet
97

2005
Uitvoering
43,36%

Krediet
98

Uitvoering
43,66%

2006
Krediet
99

2007
Krediet
56

In het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de Gemeenschappen, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten werd de
Cel Gezondheidsbeleid Drugs opgericht. Dit overlegorgaan moet het beleid inzake preventie van
middelengebruik en het beleid aangaande hulpverlening aan mensen met middelengerelateerde
gezondheidsproblemen op de verschillende beleidsniveaus op elkaar afstemmen. Daarnaast bereidt zij de
oprichting van de Algemene Cel Drugbeleid voor die zowel de gezondheidsproblemen als criminele,
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juridische, internationale en wetenschappelijke aspecten behandelen. Gezien ook deze algemene cel zal
kunnen gefinancierd worden met 56.000 euro werd ervoor geopteerd de rest van de middelen aan te wenden
voor overleg en afstemming binnen de Vlaamse Gemeenschap (zie ba 12.33).
Basisallocatie 74.02: Aankoop van specifiek duurzaam materiaal
2004
74.01 – NGK

Krediet
7

2005
Uitvoering
71,43%

Krediet
7

Uitvoering
100%

2006
Krediet
7

2007
Krediet
7

Krediet nodig voor de aankoop van nieuwe of de vervanging van oudere toestellen en materiaal in gebruik
bij de afdeling Toezicht Volksgezondheid en dienstig voor :
- bewaren van vaccins
- waterontleding van zwemwater (chloorspecifiek desinfectiemeettoestel)
- meettoestellen luchtkwaliteit in de woonomgeving
-aankoop hardware voor voorstelling informatie bij contact- en
- informatievergaderingen van de teams van de afdeling
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PROGRAMMA 42.2
MEDISCH-SOCIAAL BELEID
DEEL MINISTER ANCIAUX
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
2004
Krediet
Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstelling
Het vrijwaren van de integriteit van de sport op alle vlakken
Omschrijving
De intrinsieke waarde van de sport dient vooropgesteld te worden met bijzondere aandacht voor het medisch
verantwoord sporten. De sportbeleving dient te primeren op het commerciële en economische aspect van de
sportbeoefening.
Waarom strategisch
Fysisch en psychisch welzijn van de sportbeoefenaar bevorderen en beschermen
- vanuit ethisch en maatschappelijk oogpunt;
- vrijwaring van de volksgezondheid (doping);
- terugdringen van ongezonde prestatiedrang.

Beoogd beleidseffect
Positief imago van de sport, in
het bijzonder van de topsport

Indicatoren
• aantal dopinggevallen (positieve, weigeraars
en fraudeurs)
• heroriëntering van de sportmedische
keuringscentra
• aantal sportmedische keuringen in deze
erkende keuringscentra
• aantal topsporters begeleid door deze
keuringscentra

Bron
gegevens inzake
dopingcontrole en
keuringen
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B. Operationele doelstelling
De verdere uitbouw van een actieplan voor medisch verantwoord sporten
Beoogd beleidseffect
Indicatoren
Bevorderen en beschermen van • heroriëntering van de sportmedische
fysisch en psychisch welzijn van
keuringscentra
de sportbeoefenaars
• aantal sportmedische keuringen in deze
erkende keuringscentra
• aantal topsporters begeleid door deze
keuringscentra
• aantal dopinggevallen (positieve, weigeraars
en fraudeurs) in functie van het aantal
controles
• actieve participatie van Vlaanderen inzake
MVS (gemeenschapsoverschrijdend, Europa,
wereldvlak)
• vaststellen van leeftijdsgrenzen in bepaalde
(risico)sporten
Verantwoord en gezond sporten • sensibilisering van de sporter voor een
verantwoorde en gezonde sportbeoefening

Bron
Medisch verantwoord
sporten

Medisch verantwoord
sporten

C. Instrumenten
- erkennen zonder subsidiëren: 306 keuringsartsen medisch verantwoord sporten
- erkennen en subsidiëren d.m.v. prestatiefinanciering: 47 controleartsen medisch verantwoord sporten en
18 verpleegkundigen/kinesitherapeuten medisch verantwoord sporten
- erkennen en forfaitair subsidiëren: 7 keuringscentra medisch verantwoord sporten waarvan er 5 worden
gesubsidieerd
D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters:
prestaties:
- aantal dopingcontroles;
budgettaire parameters:
- aantal controles;
- aantal analyses;
- aantal erkende en gesubsidieerde keuringscentra;
- vergoeding controleartsen en kinesitherapeuten/verpleegkundigen;
- vergoeding commissies medisch verantwoord sporten: disciplinaire commissie, disciplinaire raad,
expertencommissie.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12.03: Uitgaven i.v.m. communicatie-initiatieven inzake sportbeleid

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
108
2,78%

2005
Krediet
118

Uitvoering
4,24%

2006
Krediet
119

2007
Krediet
120

Voor 2007 wordt voor constant beleid het bedrag voor communicatie-uitgaven behouden, rekening houdende
met de indexering.
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Basisallocatie 12.24: Uitgaven i.v.m. medisch verantwoord sporten, medische sportcontrole en
dopingcontrole

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
774
99,98%

2005
Krediet
848

2006
Krediet
1049

Uitvoering
99,97%

2007
Krediet
1059

De meeruitgave tussen het bedrag van 2006 en 2007 vloeit voort uit het opdrijven van de dopingcontroles
buiten wedstrijdverband, het inschakelen van verpleegkundigen en kinesitherapeuten bij (doping)controles,
de analyses op epo, bloeddoping en groeihormoon.
Deze doelstellingen werden in de beleidsnota sport opgenomen.
Basisallocatie 33.24: Subsidies i.v.m. medisch verantwoord sporten

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
659
99,85%

2005
Krediet
Uitvoering
725
75,43%

2006
Krediet
737

2007
Krediet
690

Constant beleid voor het subsidiëren van het wereldantidopingagentschap, de keuringscentra (vaste,
variabele en projecttoelage) en ad hoc-projecten.
Basisallocatie 74.01: Vermogensuitgaven i.v.m. medisch verantwoord sporten

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
4
100

2005
Krediet
4

Constant beleid voor bijkomende uitrusting voor de dopingbus.

Uitvoering
100

2006
Krediet
14

2007
Krediet
14
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PROGRAMMA 42.3
PSYCHIATRISCHE VERPLEGING
TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU – globaal
programma
2004
Krediet
Uitvoering %
5.936
100

NGK
GVK
GOK
VRK
Macht.

2005
Krediet
Uitvoering %
5.247
100

2006
Krediet
5.461

2006
Krediet
16.679

EVA OPZ REKEM
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
2.975
100 %
2.651
100 %
2.723
8.465

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Door het decreet van 22 maart 2006 tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 werd de instelling
opgevormd tot een EVA onder de benaming : Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC).
Zijn kerntaak bestaat uit de activiteit van een ziekenhuis en een verzorgingstehuis.
Ziekenhuis
Het Ziekenhuis biedt een aangepaste en kwalitatief hoogstaande behandeling en dienstverlening aan de
psychisch zieke medemens. De aangeboden zorg vertrekt vanuit een totaalvisie op de mens. Het doel van de
behandeling is op zo kort mogelijke termijn de patiënt zijn rol als volwaardig lid van de maatschappij te laten
opnemen.
Om aan de noden van de patiënt te voldoen werken we samen met de andere voorzieningen in de GGZ in de
vorm van een netwerk.
Wij richten ons op de volwassen en bejaarde psychiatrische patiënt in de regio. De forensische patiënten
vormen een specifieke doelgroep. Voor het kind met psychiatrische problemen participeert OPZC-Rekem in
het Kinderpsychiatrisch Centrum te Genk.
Als overheidsinstelling geven we adviezen ten behoeve van de voogdijminister of de Vlaamse regering,
andere overheidsdiensten en derden. De overheid maakt gebruik van de diensten van OPZC-Rekem voor het
ontwikkelen van expertise ten behoeve van specifieke doelgroepen of probleemgebieden.
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Verzorgingstehuis
Het verzorgingstehuis wil door een geschikte verblijfsopvang een zo goed mogelijk welbevinden verzekeren
aan zijn bewoners: gestabiliseerde psychiatrische bewoners, mentaal gehandicapten en forensische bewoners.
We streven een gezellige huiselijke sfeer na binnen kleinschalige leefgroepen. We hebben oog voor de
persoonlijke redzaamheid, de lichamelijke verzorging, de sociale contacten. We houden als openbare
instelling hierbij maximaal rekening met de persoonlijke keuzes van de bewoners.
Het verzorgingstehuis wil een organisatie zijn die op respectvolle manier zijn medewerkers bejegent en
tezelfdertijd de schaarse middelen optimaal inzet.
Het wil deel uitmaken van een regionaal netwerk om naadloze zorg, aangepast aan de behoefte van de
hulpvrager te leveren. Tegelijkertijd stelt het zich supra-regionaal op in de zorg voor de forensische
bewoners. Op deze wijze hopen we bij te dragen aan een menswaardiger maatschappij. De financiering
zowel van het ziekenhuis als van het verzorgingstehuis is een federale aangelegenheid en gebeurt via het
toekennen van een jaarlijks budget van financiële middelen (vroegere ligdagprijs).
Dit budget zou in principe kostendekkend moeten zijn. Echter, voor het verrekenen van de personeelskost
baseert de Dienst Boekhouding der Ziekenhuizen (DBZh) zich op de OOB barema’s (Openbare en
Ondergeschikte Besturen – OCMW). Het OPZC - Rekem volgt niet automatisch de federale CAO’s van de
gezondheidssector (Comité C), tenzij wanneer deze aanvaard worden op het niveau van de Vlaamse
Gemeenschap (Comité A) en op ons toepasselijk verklaard zijn. Als Vlaamse instelling valt het OPZC
onder het toepassingsgebied van sectorcomité XVIII.
De federale overheid houdt bij de bepaling van de ligdagprijs geen rekening met de verworvenheden uit het
statuut of de CAO’s die “Vlaams” afgesloten worden.
Het voorziene krediet onder basisallocatie 41.02 is bedoeld als vergoeding voor de “personeels”uitgavenposten die niet via de ligdagprijs worden gehonoreerd en die voorvloeien uit het statuut of de CAO’s
die “Vlaams” werden afgesloten.
Buiten deze personele dotatie zal vanaf 2007 een bijkomende werkings- en investeringsdotatie nodig zijn als
gevolg van de gewijzigde financiële relatie met het VIPA door de invoering van BBB.
De gewijzigde financiële relatie met het VIPA wordt geregeld door art. 16ter van het decreet van 22 maart
2006 tot oprichting van het EVA OPZC Rekem en artikel 27 van het decreet van 17 mei 2006 tot oprichting
van IVA VIPA.
Art 16ter van het decreet van 22 maart 2006 : “Ze ( OPZC Rekem en Geel ) treden tevens in de rechten en de
plichten van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, opgericht bij het
decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, voor wat de
tenlasteneming van het eigenaarsonderhoud, de bouw- en verbouwingswerkzaamheden en de kosten voor
uitrusting en apparatuur van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis in Geel respectievelijk het Openbaar
Psychiatrisch Ziekenhuis in Rekem betreft.”.
Op basis van deze bepaling zal in de toekomst een bijkomende dotatie moeten ingeschreven worden
opgesplitst in :
a) werkingsdotatie : voor het eigenaaronderhoud en de kosten voor uitrusting en apparatuur
b) investeringsdotatie : voor bouw en verbouwingswerkzaamheden
De verhoging van de dotatie voor het OPZC Rekem is enkel toe te schrijven aan de invoering van BBB.
Deze verhoging heeft echter geen effect op de totale begroting van de Vlaamse gemeenschap vermits zij
gecompenseerd wordt door een vermindering van de dotatie aan het VIPA.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Het begrotingsprogramma 42.3 bevat voor het OPZ-Rekem 1 effectieve basisallocatie (BA).
Basisallocatie 41.02 : Dotatie aan het EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
A) Personele dotatie
De personele dotatie komt op 3.658 keuro.
De verklarende factoren voor de stijging tov 2006 zijn de indexstijging, en een daling met 22 keuro als
gevolg van het federaal zorgakkoord van 2005. Immers zal in 2007 een bijkomende vergoeding voorzien
worden in het budget van financiële middelen voor het vakantiegeld van het statutair personeel. Deze
bijkomende vergoeding is gelijk aan 22 keuro en wordt in mindering gebracht van de aangevraagde
personele dotatie.
Tevens wordt in het kader van BBB en de daarmee gepaard gaande verdere responsabilisering ook het tot nu
toe centraal beheerde budget voor de financiering van de tewerkstelling van Startbaners verdeeld.
Als gevolg van deze verdeling wordt de personele dotatie verhoogd met een bedrag van 896.000 euro voor
de tewerkstelling van de Startbaners in 2007.

B) Werkingsdotatie
Het betreft hier de kosten van het eigenaaronderhoud en de kosten voor uitrusting en apparatuur die vanaf
2007 niet meer door het VIPA gedragen worden maar wel door het OPZC Rekem.
2006
Encours 31-12-2006 ( deel 2006 )
geplande werken en investeringen 2007

0
0

2007
222
740

verschil
222
740

0

962

962

Het encours op 31-12-2006 is afkomstig van de vastleggingen die door het VIPA gedaan werden in 2006
maar waarvan de betaling zal gebeuren in 2007. Deze betalingen zullen ten laste genomen worden van het
OPZC Rekem ingevolge de vermelde decreetbepalingen.
C) Investeringsdotatie
Het betreft hier de investeringen in het kader van het Masterplan die in het verleden voor 100 % gedragen
werden door het VIPA. Ingevolge BBB zullen ook deze investeringen vanaf 2007 ten laste zijn van het OPZ.
Voor 2007 worden geen nieuwe investeringen gepland en zal enkel uitvoering gegeven worden aan die
investeringen die reeds door het VIPA tot en met 2006 werden vastgelegd doch waarvan de betaling vanaf
2007 ten laste zijn van het OPZC Rekem
Het geraamde encours einde 2006 bedraagt 4.156.370,22 euro. Behalve voor de vastlegging voor het project
Hotel Min zal dit uitstaande encours in 2007 volledig betaald worden.
Hotel Min is een nieuwbouw waarvoor de aanbesteding in augustus 2006 gebeurde en de werken einde 2006
zullen aanvangen met een uitvoeringstermijn van 180 werkdagen. Op basis van deze gegevens kan verwacht
worden dat het grootste gedeelte van de encours van 3.114.986,23 euro zal betaald worden in 2007.
Hiermee rekening houdend wordt het investeringskrediet 20907 geraamd op 3.845 keuro.
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EVA OPZ GEEL
DEEL 1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
PROGRAMMA 42.3 ba 41.01 OPZ GEEL

in duizend Euro
KREDIET
SOORT

NGK

Aangepast
2004

Realisatie
2004 in %

Aangepast
2005

Realisatie
2005 in %

2.961

100%

2.596

100%

Initieel Aangepast
2006 2006

2.737

2.738

Basis 2007
(INCL. index)

8.214

GVK
GOK
VRKV
VRKO
MAC

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Toelichting
Vanaf 1 januari 2007 zal voor het OPZ - Geel het nieuwe decreet in werking treden en zal OPZ Geel een
extern verzelfstandigd agentschap zijn in het beleidsdomein WVG. Haar kerntaak bestaat uit de activiteit van
een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en de gezinsverpleging. De financiering
zowel van het ziekenhuis, het psychiatrisch verzorgingstehuis als van de gezinsverpleging is een federale
aangelegenheid en gebeurt via het verrekenen van de ligdagen.
De ligdagprijs is in principe kostendekkend. Echter, voor het verrekenen van de personeelskost (onderdeel B
van de ligdagprijs) baseert de Dienst Boekhouding der Ziekenhuizen zich op de barema’s van de Openbare
en Ondergeschikte Besturen. Het OPZ - Geel volgt niet automatisch de federale CAO’s van de
gezondheidssector (Comité C), tenzij wanneer deze aanvaard worden op het niveau van de Vlaamse
Gemeenschap (Comité A) en op ons toepasselijk verklaard zijn. Als EVA valt het OPZ onder het
toepassingsgebied van sectorcomité XVIII.
De federale overheid houdt bij de bepaling van de ligdagprijs geen rekening met de verworvenheden uit het
statuut of de CAO’s die “Vlaams” afgesloten worden.
Het voorziene krediet onder basisallocatie 41.01 is bedoeld als vergoeding voor de “personeels”uitgavenposten die niet via de ligdagprijs worden gehonoreerd en die voorvloeien uit het statuut of de CAO’s
die “Vlaams” werden afgesloten.
De personele dotatie komt op 3.015 keuro (incl. ondersteuning aan de gemeenschapsinstellingen).
Vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum zal OPZ Geel niet alleen meer gebruiker zijn van de gebouwen (eigendom Vlaamse overheid)
maar ook beheerder, wat de Vlaamse overheid voorheen ten laste nam.
Via VIPA ontving OPZ Geel jaarlijks een werkingsdotatie van 740 kEuro. Dit bedrag moet het kleine
onderhoud en de kleine investeringen dekkingen.
OPZ is een Zorgcentrum dat drie grote pijlers heeft. Ten eerste het ziekenhuis met 320 bedden, ten tweede
een Psychiatrisch Verzorgingstehuis met 60 plaatsen en de Gezinsverpleging (538 plaatsen) met zijn
historisch patrimonium.
Voor dit laatste hebben wij geen vergoeding via federale weg. Dit is Vlaams historisch patrimonium dat
door ons onderhouden zal moeten worden.
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De lopende investeringen via VIPA die goedgekeurd zijn maar nog dienen afgewerkt te worden, zijn onder
deze noemer ingeschreven. Het behelst hier alle bedragen aan 25% van het bedrag dat voorzien is voor
gebouw A/B.
Als ziekenhuis en PVT gaan wij in de toekomst de ‘normale’ weg volgen om de investeringen te financieren,
nl. 60% - 40%.
Voor de Gezinsverpleging en de rest van het Vlaams patrimonium dat tot het domein van het OPZ Geel
behoort, dient de financiering wel 100% Vlaams te gebeuren.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
A) Personele dotatie
De personele dotatie komt op 2.757 keuro.
De verklarende factoren voor de stijging tov 2006 zijn de indexstijging, een toename van het budget voor
ziekte op meer dan 1 jaar en bevallingsrust, en een daling met 28 keuro als gevolg van het federaal
zorgakkoord van 2005. Immers zal in 2007 een bijkomende vergoeding voorzien worden in het budget van
financiële middelen voor het vakantiegeld van het statutair personeel. Deze bijkomende vergoeding is gelijk
aan 28 keuro en wordt in mindering gebracht van de aangevraagde personele dotatie.
Tevens wordt in het kader van BBB en de daarmee gepaard gaande verdere responsabilisering ook het tot nu
toe centraal beheerde budget voor de financiering van de tewerkstelling van Startbaners verdeeld.
Als gevolg van deze verdeling wordt de personele dotatie verhoogd met een bedrag van 197.000 euro voor
de tewerkstelling van de Startbaners in 2007.
Het bedrag in 2007 van 2.757 Euro omvat de dotatie die betrekking heeft op de personeelsuitgaven die niet
in de federale verpleegdagprijs opgenomen zijn.
B) Werkingsdotatie
Dit bedraagt 962 keuro.
Dit is het jaarlijks recurrente gedeelte voor het eigenaarsonderhoud. Dit bedraagt 740 kEuro. Het
resterende deel (222 kEuro) is het encours op 31/12/2006 en zal éénmalig worden overgezet. Deze bedragen
worden in feite overgeheveld van VIPA naar OPZ Geel.
C) Investeringsdotatie
Dit bedraagt 4.237 keuro.
Het betreft de overheveling van VIPA middelen naar OPZ Geel.
Deze overheveling is gebaseerd op alle openstaande bedragen op 31-12-2006.
Enkel voor gebouw A/B wordt slechts 75% meegenomen naar 2007. De resterende 25% is voorzien voor
2008.
D) Ondersteuning aan de gemeenschapsinstellingen.
a) Problematiek
De problematiek van de Gemeenschapsinstellingen De Hutten en De Markt in Mol situeert zich op het vlak
van jongeren die een Problematische OpvoedingsSituatie (POS) of als Misdrijf Omschreven Feiten (MOF)
combineren met psychische storingen. De Gemeenschapsinstellingen hebben dienaangaande dringend
behoefte aan een duidelijk gestructureerde en geïntegreerde psychiatrische ondersteuning. In 1999
realiseerden beide instellingen circa 500 opnames met een gemiddelde opnameduur van 2,5 maanden. 35
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van deze opgenomen jongeren kenden ernstige psychische problemen waardoor ze eigenlijk in uitvoering
van de wet op de Jeugdbescherming (Wet op de Jeugdbescherming, gecoördineerd op 8 april 1965, art. 43.)
of de decreten inzake Bijzondere Jeugdbijstand (Decreten inzake Bijzondere Jeugdbijstand, gecoördineerd
op 4 april 1990, art. 23.) aan een psychiatrische instelling toegewezen dienden te worden. Residentiële
psychiatrische voorzieningen voor POS- of MOF-jongeren zijn er niet en de collocatie van deze jongeren in
de kinder- en jeugdpsychiatrie is juridisch onverenigbaar. Voorzieningen voor kinder- en jeugdpsychiatrie
zijn overigens schaars, in de provincie Antwerpen volzet en geconcentreerd in de stad. Een dringende,
aangepaste en geïntegreerde oplossing voor de Gemeenschapsinstellingen dringt zich op.
Het realiseren van gespecialiseerde psychiatrische en therapeutische zorg binnen de Gemeenschapsinstelling
biedt enorme voordelen inzake de begeleiding van het integrale, transmurale zorgtraject – inclusief de nazorg
binnen de Gemeenschapsinstellingen De Hutten en De Markt, en de netwerking met andere organisaties
inzake bijzondere jeugdzorg en thuiszorg.
b) Verantwoording rol OPZ Geel
Het oprichtingsdecreet ( Decreet Bestuurlijk Beleid van 12 december 1990; Titel I – Herstructurering van
Openbare Instellingen; Hst 4. OPZ’s Geel en Rekem, art. 10 en art.11) laat het OPZ toe om naast de
exploitatie van de toegewezen ziekenhuisbedden en –plaatsen, diensten en activiteiten te ontwikkelen in de
sector geestelijke gezondheidszorg. In het kerntakendebat naar aanleiding van de reorganisatie van de
Vlaamse administratie werd dit ondermeer in de volgende kerntaak gespecificeerd : Psychiatrische
zorgverlening organiseren voor specifieke doelgroepen en minderheden als een externe ondersteuning van
andere diensten in de sector Welzijn en Volksgezondheid.
Het OPZ is dus decretaal bevoegd om psychiatrische en psychotherapeutische begeleiding te organiseren als
een externe ondersteuning van problematische plaatsingen en situaties in de sector welzijn en
volksgezondheid, zoals dit het geval is voor de jongeren die een POS- of MOF-statuut combineren met
psychiatrische stoornissen en in de Vlaamse gemeenschapsinstellingen momenteel geen
psychotherapeutische behandeling krijgen.
Het OPZ Geel is als nabijgelegen openbare psychiatrische instelling met een breed gamma aan
psychiatrische, neurologische en psychotherapeutische expertise, crisisopvang en wachtdiensten de meest
geschikte organisatie om de psychiatrische ondersteuning van de Gemeenschapsinstellingen te organiseren.
Bovendien is het OPZ eind 2003 gestart met een poliklinisch centrum voor kinderen en jongeren met
psychiatrische problemen, waardoor specifieke expertise aanwezig zal zijn.
c) Begroting 2007
In overleg met de Gemeenschapsinstelling De Hutten werd de doelgroep begroot op 8 voltijds equivalente
patiënten (35 jongeren per jaar met gemiddelde verblijftijd van 2,5 maanden). We opteren hierbij voor
psychiatrische en psychotherapeutische behandeling tijdens de dag en voorzien geen personeel voor toezicht
en bewaking. Toezicht en bewaking is de verantwoordelijkheid van de gemeenschapsinstelling en hiervoor
is personeel aanwezig. De psychiatrische dagbehandeling wordt voor hiertoe geselecteerde jongeren door
het OPZ uitgevoerd in lokalen van de gemeenschapsinstelling. Bovendien kan te allen tijde een beroep
gedaan worden op de expertise van het psychiatrisch ziekenhuis in Geel. Met deze optiek kan de benodigde
bestaffing tot een realistisch minimum beperkt worden.
Het bedrag van 258 kEuro (ESR code 11.11.04) betreft enerzijds de personeelskost (233 k Euro), die bestaat
uit de kosten voor 1 arts-specialist (specialisatie kinder- en jeugdpsychiatrie), 1,5 psycholoog, 2
verpleegkundigen en 0,5 ergotherapeut en anderzijds een werkingskost van 25 k Euro. Profiel en aantal
houden rekening met de organisatorische normen voor kinder- en jeugdpsychiatrie in dagbehandeling,
aangepast aan de doelgroep en zonder personeelsleden voor toezicht en bewaking. Personeelskosten zijn
berekend op basis van de gemiddelde personeelskosten voor elke categorie in het OPZ.

Het bedrag van 258 kEuro omvat een dotatie voor een project van psychiatrische ondersteuning aan de
Gemeenschapsinstellingen Bijzondere Jeugdbijstand.
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PROGRAMMA 45.1
JEUGD EN SPORT
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK

Krediet
49.520
2.231
3.481

2004
Uitvoering %
100%
100%
62%

Krediet
50.853
2.276
4.097

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
51.035
329
2.132

2007
Krediet
58.716
235
1.857

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
In het kader van de indeling Beter Bestuurlijk Beleid is het Programma 45.1 een “gemengd” programma
geworden. De basisallocaties m.b.t Jeugdwerk ressorteren grotendeels onder het Agentschap SociaalCultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, terwijl de basisallocaties m.b.t. Sport in de BBB-logica tot de
bevoegdheid van het Departement CJSM behoren.

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
1. Het Vlaamse jeugdwerkbeleid
a. In het Vlaamse Jeugdbeleidsplan, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 16 december 2005, werden
de prioriteiten met het oog op de gemeentelijke jeugdbeleidsplannen 2008-2010 vastgelegd.
Een aantal van deze prioriteiten hangt samen met een wijziging van het decreet houdende ondersteuning en
stimulering van het gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid
(wijzigingsdecreet in oktober 2006 aan het Vlaams parlement voorgelegd). Dit nieuwe gewijzigde decreet
maakt de invoering van een prioriteit jeugdwerkbeleid, in het bijzonder jeugdwerkinfrastructuur, en van een
prioriteit jeugdbeleid, met name jeugdinformatie mogelijk. In 2006 werd gestart met de voorbereidingen
voor het wijzigingsdecreet en de wijzigingsbesluiten. Tevens werd er werk gemaakt van de opmaak van de
besluiten om aan de prioriteiten uitvoering te kunnen geven. Dit gebeurde in ruim overleg met de betrokken
actoren.
De invoering van de prioriteit jeugdbeleid in het decreet heeft vanaf 2008 financiële gevolgen. Voorwaarde
is natuurlijk dat het ontwerp van decreet dat in september 2006 is ingediend bij het Vlaamse Parlement wordt
goedgekeurd.
Aangezien 2007 een planningsjaar is voor de gemeenten, is het van het grootste belang dat er rond het
nieuwe wettelijke kader zo snel mogelijk voldoende duidelijkheid komt en dat dit gecommuniceerd en
toegelicht wordt. Om de invoering van de prioriteiten voor al de betrokken actoren zo vlot mogelijk te laten
verlopen, zullen een aantal begeleidende maatregelen worden uitgewerkt. Zo zal er op de trefdagen en
ambtenarenvormingen aan deze prioriteit extra aandacht worden besteed in informatieve en interactieve
workshops. Daarnaast wordt er voor de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur werk gemaakt van een “brochure
jeugdlokalenbeleid” en van een “lokalenmap”. Voor de prioriteit jeugdinformatie zal het VIP (Vlaams
Informatie Punt Jeugd vzw) in de toekomst een ondersteunende en coördinerende rol op zich nemen.
b. In het begrotingsjaar 2007 vangt een nieuwe subsidieperiode van 3 jaar aan voor het landelijk
georganiseerd jeugdwerk: 2007-2009. Op de begroting 2007 is een bedrag voorzien van 22.320.000 euro.
Van dit bedrag wordt – zoals decretaal bepaald - 3 % voorbehouden voor projectsubsidies (
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In 2007 zal het decreet op het Vlaamse Jeugdbeleid worden gewijzigd. In het najaar 2006 wordt de (ruime)
sector hierover bevraagd en wordt een nota opgesteld die de verwachtingen, aanbevelingen, enz. van zowel
het kabinet, de administratie als de sector samenvat. Parallel heeft in samenwerking met de Kenniscel
Wetsmatiging ook een administratieve lastenmeting plaats van dit decreet. De resultaten van dit onderzoek
zullen uiteraard meegenomen worden in het kader van de wijziging van dit decreet.
2007 is het laatste jaar van de termijn van de huidige subsidieovereenkomst met ADJ. Dit houdt in dat de
vereniging in 2007 een nieuw driejaarlijks beleidsplan zal indienen. Zoals de decretale regels het
voorschrijven zal de inhoud van dit beleidsplan getoetst worden op haar inhoud en de verschillende
vastgelegde prioriteiten. In functie hiervan zal een nieuwe (subsidie)overeenkomst 2008 – 2010 opgesteld en
ondertekend worden.
Vermeldenswaard is nog dat er in opdracht van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen een grondige audit doorgevoerd werd van ADJ. De resultaten van deze audit, uitgevoerd door
het onafhankelijke bureau PriceWaterhouseCoopers, kunnen een belangrijke impact hebben op de inhoud
van de subsidieovereenkomst en de toekomst van ADJ.
c. 2007 is ook het laatste jaar van de termijn van de huidige subsidieovereenkomsten met de vzw Centrum
voor Jeugdtoerisme en de vzw Vlaamse Jeugdherbergen. Dit houdt in dat de verenigingen in 2007 hun nieuw
driejaarlijks beleidsplan zullen indienen. Zoals de decretale regels het voorschrijven zal de inhoud van deze
beleidsplannen getoetst worden op hun inhoud en de verschillende vastgelegde prioriteiten. In functie
hiervan zullen nieuwe (subsidie)overeenkomsten 2008 – 2010 opgesteld en ondertekend worden.
d. Het jeugd(werk)beleid beschikt sinds de vorige legislatuur over nieuwe en relatief zwaar ondersteunde
bovenbouwinstrumenten: het Steunpunt Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad. De bovenbouw is evenwel breder
dan deze instellingen. Ook o.a ADJ, JINT, VVJ en de Vlaamse administratie behoren ertoe.
Begin 2006 werd er een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten met het Steunpunt Jeugd. Deze
subsidieovereenkomst heeft betrekking op de beleidsperiode 2006 – 2008. In artikel 6 van deze
subsidieovereenkomst is er overeengekomen dat het Steunpunt, als tegenprestatie voor de verschillende
strategische en operationele doelstellingen vervat in de subsidieovereenkomst, voor de duur van de
beleidsperiode een subsidie ontvangt van 896.000-, euro. In dezelfde overeenkomst staat dat dit bedrag
vermeerderd kan worden in functie van ondermeer de verhoging van de consumptie-index.
Het Steunpunt Jeugd en de Vlaamse jeugdraad worden gesubsidieerd op basis van het decreet op het
Vlaamse jeugdbeleid. In 2007 wordt een voorontwerp van herziening van dit decreet opgesteld (cf. supra).
e. Brussel is niet alleen de hoofdstad van Vlaanderen, Brussel is ook Vlaanderen. Aangezien via de
prioriteitenregeling het Vlaamse jeugdwerk in Brussel vanaf 2008 extra ondersteund kan worden op het vlak
van jeugdwerkinfrastructuur, zullen de vormingen, publicaties en andere flankerende maatregelen gepland in
2007 voor de gemeentebesturen, ook van toepassing zijn en ten dienste staan van de Vlaamse
gemeenschapscommissie.
f. Het decreet houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme werd op 28 mei 2004
goedgekeurd. Nieuwe decreten hebben steeds een nauwgezette evaluatie nodig. Naast de reguliere uitvoering
van het decreet (toekenning en uitbetaling van basis-, werkings-, en personeelssubsidie), werd er dan ook een
werkgroep in het leven geroepen ten einde de impact van het decreet te analyseren.
g. De regularisering van de DAC’ers heeft tot op heden enkel geleid tot een logische inpassing in het decreet
op de jeugdverblijfscentra. Daarnaast vindt er, in uitvoering van wat werd bepaald in artikel 9 en 16 van het
decreet van 7 mei 2004 houdende aanvulling subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector, met de
subsidiebepaling voor de periode 2007-2009, een herverdeling van de vervallen DAC-plaatsen bij het
landelijk georganiseerd jeugdwerk plaats. De modaliteiten worden geregeld in het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 oktober 2005 betreffende de uitvoering wat betreft het landelijk georganiseerd jeugdwerk
van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector.
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2. Jeugdparticipatie
Aangezien 2007 een planningsjaar is voor de lokale besturen, zal in vormingen extra aandacht gaan naar de
ondersteuning en de rol van de lokale jeugdraden die in dit planningsproces een belangrijke rol spelen.
Als gevolg van de stopzetting van subsidiëring van Jemp vzw, wordt een initiatief aangemoedigd voor de
ondersteuning van lokale beleidsparticipatie van kinderen en jongeren. Dit zal een tijdelijke oplossing vergen
op korte termijn en een eerder structurele oplossing op lange termijn. We voorzien hier in 2007 alvast
150.000 euro voor.
Naast bovenvermelde acties, dient er ook nog vermeld te worden dat in het kader van het decreet van 29
maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid, er een groot aantal verenigingen gesubsidieerd worden aan de hand
van enveloppenfinanciering.
3. Jeugdinformatie
a. Het Vlaams InformatiePunt Jeugd werd in 2006 opgericht en heeft tot doel om een coördinerende rol te
spelen op het vlak van jeugdinformatie in Vlaanderen. Het VIP Jeugd zal tegen eind 2006 haar
beleidsplanning 2007-2009 voorleggen. Hierin wordt de verdere ontwikkeling, beheer en updating van de
portaalsite voor kinderen en jongeren gespecificeerd. De sites voor jeugdinformatie en de ontwikkelde
modellen voor leeftijdgerichte jeugdinformatie zullen geëvalueerd worden. De evaluatie van deze
jongereninformatieproducten kan een handig werkinginstrument zijn voor het te ontwikkelen kwaliteitslabel.
b. Op basis van de werking van tal van actoren in het jeugdinformatielandschap en van de internationale
literatuur (Eryica’s European Youth Information Charter, de aanbeveling van de Raad van Europa inzake
informatie en advies voor jongeren in Europa, …) dient er te worden gewerkt aan een goede definiëring van
wat jeugdinformatie voor kinderen, tieners en jongeren is. Hierbij rijst de vraag hoe het aanbod dat
verbonden is met onderwijsinstellingen/onderwijstijd zich verhoudt tot dat van jeugdwerk- en andere
actoren. De ontwikkeling van een Vlaams kwaliteitslabel voor informatie en eenduidige beeldvorming voor
kinderen en jongeren is één van de vijf doelstellingen van het VIP Jeugd. Gezien de intense samenwerking
van Vlaanderen binnen Eryica is het vanzelfsprekend dat het VIP Jeugd zich in dit Europees netwerk zal
aansluiten en de Europese dimensie binnen jeugdinformatiebeleid zal opvolgen.
Ook netwerking binnen Vlaanderen zal één van de prioriteiten voor organisatieopbouw van het VIP worden.
In 2006 zijn hieromtrent reeds verkennende stappen gezet met het kabinet onderwijs om de samenwerking
tussen het VIP en Klasse, een informatieproduct voor kinderen en jongeren in onderwijstijd, te formaliseren
via de wederzijdse beheersovereenkomsten. Het VIP Jeugd zal tegen eind 2006 haar beleidsplanning 20072009 voorleggen.

4. Internationaal: jeugdwerk en jongeren internationaal oriënteren
a. Het decreet Vlaams Jeugdbeleid voorziet in de nodige middelen voor de bevordering van de mobiliteit van
jongeren en van de internationale solidariteit. Het huidige Europese programma Jeugd loopt nog tot eind
2006. In 2007 wordt een herziening van het decreet Vlaams jeugdbeleid voorzien. Na de definitieve
goedkeuring van het Europese programma ‘Jeugd in actie’ kunnen de eigen instrumenten en deze van de EU
optimaal op elkaar worden afgestemd. De internationale projecten zullen in dat licht bekeken en, indien
nodig, geheroriënteerd worden.
b. In 2006 diende vzw Jint een nieuw beleidsplan in voor de periode 2007-2008. Dit gebeurde in
overeenstemming met artikel 24 van het decreet Vlaams Jeugdbeleid. Zoals voorzien in de artikelen 25-27
van het decreet Vlaams Jeugdbeleid zal op basis van dit beleidsplan in het najaar 2006 de nieuwe
beheersovereenkomst voor de jaren 2007-2008 getekend worden.
c. Net zoals in de beleidsvelden Cultuur en Sport zal in de tientallen culturele samenwerkingsakkoorden
vooral de samenwerking met Zuid-Afrika prioriteit krijgen. In opvolging van de conferenties over lokaal
jeugdbeleid (mei 2002 en februari 2004) werd de samenwerking met Zuid-Afrika gefocust op capacity
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building inzake lokaal jeugdbeleid en vrijwilligerswerk. Hierbij geeft Vlaanderen de kans aan ZuidAfrikaanse ‘jeugdspecialisten’ om in Vlaamse verenigingen en instellingen een korte, intensieve stage te
volgen. Bijzondere aandacht ging hierbij naar de communicatie van de opgedane bevindingen en de verdere
toepassing en systematische opvolging van het lokale jeugdbeleid in Zuid-Afrika. De nieuwe prioriteit voor
2006-2007 bestaat er in om de samenwerking verder te ontwikkelen via een aantal lokale
gemeenschapscentra, in een benadering die alle aspecten van lokaal cultuur- en jeugdbeleid integreert of op
elkaar afstemt. Het is de ambitie om samen met de Zuid-Afrikaanse collega-ministers vier lokale
gemeenschapscentra in de komende 3 jaar te ondersteunen voor hun jeugdwerking en voor de culturele
aspecten ervan (sociaal-cultureel, kunsten, erfgoed, en sport).
5. Sportbeleid
Opmerking: dDe middelen voor sportbeleid op programma 45.1 vormen slechts een bescheiden onderdeel
van de middelen voor het sportbeleid. Zij moeten worden samengenomen met middelen voorzien op PR 45.6
(topsportbeleid), PR 42.2 (medisch-sociaal beleid, inzonderheid medisch verantwoord sporten) en op
programma 49.1 (dotatie BLOSO).
Strategische doelstellingen van het sportbeleid
De Vlaamse regering wil een voorwaardenscheppend en integraal sportbeleid voeren en het sportklimaat in
Vlaanderen optimaliseren. Het sportbeleid wil tevens via een doelgericht sport voor allen beleid zoveel
mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk laten sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden. Het
beleid is dan ook gericht op het verhogen van de sportparticipatie en het verhogen van de kwaliteit van het
sportaanbod. Dit dient te worden verbeterd op alle niveaus en in hoofde van alle actoren.
Getalenteerde sporters dienen daarenboven optimale ontplooiingskansen te krijgen, en dit met uitdrukkelijke
vrijwaring van de integriteit van de sport.
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Operationele doelstellingen van het sportbeleid:
- Het stimuleren van sportclubs om zowel voor competitiesporters als voor recreatiesporters een
aangepast sportaanbod te garanderen.
- Toename van het aantal actieve leden in de sportfederaties. Meer jongeren tot sportbeoefening
aanzetten.
- Aan organisatoren van sportmanifestaties m.b.t. niet-commerciële sporten de kans bieden om goede
sportmanifestaties te organiseren.
- Een sterkere inbreng vanuit de Vlaamse Gemeenschap in de Europese besluitvorming inzake het
sportbeleid verzekeren.
- Overleg met de gemeentelijke overheden opzetten met betrekking tot drempelverlagende initiatieven
voor sportkansarme jongeren.
- Vrijwaren van de integriteit van de sport op alle niveaus en van de jeugdsport in het bijzonder.
Hiertoe zal meegewerkt worden aan de ontwikkeling van een ethische code voor de organisatie en
begeleiding van jeugdsport.
- Een internationaal sportbeleid voeren, dat zowel gericht is op de EU-aspecten en noodzakelijk
opvolging en inbreng in de EU-besluitvoering, als samenwerkings-ontwikkelingsverbanden aangaan.
- Gelijke behandeling van de verschillende sporten in de media.
- Het stimuleren en ondersteunen van beleidsvoorbereidend en toegepast sportwetenschappelijk
onderzoek.
Instrumenten van het sportbeleid
Om de hoger vermelde doelstellingen te bereiken worden volgende instrumenten ingezet:
- subsidiëren van sportevenementen, geëigende projecten, verenigingen,
- promotie en communicatie.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 11.03: Terugbetaling van de salarissen van gedetacheerde leerkrachten in de jeugdsector

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
899
100 %

2005
Krediet
Uitvoering
654
100%

2006
Krediet
554

2007
Krediet
554

In uitvoering van de wet van 29 maart 1965 betreffende de terbeschikkingstelling van leden van het
onderwijzend personeel ten behoeve van jeugdorganisaties, konden de erkende landelijk georganiseerde
verenigingen een beroep doen op vastbenoemde leerkrachten. Die werden dan gedetacheerd door de
Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs, respectievelijk de Autonome Raad voor het
Gemeenschapsonderwijs. Sinds het begin van de jaren negentig werden de salarissen van de gedetacheerde
leerkrachten door de administratie Cultuur terugbetaald aan het departement Onderwijs op basis van door dit
departement te bezorgen facturen.
Met het decreet op het Vlaamse jeugdbeleid wordt wat Vlaanderen betreft de wet van 29 maart 1965
opgeheven met ingang van het schooljaar 2003-2004. Daar de betalingen steeds na afloop van een
detacheringsperiode worden ingediend, zal ook in 2007 nog moeten worden voorzien in een bedrag dat ten
minste gelijk is aan het begrotingskrediet 2006. Op basis van de gegevens waarover de administratie beschikt
moet het totaal van de nog te betalen facturen na 2006 worden geraamd op ongeveer 624.000 euro,
waaronder 40.000 euro voor betwiste facturen.

524

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Basisallocatie 12.20: Allerhande uitgaven voor jeugdbeleid met betrekking tot adviesorganen,
promoties, vorming, studie, expertise- en representatiekosten en publicaties

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
171
100%

2005
Krediet
Uitvoering
271
95,0 %

2006
Krediet
208

2007
Krediet
175

De kredieten van deze basisallocatie zullen in 2007 worden aangewend voor:
• de eigen werking van de cel Jeugd van het IVA (aankoop van publicaties, deelname aan
studiedagen,…);
• het uitgeven van publicaties in verband met het jeugdbeleid (zoals het jaarverslag, informatiefolders,
uitgaven van de reglementeringen, jeugdbeleidsplan,…);
• werkingskosten van de adviescommissies opgericht in het kader van het decreet van 29 maart 2003
op het Vlaamse jeugdbeleid;
• begeleidingsactiviteiten t.a.v. gesubsidieerde verenigingen en besturen;
• kortlopende enquêtes en studies;
Basisallocatie 12.22: Allerhande uitgaven in verband met sportcommunicatie

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
101
100%

2005
Krediet
Uitvoering
459
95%

2006
Krediet
331

2007
Krediet
335

Gezien het belang dat de Beleidsnota Sport hecht aan de bevordering van de positieve uitstraling van
Vlaanderen door middel van sport en belangrijke sportmanifestaties, wordt ook in 2007 de
sportcommunicatie verder ontwikkeld. Dit gebeurt door sportpromotie campagnes op Vlaams niveau.
Wat de sportsectorale communicatie betreft, worden initiatieven ontwikkeld op het gebied van informeren,
communiceren en sensibiliseren.
Basisallocatie 12.23: Allerhande uitgaven in verband met sport
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK

304
577

2005
Uitvoering
100%
80%

Krediet
342
619

Uitvoering
100%
98%

2006
Krediet
146
283

2007
Krediet
52
190

De middelen op pr 45.1 – ba 12.23 worden besteed om een adequaat sportbeleid te onderbouwen door
gedegen wetenschappelijk onderzoek (beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend, behoeften-,
sportparticipatie- en toegepast sportwetenschappelijk onderzoek).
De resultaten worden gebruikt om het sportbeleid sturend en corrigerend te laten optreden. De Vlaamse
regering beschikt hiermee ook over een instrument om de kwaliteit van de sportbeoefening te verbeteren en
de (top)sportprestaties te helpen verhogen.
De kosten verbonden aan zendingen en ontvangsten in het raam van de internationale beleidsvoering en
kosten verbonden aan de realisatie van de verplichtingen van de regering in het raam van de “EUsportverklaringen”, beleidsvoorbereidend- en evaluerend sportwetenschappelijk onderzoek worden eveneens
op deze kredieten verrekend.
Los van de structurele EU-initiatieven, kan Vlaanderen eigen en gerichte projecten opzetten zoals specifieke
sportcolloquia en conferenties.
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Basisallocatie 33.01: Subsidies aan landelijk georganiseerde jeugdverenigingen (decreet 29 maart
2002)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
18.257
100%

2005
Krediet
Uitvoering
18.594
100%

2006
Krediet
18.993

2007
Krediet
21.709

De subsidie wordt toegekend op basis van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid.
De maatschappelijke waarde van het verenigingsleven in het algemeen en het verenigingsleven voor de
jeugd in het bijzonder hoeft wellicht niet toegelicht te worden . Recente onderzoeken van o.a. de
onderzoeksgroep TOR (o.l.v. prof. Elchardus, VUB) en anderen hebben duidelijk op het belang ervan
gewezen.
Deze begrotingsallocatie betreft dus specifiek het landelijk georganiseerd jeugdwerk, dat reeds tientallen
jaren door de overheid werd gesubsidieerd. In uitvoering van het bovenvermelde decreet werd in 2003, op
basis van een door elke erkende vereniging in te dienen beleidsnota, een subsidiebedrag bepaald voor de
periode 2004-2006. Vanaf 2007 loopt de nieuwe driejaarlijkse beleidsperiode. Na analyse van de
verschillende beleidsnota’s door de administratie en de adviescommissie werd er beslist dat in het totaal
21.630.000-, euro aan structuele subsidies zouden worden uitgekeerd aan de verschillende aanvragers.
Naast de driejaarlijkse structurele subsidies, dient deze basisallocatie ook ter subsidiering van projecten voor
erkende landelijke jeugdverenigingen. De decretale basis hiervan is terug te vinden in het artikel 57 van het
bovenvermelde decreet op het Vlaamse jeugdbeleid. Op deze allocatie is ook budget voorzien om deze
projectaanvragen te kunnen honoreren.
Tenslotte dient er nog verwezen te worden naar de zogenaamde VIA3 akkoorden. Het op 8 mei 2005
goedgekeurde VIA3 akkoord loopt tot 2010 (en 2011 voor de uitbreiding van tewerkstelling). Er zijn 3
luiken aan dit akkoord, namelijk een uitbreidingsbeleid (bijkomende tewerkstelling), koopkrachtverhoging
(met uitbouw tweede pensioenspijler en eindejaarspremie) en kwaliteitsverbetering (met
managementondersteuning en werkdrukvermindering). In het kader van het eerste luik van dit akkoord, zal
er ook een extra bedrag van 273.961 euro toegevoegd worden aan deze basisallocatie, en dit met het oog op
extra tewerkstelling voor de landelijk erkende jeugdverenigingen.

Basisallocatie 33.02: Ondersteuning lokale participatie
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

0

Krediet
0

2006
Krediet

Uitvoering
0

0

0

2007
Krediet
150

Na het verdwijnen van Jemp zal een initiatief aangemoedigd worden voor de ondersteuning van lokale
beleidsparticipatie van kinderen en jongeren. Op dit ogenblik lopen hierover gesprekken met de VVJ,
VVSG, VVP, Steunpunt Jeugd en Vlaamse Jeugdraad.
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Basisallocatie 33.03: Subsidies voor experimentele en vernieuwende initiatieven voor de jeugd (decreet
29 maart 2002)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
154
100%

2005
Krediet
Uitvoering
231
100%

2006
Krediet
158

2007
Krediet
160

In het verleden kregen talrijke nieuwe initiatieven binnen het jeugdwerkbeleid hun eerste kansen. Wij denken
hierbij b.v. aan de kindertelefoons, de jongereninformatie- en adviescentra, het rockclubcircuit (voorheen
overwegend als jeugdhuizen gesubsidieerd). Daarna beschikte de afdeling Jeugd niet meer over een
instrument om dit mogelijk te maken. Alle middelen werden vergrendeld in een paar grote decreten. Vanaf
2003 is de subsidiëring van deze projecten opgenomen in het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams
jeugdbeleid.
Het aantal ingediende dossiers is de afgelopen jaren weliswaar gaandeweg verminderd, maar de hoogte van
de gevraagde bedragen liggen voor de overgrote meerderheid rond het maximumbedrag, terwijl er in het
verleden, vooral bij de start van het ‘reglement voor experimentele en vernieuwende initiatieven’ ook vaak
kleine bedragen gevraagd werden. De steeds groter wordende vertrouwdheid van het jeugdwerk met de
subsidieregeling van het experimenteel jeugdwerk maakt dat de aanvragers steeds professionelere dossiers
indienen en dat de ingediende begrotingen steeds realistischer worden.
Basisallocatie 33.04: Subsidies aan internationale jeugduitwisselingsprojecten (decreet 29 maart 2002)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
354
100%

2005
Krediet
Uitvoering
359
100%

2006
Krediet
364

2007
Krediet
369

Bij motie aangenomen op 15 maart 2000 vroeg het Vlaams parlement “dat erover gewaakt wordt dat het
uitgangspunt, dat ‘elke jongere van de mogelijkheden van een intercultureel contact moet kunnen genieten’,
ongeacht zijn sociale afkomst of scholing, ook werkelijk gerealiseerd wordt”.
Een en ander kreeg vorm in het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams jeugdbeleid waarin de subsidiëring
van internationale projecten voor de jeugd werd ingeschreven. Het decreet stelt uitdrukkelijk dat het de
bedoeling is “het internationale bewustzijn te vergroten, de deelname van de jeugd aan het internationale
gebeuren te stimuleren en de kansen tot interculturele ontmoeting te vergroten”.
Concreet gaat het dus om volgende initiatieven:
1.
Humanitaire projecten om de solidariteit met de jeugd in door rampspoed getroffen gebieden te
bevorderen: verenigingen die ontvangstprogramma’s in Vlaanderen organiseren voor kinderen en jongeren
uit regio’s die getroffen werden door rampspoed of die bi- of multilaterale vormingsprojecten met jongeren
of jeugdwerkers uit dergelijke landen organiseren. Ze organiseren die initiatieven en projecten om de
solidariteit met en het begrip voor de problemen van kinderen, jongeren en jeugdwerkers in deze regio’s te
stimuleren of om bestaand jeugdwerk te versterken of nieuwe jeugdwerkvormen in die regio’s uit te bouwen
door het opzetten van bi- of multilaterale vormingsprojecten met jeugdwerkers uit die regio’s. De vereniging
bouwt een samenwerking uit met een publieke of private partner uit de regio waarmee een project wordt
opgezet. Via dat partnerschap zorgt de vereniging, na beëindiging van het project, voor de voortgang ter
plaatse.
2.
Initiatieven om de kansen tot individuele deelname van de jeugd aan internationale initiatieven te
vergroten Subsidies worden toegekend aan jeugdverenigingen om jongeren afkomstig uit situaties van
sociale uitsluiting en armoede de kans te bieden internationale ervaring op te doen.
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3.
Internationale projecten geïnitieerd door de jeugd. Deze projecten, gerealiseerd in het buitenland,
moeten door jongeren zelf worden bedacht, voorgesteld en gerealiseerd, zich inhoudelijk profileren als
duidelijk verschillend van louter toeristische activiteiten en intercultureel contact meebrengen. Het project
moet streven naar een zo groot mogelijke samenwerking met onder meer plaatselijke partners, jongeren,
instellingen en verenigingen, zodat het ruime kansen biedt tot intercultureel contact. Het is de bedoeling dat
de jongere de samenleving waarin hij of zij terechtkomt leert te begrijpen en daarin kan functioneren. Het
project brengt respect op voor de culturele eigenheid van het land van bestemming en is verzoenbaar met het
streven naar duurzame ecologische en economische ontwikkeling. De jongere verbindt er zich toe om de
wetten en leefgewoonten van het land waar hij naar toe gaat te respecteren.
4.
Bijzondere internationale projecten, die beantwoorden aan de prioriteiten, vastgelegd in het decreet
op het Vlaams jeugdbeleid.
5.

Internationale culturele initiatieven.

Alle projecten worden voor beoordeling voorgelegd aan de adviescommissie die hiervoor de
expertcommissie internationaal oprichtte. Zoals vermeld zijn er binnen het decreet 5 verschillende
afdelingen die te maken hebben met internationale projecten:
1. Humanitaire projecten. De maximale toelage per jaar en per organisatie bedraagt 15.000 euro in functie
van duidelijk omschreven kosten.
2. Initiatieven om de kansen tot individuele deelname van de jeugd aan internationale initiatieven te
vergroten (Beurzen). Binnen de perken van het beschikbare budget wordt per jongere een maximale toelage
van 750 euro voor verblijfskosten en 75% van de voorziene reiskosten (tot een maximum van 750 €).
3. Internationale projecten geïnitieerd door de jeugd (extra time). Binnen de perken van het beschikbare
budget wordt per jongere een maximale toelage van 750 euro voor verblijfskosten en 75% van de voorziene
reiskosten (tot een maximum van 750 €).
4. Prioriteiten. Aanvragen kunnen enkel worden ingediend door vzw’s. In dit geval wordt geen minimum of
maximumsubsidiebedrag voorzien. De dossiers worden inhoudelijk zowel als budgettair beoordeeld door de
commissie.
5. Internationale culturele initiatieven. De subsidie bestaat uit 75 procent van de reiskosten, tot een maximum
van 1850 euro per aanvraag.
Basisallocatie 33.05: Subsidies voor jeugdculturele initiatieven (decreet 29 maart 2002)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
866
100%

2005
Krediet
Uitvoering
878
100%

2006
Krediet
666

2007
Krediet
1.000

Met de b.a. 33.05 wordt ondersteuning geboden worden aan kinderen en jongeren die buiten de bestaande
jeugdwerkvormen op een eigentijdse en positieve manier creërend, initiërend of organiserend actief willen
zijn. De subsidies worden toegekend:
• om kunsteducatieve organisaties te ondersteunen;
• om jongeren van 14 tot en met 25 jaar of verenigingen te ondersteunen bij het realiseren van een
jeugdcultureel artistiek project.
De Vlaamse uitgavenbegroting 2006 voorzag ter uitvoering van het hoofdstuk VII “Jeugdcultuur” van het
decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams jeugdbeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 14
oktober 2005, 665.000,- euro.
Dit krediet dient ter subsidiëring van kunsteducatieve verenigingen én voor jeugdculturele initiatieven. Het
huidige voorstel voorziet in een substantiële verhoging van de middelen met 325.000 euro.
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Basisallocatie 33.07: Subsidies voor de participatie van, communicatie over en informatie aan de jeugd
(decreet 29 maart 2002)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
1.629
100%

2005
Krediet
Uitvoering
1.652
100%

2006
Krediet
1.807

2007
Krediet
2.687

Artikel 15 van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid stelt:
“Om de betrokkenheid bij en de participatie van de jeugd in het beleid en de positieve beeldvorming over de
jeugd te stimuleren, subsidieert de Vlaamse regering verenigingen en projecten die tot doel hebben de
participatie van de jeugd ter voorbereiding of uitvoering van het Vlaamse jeugdbeleidsplan te bevorderen,
alsook de informatie aan of communicatie over de jeugd te verbeteren. “
De procedure voor de subsidiering van verenigingen in het kader van hoofdstuk V van het bovenvermelde
decreet is verschillend dan deze voor het landelijk erkende jeugdwerk. Voor participatie en communicatie
bestaat er elk jaar de mogelijkheid om een beleidsplan in te dienen en derhalve de 3 jaarlijkse
subsidieperiode te laten starten. De eerste beleidsperiode startte in 2004. Zodoende dienden alle verenigingen
opnieuw een beleidsplan in te dienen indien ze verder gesubsidieerd zouden worden voor de periode 2007 –
2009.
Naast alle verenigingen die op het einde van hun beleidsperiode zaten, hebben er ook nog een aantal nieuwe
verenigingen om een subsidie verzocht in het kader van het hoofdstuk V. Een aantal van deze organisaties,
bijvoorbeeld de kinder- en jongerentelefoon (KJT) en de kinderrechtswinkel (KRW), werden voorheen ook
betoelaagd bij het kinderrechtenbeleid en door Kind en Gezin. Door de totale structurele subsidiëring via
deze allocatie werd voor deze organisaties, zoals in het tweede Vlaamse jeugdbeleidsplan voorzien, een
éénloket gerealiseerd. In het totaal werd er 2.532.000-, euro toegekend aan de verenigingen die een
beleidsplan indienden in 2006.
Daarnaast dient er nog een bedrag vrijgehouden te worden voor de projectsubsidies participatie en
communicatie. De laatste jaren werden omwille van financiële redenen een aantal waardevolle projecten niet
of onvoldoende gehonoreerd. Ook hier dient er een extra financiële tegemoetkoming te komen.
Basisallocatie 33.09: Subsidies aan de vzw Steunpunt Jeugd (decreet 29 maart 2002)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
869
100%

2005
Krediet
Uitvoering
983
100%

2006
Krediet
898

2007
Krediet
911

Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de sector
erkent en subsidieert de Vlaamse regering het Steunpunt jeugd (zie artikel 9 e.v. van het decreet van 29
maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid).
Het Steunpunt Jeugd heeft als doel een bijdrage te leveren aan het optimaal functioneren van het jeugdwerk
op alle niveaus en in al zijn aspecten. Daartoe zal het de kennis en meningsvorming over jeugdbeleid en
jeugdwerk bevorderen, zowel op nationaal als op internationaal niveau en de culturele diversiteit bevorderen;
onder andere door middel van informatie en documentatie, promotie en spreiding, studie en onderzoek.
Het steunpunt vervult de volgende functies:
1° verzamel- en multiplicatorfunctie;
2° methodiekontwikkeling, vorming en ondersteuning op het vlak van participatie;
3° communicatiefunctie;
4° dienstverleningsfunctie;
5° onderzoeksfunctie;
6° platformfunctie.
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De subsidiëring van het steunpunt jeugd vindt zijn decretale basis in het decreet van 29 maart 2002 op het
Vlaamse jeugdbeleid (hoofdstuk IV).
Overeenkomstig artikel 13 van het bovenvermelde decreet, sluit de Vlaamse regering met deze vereniging
een (subsidie)overeenkomst voor 3 jaar en dit op basis van het door de vereniging ingediende beleidsplan.
Begin 2006 werd er een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten welke betrekking heeft op de
beleidsperiode 2006 – 2008. In artikel 6 van deze subsidieovereenkomst is er overeengekomen dat het
Steunpunt, als tegenprestatie voor de verschillende strategische en operationele doelstellingen vervat in de
subsidieovereenkomst, voor de duur van de beleidsperiode een subsidie ontvangt van 896.000-, euro. In
dezelfde overeenkomst staat dat dit bedrag vermeerderd kan worden in functie van ondermeer de verhoging
van de consumptie-index, vandaar het bedrag van 920.000-, euro.
Tenslotte dient er nog verwezen te worden naar de zogenaamde VIA3-akkoorden. Het op 8 mei 2005
goedgekeurde VIA3-akkoord loopt tot 2010 (en 2011 voor de uitbreiding van tewerkstelling). Er zijn 3
luiken aan dit akkoord, namelijk een uitbreidingsbeleid (bijkomende tewerkstelling), koopkrachtverhoging
(met uitbouw tweede pensioenspijler en eindejaarspremie) en kwaliteitsverbetering (met
managementondersteuning en werkdrukvermindering). In het kader van het eerste luik van dit akkoord, zal
er ook een extra bedrag van 9.000 euro toegevoegd worden aan deze basisallocatie, en dit met het oog op
extra tewerkstelling.
Basisallocatie 33.10: Subsidies aan jeugdherbergen, jeugdkampeer- en jeugdvormingcentra (decreet 3
maart 2004)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
2.282
73%

2005
Krediet
Uitvoering
2.146
97%

2006
Krediet
2.135

2007
Krediet
2.225

Het krediet dient om de jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra erkend op basis van het decreet van 3 maart
2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren
en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, te subsidiëren.
Opzet van dit decreet is om jongeren zowel individueel als in groep in goede omstandigheden tijdens hun
vrije tijd meerdaagse verblijven te laten realiseren in een daarvoor geschikte infrastructuur, die voldoet aan
de minimale vereisten inzake veiligheid en hygiëne.
Deze basisallocatie omvat als het ware 3 verschillende types subsidiëringen voor de jeugdverblijfcentra:
1. de basissubsidie;
2. de werkingssubsidies en
3. de personeelssubsidies.
De basis- en werkingssubsidies hebben betrekking op het voorgaande jaar terwijl de personeelssubsidie
betrekking heeft op het lopende jaar.
Procedure:
- overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 houdende erkenning en
subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst
voor Jeugdtoerisme, moeten de verblijfcentra jaarlijks een aanvraag tot subsidiëring indienen voor 15
december voorafgaand aan het werkingsjaar waarvoor de subsidiëring aangevraagd wordt.
- voor 1 februari van het jaar volgend op de werking, dienen de jeugdverblijfcentra een werkingsverslag in te
dienen. Op basis van dit werkingsverslag en eventuele vaststellingen ter plaatse, worden de basis- en
werkingssubsidies vastgesteld.
- jeugdverblijfcentra C die een personeelssubsidie wensen te bekomen, moeten dit aanvragen via de
indiening van een verantwoordingsnota en dit ten laatste voor 1 mei van het jaar voorafgaand aan de werking
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waarvoor de subsidie gevraagd wordt. Voor 1 oktober dient de minister beslist te hebben over deze
personeelssubsidies.

Cijfers 2005:
a) Basissubsidie jeugdverblijfcentra type A, B en C voor 2005
46 jeugdverblijfcentra type A / B en 52 jeugdverblijfcentra type C voldeden aan de verschillende
voorwaarden vervat in het bovenvermelde decreet. Tezamen geeft dit aldus een bedrag van 99.960-, euro.
b) Werkingsubsidie jeugdverblijfcentra type C voor 2005
Naast de basissubsidie verkrijgen centra van het type C ook nog een werkingssubsidie. Deze
werkingssubsidie wordt bepaald door het aantal overnachtingen van het jeugdwerk in elk centrum. Het IVA
berekent deze werkingssubsidie aan de hand van het jaarlijkse werkingsverslag van het centrum. De
maximale jaarlijkse werkingstoelage bedraagt 11.500 euro per centrum per jaar (art. 15, §3, 1° decreet).
Op de basisallocatie 33.10 voorzag het IVA 371.600-, euro voor de werkingsubsidies. De 47 in aanmerking
komende jeugdverblijfcentra type C realiseerden in 2005 een totaal van 260.745 overnachtingen jeugdwerk.
De coëfficiënt is aldus afgerond 1.4-, euro per gerealiseerde overnachting jeugdwerk. Rekeninghoudend met
de maximale betoelaging van 11.500-, euro per centrum, zal er voor 2005, in het totaal 340.199-, euro
uitgekeerd worden aan de verschillende jeugdverblijfcentra type C als werkingssubsidies.
c) De personeelssubsidies 2006.
De centra type C kunnen ook aanspraak maken op een personeelstoelage. Overeenkomstig art. 15, §3, 2° van
het decreet dient het centra de noodzaak van zulk een toelage te bewijzen aan de hand van de jaarlijkse
begroting en een verantwoordingsnota waarbij de noodzakelijkheid en de maatschappelijke meerwaarde van
de inzet van het personeel aangetoond wordt.
Voor 2006 werd er in het totaal een bedrag van 1.690.500-, euro aan personeelssubsidies uitgekeerd.
Basisallocatie 33.11: Subsidie aan de vzw Jeugdraad voor de Vlaamse gemeenschap (decreet 29 maart
2002)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
506
100%

2005
Krediet
Uitvoering
513
100%

2006
Krediet
521

2007
Krediet
528

In het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid werd voorzien in de erkenning van de
jeugdraad als vereniging met autonome rechtspersoonlijkheid. Deze vereniging “heeft als doel op eigen
initiatief, op verzoek van de Vlaamse regering of van het Vlaams Parlement advies uit te brengen over alle
aangelegenheden die de jeugd betreffen. De Vlaamse regering vraagt het advies van de jeugdraad over
ontwerpen van decreet en ontwerpen van besluit van de Vlaamse regering. Daartoe moet de jeugdraad de
maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren en bijdragen aan het vormen van een beleidsvisie.
De jeugdraad kan zowel de jeugd als het jeugdwerk vertegenwoordigen op nationale en internationale fora.”
(artikel 5, § 2 van het bovenvermelde decreet).
Artikel 8, § 1 van hetzelfde decreet stelt: ”Binnen de perken van de op de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap uitgetrokken kredieten, kent de Vlaamse regering de jeugdraad, om zijn onder artikel 5
bepaalde taken tot een goed einde te brengen, een jaarlijkse subsidie toe voor de basis-, werkings- en
personeelskosten. Die subsidie bedraagt ten minste één procent en ten hoogste 2,5 procent van het totaal van
de kredieten, ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de in dit
decreet bepaalde subsidiëring.” Deze kredieten worden gevormd door de basisallocaties 33.01, 33.03, 33.04,
33.05, 33.07, 33.09, 33.11 en 33.32 van het programma 45.1.
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Overeenkomstig artikel 5, §8 van het bovenvermelde decreet dient de jeugdraad jaarlijks een begroting,
financieel verslag en een werkingsverslag in, samen met een verslag van een bedrijfsrevisor of een extern
accountant. De begroting moet ingediend worden voor 1 november van het jaar voorafgaandelijk aan deze
begroting. Het werkingsverslag en het verslag van de revisor of extern accountant dient in het bezit te zijn
van het IVA ten laatste op 1 maart van het jaar volgend op het werkingsjaar.
Tenslotte dient er nog verwezen te worden naar de zogenaamde VIA3-akkoorden. Het op 8 mei 2005
goedgekeurde VIA3-akkoord loopt tot 2010 (en 2011 voor de uitbreiding van tewerkstelling). Er zijn 3
luiken aan dit akkoord, namelijk een uitbreidingsbeleid (bijkomende tewerkstelling), koopkrachtverhoging
(met uitbouw tweede pensioenspijler en eindejaarspremie) en kwaliteitsverbetering (met
managementondersteuning en werkdrukvermindering). In het kader van het eerste luik van dit akkoord, zal
er ook een extra bedrag van 1.970 euro toegevoegd worden aan deze basisallocatie, en dit met het oog op
extra tewerkstelling.
Basisallocatie 33.12: Subsidies voor het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt voor Cultuur, Jeugd
en Sport

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
246
100%

2005
Krediet
Uitvoering
283
100%

2006
Krediet
287

2007
Krediet
254

Deze basisallocatie diende voorheen om het jeugdonderzoeksplatform (JOP) te subsidiëren. Het JOP had als
centrale opdracht het bestaand jeugdonderzoek te inventariseren, synthetiseren en analyseren. Het startte op 1
april 2003. Het project werd uitgebouwd in een samenwerkingsverband tussen drie universitaire
onderzoeksequipes (UGent; K.U.Leuven, V.U.Brussel); de uitvoering gebeurde in nauwe samenwerking en
wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid.
Vanaf 2007 zullen de subsidies JOP gaan naar het Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en
Sport. Dit steunpunt zal in een aantal aspecten de continuïteit met de ‘eerste generatie’ steunpunten
verzorgen, maar globaal genomen een nieuwe thematische en organisatorische koers varen. Zo wordt het
jeugdbeleid een integraal onderdeel van het steunpunt. Meer concreet worden de taken van het JOP in het
steunpunt geïntegreerd.
Basisallocatie 33.13: Subsidies voor de verhoging van de arbeidsdeelname van bijzondere doelgroepen
in de culturele sector

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
224
100%

2005
Krediet
Uitvoering
339
100%

2006
Krediet
346

2007
Krediet
353

Op 3 december 2002 werd een platformtekst afgesloten tussen de Vlaamse regering, de Vlaamse sociale
partners en de allochtone gemeenschappen met betrekking tot “evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
2010”
Daarbij stelden de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners vast dat de kansengroepen
ondervertegenwoordigd zijn in het arbeidsproces. Daarom hebben zij bij het afsluiten van het pact van
Vilvoorde op 22 november 2001 een engagement opgenomen voor een verhoging van de arbeidsdeelname
teneinde het recht op volwaardige arbeid voor iedereen daadwerkelijk gestalte te geven. Met name artikel 5
stelt “dat in 2010 is de achterstand van vrouwen enerzijds en van kansengroepen (onder meer allochtonen,
arbeidsgehandicapten, laaggeschoolden) anderzijds weggewerkt. Dit blijkt onder meer uit het feit dat ze niet
langer oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheid”.
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In de platformtekst werden verder een aantal actiedomeinen vastgesteld waaraan concrete acties werden
gekoppeld. Hierbij werd onder meer gesteld dat de Vlaamse regering de nodige maatregelen zal nemen in
uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt.
De aanvraagprocedure bestaat er in dat de verenigingen jaarlijks een verlengingsaanvraag indienen waarbij
zij een tussentijdse stand van zaken geven en een prognose van de evolutie in het komende jaar. Op het eind
van elk jaar wordt een uitgebreid werkingsverslag ingediend samen met een financieel verslag. De
verenigingen worden jaarlijks bezocht zodat de evoluties op de voet kunnen opgevolgd worden. Op basis
daarvan worden de projecten jaarlijks geëvalueerd. De subsidie wordt uitsluitend voor de loonkosten van de
werknemers aangewend.
Tenslotte dient er nog verwezen te worden naar de zogenaamde VIA3-akkoorden. Het op 8 mei 2005
goedgekeurde VIA3-akkoord loopt tot 2010 (en 2011 voor de uitbreiding van tewerkstelling). Er zijn 3
luiken aan dit akkoord, namelijk een uitbreidingsbeleid (bijkomende tewerkstelling), koopkrachtverhoging
(met uitbouw tweede pensioenspijler en eindejaarspremie) en kwaliteitsverbetering (met
managementondersteuning en werkdrukvermindering). In het kader van het eerste luik van dit akkoord, zal
er ook een extra bedrag van 22.152 euro toegevoegd worden aan deze basisallocatie, en dit met het oog op
extra tewerkstelling.
Basisallocatie 33.14: Subsidies voor de vzw Vlaamse jeugdherbergcentrale (decreet 29 maart 2004)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
490
100%

2005
Krediet
Uitvoering
490
100%

2006
Krediet
490

2007
Krediet
490

Tot 2003 werd de vzw Vlaamse Jeugdherbergen (toen nog vzw Vlaamse Jeugdherbergencentrale)
gesubsidieerd als landelijk georganiseerd jeugdwerk.
Tengevolge van de inwerkingtreding van het decreet van 3 maart 2003 houdende erkenning en subsidiëring
van jeugdherbergen jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene
Dienst voor Jeugdtoerisme, wordt deze v.z.w. beschouwd als een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse
jeugdherbergen.
De taken van deze ondersteuningsstructuren worden omschreven in artikel 7, §1 van het bovenvermelde
decreet: ‘Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de
sector, erkent en subsidieert de Vlaamse regering een vereniging als ondersteuningsstructuur voor (…)
jeugdherbergen’. Paragraaf 2 van hetzelfde artikel omschrijft de verschillende voorwaarden waaraan de
vereniging moet voldoen om gesubsidieerd te kennen worden.
Op basis van het in 2004 ingediende beleidsplan van de vereniging werd er een (subsidie)overeenkomst voor
de periode 2005-2007 opgesteld. Deze overeenkomst is gestoeld op artikel 11 van het bovenvermelde
decreet. Overeenkomst deze (subsidie)overeenkomst, ontvangt de vereniging gedurende 3 jaar, jaarlijks een
bedrag van 490.000-, euro. Dit bedrag bevat, volgens het decreet, ‘de nodige middelen voor de subsidiëring
van de basis-, personeels-, en werkingskosten (…)’.
Basisallocatie 33.15: Subsidies voor de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme (decreet 29 maart 2004)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
439
100%

2005
Krediet
Uitvoering
544
100%

2006
Krediet
544

2007
Krediet
544

Tot 2003 werd de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme gesubsidieerd als landelijk georganiseerd jeugdwerk.
Tengevolge van de inwerkingtreding van het decreet van 3 maart 2003 houdende erkenning en subsidiëring
van jeugdherbergen jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene
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Dienst voor Jeugdtoerisme, wordt deze v.w.z. beschouwd als een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse
jeugdverblijfcentra.

De taken van deze ondersteuningsstructuren worden omschreven in artikel 7, §1 van het bovenvermelde
decreet: ‘Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de
sector, erkent en subsidieert de Vlaamse regering een vereniging als ondersteuningsstructuur voor (…)
jeugdverblijfcentra’. Paragraaf 2 van hetzelfde artikel omschrijft de verschillende voorwaarden waaraan de
vereniging moet voldoen om gesubsidieerd te kennen worden.
Op basis van het in 2004 ingediende beleidsplan van de vereniging werd er een (subsidie)overeenkomst voor
de periode 2005-2007 opgesteld. Deze overeenkomst is gestoeld op artikel 11 van het bovenvermelde
decreet. Overeenkomst deze (subsidie)overeenkomst, ontvangt de vereniging gedurende 3 jaar, jaarlijks een
bedrag van 439.000-, euro. Dit bedrag bevat, volgens het decreet, ‘de nodige middelen voor de subsidiëring
van de basis-, personeels-, en werkingskosten (…)’.
Reeds bij de behandeling en de analyse van het beleidsplan van CJT kwam aan het licht dat CJT een aantal
goede strategische en operationele doelstellingen vooropstelde die echter niet gehonoreerd konden worden
op basis van het initieel ingeschreven bedrag van 439.000-, euro. Aldus werden o.m. de volgende
waardevolle doelstellingen niet opgenomen in de (subsidie)overeenkomst:
• Jaarlijks minstens 3 aanwijsbare initiatieven zoals brochures, vormingsmomenten, … te realiseren
welke gericht zijn naar huiseigenaars;
• Aan het eind van de overeenkomst moet minstens 80% van de geïnventariseerde aanbieders op de
hoogte zijn van de inhoud van de 2 nieuwe decreten. Dit zal nagegaan worden aan de hand van een
steekproef waarbij 50% niet aangesloten is bij de boekingscentrale van het CJT;
• Jaarlijks minstens 100 uren individuele begeleiding te realiseren met huiseigenaars;
• een signaalfunctie vervullen vanuit jeugdtoeristische sector naar de overheid. Meer in het bijzonder
zal de vereniging op het einde van onderhavige overeenkomst beschikken overeen rapport handelend
over de effecten van de nieuwe regelgeving op de sector.
Bij de eerste begrotingscontrole 2005 en in het decreet houdende de aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005, werd het initiële bedrag
verhoogd met 105.000-, euro zodat de jaarlijkse subsidie nu 544.000-, euro bedraagt. De
(subsidie)overeenkomst met CJT werd in dezelfde zin aangepast samen met de uitbreiding van een aantal
strategische en operationele doelstellingen.
Tenslotte dient er nog verwezen te worden naar de zogenaamde VIA3-akkoorden. Het op 8 mei 2005
goedgekeurde VIA3-akkoord loopt tot 2010 (en 2011 voor de uitbreiding van tewerkstelling). Er zijn 3
luiken aan dit akkoord, namelijk een uitbreidingsbeleid (bijkomende tewerkstelling), koopkrachtverhoging
(met uitbouw tweede pensioenspijler en eindejaarspremie) en kwaliteitsverbetering (met
managementondersteuning en werkdrukvermindering). In het kader van het eerste luik van dit akkoord, zal
er ook een extra bedrag van 3.006-, euro toegevoegd worden aan deze basisallocatie, en dit met het oog op
extra tewerkstelling.
Basisallocatie 33.16: Subsidies aan de vzw Kwasimodo voor begeleiding van het jeugdwerk
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK

50

2005
Uitvoering
100%

Krediet
50

Uitvoering
100%

2006
Krediet

2007
Krediet
50

50

Kwasimodo is ontstaan uit de kwaliteitswerking van het toenmalige VCVO (nu Socius). De beslissing van de
Minister van Cultuur om niet langer een veelheid aan kleine kwaliteitsprojecten te subsidiëren, maar om de
beschikbare middelen samen te brengen, heeft geleid tot de oprichting van Kwasimodo. Kwasimodo is
gestart in 1999 als een feitelijk samenwerkingsverband van drie ondersteuningscentra uit de sectoren van
culturele centra, amateur-kunsten en volksontwikkelingswerk.
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Met deze subsidiëring dient deze vereniging het kwaliteitsdenken en de expertise op dit gebied bij het
landelijk georganiseerd jeugdwerk te bevorderen.
De vereniging wordt gesubsidieerd opdat zij:
• integrale kwaliteitszorg in het jeugdwerk zou stimuleren en ontwikkelen;
• overleg met het gestructureerde jeugdwerk zou organiseren omtrent theorievorming en
praktijkontwikkeling van integrale kwaliteitszorg;
• instrumenten, modellen en methoden zou ontwikkelen inzake integrale kwaliteitszorg met hoge
gebruikswaarde voor het jeugdwerk;.
• vorming en opleiding over integrale kwaliteitszorg zou aanbieden;
• over integrale kwaliteitszorg in het jeugdwerk zou publiceren;.
• op hun verzoek, landelijk georganiseerde jeugdverenigingen zou begeleiden bij hun werking op het
gebied van integrale kwaliteitszorg:
• op hun verzoek gemeentelijke en provinciale jeugddiensten zou begeleiden bij hun werking op het
gebied van integrale kwaliteitszorg.
Basisallocatie 33.17: Subsidies aan het Vlaams Informatiepunt
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering

0

Krediet
0

Uitvoering
0

0

2006
Krediet
400

2007
Krediet
636

In de beleidsnota Jeugd 2004-2009 wordt informatiebeleid meer dan ooit als een van de speerpunten in de
komende beleidsperiode op de voorgrond geplaatst. In de voorbereiding van het nieuwe jeugdbeleidsplan
wordt, in het licht van het prioriteren van informatie voor de jeugd, een sterke en meer gecentraliseerde
sturing van het informatiebeleid bepleit. De oprichting van een Vlaams informatiepunt Jeugd komt tegemoet
aan die wens.
Het VIP Jeugd stelt zich volgende opdrachten tot doel:
• Onderzoek en ontwikkeling: gegevensverzameling over noden en behoeften, opmaak van richtlijnen
en aanbestedingsvoorwaarden met betrekking tot de beschrijving en de ontwikkeling van gepaste
informatiedragers, -instrumenten en -methodes;
• Beheer en ontsluiting van gegevens: ontwikkelen van een databank met meervoudige
toepassingsmogelijkheden;
• Regie en sturing: creatie, systematiseren en onderhouden van een jeugdinformatienetwerk van
informatiepunten en dragers en de zorg voor de uitbouw en de kwaliteitsbewaking ervan, inclusief
ontwikkeling van een kwaliteitslabel en kwaliteitsnormen waaraan de informatiedragers en
informatiepunten dienen te beantwoorden;
• Vorming en coachen: het VIP staat in voor de professionele omkadering van het netwerk van
informatiepunten en -dragers, met name de vorming en het coachen van de jeugdinformatiewerkers;
• Beeldvorming en promotie: een gerichte promotiestrategie en een eenduidige en efficiënte
beeldvorming rond informatie.
Daar waar 2006 gekenmerkt zal worden door voornamelijk de logistieke opstart van het VIP jeugd, zal 2007
de inhoudelijke start betekenen van het VIP jeugd. Er zal gestart worden met het maken van openbare
aanbestedingen en dito gunningen. Vandaar dat er voorgesteld wordt om 230.000-, euro extra middelen te
voorzien op bovenvermelde basisallocatie. Het totale bedrag is aldus 630.000-, euro.
Basisallocatie 33.18: Subsidies in het kader van het concept Brede School
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering

0

Krediet

Uitvoering
0

2006
Krediet
0

2007
Krediet
200
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In het Vlaams jeugdbeleidsplan dat in december 2005 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering werd
volgende operationele doelstelling (OD 14.6.1) opgenomen: “het departement Onderwijs werkt samen met
het departement Cultuur, Jeugd, Media en Sport en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het
concept ‘brede school’ verder uit zodat een aantal proefprojecten kunnen ondersteund worden”.
In samenwerking met talrijke actoren werd te dien einde een visietekst ‘Brede School” uitgewerkt.
Een Brede School is gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen en jongeren door het ondersteunen
en/of creëren van een brede leer- en leefomgeving waarbinnen kinderen en jongeren een brede waaier aan
leer- en leefervaringen kunnen opdoen. Om dit doel te realiseren wordt er een breed netwerk opgezet tussen
organisaties en overheden uit de verschillende sectoren die het leren/leven van kinderen en jongeren mee
vormgeven en ondersteunen.
In 2007 wordt er van start gegaan met de financiële ondersteuning van een aantal belangrijke proefprojecten,
vandaar de invoering van deze nieuwe basisallocatie met een bedrag van 200.000-, euro.
Basisallocatie 33.22: Subsidie aan het Europees muziekfestival voor jeugd te Neerpelt
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK

58

2005
Uitvoering
100%

Krediet
58

Uitvoering
100%

2006
Krediet

2007
Krediet
58

58

Jonge musici beluisteren en aanmoedigen was en is het eerste doel van het Europees Muziekfestival voor de
Jeugd, dat reeds meer dan 50 jaar bestaat.
Al een halve eeuw brengt het Europees Muziekfestival kinderen en jongeren uit 20 verschillende landen in
Europa (en daarbuiten) jaarlijks samen in Neerpelt. Ook dit jaar beleefden duizenden jongeren dit festival
door het bijwonen van festivaloptreden, concerten, happenings en andere evenementen. Door de
uitzonderlijk hoogstaande opvoeringen leren ze de muziek waarderen en liefhebben.
Het festival slaagt erin over alle culturele verschillen heen via die ene taal van de muziek, een boodschap van
verdraagzaamheid en begrip over te brengen. Het voorgestelde krediet is status-quo t.a.v. vorige jaren,
namelijk 58.000 euro.
Basisallocatie 33.23: Subsidie voor het Europees jeugdorkest
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK

10

2005
Uitvoering
100%

Krediet
10

Uitvoering
100%

2006
Krediet

2007
Krediet
10

10

Het Europees Jeugdorkest heeft als doel jonge getalenteerde muzikanten van het hoogste niveau (uit alle
lidstaten van de Europese Unie) bijeen te brengen om een orkest te vormen dat elk jaar in belangrijke steden
van de Europese Unie succesvolle muziekuitvoeringen geeft, waardoor uiting wordt gegeven aan de
samenwerking en creativiteit van de Europese jeugd.
De beloftevolle muzikanten krijgen de kans om met de beste dirigenten (in het verleden o.a. Bernard Haitink,
Vladimir Ashkenazy) te werken. Deze dragen in hoge mate bij tot het verhogen van hun muzikale
competenties. Zij worden hierbij gestimuleerd om het niveau van internationaal orkestmuzikant te behalen.
Jonge talenten die voorheen een kans kregen te proeven van internationale orkestervaring behoren
momenteel tot de meest vooraanstaande orkesten (Concertgebouworkest, Royal Philharmonic Orchestra, La
Scala, London Symphony Orchestra,…)
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De deelname van jonge Vlaamse muzikanten aan dit Europees Jeugdorkest komt tevens ten goede aan de
versteviging van het Vlaams imago in het buitenland.
Basisallocatie 33.25: Subsidie aan de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (decreet 29 maart
2004)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
2.031
100%

2005
Krediet
Uitvoering
2.069
100%

2006
Krediet
2.108

2007
Krediet
2.147

De vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme is erkend en wordt gesubsidieerd op basis van het decreet van
3 maart 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Het Vlaamse parlement heeft
genoemde vzw belast met het beheer van de infrastructuren Vormingscentrum “Destelheide” te Beersel
(Dworp), Jeugdcentrum “Hoge Rielen” te Kasterlee (Lichtaart) en de uitleendienst van Kampeermateriaal te
Machelen.
Het beheer en de exploitatie van elk van deze infrastructuren is vanaf 2002 vastgelegd in een
uitvoeringsovereenkomst van onbepaalde duur tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw ADJ, waarin de
voorwaarden inzake beheer en exploitatie en inzake het toezicht hierop worden bepaald.
a) Jeugdcentrum De Hoge Rielen.
In het Jeugdcentrum Hoge Rielen kunnen jongeren terecht voor kampeer- en bivakactiviteiten; er kunnen
eveneens vormingsinitiatieven worden georganiseerd. Het centrum is ook uitstekend geschikt voor
bosklassen, geïntegreerde werkweken, bezinnings- en vormingsgroepen en seminaries. Het biedt eveneens
educatieve begeleiding aan voor jeugd- en schoolgroepen uit de basisschool. Het jeugdcentrum, gelegen in
een domein van 230 ha, biedt een ruime accommodatie: 17 paviljoenen van verschillende grootte met de
mogelijkheid om maaltijden in het restaurant te gebruiken of om zelf te koken. In een speciaal ontworpen
gebouw met vergaderruimten, vinden cursussen en seminaries plaats. Naast deze gebouwen zijn er nog 11
kampeergronden, zowel voor kleine als voor heel grote groepen. Er zijn eveneens sportvelden in openlucht
en een sporthal.
In 2005 realiseerde De Hoge Rielen 98.511 overnachtingen in de paviljoenen en 25.467 overnachtingen op
de kampeergronden. Tevens werden er voor 2005 16.284 ontbijten geserveerd, 38.615 middagmalen en
20.487 avondmalen.
b) Vormingscentrum Destelheide.
Destelheide is een vormingscentrum voor de jeugd dat prioritair ter beschikking staat voor
kadervorminginitiatieven van erkende Vlaamse jeugdverenigingen en voor overleg over algemene
problemen i.v.m. de jeugd en het jeugdwerk. Het centrum biedt een 20-tal werklokalen, een
zelfbedieningsrestaurant voor maximum 200 personen, een gezellig ingerichte bar en 40 vijfpersoonsslaapkamers met douches en wastafels. Sinds 1995 biedt het centrum ook een comfortabel ingericht
klein verblijf (max. 18 personen) vooral bestemd voor de ontvangst van internationale delegaties of voor
studiebijeenkomsten van leidingsploegen in het jeugdwerk. Sinds enkele jaren is er ook een grote
polyvalente zaal “De Put” (met verschuifbare tribune) beschikbaar. Op het domein van ongeveer 8 ha
bevinden zich eveneens een openluchttheater en een sportplein voor minivoetbal, tennis, volley en basketbal.
Er waren in Destelheide in 2005 in totaal 35.828 overnachtingen. Het aantal dagverblijven bedroeg 48.745.
Het restaurant verstrekte in totaal 114.766 maaltijden, waarvan 36.527 ontbijten; 46.880 middagmalen en
31.359 avondmalen.
c) De uitleendienst voor kampeermateriaal.
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De Uitleendienst voor kampeermateriaal is vooral gericht op het uitlenen van kampeermateriaal, prioritair
voor kampeerinitiatieven.
In 2005 werden in totaal 1.167 aanvragen ingediend, waarvan er effectief 1.056 gehonoreerd werden.
Op 30 juni 2004 diende de v.z.w. ADJ een beleidsplan in. Op basis van de inhoud van dit beleidsplan werd
er op 28 februari 2005 een (subsidie)overeenkomst ondertekend. Deze (subsidie)overeenkomst geldt voor 3
jaren en voorziet een jaarlijkse subsidie van 2.069.000-, euro (geïndexeerd).
Overeenkomstig artikel 9, §2 van het bovenvermelde decreet bevat dit bedrag ‘de nodige middelen voor de
subsidiëring van de basis-, personeels-, en werkingskosten’.
Tenslotte dient er nog verwezen te worden naar de zogenaamde VIA3-akkoorden. Het op 8 mei 2005
goedgekeurde VIA3-akkoord loopt tot 2010 (en 2011 voor de uitbreiding van tewerkstelling). Er zijn 3
luiken aan dit akkoord, namelijk een uitbreidingsbeleid (bijkomende tewerkstelling), koopkrachtverhoging
(met uitbouw tweede pensioenspijler en eindejaarspremie) en kwaliteitsverbetering (met
managementondersteuning en werkdrukvermindering). In het kader van het eerste luik van dit akkoord, zal
er ook een extra bedrag van 5.769 euro toegevoegd worden aan deze basisallocatie, en dit met het oog op
extra tewerkstelling.
Basisallocatie 33.29: Subsidie aan de vzw Vereniging van Vlaamse jeugdconsulenten- en diensten

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
259
100%

2005
Krediet
Uitvoering
263
100%

2006
Krediet
267

2007
Krediet
271

Naast een basisopleiding voor nieuwe jeugdconsulenten, georganiseerd i.s.m. het IVA , organiseert de VVJ
jaarlijks verschillende vormingsdagen, waarvan een tweetal op vraag van het IVA over het decreet van 14
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en
het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid .
Verder ondersteunt de vereniging de jeugddiensten en -consulenten met begeleiding ter plaatse en het
aanreiken van informatie o.a. via een vademecum “STAP” en een tijdschrift “DROPZONE”.
VVJ heeft verder als initiatieven:
• het begeleiden van de gemeentebesturen voor het organiseren van het projecten “Grabbelpas” (tot 12
jaar) en “Swap” (vanaf 12 jaar);
• het realiseren van het “Zoekboek” en “Cijferboek” over jeugdbeleid in opdracht van en voor het
IVA;
• verschillende informatie-initiatieven m.b.t. gemeentelijk jeugdwerkbeleid, deels in samenwerking
met het IVA;
• de infotheek gemeentelijk jeugdbeleid: uitbouw, verdieping en vooral promotie en verhoging van de
toegankelijkheid voor particuliere partners. Dit nieuwe accent sluit sterk aan bij de dynamiek van het
decreet lokaal jeugdwerkbeleid en speelt in op een relevante vraag vanwege heel wat landelijke,
intermediaire en lokale actoren.
De ontwikkeling van deze en andere initiatieven op gemeenteoverschrijdend niveau (inbegrepen het
aanmaken van materiaal ervoor) is zuiniger dan wanneer elke gemeente op zijn beurt dergelijke initiatieven
moet ontwikkelen.
De output van de V.V.J. zoals uit het activiteitenverslag over 2005 blijkt, kan zeker de vergelijking met
anderen weerstaan. Er wordt gewerkt in een voordelige prijs-kwaliteitverhouding, waarin zuinigheid en
doeltreffendheid centraal staan.

538

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Tenslotte dient er nog verwezen te worden naar de zogenaamde VIA3-akkoorden. Het op 8 mei 2005
goedgekeurde VIA3-akkoord loopt tot 2010 (en 2011 voor de uitbreiding van tewerkstelling). Er zijn 3
luiken aan dit akkoord, namelijk een uitbreidingsbeleid (bijkomende tewerkstelling), koopkrachtverhoging
(met uitbouw tweede pensioenspijler en eindejaarspremie) en kwaliteitsverbetering (met
managementondersteuning en werkdrukvermindering). In het kader van het eerste luik van dit akkoord, zal
er ook een extra bedrag van 5.357 -, euro toegevoegd worden aan deze basisallocatie, en dit met het oog op
extra tewerkstelling.
Basisallocatie 33.32: Subsidie aan de vzw Jint – coördinatieorgaan voor internationale
jongerenwerking (decreet 3 maart 2002)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
773
100%

2005
Krediet
Uitvoering
788
100%

2006
Krediet
803

2007
Krediet
818

De vzw Jint - Coördinatie - orgaan voor Internationaal Jongerenwerk, in 1989 opgericht bij beslissing van de
Vlaamse regering, vervult de taak van Vlaams agentschap voor de uitvoering van het E.U.- jeugdprogramma
en is daarnaast het coördinatie-, overleg- en samenwerkingsorgaan voor de internationale jongerenwerking
van het Vlaamse jeugdwerk.
Met het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid werd de subsidiëring van Jint decretaal
geregeld. Artikel 23 van dit decreet stelt immers “De Vlaamse regering subsidieert per periode van twee jaar
de vereniging zonder winstgevend doel Jint – coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking, hierna
Jint te noemen, om:
• de internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door de jeugd te bevorderen;
• op basis van internationale uitwisseling en samenwerking, de reflectie over jeugd, jeugdwerk en
jeugdwerk- en jeugdbeleid door alle betrokken actoren te bevorderen. Jint werkt in nauw overleg met
en stemt zich af op het steunpunt jeugdbeleid en de administratie.”
De Vlaamse regering sluit met Jint een overeenkomst voor twee jaar, die betrekking heeft op de
samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en Jint en op het toezicht op de aanwending van de ter
beschikking gestelde middelen. Die overeenkomst wordt na goedkeuring door de Vlaamse regering
onmiddellijk meegedeeld aan het Vlaams Parlement.
Begin 2007 zal een derde (subsidie)overeenkomst met Jint afgesloten worden voor de beleidsjaren 2007 en
2008. Deze subsidieovereenkomst zal opgesteld worden rekening houdend met het beleidsplan 2007 – 2008
dat Jint ingediend heeft.
Tenslotte dient er nog verwezen te worden naar de zogenaamde VIA3-akkoorden. Het op 8 mei 2005
goedgekeurde VIA3-akkoord loopt tot 2010 (en 2011 voor de uitbreiding van tewerkstelling). Er zijn 3
luiken aan dit akkoord, namelijk een uitbreidingsbeleid (bijkomende tewerkstelling), koopkrachtverhoging
(met uitbouw tweede pensioenspijler en eindejaarspremie) en kwaliteitsverbetering (met
managementondersteuning en werkdrukvermindering). In het kader van het eerste luik van dit akkoord, zal
er ook een extra bedrag van 5.904 euro toegevoegd worden aan deze basisallocatie, en dit met het oog op
extra tewerkstelling.
Basisallocatie 33.33: Subsidies aan allerhande initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK

1.483
1.874

2005
Uitvoering
100%
76%

Krediet
1.483
1.850

Uitvoering
100%
94%

2006
Krediet
183
600

2007
Krediet
183
708
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De middelen voorzien op programma 45.1 - ba 33.33 zullen vooral besteed worden aan de ondersteuning van
belangrijke massa- en recreatieve sportmanifestaties of grootse sportacties die aanzetten tot meer en beter
sporten onder de koepelnaam “Sportend Vlaanderen”.
Zij verdienen ondersteuning in de mate dat zij aan de vooropgestelde normering en criteria voldoen en
kaderen in de beleidsnota Sport. De financiële ondersteuning van deze evenementen wordt mee bepaald door

de kwaliteit van het sportevenement, naar uitstraling, deelnemersveld, media-aanwezigheid en return voor
Vlaanderen, impact op publiek en potentiële sporters, enz….
Basisallocatie 33.36: Subsidies in verband met sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke
initiatieven binnen het sportbeleid

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
379
100%

2005
Krediet
Uitvoering
449
100%

2006
Krediet
449

2007
Krediet
2.645

Teneinde uitvoering te kunnen geven aan de Beleidsnota Sport van de Vlaamse regering, evenals het
Strategisch Plan voor Sport in Vlaanderen is het niet alleen noodzakelijk om bestaande initiatieven te
ontwikkelen, maar is het ook nodig om beleidsrenoverende aspecten mogelijk te maken. Hiervoor dienen
(piloot)projecten te worden opgezet, begeleid en geëvalueerd.
In 2007 is er een continuering van de projecten Buurtsport, Voeren en De Rand, projecten die vanaf 2008
structureel zullen verankerd worden binnen het nieuwe decreet op het lokale en regionale sport- voor-allen
beleid. Voor de Rode Antraciet (sportwerking in de gevangenis) komt er een uitbreiding na enkele positieve
evaluaties.
Het nieuwe project “Jeugdopleidingscentra voetbal” is een integraal jeugd- en sportproject voor 10 tot 18
jarigen met voetbaltalent dat start in 2007. Bedoeling is hiermee een opleidingsprogramma aan te bieden
ondersteund door gediplomeerde trainers. Er zal gewerkt worden met verschillende provinciale centra rond
topvoetbalclubs uit de eerste klasse. Satellietclubs uit de buurt verlenen eveneens hun medewerking. In de
Beleidsnota Sport komt dit aan bod als kritieke succesfactor: ‘het opstellen van een specifiek actieplan voor
de jeugdwerking bij voetbalclubs’.
Verder is er ook een uitbreiding voorzien van de wielerevenementen en -initiatieven in navolging van de
positieve evaluatie en voortzetting van de Sporta Fietsbeweegcampagne. Door de bundeling van
verschillende fietsevenementen en -wedstrijden wordt een meer coherent en krachtiger beleid gevoerd ten
aanzien van deze laagdrempelige én populaire sport.
Tot slot wordt ook ruimte gemaakt voor initiatieven in de gehandicaptensport en andere
sportparticipatieprojecten, zoals bv. de ondersteuning van de aanloop naar de kandidatuurstelling voor het
binnenhalen van de Europese Special Olympics in 2010, een groots sportevenement voor mentaal
gehandicapten.
Er zal binnen deze begrotingsallocatie tevens ruimte gemaakt worden om 1 pilootproject “brede school en
sport “ op de rails te zetten.
Basisallocatie 33.37: Subsidies in verband met internationale sportprojecten
2004
Krediet
NGK

55

Uitvoering
100%

2005
Krediet
Uitvoering
103
100%

2006
Krediet
103

2007
Krediet
103

Vlaanderen geeft mee uitvoering aan culturele akkoorden en ontwikkelt zelf eigen akkoorden. Ook voor
sport zijn er samenwerkingsakkoorden getekend.
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Eén van de prioriteiten van het Vlaamse buitenlands beleid is de ontwikkeling en de uitbouw van de relaties
met Zuid-Afrika. Voor sport is de samenwerking met Zuid-Afrika in het kader van het
samenwerkingsakkoord Vlaanderen – Vrijstaat, een van de hoofddoelstellingen. De bestaande projecten
binnen dit samenwerkingsakkoord worden positief geëvalueerd en worden, al dan niet onder aangepaste
vorm, verder gezet dan wel uitgebreid.

In 2007 is het de bedoeling om een Cultureel Samenwerkingsakkoord met Marokko af te sluiten. Binnen dit
algemeen akkoord zullen ook voor sport projecten opgezet worden in Marokko.
Basisallocatie 33.80: Subsidies in het kader van art. 62bis van de financieringswet voor jeugd

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
351
76,95%

2005
Krediet
Uitvoering
465
97%

2006
Krediet
467

2007
Krediet
250

Deze basisallocatie betreft de vroegere zogenaamde ‘lotto subsidies’. Gedurende vele jaren heeft de
Nationale Loterij rechtstreeks toelagen toegekend aan ongeveer 6.000 begunstigden. Door het
Lambermontakkoord is hier verandering in gekomen. Vanaf 2002 wordt een deel van de winst van de
Nationale Loterij immers rechtstreeks overgemaakt aan de Vlaamse Gemeenschap die zelf mag beslissen
waaraan de winst wordt besteed.
Vanaf 2003 werd de subsidiëring met financiële middelen afkomstig van de Nationale Loterij hervormd.
Voor wat “jeugd” betreft worden de beschikbare middelen integraal besteed aan de ondersteuning van het
jeugdwerk.
Thans worden deze subsidies toegekend in het kader van artikel 62bis van de financieringswet.
Basisallocatie 43.01: Subsidies voor het uitvoeren van een lokaal jeugdwerkbeleidsplan (decreet 14
februari 2003)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
15.081
100%

2005
Krediet
Uitvoering
16.727
100%

2006
Krediet
17.024

2007
Krediet
17.450

Het krediet heeft tot doel het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid uit te voeren. Dit decreet werd bekrachtigd
door de Vlaamse Regering op 14 februari 2003 en trad in werking op 24 maart 2003, de datum van publicatie
in het Belgische Staatsblad. Dit decreet werd via decreet aangepast op 23 december 2005 (publicatie in het
Belgisch Staatsblad op 16 februari 2006). Hiermee werden de voorwaarden voor subsidiëring gewijzigd.
Het decreet realiseerde een samenvoeging van, enerzijds het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring
van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid,
anderzijds het decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren
van een jeugdwerkbeleid. De uitgangspunten van de twee oorspronkelijke decreten blijven ongewijzigd. In
de verdeling van het krediet wordt uitdrukkelijk gekozen voor twee afzonderlijke deelkredieten (zonder
onderlinge financiële afhankelijkheid). Art. 8, § 1 van genoemd decreet bepaalt: "Het krediet dat op de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van dit decreet voor de gemeentebesturen en
Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt uitgetrokken, wordt voor 2003 bepaald op zestien miljoen
driehonderd veertigduizend negenhonderd vijfenzestig euro. Het wordt jaarlijks aangepast aan de stijging
van de gezondheidsindex."
De middelen moeten het mogelijk maken dat gemeentebesturen enerzijds voorzien in de basisondersteuning
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van de lokale jeugdwerkinitiatieven, maar anderzijds ook de mogelijkheid krijgen om in te spelen op de
driejaarlijkse prioriteiten voorgesteld door de Vlaamse Regering. Voor de beleidsperiode 2005-2007 is dit
Jeugdruimte. Bijna alle Vlaamse gemeenten maakten een jeugdruimteplan 2005-2007 op als integraal
onderdeel van hun jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007, en doen dus jaarlijks beroep op de extra middelen. In
de periode 2002- 2004 zaten hier enige budgettaire schommelingen in, aangezien het jeugdruimteplan toen
afzonderlijk moest opgemaakt worden voor 1, 2 of 3 jaar. Dit krediet is een noodzakelijke stimulans voor de
Vlaamse gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om werk te maken van hun
jeugdwerkbeleid. Dankzij de financiële impuls van de Vlaamse Gemeenschap werd nagenoeg overal een
planmatig beleid uitgewerkt. De gemeenten rekenen in hun jeugdwerkbeleidsplannen 2005-2007
uitdrukkelijk op het behoud van de voorbehouden subsidiebedragen. Aangezien het decreet de middelen van
de Vlaamse Gemeenschap uitdrukkelijk voorbehoudt voor uitgaven ter ondersteuning van de lokale
jeugdwerkinitiatieven, blijft dit krediet een actueel antwoord op één van de prioritaire doelstellingen in de
beleidsnota Jeugd, namelijk de volle erkenning en ondersteuning van het jeugdwerk en het werken aan de
kwaliteitsverbetering en –verruiming van het aanbod.
Dit decreet beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte aan een op maat uitgewerkte ondersteuning van
het lokale jeugdwerk, opdat dit jeugdwerk zou kunnen inspelen op de evoluerende behoeften van kinderen en
jongeren inzake hun vrijetijdsbesteding. Op basis van een onderzoek naar de behoeften van de jeugd en het
jeugdwerk formuleren de gemeentebesturen algemene en concrete doelstellingen, waaraan zij een
kostenplaatje hangen.
De gemeentebesturen kunnen de voorbehouden subsidies ontvangen als de volgende documenten worden
ingediend:
1° een jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007;
2° een verantwoordingsnota 2007 over de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan (decreet, art.7,§1)
Hoewel de gemeentebesturen niet verplicht zijn een jeugdwerkbeleidsplan in te dienen, dienden 299 van de
308 gemeentebesturen een jeugdwerkbeleidsplan voor subsidiëring in. In 8 van de 9 ontbrekende gemeenten
(faciliteitengemeenten) werd het plan, bij ontstentenis van een gemeentelijk initiatief terzake, door het
jeugdwerk opgesteld. Deze plannen werden allemaal getoetst aan de minimale kwaliteitseisen die in het
decreet werden voorzien (meerjarenplanning, samenspraak met de betrokkenen, duidelijke explicitering van
de doelstellingen, …).
Als het agentschap het jeugdwerkbeleidsplan heeft goedgekeurd, dan wordt vanaf het tweede trimester 2007
een voorschot van 90% op het trekkingsrecht uitbetaald. Het saldo wordt uitbetaald na goedkeuring van de
verantwoordingsnota 2007 (besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het
decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een gemeentelijk en
intergemeentelijk jeugd- en jeugdwerkbeleid, art. 10, §1 en 2) .
Basisallocatie 43.02: Subsidies voor het uitvoeren van een provinciaal jeugdwerkbeleidsplan (decreet
14 februari 2003)

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
1.269
100%

2005
Krediet
Uitvoering
1.289
100%

2006
Krediet
1.311

2007
Krediet
1.346

Het krediet heeft tot doel het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid uit te voeren. Dit decreet werd bekrachtigd
door de Vlaamse regering op 14 februari 2003 en trad in werking op 24 maart 2003. Dit decreet werd via
decreet aangepast op 23 december 2005 (publicatie in het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2006). Hiermee
werden de voorwaarden voor subsidiëring gewijzigd.
Het decreet realiseerde een samenvoeging van, enerzijds het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring
van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid,
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anderzijds het decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren
van een jeugdwerkbeleid. De uitgangspunten van de twee oorspronkelijke decreten bleven ongewijzigd.
In de verdeling van het krediet wordt uitdrukkelijk gekozen voor twee afzonderlijke deelkredieten (zonder
onderlinge financiële afhankelijkheid). Art.19, § 1 van genoemd decreet bepaalt: "Het krediet dat op de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van dit decreet voor de provinciebesturen wordt

uitgetrokken, wordt voor 2003 bepaald op één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro. Het wordt jaarlijks
aangepast aan de stijging van de gezondheidsindex."
De middelen moeten het mogelijk maken dat provinciebesturen ook de ondersteuning op zich nemen van de
regionale jeugdwerkinitiatieven die zich in hoge mate richten tot kinderen en jongeren met een handicap.
Alle provincies kregen via het nieuwe decreet een structurele opdracht t.a.v. gehandicapte kinderen en
jongeren: de verantwoordelijkheid voor de kwantitatieve verbreding en inhoudelijke verdieping van deze
deelsector kwam hierdoor bij de provinciebesturen te liggen.
20% van het ingeschreven bedrag wordt hiervoor voorbehouden; de resterende 80% wordt verdeeld a rato
van het aantal kinderen en jongeren voor de uitvoering van het gewone jeugdwerkbeleidsplan.
Dit krediet is een stimulans voor de Vlaamse provinciebesturen om zich met hun jeugdwerkbeleid in te
schakelen in het geheel van het Vlaamse jeugdwerkbeleid zoals beschreven in de beleidsnota Jeugd en het
jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Regering, en de kerntakennota. Hieruit blijkt duidelijk dat de provincies
een eigen inbreng moeten hebben in een complementair Vlaams jeugdbeleid. In het decreet krijgen een
aantal belangrijke functies van de provincies een erkenning. Zo kan de provincie specifieke, bovenlokale en
provinciale initiatieven ondersteunen en bovenlokale infrastructuur (helpen) realiseren. Bovendien wordt
gewezen op de coachende en begeleidende rol van de provincies t.a.v. gemeenten of
samenwerkingsverbanden van gemeenten. Provinciebesturen moeten bovendien (start)impulsen kunnen
geven aan intergemeentelijke initiatieven en vernieuwende projecten. Het provinciaal niveau is een essentiële
schakel, die ondersteuning verdient van de Vlaamse overheid. De beweging tot afstemming van de
beleidsprioriteiten in de verschillende provincies is ingezet.
Dit decreet beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte aan een op maat uitgewerkte ondersteuning van
het plaatselijk, intergemeentelijk, bovenlokaal en provinciaal jeugdwerk, opdat dit jeugdwerk zou kunnen
inspelen op de evoluerende behoeften van kinderen en jongeren inzake hun vrijetijdsbesteding. Op basis van
een onderzoek naar de behoeften van de jeugd en het jeugdwerk formuleren de provinciebesturen algemene
doelstellingen en concrete acties, aangevuld met een concreet tijdschema en de financiële weerslag.
Voor 2007 rekenen de provincies op een constant beleid voor de uitvoering van hun jeugdwerkbeleidsplan
2003-2007.
Basisallocatie 52.01: Subsidies voor sportinfrastructuur van de particuliere sector
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK

444
330

2005
Uitvoering
100%
65%

Krediet
451
1.250

Uitvoering
100%
79%

2006
Krediet
0
1.044

Er werden geen vastleggingskredieten aangevraagd. De ordonnanceringskredieten zijn er om de
engagementen uit het verleden te betalen.

2007
Krediet
0
516
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Basisallocatie 63.01: Subsidies voor sportinfrastructuur van lokale overheden
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK

0
700

0%
20%

2005
Krediet
0
1.250

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

0%
99%

0
306

0
443

Er werden geen vastleggingskredieten aangevraagd. De ordonnanceringskredieten zijn er om de
engagementen uit het verleden te betalen.
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Basisallocatie 74.04: Aankoop kampeermateriaal

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
214
100%

2005
Krediet
Uitvoering
217
100%

2006
Krediet
221

2007
Krediet
288

Het krediet van deze basisallocatie wordt volledig benut voor de aankoop van tentzeilen, geraamten van
tenten en bijbehoren voor de uitleendienst van het kampeermaterieel te Machelen (ADJ).
De doelstelling van deze uitleendienst is, via materiële ondersteuning aan jeugdverenigingen, door het ter
beschikking stellen van kampeermateriaal, vooral van tenten, mee mogelijk maken dat jaarlijks ruim een half
miljoen Vlaamse kinderen op kamp kunnen gaan. Deze kampen worden georganiseerd door een veelheid van
jeugdverenigingen die lokaal of bovenlokaal werken en betekenen vaak een hoogtepunt in de werking van
een groep en een unieke ervaring voor kinderen en jongeren.
In 2005 werden in totaal 1.167 aanvragen ingediend. 61 aanvragen werden nog voor behandeling door de
uitleendienst geannuleerd door de aanvrager zelf. Van de overgebleven 1.106 aanvragen werden er
uiteindelijk 1.056 toegezegd. 50 aanvragen werden geweigerd wegens uitputting van de stock.
In 2005 werden 63 tentzeilen senior aangekocht voor een totaalbedrag van 214.203,30-, euro. Zelf kocht de
vzw ADJ voor 24.472,08-, euro vervang- en herstelmateriaal.
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PROGRAMMA 45.2
VOLKSONTWIKKELING EN BIBLIOTHEEKWERK
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK

(in duizend euro)
2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
132.305
99,8%
138.470
99,9%
142.951
144.123
3.960
100%
4.594
100%
4.686
5.004
0
3.960
90,4%
4.594
4.998

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING VAN ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid ressorteert dit programma onder het Agentschap Sociaal-Cultureel
Werk voor Jeugd en Volwassenen. Het programma valt grotendeels samen met de materies die ressorteren
onder de afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken binnen het agentschap.
Binnen deze afdeling kunnen twee grote beleidsdomeinen worden onderscheiden:
• Sociaal-cultureel volwassenenwerk (met inbegrip van de amateurkunsten en de circuskunsten)
• Lokaal cultuurbeleid (met inbegrip van het openbaar bibliotheekwezen en de cultuurcentra)
De verschillende domeinen worden inhoudelijk apart gesitueerd.
I. Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk
De grote lijnen van dit decreet
Een eerste gevolg van dit nieuwe decreet is het verdwijnen als dusdanig van de term ‘volksontwikkeling’.
Datgene wat traditioneel vervat ligt in het begrip ‘volksontwikkelingswerk’ wordt voortaan begrepen als
‘sociaal-cultureel volwassenenwerk’. De organisaties die dit beleidsveld schragen noemen voortaan ‘sociaalculturele verenigingen, sociaal-culturele vormingsinstellingen en sociaal-culturele bewegingen’.
Het decreet van 4 april 2003 bouwt verder op de opdrachtverklaring die in het kader van het project ‘Nieuwe
Uitdagingen’ als specifieke opdracht van het sociaal-culturele volwassenenwerk werd geformuleerd. Deze
verklaring is nog steeds actueel: “De maatschappelijke opdracht behelst enerzijds het werken aan zingeving
en emancipatie van mensen door het organiseren van vormingsprocessen waardoor mensen in staat gesteld
worden zelfstandig inhoud en vorm te geven aan hun maatschappelijke en culturele situatie.
“Anderzijds speelt het volksontwikkelingswerk ook een belangrijke rol in het maatschappelijke debat
over centrale maatschappelijke thema's. Het stimuleert grote groepen van de bevolking om actief deel
te nemen aan de democratische discussie omtrent de toekomst van de samenleving en om mee richting
te geven aan de beslissingen die worden genomen op diverse beleidsniveaus. Deze rol draagt ertoe bij
dat de kwaliteit van het debat wordt verbeterd en dat het sociale weefsel wordt versterkt. Dit werk
wordt gerealiseerd in een veelheid van werksoorten zoals het vormingswerk in verenigingen,
organisaties en projecten voor volksontwikkelingswerk en de amateuristische kunstbeoefening.”
Het decreet van 4 april 2003 regelt, omwille van de onderlinge verbanden en het streven naar een maximale
integratie, de drie werksoorten – verenigingen, vormingsinstellingen en bewegingen – in één enkele
regelgeving met het oog op samenwerking en netwerkvorming ook over de grenzen van de eigen werksoort
heen.
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Het decreet wil het sociaal-culturele volwassenenwerk terugbrengen naar zijn ‘wortels’, naar zijn
maatschappelijke en emancipatorische dimensie, zoals in de bovenvermelde opdrachtverklaring is vervat.
Het sociaal-culturele volwassenenwerk wordt gekenmerkt door vier functies, waarvan het begrippenkader
geactualiseerd wordt.
De culturele functie heeft zowel betrekking op cultuur in brede zin (zingeving, normen, waarden,..) als op
cultuur in de meer enge zin (gericht op het verhogen van de participatie aan de cultuur die de samenleving te
bieden heeft).
De educatieve functie heeft voornamelijk betrekking op de individuele competentieverhoging, voornamelijk
via groepsgerichte vorming. Die educatieve functie is echter breder omdat educatie in het sociaal-culturele
volwassenenwerk bijdraagt tot de verhoging van de competentie van de gemeenschap. Dat is niet de som van
de competenties van individuen, maar de resultante van sociaal leren. Leerprocessen hebben niet alleen de
bedoeling het individueel functioneren te verbeteren, maar evenzeer het maatschappelijk functioneren te
optimaliseren
De functie gemeenschapsvorming verwijst naar de ontmoeting, de versterking van het sociale weefsel
De functie maatschappelijke activering is gericht op het maatschappelijke engagement en
verantwoordelijkheid, waaronder ook de sociale actie moet worden verstaan.
De verschillende werksoorten kennen de vier functies in een andere dosering. Bij de verenigingen zijn de
vier functies evenwichtig aanwezig. Vormingsinstellingen worden gekenmerkt door twee dominante doch
niet exclusieve functies: de educatieve en de culturele.
Bewegingen worden in hoofdzaak gekenmerkt door de functie ‘maatschappelijke activering’ en de
educatieve functie.
Het concept vervat in het decreet van 4 april 2003 gaat mee terug op de resultaten van het wetenschappelijk
onderzoek ‘Beleidsopties voor het sociaal-culturele werk in Vlaanderen’ onder leiding van Roger
Oosterlinck en het aanvullend onderzoek naar de effecten van het gevoerde beleid inzake het allochtone
verenigingsleven onder leiding van Marc Verlot van het Steunpunt Intercultureel Onderwijs van de Gentse
Universiteit.
1. De sociaal-culturele verenigingen
De regelgeving voor de werksoort ‘sociaal-culturele verenigingen’ gaat uit van vaststellingen die in grote
mate teruggaan op recent wetenschappelijk onderzoek van Elchardus, Matthijs/Bollaert, Hooghe en
Laermans.
Het uitgangspunt is de onvervangbare en noodzakelijke plaats van het verenigingsleven in de huidige
samenleving. Voor de financiële ondersteuning van het landelijke verenigingsleven wordt uitgegaan van de
participatie aan verenigingsactiviteiten ter plaatse. Bij de start van het decreet is dit de werking in de
afdelingen zoals die vandaag via de dossiervorming gekend is en is dus kwantitatief van aard.
Hiervoor ontvangt de sociaal-culturele vereniging een basissubsidiëring. Het decreet voorziet vanaf de
tweede beleidsperiode (2006-2009) in een inhoudelijke en kwaliteitsbeoordeling van de in te dienen
beleidsplannen. Die beoordeling kan aanleiding geven tot een vermeerdering of vermindering van de
basissubsidie. In die beoordeling zijn de huidige kwantitatieve gegevens elementen van beoordeling zoals
vele andere. De subsidie-enveloppe van elke volgende beleidsperiode wordt bepaald vanuit de vorige
subsidie-enveloppe waarbij de beleidsplannen telkens voorwerp zijn van een inhoudelijke en
kwaliteitsbeoordeling en aldus aanleiding kunnen zijn van een vermeerdering of vermindering van de
subsidie-enveloppe van de vorige beleidsperiode conform de regels van het decreet.
Het decreet bevat de noodzakelijke regels om de overgang van de huidige berekeningsbasis naar de nieuwe
vlot te laten verlopen.
Het decreet voorziet tevens voldoende instapmogelijkheden voor nieuwe initiatieven.
Voor de verenigingen van migranten vertrekt het decreet van het uitgangspunt dat iedereen respect en
waardering dient te hebben voor elke culturele uiting van elke Vlaming. Elke Vlaming is iedereen die in
Vlaanderen woont, ongeacht of die allochtoon of autochtoon is. Het decreet wil ruimte bieden voor culturele
eigenheid en identiteit en culturele diversiteit. Iedere cultuur heeft een volwaardige plaats.
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In het decreet van 4 april 2003 voorziet voor de huidige federaties van migranten een gelijke behandeling als
voor de landelijke Vlaamse sociaal-culturele verenigingen. Hierdoor wordt het draagvlak verstevigd en het
landelijke karakter van de werking gewaarborgd. De federaties krijgen voldoende tijd om zich aan het
minimum verplicht aantal aangesloten afdelingen te conformeren. Het decreet voorziet voor hen trouwens in
een extrasubsidiëring voor projectwerking die ten goede komt van de aangesloten afdelingen of groepen. Dit
sluit aan bij de zorg van de overheid op het punt van de uitbouw van sterkere personeelskaders, de
versterking van de interne democratie binnen het verenigingsleven en een verhoogde werking gericht op
emancipatie via het sociaal-culturele volwassenenwerk.
2. De sociaal-culturele vormingsinstellingen
Het decreet van 4 april 2003 formuleert voor de sociaal-culturele vormingsinstellingen de volgende opties:
- een sterke zichtbaarheid en een stevige legitimering van de niet-formele educatie, in het geheel van het
levenslang en levensbreed leren, met eigen en specifieke kenmerken: in een open aanbod, binnen de
autonome levenssfeer en niet-beroepsgericht;
- streekgerichte volkshogescholen;
- de subsidiëring van gespecialiseerde vormingsinstellingen die een landelijke werking ontplooien rond
een thema waarin ze grote expertise ontwikkelden; zij werken nauw samen met de streekgerichte
volkshogescholen;
- de aanwezige impliciete vormingsvraag omzetten in een expliciete vraag via een beleid van informatie,
sensibilisatie en promotie;
- het beter op elkaar afstemmen van de werking van de vormingsinstellingen voor personen met een
handicap;
- het loslaten van de verplichting dat elke educatieve medewerker van een vormingsinstelling jaarlijks een
bepaald aantal uren aan programma’s organiseert en er daarvan zelf de helft leidt;
- een actieve samenwerking met het regionale overleg in het kader van de Interface/DIVA en andere
coördinerende initiatieven.
Het decreet voorziet aldus een regeling voor de streekgerichte volkshogescholen, de gespecialiseerde
vormingsinstellingen, de syndicale vormingsinstellingen, de vormingsinstellingen voor personen met een
handicap en de vormingsinstelling voor de bijzondere doelgroep van de gedetineerden.
-

de streekgerichte volkshogeschool

De streekgerichte volkshogeschool is een pluralistisch streekgericht samenwerkingsverband dat tot doel heeft
het bereiken van één enkel gestructureerd en gecoördineerd niet formeel educatief aanbod in de betrokken
streek. Dit aanbod wordt aan de deelnemer in zijn vrije tijd gebracht enerzijds via eigen programma’s gericht
op de behoeften van de individuen uit het verzorgingsgebied en anderzijds via een coördinatie van het nietformele aanbod van andere culturele organisatoren aanwezig in de streek.
De eigen programma’s bevatten een algemeen en ‘breedsporend’ cursusaanbod en zijn open voor deelnemers
die zich vrij kunnen inschrijven.
De volkshogeschool staat tevens in voor de coördinatie, de afstemming en de promotie van het niet-formele
educatieve aanbod van alle andere culturele actoren in de streek. Ze is als dusdanig enig in de streek.
Voor de afbakening van de regio’s, waarbinnen volkshogescholen worden opgericht, wordt geopteerd voor
de indeling die binnen die regeling betreffende de voormalige Edufora gehanteerd wordt. Er wordt met
andere woorden uitgegaan van 13 volkshogescholen. Dit geeft de mogelijkheid voor de volkshogescholen
om als vertegenwoordigers van de non-formele educatie te participeren in het kader van DIVA (Dienst
Informatie Vorming en Afstemming.
- de landelijke vormingsinstellingen
De gespecialiseerde vormingsinstelling is een sociaal-culturele organisatie die zich toelegt op niet-formele
educatie en hierbij aan de volgende criteria voldoet:
zij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van een educatief aanbod rond een thema;
zij bouwt een werking uit aan de hand van een aangepaste sociaal-culturele methodiek;
zij is een autoriteit in haar vakgebied;
zij heeft een landelijke werking;
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zij heeft een geëxpliciteerde visie op haar educatieve opdracht en zij heeft een zekere schaal (minimum 1000
uren).
Het programma-aanbod van een gespecialiseerde vormingsinstelling wordt beschreven in een beleidsplan.
Voor de eerste beleidsperiode konden de vormingsinstellingen op basis van hun werking van 2001 een
dossier indienen dat aangeeft dat de vormingsinstelling voor een minimum van 1000 uren een
gespecialiseerde werking heeft rond een thema of een cluster van nauw verwante thema’s. Een
adviescommissie deed een uitspraak over het al dan niet gespecialiseerd zijn van de werking. De subsidieenveloppe wordt vastgesteld aan de hand van een decretaal bepaalde uurwaarde.
In de tweede beleidsperiode is het beleidsplan het voorwerp van een inhoudelijke en kwaliteitsbeoordeling
door een adviescommissie. Die beoordeling kan leiden tot een vermeerdering of vermindering van de
subsidie-enveloppe van de vorige beleidsperiode conform de regels van het decreet.
De werking van de huidige syndicale vormingsinstellingen wordt eveneens verder ondersteund.
Het educatieve werk dat ontwikkeld wordt door de syndicale vormingsinstellingen, beoogt het versterken
van individuele en gemeenschapscompetenties en is als dusdanig uitdrukkelijk te verbinden met burgerschap
en sociale actie. Deze educatieve activiteiten, in grote mate geschoold op praktijkgericht leren, zijn
belangrijk voor hele groepen van werknemers: zij maken hen bewust van bestaande maatschappelijke
ongelijkheden en geven tegelijk mogelijkheden aan om aan deze weg te werken en op te komen voor een
meer rechtvaardige samenleving. Dit vormingswerk wordt op zijn waarde geschat en moet verder
ondersteund worden.
De vormingsinstellingen die erkend zijn op basis van decreet van 19 april 1995, en die een werking
ontplooien binnen een representatieve vakorganisatie, blijven gesubsidieerd, voor zover ze samenwerken.
Per representatieve vakorganisatie wordt slechts één samenwerkingsverband gesubsidieerd.
De ordeningselementen voor de regeling voor de vormingsinstellingen voor personen met een handicap zijn
de volgende:
een voldoende schaalgrootte via de creatie van samenwerkingsverbanden;
de beheersbaarheid, ook van de budgetten;
een voldoende professionaliteit in de structuren;
een voldoende landelijk karakter in het bereik en de spreiding.
Het decreet beoogt het ontstaan van samenwerkingsverbanden die vanuit verwantschappen worden
opgebouwd – vanuit de methodiek of vanuit de doelgroepbenadering of vanuit een filosofische overtuiging:
de samenwerkingsverbanden komen op vrijwillige basis tot stand.
Betreffende de vormingsinstelling voor gedetineerden kan - onder meer sinds de introductie van het sociaalculturele werk in een aantal gevangenissen midden de jaren 90 door middel van een proefproject van de
Vlaamse Federatie voor Forensisch Welzijnswerk – gesteld worden dat het duidelijk is dat dit soort werk
meer is dan het registreren van vormingsbehoeften bij gedetineerden en het zoeken naar geschikte sociaalculturele organisaties voor de uitvoering van bepaalde programma’s. De toeleiding op zich vergt al een zeer
specifieke strategie. De ervaring leert dat binnen de gevangenissen gedetineerden geen uniforme bijzondere
doelgroep zijn. Daarom wordt momenteel gewerkt met gediversifieerde sociaal-culturele dynamieken voor
de aparte subgroepen van gedetineerden.
Sociaal-cultureel werk binnen de gevangenis is gericht op persoons- en functionele vorming naast het
vergroten van sociale vaardigheden, het sensibiliseren voor sociale verbanden, kunstzinnige vorming
met als uiteindelijk doel de reïntegratie in de samenleving na de detentie te vergemakkelijken.
Door de subsidiëring van één pluralistische vormingsinstelling voor gedetineerden wil het decreet het
sociaal-culturele werk in de gevangeniscontext ondersteunen en verder uitbouwen.
3. De sociaal-culturele bewegingen
Een beweging is een organisatie die inhoudelijk gespecialiseerd is rond een maatschappelijk thema of een
cluster van nauw verwante thema’s, initiatieven ontwikkelt in Vlaanderen en Brussel voor een ruim publiek,
actief is op het terrein van sensibilisatie, maatschappelijke actie en educatie en die gericht is op
maatschappelijke verandering.
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De beweging moet het ruime publiek bereiken, en kan zich dus in haar werking niet beperken tot de eigen
leden (zo ze die zou hebben). Zij spreekt het ruime publiek aan via een brede waaier van activiteiten, die zich
richten naar de bevolking, hetzij rechtstreeks in een eerste-lijn-relatie dan wel door bemiddeling van derden
in een tweede-lijn-relatie.
De werking op de tweede lijn moet steeds dienstig zijn voor de werking op de eerste lijn. Directe
publieksgerichtheid moet steeds aanwezig zijn.
De werking van een beweging situeert zich in essentie op maatschappelijk relevante thematische domeinen
en kan dus niet opgaan in een doelgroepenbenadering. Het is het maatschappelijk relevante karakter van een
thematische werking van een beweging dat bij elke beleidsperiode bepalend is voor het al dan niet
subsidiëren van die beweging.
Een doelgroepgerichte werking is niet aanvaardbaar. Wel kan een thema te maken hebben met specifieke
groepen in de samenleving (bijvoorbeeld kansarmoede) maar de werking van de beweging moet gericht zijn
op een ruim publiek.
De beweging kan een inhoudelijke benadering voorstaan vanuit een welbepaalde visie doch het waardestelsel
zelf of de verspreiding van een gedachtegoed is niet het voorwerp van een subsidieregeling voor
bewegingen. Het waardekader is een hulpmiddel en geen doel op zich. Dit betekent dat ideologieën, politieke
partijen en godsdiensten expliciet uit deze regelgeving uitgesloten zijn.
Door de werking van de beweging te situeren binnen Vlaanderen en Brussel wordt aangegeven dat de
werking van een beweging in de zin van het decreet steeds een landelijk karakter heeft.
4. Naast de drie werksoorten – verenigingen, vormingsinstellingen en bewegingen – geeft het decreet van 4
april 2003 tevens een decreetbasis aan het Steunpunt voor het Sociaal – Cultureel Werk.
Het steunpunt is een autonome organisatie die voor het werkveld van het sociaal-culturele volwassenenwerk
de hiernavolgende kernopdrachten vervult:
1° praktijkondersteuning;
2° praktijkontwikkeling;
3° beeldvorming en communicatie.
Een steunpunt is geen lange arm van de overheid (administratie en/of minister), evenmin van de discipline,
werkvorm of sector. Een steunpunt werkt autonoom. Het fungeert als tussenpersoon, als katalysator tussen
beleid en werkveld (organisatie, vereniging…), tussen universiteiten en publiek, tussen informatie en
educatie, tussen overheid en praktijk, tussen de maatschappij en de cultuurpraktijk. Een steunpunt werkt
coördinerend en brengt zo (meer) efficiëntie tot stand.
Het steunpunt vervult als kernopdrachten: praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling, beeldvorming en
communicatie.
Het steunpunt overlegt met de andere steunpunten in het bijzonder met de andere steunpunten uit het
beleidsveld van het sociaal-culturele volwassenenwerk.
De Vlaamse regering kent het steunpunt per beleidsperiode een jaarlijkse subsidie-enveloppe toe.
Voor de uitvoering van de kernopdrachten zal de Vlaamse regering met het steunpunt per beleidsperiode een
beheersovereenkomst afsluiten waarin de samenstelling, de werking en specifieke opdrachten, het toezicht,
de middelen en de procedure gespecificeerd worden.
A. Strategische doelstellingen van het decreet
Het sociaal-culturele volwassenenwerk wil iedere burger informele vormingsmogelijkheden bieden met het
oog op de verhoging van de individuele competentie en met het oog op de vorming van en gemeenschap van
competente en geëmancipeerde personen.
Dit vertaalt zich in volgende strategische doelstellingen:
1. de verbetering van de culturele kwaliteit: zij omvat naast aspecten van cultuurbeleving en –ontplooiing,
dimensies als algemene vorming, sociale vorming en kunstzinnige vorming.
2. een betere en actievere participatie van en oriëntatie in het maatschappelijk leven: zij omvat elementen
zoals vermogen tot communicatie, gemeenschapszin en verantwoordelijkheidszin.
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B. Operationele doelstellingen
Volgende operationele doelstellingen zijn uit de strategische doelstellingen van het beleidsdomein af te
leiden:
1. via financiële ondersteuning er voor zorgen dat verenigingen, vormingsinstellingen en bewegingen de
mogelijkheid hebben om voor de leden/deelnemers/het grote publiek een aanbod te creëren dat een bijdrage
levert tot empowerment en tot verhoging van de gemeenschapsopbouw en van de cultuurparticipatie;
2. er voor zorgen dat volkshogescholen worden opgericht en geoperationaliseerd teneinde over het ganse
Vlaamse grondgebied te kunnen voldoen aan de vormingsbehoeften van de burgers;
C. Doelgroepen
Het bereik van het sociaal-culturele volwassenenwerk is absoluut: het richt zich tot iedere volwassene.
Bijzondere aandacht moet echter blijven uitgaan naar eigentijdse problemen en naar groepen van mensen die
om een of andere reden achterstand hebben in het proces van culturele emancipatie en maatschappelijke
weerbaarheid.
D. Instrumenten
In de verwezenlijking van haar opdracht beschikt de overheid als belangrijkste instrumenten over de
erkenning, de subsidiëring en de evaluatie. Met betrekking tot subsidiëring is de taak van de overheid
subsidiair. De subsidiëring, als middel dat de overheid ter beschikking heeft bij de uitvoering van het
cultuurbeleid houdt in dat zij initiatieven die beantwoorden aan een reële behoefte, daadwerkelijk
ondersteunt, begeleidt en ontwikkelingskansen waarborgt.
Het decreet van 4 april 2003 introduceert tevens een aantal nieuwe beleidsinstrumenten: de
enveloppensubsidiëring, het beleidsplan, de inhoudelijke en kwaliteitsbeoordeling en de evaluatie.
-

de enveloppensubsidiëring
Het decreet voorziet in een nieuwe wijze van subsidiëren. Er wordt uitsluitend gewerkt met
enveloppenfinanciering: een jaarlijkse subsidie-enveloppe die voor een periode van telkens een
beleidsperiode gekend is.
- het beleidsplan
Het beleidsplan van de organisatie is de basis voor haar werking. In dit document maakt de organisatie
haar beleid betreffende het sociaal-culturele volwassenenwerk duidelijk, voor zichzelf, voor de overheid
en voor de buitenwereld. Het omvat de missie, de omgevingsanalyse, datgene wat ze op het ogenblik van
de opmaak ervan doet, datgene wat ze in de volgende beleidsperiode wil bereiken, evenals de wijze
waarop ze dit wil realiseren.
- de inhoudelijke en kwaliteitsbeoordeling
Voor de beoordeling van de beleidsplannen worden in het decreet een aantal criteria opgesomd die door
de leden van de adviescommissie - die hiervoor is opgericht - bij de beoordeling worden gehanteerd. Op
grond van deze inhoudelijke en kwaliteitsbeoordeling van het beleidsplan wordt de subsidie-enveloppe
van de organisatie voor de volgende beleidsperiode vastgesteld.
- de integrale kwaliteitszorg
Het decreet voorziet als expliciete voorwaarde voor subsidiëring de aandacht voor de principes van
integrale kwaliteitszorg. De vandaag al in het werkveld aanwezige aandacht voor het aspect
kwaliteitszorg wordt in het decreet verder expliciet gemaakt.

- de evaluatie
In het decreet krijgt de administratie de opdracht om elke gesubsidieerde organisatie te evalueren via een
bezoek ter plaatse. Naast de controle op de toepassing van de regelgeving en het aspect ‘aandacht voor
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principes van integrale kwaliteitszorg’ gebeurt deze visitatie op basis van het goedgekeurde beleidsplan en
de ingediende jaarplannen en jaarverslagen.
E. Het budgettaire aspect
Het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk trad in werking op 1 januari
2003. De eerste budgettaire incidentie van de nieuwe regelgeving kwam ten laste van de begroting 2004. De
inwerkingtreding van de bepalingen met budgettaire weerslag gingen immers in per 1 januari 2004.
Zoals bij de indiening van het ontwerpdecreet in het Vlaamse Parlement gesteld, kwam het decreet van 4
april 2003, wat de vereiste budgetten betreft, slechts vanaf 2005 op kruissnelheid.
Gelet op de in het decreet vervatte herordening in de sector van de sociaal-culturele vormingsinstellingen, in
het bijzonder de herschikking binnen het vormingslandschap in de vorm van enerzijds de oprichting van
streekgerichte volkshogescholen en anderzijds de introductie van het gespecialiseerd zijn van
vormingsinstellingen, was het voor een vlotte budgettaire opvolging en afhandeling in de eerstvolgende
maanden aangewezen de subsidietoewijzing te kunnen doen vanuit één enkele basisallocatie. Hiertoe werden
al bij de budgetcontrole 2003 de nodige maatregelen genomen om de openstaande budgetten van de
verschillende betrokken basisallocaties onder te brengen onder die ene basisallocatie (b.a. 33.04).
De creatie van die éne basisallocatie liet toe om in 2004 de verschillende fases in de herordening, zoals de
financiële tussenkomst in het kader van de ‘flankerende maatregelen’ op een passende manier budgettair te
begeleiden.
Het samenbrengen op jaarbasis van de verschillende betrokken kredieten op de bij de begrotingscontrole
2003 gecreëerde nieuwe basisallocatie 33.04 betekende voor de begroting 2005 een inschrijving van
45.055.000 euro.
Zoals al eerder vermeld kent de uitvoering van het nieuwe decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaalcultureel volwassenenwerk vanaf 2004 zijn eerste budgettaire gevolgen.
Voor de verenigingen betekende 2004 het eerste jaar van implementatie van het decreet. Dit verklaart
in grote mate de voor het begrotingsjaar 2004 voorziene budgettaire meeruitgave. Op dit ogenblik
worden 55 verenigingen gesubsidieerd. De 14 migrantenverenigingen worden in hun verdere
ontwikkeling ondersteund via een bijkomende subsidie die in hoofdzaak gericht is op de versterking
van de kaders.
In 2004 realiseerde zich tevens de herordening in enerzijds gesubsidieerde gespecialiseerde
vormingsinstellingen en anderzijds dertien regionale volkshogescholen. Zo worden op dit ogenblik 17
landelijke thematisch gespecialiseerde vormingsinstellingen gesubsidieerd (zestien na de fusie-operatie van
twee gespecialiseerde vormingsinstellingen), naast drie syndicale
vormingsinstellingen, drie federaties van instellingen voor gehandicapten en één vormingsinstelling
voor de doelgroep van de gedetineerden.
Vanaf 2006 zullen nog drie nieuwe gespecialiseerde vormingsinstellingen gesubsidieerd worden. Zij
doorliepen in 2005 immers met vrucht de decretaal voorziene procedure voor erkenning.
In 2004 werd de procedure voor de bewegingen afgewerkt zodat het decreet voor hen in 2005 in zijn volheid
kon geïmplementeerd worden. Dit leidt tot de subsidiëring van 29 bewegingen in 2005.
In de loop van 2005 werd de in het decreet voorziene procedure tot een bijkomende subsidiëring vanaf 2006
van drie nieuwe bewegingen.
De kredietvermeerdering die de begroting 2005 liet blijken (45.055.000 euro) voor de uitvoering van het
decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk lag in het verlengde van de
begrotingsvooruitzichten die naar aanleiding van de totstandkoming van het decreet werden geformuleerd in
de doelmatigheidsanalyse bij het ontwerp van decreet.
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Het decreet voorzag in de eerste helft van 2005 een expliciet evaluatiemoment met betrekking tot de
uitvoering ervan. Gelet op de korte periode sinds de inwerkingtreding van het decreet werd deze heel beperkt
gehouden en werd via een decreetswijziging de grondige evaluatie verschoven naar uiterlijk juni 2007.
De budgettaire inschrijving voor het begrotingsjaar 2006 (46.022.000 euro) moet een verdere normale
uitvoering van het decreet in al zijn bepalingen mogelijk maken. Gegeven de subsidiëring van drie nieuwe
gespecialiseerde vormingsinstellingen, van drie nieuwe bewegingen, de aanpassing van de subsidieenveloppen van de volkshogescholen aan de meest recente inwonersaantallen, de aanpassing van de
subsidie-enveloppen aan de werkingsgegevens 2004 van de migrantenverenigingen, de aanpassing aan het
indexcijfer,…is er geen enkele budgettaire marge.
Voor 2007 worden de kredieten voor de uitvoering van dit decreet uitgesplitst over vier nieuwe
basisallocaties (basisallocaties 33.08, 33.09, 33.10 en 33.11). Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de
vraag tot grotere transparantie in de aanwending van deze kredieten.
Het decreet voorziet in de eerste helft van 2007 een expliciet evaluatiemoment met betrekking tot de
uitvoering ervan. In afwachting hiervan wordt voor 2007 verder een voorzichtige koers aangehouden wat,
behalve de indexaanpassing, budgettair resulteert in een bestendiging van de situatie van 2006.
Het totale krediet voor 2007 bedraagt aldus 21.456.000 euro voor de verenigingen, 3.648.000 euro voor de
bewegingen, 20.315.000 euro voor de instellingen en 1.436.000 euro voor het steunpunt.
II. Decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten
De grote lijnen van het decreet
Vlaanderen heeft een bijzonder rijk amateurkunstenleven en dit op alle kunstvlakken. Amateurkunsten is één
begrip voor een breed scala aan culturele activiteiten: van theater tot audiovisuele kunst, amateurkunst is
alomtegenwoordig. Vaak zijn de activiteiten disciplinegebonden, maar in toenemende mate ook
interdisciplinair. Zoals de terreinen uiteenlopen waarop amateurkunst beoefend wordt, zo geldt dat ook voor
de inzet, tijdsbesteding en intentie waarmee amateurkunst wordt beleefd. Voor sommigen staat de
gezelligheid voorop, anderen streven naar de hoogst haalbare kwaliteit. De een steekt er al zijn vrije tijd in,
de ander doet dat incidenteel. Voor een grote groep is amateurkunst een vorm van vrijetijdsbesteding, een
andere groep benadert haar passie zeer serieus en mikt op een (semi) professionele beoefening.
Het huidige decreet betreffende de amateurkunsten (decreet van 22 december 2000) hanteert volgende
definitie:
“Amateurkunst: elke kunstvorm die in het kader van het sociaal-culturele gebeuren aan iedere burger de kans
biedt om zich via kunstbeoefening en -beleving te ontplooien en zijn potentiële creatieve vermogens te
ontwikkelen op vrijwillige basis en zonder beroepsmatige doeleinden”.
Hierbij wordt ondermeer verwezen naar de lange en rijke traditie van lokale verenigingen van fanfares,
volksdansgroepen, koren enzovoort, die sinds het begin van de vorige eeuw binnen de sociaal-culturele
context in overvloed zijn ontstaan en die in Vlaanderen op de dag van vandaag de amateurkunstenbeleving
als een natuurlijk gegeven doet verder leven.
Naast de traditionele amateurkunstenvormen, waarin nieuwe subvormen een kans krijgen (vb vertelkunst,
jazz), worden jonge kunstdisciplines zoals popmuziek, audiovisuele kunst, letteren, beeldende kunst, dank zij
een gestructureerd kader volop tot ontwikkeling gebracht.
Het kan niet worden ontkend dat de amateurkunsten aan leden en belang winnen, wat hen zeer waardevol
maakt in de huidige en toekomstige maatschappij. De amateurkunstenorganisaties en verenigingen zijn een
ontmoetingsplaats voor verscheidene generaties en dragen bij tot het voor onze democratie noodzakelijke
sociale netwerk.
Het decreet betreffende de amateurkunsten van 22 december 2000 bracht een nieuwe beweging tot stand in
een jarenlang op dezelfde wijze gestructureerde sector en heeft, via een zeer eenvoudig en helder
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beleidskader, een open netwerk tot stand gebracht, dat soepel genoeg is om op een pluralistische manier in te
spelen op de talrijke en wisselende behoeften.
Inhoudelijk steunt het decreet op drie pijlers:
- de disciplinaire amateurkunstenorganisaties;
- het steunpunt;
- de projectsubsidiëring.
Wat de disciplinaire amateurkunstenorganisaties betreft, opteerde het decreet voor een beleid waarbij
schaalvergroting en ontzuiling ten goede komen aan de behoeften van de basis, waarbij nog niet erkende
kunstvormen een ontwikkelingskans krijgen, waarbij de zorg voor kwaliteit een inherent onderdeel van de
werking van de organisaties wordt en waarbij de samenwerking met belendende sectoren wordt
aangemoedigd. Het decreet van 22 december 2000 bevatte dan ook aanvankelijk een hele reeks bepalingen
die de vroegere bestaande federaties op het terrein van de amateurkunsten aanzette tot een samenwerking per
kunstdiscipline, gaande van een gedeeltelijk samenwerkingsverband tot een fusie.
Op die wijze zijn er op dit ogenblik acht organisaties volgens de normen van het decreet tot stand gekomen,
erkend en gesubsidieerd, die elk het gevolg waren van een fusieoperatie:
vzw Opendoek (theater)
vzw Centrum voor Beeldexpressie (beeld)
vzw Kunstwerk(t) (beeldende kunst)
vzw Koor & Stem (vocale muziek)
vzw Vlamo (instrumentale muziek)
vzw Poppunt (lichte muziek)
vzw Muziekmozaiek (folk-jazz)
vzw Danspunt (dans)
Wat betreft het luik “organisaties” zijn de doelstellingen van het decreet de volgende:
- verplicht voorzien in een structurele samenwerking tussen de vroegere federaties behorend tot eenzelfde
kunstdiscipline, ten einde de ondersteuning van de basis te rationaliseren, te verruimen en aan te passen
aan de reële behoeften; dit heeft een schaalvergroting voor gevolg die door de bundeling van krachten en
middelen evenwel toelaat de ondersteuning meer decentraal te spreiden; de zorg voor de behoeften van
de basis moet hier primeren op de “belangen” van de ondersteunende organisatie;
- nieuwe kunstdisciplines kansen geven;
- organisaties meer zekerheid geven over hun subsidiëring op langere termijn via een systeem van
vijfjaarlijkse enveloppen;
- de administratieve verplichtingen van de organisaties vereenvoudigen en beperken zodat meer tijd
vrijkomt voor de ondersteuning van de amateurkunstbeoefening en – beleving aan de basis;
- een grotere autonomie en inhoudelijke verantwoordelijkheid geven aan de organisaties, wat hen moet
toelaten op een soepele manier in te spelen op (nieuwe) evoluties binnen hun kunstdiscipline via het
instrument van het beleidsplan;
- de zorg voor een integrale kwaliteit verplicht deel maken als deel van het beleidsplan;
- een ruimere professionele omkadering mogelijk maken;
- ook individuele belangstellenden tot de doelgroep van de organisaties laten behoren;
- het leggen van dwarsverbindingen en het maken van afspraken met belendende sectoren zoals het
deeltijds kunstonderwijs worden aangemoedigd.
Nieuw voor de sector was het beleidsinstrumentarium waarbij subsidie-enveloppen en beleidsplannen
worden gebruikt. Hierdoor kunnen de organisaties een beleid op langere termijn uitstippelen en tezelfdertijd
de mogelijkheid inbouwen om op nieuwe tendensen in hun discipline in te spelen.
Eveneens nieuw was de projectondersteuning die in het decreet werd ingebouwd. Dit was een belangrijke
troef bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en/of disciplines. De projectenregeling beoogde tevens
verbreding en vernieuwing in de werking van de gesubsidieerde disciplinaire amateurkunstenorganisaties tot
stand te brengen.
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Na een periode van vijf jaar werking binnen het huidige decreet, kan men echter moeilijk om de vaststelling
heen dat heel wat veelbelovende projecten, die via de bovenvermelde projectenregeling werden ondersteund,
helemaal geen of slechts zeer moeilijk een draagvlak kregen binnen de reguliere werking van de
gesubsidieerde amateurkunstenorganisaties. In 2006 werd een ontwerpdecreet aan het Vlaams parlement
voorgelegd dat het decreet dan ook aanpast om hieraan te remediëren en de toekomstige
projectondersteuning voor verbreding en vernieuwing te verankeren in de werking van de disciplinaire
amateurkunstenorganisaties.
Naast de belangrijke component “organisaties” regelt de wijziging van het decreet de opdracht van een
andere belangrijke actor in het domein van de amateurkunsten: het steunpunt. Ook het steunpunt is in 2006
geherdefinieerd. De resultaten hiervan zullen vanaf 2007 zichtbaar worden. Per 2007 zal het huidige VCA
opgesplitst zijn en zal de vzw Forum voor Amateurkunsten voortaan de opdrachten van coördinatie, overleg
en samenwerking vervullen. Het VCA in Anderlecht zal verder de nodige ondersteuning bieden aan de
Nederlandstalige amateurkunsteninitiatieven en het amateurkunstengebeuren in Brussel; de uitbouw
stimuleren van het actieterrein van de landelijke amateurkunstenorganisaties in het tweetalig gebied BrusselHoofdstad en podia en infrastructuur ter beschikking stellen.
Samengevat kan gesteld worden dat de decreetwijziging in 2006 gebaseerd is op volgende elementen:


Het decreet bevatte een groot aantal bepalingen die de samenwerking regelden tussen de oude
federaties om te komen tot erkende amateurkunstenorganisaties. Zoals al vermeld zijn de
fusieoperaties ondertussen voltooid, zodat deze decreetartikels niet langer van toepassing waren.



Een aanpassing van het decreet op het terrein van de definiëring van de verschillende
kunstdisciplines bleek noodzakelijk.



Een aanpassing van het decreet biedt de mogelijkheid om een bestendige groei te realiseren van de
sector door ondermeer de noodzakelijke dynamisering via vernieuwing en verbreding structureel als
erkenningsvoorwaarde te voorzien bij de amateurkunstenorganisaties.



De beleidsintenties van de Vlaamse regering kunnen ingebouwd worden. Binnen de
amateurkunstensector zijn deze gefocust op een internationale uitbouw van de sector en een
positieve impuls naar een samenwerking met de professionele kunstenaar.



De herpositionering van de opdrachten van praktijkontwikkeling, praktijkondersteuning en
communicatie tussen de verschillende actoren binnen de sector van de amateurkunsten.

Het instrument van de projectsubsidiëring is het sluitstuk in het beleid op het vlak van de amateurkunsten.
Hierin wordt de projectenregeling binnen het decreet verder bepaald.
De mogelijkheid van de toevoeging van nieuwe kunstdisciplines via een groeipotentieel binnen de
projectsubsidiering blijft bestaan. Zoals eerder vermeld, worden vernieuwende en verbredende initiatieven
aanzien als een deel van de reguliere werking van een organisatie. Als dusdanig kunnen er op dit terrein dan
ook geen projectsubsidies meer worden toegekend.
Verder wordt de mogelijkheid van projectsubsidies voor internationale activiteiten decretaal voorzien. Het
betreft hier zowel internationale activiteiten in Vlaanderen als het uitsturen van kwaliteitsvolle
amateurkunsten naar het buitenland.
Een derde luik in de projectenpot bevat de beleidsintenties van de Vlaamse regering. Concreet gaat het hier
om een ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op samenwerking tussen de amateurkunstensector en
de professionele kunstenaar.
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A. Strategische doelstellingen
Het decreet amateurkunsten heeft als missie het amateurkunstenleven in Vlaanderen te bevorderen. Onder
amateurkunsten wordt verstaan: elke kunstvorm die in het kader van het sociaal-culturele gebeuren aan
iedere burger de kans biedt om zich via kunstbeoefening en -beleving te ontplooien en zijn potentiële
creatieve vermogens te ontwikkelen op vrijwillige basis en zonder beroepsmatige doeleinden.
Dit vertaalt zich in volgende strategische doelstelling: iedere burger de mogelijkheid geven tot beoefening en
beleving van amateurkunsten.
B. Operationele doelstellingen
1. het verder uitbouwen van het netwerk van organisaties voor amateurkunsten;
2. via systematische kwaliteitszorg instaan voor een gestructureerd aanbod van activiteiten met het oog op
de amateurkunstbeoefening en –beleving door de burger, zowel individueel als in groep;
3. het stimuleren van vernieuwing in de sector van de amateurkunsten.
4. het stimuleren van initiatieven die gericht zijn op de samenwerking tussen amateurkunstensector en de
professionele kunstenaar
C. Doelgroepen
De doelgroepen zijn enerzijds de amateurkunstenaar (ongeacht leeftijd, geslacht of andere socioeconomische kenmerken) en anderzijds de organisaties voor amateurkunsten.
D. Instrumenten
Als gedragsbeïnvloedende beleidsinstrumenten kunnen geïdentificeerd worden:
1. de regelgeving
2. de erkenning
3. het behoefteplan
4. het beleidsplan
5. de structurele subsidiëring
6. de projectsubsidiëring
7. de inspectie en de controle
E. Activiteiten
Voor de erkenning (instrument 2): de formele dossierbehandeling van de aanvraag tot erkenning.
Voor het behoefteplan (instrument 3): met de evaluatie van de voorbije beleidsperiode als basis, nagaan of
het ingediend financieel behoefteplan voldoende tegemoet komt aan de gedetecteerde zwakke punten en in
welke mate de uitvoering van het financieel behoefteplan effectief een meerwaarde kan betekenen, dit ook in
het kader van de beleidsintenties van de Vlaamse regering. Overleg met de organisatie, het adviseren aan de
minister met het oog op de aanpassing van de subsidie-enveloppen.
Voor het beleidsplan (instrument 4): het nakijken van het beleidsplan, het overleg met de organisatie, de
redactie van de definitieve tekst van het beleidsplan, het adviseren van de minister met het oog op de
goedkeuring van het beleidsplan.
Voor de structurele subsidiëring (instrument 5): de controle van de begroting en het werkprogramma van de
organisatie, de controle van de afrekening en de werking van de organisatie, de uitbetaling van de
voorschotten aan de organisatie en de uitbetaling van het saldobedrag aan de organisatie.
Voor de projectsubsidiëring (instrument 5): de projectvoorstellen nakijken, de projectaanvragen voor
beoordeling voorleggen, het formuleren van een advies, de minister een voorstel van beslissing toezenden,
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instaan voor inspectie en controle van de projecten, zorgen voor een ruime communicatie naar de
buitenwereld in verband met de mogelijkheid van projectsubsidiëring.
Voor de controle en de inspectie (instrument 6): het formuleren van gerichte inspectieopdrachten, zowel in
het kader van de structurele werking als op het vlak van de projectwerking, het uitvoeren van inspectie–en
controleopdrachten.
F. Effecten
Operationele doelstelling 1: het effect moet zijn dat iedere op dit ogenblik erkende organisatie voor
amateurkunsten zich verder profileert als dè organisatie voor de ondersteuning van de discipline of
deeldiscipline waarvoor men erkend is en dat een nieuw gemeenschappelijk steunpunt met de decretaal
voorziene opdrachten tot stand komt; de indicator is hier gelijk aan het effect; als norm geldt 100 %; als
termijn geldt 5 jaar.
Resultaat : Acht organisaties voor amateurkunsten stapten ondertussen in het nieuwe decreet als
een fusie. Per 2007 wordt de negende amateurkunstenorganisatie, voor de discipline letteren,
erkend: vzw Creatief Schrijven. De vzw Forum voor Amateurkunsten werd in 2006 gesticht; het
bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van elk van de erkende amateurkunstenorganisaties.
Operationele doelstelling 2: het effect moet zijn:
- het beschikken over een documentatie- en/of informatiecentrum: de indicator is de al dan niet aanwezigheid
ervan en het aantal vragen en contacten; de norm is 100 % + een groei wat het aantal vragen en contacten
betreft; de termijn waarbinnen is vast te stellen in het beleidsplan.
Resultaat : Enkel de vzw’s Vlamo, Koor en Stem, Opendoek beschikken over een uit het verleden
overgenomen documentatiecentrum; de overige organisaties hebben ondertussen de eerste aanzetten
gegeven tot de uitbouw van een specifiek documentatie- en of informatiecentrum.
- de aansluiting op een centraal netwerk: de indicator is de al dan niet aanwezigheid ervan; de norm is 100
%; de termijn is vast te stellen in functie van de budgettaire ruimte.
Resultaat : Alle erkende organisaties beschikken over een website; de website van het Forum voor
Amateurkunsten is het centrale netwerk
- de vorming en opleiding: de indicatoren zijn het aantal opleidingen en begeleidingen, het aantal
deelnemers, de spreiding van de deelnemers (niet geografisch maar over de organisatie), de mate van
thematische diversificatie; de normen en termijnen met betrekking tot de bovenvermelde indicatoren zijn
vast te stellen in het beleidsplan.
Resultaat : niet alle erkende organisatie beschikten in het verleden over de noodzakelijke cijfergegevens.
Vanaf 2003 werden deze gegevens ter beschikking gesteld. Op dit ogenblik beschikt men over het totale
aantal vormingsuren,(referte : 3.464 in het jaar 2002; start decreet, refertejaar 2000: 3.424 uren)
Voor het jaar 2005 werden volgende cijfers genoteerd :

Centrum voor Beeldexpressie
Koor en Stem
Danspunt
Vlamo
Poppunt
Opendoek
Kunstwerkt
Muziekmozaiek
Totaal
-

Aantal cursusuren
143
489
687
971
120
2.722
357
1.307
6.796

Aantal cursisten
1.062
7.080
851
3.006
2.118
432
785
15.334

het beschikken over een communicatieplan: de indicatoren zijn de al dan niet aanwezigheid, het aantal
abonnementen, een zo ruim mogelijke spreiding van de abonnementen over de organisatie, de resultaten
van een tevredenheidonderzoek, het aantal verkochte exemplaren; de norm voor de eerste indicator is
100 %, de overige zijn vast te stellen in het beleidsplan, evenals de termijn trouwens.
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Resultaat : in de afgelopen beleidsperiode voerden alle organisaties een communicatieplan uit. De
uitbouw van een degelijk communicatieplan wordt ook voorzien in de nieuwe beleidsplannen.
- het beschikken over een plan voor de integrale kwaliteitszorg: de indicator is de al dan niet aanwezigheid
ervan; de norm is 100 %; de termijn is vast te stellen in het beleidsplan.
- het organiseren van overleg met het werksoortelijk steunpunt en met belendende sectoren: de indicatoren
zijn de al dan niet aanwezigheid ervan en het aantal overlegmomenten; de norm en de termijn zijn ook hier
vast te stellen in het beleidsplan.
Resultaat : gebeurt maandelijks via het steunpunt (Directeurenoverleg);
- het instaan voor begeleiding: de indicatoren zijn het aantal groepen, het aantal beoefenaars dat in de
discipline actief is, het aantal begeleidingen per soort begeleiding, het aantal begeleidingen gericht op
nieuwe groepen en op nieuwe leden; de norm moet er een zijn van groei en toename, die evenwel, net zoals
de termijn, in het beleidsplan moeten vastgesteld worden.
Resultaat : Vanaf 2003 zijn gegevens beschikbaar over het aantal aangesloten groepen en het
aantal individuele leden
Aantal aangesloten groepen en aantal individuele leden tijdens het werkjaar 2005

Centrum voor Beeldexpressie
Koor en Stem
Danspunt
Vlamo
Poppunt
Opendoek
Kunstwerkt
Muziekmozaiek
Totaal

Aantal aangesloten
groepen
342
811
299
1.645
1.991
807
171
268
6.334

Aantal individuele
leden
4.641
16.445
69.140
10.650
24.837
2.121
1.497
129.331

Aangesloten begeleidingsuren en begeleide groepen tijdens het werkjaar 2005:

Centrum voor Beeldexpressie
Koor en Stem
Danspunt
Vlamo
Poppunt
Opendoek
Kunstwerkt
Muziekmozaiek
Totaal

Aantal
begeleidingsuren
696,50
1.183
454,40
1.949
1.218
1.728
454
53
6.226,90

Aantal begeleide
groepen
246
261
68
220
164
199
50
17
1.240

- het invullen van de onderzoeksfunctie: de indicator is het aantal korte termijn projecten; de norm en de
termijn worden vastgelegd in het beleidsplan.
Resultaat : de onderzoeksfunctie wordt samen ontwikkeld via het Steunpunt
Operationele doelstelling 3: het effect moet zijn dat er voldoende projecten zijn; de indicatoren zijn het
aantal vernieuwende en/of verbredende projecten die door de amateurkunstenorganisaties worden
georganiseerd.
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Resultaat : in het jaar 2005 werden volgende projecten ondersteund :
VLO circuskunsten : nieuwe discipline
Creatief Schrijven : nieuwe discipline
Actie (Centrum voor Beeldexpressie): vernieuwing en verjonging
100% Puur (Poppunt) : verbreding
Spots op West (Opendoek) : verbreding
Theaterkostuumatelier (Opendoek) : verbreding
Feest ! (Opendoek) : verbreding
Barbagal (Koor en Stem) : vernieuwing en verjonging
Talenspalet (Kunstwerkt) : verbreding
Dans.art (Danspunt) : vernieuwing en verjonging
Operationele doelstelling 4: het effect moet zijn dat er voldoende projecten zijn; de indicatoren zijn het
aantal projectaanvragen, het aantal aanvragen per soort project; het aantal aanvragen per discipline per soort
project; het aantal projectaanvragen met interdisciplinair karakter; de norm is 100 %; de termijn waarbinnen:
dadelijk.
G. Budgettaire impact
Artikel 8 van het gewijzigd decreet voorziet dat per nieuwe beleidsperiode de Vlaamse regering de subsidieenveloppen van de erkende organisaties kan aanpassen. De aanpassing gebeurt op basis van de eigen
beleidsintenties van de Vlaamse regering, van een evaluatie van de werking van de organisatie gedurende de
voorbije beleidsperiode en van een door de erkende organisatie opgemaakt financieel behoefteplan met als
doel een meerwaarde te realiseren ten aanzien van de werking tijdens de vorige beleidsperiode. De
overeenkomstig het vorige vastgestelde subsidie-enveloppe van een organisatie kan maximaal 20 procent
verschillen van de subsidie-enveloppe van de voorafgaande beleidsperiode.
In het kader van de herziening van het decreet zijn er bijkomende middelen voorzien voor de subsidiëring
van de amateurkunstensector. Kort samengevat zullen de meergelden worden toegevoegd aan de subsidieenveloppen van de erkende amateurkunstenorganisaties, het budget voor de steunpuntwerking blijft gelijk en
bij de projecten is nog slechts een beperkt budget van ca. 100.000 euro nodig voor projecten die betrekking
hebben op een kunstdiscipline of deeldisciplines die niet gesubsidieerd worden binnen dit decreet. De
organisatie voor circuskunsten, CircusVLO, die tot op heden een projectsubsidie kreeg onder het decreet
amateurkunsten, ontvangt per 2007 een subsidie onder de specifieke regelgeving voor de circuskunsten.
Creatief Schrijven werd de afgelopen jaren als project gesubsidieerd en wordt per 1 januari 2007 als
landelijke amateurkunstenorganisatie erkend voor de discipline “Letteren”. Als nieuw erkende organisatie, is
de enveloppe voor Creatief Schrijven bepaald op 200.000 euro voor de beleidsperiode 2007-2011.
Het budget voor de steunpuntwerking wordt uitgesplitst tussen enerzijds vzw Forum voor Amateurkunsten
en vzw VCA.
Voor de semi-professionele projecten worden nieuwe budgetten,ter beschikking gesteld (BA 33.81 op PR
45.2). Voor 2007 is hiervoor een bedrag van 500.000 euro voorzien.
De bedoeling is om:
- bijkomende kansen te geven aan de amateurkunstenaars/groepen om hun kwaliteiten te verbeteren
en/of te tonen;
- de kloof, in perceptie en praktijk, tussen amateurkunsten en professionele kunsten kleiner te maken;
- een positieve wisselwerking tussen de amateurkunstensector en de professionele sector op gang te
brengen;
- de zichtbaarheid te verbeteren van een sector die zich profileert in al haar veelzijdigheid.
Deze bijkomende financiële ondersteuning kan op verschillende wijzen tot de sector doordringen:
- via de erkende disciplinaire organisaties;
- via de lokale amateurkunstenverenigingen aangesloten bij erkende organisaties voor amateurkunsten;

559

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

- via verenigingen zonder winstoogmerk die als doel hebben grootschalige kunstzinnige activiteiten op te
zetten;
- via de ondersteuning van nieuw talent.
III. Circusbeleid
Het Vlaamse circusbeleid was tot in 2006 een beleid van ondersteuning van enkele traditionele nomadische
circussen. In de begroting 2006 was hiervoor 150.000 euro voorzien. In 2007 wordt dit bedrag opgetrokken
tot 820.000 euro. Het is de bedoeling om in de resterende 2 jaar van deze legislatuur 2008-2009 nog een
forse budgettaire inspanning te leveren voor de verdere uitbouw van het circusbeleid, en dit via een decreet
dat in 2008 operationeel moet worden.
Het circusleven in Vlaanderen kende de afgelopen jaren een opgang en is opnieuw ‘hip’. Nieuwe vormen
van circuskunsten – zoals circus(dans)theater en straattheater – zijn niet meer weg te denken uit het aanbod
van talloze festivals en evenementen in Vlaanderen. De verschillende circusateliers en –workshops spreken
vele kinderen en jongeren aan. En ook de traditionele tent op het dorpsplein oefent nog steeds een
nostalgische aantrekkingskracht uit op jong en oud.
Voor 2007 wordt met een reglement gewerkt voor de ondersteuning van het Vlaamse circuslandschap als
opstap naar het decreet m.b.t. het Vlaamse circusbeleid.
Dit reglement zal verdere ondersteuning bieden aan de Vlaamse nomadische circussen met een budget van
200.000 euro. Dit is 50.000 euro meer vanuit de bedoeling om, naast de reeds bekende en betoelaagde
circussen, nieuwe circussen aan te trekken.
Er zal voortaan gesubsidieerd worden op basis van in te dienen projecten. Het ingediende project moet
getuigen van een inspanning om tot een positief circusimago te komen. Aanvragen kunnen gaan over de
verbetering van de algemene kwalitatieve uitstraling van het circus, de spreiding van een circusvoorstelling
naar een breed en/of nieuw publiek, creatie van een nieuwe voorstelling en/of de kwalitatieve omkadering
van een voorstelling.
Dit reglement zal het mogelijk maken een landelijke vzw uit te bouwen ter ondersteuning van de
circuskunsten. Hiervoor wordt in 2007 een bedrag van 400.000 euro ingeschreven. Hierbij kan gedacht
worden aan volgende opdrachten :
− een communicatieplan realiseren ten behoeve van de amateur- en semiprofessionele beoefenaars en
liefhebbers van de circuskunsten met het oog op de uitstraling en de kwaliteitsverbetering van de
circuskunsten in Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel- Hoofdstad;
− ondersteuning bieden aan amateur- en semiprofessionele beoefenaars en liefhebbers van de
circuskunsten door het ontwikkelen en/of aanbieden van (werk)materialen;
− het organiseren van publieksgerichte evenementen;
− artistieke, organisatorische en technische begeleiding geven aan de aangesloten lokale circusateliers,
de ondersteunende amateurproducties en de geïnitieerde opleidingen/ educatieve initiatieven;
− vanuit de doelstelling om te streven naar een inclusieve werking een procesgerichte vernieuwing en
verbreding realiseren;
− een open documentatie- en/of informatiecentrum omtrent circuskunsten te realiseren;
− landelijke verspreiding van een tijdschrift dat naar de amateur- en semiprofessionele beoefenaars en
liefhebbers van de circuskunsten gericht is;
− het organiseren van opleidingscursussen voor docenten in de circuskunsten;
− vanuit de doelstelling om te groeien naar een aanbod van 20 aangesloten circusateliers, verspreid
over Vlaanderen, actief werken aan de uitbouw van dit ateliercircuit;
− de presentatie verzorgen van producties;
− ontmoetingskansen, samenwerking en uitwisseling tussen de circusvormen bieden;
− ruimte bieden voor ateliers, training en creatie;
− een actieve rol spelen in de ontsluiting van het circuserfgoed;
− het kennisknooppunt en ankerpunt vormen omtrent circussen;
− de organisatie van het jaar van het circusfestival in 2007;

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

−

560

de geplande circustournee(s) organiseren.

Dit reglement voorziet tenslotte in een projectondersteuning voor beurzen voor scholing en stage,
ondersteuning van nieuwe professionele circusproducten en opleidingen tot docent in de circuskunsten.
Voor deze projecten is in de begroting (BA 33.80, PR 45.2) een budget van 220.000 euro ingeschreven.
IV. Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid
Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2002 en heeft belangrijke budgettaire implicaties. Door de
Vlaamse regering werd dan ook beslist tot een gefaseerde invoering.
Voor 2007 worden er bijkomende financiële middelen voorzien ten belope van 3.013.000 euro. Een
detailoverzicht van de voorziene besteding van deze nieuwe middelen is opgenomen in de toelichting bij de
basisallocatie 43.02.
De grote lijnen van dit decreet
Het decreet heeft een verplichtend en een facultatief gedeelte. Twee onderdelen zijn verplicht:
- elke gemeente moet een openbare bibliotheek inrichten, eventueel in samenwerking met een andere
gemeente;
- elke gemeente moet adviesorganen voor cultuur (her)oprichten.
De verplichting geldt voor alle Vlaamse gemeenten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden deze
verplichtingen niet. Maar de organisatie van een openbare bibliotheek en de oprichting van adviesorganen
voor cultuur zijn er wel mogelijk en worden door dit decreet gestimuleerd, zowel voor de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) als voor de Brusselse gemeenten.
De andere onderdelen zijn niet verplicht. Alle gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden instappen in
het gemeentelijk cultuurbeleid en er subsidies voor ontvangen. De voorwaarden zijn:
- een cultuurbeleidsplan opmaken;
- een cultuurbeleidcoördinator aanstellen en in dienst hebben;
- beschikken over een cultuurcentrum of een gemeenschapscentrum en dus over aangepaste culturele
infrastructuur;
- particuliere culturele verenigingen en instellingen ondersteunen via een subsidiereglement of het gratis
ter beschikking stellen van culturele infrastructuur.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de VGC een beleidsplan indienen voor het ganse gewest. De
Brusselse gemeentebesturen kunnen eveneens een beleidsplan indienen, doch dit moet afgestemd zijn op het
plan van de VGC.
A. Doelstellingen
Het decreet zorgt voor een sterke vereenvoudiging van de regelgeving en erkent het gemeentelijke
bestuursniveau in de sturing van het cultuurbeleid. Hierbij vindt het decreet ook aansluiting bij het
kerntakendebat.
De verschillende cultuurbeleiddomeinen werden op lokaal vlak meestal apart bekeken en niet als onderdelen
van één cultuurbeleid. Dit resulteert meestal in een gefragmenteerd beleid en een gebrek aan doelmatigheid.
Dit decreet wil de gemeenten stimuleren om een integraal cultuurbeleid te voeren. Daartoe worden een aantal
tools aangereikt die een betere afstemming van de werking van cultuurcentra, openbare bibliotheken,
ondersteuning van het verenigingsleven en andere beleidsinspanningen mogelijk maakt en de kwaliteit van
het gemeentelijk cultuurbeleid ten goede zal komen.
Daarnaast wil dit decreet intergemeentelijke culturele samenwerking mogelijk maken voor wat betreft het
bibliotheekwerk, het op elkaar afstemmen van het cultureel aanbod en de cultuurcommunicatie naar de
bevolking.
Tenslotte wordt het overleg en de advisering van het gemeentelijk cultuurbeleid in dit decreet geregeld, ter
vervanging van het decreet van 24 juli 1991 betreffende raden voor Cultuurbeleid dat werd opgeheven.
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In doelstellingen uitgedrukt kan dit als volgt worden geformuleerd:
1. Een integraal cultuurbeleid op gemeentelijk vlak stimuleren; daartoe krijgen gemeentebesturen een
grote beleidsruimte en worden ze geresponsabiliseerd voor hun cultuurbeleid;
2. Kwaliteitsbevorderend werken door dynamiek en vernieuwing los te maken; dit decreet zorgt er
ondermeer voor dat de gemeente deskundigheid kan aantrekken en dat alle actoren worden
betrokken bij het tot stand komen en het uitvoeren van het cultuurbeleid.
3. De aandacht voor cultuurbeleid op gemeentelijk vlak vergroten;
het invoeren van beleidsplanning, met bijzondere aandacht voor de procesmatige facetten en het
bespreken en goedkeuren van het plan door de adviesorganen, de beheersorganen van de
gemeentelijke culturele instellingen, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad,
zal tot gevolg hebben dat cultuur als beleidsmaterie meer aandacht kan krijgen.
4. De cultuurcentra een duidelijke plaats geven in het culturele landschap met het oog op het spreiden
van de cultuur, het bevorderen van de gemeenschapsvorming en het bevorderen van de
cultuurparticipatie; cultuurcentra hebben een streekgerichte opdracht en werken voor een publiek uit
een ruim verzorgingsgebied.
5. De taken van de openbare bibliotheek actualiseren; bij deze taakomschrijving wordt in het decreet
geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende functies die de bibliotheek heeft (informatie,
educatie, recreatie en ontwikkeling); de belangrijkste taken liggen op het vlak van
informatiebemiddeling en cultuurspreiding, aangevuld met de zorg om het documentair erfgoed en
het bevorderen van de ontmoeting.
6.

Een aanzet geven tot intergemeentelijke samenwerking:
- Twee of meer (kleinere) gemeenten kunnen samenwerken samen om één gezamenlijk
cultuurbeleidsplan te maken en uit te voeren;
- Minimum vier aangrenzende gemeenten kunnen een projectvereniging oprichten in functie van een
afstemming van het cultureel aanbod en de culturele communicatie;
- Twee of meer gemeenten kunnen beslissen om hun bibliotheekdienstverlening gemeenschappelijk
te organiseren; daarnaast zullen de provinciebesturen een streekgericht bibliotheekbeleid
ontwikkelen in samenwerking met de gemeenten.

B. Doelgroepen
De doelgroepen van het decreet zijn de gemeentebesturen van het Vlaamse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, evenals de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Daarnaast moet worden vastgesteld dat, om diverse redenen, heel wat doelgroepen niet participeren aan het
ruime cultuuraanbod. Voor de bibliotheeksector bijvoorbeeld was anno 2004 27% van de Vlaamse bevolking
geregistreerd als lener in een openbare bibliotheek. De vaststelling blijft dat een belangrijk deel van de
bevolking de weg naar de bibliotheek nog niet ontdekt heeft. Dit geldt ook voor de cultuurcentra, zowel voor
hun cultuurspreidende als hun algemene ondersteunende opdracht.
De uiteindelijke doelgroep van het decreet wordt dan, via de ondersteuning van de gemeentebesturen, de
ganse bevolking, met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen.
C. Instrumenten
Als beleidsinstrumenten kunnen worden aangeduid:
1. De regelgeving: het decreet en het uitvoeringsbesluit
2. Subsidiëring:
Er wordt uitsluitend gewerkt met enveloppenfinanciering. Elke gemeente krijgt voor de drie terreinen waar
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dit decreet betrekking op heeft een totale enveloppe. Elke gemeente kent direct het exacte subsidiebedrag. De
bepaling van de enveloppe staat voor de drie terreinen in relatie tot het inwonertal (verzorgingsgebied) van
de gemeente of stad.
Voor het algemeen cultuurbeleid wordt er een bedrag voorzien voor de functie van cultuurbeleidcoördinator;
daarnaast is er een werkingssubsidie voor een vast bedrag per inwoner.
Voor het bibliotheekwerk is er eveneens een bedrag per inwoner ingeschreven. Er worden echter correcties
doorgevoerd voor de bibliotheken in de kleine en in de grote gemeenten. Voor de gemeenten met minder dan
10.000 inwoners wordt een minimaal subsidiebedrag ingeschreven. Voor de regionale en de grote steden
wordt in functie van hun regionale uitstraling een aanpassing gemaakt. Daarenboven is het zo dat voor de
gemeenten die op basis van het nieuwe decreet een lagere subsidie zouden ontvangen dan op basis van het
vorige decreet, er een overgangsregeling geldt.
Voor de cultuurcentra wordt een indeling gemaakt in categorieën. Daarenboven wordt een onderscheid
gemaakt tussen de basissubsidie en de variabele subsidie.
De kwantitatieve criteria voor de basissubsidie worden beperkt tot essentiële voorwaarden inzake
infrastructuur, personeel, beheer en werking.
De maximale basissubsidie wordt bepaald door de categorie waartoe een centrumgemeente behoort.
De grootte van deze subsidie is echter niet alleen afhankelijk van de categorie waartoe de gemeente behoort,
maar wordt eveneens bepaald door de culturele infrastructuur en de werking van het cultuurcentrum.
Voor het bepalen van de variabele subsidie ligt de nadruk meer op de inhoudelijke aspecten van de werking.
Deze subsidie maakt het mogelijk om aan bepaalde cultuurcentra binnen eenzelfde categorie meer subsidie
toe te kennen. Deze subsidie wordt berekend op het geheel van een aantal parameters die op een
evenwichtige wijze betrekking hebben op de drie functies van een cultuurcentrum.
3. Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan:
Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan is de vertrekbasis, de fundering van het gemeentelijk cultuurbeleid. Het
vertrekt vanuit een geïnspireerd verhaal en een visie op de rol van cultuur in de gemeente. Het beschrijft de
huidige situatie van het ruime culturele veld in de gemeente met zijn sterke en zwakke punten. Vanuit de
visie en de huidige situatie worden doelstellingen geformuleerd die de gemeente wil realiseren gedurende de
looptijd van het plan. Als de doelstellingen gerealiseerd worden zullen er effecten worden bereikt die kunnen
worden gemeten aan de hand van een aantal indicatoren. De manier waarop de in het beleidsplan opgenomen
doelstellingen zullen worden gerealiseerd wordt beschreven in een jaarlijks actieplan.
Het cultuurbeleidsplan dat de kern vormt voor het tot stand komen van een kwalitatief en integraal
gemeentelijk cultuurbeleid wordt gemaakt door de gemeente en voor de gemeente. Het cultuurbeleidsplan is
dus duidelijk in eerste instantie een instrument voor de gemeente.
Het proces dat dit plan voorafgaat en voortbrengt is minstens even belangrijk als het uiteindelijke product.
De communicatie van de overheid met het veld en deskundigen is immers de garantie dat het een degelijk
plan wordt. Het uiteindelijke cultuurbeleid zal hiermee doordacht zijn en een breed draagvlak kennen. De
betrokkenheid en samenspraak van alle culturele actoren op lokaal niveau is een doelstelling van het
Vlaamse cultuurbeleid en is dus ook een uitdrukkelijke voorwaarde om gesubsidieerd te kunnen worden
binnen het nieuwe decreet.
Voor de gemeenten die over een gesubsidieerd cultuurcentrum beschikken, zal het gemeentelijk
cultuurbeleidsplan – al dan niet in een afzonderlijk deel - ook de inhoudelijke werking van het
cultuurcentrum verduidelijken en ook aantonen hoe de opdrachten van het centrum worden waargemaakt en
ingevuld.
Hetzelfde geldt voor de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Indien het gemeentebestuur echter geen subsidie wenst aan te vragen voor het algemeen cultuurbeleid, moet
in elk geval een plan worden ingediend voor de openbare bibliotheek en desgevallend voor het
cultuurcentrum.
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4. De cultuurbeleidscoördinator:
Voor de realisering van het cultuurbeleidsplan worden subsidies verleend voor de functie van
cultuurbeleidscoördinator binnen de gemeente (een voltijdse functie in gemeenten met meer dan 10.000
inwoners, een halftijdse functie in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners).
Deze cultuurbeleidscoördinator zal dus in elk geval instaan voor de coördinatie van de verschillende
aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid en de begeleiding van de processen die verbonden zijn met de
opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het cultuurbeleidsplan. Ook de redactie van het
cultuurbeleidsplan, alsmede het jaarlijks actieplan en werkingsverslag behoren tot zijn opdracht.
5. Bovenlokale ondersteuning:
- Het Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken (VCOB):
Het VCOB bevordert de samenwerking tussen alle openbare bibliotheken, bewaakt de kwaliteit, verleent
landelijke ondersteuning, zelf of via bemiddeling van anderen. Het is zijn bijzondere taak ondersteuning te
geven aan het Vlaams project Open Vlacc, zijnde een bibliografisch achtergrondbestand ten dienste van de
catalogisering in de openbare bibliotheken via een eigen lokaal systeem of een Provinciaal
Bibliotheeksysteem. Dit gebeurt op basis van een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid waarin
duidelijke opdrachten en een welomschreven budget vastgelegd zijn..
- CultuurLokaal:
Het doelpubliek van dit steunpunt bestaat uit de cultuurbeleidcoördinatoren de cultuurfunctionarissen in de
cultuurcentra, de gemeentelijke mandatarissen die begaan zijn met cultuur, de bestuurders van de
gemeenschapscentra en de cultuurcentra en de (bestuurs)leden van de adviesorganen voor cultuur.
Een dergelijke organisatie heeft als kernopdrachten : praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling,
beeldvorming en communicatie. Ook met dit steunpunt is een beheersovereenkomst afgesloten, waarin de
opdrachten en het budget van het steunpunt vastgelegd zijn.
- Een streekgericht bibliotheekbeleid:
In dit decreet krijgen de provinciebesturen de opdracht om binnen hun provincie projecten en initiatieven te
ontwikkelen die de samenwerking bevorderen en die niet door individuele bibliotheken kunnen worden
gerealiseerd.
Het uitgangspunt is duidelijk een streekgerichte werking. Afhankelijk van de aard van het initiatief kan de
omvang van de streek variëren van het ganse grondgebied van de provincie tot een beperkt geografisch deel
van de provincie.
6. Verplicht overleg en advisering van het gemeentelijk cultuurbeleid:
Dit decreet voorziet een regeling voor de oprichting door het gemeentebestuur van één of meerdere
adviesorganen voor cultuur in functie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de evaluatie van
het cultuurbeleid.
Via dit decreet wordt het mogelijk dat elk gemeentebestuur een eigen adviesstructuur kan opbouwen op maat
van de lokale noden en behoeften.
Het is de bedoeling dat de inspraak bij het gemeentelijk cultuurbeleid open en levendig is. De adviesorganen
worden betrokken bij de opmaak van het cultuurbeleidsplan, en de diverse facetten van het cultuurbeleid en
de evaluatie van het cultuurbeleid.
De gemeentebesturen worden verplicht om één of meerdere adviesorganen op te richten met een
vertegenwoordiging van de organisaties die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen. Bedoeld
worden:
– de culturele verenigingen en organisaties van uitsluitend vrijwilligers, die een werking ontplooien op het
grondgebied van de gemeente;
– de private en publieke professionele culturele organisaties en instellingen, die een werking ontplooien op
het grondgebied van de gemeente;
– deskundigen inzake cultuur: dat zijn personen die een ruime kennis hebben van een culturele materie;
Occasioneel kan ook de bevolking van de gemeente worden betrokken. Dit kan via hearings, wijkgerichte
werkgroepen enz…
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De gemeentebesturen vragen voor elke belangrijke beslissing, met uitzondering van de opmaak van de
gemeentelijke begroting, advies aan de adviesorganen en deze kunnen ook op eigen initiatief hun standpunt
bekendmaken. Het advies is niet bindend voor het gemeentebestuur, maar afwijkende beslissingen moeten
gemotiveerd worden.
Wat de begroting betreft kunnen de adviesorganen steeds advies uitbrengen vooraleer het gemeentebestuur
met de begrotingsopmaak start.
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zowel de Vlaamse Gemeenschapscommissie als de
gemeentebesturen de nodige adviesraden oprichten.
D. Effecten en prestaties
Volgende effecten kunnen worden vooropgesteld:
- alle gemeenten, alleen of in samenwerking, beschikken over eigen culturele infrastructuur in de vorm
van een cultureel centrum of een gemeenschapscentrum dat voldoet aan de infrastructuurvereisten van
het decreet en zijn uitvoeringsbesluit; de indicator is het aantal gemeenten dat over deze infrastructuur
beschikt;
Resultaat: eind september 2006 zijn er 204 Vlaamse en Brusselse gemeenten ingestapt in het decreet.
- alle gemeenten, alleen of in samenwerking, beschikken over professionele deskundigheid ter
ondersteuning van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid via het aanstellen en in dienst nemen van
een cultuurbeleidscoördinator; de indicator is het aantal gemeenten dat een gesubsidieerde
cultuurbeleidscoördinator in dienst heeft;
Resultaat: eind september 2006 zijn er 195 gesubsidieerde cultuurbeleidscoördinatoren aangesteld;
- alle gemeenten, alleen of in samenwerking, maken een cultuurbeleidsplan op als een belangrijk
werkinstrument om te komen tot een kwalitatief en integraal cultuurbeleid; de indicator is het aantal
gemeenten die een cultuurbeleidsplan hebben opgemaakt dat door de minister werd goedgekeurd;
Resultaat: eind september 2006 zijn er 188 cultuurbeleidsplannen ingediend en aanvaard;
- de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid in de gemeente komt tot stand in ruim overleg en
met inspraak; de indicator is het aantal gemeenten met een gemeentelijke culturele raad;
- gemeenten werken samen om het cultureel aanbod en de culturele communicatie beter op elkaar af te
stemmen; de indicator is het aantal projectverenigingen die daartoe door samenwerkende gemeenten
worden opgericht en het aantal door de minister goedgekeurde cultuurnota's die projectverenigingen
moeten indienen;
Resultaat: eind september 2006 worden er vier projectverenigingen gesubsidieerd:

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
12.11 - Uitgaven in het kader van het leenrecht (koninklijk besluit van 25 april 2004)

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
1.000

2007
Krediet
1.200

Het koninklijk besluit van 25 april 2004 betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van de
auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste
vastleggingen van films legt aan de openbare bibliotheken de verplichting op om een vergoeding te betalen
aan de auteurs voor het uitlenen van hun werken, het zogenaamde leenrecht. Door de Vlaamse Regering
werd beslist het leenrecht centraal te financieren en via een forfaitaire vergoeding aan de verplichting te
voldoen, op basis van een overeenkomst met Reprobel. Voor 2007 is hiervoor een bedrag van 1.200.0000
euro vastgesteld.
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12.12 – Werkingskosten m.b.t. de culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel

NGK

Krediet
32

2004
Uitvoering %
110%

Krediet
34

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
34

2007
Krediet
34

Dit krediet wordt aangewend voor het betalen van de energiekosten, bepaalde eigenaarsverplichtingen, en in
mindere mate ook klein onderhoud m.b.t. eigen culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap te
Brussel, meer bepaald de Gallaitstraat (Schaarbeek), Laken (Blindenbibliotheek) en Vorst. Het betreft hier
dus geen infrastructuurwerken die ressorteren onder het Cultuurinvesteringsfonds.
12.13 - Allerhande uitgaven m.b.t. de sociaal-culturele werking van het Vlaams cultureel centrum in
Voeren

NGK

Krediet
46

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
70

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
70

2007
Krediet
71

Dit krediet wordt aangewend voor het betalen van de energiekosten, de algemene werkingskosten
(programmatie en bureelkosten) alsook de onderhoudskosten voor Het Veltmanshuis te Sint-Martens-Voeren
en De Voerpoort te Moelingen die samen het Vlaams Cultureel Centrum Voeren vormen.
Het gaat hier dus niet om infrastructuurwerken die ressorteren onder het Cultuurinvesteringsfonds.
12.20 - Allerhande uitgaven voor Volksontwikkeling en Openbaar Bibliotheekwerk met betrekking tot
adviesorganen, promotie, publicaties, cultuurspreiding, expertise- en representatiekosten

NGK

Krediet
440

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
202

2005
Uitvoering %
87%

2006
Krediet
103

2007
Krediet
142

Ingevolge de heroriëntatie van de kredieten van de ba 12.21 en de creatie van de nieuwe ba 33.14 (zie
verder) worden de resterende kredieten (werkingskosten) van de cultuurspreidende initiatieven van de ba
12.21 overgebracht naar de ba 12.20 waar de overige specifieke werkingskredieten zijn ondergebracht.
Hierbij is tevens de libellé aangepast.
Het krediet op deze basisallocatie wordt grotendeels aangewend voor:
1.Eigen initiatieven van de afdeling: jaarverslag van de afdeling, e-zine, allerhande publicaties en
abonnementen, adressengids lokaal cultuurbeleid, brochure podium, communicatiekosten…
2. Reis-, verblijf- en werkingskosten van diverse raden en commissies:
12.21 - Allerhande uitgaven met betrekking tot cultuurspreidende initiatieven (pro memorie)

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
200

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
154

2007
Krediet
0

Het beleid rond de cultuurspreidende initiatieven (o.m. “culturele manifestaties”) wordt geheroriënteerd en
zal vanaf 2007 via een systeem van subsidiëring verlopen. Om begrotingstechnische redenen wordt het
grootste gedeelte van de kredieten van deze basisallocatie getransfereerd naar de basisallocatie 33.14.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

566

33.02 - Subsidies aan het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (decreet van 22 december 2000
betreffende de amateurkunsten)

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
694

De aanpassing van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten in 2006 heeft
ondermeer geleid tot een herpositionering van de opdrachten van het steunpunt Vlaams Centrum voor
Amateurkunsten vzw (VCA), in de zin van een centrum voor overleg, coördinatie en samenwerking.
Deze opdrachten zijn gepositioneerd in een nieuwe rechtspersoon en die binnen het gewijzigde decreet van
22 december 2000 gesubsidieerd zal worden.
Deze herpositionering van de opdrachten heeft voor gevolg dat de verschillende werkingen van het Vlaams
Centrum voor Amateurkunsten vzw moeten uitgesplitst worden.
De werking van het VCA omvatte tot op dit ogenblik immers verschillende onderdelen:
- een steunpuntwerking voor de sector van de amateurkunsten;
- infrastructuur;
- Brussel-werking.
Voor de onderdelen ‘Infrastructuur’ en ‘Brussel-werking’ worden de hieraan verbonden kosten
ondergebracht in deze nieuwe basisallocatie. De budgetten hiervoor nodig worden betrokken uit de subsidieenveloppe die voorheen via het voormelde decreet van 22 december 2000 aan het VCA jaarlijks werd
toegekend. Het vereiste krediet 2007 voor het VCA in zijn werking op het vlak van infrastructuur en Brussel
ten belope van 694.000 euro betekent dus geen meerkost maar komt integraal uit de subsidie-enveloppe die
voorheen voor het VCA in zijn ruimere werking via het decreet van 22 december 2000 ter beschikking
kreeg.
3303 - Subsidies aan organisaties voor amateurkunsten (decreet van 22 december 2000 betreffende de
amateurkunsten

NGK

Krediet
5.861

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
6.221

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
6.286

2007
Krediet
6.202

Voor de uitvoering van het aangepaste decreet op de amateurkunsten is een extra budget verworven voor de
subsidiëring van deze sector. Dit extra budget is slechts duidelijk en zichtbaar wanneer tegelijkertijd ook de
toelichting bij de basisallocatie 33.02 gelezen wordt.
Wat zijn de budgettaire uitgangspunten?
- de meergelden worden toegevoegd aan de subsidie-enveloppen van de erkende organisaties van
amateurkunsten;
- het budget voor de steunpuntwerking vermindert met 694.000 euro en wordt overgedragen naar de
basisallocatie 33.02 (tengevolge van de herpositionering van de opdrachten naar een overlegcentrum in de
vorm van een nieuwe rechtspersoon enerzijds en de verdere ondersteuning van de eerdere werking van het
VCA op het vlak van infrastructuur en Brussel anderzijds)
- bij de projecten is er een minkost van 365.000 euro:
1. de projectondersteuning in 2006 voor Creatief Schrijven vzw verdwijnt als
projectondersteuning en gaat tengevolge van de erkenning van deze organisatie
vanaf 2007 als ‘subsidie-enveloppe’ functioneren.
2. VLO vzw wordt vanaf 2007 verder ondersteund vanuit basisallocatie 33.15 (min
200.000 euro)
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 17.143 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele
toewijzing van de zogenaamde VIA-gelden (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector ,
globaal ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60).
Het totale krediet voor 2007 bedraagt aldus 6.219.143 euro
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33.04 - Subsidies aan organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)
(pro memorie)

NGK

Krediet
41.888

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
45.055

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
46.022

2007
Krediet
0

De kredieten voor de uitvoering van dit decreet worden vanaf 2007 uitgesplitst over vier nieuwe
basisallocaties (basisallocaties 33.08, 33.09, 33.10 en 33.11). Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de
vraag tot grotere transparantie in de aanwending van deze kredieten.
33.07 - Subsidies aan de erkende leden van de federatie van erkende organisaties voor
volksontwikkelingswerk als tussenkomst in de ledenbijdragen (Decreet van 6 juli 2001 betreffende de
ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk)

NGK

Krediet
233

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
233

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
235

2007
Krediet
260

De vaststelling van dit bedrag gebeurt op basis van een inschatting van de lidmaatschapsgraad van de
erkende organisaties uit de sector van de volksontwikkeling (geraamd op 80%), en een bepaald (0,7%)
percentage van de jaarlijks in de begroting van de Vlaamse gemeenschap voorziene budgetten voor de
verenigingen, instellingen en bewegingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het krediet voor de FOV
bleef vijf jaar ongewijzigd. Voor 2007 wordt een netto-verhoging met 25.000 euro voorzien.
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 1.268 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele
toewijzing van de zogenaamde VIA-gelden (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector ,
globaal ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60).
33.08 – Subsidies aan verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
21.232

De kredieten voor de uitvoering van dit decreet worden vanaf 2007 uitgesplitst over vier nieuwe
basisallocaties (basisallocaties 33.08, 33.09, 33.10 en 33.11). Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de
vraag tot grotere transparantie in de aanwending van deze kredieten.
Het decreet voorziet in de eerste helft van 2007 een expliciet evaluatiemoment met betrekking tot de
uitvoering ervan.
In afwachting hiervan wordt voor 2007 verder een voorzichtige koers aangehouden wat budgettair resulteert
in een bestendiging van de situatie van 2006.
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 223.632 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele
toewijzing van de zogenaamde VIA-gelden (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector ,
globaal ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60).
Het totale krediet voor 2007 bedraagt aldus 21.455.632 euro
33.09 - Subsidies aan bewegingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
3.610

De kredieten voor de uitvoering van dit decreet worden vanaf 2007 uitgesplitst over vier nieuwe
basisallocaties (basisallocaties 33.08, 33.09, 33.10 en 33.11). Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de
vraag tot grotere transparantie in de aanwending van deze kredieten.
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Het decreet voorziet in de eerste helft van 2007 een expliciet evaluatiemoment met betrekking tot de
uitvoering ervan.
In afwachting hiervan wordt voor 2007 verder een voorzichtige koers aangehouden wat budgettair resulteert
in een bestendiging van de situatie van 2006.
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 37.980 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele
toewijzing van de zogenaamde VIA-gelden (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector ,
globaal ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60).
Het totale krediet voor 2007 bedraagt aldus 3.647.980 euro
33.10 - Subsidies aan instellingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
20.103

De kredieten voor de uitvoering van dit decreet worden vanaf 2007 uitgesplitst over vier nieuwe
basisallocaties (basisallocaties 33.08, 33.09, 33.10 en 33.11). Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de
vraag tot grotere transparantie in de aanwending van deze kredieten.
Het decreet voorziet in de eerste helft van 2007 een expliciet evaluatiemoment met betrekking tot de
uitvoering ervan.
In afwachting hiervan wordt voor 2007 verder een voorzichtige koers aangehouden wat budgettair resulteert
in een bestendiging van de situatie van 2006.
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 211.701 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele
toewijzing van de zogenaamde VIA-gelden (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector ,
globaal ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60).
Het totale krediet voor 2007 bedraagt aldus 20.314.701 euro
33.11 - Subsidies aan het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
1.421

De kredieten voor de uitvoering van dit decreet worden vanaf 2007 uitgesplitst over vier nieuwe
basisallocaties (basisallocaties 33.08, 33.09, 33.10 en 33.11). Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de
vraag tot grotere transparantie in de aanwending van deze kredieten.
Het decreet voorziet in de eerste helft van 2007 een expliciet evaluatiemoment met betrekking tot de
uitvoering ervan.
In afwachting hiervan wordt voor 2007 verder een voorzichtige koers aangehouden wat budgettair resulteert
in een bestendiging van de situatie van 2006.
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 14.961 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele
toewijzing van de zogenaamde VIA-gelden (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector ,
globaal ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60).
Het totale krediet voor 2007 bedraagt aldus 1.435.961 euro
33.14 - Subsidies voor het bevorderen van cultuurparticipatie

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
250

2007
Krediet
543

Vanuit het sociaal-cultureel werk is er van oudsher veel aandacht gegaan naar de cultuurparticipatie. Er
werden initiatieven ontwikkeld van drempelverlaging, van verhoging van het aanbod met aandacht voor
diversiteit, en met als doel maximale participatie te realiseren.
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Tot hiertoe waren deze middelen versnipperd in de begroting opgenomen. In 2006 werd een specifieke
basisallocatie gecreëerd waarop 250.000 euro werd ingeschreven (basisallocatie 33.14).
Gelet op het feit dat cultuurparticipatie een beleidsprioriteit is, wordt dit budget in 2007 opgetrokken tot
543.000 euro.
Het is de bedoeling om een participatiedecreet te realiseren dat in 2008 operationeel moet worden. Hiervoor
zal in 2008 en 2009 het budget worden opgetrokken met respectievelijk 900.000 euro en
1.000.000 euro.
In dit participatiedecreet zal er een bundeling van 3 items tot stand komen, met name :
− organisaties met als belangrijkste doel de participatie te bevorderen;
− grote evenementen en campagnes, met het oog op publiekverruiming;
− initiatieven die de participatiedrempels zullen wegwerken.
Met het budget van 543.000 euro voor het werkjaar 2007 zullen volgende initiatieven worden gehonoreerd:
Vooreerst is er het subsidiëren van de culturele manifestaties; vanaf 2007 gebeurt de ondersteuning onder de
vorm van subsidies. Er wordt een subsidiereglement opgemaakt dat zal toelaten het huidige reglement te
herbekijken en aan te passen met de bedoeling in te spelen op de evolutie van de culturele sector. In het
kader hiervan wordt het grootste gedeelte van de middelen van de basisallocatie 12.21 naar deze
basisallocatie getransfereerd.
Een tweede belangrijk aandachtspunt vormt de bevordering van de cultuurparticipatie van armen met
aandacht voor toeleidingsactiviteiten die de culturele competentie van de beoogde doelgroep kunnen
verhogen.

Een derde aandachtspunt vormt de ondersteuning van diverse projecten rond leesbevordering.
De leesbevordering is een prioritair beleidsdomein, zoals in de beleidsnota cultuur werd aangegeven.
Naarmate grote landelijke projecten een vaster karakter krijgen wordt de coördinerende en beherende taak
ervan aan de Stichting Lezen toevertrouwd, die bij haar oprichting daartoe een taak heeft meegekregen. Toch
blijft het nodig een beperkt krediet beschikbaar te houden voor nieuwe, soms experimentele projecten die in
de sector zelf ontstaan.
33.15 - Subsidies in het kader van het circusbeleid

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
150

2007
Krediet
600

Het krediet voor 2007 wordt substantieel verhoogd met 450.000 euro t.o.v. 2006. Daarnaast zullen in 2007
via de basisallocatie 33.80 (lotto-gelden) ook nog eens bijkomende projecten rond circussen worden
gesubsidieerd. Het is de bedoeling om op korte termijn het circusgebeuren een plaats te geven als
volwaardige discipline binnen de cultuurwereld.
In 2007 krijgt het Vlaamse circusbeleid verder vorm via verschillende componenten:
- ondersteuning Vlaamse nomadische circussen (200.000 euro): het nieuwe circusbeleid voorziet naast de
ondersteuning van traditionele circussen een uitbreiding van deze ondersteuning naar nieuwe (nomadische)
circussen en circusvormen.
- ondersteuning Landelijke Organisatie voor Circuskunsten ( 200.000 euro)
De vzw Vlaamse organisatie voor Circuskunsten (CircusVlo) werd sinds 2001 als project door de Vlaamse
overheid ondersteund voor haar werking, binnen het decreet op de amateurkunsten. De subsidiëring zal vanaf
2007 gebeuren via het reglement ter ondersteuning van het Vlaams Circuslandschap. De uitbouw van de
reeds aanwezige kennis, ervaring en know-how omtrent circuskunsten, in het (semi)-professionele én het
amateurcircuit zal leiden tot een nauwe samenwerking tussen de landelijke organisatie CircusVlo en een nog
op te richten Circuscentrum.
- oprichting van een circuscentrum, met ondermeer de aanstelling van een projectleider voor dit centrum.
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Bijkomende initatieven zullen voortaan gesubsidieerd worden op basis van in te dienen projecten,
gedeeltelijk gefinancierd vanuit BA 33.80 op PR 45.2. Het ingediende project moet getuigen van een
inspanning om tot een positief circusimago te komen. Aanvragen kunnen gaan over de verbetering van de
algemene kwalitatieve uitstraling van het circus, de spreiding van een circusvoorstelling naar een breed en/of
nieuw publiek, creatie van een nieuwe voorstelling en/of de kwalitatieve omkadering van een voorstelling.
Dit betekent dat voor het nieuwe circusbeleid een budget van 820.000 euro wordt voorzien.
33.22 - Subsidies aan diverse organisaties met betrekking tot openbaar bibliotheekwerk en
gemeentelijk cultuurbeleid (decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid)

NGK

Krediet
9.686

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
8.780

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
6.973

2007
Krediet
7.092

In het kader van het decreet worden op deze basisallocatie diverse ondersteunende organisaties met een
privaatrechtelijk karakter gesubsidieerd. Voor 2007 wordt er geopteerd voor een constant beleid. Het betreft
hier:
• CultuurLokaal: steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid;
• VCOB: Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken, steunpunt voor het Openbaar
Bibliotheekwerk;
• Vlaamse Klank- en Braillebibliotheek en Vlaamse Luister- en Braillebibliotheek:
bibliotheekvoorzieningen voor blinden en slechtzienden;
• Rodekruisziekenhuisbibliotheken: bibliotheekvoorzieningen in ziekenhuizen en rust- en
verzorgingstehuizen;
• Progebraille-Hellen Keller: productiecentrum voor braille en gesproken boeken;
• VVBAD: Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek- Archief en Documentatiewezen: stimuleert de
samenwerking tussen de wetenschappelijke en de openbare bibliotheken en met het archiefwezen.
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 16.856 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele
toewijzing van de zogenaamde VIA-gelden (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector ,
globaal ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60).
Het totale krediet voor 2007 bedraagt aldus 7.108.856 euro.
33.25 - Subsidie aan de vzw De Rand (art. 7 van het decreet van 17 december 1996) (pro memorie)

NGK

Krediet
2.979

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
3.076

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
3.320

2007
Krediet
0

In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid is de vzw De Rand omgevormd tot een Extern Verzelfstandigd
Agentschap, ressorterend onder de Diensten Algemeen Regeringsbeleid. Het overgrote deel van de middelen
wordt dan ook overgeheveld naar dit beleidsdomein. Twee specifieke projecten blijven binnen het
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media; binnen het programma 45.2 worden hiervoor twee nieuwe
basisallocaties gecreëerd (33.70 en 33.71).
33.27 - Subsidies aan organisaties voor het organiseren van praktijkgerichte opleidingen voor
bijzondere doelgroepen

NGK

Krediet
1.109

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
1.131

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
1.142

2007
Krediet
1.165
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Vanuit het departement Onderwijs werd de werking van drie organisaties overgebracht, die inhoudelijk
eerder aansluiten bij het beleidsveld cultuur – en bij het sociaal-culturele volwassenenwerk in het bijzonder –
dan bij het beleidsdomein onderwijs.
Het gaat om praktijkgerichte opleidingen georganiseerd door de verenigingen Tijdelijke Leergangen van
K.V.L.V., (nieuwe naam: Landelijk Praktijkatelier vzw), Praktische School voor Gezins- en
Huishoudopleiding K.A.V. en door de vzw Sociaal-Cultureel Werk voor Blinden en Slechtzienden.
Voor een periode van maximum drie jaar, die inging op 1 januari 2004, werd de werking van deze
organisaties ondersteund op grond van een reglement. Na deze periode van drie jaar had de financiële
ondersteuning van de werking van deze organisaties verankerd moeten zijn in het decreet van 4 april 2003
betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Door het verschuiven – via een decreetaanpassing – van de oorspronkelijk geplande evaluatie van half 2005
naar half 2007 zal deze verankering en de wijze waarop dit moet gebeuren pas zijn beslag krijgen in die
evaluatieronde van half 2007 en bijgevolg pas ingaan vanaf 2008 en dus pas op deze basisallocatie gevolgen
hebben in de begroting 2008.
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 1.242 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele
toewijzing van de zogenaamde VIA-gelden (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector ,
globaal ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60), zodat het uiteindelijke krediet
1.166.242 euro wordt.
33.54 - Subsidie aan de vzw Cultuur voor bijzondere doelgroepen

NGK

Krediet
338

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
388

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
400

2007
Krediet
400

De vzw Cubido ontplooit activiteiten in het raam van de cultuurspreiding voor bijzondere doelgroepen, in
casu de sectoren van de ouderen, van de gehandicapten en van de geestelijke gezondheidszorg. De vzw zorgt
voor een cultuurspreidend aanbod: selecteren van gezelschappen en programma’s, verspreiding van het
aanbod, vaststellen van een financiële tussenkomst per gezelschap en per programma, opmaken van een
reglement,…
Sinds haar ontstaan wordt deze organisatie steeds meer bevraagd vanuit de bejaardentehuizen, rust – en
verzorgingstehuizen, psychiatrische en medisch – pedagogische instellingen, gevangenissen en asielcentra.
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 623 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele toewijzing
van de zogenaamde VIA-gelden (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector , globaal
ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60), zodat het uiteindelijke krediet 400.623
euro wordt.
33.57 - Subsidie aan de vzw Kwasimodo

NGK

Krediet
297

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
297

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
297

2007
Krediet
297

Kwasimodo heeft als opdracht: in samenwerking met de ondersteuningscentra de zorg voor de kwaliteitszorg
in de sectoren amateurkunsten, culturele centra en volksontwikkeling stimuleren en verankeren en de
Vlaamse culturele overheid adviseren bij het eventueel uitwerken van een regelgeving op het gebied van
kwaliteitszorg.
Deze missie wordt door de cel vertaald in drie hoofdopdrachten:
1. de ontwikkeling van een kader voor integrale kwaliteitszorg;
2. de ontwikkeling van een opleidingssysteem;
3. de ontwikkeling van een regelgeving.
Voor 2007 wordt hetzelfde bedrag voorzien als in 2006.
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In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 1.952 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele
toewijzing van de zogenaamde VIA-gelden (Vlaams Intersectoraal Akkoord, ingeschreven op de
basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60), zodat het uiteindelijke krediet 298.952 euro wordt.
33.71 – Subsidie aan vzw museum Felix De Boeck

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
75

De vzw 'de Rand' werd bij decreet opgericht met als doel het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand
rond Brussel te ondersteunen. In de beheersorganen zijn de Vlaamse Gemeenschap, de provincie VlaamsBrabant en het plaatselijk sociaal-cultureel leven structureel vertegenwoordigd. De werking van vzw 'de
Rand' bestrijkt de ganse rand rond Brussel, met een bijzondere klemtoon op de zes gemeenten met bijzonder
taalstatuut.
De volledige dotatie aan ‘de Rand’ werd tot op heden voorzien op de begroting van de administratie Cultuur
(prog. 45.2). In de loop van 2006 werd een herverdelingsbesluit van kracht waardoor de dotatie overgaat naar
de Diensten Algemeen Regeringsbeleid, met uitzondering van het Bruegelproject en de subsidie aan het
Museum Felix de Boeck in Drogenbos.
Via vzw de Rand wordt ook het museum Felix de Boeck te Drogenbos gesubsidieerd. Bij de BBB
hervorming werd het bedrag van de subsidies die de Rand uitkeert aan het museum Felix de Boeck ingedeeld
binnen de begroting van het agentschap Kunsten en Erfgoed
33.80 - Subsidies in het kader van art. 62bis van de financieringswet voor sociaal-cultureel werk

NGK

Krediet
80

2004
Uitvoering %
100

Krediet
80

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
140

2007
Krediet
250

Op deze basisallocatie zullen in 2007 voornamelijk nieuwe projecten in het kader van het circusbeleid
worden gesubsidieerd ten belope van 220.000 euro.
33.81 - Subsidies in het kader van art. 62bis van de financieringswet voor semi-professionele
initiatieven binnen de amateurkunsten

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
500

Vanaf 2007 worden via deze basisallocatie specifieke initiatieven rond semi-professionaliteit binnen de
amateurkunsten gesubsidieerd. Met het oog op transparantie rond deze middelen wordt een bijkomende
gecreëerd die wordt gefinancierd met gelden van de Nationale Loterij.
Een zeer grote groep amateurkunstenaars is met passie en gedrevenheid met kunst bezig, zonder dat er
professionele ambities zijn in de zin van “inkomensvergaring”.
Deze passie en gedrevenheid leiden vaak tot een hoog niveau, dat op het vlak van kwaliteit soms niet te
onderscheiden is van de zgn. professionele niveaus.
Om de zichtbaarheid te versterken, de kwaliteit te verhogen en om de diversiteit binnen het hele
cultuurlandschap aan te wakkeren, is het aangewezen om bijkomende “artistieke” kansen te geven aan
amateurkunstenaars en/of amateurkunstengroepen via impulsen vanuit de professionele sector.
Via een specifieke regeling is het de bedoeling om met een bijkomende financiële ondersteuning:
- bijkomende kansen te geven aan de amateurkunstenaars/groepen om hun kwaliteiten te verbeteren en/of te
tonen
- de kloof, in perceptie en praktijk, tussen amateurkunsten en professionele kunsten kleiner te maken;
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- een positieve wisselwerking tussen de amateurkunstensector en de professionele sector op gang te brengen;
- de zichtbaarheid te verbeteren van een sector die zich profileert in al haar veelzijdigheid.
35.30 - Subsidie aan de stichting de Brakke Grond (decreet van 5 juli 2003, art. 30 tot 37)

NGK

Krediet
980

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
1.142

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
1.160

2007
Krediet
1.202

Het Vlaams cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam presenteert op permanente basis kenmerkende
ontwikkelingen inzake Vlaamse kunsten via reguliere programmering op de eigen podia. Het cultuurhuis
stimuleert, promoot en onderzoekt de aanwezigheid van kunst- en culturele uitingen uit Vlaanderen op de
Nederlandse markt.
Daarnaast oefent de stichting ook een adviesfunctie uit inzake marketing, promotie, publiekswerving
publieksbegeleiding voor de Nederlandse programmeurs.
De middelen op deze allocatie zijn bestemd voor de werkings- en programmakosten van de stichting. Om de
nieuwe dynamiek te ondersteunen, wordt het krediet –behoudens de indexering- verhoogd met 25.000 euro.
41.01 - Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer "Landcommanderij Alden Biesen” (decreet van
21 december 1994, art. 35)

NGK

Krediet
266

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
268

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
272

2007
Krediet
275

De Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen werd gebouwd door de Duitse Ridderorde. Nu is dit
kasteelcomplex een cultuurcentrum van de Vlaamse Gemeenschap. Als zodanig bouwde Alden Biesen niet
alleen een historische en een Europese werking uit, maar is de Landcommanderij tevens een congrescentrum
en een cultuurtoeristische trekpleister. Op die wijze wil ze bijdragen tot de uitwisseling van ideeën en tot de
vorming van mensen met een zo ruim mogelijke horizon.
43.01 - Subsidies aan gemeentebesturen, intergemeentelijke verenigingen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor de uitvoering van cultuurbeleidsplannen (decreet van 13 juli 2001
houdende het stimuleren van een integraal en kwalitatief lokaal cultuurbeleid, art. 23, §2)

Krediet
NGK
GVK
GOK

3.960
0

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
4.594
3.960

2005
Uitvoering %
100%
90,4%

2006
Krediet

2007
Krediet

4.906
4.618

5.004
4.998

Via deze basisallocatie wordt een specifiek onderdeel van het decreet op het lokaal cultuurbeleid
gesubsidieerd, een werkingssubsidie voor de gedeeltelijke uitvoering van goedgekeurde gemeentelijke
cultuurbeleidsplannen. Het gaat hier om een supplementaire subsidie van 1 euro (geïndexeerd) per inwoner
van de gemeente. Deze subsidie moet worden aangewend voor de uitvoering van bijzondere en
vernieuwende initiatieven die in het cultuurbeleidsplan zijn opgenomen. Dit kunnen initiatieven zijn die zich
richten naar bijzondere doelgroepen, naar het bevorderen van de cultuurparticipatie, het ondersteunen van
bijzondere projecten in het kader van witte vlekken in de gemeente en dit zowel geografisch als inhoudelijk.
Het subsidiëren van de reguliere werking van culturele instellingen en organisaties is hier dus niet aan de
orde.
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43.02 - Subsidies aan gemeentebesturen, intergemeentelijke verenigingen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie met betrekking tot openbare bibliotheken, cultuurcentra en
cultuurbeleidsplannen (decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een integraal en
kwalitatief lokaal cultuurbeleid)

NGK

Krediet
66.572

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
71.224

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
74.672

2007
Krediet
76.666

Via deze basisallocatie worden volgende subsidies verleend:
- Subsidies voor de cultuurbeleidscoördinatoren voor de opmaak en uitvoering van de gemeentelijke
cultuurbeleidsplannen;
- Subsidies aan gemeentebesturen, intergemeentelijke projectverenigingen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor de Nederlandstalige openbare bibliotheken;
- Subsidies aan gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de Nederlandstalige
cultuurcentra;
- Projectsubsidies voor gemeentelijke gemeenschapscentra;
- Subsidies aan intergemeentelijke projectverenigingen voor de afstemming van het cultuuraanbod en de
cultuurcommunicatie;
Los van de indexverhoging worden er voor 2007 worden opnieuw bijkomende financiële middelen voorzien
voor de verdere uitvoering van het decreet ten belope van 1.611.000 euro.
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 784.951 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele
toewijzing van de zogenaamde VIA-gelden (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector ,
globaal ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60).
Het totale bedrag op deze basisallocatie bedraagt aldus 77.450.951 euro.
43.13 - Subsidie aan het cultureel centrum Koningslo te Vilvoorde (pro memorie)

NGK

Krediet
61

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
62

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
63

2007
Krediet
0

Het cultureel centrum “Koningslo” wordt vanaf 2007 gesubsidieerd binnen het decreet op het lokaal
cultuurbeleid.
43.22 - Subsidies aan de leden van de vereniging voor Vlaamse cultuurcentra als tussenkomst in de
ledenbijdragen (decreet van 6 juli 2001 houdende ondersteuning van de federatie van erkende
organisaties voor volksontwikkelingswerk)

NGK

Krediet
86

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
87

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
88

2007
Krediet
89

Op 29 november 2002 werd het decreet bekrachtigd houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001
houdende ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk.
Deze wijziging voorziet ondermeer in een financiële ondersteuning van de Vereniging van Vlaamse
Cultuurcentra (VCC), die instaat voor de belangenbehartiging voor de sector van de cultuurcentra.
Deze ondersteuning gebeurt op een heel specifieke manier. In casu gaat het immers niet om een rechtstreekse
subsidiëring van de VVC, maar om een tussenkomst in de bijdragen die door de aangesloten leden aan de
VCC worden ter beschikking gesteld nadat de Vlaamse overheid zelf deze bijdragen aan de inrichtende
macht van de individuele cultuurcentra die lid zijn van de VCC heeft uitbetaald, naar rata van het aandeel
van de basissubsidie van elk cultuurcentrum op de totaliteit van de basissubsidie zoals bepaald in het decreet
van 13 juli 2001 houdende het lokaal cultuurbeleid.
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PROGRAMMA 45.3
ERFGOED
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NKG
GVK
GOK
VAR
Macht.

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
30.114
97,07
33.048
96,61
30.367
31.609

*** In het kader van de VIA akkoorden zal er eveneens 586.386 euro verdeeld worden over verschillende
basisallocaties op programma 45.3. Deze middelen worden pas in de loop van 2007 overgeheveld vanuit het
provisioneel krediet voor de VIA middelen naar de basisallocatie in kwestie en zijn daarom niet zichtbaar bij
begrotingsopmaak 2007.
Bij de toelichting per basisallocatie werden in de tabellen de cijfers opgenomen zoals bij begrotingsopmaak
(exclusief VIA); in de tekst, bij de berekening van de budgetten, werd echter uitgegaan van de reële cijfers
(inclusief VIA).

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De strategische doelstellingen - programma
het behoud en het dynamisch omgaan met het cultureel erfgoed aanmoedigen, cultuurparticipatie stimuleren
en de maatschappelijke positionering van het cultureel erfgoed versterken.
Het beleid benadrukt de gemeenschapsvormende functie van het cultureel erfgoed.
-

het uitbouwen en uitvoeren van een integraal en geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid;
het stimuleren van een duurzame en kwaliteitsvolle zorg voor en omgang met het cultureel erfgoed;
het behoud en het beheer van de eigen collectie van de Vlaamse Gemeenschap;
het versterken van de maatschappelijke positionering van cultureel erfgoed;

Het cultureel-erfgoedbeleid is per definitie gebouwd op een complementariteit tussen het lokale en het
landelijke niveau, dat tevens instaat voor het internationale niveau.
Dat leidt tot een gediversifieerde, gerichte werking met verschillende finaliteiten op de diverse niveaus:
•
de Vlaamse Gemeenschap is integraal verantwoordelijk voor de internationale culturele dimensie.
Het is belangrijk dat de cultureel-erfgoedsector zich internationaal profileert via de uitwisseling van
deskundigheid, de deelname aan internationale researchprojecten, discoursontwikkeling en internationale
tentoonstellingsparcours. Een aantal expertisekernen, samenwerkingsverbanden tussen erfgoedinstellingen
die een internationaal relevante expertise uitbouwen: de Vlaamsekunstcollectie, de Archiefbank en Packed
vzw, het platform videoconservering.
Het Topstukkendecreet maakt het mogelijk om een overzicht te krijgen van de nog in Vlaanderen aanwezige
topstukken en laat toe om deze bij dreigende uitvoer eventueel te verwerven, om conservatie en restauratie te
begeleiden en te subsidiëren.
•
het tweede niveau is dat van de landelijke werking op de diverse deelgebieden: de archieven, de
musea, de volkscultuur, maar ook de cultuurhistorische tentoonstellingen, de erfgoedpublicaties en het
verspreide cultureel erfgoed. Hier steunt de Vlaamse Gemeenschap structureel de instellingen van
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internationaal en landelijk niveau, waar zich de grootste culturele massa en kennis bevinden. Dit is een eerste
doelstelling van de huidige sectorale decreten: het Archiefdecreet, het Decreet op de Volkscultuur en het
overkoepelende Erfgoeddecreet – met museumluik. Binnen dit kader geeft de Vlaamse Gemeenschap ook
subsidies voor een voorbeeldige regionale werking. De steunpunten Culturele Biografie Vlaanderen (CBV)
en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV) spelen op dit niveau een prominente rol in de
ontwikkeling van nieuwe methodieken, advisering op vlak van visieontwikkeling, begeleiding en
deskundigheidsbevordering (consulenten).
•
dat vormt meteen een aanzet voor haar derde kerntaak inzake cultureel erfgoed: het stimuleren van
en richting geven aan de lokale werking en haar bovenlokale organisatie. Dit derde niveau krijgt heel veel
gewicht. Centraal in het hele opzet staat immers de maatschappelijke verankering van het erfgoed. Zoiets
realiseer je niet van bovenaf. Hier is de Vlaamse Gemeenschap geen ‘beslisser’, maar een partner. Vandaar
ook de centrale rol van de erfgoedconvenants.
De instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, KMSKA, het MuHKA en het Kasteel van Gaasbeek,
vervullen een voorbeeldfunctie.
Tenslotte heeft de Vlaamse Gemeenschap nog een kerntaak inzake het behoud en de ontsluiting van haar
collectie, een negentienduizendtal kunstwerken. De beschikbare middelen worden besteed in functie van de
uitbouw van een kwalitatieve en homogene collectie die een adequaat beeld geeft van de in Vlaanderen
binnen de diverse kunststromingen en disciplines beoefende beeldende kunst. Binnen dit aankoopbeleid
speelt de notie 'kwaliteit' een belangrijke rol en dit ten nadele van het breed-representatieve karakter van de
collectie.
Omwille van publieksbereik en overwegingen van conservatoire aard worden deze werken bij voorrang ter
beschikking gesteld voor opname in publieke verzamelingen. Dit gebeurt onder de vorm van langdurige
bruiklenen. Verder wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestemmingswens van de
kunstenaar.
Doelgroepen
•
initiatiefnemers / aanbieders (het bevoegde gezag)
•
musea, archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra en andere instellingen en organisaties
actief in het domein van het cultureel erfgoed
•
erfgoedwerkers
•
vrijwilligers
•
het publiek
•
andere actoren binnen het veld
•
de Vlaamse Gemeenschap als cultuurgemeenschap
•
de internationale gemeenschap
Raakvlak met andere sectoren
•
onroerend erfgoed
•
sociaal-cultureel werk
•
kunsten
•
Vlaamse Gemeenschapcommissie
•
onderwijs
•
toerisme
•
jeugd
•
de gemeentelijke en provinciale overheden
•
kerkelijke overheden
•
federale instellingen
B. De operationele doelstellingen - programma
Cultureel erfgoed / musea / archieven /volkscultuur
a) De kwaliteit van de museumwerking en archiefwerking verhogen en de deskundigheid van
erfgoedmedewerkers bevorderen.
beoogd effect:
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toename van het aantal erkende musea/samenwerkingsverbanden;
betere bewaring, beheer en ontsluiting van de collecties;
grotere deskundigheid van het personeel;
professioneel management.
effect indicator
toename aantal erkende musea met goedgekeurd beleidsplan;
toename aanbod vorming en bijscholing personeel;
toename inzet nieuwe technologie;
toename en omvang van projectsubsidies;
toename tewerkstelling personeel met specifieke opleiding.
b) Synergieën met andere belangrijke actoren (andere culturele actoren, toerisme, onderwijs,) en andere
beleidsniveaus stimuleren.
beoogd effect:
minder overlappingen en meer kruisbestuivingen;
gezamenlijke acties tussen musea onderling en i.s.m. andere actoren;
uitbouwen van een complementair beleid. Meer duidelijkheid voor het veld creëren.
effect indicator
toename en omvang van projectsubsidies en initiatieven van meerdere musea en archiefinstellingen i.s.m.
en/of andere actoren;
overleg met andere actoren en andere beleidsniveaus.
c) de culturele voorbeeldwerking van erfgoedinstellingen stimuleren.
beoogd effect: het steunvlak voor de culturele erfgoedwerking vergroten
effect indicator
toename en omvang van projectsubsidies;
toename en inhoud erfgoedconvenants.
d) samenwerkingsverbanden stimuleren.
beoogd effect:
de specificiteit en de kwaliteit van het aanbod verhogen en overlappingen verminderen binnen de cultureel
erfgoedsector;
samenwerking tussen erfgoedinstellingen en andere culturele instellingen bevorderen.
effect indicator
toename van het aantal netwerken en samenwerkingsverbanden;
e) Topstukkendecreet
Vlaanderen beschikt over een functionele regelgeving tot bescherming van het cultureel erfgoed van
uitzonderlijk belang voor de Vlaamse Gemeenschap.
beoogd effect: er is een toegepaste decretale regelgeving op het vlak van de bescherming van het roerend
cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang.
effect indicator
publicatie decreet en uitvoeringsbesluit in het Staatsblad;
opstellen van een lijst van cultuurgoederen die omwille van hun belang voor de Vlaamse Gemeenschap
behouden dienen te worden;
in de begroting de nodige middelen voorzien om met uitvoer bedreigde cultuurgoederen (opgenomen in de
lijst van het roerend cultureel erfgoed) aan te kopen om ze zo voor de Vlaamse Gemeenschap te bewaren.
f) Erfgoedsteunpunten: inhalen van de achterstanden op het vlak van het behoud en beheer en de ontsluiting
van het roerend cultureel erfgoed.
beoogd effect:
beter behoud en beheer van het roerend cultureel erfgoed;
ontwikkelen van nieuwe methodologieën op vlak van ontsluiting van roerend en immaterieel cultureel
erfgoed;
ontwikkeling van expertise rond behoud, beheer en ontsluiting van roerend erfgoed;
maatschappelijke sensibilisering rond roerend cultureel erfgoed.
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effect indicator
toename inventarisatie, conservatie en restauratie van roerend cultureel erfgoed buiten musea; en
toename projecten tot ontsluiting van roerend cultureel erfgoed;
toename expertise en ontwikkeling van methodologieën;
toename projectsubsidies ontsluitingsinitiatieven
g) Erfgoeddag
Betrokkenheid van het publiek bevorderen –cultureel erfgoed opnieuw zichtbaar maken.
beoogd effect:
vergroten van de belangstelling bij het publiek – actief en passief;
verbreden van het maatschappelijk draagvlak.
effect indicator
toename aantal bezoekers aan erfgoedinstelilngen(individueel en in groepen);
toename deelnemers en bezoekers aan initiatieven op vlak van ontsluiting van roerend cultureel erfgoed;
toename verspreiding informatie voor het publiek;
projectsubsidies rond ontsluiting.
h) Erfgoedconvenants
beoogd effect:
ontwikkelen van een geïntegreerd beleid cultureel erfgoed vanuit een geïntegreerd omgaan met het
aanwezige cultureel erfgoed;
ontwikkelen van een breed lokaal draagvlak voor cultureel erfgoed;
ontwikkelen van expertise en nieuwe methodologieën op vlak van ontsluiting van cultureel erfgoed
ontwikkelen van synergieën en kruisbestuivingen tussen de verschillende cultureel erfgoedactoren
betere bewaring, beheer en ontsluiting van het erfgoedpatrimonium;
grotere deskundigheid van het personeel.
effect indicator
toename inventarisatie, conservatie en restauratie van cultureel erfgoed buiten musea;
toename projecten tot ontsluiting van roerend cultureel erfgoed;
toename expertise en ontwikkeling van methodologieën;
breder (politiek) lokaal draagvlak voor cultureel erfgoed.
i) eigen instellingen
KMSKA
- Inzake collectievorming zal het verwervingsbeleid worden ingeschreven in een document dat inzicht
verschaft in de opbouw van de collectie.
- Binnen de afdeling behoud en beheer zal snel werk worden gemaakt van :
- het actualiseren van de geautomatiseerde registratie;
- het ontsluiten van de wetenschappelijke documentatie;
- het planmatig uitbouwen van de conservatie/restauratie volgens actuele normen met nadruk op
actieve en passieve conservering.
- De informatieve functie (plattegrond, routing) en de communicatie (intern en extern) worden
prioritair behandeld. De educatieve functie (teksten per kunstwerk en zaal, audiofoon, CD-Rom,
rondleidingen, ...) zal worden uitgediept. Zo zal zowel de individuele leek, als een groep toeristen
aan hun trekken komen en zal er plaats zijn voor verdieping voor de kenner. De huisstijl moet verder
vorm krijgen.
Kasteel van Gaasbeek
Het kasteel van Gaasbeek wil vanaf 2006:
- uitgroeien tot een toonaangevend museum;
- een voor Vlaanderen uniek expertisecentrum rond kasteelcultuur ontwikkelen;
- de bibliotheek en archief uitbouwen tot een studie- en documentatiecentrum rond kasteelcultuur;
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de externe communicatie professioneel en ‘op maat’ naar verschillende media, doelgroepen, stakeholders
en overheden organiseren;
het bezoekerscijfer verhogen;
minstens vier cultuurevenementen organiseren. Het evenementenbeleid zal er ook voor zorgen dat
minstens één initiatief de kasteelcultuur in al haar facetten als onderwerp heeft;
een educatieve dienst opstarten;
een sterke rol spelen in de gemeenschap;
bedrijven en andere actoren een professioneel omkaderd gamma aan vergader- en receptiefaciliteiten
aanbieden.

C. De instrumenten
Archieven
1.erkenning van de archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen;
2. werkingssubsidies aan erkende archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische
stromingen;
3. erkenning van landelijke archief- en documentatiecentra op basis van culturele thema’s;
4. werkingssubsidies aan erkende archief- en documentatiecentra op basis van culturele thema’s;
5. projectsubsidies voor culturele ontsluiting;
6. projectsubsidies voor archivistische ontsluiting door middel van informatie- en communicatietechnologie;
7. ondersteuning van de archiefsector in functie van de ontsluiting (Archiefbank Vlaanderen).
8. subsidiëring van het steunpunt voor de archiefinstellingen; bewaarbibliotheken en documentatiecentra.
Cultureel erfgoed
1. erkenning van musea;
2. subsidiëring van erkende musea;
3. subsidiëring van overkoepelende samenwerkingsverbanden;
4. subsidiëring van erfgoedconvenants met de steden of samenwerkingsverbanden van gemeenten;
5. subsidiëring van projecten ontsluiting cultureel erfgoed;
6. subsidiëring van de productie van een cultuurhistorische tentoonstelling;
7. subsidiëring van Erfgoeddag;
8.subsidiëring van erfgoedpublicaties;
9. subsidiëring van internationale projecten cultureel erfgoed;
10. subsidiëring van twee steunpunten: Culturele Biografie Vlaanderen vzw en Vlaamse Centrum voor
Volkscultuur.
Volkscultuur
1. subsidiëring van landelijke koepelorganisaties volkscultuur;
2. subsidiëring van wetenschappelijke publicaties volkscultuur
Topstukken
1. subsidieregeling in functie van de conservatie en restauratie van de beschermde cultuurgoederen;
2. aankoop van kunstwerken in functie van de bescherming van het roerend cultureel erfgoed;
Collectie van de Vlaamse Gemeenschap
1. behoud en beheer van de collectie;
2. bewaargeving;
3. bruiklenen.
D.
•
•
•
•
•
•
•

De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
aantal behandelde erkennings/opvolgingsdossiers musea;
aantal toegekende / geweigerde subsidiedossiers;
aantal door de adviesraad geformuleerde adviezen;
aantal voorlichtingsacties naar de sector en het publiek;
aantal projecten, studiedagen, onderzoeksresultaten van de museumconsulenten;
aantal beschermde cultuurgoederen;
aantal deelnemende instellingen en organisaties erfgoedweekend;
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•
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•
•
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aantal deelnemers erfgoeddag;

nagestreefde maatschappelijke aandacht voor cultureel erfgoed;
aantal proeflijsten;
aantal cultuurgoederen opgenomen in de Topstukkenlijst;
aantal bewaargevingen;
aantal bruiklenen;
aanwezigheid collectieplan.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie : 12.06 – Huur gebouwen

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
36
98,92
37
96,50
38
39

In 1973 aanvaardde de toenmalige Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur een schenking kunstwerken
van Albert Van Dyck. In de schenkingsakte werd gestipuleerd dat de schenking als een afzonderlijke
collectie permanent moet tentoongesteld worden in de Antwerpse Kempen. Bovendien moet er woonruimte
worden voorzien voor mevrouw Hendrickx.
Het protocol met de gemeente Schilde bepaalt een vergoeding van 29.747,22 euro (excl. index) per jaar voor
de huur van de museumruimte. Bij dit bedrag worden de huurkosten van de woonst van mevrouw Hendrickx
toegevoegd (zolang zij leeft), terwijl de kosten in mindering worden gebracht die de Vlaamse Gemeenschap
heeft gedragen voor de tijdelijke bewaring van de kunstwerken (in het totaal 13.056,06 euro, gespreid over
de jaren 1997 - 2001).
Basisallocatie : 12.21 – Uitgaven ter bevordering van kunsten, erfgoed en de collectiewerking van de
Vlaamse Gemeenschap

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
264
100
340
97,82
344
419

Met deze basisallocatie worden een aantal belangrijke initiatieven op het vlak van collectiewerking en
uitvoering Topstukkendecreet gefinancierd, naast opdrachten in functie van de sectorspecifieke werking van
het agentschap Kunsten en Erfgoed.
-

Beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap
Algemeen beheer van de collectie
Dit deelkrediet wordt aangewend in functie van het beheer van de collectie van de Vlaamse
Gemeenschap. Een adequaat beheer van de collectie vergt een goed geregistreerde, opgevolgde,
gedocumenteerde en ontsloten collectie
Conservatie en restauratie van de in de collectie opgenomen kunstwerken en cultuurgoederen
Tot en met 2006 werden de kosten voor de instandhouding van de collectiestukken (conservatie en
restauratie) geput uit de budgetten die daartoe voor zien werden op de basisallocatie 74.80. Per
omzendbrief van 14/11/2005 (Omzendbrief FB.AC/2005.3 met betrekking tot vermogensgoederen)
besloot de Vlaamse Regering evenwel om deze uitgaven niet meer als kapitaalsuitgaven te beschouwen.
Vanaf 2007 worden de kosten voor restauratie op deze basisallocatie aangerekend.
Het nieuw initiatief op deze basisallocatie van 71.000 euro zal specifiek aangewend worden voor de kosten
van conservatie en restauratie.

581

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

-

Uitvoering van het Topstukkendecreet
In functie van de opstelling van de topstukkenlijst (lijst van het cultureel erfgoed dat omwille van zijn
uitzonderlijk belang voor de Vlaamse Gemeenschap bewaard dient te blijven) dient de reeks verkennende
onderzoeken in functie van de opstelling van de topstukkenlijst verder gezet te worden. Tevens dienen
in functie van het Topstukkendecreet dringend een aantal collectie-inventarisaties te gebeuren. Een
voorwaarde voor de opname van een collectie in de topstukkenlijst vormt het bestaan van een adequate
inventaris van de voorgestelde collectie.

-

Opdrachten in functie van de sectorspecifieke werking van het Agentschap
Een goede werking van het Agentschap vereist de mogelijkheid om kleine, al dan niet researchmatige
opdrachten te geven . Zo bijvoorbeeld landschapsbeschrijvingen van een sector als insteek bij de advisering,,
evaluatie van de kwaliteit van de advisering, seminaries, onderzoek inzake de omzetting van de UNESCO
’70 conventie, evaluatie van microbeleidslijnen (bijvoorbeeld evaluatie internationale werkplaatsenregeling
kunstenaars, van de galerieregeling etc).

Basisallocatie : 12.22 – Allerhande uitgaven met betrekking tot het Frans Masereelcentrum

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
127
100
129
100
131
132

De kredieten van deze basisallocatie worden aangewend voor de werkingskosten en de kosten voor
tentoonstellingen van de buitendienst van het Agentschap Kunsten en Erfgoed, nl. het centrum voor grafiek
‘Frans Masereel’ te Kasterlee.
De belangrijkste doelstelling van het Frans Masereelcentrum, een internationaal centrum voor de grafische
kunsten, zijn :
• Een werkgemeenschap vormen voor internationaal grafische kunstenaars;
• Door de organisatie van allerhande projecten en workshops bijdragen tot de uitbreiding van de
kennis en het ontwikkelen van de nodige vaardigheden i.v.m. de actuele grafische technieken;
• Door middel van de tentoonstellingen bijdragen tot een ruimere publieke verspreiding van deze
kunsttak.
Basisallocatie : 33.01 – Subsidies aan en ten gunste van musea (art. 11, 12, 13 en 16 van het
Erfgoeddecreet van 7 mei 2004)

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
6.791
100
6.441
100
6.794
6.870

Het Erfgoeddecreet wil vanuit een geïntegreerde aanpak een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en
ontsluiting van het cultureel erfgoed stimuleren. De musea zijn als beheerders van het cultureel erfgoed en
omwille van de expertise die ze bezitten belangrijke partners in de ontwikkeling van dit cultureelerfgoedbeleid.
-

Werkingssubsidies aan erkende musea (art. 11)
De strategische doelstellingen van het erkennen en het toekennen van werkingssubsidies aan erkende
musea zijn de kwaliteit van de museale werking verhogen en cultuurparticipatie stimuleren. Enerzijds
streeft men naar een verhoogde professionaliteit die onder meer moet uitmonden in een betere
publieksontsluiting, een beter behoud, beheer en beveiliging van de musea en een betere
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wetenschappelijke onderbouw van de werking. Anderzijds betekent de financiële ondersteuning van de
structurele werking een stimulans voor de musea.
Erkenning is een kwaliteitslabel voor een professionele museumwerking.
Afhankelijk van het belang van het cultureel erfgoed, de schaalgrootte, de graad van professionaliteit, de
gespecialiseerde expertise en de uitstraling van de museumwerking, worden erkende musea ingedeeld in
drie niveaus met het oog op de bepaling van het forfaitaire bedrag van de werkingssubsidie. Sinds 2006
ontvangen alle erkende musea een subsidie voor de basiswerking (art. 11).
-

Werkingssubsidies voor overkoepelende samenwerkingsverbanden (art. 12 en 13)
Sinds 2006 kan een werkingssubsidie toegekend worden aan een samenwerkingsverband van minstens
drie erkende musea, dat een specifieke werking heeft ontwikkeld respectievelijk rond een bepaalde
landelijk relevante expertise en pilootfunctie, of vanuit een thematische samenhang met het oog op
internationale profilering.
De bedoeling is om de samenwerking rond de uitbouw van specifieke expertisekernen te stimuleren en
structureel te honoreren. De samenwerking van minstens drie erkende musea is noodzakelijk om een
breed draagvlak te creëren. Dit sluit echter niet uit dat ook niet-erkende musea of andere publiek- of
privaatrechtelijke rechtspersonen dan musea deel uitmaken van het samenwerkingsverband: andere
bewaarinstellingen, expertisecentra, cultureel-erfgoedactoren, culturele organisaties …

-

Projectsubsidies ter versterking van de museale werking van erkende musea (art. 16)
Hierdoor kunnen initiatieven gehonoreerd worden die buiten de reguliere werking van een erkend
museum vallen en die tegemoetkomen aan de doelstelling om een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor
en ontsluiting van het cultureel erfgoed te realiseren. Het betreft hier specifieke projecten op het vlak van
collectiebeleid, behoud en beheer, wetenschappelijk onderzoek of publieksgerichte werking. Het gaat
zowel om het inhalen van achterstanden als om de ontwikkeling van nieuwe, toekomstgerichte
werkmethoden. De minister kan beleidsprioriteiten stellen, waardoor op een gerichte wijze de
kwaliteitsvolle uitvoering van een van de aspecten van de basisfuncties wordt bevorderd. Het beleid kan
inspelen op prioritaire noden en nieuwe beleidsopties. Het kan met andere woorden sturend optreden.

Wat de werkingssubsidies betreft schrijft het Erfgoeddecreet een minimaal forfaitair subsidiebedrag in:
• een forfaitaire werkingssubsidie aan erkende musea ingedeeld bij het landelijke niveau: min.
250.000 euro per jaar,
• een forfaitaire werkingssubsidie aan erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau: min. 50.000
euro per jaar,
• een forfaitaire werkingssubsidie aan erkende musea ingedeeld bij het basisniveau: min. 12.500 euro
per jaar,
• een werkingssubsidie aan overkoepelende samenwerkingsverbanden, respectievelijk ten minste
50.000 euro voor een overkoepelend samenwerkingsverband dat een landelijk relevante expertise
heeft ontwikkeld en ten minste 125.000 euro voor een overkoepelend samenwerkingsverband dat een
internationale profilering nastreeft.
Voor projectsubsidies voorziet het Erfgoeddecreet een minimumbedrag van 1.300.000 euro.
Vanaf 2007 komen in totaal 53 erkende musea in aanmerking voor werkingssubsidies:
- 17 erkende musea ingedeeld bij het landelijke niveau – minimaal 250.000 euro/museum;
- 22 erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau – minimaal 50.000 euro/museum. Nieuwe
erkenningen zijn: het Roger Raveelmuseum te Machelen aan de Leie;
- 14 erkende musea ingedeeld bij het basisniveau – minimaal 12.500 euro/museum. Nieuwe erkenningen
zijn: het Wielermuseum te Roeselare, het Karrenmuseum te Essen en het Talbot House te Poperinge.
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Vanaf 2007 wordt aan het overkoepelende samenwerkingsverband de Vlaamse Kunstcollectie een
werkingssubsidie toegekend van minimaal 265.000 euro.

Musea - ba. 33.01
Erfgoeddecreet
WS ingedeeld bij het landelijke niveau
gelijk forf. Bedrag
WS ingedeeld bij het regionale niveau
gelijk forf. Bedrag
WS ingedeeld bij het basisniveau
gelijk forf. Bedrag
WS functionele samenwerking
(art. 12) vanaf 2006
WS thematische samenwerking
(art. 13) vanaf 2007
Projectsubsidies (PS): basisfuncties erkende musea +
vrienden

2006

2007
4.250.000
1.050.000
137.500
100.000

1.256.500

4.366.382
= 17 x 256.846
1.130.118
= 22 x 51.369
179.788
= 14 x 12.842
102.739
= 1 x 102.739
272.258
=1 x 272.258
1.250.000

6.794.000
TOTAAL MUSEA

7.301.285
= + 507.285

De in de tabel vermelde bedragen zijn inclusief de VIA middelen die in de loop van 2007 herverdeeld zullen
worden (431.282 euro).
Basisallocatie : 33.02 – Subsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed (art. 32 t.e.m.
art. 34 van het Erfgoeddecreet van 7 mei 2004) en voor internationale projecten (art. 35 t.e.m. art. 37
van het Erfgoeddecreet van 7 mei 2004)

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
495
93,49
1.500
100
1.500
1.700

Cultureel erfgoed omvat de brede waaier van het roerend en immaterieel erfgoed dat dynamisch in tijd en
ruimte gekaderd wordt. De Vlaamse overheid kiest met het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie
en subsidiëring van een cultureel erfgoedbeleid, resoluut voor een geïntegreerd erfgoedbeleid.
Het roerend en immaterieel cultureel erfgoed is slechts in beperkte mate ondergebracht in musea, archieven,
documentatiecentra en bewaarbibliotheken. Het is ook niet wenselijk in alle gevallen een bewaarinstelling
als een eindbestemming te zien, aangezien artefacten steeds betrekking blijven hebben op de maatschappij.
Andere erfgoedverenigingen en -initiatieven die zorg dragen voor cultureel erfgoed moeten worden
ondersteund en uitgebouwd, het cultureel erfgoed moet geactualiseerd worden en ter beschikking worden
gesteld van het publiek.
In een beleidsveld waar nog zoveel in beweging is, komt het erop aan zoveel mogelijk ruimte te laten voor
projectwerking.
Het Erfgoeddecreet voorziet een afdeling ‘Ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed’. Daarbij ligt
de nadruk op het belang van het project in de ontwikkeling van de erfgoedinstelling of van het erfgoedveld in
het algemeen. Vanuit de aard van de ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed kunnen gemeenten
zich voorbereiden op het sluiten van een erfgoedconvenant, kunnen musea en andere erfgoedinstellingen
zich voorbereiden op een overkoepelend samenwerkingsverband en kunnen binnen het domein van de
volkscultuur en binnen de privaatrechtelijke archievensector nieuwe actoren zich voorbereiden op een
volgende beleidsperiode.
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Vanuit de museumsector worden heel wat ontwikkelingsgerichte projecten uitgevoerd door diverse
organisaties en overheden. Daarbij wordt vooral gewerkt aan de ontwikkeling van (een deel van) het
erfgoedveld.
Verenigingen actief binnen het domein van de Volkscultuur kunnen initiatieven nemen die ten goede komen
van de erfgoedinstelling of -vereniging of van het veld in het algemeen.
Ook vanuit archiefinstellingen kunnen aanvragen worden ingediend. Het Archiefdecreet van 2002 laat enkel
subsidiëring toe van privaatrechtelijke archieven. Publiekrechtelijke archiefinstellingen kunnen een aanvraag
indienen op het Erfgoeddecreet.
Sociaal gerichte cultureel-erfgoedprojecten vallen eveneens onder deze regeling. Door toegankelijke,
laagdrempelige en uitnodigende werkingen op te zetten worden andere doelgroepen bereikt.
Het Erfgoeddecreet voorziet een afdeling ‘Internationale projecten’. Het internationaal beleid is erop gericht
om:
- de internationale samenwerking, uitwisseling en expertisevorming aan te moedigen;
- de bevolking in Vlaanderen goede mogelijkheden te geven tot internationale cultuurbeleving;
- de Vlaamse actoren en het cultureel erfgoed kansen te geven in het buitenland en de internationale
uitstraling van Vlaanderen te versterken.
Voor 2006 werd geen specifiek krediet voorzien op deze basisallocatie voor internationale projecten. Alle
kredieten voor internationale projecten stonden op programma 45.5. Met de hervorming van het ministerie
en het invoeren van Agentschappen met een beleidsuitvoerende autonomie, worden deze middelen
herverdeeld over de verschillende programma’s.
Basisallocatie : 33.03 - Subsidies aan privaatrechtelijke archieven, documentatiecentra en
bewaarbibliotheken (Archiefdecreet van 19 juli 2002)

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
4.548
100
4.643
100
7.136
7.266

Het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking (het Archiefdecreet)
creëert mogelijkheden voor zowel archiefinstellingen als bewaarbibliotheken en documentatiecentra. Het
Archiefdecreet beperkt zich uitsluitend tot de privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra, dus de
archieven die niet vanuit hun bestuurlijke dimensie gegrondvest worden. Binnen het cultuurbeleid wordt
deze bestuurlijke dimensie enkel gevat door integrale beleidsbenaderingen, zoals bijvoorbeeld het lokaal
cultuurbeleid, de erfgoedconvenants en de ontwikkelingsgerichte projecten met het oog op de zorg voor en
de omgang met het cultureel erfgoed.
Het Archiefdecreet subsidieert de erkende archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijkfilosofische stromingen. Het gaat om het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (KADOC), het
Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB, thans AMSAB-ISG), het Archief-,
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor het Liberalisme (Liberaal Archief) en het Archief en
Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN). Het Archiefdecreet regelt voor deze vier
archief- en documentatiecentra eveneens de DAC-problematiek. Deze vier archief- en documentatiecentra
staan eveneens in voor de ontwikkeling en het beheer van de ‘Archiefbank Vlaanderen’.
Het Archiefdecreet subsidieert tevens archief- en documentatiecentra op basis van culturele thema’s. Het
decreet speelt hiermee in op de noden in het veld en wil die gestructureerd wegwerken. Per beleidsperiode
kan voor een vooraf afgebakend lijst van culturele thema’s per thema 1 archief- en documentatiecentrum
worden gesubsidieerd.
Een derde groep van archief- en documentatiecentra waaraan een werkingssubsidie wordt toegekend zijn drie
Nederlandstalige archieven in Brussel. Hiermee wenst de Vlaamse Gemeenschap de Vlaamse aanwezigheid
in Brussel te versterken.
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Het Archiefdecreet kent tevens projectsubsidies toe aan projecten voor de culturele ontsluiting van
privaatrechtelijke archieven, collecties uit documentatiecentra en uit bewaarbibliotheken. Ook kunnen
projectsubsidies worden toegekend aan projecten voor de archivistische ontsluiting door middel van ICT. In
het decreet wordt hiervoor een minimum van 500.000 euro voorzien.
Het Arbitragehof heeft zich recent uitgesproken over een prejudiciële vraag gesteld door de Raad van State
over het al of niet schenden van de grondwet door het Archiefdecreet van 1985. Deze vraag werd haar
gesteld naar aanleiding van de zaak die het Studie- Archief- en Documentatiecentrum van de Vrijzinnigen
‘Karel Cuypers’ vzw heeft aangespannen. De uitspraak luidt dat het decreet van 1985 de grondwet schendt.
Het Archiefdecreet van 2002 is gelijk aan het Archiefdecreet van 1985 en schendt dus eveneens de grondwet.
Er werd een traject opgestart om het Archiefdecreet te wijzigen. Eveneens wenst de Vlaamse Regering
tegemoet te komen aan een stijging van de werkingssubsidie voor het Studie- Archief- en
Documentatiecentrum van de Vrijzinnigen ‘Karel Cuypers’ vzw met 40.000 euro. Hiermee komt de subsidie
aan het archief op gelijke hoogte met de subsidie aan het DACOB.
Archieven, bewaarbiblio-theken, doc.centra
B.a. 33.03 – Archiefdecreet
Werkingssubsidies
KADOC – werking en DAC-regularisatie
AMSAB – werking en DAC-regularisatie
Liberaal Archief – werking en DAC-regularisatie
ADVN – werking en DAC-regularisatie
Archiefbank – werking

2006

2007

1.641.390,25
1.249.322,39
709.435,56
1.083.349,56
266.864,92

1.678.287
1.277.406
1.107.702
725.383
67.193
67.193

Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum “Karel
Cuypers” vzw
DACOB
AMVB

73.602,18
166.175,16

AMVC
Joods Museum
Resonant – muziekarchieven
CVAa architectuurarchieven
FOKAV / CRKC kerkelijke archieven

235.191,55
420.583,87
389.040,08
189.262,75
182.237,94

67.193
67.193
75.257
72.354
169.911
186.334
240.478
397.785
430.038

502.000

500.003

7.136.000

7.323.227

Projectsubsidies
TOTAAL

31.543,79

De in de tabel vermelde bedragen zijn inclusief de VIA middelen die in de loop van 2007 herverdeeld zullen
worden (57.227 euro). Deze werden proportioneel verdeeld onder de werkingssubsidies.
Basisallocatie : 33.04 - Subsidies voor de organisatie van de Erfgoeddag

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
249
100
249
100
249
249

Cultureel erfgoed omvat de brede waaier van het roerend en immaterieel erfgoed dat dynamisch in tijd en
ruimte gekaderd wordt. De Vlaamse overheid kiest resoluut voor een geïntegreerd erfgoedbeleid. Sinds 2001
wordt, onder de impuls van de vorige minister van Cultuur, de formule Erfgoedweekend – sinds 2004
geconcentreerd in een Erfgoeddag - georganiseerd. Het initiatief is een verbreding van de oorspronkelijke
Museumdag en betrekt alle sectoren van het cultureel erfgoed – met openstelling van bewaarinstellingen als
musea, archieven, documentatiecentra, bewaarbibliotheken, erfgoeddepots, … maar ook met initiatieven in
andere domeinen van het cultureel erfgoed, zoals volkscultuur, kerkelijk erfgoed, projecten van de
erfgoedconvenants,…. Dit initiatief mag zeker een succes genoemd worden. Het is noodzakelijk dat dit
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initiatief, dat het publiek sensibiliseert voor de brede waaier van het cultureel erfgoed, wordt verder gezet.
Het is een initiatief van het veld: de steunpunten Culturele Biografie Vlaanderen vzw en het Vlaams
Centrum voor Volkscultuur vzw, de erfgoedcellen van de convenantsteden, de Vlaamse Museumvereniging
vzw, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen en de Vereniging van de
Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. De coördinatie gebeurt door het steunpunt Culturele Biografie
Vlaanderen vzw.
In de loop van 2007 zal er een bedrag van 942 euro van de VIA middelen herverdeeld worden naar deze
basisallocatie.
Basisallocatie : 33.04 - Subsidies voor ontsluiting van het Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschap
aan de vzw Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
50
100
50
100
50
50

De IJzertoren is een belangrijke site als symbolisch monument van Vlaanderen.
Dit krediet voorziet een subsidie voor de cultureel erfgoedwerking van de vzw Bedevaart naar de Graven van
de IJzer. Binnen het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt de vzw Bedevaart naar
de Graven van de IJzer gesubsidieerd als beweging voor haar activiteiten op het vlak van sensibilisatie,
educatie en sociale actie met het oog op maatschappelijke verandering. Daarnaast neemt de IJzertoren een
specifieke plaats in binnen de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed m.b.t. oorlog en vrede.
Het is een belangrijke site als symbolisch monument van Vlaanderen. Het huisvest een museum dat d.m.v.
roerend en immaterieel erfgoed een verhaal vertelt van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid gericht op een
breed publiek. Voor dit luik van de werking van de vzw Bedevaart naar de Graven van de IJzer wordt een
werkingssubsidie binnen programma 45.3, b.a. 33.05 voorzien.
Basisallocatie : 33.10 - Subsidies aan organisaties voor volkscultuur (Decreet op de Volkscultuur van
27 oktober 1998)

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
1.125
100
1.215
100
670
1.080

Het decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur
en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur heeft tot doel de instandhouding en
herwaardering van de volkscultuur te bevorderen.
Het decreet omvat drie delen:
- de subsidiëring van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw (VCV), ondertussen uitgegroeid tot één
van de twee steunpunten binnen het cultureel-erfgoedveld. Vanaf 2006 werden de werkingsmiddelen van het
steunpunt zijn op dezelfde wijze afleesbaar gemaakt in de begroting als van de andere steunpunten en op een
afzonderlijke basisallocatie 33.69 geplaatst.
- de subsidiëring van landelijke organisaties voor volkscultuur:
Deze organisaties zijn actief in de door het decreet gedefinieerde domeinen van de volkscultuur: heemkunde,
familiekunde, volkskunde, gethematiseerde volkskunde, industriële archeologie.
Het decreet hanteert voor de subsidiëring van deze organisaties een techniek van enveloppe-subsidiëring.
Door het sluiten van beheersovereenkomsten wordt de subsidie-enveloppe bepaald voor de volgende jaren.
Hiervoor moeten de organisaties een beleidsplan voor die periode indienen en een jaarlijks werkplan dat
telkens uitvoering geeft aan dit beleidsplan en mogelijkheden biedt tot evaluatie en bijsturing.
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Uiterlijk 1 oktober 2005 konden nieuwe landelijke organisaties volkscultuur een aanvraag indienen om voor
de volgende beleidsperiode (2007 - 2011) erkend en gesubsidieerd te worden. In het voorjaar van 2006 werd
de beoordelingsprocedure en beslissingsprocedure doorlopen. De Vlaamse Regering beslist drie bijkomende
organisaties te erkennen en subsidiëren. Tevens werd beslist om de subsidiebedragen te verhogen zodat de
verdere professionalisering van de sector kan worden doorgevoerd.
- de financiële ondersteuning van een selectie van periodieke wetenschappelijke publicaties over
volkscultuur en geschiedenis. Hiervoor werd een Reglement uitgewerkt dat door de Vlaamse minister van
Cultuur werd goedgekeurd.
Organisaties volkscultuur
B.a. 33.10 - Decreet op de Volkscultuur

2006

Samenwerkingsverband Familiekunde
Vlaamse Volkssportcentrale
Het Firmament
Instituut voor Volkskunst
Hoge Raad voor de Kant
Academie Streekgebonden Gastronomie
SIWE
Federatie voor Volkskunde
Heemkunde Vlaanderen
Federatie Historische Schuttersgilde
Tapis Plein vzw
CAG vzw
Variaties vzw
SUBTOTAAL

101.763
86.763
14.874
4.758
12.395
29.747
54.747
101.763
146.763
29.747

583.320

2007
(nieuwe
beleidsperiode)
140.298
135.102
41.570
41.570
41.570
41.570
93.532
140.298
197.456
41.570
41.570
41.570
41.570
1.039.246

Wetenschappelijke publicaties volkscultuur
TOTAAL – b.a. 33.10

86.680
670.000

79.997
1.119.243
= + 449.243

De in de tabel vermelde bedragen zijn inclusief de VIA middelen die in de loop van 2007 herverdeeld zullen
worden (39.243 euro). Deze werden proportioneel verdeeld onder de werkingssubsidies.
Basisallocatie : 33.58 - Subsidies cultuurhistorisch tentoonstellingen (art. 29 tot en met 31 van het
Erfgoeddecreet van 7 mei 2004)

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
421
100
406
100
364
403

Cultureel erfgoed omvat de brede waaier van het roerend en immaterieel erfgoed dat dynamisch in tijd en
ruimte gekaderd wordt. De Vlaamse overheid kiest resoluut voor een geïntegreerd erfgoedbeleid.
De resultaten van wetenschappelijk onderzoek in het domein van het cultureel erfgoed moeten op
kwalitatieve wijze gecommuniceerd worden aan een breed publiek. Daarbij dient bijzondere aandacht te
worden besteed aan een actieve publiekswerking en -werving, zonder dat die tot een evenementieel resultaat
leidt. Een benadering van het publiek moet gebeuren vanuit het thema zelf.
Cultuurhistorische tentoonstellingen vormen een ideaal instrument om dit doel te bereiken.
Cultuurhistorische tentoonstellingen in Vlaanderen vertrekken vaak, zoniet altijd vanuit het wetenschappelijk
onderzoek over het thema. De communicatie ervan, door middel van een tentoonstelling, komt het draagvlak
voor het onderzoek ten goede.
Cultuurhistorische tentoonstellingen maken het erfgoed rijker door de samenhang die ze voorstellen en de
nieuwe inzichten die ze bieden. Ze kunnen worden georganiseerd door een archief of een historische
vereniging. Ze kunnen doorgaan in musea, culturele centra, kunsthallen of op een andere publiek
toegankelijke plaats in een stad of gemeente.
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Deze subsidielijn wil dergelijke kwalitatieve initiatieven tot ontsluiting van het cultureel erfgoed, met een
meer dan regionaal belang, ondersteunen. De realisatie van dergelijke cultuurhistorische tentoonstellingen
met grote uitstraling, met een gedegen wetenschappelijke onderbouwing, met aantrekkelijke en educatieve
presentatie en promotie vraagt een deskundige aanpak. In het Erfgoeddecreet is hiervoor een minimaal
bedrag van 400.000 euro voorzien.
Basisallocatie : 33.62 - Subsidie aan de vzw Kunst in Huis

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
469
100
478
100
528
537

Kunst in Huis werd eind jaren ’70 opgericht als artotheek voor de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse
overheid trad reeds bij de oprichting tot de vzw toe. De door de Vlaamse overheid aan de vzw toegekende
werkingssubsidies worden sindsdien nominatim in de begroting opgenomen (P. 45.3, ba. 33.62).
Binnen een spreidings - en participatiebeleid op het vlak van de hedendaagse beeldende kunsten vormt de
artotheek een belangrijk instrument dat zowel de geografische als sociale participatie bevordert.
Via haar netwerk van artotheken in Vlaanderen biedt Kunst in Huis aan een ruimer publiek de mogelijkheid
om tegen een beperkte prijs kunst in huis te halen. Tegelijkertijd wordt aan de in Vlaanderen werkzame, vaak
jongere en minder bekende kunstenaars een bijkomend presentatiepodium geboden en een aanvullende bron
van inkomsten. In 2004 werd voor een bedrag van 240.000 euro aan huurgelden uitbetaald aan kunstenaars.
Daarnaast genereerde de werking van Kunst in Huis in 2004 ook nog een inkomen voor kunstenaars ten
bedrage van 92.000 euro uit verkopen.
Kunst in Huis is dus zowel actief op het vlak van kunstspreiding als marktverruiming, als op het vlak van de
inkomensondersteuning (carrièreondersteuning) van jonge kunstenaars.
Kunst in Huis heeft uitleenposten in Brussel, Antwerpen (stedelijke bibliotheek), in de culturele centra van
Knokke, Waregem, Dilbeek, Hasselt, Turnhout, alsook te Leuven en Roeselare. Medio 2004 werd ook een
filiaal geopend in de Gentse Sint-Pietersabdij. De artotheek biedt haar abonnees een collectie van 7.584
werken van 659 kunstenaars waaruit zij werk kunnen ontlenen.
In de loop van 2007 zal er een bedrag van 5.179 euro van de VIA middelen herverdeeld worden naar deze
basisallocatie.
Basisallocatie : 33.63 - Subsidie aan de vzw MuHKA

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
KredietvoorDuizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
2.550
100
2.606
100
2.644
2.835

Binnen haar beleid hedendaagse beeldende kunst opteert de Vlaamse Gemeenschap ervoor om in de grote
steden in Vlaanderen telkens één of meerdere grote instelling structureel te steunen.
Deze instellingen hebben een verantwoordelijkheid als expertisecentrum, als hub waarbij internationale en
landelijke vernieuwingen aan elkaar worden gekoppeld, als communicatoren naar een breed maatschappelijk
veld – instaan voor een breed draagvlak voor de hedendaagse beeldende kunst en voor omkadering van
recente ontwikkelingen - en als zorgdragers voor activiteiten die een grootschalige infrastructuur en ruime
middelen vereisen.
Voor Antwerpen is dit het MUHKA (Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen).
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Het MUHKA kent binnen zijn werking twee soorten activiteiten die specifiek zijn voor het format van een
‘hedendaagse kunstmuseum’: enerzijds is er de ‘klassieke’ museale werking (uitvoering van de vier
basisfuncties rond een collectie); anderzijds is er de niet-collectie-gebonden hedendaagse beeldende
kunstwerking (discours en reflectie, ondersteuning creatie,...). Beide activiteiten zijn evenwaardig en soms
moeilijk te onderscheiden.
Initieel was het daarom de bedoeling het MuHKA zowel vanuit het Kunstendecreet als het Erfgoeddecreet te
financieren, en de wederzijdse verplichtingen hieromtrent vast te leggen in een beheersovereenkomst. Om
redenen van transparantie en efficiëntie werd uiteindelijk besloten om het MUHKA enkel te erkennen als
‘instelling van de Vlaamse Gemeenschap’ binnen het kader van het Erfgoeddecreet.
Eind 2005 werd de beheersovereenkomst 2006 – 2010 met het MuHKA goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. Dit op basis van een ambitieus beleidsplan waarin het MuHKA zich tot doel stel uit te verder
groeien tot een museum van hedendaagse kunst met internationale uitstraling.
In het kader van deze doelstelling werd een middelenverhoging voor het museum in het vooruitzicht gesteld.
In 2006 was er een eerste verhoging waarbij de middelen vanuit de Nationale Loterij voor het MuHKA
(programma 45.5 basisallocatie 33.80) toenamen van 94.000 euro tot 500.000 euro. In 2007 zal de
werkingssubsidie voor het MuHKA stijgen met 140.000 euro.
Naast de werkingssubsidie en de subsidie vanuit de middelen van de Nationale Loterij ontvangt het MuHKA
nog een infrastructuursubsidie (programma 45.5, basisallocatie 52.12) en beschikt het museum over een
aankoopkrediet bij de Vlaamse Gemeenschap voor aankopen van collectiestukken (programma 45.3,
basisallocatie 74.80).
In de loop van 2007 zal er een bedrag van 20.356 euro van de VIA middelen herverdeeld worden naar deze
basisallocatie.
Basisallocatie : 33.68 - Subsidies aan de vzw Culturele Biografie Vlaanderen (art. 42 van het
Erfgoeddecreet van 7 mei 2004)

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
872
100
872
100
872
932

Het steunpunt Culturele Biografie Vlaanderen vzw heeft als doel de musea, de archiefinstellingen, de
bewaarbibliotheken, de documentatiecentra en de erfgoedconvenantswerking te ondersteunen en de
ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te coördineren en te stimuleren, met het oog op het zichtbaar
maken van het erfgoed.
Het steunpunt realiseert deze doelstelling door middel van zijn kerntaken:
1° praktijkondersteuning: coördineren, informeren, adviseren en begeleiden met het oog op
deskundigheidsbevordering;
2° praktijkontwikkeling: coördineren, initiëren en ontwikkelen van visie en methodieken in en ten gunste van
het cultureel-erfgoedveld;
3° beeldvorming en communicatie: organiseren en coördineren van initiatieven die de kennis over en de
omgang met het cultureel erfgoed bevorderen.
Het steunpunt kan bepaalde taken of onderdelen van taken uitbesteden aan gespecialiseerde organisaties,
maar blijft zelf verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van de uitbestede taken. De subsidie is
bestemd voor de werkings- en personeelskosten.
De werking van het steunpunt, de samenwerking met het andere erfgoedsteunpunt Vlaams Centrum voor
Volkscultuur en de evaluatie en het toezicht zijn vastgelegd in een nieuwe beheersovereenkomst voor de
periode 2006-2010. In deze beheersovereenkomst werd de mogelijkheid ingeschreven tot herziening op basis
van een nieuwe onderhandeling, in functie van een wijziging van het Erfgoeddecreet – integratie van het
Decreet op de Volkscultuur, van het Archiefdecreet en evaluatie werking steunpunten.
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Voor bijkomende kosten gemaakt ten gevolge van nieuwe huisvesting wordt een ondersteuning voor deze
huurkosten ten bedrage van 50.000 euro, conform de andere steunpunten, toegevoegd aan de
werkingssubsidie.
In de loop van 2007 zal er een bedrag van 4.201 euro van de VIA middelen herverdeeld worden naar deze
basisallocatie.
Basisallocatie : 33.69 - Subsidies aan Vlaams Centrum voor Volkscultuur (Decreet van 27 oktober
1998)

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
566
624

Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw (VCV) is met het Decreet op de Volkscultuur van 1998
opgericht. Het VCV manifesteerde zich als een jong en zeer dynamisch steunpunt. Het wenst zich in de
nabije toekomst verder te ontwikkelen tot hét in Vlaanderen bekende en internationaal erkende
expertisecentrum voor de studie van de volkscultuur en voor het cultiveren van de kwaliteitsvolle omgang
met “roerend en immaterieel erfgoed” als kritisch en reflexief te benaderen waardevolle (hulp)bronnen.
In zijn huidige beleidsplan stelt het Centrum zich volgende opdrachten:
- uitdragen van voordelen, middelen, methoden en resultaten van innoverend, interdisciplinair, actueel en
reflexief onderzoek;
- een rol als katalysator in het volks-, geschied- en heemkundig landschap in Vlaanderen. Het creëren en
beheren van monitoringsystemen is daarbij belangrijk;
- op internationaal vlak de positie bekleden van belangrijkste wetenschappelijk referentiepunt in verband
met de studie van de volkscultuur in Vlaanderen;
- actief ondersteunen van cultuurwetenschappelijk onderzoek buiten de universiteit;
- via projecten en campagnes belangrijk geachte resultaten van het onderzoek over volkscultuur aan een zo
breed mogelijk publiek kenbaar maken;
- werken aan de inventarisatie, ontsluiting en digitalisering van bestanden met betrekking tot volkscultuur
en cultureel erfgoed in Vlaanderen.
In juli 2006 wordt een nieuw beleidsplan ingediend voor de periode 2007-2011. Per 1 januari 2007 begint
een nieuwe beleidsperiode van vijf jaar volgens de bepalingen van het hierboven vermelde decreet van 27
oktober 1998.
Bij de opstelling van de begroting 2007 wordt het enveloppe-krediet verhoogd met 50.000 euro op basis van
het nieuwe beleidsplan van het steunpunt.
De verhoging van het krediet wordt, naast de indexeringsfactor, bepaald door inhoudelijke en infrastructurele
factoren.
Per 1 januari 2007 neemt VCV vzw het hele huurdersonderhoud over. Tot einde 2006 draagt de Vlaamse
Gemeenschap nog die onderhoudskosten van de kantoren in de Gallaitstraat 76/2 te 1030 Brussel.
De inhoudelijke factoren die een verhoging van de subsidie verantwoorden betreffen enerzijds de bewaring
van de continuïteit van de voorbije en lopende werking en anderzijds de nieuwe opdrachten die het VCV
vzw krijgt naar aanleiding van het in werking treden in Vlaanderen op 24 juni 2006 van de UnescoConventie ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed. In het kader hiervan dient het VCV verder te
worden uitgebouwd als een landelijke instelling voor immaterieel cultureel erfgoed door het coördineren,
opvolgen en documenteren van internationale ontwikkelingen, voorbereiden van en participeren aan
internationale vergaderingen, voorbereiding en realisatie van expertisedossiers voor Unesco, internationale
netwerking, uitwerken van best practices, sensibiliseren in Vlaanderen rond de conventie, samenwerking met
andere lidstaten (Oost-Europa, Afrika, China,..).
De ondersteuning van de erkende volkscultuurorganisaties wordt verder uitgebreid naar de nieuwe
erkenningen toe. Voor de versterking van de personeelsomkadering voor de informatiefuncties is een
informatie- en communicatiemedewerker nodig. Daarnaast is het door de uitbouw van de expertise over oraal
erfgoed, opvolging van de Unesco-dossiers rond oraal erfgoed, de intensievere samenwerking met
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Nederland, het Meertens Instituut, noodzakelijk geworden om de halftijdse functie uit te breiden naar een
voltijdse bezetting.
In de loop van 2007 zal er een bedrag van 3.803 van de VIA middelen herverdeeld worden naar deze
basisallocatie.
Basisallocatie : 33.80 - Subsidies gefinancierd met de netto opbrengsten van de winst van de nationale
loterij voor erfgoed

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
576
99
568
97,66
387
850

Ten gevolge van het Lambermont akkoord wordt een deel van winst van de Nationale Loterij rechtstreeks
overgemaakt aan de Vlaamse Gemeenschap, die vervolgens zelf bepaalt hoe deze middelen besteed worden.
Projecten die kaderen binnen de beleidsdoelstellingen, maar niet gerealiseerd kunnen worden binnen de
bestaande decreten, worden op deze allocatie aangerekend.
Voor 2006 gaat het ondermeer om De Week van de Smaak (250.000 euro), de werkingssubsidie voor het
Sint-Lukasarchief (100.000 euro) en de lotto subsidie voor het MuHKA (500.000) in het kader van de
beheersovereenkomst.
Basisallocatie : 41.01 - Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer KMSKA

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
2.341
100
2.335
100
2.367
2.508

Het KMSKA is één van de vijf wetenschappelijke instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Als instelling
staat het KMSKA in voor de museale zorg van een unieke verzameling, overwegend Vlaamse Kunst. De
opdracht van het KMSKA omvat: het behoud en beheer van de collectie, het ontsluiten en de
wetenschappelijke studie ervan; het tentoonstellen van de objecten en een publiekswerking eigen aan een
museum. Als cultuurmotor vervult het KMSKA een belangrijke rol zowel ten opzichte van de andere musea
in Vlaanderen als ten opzichte van het internationale museale forum.
De collectie van het KMSKA is een kunstschat van een zesduizend items met een onvervangbare culturele
waarde. Het betreft door de band oude zeer fragiele kunstwerken, waarvan het behoud en beheer een
constante zorg en een financiële investering vragen. Omdat van deze museale basisactiviteit - en evenmin
van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek van de collectie - geen directe financiële retour kan
verwacht worden, is de instelling aangewezen op een dotatie.
In de loop van 2006 werd het beleidsplan voor de periode 2006 – 2010 goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. In het kader van deze goedkeuring wordt ook de dotatie van het museum verhoogd.
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Basisallocatie : 41.02 - Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer Kasteel-Domein van Gaasbeek

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
255
100
256
100
259
400

Het kasteel van Gaasbeek is zoals bekend een historisch gebouw met een rijke kunstverzameling. Het werd
in 1921 door de laatste eigenares aan de Belgische staat geschonken, waarna het als museum voor het
publiek werd opengesteld.
In 1980 werd het, samen met het parkdomein van 49 ha. overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap.
Sindsdien vormt het een DAB binnen de Vlaamse Gemeenschap.
De oorspronkelijke opdracht bestond erin, het aanwezige patrimonium te conserveren, te beheren,
wetenschappelijk te bestuderen en toeristisch te ontsluiten.
Sinds 2004 is er in het kasteel van Gaasbeek een nieuwe dynamiek aanwezig die er in slaagde om zowel de
eigen inkomsten als het bezoekerscijfers fors te verhogen. De eigen inkomsten stegen van 94.000 (in 2003),
115.000 (in 2004) tot 177.000 (in 2005). Het aantal bezoekers steeg van 21.678 (in 2003), 33.186 (in 2004)
tot ongeveer 44.000 (in 2005).
In het beleidsplan voor de periode 2006 – 2010, dat in de loop van 2006 door de Vlaamse Regering werd
goedgekeurd, wil men voortbouwen op dit elan en de werking verder uitbouwen. Deze doelstellingen zijn
echter niet realiseerbaar zonder bijkomende ondersteuning vanwege de Vlaamse Gemeenschap. De dotatie
wordt daarom verhoogd met 138.000 euro.
Basisallocatie : 43.01 - Subsidies voor erfgoedconvenants (art. 21 en 24 van het Erfgoeddecreet van 7
mei 2004)

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
2.670
100
3.170
100
3.670
4.025

Cultureel erfgoed omvat de brede waaier van het roerend en immaterieel erfgoed dat dynamisch in tijd en
ruimte gekaderd wordt. Het Erfgoeddecreet is een eerste stap naar een geïntegreerd erfgoedbeleid.
De erfgoedconvenants - afsprakenregelingen tussen de Vlaamse Gemeenschap en steden/gemeenten of
samenwerkingsverbanden van gemeenten - zijn een mooi voorbeeld en vormen een belangrijk instrument
binnen het erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid.
Sinds 2000 liepen kwalitatieve impulsprojecten met Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, Mechelen,
Tongeren, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Kortrijk en Ieper. De ervaringen binnen deze
“convenantprojecten” leidden tot de regeling in het Erfgoeddecreet waarbij steden/gemeenten of
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen aansluiten.
Dit instrument speelt een versterkende rol in de uitbouw van een impulsbeleid ten aanzien van de gemeenten,
gericht op een kwalitatieve verbetering van het cultureel erfgoed, zowel wat betreft het behoud en het beheer
als de ontsluiting – via het aanbod en het vergroten van de uitstraling. Het doel van het erfgoedconvenant is
om het cultureel erfgoed ‘gebruiksklaar’ te maken, om de maatschappelijke plaats ervan te versterken én het
beheer ervan te verbeteren. Cultureel erfgoed wordt in de erfgoedconvenants benaderd als een meerwaarde
voor de hele gemeenschap. Die band met de gemeenschap wordt het uitgangspunt, de technische
beslissingen (inventarisatie, restauratie,…) liggen in het verlengde daarvan.
Het Erfgoeddecreet voorziet maximum drie nieuwe erfgoedconvenants per jaar. Het jaarlijkse subsidiebedrag is
afhankelijk van het inwonersaantal:
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•

minimum 300.000 euro voor steden of samenwerkingsverbanden van > 100.000 inwoners
(samenwerkingsverbanden Mijnstreek en TERF (positief)),
• minimum 200.000 euro voor steden of samenwerkingsverbanden van > 35.000 en </= 100.000 inwoners
(Turnhout (positief)),
• 100.000 euro voor steden of samenwerkingsverbanden van > 20.000 en </= 35.000 inwoners
(Samenwerkingsverband PRT (negatief)).
• Ten minste 245.000 euro voor de VGC.
Aan de gemeenten / intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt gevraagd ook zelf een bedrag te
voorzien voor de verdere uitbouw.
Vanaf 2007 gaat een nieuwe convenant van start met de Mijnstreek; dit voor een bedrag van 300.000 euro. De
aanvragen van de projectvereniging TERF en Turnhout werden positief geadviseerd, maar wegens de
beperkingen van de middelen binnen de begroting werd er geen convenant gesloten. Deze aanvragen blijven nog
drie jaar geldig.
In 2007 start een nieuwe beleidsperiode voor de convenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). In
het kader hiervan werd de subsidie verhoogd met 55.000 euro.
Erfgoedconvenants –
b.a. 43.01
Erfgoeddecreet
Antwerpen
Gent
Brugge
Leuven
Mechelen
Tongeren
Ieper
Kortrijk
Land van Waas
Hasselt
VGC
Meetjesland
Sint-Truiden
Mijnstreek
TOTAAL CONVENANTS

2006

2007

551.950
448.450
344.950
226.550
226.550
226.550
200.000
200.000
300.000
200.000
245.000
300.000
200.000

555.262
451.141
347.020
227.909
227.909
227.909
201.200
201.200
301.800
201.200
301.800
301.800
201.200
301.800
3.670.000
4.049.150
= + 379.150

De in de tabel vermelde bedragen zijn inclusief de VIA middelen die in de loop van 2007 herverdeeld zullen
worden (24.150 euro). Deze werden proportioneel verdeeld onder de convenantsubsidies.
Basisallocatie : 53.10 - Subsidies voor de conservatie en restauratie van cultuurgoederen opgenomen in
de lijst van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang (artikel 10 van het decreet van 24
januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang –
‘Topstukkendecreet’)

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
0
0

Het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk
belang (Topstukkendecreet) bepaalt dat de kosten gemaakt voor de conservatie- en restauratie van
beschermde voorwerpen voor subsidie in aanmerking komen.
Het opstellen van de lijsten met beschermde voorwerpen is echter een werk van lange adem: deze lijsten zijn
momenteel nog volop in opmaak.
Er zullen daarom pas middelen voorzien worden op deze allocatie vanaf 2009.
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Basisallocatie : 61.01 - Dotatie aan het ‘Topstukkenfonds’ (Decreet van 24 januari 2003 houdende
bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang – ‘Topstukkendecreet’)

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
0
0

Op 24 januari 2003 werd het Decreet houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van
uitzonderlijk belang (het ‘Topstukkendecreet’) afgekondigd. Met dit decreet creëerde Vlaanderen een
wettelijk kader voor de bescherming van het belangrijkste roerend cultureel erfgoed dat omwille van zijn
bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de
Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moeten blijven.
Het decreet voorziet in de opstelling van een beperkte lijst van de zeldzame en onmisbare topstukken in
Vlaanderen waarop het topstukkendecreet van toepassing zal zijn. Zowel stukken (en verzamelingen) in
publiek bezit, als in privé-bezit kunnen in deze lijst opgenomen. Enkel de “zwaargewichten” die
beantwoorden aan strenge selectiecriteria zullen op de lijst van het roerend cultureel erfgoed geplaatst
worden.
Het Topstukkendecreet behelst ondermeer een uitvoerreglementering (buiten de Vlaamse Gemeenschap
brengen) voor topstukken en een aankoopverplichting door de Vlaamse overheid bij een eventuele weigering
van de uitvoervergunning. Het decreet legt de onderhandelingsprocedure voor deze aankoop vast en bepaalt
tevens dat de eventuele aankoop gebeurt tegen de internationale marktwaarde. Indien de Vlaamse overheid
binnen de gestelde termijnen niet overgaat tot aankoop, dan kan de eigenaar alsnog het topstuk in kwestie
uitvoeren.
Ter financiering van deze verplichte aankopen richt artikel 19 van het Topstukkendecreet een
‘Topstukkenfonds’ op. De taak van het Fonds bestaat erin om, in naam en voor rekening van de Vlaamse
Gemeenschap, de eigendom of mede-eigendom te verwerven van in de lijst opgenomen ‘topstukken’
waarvoor de Vlaamse overheid de uitvoervergunning weigerde.
Het opstellen van de lijsten met beschermde voorwerpen is echter een werk van lange adem: deze lijsten zijn
momenteel nog volop in opmaak.
Er zullen daarom pas middelen voorzien worden op deze allocatie vanaf 2009.
Basisallocatie : 74.80 - Aankoop van cultuurgoederen opgenomen in de inventaris

NKG
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
520
40,86
556
21,29
680
690

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap beheert momenteel een collectie van een
achttienduizendtal kunstwerken. Twaalfduizend van deze werken worden mee beheerd door de Franse
Gemeenschap. Het gaat om de werken die in de periode 1860 – 1961 door de Belgische staat verworven
werden. Vanaf 1962 gingen beide Cultuurgemeenschappen, eerst nog onder de vleugels van de Belgische
overheid en vanaf 1980 volledig autonoom, elk afzonderlijk een eigen aankoopbeleid inzake hedendaagse
beeldende kunst voeren. In Vlaanderen kreeg een aankoopbeleid vorm dat vooral tot doel had om de
kunstactiviteit van de in Vlaanderen werkende beeldende kunstenaars te ondersteunen. Overwegingen van
collectie-uitbouw speelden binnen dit beleid slechts een beperkte rol. Vanaf het einde van de tachtigerjaren
schoof het aankoopbeleid echter meer en meer op in de richting van een collectiebeleid. Sindsdien werden de
beschikbare middelen besteed in functie van de uitbouw van een kwalitatieve en homogene collectie die een
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adequaat beeld geeft van de in Vlaanderen binnen de diverse kunststromingen en disciplines beoefende
beeldende kunst en deze binnen hun ruimere internationale context situeert.
Tot en met 2006 werden de kredieten op deze allocatie aangewend voor volgende doelstellingen:
- de instandhouding, ontsluiting en beheer van deze collectie: de kosten voor de instandhouding van de
collectiestukken (conservatie en restauratie) werden geput uit de budgetten die daartoe voor zien werden
op de basisallocatie 74.80.
Per omzendbrief van 14/11/2005 (Omzendbrief FB.AC/2005.3 met betrekking tot vermogensgoederen)
besloot de Vlaamse Regering evenwel om deze uitgaven niet meer als kapitaalsuitgaven te beschouwen.
Vanaf 2007 worden deze kosten aangerekend op programma 45.3 basisallocatie 12.21. De vrijgekomen
middelen (+/- 100.000 euro) worden toegevoegd aan de aankoopregeling sleutelwerken.
- de verwerving van kunstwerken en collectievoorwerpen blijft gebeuren op deze basisallocatie.
Beleidsmatig is er evenwel sprake van een belangrijke wijziging : de vroegere focus op de verwerving
van hedendaagse kunst wordt verlaten en wordt prioritair ingezet op het erfgoedspoor.
Vanaf 2007 zijn de accenten voor de aanwending van deze middelen gewijzigd:
- collectievorming MUHKA: de Vlaamse overheid fungeert als‘inrichtende macht’ van het MuHKA en
voorziet daarom 200.000 euro voor de collectievorming van dit museum. Dit engagement werd
ingeschreven in de beheersovereenkomst 2006 – 2010.
regeling aankoop sleutelwerken: bij de uitbouw van hun collectie worden de erfgoedinstellingen, en in
het bijzonder de kunstmusea, geconfronteerd met de hoge marktwaarde van de voor hun collectie
belangrijke sleutelwerken. De realiteit leert dat de middelen bij andere overheden of het bevoegde gezag
zelden toereikend zijn voor de aankoop van deze sleutelwerken.
Voor dergelijke sleutelwerken kunnen deze instellingen voortaan beroep doen op de Vlaamse
Gemeenschap die het werk gaat aankopen en het vervolgens in langdurige bruikleen geeft aan de
erfgoedinstelling in kwestie.
In het kader van deze regeling werden de voorbije twee jaar al drie werken aangekocht: de tekening
‘Christus aan het volk getoond’ van James Ensor (Museum voor Schone Kunsten, Gent) (350.000 euro), het
voertuig ‘Prova-Car’ van Panamarenko (MUHKA) (363.738 euro) en de installatie Pense-Bete van
Broodthaers (SMAK) (400.000 euro).
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
•

DAB KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

•

DAB KASTEEL DOMEIN VAN GAASBEEK

•

VOI REPRODUCTIEFONDS VLAAMSE MUSEA N.V.

•

DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN
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PROGRAMMA 45.3
DAB KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN
(basisallocatie 41.01)
Begroting 2007
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
Omschrijving

2006 BC

2007

ESR ORAFIN
code nummer

COFOG code

08.21 245c0820

08000

Overgedragen saldo

572

572

16.01 245c1601

08200

Inkomgelden en rondleidingen

550

450

16.02 245c1602

08200

Publicaties

50

50

16.03 245c1603

08200

Diverse ontvangsten

120

100

38.01 245c3801

08200

Schenkingen en legaten

0

0

38.02 245c3802

08200

Sponsorgeld

90

10

46.10 245c4610
46.40 245c4640

08200
08200

Dotatie (PR 45.3 - BA 41.01)

2.367
0

2.508
0

3.749

3.690

2007

Wep-plus Vitamine W tussenkomst
RVA/VDAB

Totaal ontvangsten

ESR
code ORAFIN nummer

UITGAVEN
Omschrijving
COFOG
code

2006
GVK GOK

11.01 345c1101

08200

Lonen en sociale lasten

1.005

929

1005

1005

12.11 345c1211

08200

Algemene werkingskosten

2.334 2.078

2.525

2.345

03.22 345c0322
74.20 345c7420

08000
08200

Over te dragen saldo

0

200

74.50 345c7450

08200

Verwervingen overig materiaal :
niet verdeeld
Waardevolle voorwerpen

Totaal uitgaven

0
234

572
160

GVK

GOK

160
140

7

0

0

3.573 3.749

0

3.690

3.690

RESERVEFONDS

ESR
code COFOG code

Totaal ontvangsten

ONTVANGSTEN
Omschrijving

2006

2006 BC

Overgedragen saldo

39

39

Toewijzing

0
39

0
39
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UITGAVEN
ESR
code COFOG code

Omschrijving

Totaal uitgaven
Saldo

2006

2006 BC
0
39

Ontvangsten
08.21 Overgedragen saldo
Het overgedragen saldo werd aangepast aan Orafin.
16.01 Eigen inkomsten
Het aantal bezoekers voor de permanente collectie wordt geschat op 100.000. Voor de tentoonstelling
"Diptieken" en " Met afgewende blik" worden het aantal bezoekers geschat op 50.000 en 15.000
Een schatting van het aantal betalende bezoekers:
Permanente collectie:
- 30.000 x 6 : 180.000 €
- 20.000 x 4 : 80.000 €
Tentoonstellingen:
30.000 x 6 : 180.000 €
2.500 X 4 : 10.000 €
Totaal: 450.000 €
16.02 Eigen publicaties
De inkomsten uit publicaties zullen verminderen gezien er buiten het jaarboek geen publicaties voorzien zijn.
16.03 Diverse ontvangsten
Het KMSKA verwacht een gelijkaardige diverse ontvangst. De geraamde diverse ontvangsten liggen binnen
het normale verwachtingspatroon, zoals in andere begrotingsjaren. De rubriek diverse ontvangsten dient om
(onverwachte) inkomsten die niet onmiddellijk ressorteren onder de andere hoofdrubrieken te registreren.
38.01 Schenkingen en legaten
Er worden geen schenkingen en legaten verwacht.
38.02 Sponsorgeld
Sponsoring wordt ingeschreven voor 10.000 euro, daar er geen engagementen van de vrienden van het
KMSKA zijn. Het contract van het personeelslid belast met de sponsoring werd oa. ingevolge het niet
naleven van engagementen beëindigd door de vereniging. Het KMSKA zal zelf middelen zoeken voor de
realisatie van de projecten. Bij BC zal dit bedrag dan gewijzigd worden.
46.10 Dotatie Vlaamse Gemeenschap
Een gestadige uitbouw van deze instelling op internationaal vlak zal op termijn een hogere investering
vergen. De voortrekkersrol die de overheid beoogt voor het KMSKA kan slechts worden gerealiseerd mits
aangepast middelen.
Daarboven mag met de exponentiële groei van de verzekeringspremies niet uit het oog verliezen sinds de
aanslagen van 11 september 2001. Deze premies hebben een zeer grote impact op de verzekeringen van
bruiklenen.

0
39
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46.40 Wep-plus / Vitamine W (tussenkomsten RVA / VDAB)
Het Vitamine W of Wepplus initiatief wordt niet verlengd

Uitgaven
11.01 Lonen en sociale lasten
Het KMSKA pleit voor een uitbreiding van het personeelsbestand bij het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. De uitbreiding is niet alleen noodzakelijk opdat het KMSKA open zou kunnen blijven, een
aantal sleutelfuncties zijn niet voorzien, maar ook opdat ze de internationale voortrekkersrol zou kunnen
vervullen.
12.11 Algemene werkingskosten
Volgens de omzendbrief FB.AC/2005.3 kunnen restauraties aan kunstvoorwerpen niet als vermogensgoed
beschouwd worden. Het bedrag voorzien voor restauraties op ESR 74.50 wordt daarom overgedragen naar
ESR 12.11.
De algemene werkingskosten stijgen in overeenstemming met de toename van de investeringen in lonen, in
restauraties, in tentoonstellingen, in het uitbouwen van de wetenschappelijk onderzoek (oa. de bibliotheek en
de veiligheid) van deze instelling.
De investeringen in aankoop van kunstwerken en restauraties stijgen. De kunstcollectie blijft centraal staan
in het beleid en dit impliceert een investering in restauratie en conservatie. Gezien het op kruissnelheid
komen van het stappenplan restauratie gaat een groot gedeelte van de werkingsmiddelen naar conservatie en
restauratie van kunstwerken.
74.20 Verwervingen van overig materieel : niet-verdeeld
De investeringen (vooral vervanging van ICT-materiaal, hard en software) blijven niet enkel noodzakelijk
maar dienen te worden aangepast en vervangen. Ook uitbreidingen zijn noodzakelijk. Zo is de investering in
apparatuur voor de realisatie van een website noodzakelijk. De informatiemanager dient eveneens over de
nodige programma’s te beschikken om de info aan de verschillende diensten te kunnen aanleveren.
Daarenboven is de investering in een analytisch boekhoudprogramma voorzien. Slechts hierdoor kan het
KMSKA de nodige transparantie bieden.
74.50 Verwervingen van waardevolle voorwerpen
Volgens de omzendbrief FB.AC/2005.3 kunnen restauraties aan kunstvoorwerpen niet als vermogensgoed
beschouwd worden. Het bedrag voorzien voor restauraties op ESR 74.50 wordt daarom overgedragen naar
ESR 12.11.
Er zijn geen middelen beschikbaar voor de aankoop van kunstwerken. Het KMSKA pleit voor een apart
aankoopfonds.
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PROGRAMMA 45.3
DAB KASTEEL DOMEIN VAN GAASBEEK
(basisallocatie 41.02)
Begroting 2007
(In duizend Euro)
ONTVANGSTEN
ESR
Code

COFOG
code

08.21
16.01
16.02
16.03
38.00
46.10
48.11
58.22
Totaal ontvangsten

ESR
Code

COFOG
code

03.22
11.00
12.00
74.00
74.20
74.50

00000
08200
08200
08200
08200
08200

ORAFIN
nummer
245B0821
245B1601
245B1602
245B1603
245B3800
245B4610
245B4811
245B5822

Omschrijving
Overgedragen saldo
Diverse inkomsten
Inkomgelden
Verkoop publicaties
Sponsoring
Dotatie (PR 45.3 BA 41.02)
Subsidies overige overheden
Schenkingen en legaten

UITGAVEN
ORAFIN
Nummer Omschrijving
345B0322 Over te dragen saldo
345B1100 Personeelskosten
345B1200 Werkingskosten
345B7400 Restauratie kunstwerken
345B7420 Investeringen
345B7450 Verwerving van waardevolle
voorwerpen

Totaal uitgaven

2006

2007

138
60
145
15
40
259
3
0
660

138
66
160
16
40
400
9
0
829

2006

2007
GVK
GOK

GVK

GOK

0
220
326
0
10
13

138
220
232
24
33
13

0
260
372
0
43
16

138
260
372
0
43
16

569

660

691

829

RESERVEFONDS
ONTVANGSTEN
ESR
Code

COFOG
code

Omschrijving
Overgedragen saldo
Toewijzing

Totaal ontvangsten

2006

2007

7
5
12

7
5
12

2006

2007

0

0

2006

2007

12

12

UITGAVEN
ESR
Code

COFOG
code

Omschrijving

Totaal
uitgaven
SALDO
ESR
Code
Totaal

COFOG
code

Omschrijving
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ONTVANGSTEN
08.21 overgedragen saldo
In de begroting 2006 is bij de uitgaven een overdracht van 138.000 euro GOK voorzien. Dit bedrag wordt in
de begroting 2007 aan de ontvangstenzijde opgenomen.
16.01 Diverse inkomsten
Het aantal activiteiten en evenementen nam de voorbije jaren (2005 en 2006) sterk toe. Ook de
conferentiefunctie naar de bedrijfswereld toe werd sterk gepromoot, waardoor de voorbije twee jaren de
eigen inkomsten fors stegen.
Rekening houdend met de stijging van de diverse inkomsten tijdens de voorbije jaren en met de doelstelling
(cfr. het beleidsplan kasteel van Gaasbeek 2006-2010) om de eigen inkomsten jaarlijks met 10 % te verhogen
ramen we dat deze inkomsten t.o.v. 2006 zullen stijgen
tot 66.000 euro.
16.02 Inkomgelden
Door de nieuwe dynamiek die in het kasteel/museum heerst alsook door de opstart van de educatieve
werking werd het bezoekerscijfers de laatste 2 jaar bijna verdubbeld. Bedoeling is dat deze positieve trend
zich ook de volgende jaren verder zet. In 2007 wil het kasteel van Gaasbeek (cfr. het beleidsplan 2006-2010)
het bezoekerscijfers nogmaals met 10 % verhogen. De inkomsten uit inkomgelden worden verhoogd
tot 160.000 euro
16.03 Verkoop publicaties
In 2007 wordt de uitgifte van een nieuwe museumgids voorzien. De vernieuwing van de museumgids zal
uiteraard positieve gevolgen hebben op de verkoop ervan. Daarnaast bestaan er ook plannen om een
publicaties over de wandtapijten, die in het kasteel van Gaasbeek tentoongesteld zijn, uit te geven.
Aangezien het aanbod van de publicaties wordt uitgebreid zullen ook de inkomsten uit de verkoop ervan
stijgen. Geraamd wordt dat deze zullen stijgen
tot 16.000 euro
38.00 Sponsoring
Aangezien de dotatie die het kasteel van Gaasbeek jaarlijks ontvangt slechts een zeer klein gedeelte van de
werkingskosten dekt (ongeveer 85 % gaat naar de personeelskosten) beschikt het kasteel, ondanks de
jaarlijkse verhoging van zijn eigen inkomsten, over onvoldoende budget om de in het beleidsplan vermelde
doelstellingen te verwezenlijken. Om deze te kunnen uitvoeren zal het kasteel van Gaasbeek ook in 2007
intensief op zoek gaan naar sponsors. Rekening houdend met de reeds gelegde contacten en met de geplande
activiteiten en tentoonstelling voor 2007 gaan we ervan uit dat de inkomsten uit sponsoring ongeveer
hetzelfde zullen zijn als in 2006, nl.
40.000 euro
46.10 Dotatie
Met de dotatie van de Vlaamse gemeenschap, aangevuld met de eigen inkomsten bekostigt de DAB o.m. de
kosten voor algemene werking, energie, restauraties kunstwerken, aankoop investeringsgoederen,…
Aangezien de dotatie tegen constant beleid absoluut niet voldoet om de doelstellingen uit het beleidsplan van
de minister van Cultuur (2004-2009) en de doelstellingen uit het beleidsplan van de DAB kasteel van
Gaasbeek (2006 - 2010) te verwezenlijken wordt hierbij een verhoging van de dotatie gevraagd met 150.000
euro (excl. indexverhoging). Voor de besteding ervan - zie uitgaven.
De dotatie van het kasteel van Gaasbeek zal hierdoor verhoogd worden tot
400.000 euro
48.11 Subsidies andere overheden
Voor een aantal evenementen en de geplande tentoonstelling zal een subsidiedossier bij de gemeente Lennik
en bij de provincie Vlaams-Brabant worden ingediend. Rekening houdend met de ervaring uit de voorbije
jaren en met de aard en de grootte van de activiteiten/tentoonstelling verwachten we dat een subsidie van
9.000 euro realistisch is.
58.22 Schenkingen en legaten
Voor 2007 worden er geen schenkingen en legaten voorzien.
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UITGAVEN
03.22 Over te dragen saldo
Op het einde van het boekjaar 2007 werd bij het GOK een overdracht van hetzelfde bedrag als in 2006
voorzien, nl.
138.000 euro
11.00 Personeelskosten
In 2006 wordt een nieuw personeelsplan voorgelegd. Hierin werden, rekening houdend met het verhoogd
aantal activiteiten, bezoekerscijfers en de daarmee verbonden taken, een aantal bijkomende (gefaseerde)
aanwervingen voorgesteld.
Voor de berekening van de personeelskosten voor 2007 werd rekening gehouden met de aanwerving van een
deeltijdse poetsvrouw en de vervanging van een, sinds 1 april 2005 gepensioneerde suppoost.
Daardoor zullen de personeelskosten in 2007 ongeveer 40.000 euro hoger liggen dan in 2006.
De personeelskosten worden geraamd op
260.000 euro
12.0 Werkingskosten
Naast de vaste werkingskosten zoals elektriciteit, telefoon, verwarming, onderhoud alarminstallatie,
portkosten… heeft het kasteel van Gaasbeek ook nood aan een budget voor zijn eigenlijke werking
(organisatie tentoonstellingen, projecten, evenementen,…).
De vaste werkingskosten worden geraamd op 92.000 euro.
De kosten voor de eigenlijke werking (299.000 euro) worden als volgt geraamd :
- organisatie van 1 prestigieuze tentoonstelling. Zonder bijkomende partners (en subsidies) kost de
organisatie van dergelijke tentoonstelling ongeveer 150.000 euro.
- publicatie over de wandtapijten in het kasteel van Gaasbeek (kostprijs : ong 6.000 euro).
- opstarten en uitbouwen kastelennetwerk. Er werd een project Historische Huizen Vlaanderen opgestart
met de bedoeling een stedelijk, regionaal en landelijk netwerk als voorbeeld en motor voor een integraal
en geïntegreerd museum- en erfgoedbeleid te ontwikkelen. Voor dit project vormt het kasteel van
Gaasbeek een samenwerkingsverband met een aantal stedelijke- en provinciale Antwerpse musea. Het
kasteel van Gaasbeek stelt hiervoor in 2007 een bedrag van 5.000 euro ter beschikking.
Om het kastelennetwerk verder te kunnen uitbouwen wenst het kasteel gespecialiseerde boeken en
iconografisch materiaal aan te kopen alsook een colloquium rond deze materie te organiseren. (kostprijs
ong.: 19.000 euro)
- om het bezoekerscijfer systematisch te kunnen verhogen moet het kasteel permanent promotie voeren en
de bezoeker een professionele museumgids kunnen aanbieden.
(kostprijs ong. 18.000 euro)
- vanaf 2006 werd in het kasteel van Gaasbeek ook een educatieve werking opgestart.
Bedoeling is om deze in 2007 verder uit te bouwen en te professionaliseren. Op het
programma voor 2007 staat o.m. het uitwerken van een educatieve zoektocht. (kostprijs
ong. 5.000 euro)
- om het kasteel van Gaasbeek permanent in de kijker te houden is het nodig om jaarlijks
een aantal evenementen (erfgoeddag, open momumentendag, kersthappening,
wetenschapsweek, …) en projecten i.s.m. andere partners (zoals in het verleden het
Andersenproject, het Valentijnsproject,… ) te organiseren. (kostprijs : ong 41.000 euro).
- de kosten voor de restauraties van de kunstwerken werden vóór de begrotingscontrole van 2006 als een
afzonderlijke post voorzien. Om echter te voldoen aan de richtlijnen vermeld in de omzendbrief
FB.AC/2005.3 met betrekking tot de vermogensgoederen waarin uitdrukkelijk vermeld staat dat
restauraties van kunstvoorwerpen niet als vermogensgoederen mogen beschouwd worden, werd het
betreffende krediet voorzien op de post werkingsposten i.pl.v. restauraties kunstwerken. Gezien de
beperkte kredieten in de voorgaande jaren, werden de uitgaven voor restauraties in het verleden tot een
minimum beperkt. Daardoor is er op vlak van restauraties dringend een inhaalbeweging nodig. Een
raming toont aan dat het kasteel van Gaasbeek in 2007 minimum 36.000 euro nodig zal hebben om de
meest dringende stukken te laten restaureren.
Voor alle werkingskosten samen wordt een krediet van
372.000 euro voorzien
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74.00 Restauratie kunstwerken
Aangezien cfr. de hierboven vermelde omzendbrief alle kosten voor restauraties van kunstwerken op
werking moeten aangerekend worden, wordt het krediet voor deze uitgavenpost op
0 gebracht.
74.20 Investeringen
Om het publiek een klantvriendelijk- en publieksgericht bezoek te kunnen aanbieden moet de presentatie van
de collectie dringend worden aangepast en de signalisatie en informatie worden uitgebreid. Daarom is het
nodig om nieuw presentatie- en tentoonstellingsmateriaal aan te kopen. Het is tevens nodig te investeren in
aangepaste signalisatie, infopanelen. ..
Voor 2007 voorzien we hiervoor een budget van
43.000 euro
74.50 Verwerving van waardevolle voorwerpen
Opdat het kasteel zich zou kunnen profileren is het noodzakelijk om een aantal collectiestukken aan te
kopen. Het is de bedoeling hiervoor jaarlijks in de begroting een bedrag op te nemen. Voor 2007 voorzien
wij hiervoor een budget van
16.000 euro.
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PROGRAMMA 45.3
VOI REPRODUCTIEFONDS VLAAMSE MUSEA N.V.
(basisallocatie 81.41)
Begroting 2007
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR code
08.21
16.00
28.00
86.40

Omschrijving
Eventueel saldo op het einde van het voorafgaande begrotingsjaar
Eigen inkomsten
Opbrengsten uit eigen vermogen
Krediet door PMV

Totaal ontvangsten

Bedrag 2007
54
85
4
427
570

UITGAVEN
ESR-code

Omschrijving

03.22
11.00
12.00
74.20
Totaal uitgaven

Over te dragen saldo van het boekjaar
Personeelskosten
Werkingskosten – diensten en diverse goederen
Investeringen

Bedrag 2007
GVK
GOK
0
62
285
285
147
147
76
76
508
570

TOELICHTING
Sinds midden 2006 is de database gestuurde website met een eerste collectie aan beelden van ons
kunstpatrimonium online. Van bij de start is er een selectie van kunstwerken opgenomen uit de collecties van
de musea Brugge, het museum voor Schone Kunsten Gent, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen, de Sint-Baafskathedraal en de collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit aanbod wordt in
2006 en 2007 verder uitgebouwd om tegen eind 2007 een representatieve beeldenbank te kunnen aanbieden
over het Vlaamse kunstpatrimonium. Hierdoor zal een breed publiek van professionelen en nietprofessionelen in binnen- en buitenland kunnen kennismaken met een grote variëteit aan kunststromingen en
-disciplines uit onze rijke kunstgeschiedenis.
Ontvangsten
16.00 Eigen inkomsten
De eigen inkomsten zijn afkomstig van enerzijds de inning van een gebruiksrecht op de beelden voor diverse
toepassingen en anderzijds de verkoop van afgeleide producten.
28.00 Opbrengsten uit eigen vermogen
Het betreft hier occasionele rentes op het kapitaal of eventuele sponsorgelden die kunnen gegenereerd
worden.
86.40 Inbreng door PMV
Vanuit de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) werd eind 2005 een participatie van 522.113 euro
genomen in het kapitaal van het Reproductiefonds. Deze participatie werd ingebracht in 2005 en 2006.
Daarnaast werd er een overeenkomst gesloten waarbij PMV een geldlening ter beschikking stelt van 477.887
euro. Van deze geldlening werd in 2005 50.000 euro opgenomen. Het saldo, 427.887 euro, zal opgenomen
worden in 2007.
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Uitgaven
11.00 Personeel
In 2007 moet sterk gewerkt worden op de groei aan omzet, zowel wat de beeldafname betreft als de verkoop
van afgeleide producten. Hiertoe zal het personeelsbestand uitgebreid worden met een commerciële kracht.
Zo komt het personeelsbestand op 4 personen, wat nog steeds een minimale bezetting blijft.
12.00 Werkingskosten
Het betreft hier kosten voor de afgeleide producten, promotie en sensibiliseren, evenals voor
kantoorbenodigdheden en externe consultancy.
74.20 Investeringen
Het grootste deel van de investeringspost gaat naar de aanmaak van de digitale beelden, die worden aanzien
als het kapitaal van de onderneming. Daarnaast omvat deze post ook kleine verbeteringen aan de database
gestuurde website.

606

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

PROGRAMMA 45.3
DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN
(Programma 45.2 basisallocatie 41.01)
Begroting 2007
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR
code

ORAFIN
code

COFOG
code

08.21

Omschrijving

2006

2007

Overgedragen saldo

159

0

46.1

245D4610

Dotatie (PR 45.2 – b.a. 41.01)

272

275

16.0

245D1600

Eigen inkomsten

717

720

28.1

245D2810

Huuropbrengsten derden

57

48

1.205

1.043

Totaal ontvangsten

UITGAVEN
ESR
code

ORAFIN
code

COFOG
code

11.0

345D1100

08200

Personeelskosten

74.0

345D7400

08200

Investeringen

12.0

345D1200

08200

Werkingskosten

08200

Over te dragen saldo

03.22

Omschrijving

Totaal uitgaven

2006

2007

GVK

GOK

GVK

GOK

168

168

168

168

32

34

40

40

850

844

835

835

0

159

0

0

1.050

1.205

1.043

1.043

RESERVEFONDS
ONTVANGSTEN
ESR
code

ORAFIN
code

COFOG
code

Omschrijving

2006

Overgedragen saldo
Totaal ontvangsten

2007
1

1

1

1

UITGAVEN
ESR
code

ORAFIN
code

Totaal uitgaven
Saldo

COFOG
code

Omschrijving

2006

2007

GVK

GOK

0

0

0

0
1

GVK

GOK

1
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Bespreking Begroting 2007 per artikel
ONTVANGSTEN
08.2

Overgedragen saldo = 0,00 euro

46.1

Dotatie : 275.000,00 euro

16.0

Eigen inkomsten
Deze inkomsten bestaan o.a. uit: verhuur van kamers, diverse inkomgelden (tentoonstellingen,
tuinbezoeken,kasteelbezoeken….), verkoop van voeding en drank, verkoop brochures en boeken…
Huuropbrengsten derden
Er bestond een concessieovereenkomst met Bibitor voor het buitenhof waarin voorzien wordt dat zij
een vaste huursom van 12.394,68 euro per jaar moesten betalen. Deze overeenkomst eindigt op
30/09/06 waardoor in 2007 geen huur meer ontvangen wordt door Bibitor; verder wordt in dit
contract voorzien dat op de meeromzet jaarlijks 10% dient bijbetaald te worden. Deze betaling zal
wel in 2007 gebeuren.
Verder hebben wij nog een overeenkomst voor het gasthuis die 12.000 euro op jaarbasis bedraagt.
Huur voor de Kerk bedraagt 2.475 euro per jaar en de huur van het Apostelhuis 1.800 euro per jaar.

28.1

UITGAVEN
A.
G.V.K.
11.0

Personeelskosten
Het betreft hier de tijdelijke contracten voor tijdelijke projecten zoals baliepersoneel,
tentoonstellingen of Europese projecten.

74.1

Investeringen
Dit dient hoofdzakelijk voor de uitrusting van zalen en aankopen materiaal voor de keuken.
Een andere kost is de vervanging van onze dienstauto die meer dan 10 jaar oud is; er zijn regelmatig
zware kosten aan.

12.0

Werkingskosten
Dit zijn:
a. algemene werkingskosten
energiekosten(water, electriciteit, verwarming),
onderhoudscontracten,kopieerkosten,verzekeringen,frankeerkosten,promotiekosten,aankoop voedsel
en dranken.

b. programmering
muziek,tentoonstellingen,podiumactiviteiten en Europaklassen. De uitgaven in de programmering
zullen constant blijven omwille van de ondersteuning van initiatieven zoals orgelactiviteiten, opera,
tentoonstelling, podiumactiviteiten.Hierbij komt ook nog de reeds bestaande programmering van
Europaklassen ,hedendaagse tentoonstellingen, zondagsconcerten ea…
Tabel verdeling ordonnanceringskredieten
Tengevolge verbintenissen vorige jaren

Tengevolge verbintenissen 2007

11.0

0

168.000

74.1

0

40.000

12.0

0

835.000
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PROGRAMMA 45.4
MUZIEK, LETTEREN EN PODIUMKUNSTEN

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

NGK

Krediet
107.636

2003
Uitvoering

Krediet
112.543

2004
Uitvoering

2005
Krediet
113.779

2006
Krediet
133.007

2007
Krediet
140.846

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De strategische doelstellingen
Rekening houdend met de stimulerende rol van de cultuur in de samenleving, in het bijzonder van de
muziek, de letteren, de diverse podiumkunsten en de kunstenaars, worden de kredieten, voorzien onder het
programma 45.4 ‘Muziek, letteren en podiumkunsten’, aangewend:



om een divers, kwalitatief hoogstaand en intens kunstaanbod te verzekeren;
om de geïnteresseerde en kritische beleving van, en participatie aan, dit kunstaanbod te verhogen.

Deze strategische doelstellingen richten zich tot:




de volledige bevolking, met inbegrip van de internationale gemeenschap;
bepaalde doelgroepen binnen de bevolking;
en de spelers in het veld, in het bijzonder de kunstenaars.

B. De operationele doelstellingen
Om voormelde strategische doelstellingen te bereiken, worden de volgende operationele doelstellingen
vooropgesteld:
1. om een divers, kwalitatief hoogstaand en intens kunstaanbod te verzekeren:








het stimuleren van creatie op zich en het stimuleren van de erkenning van die creatie als een volwaardig
onderdeel van het kunstaanbod;
het stimuleren van het kwetsbare kunstaanbod, aanvullend en corrigerend aan het privé-initiatief, met
bijzondere aandacht voor het experiment, het ongewone;
het stimuleren van de professionalisering van de kunstbemiddelaars;
de ondersteuning van de bewaring, de ontsluiting en de (opnieuw) bekendmaking van het eigen
kunstpatrimonium;
de confrontatie mogelijk maken met het internationale kunstaanbod en de internationale kunstscène als
toetssteen en als inspiratiebron;
voor de kunstenaar een volwaardige werksituatie verzekeren;
een coherent, consequent en doelmatig kunstbeleid uitbouwen.
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2. om de geïnteresseerde en kritische beleving van en participatie aan dit kunstaanbod te verhogen:





de kunsteducatie stimuleren;
de spreiding van het kunstaanbod bevorderen;
de infrastructurele omkadering optimaliseren;
doelgroepgerichte en drempelverlagende acties ondersteunen.

Het is evident dat hierbij raakvlakken zijn met andere beleidssectoren, onder meer jeugdbeleid, sociaalcultureel volwassenenwerk, buitenlands beleid, mediabeleid en onderwijs, meer in het bijzonder
kunstonderwijs.

C. De instrumenten

a) Het decreet van 02 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars,
organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven,
publicaties en steunpunten.
b) Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2004 betreffende de uitvoering van het kunstendecreet van 2
april 2004.
De overheid heeft door haar keuze voor een integraal kunstenbeleid het specifieke belang van de kunstenaars
in de samenleving willen onderschrijven en ondersteunen. Door het invoeren van één Kunstendecreet wil de
overheid ook een concrete vertaling geven om globaal tot een vereenvoudigde en transparante regelgeving te
komen. Het Kunstendecreet speelt met andere woorden niet enkel in op een aantal inhoudelijke tendensen
binnen het kunstenlandschap, het brengt ook structuur aan in dat complexe en diverse landschap. Behalve de
administratieve vereenvoudiging van de regelgeving biedt het decreet ook rechtszekerheid voor sectoren die
vandaag ad hoc of via experimentele reglementen werden ondersteund. De voorziene reorganisatie van het
gehele kunstenlandschap zal zo ook bijdragen tot gelijkberechtiging van de verschillende disciplines en/of
functies in de kunsten.
Het Kunstendecreet beoogt een integrale aanpak voor alle kunstuitingen (muziek, beeldende en audio-visuele
kunsten, theater, letteren, dans, film, nieuwe media…). Het wil een ruimte creëren waarbinnen continue
veranderingen eigen aan de kunsten, kunnen worden ondervangen. Het doel is een beleid dat de
ontwikkelings-mogelijkheden en dimensies van zowel de verschillende organisatievormen, op het niveau van
de individuele kunstenaars, het niveau van de organisaties als van het landschap centraal stelt. Behalve het
maken en presenteren van de kunsten heeft het decreet ook oog voor de omkaderende aspecten die bijdragen
tot een beter begrip en grotere bekendheid van de kunsten(aars).
Het Kunstendecreet creëert de voorwaarden om tot een rijk artistiek landschap te komen, niet enkel in
Vlaams maar ook in internationaal perspectief. Het decreet speelt actief in op de verschillende tendensen die
zich in het kunstenlandschap – en daarbuiten - aandienen. Dit vertaalt zich in o.a. de volgende doelstellingen:
- maatschappelijke zingeving van één kunstenbeleid: positioneren van de kunsten in het algemene
cultuurbeleid/in de samenleving;
- dynamisch inspelen op artistieke ontwikkelingen;
- gelijkwaardige, flexibele, transparante en systematische aanpak voor alle kunstvormen;
- zichtbaarheid geven aan verschillende praktijken en organisatiemodellen: individuele kunstenaar,
productiekernen, ontwikkelingscentra, research, bemiddelaars …etc;
- het zichtbaar maken en ondersteunen van de verschillende wezenlijke functies van het culturele gebeuren:
creatie - bewaring – presentatie;
– omkadering (reflectie – educatie – sociaal-artistieke werking) - bevorderen van internationale oriëntatie en
samenwerking;
- coherente beleidsvoering en afstemming van adviserings- en subsidiëringssystemen;
- vermindering van de decretale massa: harmonisering en vereenvoudiging.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

610

De begroting 2006 was dan ook een eerste aanzet en neerslag van de voornoemde principes. De
basisallocaties, die verbonden waren aan het oude Podiumkunstendecreet en Muziekdecreet, werden op “pro
memorie” gezet. Nieuwe basisallocaties werden er gecreëerd om aan de verplichtingen van het
Kunstendecreet te kunnen voldoen waarbij er naar werd gestreefd om de kredieten van de oude
basisallocaties samen te brengen op zo weinig mogelijk nieuwe basisallocaties.
De basisallocatie 33.11, waarop vroeger de kredieten voor de muzieksector stonden, werd op pro memorie
gezet en de kredieten werden opgenomen in het Kunstendecreet (overkoepelend over de sectoren), zoals de
geest van het Kunstendecreet het voorschrijft.
Bij besluit van 23 juni 2006 besliste de Vlaamse regering om een bedrag van 19.420.000 euro toe te kennen
aan kunstenorganisaties binnen het muziekveld, hetgeen een substantiële stijging van de kredieten naar de
muzieksector betekent, namelijk een stijging met 3.498.000 euro of 20,5%. Een deel van dit bedrag werd
overgeheveld vanuit basisallocaties waarvan de middelen vanaf 2007 binnen het Kunstendecreet
geïntegreerd worden, met name vanuit de middelen van het Muziekdecreet, ba 33.11 en vanuit de middelen
voor het Concertgebouw Brugge, ba 33.54. De netto te financieren meerkost voor toepassing in 2007 van
deze ronde van het Kunstendecreet kan gefinancierd worden, conform de afspraken binnen de
meerjarenbegroting.
Erkennen
Overeenkomstig artikel 86 van het Kunstendecreet van 02 april 2004 worden de organisaties die
gesubsidieerd worden ook automatisch erkend.

Subsidiëren
Naast het Kunstendecreet wordt een belangrijk deel van de uitvoering van het letterenbeleid decretaal
geregeld met het decreet van 30 maart 1999 en toevertrouwd aan de Vlaamse openbare instelling: “Vlaams
Fonds voor de Letteren” (VFL).
Verder wordt de subsidiëring van bepaalde organisaties nominatief decretaal geregeld zoals de Vlaamse
Opera (VLOPERA) en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL);
Het aantal facultatieve subsidies vermindert systematisch. In de meeste gevallen gaat het om initiatieven die
omwille van hun inhoud en finaliteit buiten de bestaande decretale regelingen vallen, zoals vzw Theater Stap,
deze blijven nominatim ingeschreven in de uitgavenbegroting omwille van hun bijzonder karakter.
Toezicht
Alle organisaties, die erkend en gesubsidieerd worden krachtens het Kunstendecreet, worden jaarlijks
opgevolgd en - indien nodig - wordt bijsturing van de werking geëist of worden er sancties opgelegd.
Hetzelfde geldt voor de nominatief gesubsidieerde instellingen, met uitzondering evenwel van de openbare
instellingen “Vlaamse Opera” en “Vlaams Fonds voor de Letteren”. Het toezicht op die instellingen wordt
namelijk rechtstreeks, permanent en exclusief uitgeoefend via (een) vertegenwoordiger(s) van de Vlaamse
regering conform de toepasselijke decretale regeling.

Communiceren
Wederzijdse communicatie, overleg en samenwerking met de sector is een essentieel kenmerk van het
cultuurbeleid. Dit vindt zijn neerslag in de verplichte raadpleging van het veld voorzien in de
Cultuurpactwetgeving, in het decreet van 19 december 1997 houdende oprichting van een Raad voor
Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en in een
adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden.
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D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
-

het aantal aanvragen;
het aantal toegekende erkenningen;
het aantal toegekende subsidies;

-

het aantal door de beoordelingscommissies geformuleerde adviezen;
het aantal door de administratie geformuleerde adviezen;
het aantal inspectieverslagen;
het aantal operationele steunpunten;

-

het toenemend belang van de beleidsplannen van de instellingen;
het nagestreefde kwaliteitsniveau in de kunstbeoefening en op de podia;
de verplichting tot toepassing van de CAO’s met de daaruit volgende hogere uitgaven voor de
organisaties;
de toenemende bezorgdheid voor de ontlezing bij de bevolking;
het streven naar een grotere participatie door de bevolking en/of specifieke doelgroepen;
het aantal voorlichtingsacties;

-

Voor alle basisallocaties, die te maken hebben met het Kunstendecreet kan gesteld worden dat een aantal
taken wordt opgelegd en zorgt voor een verruiming van het veld.
Verder zijn er over de gehele lijn steeds meer aanvragen én meer begunstigden. Ingevolge dit decreet, maar
ook door het decreet op de Raad van Cultuur, is er veel meer secretariaatswerk, is er de verwerking van
zakelijk adviezen en de jaarlijkse beleidsnotas en zijn er nieuwe commissies.
'Kostendrijvers' zijn vooral de CAO's, de beleidsnota's en de begrotingen van de organisaties, maar ook het
artistiek en het zakelijke advies, alhoewel deze nooit dwingend zijn.
Een andere belangrijke kostendrijver is de indexering, die er onder andere moet voor zorgen dat de
personeelskosten gedragen kunnen blijven worden door de organisaties. Deze kost bedraagt voor 2007 in
totaal 1.859.000 € voor het programma 45.40.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 01.01 : Provisioneel krediet aanwenbaar voor de uitvoering van het Kunstendecreet
(nieuwe basisallocatie)
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
658

2007
Krediet
615

Zie ook basisallocatie 33.64; 33.65; 33.66; 33.68; 33.86; 33.89 en 34.03 van programma 45.40.
Deze basisallocatie met een provisioneel krediet werd ingeschreven in de uitgavenbegroting naar aanleiding
van de inwerkingtreding van het Kunstendecreet op 01.01.2006. Op het moment van de technische opmaak
van de begroting 2007 is het nog niet mogelijk om correct in te schatten hoeveel dossiers inzake subsidiëring
van projecten en individuele kunstenaars zullen worden ingediend en gehonoreerd op basis van de
voorwaarden van het Kunstendecreet. Op basis van de in 2006 toegekende subsidies kan echter een
voorlopige schatting worden gemaakt van de kredieten die in 2007 op deze afzonderlijke basisallocaties
nodig zijn. Om een uitbetaling van de begin 2007 toegekende subsidies mogelijk te maken binnen een voor
de organisaties aanvaardbare termijn, wordt dan ook een deel van deze kredieten (op basis van de subsidies
2006) vóór aanvang van het begrotingsjaar 2007 aan deze basisallocaties toegewezen. In de loop van het
begrotingsjaar 2007 zal het resterende krediet op deze basisallocatie overgeheveld worden naar de
voornoemde basisallocaties in functie van de (bijkomende) behoefte om de dossiers te kunnen honoreren.
Basisallocatie 12.20 : Uitgaven voor de aankoop van letterkundige werken, en van boeken en
tijdschriften over kunst en kunstenaars
2004
NGK

Krediet
17

2005
Uitvoering
100%

Krediet
17

Uitvoering
100%

2006
Krediet
17

2007
Krediet
17

Deze kredieten worden gebruikt voor de aankoop van letterkundige werken en boeken en tijdschriften over
kunst en kunstenaars. Constant beleid.
Basisallocatie 12.34

: Erfpacht Lunatheater Brussel
2004

NGK

Krediet
449

2005
Uitvoering
99,63%

Krediet
453

Uitvoering
100%

2006
Krediet
475

2007
Krediet
7

De kredieten op deze basisallocatie worden overgeheveld naar de dotatie van het FoCI onder PR 45.5 BA
61.02. We voorzien nog 7.000 euro op deze basisallocatie om eventuele nalatigheidsintresten te betalen.
Basisallocatie 33.06 : subsidie aan de vzw Stichting Ons Erfdeel
2004
NGK

Krediet
719

2005
Uitvoering
100%

Krediet
719

Uitvoering
100%

2006
Krediet
719

2007
Krediet
730

Deze verhoging van 11.000 euro betreft een indexbijpassing bij een overigens constant beleid.
Basisallocatie 33.09

: Subsidie aan de vzw deSingel voor het gemeenschappelijk beheer
2004

NGK

Krediet
1.291

2005
Uitvoering
100%

De verhoging van dit krediet betreft de index.

Krediet
1.291

Uitvoering
100%

2006
Krediet
1.307

2007
Krediet
1.322
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Basisallocatie 33.11 (pro memorie) : Subsidies aan professionele ensembles, concertorganisaties,
muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en festivals, het muziekcentrum van de Vlaamse
gemeenschap en compositieopdrachten en het verlenen van werkbeurzen (decreet van 31 maart 1998)
2004
NGK

Krediet
18.351

2005
Uitvoering
99,98 %

Krediet
18.480

Uitvoering
99,88 %

2006
Krediet
16.699

2007
Krediet
0

De subsidiëring toegekend binnen het kader van het Muziekdecreet eindigt op 31 december 2006. De
meerjarige subsidiëring voor muziekorganisaties gebeurt vanaf 1 januari 2007 binnen het Kunstendecreet. De
kredieten op deze basisallocatie worden overgeheveld naar ba 33.62, Subsidies aan kunsteducatieve
organisaties voor het geheel van de werking (Kunstendecreet 02.04.2004) enerzijds en ba 33.85, Subsidies
aan kunstorganisaties voor het geheel van hun werking (Kunstendecreet 02.04.2004), anderzijds.
Basisallocatie 33.16 : Subsidies voor aanvullende tewerkstelling in de sectoren Muziek,
Letteren en Podiumkunsten.
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
2.599

Uitvoering
100%

2006
Krediet
2.731

2007
Krediet
2.786

Met de middelen van deze basisallocatie wordt de regularisatie van de vroegere DAC-projecten in de
culturele en sociaal-culturele sectoren opgevolgd.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan:
-

het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van 13 juli 1999
de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 november 1999 (VR/99/26.11.doc0978 quater) dat de
regularisatie van de tewerkstellingsprogramma's gefaseerd zal verlopen.
het Vlaams intersectoraal akkoord social-profit van 29 maart 2000
de beslissing van de Vlaamse Regering op 30 juni 2000 (VR/2000/3006/DOC0619) m.b.t. de
implementatie inzake de regularisering.
de beslissing van de Vlaamse Regering op 10 juli 2001 waardoor de timing van de regularisatie licht
werd aangepast (VR/PV/2001/29 - punten 2 t.e.m. 4).

De Vlaamse regering had met de regularisatie de bedoeling de oorspronkelijke tewerkstellingsmaatregel om
te zetten in een structurele ondersteuning van de organisaties. In het social-profitakkoord werd
overeengekomen dat de tewerkstelling die met deze middelen wordt gerealiseerd globaal gelijk blijft.
Om dit mogelijk te maken werden de budgetten die door de administratie Werkgelegenheid aan de VDAB
werden overgedragen voor de uitbetaling van de lonen van de DAC-werknemers in de geregulariseerde
projecten overgedragen naar de organisatie-afdeling 45. Om de betrokken werknemers op basis van de
sectorale barema’s en verplichtingen te kunnen inschakelen binnen de organisatie werden bijkomende
middelen voorzien.
Vanaf 2005 werden de middelen voor de geregulariseerde DAC’ers binnen de sectoren Podiumkunsten en
Muziek in opvolging van artikel 13 van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor
tewerkstelling in de culturele sector, toegevoegd aan de subsidies die de betrokken organisaties ontvangen op
basis van de desbetreffende decreten. Een verhoging van het krediet is het resultaat van een verfijning van
het dossierbestand in verhouding tot de daadwerkelijke tewerkstelling.
In de loop van 2007 zal er nog 5.252 euro bijkomend krediet komen in het kader van het derde Vlaams
Intersectoraal Akkoord.
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Basisallocatie 33.30

: Subsidie aan vzw Theater Stap
2004

NGK

Krediet
275

2005
Uitvoering
100%

Krediet
275

Uitvoering
100%

2006
Krediet
275

2007
Krediet
300

De zeer specifieke werking van Theater Stap (Turnhout), die bestaat in het realiseren van theaterproducties met
mentaal gehandicapte personen binnen een professioneel uitgebouwde omkadering (5 VTE’s), maakt dat dit
initiatief niet kan worden ondersteund met de normen van het kunstendecreet van 2 april 2004, omwille van het
niet-professionele statuut van de (gehandicapte) acteurs.
Aangezien vzw Theater Stap vanaf 2007 geen beroep meer kan doen op de subsidies van de Nationale Loterij,
wordt het krediet vanaf 2008 verhoogd tot een totaalbedrag van 325.000 euro. Als overgang wordt het krediet op
deze basisallocatie voor 2007 met 25.000 euro verhoogd.
Basisallocatie 33.49

: Subsidies aan diverse Brusselse podia
2004

NGK

Krediet
1.188

2005
Uitvoering
100%

Krediet
1.188

Uitvoering
100%

2006
Krediet
1.712

2007
Krediet
2.755

Voor het begrotingsjaar 2006 bedroeg de subsidie van het PSK 609.000 euro en van het Kaaitheater 595.000
euro en de subsidie van de KVS 500.000 euro. Deze bedragen werden vermeerderd met een indexering van
8.000 euro (proportioneel verdeeld over het PSK en het Kaaitheater).
Omwille van de indexaanpassing wordt dit bedrag voor 2007 verhoogd tot 1.735.000 euro.
De huidige beheerssubsidie is voor het Kaaitheater ontoereikend; voor 2007 wordt dan ook een verhoging
met 20.000 euro voorzien.
Vanaf 2007 zal de subsidie aan de vzw Flagey waarvan een gedeelte bestemd is voor de eigen werking en
een gedeelte voor de residentie van het VRO/VRK ook vanuit deze basisallocatie gebeuren. In 2005 en 2006
bedroeg de totaalsubsidie aan vzw Flagey 1.000.000 euro. De subsidiëring gebeurde in die twee jaren vanuit
de middelen van Brusselse Aangelegenheden.
Basisallocatie 33.51

: Subsidie aan de vzw Ancienne Belgique voor het beheer
2004

NGK

Krediet
763

2005
Uitvoering
100%

Krediet
772

Uitvoering
100%

2006
Krediet
782

2007
Krediet
791

Dit krediet wordt aan de vzw Ancienne Belgique toegekend als tussenkomst in de
beheerskosten/huurdersonderhoud van het gebouwencomplex “Ancienne Belgique” te Brussel met een
gereputeerde concertzaal gekend in binnen- en buitenland, vergaderzalen, kantoorruimte….Dit
gebouwencomplex speelt ook een belangrijke rol in het kader van de Vlaamse aanwezigheid te Brussel.
Omwille van de indexaanpassing wordt dit bedrag voor 2007 verhoogd tot 791.000 euro.
Basisallocatie 33.52 : subsidie aan het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek
2004
NGK

Krediet
125

2005
Uitvoering
100%

Krediet
125

Uitvoering
100%

2006
Krediet
125

2007
Krediet
127

Deze verhoging van 2.000 euro betreft een indexbijpassing bij een overigens constant beleid.
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Basisallocatie 33.54 (pro memorie)

: Subsidie aan de vzw Concertgebouw Brugge

2004
NGK

Krediet
2.000
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2005
Uitvoering
100%

Krediet
2.000

Uitvoering
100%

2006
Krediet
2.300

2007
Krediet
0

Het Concertgebouw Brugge werd tot en met 2006 ad nominatim gesubsidieerd. Vanaf 1 januari 2007
ontvangt de organisatie een meerjarige subsidie in het kader van het Kunstendecreet als concertorganisatie.
De middelen op deze basisallocatie worden dan ook overgeheveld naar ba 33.85, Subsidies aan
kunstorganisaties voor het geheel van hun werking (Kunstendecreet 02.04.2004).
Basisallocatie 33.55 : subsidie aan de Stichting Lezen Vlaanderen

NGK

2004
Krediet
749

Uitvoering
100%

2005
Krediet
1074

Uitvoering
100%

2006
Krediet
1092

2007
Krediet
1108

Deze verhoging van 16.000 euro betreft een indexbijpassing bij een overigens constant beleid. In de loop van
2007 zal dit krediet nog worden verhoogd met 4680 euro ten gevolge van het derde intersectoraal akkoord.
Basisallocatie 33.62 : Subsidies aan kunsteducatieve organisaties voor het geheel van de
werking (Kunstendecreet 02.04.2004)
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
1000

2007
Krediet
2.880

Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties,
organisaties voor kunsteducatie, organisaties voor sociaal-artistieke werking, periodieke publicaties en
steunpunten in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009, en van instellingen van de
Vlaamse Gemeenschap in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 worden 6
kunsteducatieve organisaties gesubsidieerd voor het geheel van hun werking voor een totaalbedrag van
1.000.000 euro. Omwille van de indexaanpassing wordt dit bedrag voor 2007 verhoogd tot 1015.000 euro.
Bij besluit van 23 juni 2006 besliste de Vlaamse regering om een bedrag van 1.865.000 euro toe te kennen
aan kunsteducatieve organisaties binnen het muziekveld. Dit bedrag werd overgeheveld vanuit de middelen
van het Muziekdecreet , ba 33.11. In de loop van het jaar zal in het kader van VIA 3 (het derde intersectoraal
akkoord) een bijkomend bedrag van 3.296 euro worden ingeschreven op deze basisallocatie.
Basisallocatie 33.63 : Subsidies aan sociaal-artistieke organisaties voor het geheel van hun
werking (Kunstendecreet 02.04.2005)
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
1855

2007
Krediet
1.883

Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties,
organisaties voor kunsteducatie, organisaties voor sociaal-artistieke werking, periodieke publicaties en
steunpunten in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009, en van instellingen van de
Vlaamse Gemeenschap in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 worden 9 sociaalartistieke organisaties gesubsidieerd voor het geheel van hun werking voor een totaalbedrag van 1.855.000
euro. Omwille van de indexaanpassing wordt dit bedrag voor 2007 verhoogd tot 1.883.000 euro.
In de loop van het jaar zal in het kader van VIA 3 (het derde intersectoraal akkoord) een bijkomend bedrag
van 3.517 euro worden ingeschreven op deze basisallocatie.
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Basisallocatie 33.64

: Subsidies aan kunsteducatieve projecten (Kunstendecreet 02.04.2004)
2004

NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
85

2007
Krediet
85

Zie basisallocatie 01.01 van programma 45.40
Op basis van de in 2006 toegekende subsidies wordt voor 2007 een bedrag van 85.000 euro op deze
basisallocatie ingeschreven.
Basisallocatie 33.65

: Subsidies aan sociaal-artistieke projecten (Kunstendecreet 02.04.2004)
2004

NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
180

2007
Krediet
180

Zie basisallocatie 01.01 van programma 45.40
Op basis van de in 2006 toegekende subsidies wordt voor 2007 een bedrag van 180.000 euro op deze
basisallocatie ingeschreven.
Basisallocatie 33.66 : Subsidies met betrekking tot diverse internationale initiatieven van het
kunstendecreet (Kunstendecreet 02.04.2004)

2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
235

2007
Krediet
385

Zie basisallocatie 01.01 van programma 45.40
Op basis van de in 2006 toegekende subsidies wordt voor 2007 een bedrag van 385.000 euro op deze
basisallocatie ingeschreven.
Basisallocatie 33.67 : Subsidies voor publicaties (Kunstendecreet 02.04.2004) (Erfgoeddecreet
07.05.2004)

NGK

2004
Krediet
-

Uitvoering
-

2005
Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
400

2007
Krediet
400

Constant beleid voor de meerjarige subsidiëring van de periodieke publicaties. In de loop van 2007 zal dit
krediet nog worden verhoogd met 362 euro ten gevolge van het derde intersectoraal akkoord.
Basisallocatie 33.68

: Subsidies voor opnameprojecten (Kunstendecreet 02.04.2004)
2004

NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
60

2007
Krediet
60

Zie basisallocatie 01.01 van programma 45.40
Op basis van de in de eerste periode van 2006 toegekende subsidies wordt voor 2007 een bedrag van 60.000
euro op deze basisallocatie ingeschreven.
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Basisallocatie 33.69

:Subsidies aan steunpunten (Kunstendecreet 02.04.2004)
2004

NGK
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Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
2.870

2007
Krediet
2.913

Constant beleid.
Omwille van de indexaanpassing wordt dit bedrag voor 2007 verhoogd tot 2.913.000 euro. In de loop van het
jaar zal in het kader van VIA 3 (het derde intersectoraal akkoord) een bijkomend bedrag van 2.169 euro
worden ingeschreven op deze basisallocatie.
Basisallocatie 33.80 : Subsidies in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet voor muziek
letteren en podiumkunsten
2004
NGK

Krediet
3.970

2005
Uitvoering
99,0

Krediet
6.338

Uitvoering
96,8

2006
Krediet
181

2007
Krediet
639

Bij aanvang van het jaar 2007 wordt er een eerste schijf van de middelen, afkomstig uit de winstverdeling
van de Nationale Loterij, ingeschreven. Deze middelen zijn onder meer bestemd voor realisatie van projecten
in het kader van het kunstendecreet.
Basisallocatie 33.82

: Subsidie aan de vzw Beursschouwburg voor het beheer
2004

NGK

Krediet
300

2005
Uitvoering
100%

Krediet
300

Uitvoering
100%

2006
Krediet
300

2007
Krediet
300

Constant beleid.
Basisallocatie 33.85 : Subsidies aan kunstorganisaties voor het geheel van hun werking
(Kunstendecreet 02.04.2004)
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
57.932

2007
Krediet
78.197

Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 2005, gewijzigd bij besluit van 20 januari 2006,
houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, organisaties voor kunsteducatie, organisaties voor
sociaal-artistieke werking, periodieke publicaties en steunpunten in de periode van 1 januari 2006 tot en met
31 december 2009, en van instellingen van de Vlaamse Gemeenschap in de periode van 1 januari 2006 tot en
met 31 december 2010 werden de volgende subsidies toegekend: aan 37 kunstencentra en werkplaatsen voor
een totaalbedrag van 17.205.000 euro; aan 18 festivals voor een totaalbedrag van 4.465.000 euro; aan 40
theatergezelschappen voor een totaalbedrag van 25.100.000 euro; aan 6 dansgezelschappen voor een
totaalbedrag van 4.250.000 euro; aan 9 muziektheatergezelschappen voor een totaalbedrag van 3.595.000
euro; aan 15 organisaties in de sector beeldende kunst voor een totaalbedrag van 1.742.000 euro; aan 6
organisaties in de sector architectuur en vormgeving voor een totaalbedrag van 345.000 euro en 15
organisaties audiovisuele kunsten voor een totaalbedrag van 1.230.000 euro. Totaal: 57.932.000 euro.
Omwille van de indexaanpassing wordt dit bedrag voor 2007 verhoogd tot 58.777.000 euro.
Bij besluit van 23 juni 2006 besliste de Vlaamse regering om een bedrag van 19.420.000 euro toe te kennen
aan kunstenorganisaties binnen het muziekveld. Een deel van dit bedrag werd overgeheveld vanuit
basisallocaties waarvan de middelen vanaf 2007 binnen het Kunstendecreet geïntegreerd worden, met name
vanuit de middelen van het Muziekdecreet, ba 33.11 en vanuit de middelen voor het Concertgebouw Brugge,
ba 33.54. De netto te financieren meerkost voor toepassing in 2007 van deze ronde van het Kunstendecreet
kan gefinancierd worden, conform de afspraken binnen de meerjarenbegroting.
In de loop van het jaar zal in het kader van VIA 3 (het derde intersectoraal akkoord) een bijkomend bedrag
van 45.742 euro worden ingeschreven op deze basisallocatie.
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Basisallocatie 33.86 : Subsidies aan kunstorganisaties voor hun projecten (Kunstendecreet
02.04.2004)
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
2.133

2007
Krediet
2.133

Zie basisallocatie 01.01 van programma 45.40
Constant beleid. Het bedrag op deze basisallocatie is gebaseerd op de toegekende subsidies voor de projecten
in 2006.
Basisallocatie 33.87

: Subsidies aan kunstinstellingen (Kunstendecreet 02.04.2004)
2004

NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
21.700

2007
Krediet
22.026

Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties,
organisaties voor kunsteducatie, organisaties voor sociaal-artistieke werking, periodieke publicaties en
steunpunten in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009, en van instellingen van de
Vlaamse Gemeenschap in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 werden 4
kunstinstellingen gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 21.700.000 euro. Omwille van de indexaanpassing
wordt dit bedrag voor 2007 verhoogd tot 22.026.000 euro.
De Vlopera, eveneens gesubsidieerd als instelling van de Vlaamse Gemeenschap, is niet opgenomen in deze
basisallocatie maar wordt apart gesubsidieerd als Vlaamse Operbare Instelling in de uitgavenbegroting onder
programma 45.40 basisallocatie 41.04.
Basisallocatie 33.89
02.04.2004)

:Subsidies voor creatieopdrachten aan kunstenaars (Kunstendecreet

2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
90

2007
Krediet
90

Zie basisallocatie 01.01 van programma 45.40
Constant beleid. Het bedrag op deze basisallocatie is gebaseerd op de toegekende subsidies voor
creatieopdrachten in de eerste periode van 2006.
Basisallocatie 34.03

: Subsidies aan kunstenaars (Kunstendecreet 02.04.2004)
2004

NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
459

2007
Krediet
699

Zie basisallocatie 01.01 van programma 45.40
Ingevolge de uitvoering het kunstendecreet van 2 april 2004 werd de beslissing tot toekenning van subsidies
aan kunstenaars in 2006 uitgevoerd via een herverdelingsbesluit van de beschikbare middelen op programma
45.40 basisallocatie 01.01. Om de efficiënte van de uitbetaling van deze subsidies te optimaliseren worden
deze middelen rechtstreeks op basisallocatie 34.03 van programma 45.40 geplaatst.
Sinds de invoering van het schottenloze Kunstendecreet worden ook aanvragen ter ondersteuning ingediend
van kunstenaars uit andere sectoren dan de beeldende kunst. Vanuit de podiumsector, de muzieksector, de
architectuursector, de audiovisuele sector e.a. worden sinds 2006 aanvragen binnen deze regeling
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gehonoreerd. Het is te verwachten dat dit aantal aanvragen alleen maar zal stijgen van zodra deze
mogelijkheid, die tot nu toe in deze sectoren niet bestond, aan bekendheid wint.
Bijkomend heeft de minister van cultuur zich expliciet geëngageerd om meer budget vrij te maken voor de
ondersteuning van de kunstenaars. Daarom wordt dit krediet met 240.000 euro verhoogd.
Basisallocatie 41.02 : dotatie aan het Vlaams Fonds voor de Letteren

NGK

2004
Krediet
4058

Uitvoering
100%

2005
Krediet
3728

Uitvoering
100%

2006
Krediet
3443

2007
Krediet
3733

Deze toename betreft enerzijds een verhoging van 40.000 euro voor de indexering van de dotatie, en
anderzijds een verhoging van 250.000 euro. Deze verhoging kadert in een beleidsovereenkomst om jaarlijks,
tot het einde van de lopende legislatuur, een verhoging toe te passen met als opdracht o.m. het stripbeleid en
het internationale promotie- en vertalingenbeleid te intensifiëren.
Basisallocatie 41.03 : dotatie aan de Koninklijke Academie voor de Nederlandse Taal- en
Letterkunde – Gent (art. 14 en 15 van het decreet van 13.02.1980)

NGK

2004
Krediet
350

Uitvoering
100%

2005
Krediet
350

Uitvoering
100%

2006
Krediet
355

2007
Krediet
360

Deze verhoging van 5000 euro betreft een indexbijpassing bij een overigens constant beleid.
Basisallocatie 41.04

: Dotatie aan de Vlaamse Opera (Vlopera)
2004

NGK

Krediet
13.682

2005
Uitvoering
100%

Krediet
13.507

Uitvoering
100%

2006
Krediet
11.455

2007
Krediet
11.660

Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties,
organisaties voor kunsteducatie, organisaties voor sociaal-artistieke werking, periodieke publicaties en
steunpunten in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009, en van instellingen van de
Vlaamse Gemeenschap in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 wordt de Vlaamse
Opera gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 14.450.000 euro, waarvan 3.000.000 euro vanuit de
Nationale Loterij via programma 45.40, basisallocatie 41.80. Omwille van de indexaanpassing wordt dit
bedrag voor 2007 verhoogd tot 11.660.000 euro.
Basisiallocatie 41.05 : Dotatie aan de nv van publiek recht V.R.T. voor de betaling van werkings- en
personeelskosten die de VRT ten laste neemt en die verband houden met de werking van het
voormalig VRT-Philharmonisch orkest en het voormalig VRT-koor (Decreet van 13 april 1999)(pro
memorie)
2004
NGK

Krediet
3.300

2005
Uitvoering
100%

Krediet
3.255

Uitvoering
100%

2006
Krediet
3.150

2007
Krediet
0

Het decreet van 19 december 1997 machtigt de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van
de vereniging zonder winstgevend doel “Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor”. Het voornoemde decreet
voorziet in artikel 5 dat de Vlaamse gemeenschap jaarlijks een subsidie toekent aan die vereniging als
financiële tegemoetkoming in de werkings- en personeelskosten. De jaarlijkse subsidie wordt nominatim
opgenomen in de uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap.
De vzw “Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor” is belast met de zakelijke en artistieke leiding van de beide
voornoemde VRT-ensembles, het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor. De voornoemde vzw neemt
alle werkingskosten ten laste van dit orkest en koor. Artikel 5bis van het decreet van 19 december 1997
verplichtte de vzw Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor om alle contractuele VRT-personeelsleden over te
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nemen, met behoud van hun essentiële arbeidsvoorwaarden, die bij de VRT uit hoofde van hun functie, als
orkestmusicus, koorlid, administratieve medewerker… met de beide voormalige VRT-ensembles verbonden
waren.
Een gedeelte van het globale krediet voorzien onder basisallocatie 33.87 is bestemd om de subsidie te
financieren die de Vlaamse gemeenschap aan de nv van publiek recht VRT toekent krachtens het decreet van
13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie van het statutair en contractueel personeel van het VRTFilharmonisch orkest en het VRT-koor. Deze subsidie vergoedt de VRT voor alle kosten die de VRT nog ten
laste moet nemen en die voortspruiten uit de werking van de beide voormalige VRT-ensembles. Concreet
gaat het om de personeelskosten van de statutaire VRT-ambtenaren die uit hoofde van hun functie verbonden
waren met de beide voormalige VRT-ensembles, als orkestmusicus, koorlid, administratieve medewerker…
en die nu die functie verder uitoefenen bij de beide nieuwe ensembles.
In functie van de evolutie van de kosten die de VRT nog ten laste moet nemen, zal het benodigde krediet
voorzien onder de basisallocatie 33.87 (het gedeelte dat werd toegekend aan de vzw “Vlaams Omroeporkest
en Kamerkoor”) overgeheveld worden naar de basisallocatie 41.05 in de loop van 2007. In 2007 wordt
opnieuw gestart met het gehele krediet op ba 33.87 “Subsidies aan kunstinstellingen (Kunstendecreet
02.04.2004) en een pro memorie inschrijving voor ba 41.05.
Via ministerieel besluit wordt kredieten overgeheveld van ba 33.87 (subsidies aan kunstinstellingen), naar
ba 41.05. Van ba 41.05 worden op basis van maandelijkse afrekeningen de personeelskosten van VRTpersoneel bij het VRO/VRK uitbetaald.
Basisallocatie 41.80 : Dotatie aan de Vlaamse Opera (Vlopera) gefinancierd met de netto opbrengst
van de winst van de Nationale Loterij
2004
NGK

Krediet
545

2005
Uitvoering
100%

Krediet
545

Uitvoering
100%

2006
Krediet
3.000

2007
Krediet
1.665

Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties,
organisaties voor kunsteducatie, organisaties voor sociaal-artistieke werking, periodieke publicaties en
steunpunten in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009, en van instellingen van de
Vlaamse Gemeenschap in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 wordt de Vlaamse
Opera gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 14.450.000 euro, waarvan 3.000.000 euro vanuit de
basisallocatie 41.80.
Bij de aanvang van 2007 wordt er van die 3.000.000 euro al 1.665.000 euro krediet op de basisallocatie gezet;
het resterend bedrag zal in de loop van het jaar per herverdeling uit de middelen van de Nationale Loterij
komen.
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PROGRAMMA 45.5
ALGEMEEN CULTUURBELEID
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
(bedragen in duizend euro)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
68.812
57
201
0
9.040

2004
Uitvoering %
88,29
99,90
78,47
99,99

Krediet
68.327
182
117
0
12.151

2005
Uitvoering %
87,97
99,27
74,42
99,98

2006
Krediet
68.352
182
117
46
13.028

2007
Krediet
74.260
100
350
278
38.835

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Binnen het programma 45.5 – algemeen cultuurbeleid – worden voor de beide agentschappen van het
ministerie een aantal acties gecoördineerd. Op verschillende basisallocaties worden uitgaven gedaan voor het
volledige ministerie. Deze gemeenschappelijkheid heeft onder meer betrekking op het infrastructuur- en
tewerkstellingsbeleid (FOCI b.a. 61.02; VIA b.a. 33.06; b.a. 33.73, 33.74), het internationale beleid (b.a.
12.22, 33.05), het kinderrechtenbeleid (b.a. 33.24), studies en enquêtes (b.a. 12.24). Voorts worden de
subsidies voor cultuurhuizen met een beleidsveldoverschrijdende werking via programma 45.5
gesubsidieerd, zoals CultuurNet Vlaanderen (b.a. 33.12), het Vlaams-Nederlands Huis (b.a. 33.10), Kunst en
Democratie (b.a. 33.20), het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis (b.a. 33.28).
Daarnaast worden nieuwe b.a. voorzien voor beleidslijnen met een transversaal karakter: e-cultuur (b.a.
12.32), diversiteitsbeleid (b.a. 12.33, 33.22), cultuurindustrie (b.a. 12.11) en voor nieuwe initiatieven
(Vlaamse Gebarentaal b.a. 33.27, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk b.a. 33.25).

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 01.01: Provisioneel krediet aanwendbaar voor overdracht naar andere gesplitste
ordonnanceringskredieten van organisatieafdeling 45
2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK

2007
Krediet

70

Dit krediet wordt aangewend voor eventuele tekorten in de betalingskredieten op gesplitste kredieten binnen
organisatieafdeling 45.
Basisallocatie 12.11: Beleidsinstrumentarium Cultuurindustrie
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet
600

2007
Krediet
850

622

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

In de beleidsnota Cultuur 2004-2009 wordt een beleid voor de cultuurindustrie in Vlaanderen als belangrijke
strategische doelstelling geformuleerd. In de loop van 2006 werd intensief gewerkt aan de uitbouw van een
ondersteuningsinstrument voor de culturele industrieën in Vlaanderen. Via Cultuurinvest zullen organisaties
die culturele producten of diensten met winstoogmerk ontwikkelen, ondersteund worden in hun werking.
Cultuurinvest, dat in de schoot van PMV zal opgericht worden, zal rechtstreeks investeren via drie eigen
instrumenten, m.n. achtergestelde leningen, projectfinanciering en groeikapitaal. Daarnaast zal Cultuurinvest
een faciliterende rol opnemen via samenwerking met andere partners zoals Vinnof, Waarborgbeheer, het
federale Participatiefonds, Flanders Investment and Trade, …
Vanaf 2006 worden middelen voorzien voor de oprichting van Cultuurinvest. In 2006 werd hiertoe 600.000 €
voorzien. Het beleid voor de cultuurindustrieën zal ten vroegste in 2008 op volle snelheid komen. In 2007
wordt 850.000 € voorzien voor de verdere ontwikkeling en ondersteuning van dit instrument.
Basisallocatie 12.12: Huurgelden van gebouwen
Pro memorie
Basisallocatie 12.19: Bijzondere en specifieke werkingskosten en uitgaven andere dan bedoeld in de
overige basisallocaties.
2004
NGK

Krediet
440

2005
Uitvoering
100

Krediet
741

Uitvoering
99,69

2006
Krediet
730

2007
Krediet
0

Deze basisallocatie werd gebruikt voor de specifieke werkingskosten van de administratie Cultuur. Ten
gevolge van BBB werd in de loop van 2006 een herverdelingsbesluit opgemaakt om het saldo van deze
basisallocatie na 1 april 2006 te verdelen over het departement, de IVA Kunsten en Erfgoed en de IVA
Sociaal Cultureel werk voor Volwassenen en Jeugd.
Basisallocatie 12.22: Allerhande uitgaven m.b.t. internationale en interregionale culturele
samenwerking
duizend euro
NGK

Krediet
938

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
848

2005
Uitvoering %
100 %

2006
Krediet
898

2007
Krediet
898

Met deze middelen zal uitvoering gegeven worden aan het internationale cultuurbeleid zoals de minister het
in zijn beleidsbrief uittekent. Daarbij kunnen volgende posten onderscheiden worden.
Een belangrijk deel van de middelen gaat naar het residentiebeleid (internationale residenties in Vlaanderen
en samenwerking via overeenkomsten met residenties in het buitenland).
Voorts wordt de aanwezigheid op belangrijke internationale evenementen en de promotie van kunstenaars en
kunstproducten op toonaangevende manifestaties via deze basisallocatie gerealiseerd.
De uitvoering van werkprogramma’s in het kader van bilaterale culturele akkoorden en/of samenwerkingsverdragen gebeurt naargelang de omstandigheden ook via opdrachten, die op deze basisallocatie vastgelegd
worden (zie ook. BA 33.05). Bijdragen aan multilaterale organisaties en lidgelden voor internationale
netwerken worden via deze basisallocatie gefinancierd. Deze basisallocatie wordt ten slotte aangewend voor
de zendingen van de minister, leden van het kabinet en externe experts alsook voor de ontvangsten van
buitenlandse gasten.
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Basisallocatie 12.24: Enquêtes, studies en audits
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

57
201

99,89
78,46

182
117

99,27
74,42

182
117

100
280

De basisallocatie 12.24 (enquêtes, studies en audits) heeft als opzet om onderzoek naar beleidsrelevante
kwesties mogelijk te maken. Via dit bedrag kunnen voor bepaalde kwesties een beperkt aantal onderzoeken
uitbesteed worden. Een degelijke beleidsvoorbereiding vereist immers de mogelijkheid om beleidsrelevante
thema’s onderzoeksmatig te laten uitwerken. De kredietbehoefte is gekoppeld aan de reguliere vraagprijs
voor kortlopend onderzoek. Via het voorziene budget voor 2007 kunnen twee kortlopende onderzoeken
uitbesteed worden.
Het gesplitste vastleggingskrediet voor 2007 wordt verlaagd tot 100.000 euro. Het grootste aandeel daarvan
wordt aangewend voor de nieuwe ba 33.27 “Subsidies in het kader van de Vlaamse Gebarentaal”.
Basisallocatie 12.25 Allerhande uitgaven met betrekking tot communicatie (pro memorie)
Deze basisallocatie werd gebruikt voor de kosten met betrekking tot communicatie van de administratie
Cultuur. Ten gevolge van BBB werd in de loop van 2006 een herverdelingsbesluit opgemaakt om het saldo
van deze basisallocatie na 1 april 2006 te verdelen over het departement, de IVA Kunsten en Erfgoed en de
IVA Sociaal Cultureel werk voor Volwassenen en Jeugd.
Basisallocatie 12.30: Samenwerking met de Franse Gemeenschap

NGK

Krediet
n.v.t.

2004
Uitvoering %
n.v.t.

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
100

2007
Krediet
150

In uitvoering van de beleidsnota en de beleidsbrief Cultuur zullen de gesprekken met de Franse
Gemeenschap hervat worden met het oog op het sluiten van een cultureel akkoord. In het kader van dergelijk
cultureel akkoord zullen concrete samenwerkingsprojecten ondersteund worden. Er is een verhoging van het
budget voorzien van 50.000 € om de werking die in 2006 reeds ontwikkeld werd, te intensiveren. Een
mogelijke piste daarbij is het gemeenschappelijke optreden in het buitenland. Deze piste moet uitgewerkt
worden in het culturele akkoord.
Basisallocatie 12.32: Werkingsmiddelen E-cultuur
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet
80

E-cultuur staat voor een nieuw cultureel paradigma dat volop in ontwikkeling is: de manier waarop we
cultuur maken, verspreiden, bewaren en eraan participeren verandert grondig o.i.v. de informatie- en
communicatietechnologie. In 2005-2006 lag de focus op visieontwikkeling, het formuleren van aanzetten tot
een integraal beleid ter zake en op communicatie en sensibilisering. In 2007 dienen de beleidsaanbevelingen
verder te worden verfijnd en uitgewerkt met het oog op het realiseren van een structureel beleid vanaf 2008.
Deze oefening dient zich te focussen op de mogelijkheden van zowel het bestaande beleidsinstrumentarium
en als van een aantal nieuwe initiatieven.
Diverse beleidsaanbevelingen liggen in de lijn van visieontwikkeling, sensibilisering, kennisopbouw en deling. De overheid dient enerzijds zelf verdere knowhow m.b.t. een integraal e-cultuurbeleid op te bouwen
en vervult anderzijds een faciliterende en stimulerende rol op dit vlak naar de sectoren uit het beleidsdomein
CJSM. Concreet gaat het om de volgende zaken:
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-

het opstarten van samenwerkingstrajecten met partners van binnen en buiten Cultuur om
aanbevelingen te concretiseren en gepaste acties te ontwikkelen;
het uitwerken van een investeringsplan dat in kaart brengt wat een inhaalbeweging op het vlak van
o.m. culturele digitale content betekent;
het initiëren van of participeren aan studiedagen of workshops ;
het participeren aan een e-culturefair i.s.m. partners uit binnen- en buitenland;
het verder internationaal inbedden van het e-cultuurbeleid van Vlaanderen door o.m. buitenlandse
experts te bevragen op hun ontwikkelde instrumentarium of experts uit Vlaanderen af te vaardigen.

Basisallocatie 12.33: Werkingsmiddelen in het kader van het diversiteitsbeleid
2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

NGK

2006
Krediet
20

2007
Krediet
250

De middelen worden voorzien voor de uitvoering van het actieplan interculturalisering van, voor en door
cultuur, jeugdwerk en sport, dat in februari 2006 werd voorgesteld en dat een concretisering betekent van de
in de beleidsnota’s Cultuur, Jeugd en Sport aangekondigde prioritaire aandacht voor culturele diversiteit. De
middelen worden aangewend voor de uitvoering van de in het actieplan aangekondigde acties:
1. de oprichting en uitbouw van een kennisknooppunt dat interculturele ervaringen op een toegankelijke en
praktijkgerichte manier inventariseert, duidt en ontsluit en op een dynamische manier communiceert en een
sectoroverschrijdend netwerk ontwikkelt;
2. het opzetten van trajecten onder professionele begeleiding voor en in samenspraak met
beoordelingscommissies om vanuit een gedeeld referentiekader interculturaliteit te kunnen beoordelen;
3. uitwerken van een campagne om nieuwe netwerken van mensen (waaronder mensen met een etnischcultureel diverse achtergrond) aan te trekken én op te leiden om te zetelen in een beoordelingscommissie of
adviesraad;
4. voorbereiding van het Europees jaar van de Interculturele Dialoog (2008);
Basisallocatie 12.35: Werkingskosten en uitgaven strategische adviesraad
2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK

2007
Krediet
65

Het kaderdecreet van 18 juli 2003 regelt de uitbouw van een transparant, eenvoudig en doelmatig
adviesstelsel betreffende beleidsaangelegenheden. In uitvoering van dit decreet wordt aan de strategische
adviesraden rechtspersoonlijkheid toegekend. Voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt
één strategische adviesraad opgericht. Om de bij decreet toegekende opdrachten te vervullen dienen de
nodige middelen te worden begroot.
In 2007 wordt een budget van 65.000 euro voorzien voor de vergoedingen aan de leden en voor de
administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Basisallocatie 12.36: Allerhande uitgaven m.b.t. billijke vergoeding
2004
NGK

Krediet
0

2005
Uitvoering
0

Krediet
0

Uitvoering
0

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

In het huidige regeerakkoord werd opgenomen dat de Vlaamse overheid de billijke vergoeding financieel en
administratief ten laste zal nemen en de financiering van een vrijstellingsregeling inzake auteursrechten voor
sociaal-culturele verenigingen zal onderhandelen. Om hieraan uitvoering te geven wordt een nieuwe
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basisallocatie (33.36) opgericht. Eventuele andere uitgaven die ermee gepaard gaan kunnen via deze allocatie
via herverdeling worden voorzien.
Basisallocatie 12.70: Bijzondere en specifieke werkingskosten en uitgaven andere dan bedoeld in de
overige basisallocaties (departement).
2004
NGK

Krediet
0

2005
Uitvoering
0

Krediet
0

Uitvoering
0

2006
Krediet
92

2007
Krediet
121

Deze basisallocatie wordt gebruikt om de werkingskosten en presentiegelden van de verschillende
adviesraden te bekostigen.
Verder laat deze basisallocatie het departement CJSM toe beleidsvoorbereidend en uitvoerend werk te
verrichten. Hiertoe worden de nodige wetenschappelijke naslagwerken, boeken, tijdschriften, abonnementen,
klein materiaal, diverse kosten aangaande representatie, vorming en opleiding aangerekend op deze
basisallocatie.
Basisallocatie 12.71 Bijzondere en specifieke werkingskosten en uitgaven andere dan bedoeld in de
overige allocaties (IVA Kunst en erfgoed)
2003
NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2005
Krediet
-

2006
Krediet
568

Deze basisallocatie ontstaat uit de eerdere basisallocatie 12.19, die werd opgesplitst naar de verschillende
entiteiten naar aanleiding van BBB.
a. De werkingskosten van de adviesraden en diverse commissies in het kader van het
- Decreet van 2 april houdende subsidiëring van kunstorganisaaties, kunstenaars, organisaties voor
kunsteducatie en organisaties voor sociaal artistieke werking,internationale initiatieven, publicaties
en steunpunten (‘Kunstendecreet’).
- Decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid
(‘Erfgoeddecreet’).
- Decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van
uitzonderlijk belang.
- Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor
volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur.
b. De specifieke werkingskosten voor de diensten van de Administrateur-generaal, de afdeling Kunsten en de
afdeling Erfgoed.
Om het agentschap kunst en erfgoed toe te laten een gedegen beleidsuitvoerend werk te verrichten moeten
werkingsmiddelen worden voorzien. Hiervoor moeten zij beschikken over de nodige wetenschappelijke
naslagwerken, boeken, tijdschriften, abonnementen, klein materiaal, het kunnen betalen van diverse kleinere
kosten.
Om het agentschap en haar afdelingen in staat te stellen permanent krijtlijnen uit te tekenen en de
organisatieontwikkeling in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te vertalen en te implementeren, is
het noodzakelijk dat hiertoe elke afdeling en het agentschap als een geheel hiervoor de nodige kredieten
heeft Gelet op het belang en de omvang van de BBB-operatie is het eveneens noodzakelijk hiervoor beroep
te doen op externe deskundigheid., teneinde efficiënt en resultaatgericht te kunnen werken. Voor het jaar
2007 wordt voor dit onderdeel van de specifieke werkingskosten een belangrijk aandeel gereserveerd.
Eveneens binnen dit budget op te vangen zijn bijzondere opdrachten die kunnen gegeven worden naar
aanleiding van optimalisatie van de eigen werking. Zo is er een evaluatie voorzien van de eerste
werkingsjaren van de vernieuwde decreten, en is een opdracht naar eerste effectmeting hier aan de orde.
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De catering voor de diverse commissies is ook aan te rekenen op dit budget.
Na opsplitsing van de kredieten, betekent dit bedrag constant beleid.
Basisallocatie 12.72: Bijzondere en specifieke werkingskosten andere dan bedoeld in de overige
basisallocaties (IVA Sociaal-cultureel werk)

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
47

De middelen worden aangewend voor de werkingskosten van de adviesraden en diverse
beoordelingscommissies in het kader van het decreet van 29 maart 2002 decreet op het Vlaamse Jeugdbeleid:
- adviescommissie landelijk jeugdwerk, adviescommissie participatie en informatie, adviescommissie
experimenteel, adviescommissie internationaal en adviescommissie cultuurparticipatie.
Basisallocatie 12.76: Allerhande uitgaven met betrekking tot communicatie (departement)
2004
NGK

Krediet
313

2005
Uitvoering
99,71

Krediet
166

Uitvoering
88

2006
Krediet
56

2007
Krediet
57

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en
Media gebruikt de basisallocatie 12.76 voor de interne en externe communicatie van het departement en het
ministerie. Daarvoor hanteert het departement een mix van verschillende communicatiekanalen: intranet,
internet, evenementen, infovergaderingen, personeelsvergaderingen, brochures, flyers etc.
Verder staat het departement ook in voor de bekendmaking in de Vlaamse media van subsidies verleend aan
de verschillende sectoren van het beleidsdomein en voor de herinnering aan de uiterste indieningdata van de
aanvragen voor deze subsidies, voor de bekendmaking van wedstrijden, e.d.
Tot slot begeleidt het departement ook communicatie-initiatieven i.v.m. de verschillende sectoren waarnaar
het zijn dienstverlening richt, onder meer ook onder impuls van de bevoegde minister(s).
Basisallocatie 12.77 Allerhande uitgaven met betrekking tot communicatie (IVA Kunst en Erfgoed)
2003
NGK

Krediet
-

2004
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2005
Krediet
-

2006
Krediet
57

Deze basisallocatie ontstaat uit de eerdere basisallocatie 12.25, die werd opgesplitst naar de verschillende
entiteiten naar aanleiding van BBB.
Het agentschap Kunst en erfgoed staat in voor de bekendmaking van subsidies verleend aan de culturele
sector en voor de herinnering aan de uiterste indieningdata van de aanvragen voor deze subsidies, voor de
bekendmaking van wedstrijden, e.d.
Tevens worden er op regelmatige basis infodagen georganiseerd waarop het werkveld inlichtingen kan
inwinnen over decreten, reglementen e.d. Ook deze worden aangekondigd in de kranten.
In het kader van de reorganisatie BBB, staat Het agentschap voor een nieuwe uitdaging. Vermits de
administratie overgaat in een beleidsdomein en uitgebreid wordt, is het noodzakelijk dat de nieuwe
organisatiestructuur en –cultuur bekend gemaakt wordt naar het culturele veld en het grote publiek. Daarvoor
worden normaliter een aantal kanalen, middelen ingeschakeld: bekendmakingcampagne in de media,
voorstellingsbrochure, infodag enz.
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Met de plaatsing van advertenties in de Vlaamse kranten bereiken we nog altijd een groot deel van het
doelpubliek, vooral als deze verschijnen op dagen dat er een culturele bijlage bij de kranten zitten. De
plaatsing van deze advertenties wordt gecombineerd met publicatie op de desbetreffende websites van de
administratie, de websites van de steunpunten en de nieuwsbrieven van de administratie en de steunpunten.
Vermits het agentschap hier het constant beleid aanhoudt, zal noodgedwongen een inperking plaatsvinden
van de initiatieven. Immers: 5 advertenties, 2 dagen in drie kranten per jaar, kost reeds 55.000 euro.
Bij de berekening werd rekening gehouden met het aantal reglementen, decreten en infodagen waarrond een
advertentie zou moeten geplaatst worden in de voornaamste Vlaamse kranten op 2 data op basis van de
eenheidsprijs per advertentie. Deze eenheidsprijzen worden vastgelegd in het raamcontract dat de Vlaamse
Gemeenschap heeft met Be-media.
Na opsplitsing van de kredieten, betekent dit bedrag constant beleid.
Basisallocatie 12.78: Allerhande uitgaven met betrekking tot communicatie (IVA Sociaal- Cultureel
Werk)

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
56

In het kader van BBB wordt de basisallocatie 12.25 van het Programma 45.5 opgesplitst in drie nieuwe
basisallocaties waarbij, conform de uitgangspunten van BBB, de kredieten in evenredigheid worden
toegewezen aan de entiteiten van het Ministerie (Departement en IVA’s). Bedoeling is dat elke entiteit
instaat voor de noodzakelijke communicatieve initiatieven naar de buitenwereld.
De basisallocatie 12.78 is bestemd voor het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.
Basisallocatie 12.90 Opzetten en organiseren van tentoonstellingen en van opvoedkundige
tentoonstellingen alsook van initiatieven ter bevordering van de professionele kunsten en de musea
2004
VRK

Krediet
322

2005
Uitvoering
3.7

Krediet
278

Uitvoering
0

2006
Krediet
40

2007
Krediet
278

Deze basisallocatie vindt haar oorsprong in artikel 22 van het decreet van 21-12-1990.
De laatste jaren heeft dit fonds een ietwat sluimerend bestaan gekend, maar het agentschap zal in de
toekomst dit fonds actiever aanwenden, onder andere met betrekking tot de buitendiensten, en de
verdergaande responsabilisering in het kader van BBB.
Basisallocatie 33.05: Allerhande uitgaven m.b.t. internationale en interregionale culturele
samenwerking
duizend euro

NGK

Krediet
4.829

2004
Uitvoering %
99,65 %

Krediet
5.036

2005
Uitvoering %
99,7 %

2006
Krediet
2.899

2007
Krediet
3.098

Met deze middelen zal uitvoering gegeven worden aan het internationale cultuurbeleid zoals de minister het
in zijn beleidsbrief Cultuur uittekent. Daarbij kunnen volgende posten onderscheiden worden.
Een belangrijk deel van de middelen wordt gebruikt voor de subsidies aan internationale initiatieven binnen
het kunstendecreet. Het betreft internationale projecten, werkverblijven, internationale netwerkorganisaties
en tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten vanuit en naar het buitenland. Buiten het
kunstendecreet worden ook werkverblijven aan specifieke kunstencentra in het buitenland en kunstbeurzen
voor galerijen gesubsidieerd.
Ook de financiering van de subsidies van internationale projecten binnen het erfgoeddecreet gebeurt met de
middelen van deze basisallocatie. Ten slotte voorziet het reglement internationale culturele projecten en
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punctuele tussenkomsten amateurkunstensector 2006 subsidies, die via deze basisallocatie gefinancierd
worden. Naast de uitvoering van de toepasselijke decreten of het relevante reglement gaan er middelen naar
de uitvoering van de werkprogramma’s, die aangenomen werden in het kader van bilaterale culturele
akkoorden en/of samenwerkingsverdragen. Voor de samenwerking met de prioritaire partners zoals daar zijn
Nederland en China worden belangrijkere bedragen voorzien.
Ten slotte wordt een omvangrijk deel van de middelen aangewend voor samenwerkingsontwikkeling.
Concreet gaat het om projecten in en met Marokko en Zuid-Afrika. Wat Marokko betreft, zullen op basis van
de verkenning, die in 2006 uitgevoerd werd, concrete projecten en initiatieven ondersteund worden. De
samenwerking met Zuid-Afrika focust op de ondersteuning van vier lokale gemeenschapscentra.
Basisallocatie 33.06: Subsidies in het kader van tewerkstellingsmaatregelen voor de sociaal culturele
sector in uitvoering van het VIA-akkoord
2004
NGK

Krediet
6.387

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
7.778

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
8.419

2007
Krediet
8.587

De budgetten voor de uitvoering VIA-akkoorden afgesloten tussen 1998 en 2005 groeien niet verder aan . De
bestemming van deze budgetten blijft dezelfde:
- loonharmonisering
- vorming
- managementondersteuning
- extra-verlof
- omkadering van werknemers van 50 jaar en ouder
Basisallocatie 33.07 Subsidies aan het kunstenloket
2004
NGK

Krediet
258

2005
Uitvoering
100

Krediet
250

Uitvoering
100

2006
Krediet
258

2007
Krediet
258

Constant beleid
Basisallocatie 33.09: Subsidie aan het sociaal fonds voor sociaal-cultureel werk van de Vlaamse
Gemeenschap voor het betalen van de werkgevers, aangesloten bij het paritair comite 329, cultuur,
voor het wegwerken van anomalien inzake tewerkstelling in de culturele sector in uitvoering van het
Vlaams Intersectorieel Akkoord van 3 april 1998 voor de social profitsector (pro memorie)
2004
NGK

Krediet
512

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
524

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

Het budget hiervoor werd , omwille van administratieve vereenvoudiging , samengevoegd met het budget
voor uitvoering van Vlaams Intersectoraal akkoord 2005 – 2010.
Basisallocatie 33.10: Subsidies aan het Vlaams-Nederlands Huis
2004
NGK

Krediet
50

2005
Uitvoering
100%

Krediet
250

Uitvoering
100%

2006
Krediet
500

2007
Krediet
500

Op 24 juni 2004 ondertekenden de Vlaamse en Nederlandse regeringen een protocol met betrekking tot de
oprichting van het Vlaams-Nederlands Huis te Brussel. Via dit protocol hebben de regeringen er zich toe
verbonden om een jaarlijks budget van 1,5 miljoen euro ter beschikking te stellen van het Huis, volgens een
verdeelsleutel 1/3 Vlaanderen – 2/3 Nederland.
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Basisallocatie 33.12: Subsidies aan vzw CultuurNet Vlaanderen
2004
NGK

Krediet
1.115

2005
Uitvoering
100%

Krediet
1.865

Uitvoering
100%

2006
Krediet
2.165

2007
Krediet
2.390

De werking van CultuurNet Vlaanderen wordt geregeld door de beheersovereenkomst 2006-2010.
CultuurNet Vlaanderen heeft als opdracht:
- via cultuurcommunicatie en cultuurmarketing mensen te stimuleren om (meer) aan cultuur te participeren;
- via informatie- en onthaalservices belangstellenden makkelijker te maken om aan cultuur te participeren.
CultuurNet Vlaanderen focust bij de uitvoering van deze opdracht:
- op een optimale publieksgerichte exploitatie van de cultuurdatabank;
- op prospecten en incidentele participanten;
- op actieve samenwerking met tal van partners op diverse niveaus, zowel binnen als buiten de culturele
sector.
CultuurNet Vlaanderen levert op deze manier een bijdrage aan het verhogen en verbreden van de
cultuurparticipatie.
De realisatie van een CultuurDatabank en een cultuursite Vlaanderen werd als prioritaire opdracht aan
CultuurNet Vlaanderen meegegeven. Met de CDB als dataleverancier van een multichannel-omgeving
beoogt dit traject cultuurparticipatie op diverse vlakken en diverse niveaus te faciliteren. De eigenlijke
realisatiefase van deze databank werd gefinancierd met middelen uit het Financieel Fonds voor Eenmalige
Uitgaven. 2006 was het eerste volledig recurrente werkingsjaar voor dit CDB-traject. Voor deze recurrent
fase wordt een extra bedrag voorzien van 500.000 euro per jaar vanaf 2007 (300.000 euro in 2006 en
200.000 euro in 2007). In de recurrente fase van het project CDB wordt prioritair gefocust op de stabiliteit,
continuïteit en de verdere optimalisering en verankering van het project.
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 7.606 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele
toewijzing van de globale VIA-provisie, ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60.
Basisallocatie 33.13: Subsidies voor grote culturele evenementen
2004
NGK

Krediet
185

2005
Uitvoering
100%

Krediet
180

Uitvoering
100%

2006
Krediet
80

2007
Krediet
972

Het cultureel aanbod bestaat o.a. uit activiteiten met het karakter van een grootschalig cultureel evenement.
Dit zijn culturele activiteiten met een ‘grootschaligheid’ qua impact, publiek, budget. Ze bestaan vaak uit een
aantal thematisch gelinkte activiteiten en ze hebben een landelijk of internationaal belang.
Deze projecten worden geselecteerd op basis van strenge, voornamelijk culturele, criteria. Het gaat om die
projecten die voor instellingen, disciplines, voor steden en/of voor het publiek een meerwaarde betekenen.
Deze meerwaarde situeert zich voornamelijk op het inhoudelijke, op het instrumentele vlak (infrastructuur,
publieksonthaal, zakelijke aspecten) en op het vlak van het onderzoek. In dit kader is er enkel aandacht voor
de evenementen van landelijk of internationaal belang. Dit ‘belang’ wordt gerelateerd aan het publieksbereik,
de kwaliteit van de inhoud en het programma, de deelnemende kunstenaars, curatoren,…
Eén van deze evenementen is het Bruegelproject.
Het Bruegelproject heeft als doel een kwalitatieve culturele invulling te geven aan de groene ruimten en
domeinen in de Vlaamse rand. In 2006 werd de manifestatie Bruegel06 opgezet. In 2007 plant het Bruegelproject een artistieke invulling onder de artistieke inspiratie van Hugo De Greef. Deze subsidie wordt
gebruikt voor de verloning van twee contractuele medewerkers – gehuisvest in het kasteel van het domein
van Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw en voor de werkings- en program-meringskosten van de initiatieven
die het Bruegelproject ontplooit.
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Basisallocatie 33.14: Subsidies ter bevordering van cultuurparticipatie (pro memorie)
2004
NGK

Krediet
0

2005
Uitvoering
0

Krediet
0

Uitvoering
0

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

De middelen voor deze allocatie werden overgeheveld naar het programma 45.2
Basisallocatie 33.16: Subsidies voor aanvullende tewerkstelling in de culturele en sociaal-culturele
sector (pro memorie)
Deze basisallocatie werd opgesplitst naar de verschillende entiteiten naar aanleiding van BBB.
33.20 - Subsidies aan Kunst en Democratie vzw

NGK

Krediet
125

2004
Uitvoering %
90%

Krediet
125

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
125

2007
Krediet
200

Kunst en Democratie vzw heeft een transversale werking die verschillende beleidsdomeinen overstijgt. Deze
organisatie is immers niet alleen actief op het vlak van sociaal-artistieke projecten maar ook op het vlak van
cultuurparticipatie van mensen met een laag inkomen, democratisering van cultuur in de brede zin,
cultuurparticipatie van bijzondere doelgroepen, omgang met diversiteit,…
Het is vanuit de invalshoek cultuurparticipatie dat de financiële ondersteuning voortaan zal gebeuren vanuit
het agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen.
Het feit dat de Vlaamse overheid de vzw Kunst en Democratie op deze verschillende zaken aanspreekt,
maakt een breder subsidiekader en beter gedefinieerde opdracht dan ook noodzakelijk. Dit zal dan ook zijn
weerslag krijgen in een beheersovereenkomst waarin de opdrachten verder worden gepreciseerd. In het licht
hiervan wordt ook voorgesteld om de aanvullende projectmatige subsidie via de lotto-gelden een structureel
karakter te geven. Het totale subsidiebedrag komt hiermee op 200.000 euro.
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 1.115 euro worden verhoogd ingevolge de proportionele
toewijzing van de zogenaamde VIA-gelden (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector ,
globaal ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het Programma 24.60).
Basisallocatie 33.22: Subsidies in het kader van het diversiteitsbeleid
2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

NGK

2006
Krediet
180

2007
Krediet
400

Subsidiëring van experimentele interculturele projecten via de ontwikkeling van een nieuw reglement. De
projecten zullen specifieke aandacht hebben voor de instroom en coaching van personen met een etnischcultureel diverse achtergrond in personeelskaders, bestuursorganen, vrijwilligerswerk, het aangaan van
samenwerkingsverbanden, … . Het nieuwe reglement is erop gericht initiatieven te laten ondersteunen door
organisaties met reeds verworven expertise en ervaringen met interculturele processen in Vlaanderen.
Basisallocatie 33.23: Beleidsinstrumentarium cultuurindustrie (pro memorie)
Basisallocatie 33.24: Subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten inzake
kinderrechten
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering

Krediet
-

Uitvoering

2006
Krediet
-

2007
Krediet
400
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In het kader van de reorganisatie ‘Beter bestuurlijk beleid’ van de Vlaamse overheid werd de bevoegdheid
voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid overgeheveld van de administratie Gezin en
Maatschappelijk Welzijn naar het nieuwe beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Media en Sport. Vandaar wordt
voorgesteld ook de middelen op de ba 33.06 van het pr 41.1 voor ‘Subsidies voor aanmoediging, organisatie
en ontwikkeling van activiteiten inzake kinderrechten’ over te dragen naar het Programma 45.5.
Tegelijkertijd worden de middelen uitgesplitst over vier basisallocaties:
-

basisallocatie 33.24 ‘Subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten inzake
kinderrechten’: 378.000
basisallocatie 45.01 voor de ‘Subsidie voor de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind’:
50.000
basisallocatie 33.07 voor ‘Communicatie, participatie en informatie’ van het programma Jeugd 45.1:
180.000 en
basisallocatie 34.24 van het programma 41.7: 125.000.

Deze middelen moeten uitvoering geven aan het tweede Vlaams Jeugdbeleidsplan 2005-2009, zoals
goedgekeurd door de Vlaamse Regering in december 2005 (JBP2). Dit stelt de subsidiëring in het
vooruitzicht van een ‘expertisecentrum kinderrechten’ als ondersteunende organisatie, van coalitievorming
als structurele subsidiëring en van impulsprojecten. De subsidies voor impulsprojecten Kinderrechten
moeten toelaten om vernieuwende, horizontale en categoriale initiatieven op het vlak van kinderrechten de
nodige impulsen te geven. De verhoging met 22.000 euro tot 400.000 moet de afname die gebeurd is van de
subsidies Kinderrechten voor de dotatie aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, deels,
compenseren.
In 2006 verliep de toekenning voor de eerste keer op basis van een omzendbrief om de toekenning van de
subsidies volgens welbepaalde criteria te laten verlopen en dat na overleg met de Inspectie van Financiën. In
afwachting van de integratie van de subsidies kinderrechten in het decreet Vlaams jeugdbeleid zal in 2007 op
deze ervaring worden verder gebouwd.
Basisallocatie 33.25: Subsidies aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK

2007
Krediet
50

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk werd opgericht ter ondersteuning en stimulering van de diverse
vormen van vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Een groot aandeel van het vrijwilligerswerk is gesitueerd in de
sectoren Cultuur, Jeugd en Sport. Het Steunpunt wordt heden voor 99.000 € gesubsidieerd vanuit het
beleidsdomein Welzijn en is nominatim opgenomen in de begroting. Om tegemoet te komen aan de nieuwe
uitdagingen van het Steunpunt en om een structurele relatie met de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport te
waarborgen wordt er vanuit het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 50.000 € voorzien om de
werking van het Steunpunt te versterken. Deze financiële ondersteuning van het Steunpunt wordt gekaderd
binnen de uitvoering van een Cultuur-, Jeugd- en Sportbeleid waarin de vrijwilliger een belangrijke rol
opneemt.
Basisallocatie 33.27: Subsidies in het kader van de Vlaamse Gebarentaal
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet
107

Het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal beoogt hefbomen te creëren
voor meer gelijke kansen voor de Dovengemeenschap in Vlaanderen. Het voorziet daarom in de oprichting
van een adviescommissie en de erkenning en subsidiëring van een vzw.
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De adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal functioneert als overlegorgaan dat adviezen uitbrengt of
voorstellen formuleert in verband met alle beleidsaangelegenheden die betrekking hebben of weerslag
kunnen hebben op het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal.
De te subsidiëren vereniging zal zich voornamelijk focussen op het wetenschappelijk onderzoek naar de
Vlaamse Gebarentaal, haar ontwikkeling en het ontwikkelen van leermiddelen voor het onderwijs ervan.
De middelen voor 2007 (107.000 euro, waarvan 82.000 te compenseren op PR 45.5 b.a. 12.24) worden
aangewend voor zowel de presentiegelden en vergoedingen van de leden van de commissie als de logistieke
opstart van de vzw. Deze opstart behelst de aanwerving van een deskundige coördinator, het vinden van een
geschikte locatie en de opmaak van een beleidsplan voor 4 jaar op basis waarvan de subsidies worden
toegekend.
Basisallocatie 33.28: Subsidies aan het Vlaams-Marokkaans culturenhuis
2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK

2007
Krediet
700

In mei 2006 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en het
Marokkaanse Koninkrijk, dat voorziet in de oprichting van een culturenhuis, gesitueerd in het centrum van
Brussel. In 2006 werd daartoe een huurovereenkomst afgesloten door de Vlaamse Gemeenschap en de NV
Immoveld, eigenaar van het complex.
Het Vlaams Marokkaans Culturenhuis wordt een culturele organisatie met een interculturele missie, een
platform voor ontmoeting, dialoog en culturele kruisbestuiving dat een ruim palet aan culturele activiteiten
zal aanbieden aan een breed publiek, met een maximale betrokkenheid van jongeren. Het
samenwerkingsproject zal zich toespitsen op kwaliteitsvolle interculturele activiteiten, zoals Vlaamse en
Marokkaanse feesten, concerten, audiovisuele projecties, (amateur)podiumkunsten, tentoonstellingen etc. In
het huis wordt ruimte gecreëerd voor inhoudelijke verdieping via (digitale) informatievoorziening, debat- en
vormingsactiviteiten en uitwisselingsprojecten (bv. Artists in residence). Ook moet dit huis een slagkrachtige
doorverwijsfunctie uitbouwen en de doorstroom bevorderen naar andere organisaties die ijveren voor
Vlaams-Marokkaanse interculturaliteit in Brussel en Vlaanderen, naar de Marokkaanse instellingen in
België, naar het Nederlandstalige netwerk van cultuurhuizen en van voorzieningen voor sport, onderwijs en
welzijn.
De operationele kosten van het Vlaams-Marokkaans Huis worden gedragen door een door de Vlaamse
Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko ter beschikking gesteld budget.
De subsidie van 700.000 dekt de kosten voor de opstart van de vereniging en het Vlaamse aandeel in de
financiering van de werkings- en personeelskosten en de huurtoelage.
Basisallocatie 33.36: Subsidies m.b.t. billijke vergoeding
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet
250

In het huidige regeerakkoord werd opgenomen dat de Vlaamse overheid de billijke vergoeding financieel en
administratief ten laste zal nemen en de financiering van een vrijstellingsregeling inzake auteursrechten voor
sociaal-culturele verenigingen zal onderhandelen. Om hieraan uitvoering te geven wordt een nieuwe
basisallocatie opgericht.
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Basisallocatie 33.40: Subsidie aan het fonds voor sociaal cultureel werk voor de uitvoering van de
maatregel verhoging eindejaarspremie in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering

Krediet
-

Uitvoering

2006
Krediet
-

2007
Krediet
0

Het Vlaams Intersectorale Akkoord (VIA) vormt voor de werknemers en de werkgevers in de sociaalculturele sector het raamwerk voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. In de begroting werden de
nodige kredieten voorzien voor enerzijds een stapsgewijze verbetering van de inkomens van de werknemers
en anderzijds een algemene kwaliteitsverbetering door een vermindering van de werkdruk en de
ondersteuning van het management.
Op het programma 24.60, basisallocatie 00.26 is een provisioneel krediet voorzien van 4.872.859 euro voor
de verhoging van de eindejaarspremie; Dit bedrag zal begin 2007 met een
herverdelingsbesluit worden verdeeld over de sectorale basisallocaties voor de subsidiëring van de
organisaties die rechtstreeks door het ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden erkend. Aan het
Fonds voor Socaal-Cultureel Werk zal een bedrag van 778.543 euro worden toegekend voor de subsidiëring
van organisaties die niet rechtstreeks door het ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden erkend
of gesubsidieerd.
De verdeling van de subsidies gebeurt voor wat betreft de structureel erkende en/of gesubsidieerde
organisaties verder door de administratie van het ministerie.
Deze opsplitsing maakt een vereenvoudiging van de uitvoering van het intersectoraal akkoord mogelijk met
een snellere uitbetaling van de subsidies als gevolg. Voor de organisaties waarmee de administratie geen
rechtstreekse band heeft, die dus niet door de administratie worden erkend of gesubsidieerd, gebeurt de
uitbetaling door het Sociaal Fonds voor Sociaal-Cultureel Werk. Het budget op de basisallocatie 33.40 zal
hiervoor aan het Sociaal Fonds worden doorgestort.
Basisallocatie 33.41 Subsidie aan het fonds voor sociaal cultureel werk voor de uitvoering van de
maatregel kwaliteit in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering

Krediet
-

Uitvoering

2006
Krediet
-

2007
Krediet
0

Ook in uitvoering van het VIA-akkoord 2005-2010 is op de basisallocatie 00.26 van het progr. 24.60 een
provisioneel krediet voorzien. Dit budget zal door middel van een herverdelingsbesluit begin 2007 worden
overgeheveld naar basisallocatie 33.41.
Dit budget van 3.379.459 euro is bestemd voor de verbetering van de kwaliteit en zal, zoals bepaald in het
VIA-akkoord, worden doorgestort aan het Sociaal Fonds voor Sociaal-Cultureel Werk, dat verder instaat
voor de toekenning van de premies aan de organisaties. In dit budget zijn alle middelen voor de
kwaliteitsverhoging in de sociaal-culturele sector meegerekend, dus ook de middelen voor sectoren van het
sociaal-cultureel werk die niet onder de bevoegdheid vallen van de minister bevoegd voor Cultuur. Voor het
sociaal cultureel werk is een bedrag van 1.627.463 euro voorzien.
Basisallocatie 33.42: Subsidies voor Gescoprojecten in het kader van de Vlaamse intersectorale
akkoorden
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering

Krediet
-

Uitvoering

2006
Krediet
-

2007
Krediet
0
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Het Vlaams intersectoraal akkoord is ook van toepassing op de Gesco-werknemers die in het sociaalcultureel werk zijn tewerkgesteld. Omwille van de administratieve transparantie zullen de bijkomende
premies voor de verhoging van de eindejaarspremie en voor de kwaliteitsverbetering direct worden
toegevoegd aan de Gesco-premies. Dit budget zal daarom worden overgeschreven naar de basisallocatie op
basis waarvan de Gesco-premies worden toegekend.
In uitvoering van het VIA-akkoord 2005-2010 zal daarom door middel van een herverdelingsbesluit begin
2007 een bedrag van 991.902 euro worden overgeheveld naar deze basisallocatie.
Basisallocatie 33.73: Subsidies voor aanvullende tewerkstelling in de culturele en sociaal-culturele
sector
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering

Krediet
-

Uitvoering

2006
Krediet
-

2007
Krediet
3.414

Het budget, voorzien voor de regularisatie van de vroegere DAC-projecten, werd opgesplitst in 3
verschillende basisallocaties. Op deze basisallocatie blijven enkel de middelen voor de vroegere DACprojecten in de sportsector behouden. In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 33.865 euro worden
verhoogd in gevolge de proportionele toewijzing van de globale VIA-provisie, ingeschreven op de
basisallocatie 00.26 van het programma 24.60.
Basisallocatie 33.74 Subsidies voor aanvullende tewerkstelling in de culturele en sociaal-culturele
sector (IVA Kunsten en Erfgoed)
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
3.090

Deze basisallocatie ontstaat uit de eerdere basisallocatie 33.16, die werd opgesplitst naar de verschillende
entiteiten naar aanleiding van BBB
Met de middelen van deze basisallocatie wordt de regularisatie van de vroegere DAC-projecten in de
culturele en sociaal-culturele sectoren opgevolgd. Dit bedrag houdt constant beleid in naar de organisaties
die onder de verantwoordelijkheid van het IVA Kunst en Erfgoed vallen.
Basisallocatie 33.75 Subsidies voor aanvullende tewerkstelling in de culturele en sociaal-culturele
sector – IVA Sociaal Cultureel Werk voor Volwassenen en Jeugd

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
20.602

In het kader van BBB wordt de basisallocatie 33.16 van het programma 45.5 opgesplitst in drie nieuwe
basisallocaties waarbij, conform de uitgangspunten van BBB, de kredieten in verhouding worden
toegewezen aan de entiteiten van het Ministerie (Departement en IVA’s).
Voor het IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen wordt op die manier, op basis van de
situatie 2006, een bedrag van 20.602.000 euro voorzien op de nieuwe basisallocatie 33.75 binnen het
programma 45.5.
Met deze middelen wordt de regularisatie van de vroegere DAC-projecten in de culturele en sociaal-culturele
sectoren opgevolgd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan:
- het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van 13 juli 1999;
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 november 1999 (VR/99/26.11.doc0978 quater) dat de
regularisatie van de tewerkstellingsprogramma's gefaseerd zal verlopen;
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het Vlaams intersectoraal akkoord social-profit van 29 maart 2000;
de beslissing van de Vlaamse Regering op 30 juni 2000 (VR/2000/3006/DOC0619) m.b.t. de
implementatie inzake de regularisering;
de beslissing van de Vlaamse Regering op 10 juli 2001 waardoor de timing van de regularisatie licht
werd aangepast (VR/PV/2001/29 - punten 2 t.e.m. 4).

De Vlaamse Regering had met de regularisatie de bedoeling de oorspronkelijke tewerkstellingsmaatregel om
te zetten in een structurele ondersteuning van de organisaties. In het social-profitakkoord werd
overeengekomen dat de tewerkstelling die met deze middelen wordt gerealiseerd globaal gelijk blijft.
Om dit mogelijk te maken werden de budgetten die door de administratie Werkgelegenheid aan de VDAB
werden overgedragen voor de uitbetaling van de lonen van de DAC-werknemers in de geregulariseerde
projecten overgedragen naar de organisatie-afdeling 45.
In de loop van 2007 zal dit krediet nog met 217.899 euro worden verhoogd in gevolge de proportionele
toewijzing van de globale VIA-provisie, ingeschreven op de basisallocatie 00.26 van het programma 24.60.
Basisallocatie 33.80: Subsidies in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet voor algemeen
cultuurbeleid
2004
NGK

Krediet
859

2005
Uitvoering
100%

Krediet
1121

Uitvoering
100%

2006
Krediet
2500

2007
Krediet
1.187

In 2004 werd het systeem van subsidiëring met financiële middelen afkomstig van de Nationale Loterij
hervormd. Hierbij werd uitgegaan van de volgende principes:
- subsidies aan de grote culturele instellingen blijven behouden.
- telkens er een nieuwe regelgeving in voege treedt of bij een nieuwe ronde/beleidsperiode structurele
subsidies worden vastgelegd voor een (deel)sector of –veld, worden de tot dan gegeven Loterijsubsidies
geheroriënteerd naar ofwel experimentele, uitzonderlijk of participatieprojecten ofwel sectorale
projectsubsidies
- er wordt een regeling ingevoerd voor hobby- en vrijetijdsverenigingen
In het kader van het algemeen cultuurbeleid wordt sinds 2006 een subsidiëring op basis van een aangepast
subsidiereglement voorzien. Dit reglement beoogt - net zoals vorige jaren - een objectivering van de
toewijzing van de subsidies. Dit budget zal dan ook besteed worden aan het ‘Reglement voor de subsidiëring
van participatie-, experimentele en uitzonderlijke projecten en hobbyverenigingen’.
Basisallocatie 33.90: Subsidies voor beeldende kunstenaars, initiatieven ter bevordering van de
beeldende kunst, de componisten, de letterkundigen, het muziekgebeuren en het jeugdwerk (pro
memorie)
Basisallocatie 34.01: Subsidies voor de toekenning van prijzen van de Vlaamse Gemeenschap
2004
NGK

Krediet
140

2005
Uitvoering
100%

Krediet
133

Uitvoering
100

In 2007 kunnen de hierna vermelde prijzen toegekend worden:
• Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor algemene culturele verdienste
• Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor de Vrijwilliger
• Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Podiumkunsten
• Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Muziek
• Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Beeldende Kunst
• Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed
• Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Jeugdtheater
• Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Film

2006
Krediet
160

2007
Krediet
160
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•
•
•
•

Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Poëzie (driejaarlijks)
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Jeugdliteratuur (driejaarlijks)
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Vormgeving (alternerend)
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Strip, de Bronzen Adhemar (tweejaarlijks)

Basisallocatie 35.40 : subsidie als bijdrage aan de Nederlandse Taalunie

NGK

Krediet
3078

2004
Uitvoering
100%

Krediet
3149

2005
Uitvoering
100%

2006
Krediet
3197

2007
Krediet
3039

Dit bijdragebedrag is het resultaat van enerzijds een verhoging van 40.000 euro omwille van de
indexbijpassing, en anderzijds van een vermindering met 200.000 euro omwille van een zuinig beheer in de
NTU. Dit krediet komt overeen met wat werd aangenomen in de vergadering van het Comité van Ministers
van de NTU van 24 april 2006.
Basisallocatie 41.01 Financiering van de tweede pensioenpijler in het kader van de uitvoering van het
Vlaams Intersectorale Akkoord 2006-2010 voor de sociaal-culturele sector (pro memorie)
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering

Krediet
-

Uitvoering

2006
Krediet
-

2007
Krediet
0

In het VIA-akkoord is onder de maatregel verhoging van de koopkracht ook de instelling van de tweede
pensioenpijler voorzien. Er wordt een pensioenfonds opgericht dat zal beheerd worden door de sociale
partners en dat gedurende de ganse looptijd van het akkoord jaarlijks wordt gespijsd met middelen die
worden voorzien in de begroting van de Vlaamse Regering.
Basisallocatie 45.01: Dotatie voor de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering

Krediet
-

Uitvoering

2006
Krediet
-

2007
Krediet
50

Bij decreet van 24 februari 2006 (B.S., 21 maart 2006) heeft het Vlaams Parlement voor wat betreft de
gemeenschaps- én gewestaangelegenheden zijn instemming betuigd met het samenwerkingsakkoord van 19
september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap,
het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting
van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. Dit decreet treedt in werking op de datum van
de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Overeenkomstig artikel 19 van het
samenwerkingsakkoord treedt het in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de
laatste goedkeurende akte uitgaande van de contracterende partijen.
Op basis van artikel 15 van het samenwerkingsakkoord staat de Vlaamse Gemeenschap in voor 25% van de
financiering. Er werd overeengekomen dat de commissie zal werken met een budget van 200.000 euro op
jaarbasis. Van Vlaanderen wordt dan ook een dotatie verwacht van 50.000 euro.
De benodigde middelen worden gecompenseerd op basisallocatie 33.06 van het programma 41.1.
Basisallocatie 51.07 : subsidie aan de intercommunale maatschappij Opera voor Vlaanderen CV, in
vereffening, ter financiering van het sociaal passief

NGK

Krediet
627

2004
Uitvoering
100%

Krediet
541

2005
Uitvoering
100%

2006
Krediet
574

2007
Krediet
574
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Constant beleid.
Basisallocatie 52.09 : subsidie aan de Vlaamse operastichting in vereffening ter financiering van het
sociaal passief van het indisponibiliteit wegens ambtsopheffing geplaatst personeel

NGK

Krediet
32

2004
Uitvoering
86,9 %

Krediet
32

2005
Uitvoering
100%

2006
Krediet
32

2007
Krediet
32

Constant beleid.
Basisallocatie 52.11 : subsidie aan het investeringsfonds van de vzw Ballet van Vlaanderen

NGK

Krediet
443

2004
Uitvoering
99,9 %

Krediet
443

2005
Uitvoering
99,9 %

2006
Krediet
443

2007
Krediet
443

Constant beleid.
52.12 - Subsidie aan de vzw Museum Hedendaagse Kunst in Antwerpen als bijdrage in het
investeringsfonds en met het oog op het uitvoeren van onderhoud- en infrastructuurwerken

NKG

2004
2005
2006
2007
Krediet in
Uitvoering Krediet in
Uitvoering Krediet in
Kredietvoorduizend euro in %
duizend euro in %
duizend euro stel duizend euro
523
100
523
100
523
523

Voor de periode 1991-2010 wordt, in uitvoering van artikel 107 van het decreet van 21 december 1990
houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, aan
de vzw MUHKA een jaarlijkse subsidie uitgekeerd voor het investeringsfonds.
Vanaf 1998 bedragen de nog te betalen aflossingen jaarlijks 21.093.470 frank (522.893,46 euro).
Basisallocatie 61.10 Dotatie aan de Vlaamse Opera (Vlopera) voor het investeringsfonds
Basisallocatie 74.02: Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te
land.
2004
NGK

Krediet
47

2005
Uitvoering
99,99

Krediet
48

Uitvoering
100

2006
Krediet
49

2007
Krediet
0

Deze basisallocatie werd gebruikt voor de aankopen duurzame goederen van de administratie Cultuur. In
uitvoering van BBB werd in de loop van 2006 een herverdelingsbesluit opgemaakt om het saldo van deze
basisallocatie na 1 april 2006 te verdelen over het departement, de IVA Kunsten en Erfgoed en de IVA
Sociaal Cultureel werk voor Volwassenen en Jeugd.
Basisallocatie 74.03: Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te
land (departement)
2004
NGK

Krediet
0

2005
Uitvoering
0

Krediet
0

Uitvoering
0

2006
Krediet
5

2007
Krediet
5

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor het aankopen van duurzaam materiaal voor het departement CJSM.
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Basisallocatie 74.04 aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te
land (IVA Kunst en Erfgoed)
2004
NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
25

Deze basisallocatie ontstaat uit de eerdere basisallocatie74.01, die werd opgesplitst naar de verschillende
entiteiten naar aanleiding van BBB
Na opsplitsing van de kredieten, betekent dit bedrag constant beleid.
Basisallocatie 74.05: Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te
land (IVA Sociaal-cultureel werk)

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %

Krediet
0

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
0

2007
Krediet
20

In het kader van BBB wordt de basisallocatie 74.02 van het Programma 45.5 opgesplitst in drie nieuwe
basisallocaties waarbij, conform de uitgangspunten van BBB, de kredieten in verhouding worden
toegewezen aan de entiteiten van het Ministerie (Departement en IVA’s).
Het gedeelte dat is toegewezen aan het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
(basisallocatie 74.05) zal worden aangewend voor het aankopen van duurzaam materiaal voor het Vlaams
Cultureel Centrum te Voeren, ressorterend onder het agentschap.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 45.5
BA 61.02 en 99.11

FICHE U1

UITGAVENBEGROTING 2007
DECREETSBEPALINGEN 2007

BEVOEGD MINISTER:

B. ANCIAUX

ARTIKELNUMMER VAN DE BEGROTING 2007: PR 45.50, BA 61.02 en 99.11
TEKST VAN DE OP TE NEMEN DECREETSBEPALING:

Goedgekeurd wordt de bij dit decreet toegevoegde begroting voor het jaar 2007 van het Fonds
Culturele Infrastructuur (FoCI).
De begroting beloopt voor de ontvangsten 28.709.000 euro en voor de uitgaven 28.709.000 euro.
De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap bedraagt 19.002.000 euro.
Het FoCI wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 31.335.000 euro vast te leggen.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

VERANTWOORDING

Het artikel is bedoeld om een wettelijke basis te geven aan het functioneren van het Fonds Culturele
Infrastructuur (FoCI) voor het jaar 2007, zowel betreffende de vastleggingsmachtigingen als betreffende het
ordonnanceren van de aangegane verbintenissen.
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PROGRAMMA 45.5
VOI FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FoCI)
Begroting 2007
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR
COFOG Omschrijving
code
code
16.10
Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere
sectoren dan de overheid
16.11
Ingehouden garanties en boeten aan bedrijven
16.12
Betaling huurgelden voor culturele infrastructuur door vzw's
36.90
Terugstorten diverse belastingen
46.00
Inbreng van derden als cultuursponsoring voor de realisatie van
culturele infrastructuur
57.10
Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane
betalingen door medecontractanten
58.00
Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane
investeringssubsidie
58.12
Overige kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen
zonder winstoogmerk (erfpacht van gronden en gebouwen)
58.22
Overige kapitaaloverdrachten van private personen (erfpacht van
gronden en gebouwen)
66.11
Dotatie Vlaamse Gemeenschap (PR 45.50 – BA 61.02)
66.12
Overige kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele
groep (verkoop en erfpacht van gronden en gebouwen)
08.21
Overgedragen overschotten vorige boekjaren
TOTAAL ONTVANGSTEN

2006
1ste Controle
P.M.

2007
Initieel
P.M.

P.M.
14
P.M.
P.M.

P.M.
14
P.M.
P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

15.190
P.M.

19.002
P.M.

11.797
27.001

9.693
28.709

(in duizend euro)
UITGAVEN
ESR code COFOG Omschrijving
code
03.22
12.11
12.12

00000
08200
08200

12.50

08200

21.40
51.12

08200
08200

52.10
52.10.1
52.10.2
52.10.3
52.10.5
52.10.6

08200
08200
08200
08200
08200
08200

52.10.8
52.10.9

08200
08200

52.10.10
52.10.11

08200
08200

Over te dragen overschot van het boekjaar
Algemene werkingskosten
Huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht
van gebouwen en terreinen
Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de
overheid
Bankkosten buitenlandse betalingen
Betaling aan medecontractanten in het kader van
aankoop, geschiktmaking, renovatie en groot
onderhoud van gebouwen en terreinen met culturele
bestemming
Investeringssubsidies aan VZW's
Vzw Concertgebouw – Brugge
Vzw Stuk Kunstencentrum – Leuven
Vzw Vooruit – Gent
Vzw Vaarwater – Gent
Toe te kennen investeringssubsidies voor sectorale
culturele infrastructuur op basis van een reglement.
Vzw 4 AD – Diksmuide
Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur van
algemeen belang toe te kennen op basis van een
reglement
Vzw Muziek-O-Droom – Hasselt
Vzw Driewerf Hoera – Eeklo

2006
1ste Controle
GVK
GOK
P.M.
9.693
30
30
370
370

2007
Initieel
GVK
GOK
P.M.
8.743
25
25
1.040
1.040

250

250

300

300

1
6.086

1
6.446

1
8.843

1
5.039

0
250
0
100
0

0
0
0
106
13

0
0
0
0
1.490

0
100
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

300
123

0
0

150
100
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52.10.12
52.10.13
52.10.14
52.10.15
52.10.16
52.10.17
52.10.18

08200
08200
08200
08200
08200
08200
08200

Vzw JC Den Eglantier – St.-Niklaas
Vzw Autonoom Trefcentrum – Ieper
Vzw OCJ Kompas – St.-Niklaas
Vzw Jeugdhuis/Muziekcentrum Nydrop – Opwijk
Vzw RCJ Entrepot – Brugge
Vzw Nieuwpoorttheater – Gent
Vzw Wereldculturencentrum Zuiderpershuis –
Antwerpen
52.10.19 08200
Vzw Limelight – Kortrijk
52.10.20 08200
Vzw Kultuur- en Dienstencentrum Belgie – Hasselt
52.10.21 08200
Vzw Ringtheater/Troubleyntheater – Antwerpen
52.10.22 08200
Vzw De Zwerver Muziekcentrum Leffinge – Oostende
52.10.23 08200
Vzw Jeugdhuis Trefcentrum Y’ – Brussel
52.10.24 08200
Vzw TheaterTeater Kunstencentrum nOna – Mechelen
52.10.25 08200
Vzw De Expeditie – Gent
52.10.26 08200
Vzw Jeugdhuis Rzoezie – Mechelen
52.10.27 08200
Vzw Netwerk – Aalst
52.10.28 08200
Vzw Tor – Genk
52.10.29 08200
Vzw Cactus – Brugge
52.10.30 08200
Vzw De Roma – Borgerhout
52.10.31 08200
Vzw De Kreun – Kortrijk-Bissegem
52.10.32 08200
Vzw ABC-Art Basics for Children – Brussel
52.10.33 08200
Vzw Gemeenschapscentrum Sint-Gillis – CC De
Pianofabriek – Sint-Gillis
52.10.34 08200
Investeringssubsidie aan de vzw De Singel, of aan een
andere rechtspersoonlijkheid, met het oog op het
uitvoeren van infrastructuurwerken voor de fase 4.2.
van het IKC deSingel – Antwerpen
52.10.36 08200
Investeringssudie aan de vzw Stichting Holocaustmuseum of een andere bouwheer voor het
Holocaustmuseum te Mechelen
61.41
00000
Investeringsbijdragen aan de Vlaamse Opera
(VLOPERA)
63.11
08200
Investeringssubsidies aan provincies
63.11.1
08200
Investeringssubsidie aan de provincie Limburg voor
het Provinciaal Gallo-Romeins Museum – Tongeren
63.11.2
08200
Investeringssubsidie aan de provincie Antwerpen voor
het FotoMuseum – Antwerpen
63.21
08200
Investeringssubsidies aan gemeenten
63.21.1
08200
Investeringssubsidie aan de stad Leuven voor het
Museumsiteproject
63.21.2
08200
Investeringssubsidie aan de stad Gent in het kader van
het Forumproject
63.21.3
08200
Investeringssubsidie aan de stad Gent in het kader van
het Stadsmuseum de Bijloke
63.21.4
08200
Investeringssubsidie aan de stad Beringen voor het
Jeugdhuis Club 9
63.21.5
08200
Investeringssubsidie aan de stad Leuven voor uitbouw
Muziekcentrum
63.21.6
08200
Investeringssubsidie aan de stad Antwerpen als
cofinanciering voor het EFRO-project 04/U2/1.2/02
Multifunctionele Ontmoetingsruimte KavKa
63.21.7
08200
Investeringssubsidie aan de stad Kortrijk voor
inrichting van het auditorium museum Kortrijk1302
63.21.8
08200
Investeringssubsidie aan de stad Antwerpen of aan de
gedelegeerd bouwheer voor het Museum Aan de
Stroom (MAS) – Antwerpen
74.22
08200
Verwerven duurzame werkingsmiddelen
TOTAAL UITGAVEN
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0
0
0
0
0
0
0

0
68
65
0
0
150
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
542
0
85
0

0
0
0
0
0
125
200
0
210
40
0
0
275
0
0

0
0
0
0
121
0
220
0
336
32
84
401
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
200
0
210
40
0
0
0
0
0

877

877

0

0

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

4.000

6.500

0

3.027

0

310

0

310

0

188

0

62

0

100

336

986

0

150

0

0

0

0

0

2.500

0

0

0

62

0

40

0

0

187

0

0

187

27

27

0

0

P.M.

P.M.

19.300

5.000

0
13.028

0
27.001

0
31.335

0
28.709
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TOELICHTING BIJ DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN
ESR-code 08.21: Overschot vorige boekjaren
Het overgedragen overschot van 9.693.000 euro van de vorige boekjaren (ESR-code 08.21), bevat de
7.000.000 euro die in 2005 werd verworven door het in erfpacht geven van de KANTL te Gent, de
Grétrystraat 26 en de Arenbergstraat 1D en 3 te Brussel.
ESR-code 16.12: Huurgelden
In 2007 wordt een huurgeld van 14.000 euro voorzien voor het onderverhuren van Cinema Nova,
Arenbergstraat 3 te 1000 Brussel en voor het terugvorderen van de onroerende voorheffing. De
huurovereenkomst voorziet dat de zaal ook ter beschikking wordt gesteld voor activiteiten van de Vlaamse
Gemeenschap.
ESR-code 58.12: Erfpacht van gronden en gebouwen
In het kader van de gespreide financiering, wordt met bemiddeling van de ParticipatieMaatschappij
Vlaanderen (PMV), het aandeel van de Vlaamse Gemeenschap in de nieuwbouw (fase 4.2) van deSingel te
Antwerpen in erfpacht gegeven en terug ingehuurd voor 36 j. De ontvangst (canon) wordt begroot op
14.900.000 euro. Bij de uitgaven, onder de vastleggingen (GVK), wordt in 2007 een bedrag van 7.500.000
euro voorzien en in 2008 een bedrag van 7.400.000 euro. Pas in 2009, na de oplevering van de nieuwbouw,
moet een eerste huur worden betaald aan de investeerder.
In afwachting van een advies van het INR over de duurtijd van de huurovereenkomst voor de
nieuwbouw van deSingel, besliste de Vlaamse Regering op 20 oktober 2006 de canon van 14.900.000
euro en de vastlegging van 7.500.000 euro voor dit project, niet op te nemen in de begroting 2007 van
het FoCI.
ESR-code 66.11: Dotatie (ingeschreven in begroting PR 45.5, BA 61.02)
Voorstel in duizend euro
Kredietsoort
Ngk
Gvk
Gok
Vrkv
Vrko
Mac

2004
aangepast
15.380

Realisatie
2004 in %
100 %

2005 aangepast Realisatie
2005 in %
14.820
100 %

Krediet
Soort

2007
basis (excl.
index)
19.002

2007
index
***

NI/BO

Ngk
Gvk
Gok
Vrkv
Vrko
Mac

2006
initieel
14.820

2006aangepast
15.190
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De dotatie voor het FoCI van 15.190.000 euro in 2006 (ESR-code 66.11), wordt in 2007:
- vermeerderd met de transfer van 132.000 euro van PR 45.5 BA 12.12 (huurgelden van gebouwen) (index
inbegrepen);
- vermeerderd met de transfer van 477.000 euro van PR 45.4 BA 12.34 (erfpacht Lunatheater Brussel)
(index inbegrepen);
- vermeerderd met de huurtussenkomst van 28.000 euro voor het Cultuurhuis en Kunstenaarstrefpunt “De
Dolle Mol Bis” te Brussel;
- verminderd met de transfer van 125.000 euro naar PR 11.6 (Vlaamse Rand), BA 12.02 (allerlei uitgaven
met betrekking tot de infrastructuur en de gebouwen in beheer van het EVA vzw de Rand);
- verminderd met 1.700.000 euro om het geven van een infrastructuursubsidie voor het Museum Aan de
Stroom (MAS) te Antwerpen mogelijk te maken. Conform de afspraak op de Vlaamse Regering van
07/07/2006 gebeurt deze vermindering jaarlijks tot en met 2011 (zie ook: Programmadecreet 2007);
- en vermeerderd met een uitzonderlijke tussenkomst in 2007 van 5.000.000 euro om het geven van een
infrastructuursubsidie voor het Museum Aan de Stroom (MAS) te Antwerpen mogelijk te maken, conform
de afspraak op de Vlaamse Regering van 07/07/2006. Het bedrag van 5.000.000 euro wordt in 2007 ook
onder de uitgaven ingeschreven bij de ordonnanceringen (GOK). Onder de vastleggingskredieten (GVK)
wordt in 2007 het totale restant van 19,3 miljoen euro ingeschreven van de investeringssubsidie voor het
MAS (zie ook: Programmadecreet 2007).
De dotatie aan het FoCI bedraagt in 2007 zonder indexatie van de hoofdsom dus 15.190.000 euro + 134.000
euro + 475.000 euro + 28.000 euro – 125.000 euro – 1.700.000 euro + 5.000.000 euro = 19.002.000 euro.
Doel van de dotatie
De dotatie heeft in 2007 hoofdzakelijk tot doel het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) te spijzen voor het
betalen van:
- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
- de verbintenissen aangegaan voor het eigenaaronderhoud (instandhouding en herstellingen) van de eigen
culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap (30-tal accommodaties);
- de verbintenissen aangegaan voor investeringen (aankopen, verbouwen, bouwen) voor de eigen culturele
accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap;
- huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht
van gebouwen en terreinen voor de eigen culturele accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap;
- de onroerende voorheffing (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geen volledige vrijstelling mogelijk
voor culturele accommodaties) en de andere eigenaarverplichtingen;
- investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur (bovenlokale jeugdinfrastructuur, erkende
muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en kunstencentra) (35-tal accommodaties);
- de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouwprojecten van algemeen belang
(10-tal accommodaties).
Prioriteiten
Het Regeerakkoord 2004, “Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen”, bevat een duidelijke stelling
over het beleid betreffende de eigen culturele accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap en het
ondersteunen van andere initiatiefnemers van culturele accommodaties via het geven van subsidies:
“… De Vlaamse overheid investeert bij prioriteit in de renovatie, ondersteuning en modernisering van de
bestaande culturele infrastructuur. We stellen een meerjarenplan op voor de verdere uitbouw van grote en
gespecialiseerde infrastructuur en zullen hierbij de aangegane engagementen honoreren. We raken niet aan
de investeringstoelagen voor de sectorale culturele infrastructuur (kunstencentra, jeugdinfrastructuur, …)
…”. (p. 50)

Totaal Ontvangsten
In 2007 bedraagt het totaal van de ontvangsten aldus 28.709.000 euro.
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2. UITGAVEN

GVK-Kredieten
Vastleggingsmachtiging (TOTAAL GVK)
Voorstel in duizend euro
Kredietsoort

Ngk
Gvk
Gok
Vrkv
Vrko
Mac
Krediet
Soort

Ngk
Gvk
Gok
Vrkv
Vrko
Mac

2004
aangepast

9.040
2007
basis (excl.
index)

13.028

Realisatie
2004 in %

100 %
2007
index
***

2005
aangepast

12.151

Realisatie
2005 in %

99,98 %

2006
Initieel

12.333

2006
aangepast

13.028

NI/BO

31.335

De vastleggingsmachtiging voor 2007, werd berekend door het bedrag voorzien bij de begrotingscontrole
2006 (13.028.000 euro):
- te vermeerderen met de indexweerslag berekend door ABAFIM, n.l. 195.000 euro;
- te vermeerderen met de transfer van 132.000 euro van PR 45.5 BA 12.12 (huurgelden van gebouwen)
(index inbegrepen);
- te vermeerderen met de transfer van 477.000 euro van PR 45.4 BA 12.34 (erfpacht Lunatheater Brussel)
(index inbegrepen);
- te vermeerderen met 28.000 euro voor het afhuren van het Cultuurhuis en Kunstenaarstrefpunt “De Dolle
Mol Bis” te Brussel;
- te verminderen met de transfer van 125.000 euro naar PR 11.6 (Vlaamse Rand) BA 12.02 (allerlei uitgaven
met betrekking tot de infrastructuur en de gebouwen in beheer van het EVA vzw de Rand);
- te verminderen met 1.700.000 euro (jaarlijks tot en met 2011) om het geven van een infrastructuursubsidie
voor het Museum Aan de Stroom (MAS) te Antwerpen mogelijk te maken, conform de afspraak op de
Vlaamse Regering van 07/07/2006 (zie ook: Programmadecreet 2007);
- te vermeerderen met een uitzonderlijke tussenkomst in 2007 van 19.300.000 euro om het geven van een
infrastructuursubsidie voor het Museum Aan de Stroom (MAS) te Antwerpen mogelijk te maken, conform
de afspraak op de Vlaamse Regering van 07/07/2006. In 2007 wordt 5.000.000 euro ingeschreven onder de
ordonnanceringen (GOK) (zie ook: Programmadecreet 2007);
- te vermeerderen met de opbrengst (canon) in 2007 van 7.500.000 euro voor het in erfpacht geven en terug
inhuren van de nieuwbouw (fase 4.2) van deSingel te Antwerpen (zie: meerjarenplanning culturele
infrastructuur).
In afwachting van een advies van het INR over de duurtijd van de huurovereenkomst voor de
nieuwbouw van deSingel, besliste de Vlaamse Regering op 20 oktober 2006 deze laatste vastlegging
voor een bedrag van 7.500.000 euro, niet op te nemen in de begroting 2007 van het FoCI en de
vastleggingsmachtiging te beperken tot 31.335.000 euro.
De vastleggingsmachtiging van het FoCI bedraagt in 2007 dus 13.028.000 euro + 195.000 euro + 132.000
euro + 477.000 euro + 28.000 euro –125.000 euro – 1.700.000 euro + 19.300.000 euro = 31.335.000 euro.
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ESR-code 12.11 GVK: Werkingskosten
Deze post werd verminderd met 5.000 euro. Het bedrag van 25.000 euro volstaat voor de algemene
werkingskosten van het FoCI.
ESR-code 12.12 GVK: Huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere
kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen
Bij de begrotingscontrole 2006 werd door artikel 28 van het programmadecreet van 30/06/2006 volgende
bijkomende taak toegevoegd aan de opdrachten van het FoCI in artikel 51 van het decreet van 19 december
1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999: “… 3° het betalen van huurgelden,
erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van
gebouwen en terreinen, die ressorteren onder het beheer van de entiteiten Cultuur en Jeugd van het
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap. …”.
Het onder de ESR-code GVK en GOK 12.12 ingeschreven bedrag van 1.040.000 euro werd berekend als
volgt:
- 535.000 euro voor de in 2005 in erfpacht gegeven en terug ingehuurde gebouwen: KANTL te Gent,
Grétrystraat 26 en Arenbergstraat 1D en 3 te Brussel;
- 477.000 euro voor het betalen van de erfpacht voor het Lunatheater te Brussel: transfer van PR 45.4, BA
12.34;
- 28.000 euro voor de huur van het Cultuurhuis en Kunstenaarstrefpunt “De Dolle Mol Bis” te Brussel.
Bij de eerste begrotingscontrole in 2007 dient bekeken of deze bedragen moeten worden geïndexeerd.
ESR-code 12.50 GVK: Onroerende Voorheffing
Artikel 22 van het decreet van 27/06/2003 tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003, voegde
de verplichting in voor het FoCI om voortaan ook de onroerende voorheffing ten laste te nemen van de eigen
culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geen
volledige vrijstelling verkregen voor de onroerende voorheffing voor culturele infrastructuur. De post werd
verhoogd met 50.000 euro om de bijkomende onroerende voorheffing te kunnen terugbetalen voor de in
erfpacht gegeven gebouwen.
ESR-code 51.12 GVK: Onderhoud en Renovatie Eigen Culturele Infrastructuur
In de meerjarenplanning van het FoCI wordt 3.150.000 euro per jaar gereserveerd voor dringende
herstellingswerken, het onderhoud en de instandhouding van het 30-tal eigen culturele accommodaties van
de Vlaamse Gemeenschap. Door de transfer van 125.000 euro naar PR 11.6 (Vlaamse Rand) BA 12.02
(eigenaaronderhoud gebouwen in beheer van het Eva vzw de Rand), wordt het op het FoCI beschikbare
budget verminderd tot 3.025.000 euro. In dit bedrag is een bijzondere actie rond preventief onderhoud
(facility management) inbegrepen. Het project “Onderhoudsplan 2005-2009 voor de Culturele
Accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap” zal bijdragen tot een planmatiger onderhoud, een betere
spreiding van de kredieten over de diverse accommodaties en een effectieve en efficiënte aanwending van de
middelen.
In 2007 zijn volgende vastleggingen eveneens nodig voor de eigen culturele infrastructuur:
- 3.300.000 euro: Vlaams-Nederlands Huis te Brussel, voor de aanbesteding van de nieuwbouw;
- 10.000.000 euro: deSingel te Antwerpen, fase 4.2., vastlegging en gunning lot 1 (ruwbouw).
Totaal: 16.325.000 euro. Onder deze post was ongeveer dit bedrag ingeschreven, n.l. 16.343.000 euro.
In afwachting van een advies van het INR over de duurtijd van de huurovereenkomst voor de
nieuwbouw van deSingel, besliste de Vlaamse Regering op 20 oktober 2006 het bijkomend
noodzakelijk vastleggingsbedrag van 7.500.000 euro voor het lot 1 (ruwbouw) van dit project, niet op
te nemen in de begroting 2007 van het FoCI.
De post wordt voorlopig dan ook herleid tot 8.843.000 euro, waarvan:
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3.043.000 euro voor het eigenaaronderhoud van de eigen culturele accommodaties;
3.300.000 euro voor de nieuwbouw van het Vlaams-Nederlands Huis;
2.500.000 voor de nieuwbouw van deSingel of te herbestemmen indien het lot 1 van nieuwbouw van
deSingel niet zou worden vastgelegd in 2007.

In de meerjarenplanning is voorzien dat de eerste fase van de uitvoering van het masterplan van de Hoge
Rielen zal worden vastgelegd in 2008. Om in 2008 de investering ter waarde van 6 miljoen euro (BTW en
erelonen inbegrepen) te kunnen doen, worden reeds in 2006 ontwerpkosten vastgelegd voor ongeveer
100.000 euro. In 2007 zouden echter nog voor ongeveer 500.000 euro aan erelonen voor het ontwerp moeten
worden vastgelegd. Een exacte raming van de erelonen is op dit moment nog niet mogelijk, omdat nog niet
bekend is welk aandeel van de ontwerpen zal worden toegekend aan de masterplanner en welk aandeel aan
derden (waarbij de masterplanner steeds de supervisie houdt).
Om in 2008 een investering van 2 miljoen euro (BTW en ontwerpkosten inbegrepen) te kunnen doen voor
Diversen (MUHKA?), moeten eveneens in 2007 ontwerpkosten voor ongeveer 200.000 euro worden
vastgelegd.
Er wordt voorgesteld om deze begrotingspost te evalueren bij de eerste begrotingscontrole in 2007, omdat er
dan een beter zicht zal zijn op:
- de opbrengst (canon) voor het in erfpacht geven van de nieuwbouw (fase 4.2) van deSingel;
- de planning van de onderhoudskosten (resultaten van de studie “Onderhoudsplanning”);
- de ontwerpkosten voor De Hoge Rielen en Diversen;
- de haalbaarheid om de vastlegging voor de investering voor het Vlaams-Nederlands Huis reeds in 2007 te
kunnen verrichten.
ESR-code 52.10.6 GVK: Investeringssubsidies Sectorale Culturele Infrastructuur
Ook in 2007 is 1.490.000 euro beschikbaar voor investeringssubsidies voor zgn. “sectorale culturele
infrastructuur”. Het betreft: bovenlokale jeugdinfrastructuur, erkende muziekclubs, erkende
muziekeducatieve organisaties en erkende kunstencentra. Het beschikbare bedrag wordt verder verdeeld op
basis van het reglement van 16 maart 2001. Volgens dit reglement neemt de minister na advies van de
commissie ad hoc een beslissing voor het einde van januari 2007 en worden de toegekende bedragen op
naam ingeschreven in de begroting bij de eerste begrotingscontrole in 2007.
ESR-code 63.21.1 GVK: Investeringssubsidie Museumsite Leuven
In het kader van de gespreide financiering, gebeurt in 2007 een vastlegging van een bijkomende
investeringssubsidie van 336.000 euro aan de stad Leuven voor het museumsiteproject. Dit bedrag zal
jaarlijks voor dit project worden vastgelegd gedurende 18 j.
ESR-code 63.21.8 GVK: Investeringssubsidie MAS Antwerpen
In het kader van de gespreide financiering, wordt in 2007 een vastlegging gedaan van het totale restant van
19,3 miljoen van de toegezegde investeringssubsidie aan de stad Antwerpen of aan de gedelegeerd bouwheer
voor het Museum Aan de Stroom (MAS) te Antwerpen. Zie voor de globale regeling voor het MAS, zoals
goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 07/07/2006: Programmadecreet 2007.
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GOK-Kredieten
Het totaal van de voorziene uitgaven bedraagt 28.709.000 euro, waarvan 8.743.000 euro ingeschreven onder
ESR-code 03.22, over te dragen overschot van het boekjaar.
ESR-code 03.22 GOK: Over te dragen overschot van het boekjaar
Het over te dragen overschot van het boekjaar 2006 bedroeg 9.693.000 euro. Dit bedrag bestaat voor
7.000.000 euro uit de in 2005 verworven canon voor het in erfpacht geven van de KANTL te Gent, de
Grétrystraat 26 en de Arenbergstraat 1D en 3 te Brussel. Deze 7.000.000 euro wordt terug overgedragen als
overschot van het boekjaar 2007.
Rekening houdend met de betalingen die in 2007 moeten gebeuren voor vastleggingen die in de vorige
boekjaren gebeurden, wordt nog een bedrag van 1.743.000 euro toegevoegd aan het over te dragen overschot
van 2007, evenals een bedrag van 10.400.000 euro van de opbrengst (canon) van de erfpacht van de
nieuwbouw van deSingel in 2007.
In afwachting van een advies van het INR over de duurtijd van de huurovereenkomst voor de
nieuwbouw van deSingel, besliste de Vlaamse Regering op 20 oktober 2006 de canon van 14.900.000
euro en de vastlegging van 7.500.000 euro voor dit project, niet op te nemen in de begroting 2007 van
het FoCI. Het over te dragen bedrag van 10.400.000 euro van de canon van de erfpacht van de
nieuwbouw van deSingel kan dus ook niet worden ingeschreven.
Totaal over te dragen overschot van het boekjaar 2007: 19.143.000 euro – 10.400.000 euro = 8.743.000 euro.
ESR-code 12.11 GOK: Werkingskosten
Het bedrag van 25.000 euro volstaat voor de algemene werkingskosten van het FoCI.
ESR-code 12.12 GOK: Huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere
kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen
Onder de ordonnanceringskredieten (GOK) dient hetzelfde bedrag ingeschreven als onder de
vastleggingskredieten (GVK), n.l. 1.040.000 euro.
ESR-code 51.12 GOK: Onderhoud en Renovatie Eigen Culturele Infrastructuur
Onder de ESR-code 51.12 (eigen culturele infrastructuur) werd 9.539.000 euro voorzien, waarvan al
4.500.000 euro bestemd voor de nieuwbouw van deSingel.
In afwachting van een advies van het INR over de duurtijd van de huurovereenkomst voor de
nieuwbouw van deSingel, besliste de Vlaamse Regering op 20 oktober 2006 de vastlegging van
7.500.000 euro voor dit project, niet op te nemen in de begroting 2007 van het FoCI. Het
ordonnanceringsbedrag moet dus ook worden verminderd met de voorziene 4.500.000 euro.
De post bedraagt dus 9.539.000 euro – 4.500.000 euro = 5.039.000 euro. Hiervan is circa 3.150.000 euro
bestemd voor ordonnanceringen voor dringende herstellingswerken, onderhoud, preventief onderhoud
(facility management) en instandhouding van de eigen culturele accommodaties van de Vlaamse
Gemeenschap.
Mede afhankelijk van de boekingen die in 2006 effectief kunnen worden gerealiseerd, zal het resterende
bedrag van 1.889.000 euro in 2007 wellicht voldoende zijn om alle noodzakelijke boekingen voor de
renovatiewerken en de nieuwbouw voor de eigen culturele accommodaties in 2007 te kunnen verrichten.
(Zie ook: betalingstabel).
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ESR-code 52.10.2 tot 52.10.20; 52.10.22 tot 52.10.33 en 63.21.4 tot 63.21.7 GOK:
Investeringssubsidies Sectorale Culturele Infrastructuur
In samenwerking met de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, werden de GOK-kredieten voor de
investeringssubsidies voor de sectorale culturele infrastructuur zo realistisch mogelijk ingeschat, rekening
houdend met de concrete voorbereiding van de verschillende bouwwerken in juni 2006. In totaal werd voor
de sectorale culturele infrastructuur een ordonanceringskrediet van 1.676.000 euro voorzien, wat meer is dan
het bedrag van de jaarlijkse vastleggingen (1.490.000 euro) voor sectorale culturele infrastructuur. Tijdens de
voorbije jaren was het GVK-krediet voor de sectorale culturele infrastructuur echter bestendig hoger dan het
GOK-krediet. Het GOK-krediet is dus toe aan een inhaalbeweging om verdere vertraging bij de uitvoering
van de werken te voorkomen.
ESR-code 61.41, 63.11.1, 63.11.2, 63.21.1, 63.21.3 en 63.21.8 GOK:
Investeringssubsidies voor Grote Culturele Infrastructuur
Voor de VLOPERA (ESR-code 61.41) wordt in 2007 voor het ordonnanceren van het nog resterende bedrag
van de vastleggingen in de vorige boekjaren voor de renovatie van het Operagebouw te Antwerpen, een
ordonnanceringskrediet van 3.027.000 euro ingeschreven. Er blijft dan nog circa 500.000 euro te
ordonnanceren.
Voor het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren (ESR-code 63.11.1) wordt in 2007 een
ordonnancering van 310.000 euro voorzien of de helft van het in 2002 vastgelegd bedrag van 620.000 euro.
Voor het Provinciaal FotoMuseum te Antwerpen (ESR-code 63.11.2) wordt in 2007 het resterende bedrag
van 62.000 euro geordonnanceerd van de investeringssubsidie, waarvoor in 2003 een bedrag van 250.000
euro werd vastgelegd.
Voor het Museumsiteproject te Leuven (ESR-code 63.21.1) wordt een ordonnancering ingeschreven van
650.000 euro, wat het saldo is van de vastlegging van 750.000 euro in 2002, evenals het in 2007 vast te
leggen subsidiebedrag van 336.000 euro. Totaal te ordonnanceren in 2007: 986.000 euro.
Voor het Stadsmuseum De Bijloke te Gent (ESR-code 63.21.3) werd op het FoCI in 2002 en 2003 in totaal
6.000.000 euro vastgelegd. In 2007 is een ordonnancering nodig van een eerste schijf van 2.500.000 euro.
Voor het Museum Aan de Stroom (MAS) te Antwerpen (ESR-code 63.21.8) wordt in 2007, naar gelang de
vordering van de werken, een ordonnanceringsbedrag voorzien van 5 miljoen euro. In 2008 wordt een
ordonnancering voorzien van 11 miljoen euro en in 2009 van 3,3 miljoen euro, zodat de in 2007 vast te
leggen investeringssubsidie van 19,3 miljoen euro in deze legislatuur volledig wordt geordonnanceerd.

Betaalkalender GOK FoCI
In duizend euro
JAAR VAN
VASTGELEGD
VASTLEGGING BEDRAG

voor 2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TOTAAL:

31.606
18.149
18.083
15.627
11.782
9.040
12.148
116.435

BETAALD IN:

2000
10.989
1.465
X
X
X
X
X
12.454

2001
4.831
6.965
1.481
X
X
X
X
13.277

2002
3.959
3.684
7.183
641
X
X
X
15.467

2003
4.100
4.773
3.777
5.417
833
X
X
18.900

2004
6.491
919
0
3.471
3.717
2.252
X
16.850

2005
907
188
4.530
1.575
783
3.972
2.152
14.107

ENCOURS
31/12/2005

334
155
1.112
4.523
6.449
2.816
9.996
25.385
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Betalingstabel GOK FoCI
Voorstel in duizend euro
Betaling op
Encours per 31.12.05
(25.385)
Verbintenis 2006
(13.028)
Verbintenis 2007
(31.335)
Subtotaal
Overschot boekjaar
TOTAAL
(69.748)

In 2006

In 2007

In 2008

In 2009

In 2010

In 2011

11.554

9.327

2.360

1.615

529

0

5.754

3.495

1.563

1.231

985

0

0
17.308
9.693

7.144
19.966
8.743

2.781
6.704

2.260
5.106

1.695
3.209

1.412
1.412

27.001

28.709

6.704

5.106

3.209

1.412

Het in 2007 te boeken GOK-krediet werd bekomen door, samen met de afdeling Gesubsidieerde
Infrastructuur (voor de gesubsidieerde accommodaties) en met de afdeling Gebouwen (voor de
accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap), een zo nauwkeurig mogelijke inschatting te maken,
bouwproject per bouwproject, van de betalingen gezien de vordering van de werken.
De planning van de ordonnanceringsuitgaven (GOK) voor 2007-2010 omvat volgende boekingen:
- de nog openstaande encours van de vorige jaren (zie: boven staande betaalkalender). Deze bedragen
bevatten zowel investeringsuitgaven als investeringssubsidies voor grote en sectorale culturele
infrastructuur;
- het geplande overschot van het boekjaar;
- de jaarlijks terugkomende werkingskosten;
- de jaarlijks terugkomende onroerende voorheffing;
- het jaarlijks terugkomend onderhoud en instandhouding met inbegrip van het preventief onderhoud
(onderhoudsmanagement) van de eigen culturele infrastructuur (30-tal gebouwen);
- het jaarlijks terugkomend betalingen voor huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen;
- de renovatie- en nieuwbouwprojecten voor de eigen culturele infrastructuur (ingeschat per project);
- de investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur;
- de investeringssubsidies voor grote culturele infrastructuur (ingeschat per project).
In totaal is dus 19.966.000 euro nodig voor de noodzakelijke boekingen in 2007 (+ 8.743.000 euro overschot
van het boekjaar = 28.709.000 euro).
Van het in 2007 vast te leggen bedrag van 31.335.000 euro, wordt in 2007 een bedrag van 7.144.000 euro
geordonnanceerd (= 22,8 %). Een belangrijke verklaring hierbij is dat de kredieten voor projecten die al in
2007 (gedeeltelijk) worden uitgevoerd, pas in 2007 worden vastgelegd en dat kredieten die in 2007 worden
vastgelegd voor de algemene werking (25.000 euro), voor de huurgelden en de erfpachtvergoedingen
(1.040.000 euro), voor de onroerende voorheffing (300.000 euro), voor het Museumsiteproject Leuven
(336.000 euro) en voor het MAS (5.000.000 euro) reeds volledig in 2007 moeten worden geordonnanceerd.
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GESPREIDE FINANCIERING
MEERJARENPLANNING 2005-2009
Algemene Situering
Tot vóór de start van het FoCI in 1999 werden de investeringskredieten (eigen infrastructuur) en de
investeringssubsidies (gesubsidieerde infrastructuur) voor culturele infrastructuur beheerd door de
verschillende afdelingen van de administratie Cultuur. Van 1999 tot 2005 evolueerden de
vastleggingskredieten (GVK) en de ordonnanceringskredieten (GOK) voor het FoCI als volgt:
JAARTAL
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAAL:

FoCI
GVK
19.168.640
18.150.000
18.084.000
15.627.000
11.782.341
9.040.000
12.151.000
13.028.000
117.030.981

FoCI
GOK
5.953.213
12.572.118
13.213.130
14.599.000
18.900.030
15.931.000
25.565.000
27.001.000
133.734.491 (1)

(1) Over de periode 1999-2006 overtreffen de ordonnanceringskredieten (GOK) de vastleggingskredieten (GVK) omdat in deze
periode nog betalingen gebeurden op basis van vastleggingen van vóór 1999. Het encours per 31/12/1998 bedroeg 12.502.699
euro. Het GOK-krediet van 2005 en 2006 bevatten een over te dragen overschot van het boekjaar van resp. 8.280.000 euro en
9.693.000 euro.

De neerwaartse trend van de vastleggingskredieten (GVK) over de periode 1999-2005 is opmerkelijk.
Tijdens de eerste drie werkingsjaren van het FoCI werd steeds meer dan 18 miljoen euro per jaar vastgelegd.
In 2002 kwam er een trendbreuk met iets meer dan 15,5 miljoen euro aan vastleggingen. Tijdens 2003
bedroeg het vastleggingsbedrag minder dan 12 miljoen euro en voor 2004 nog slechts 9 miljoen euro. Deze
trend werd ingegeven door noodzakelijke besparingen, vergezeld van de redenering dat men beter kon
besparen op stenen dan op de werkings- en loonkosten van de culturele instellingen. Daardoor ontstond een
groeiende kloof tussen de bij het begin van vorige legislatuur opgestelde meerjarige inkomstenbegroting en
de meerjarige uitgavenbegroting van het FoCI.
Het effect van het drastisch inkrimpen van de reguliere kredieten voor het FoCI vanaf 2002, werd enigszins
verzacht door het voorzien in 2002 van uitzonderlijke kredieten voor culturele infrastructuur op het FFEU,
ter waarde van 12.394.676,24 euro. De voorbereiding van deze dossiers gebeurt eveneens door het FoCI.
Omwille van besparingsmaatregelen, werden tijdens de 2de begrotingscon-trole in 2004 vastleggingen op het
FFEU voor een totaal bedrag van 4.718.676,24 euro geschrapt als investeringsmiddelen voor de culturele
infrastructuur, zodat uiteindelijk slechts 7.676.000 euro op het FFEU kon worden vastgelegd voor culturele
infrastructuur.
Aangegane Engagementen
Bij het begin van de vorige regeringsperiode 2000-2004 diende de toenmalige minister van cultuur nog
infrastructuurengagementen, door zijn voorganger aangegaan ten bedrage van 30 miljoen euro, vast te leggen
op de kredieten van het FoCI (Concertgebouw Brugge, KVS Brussel, STUK Leuven, deSingel Antwerpen).
De “Beleidsnota Culturele Infrastructuur 2002-2004”, die de minister van cultuur voor zijn eigen
infrastructuurbeleid op het einde van 2001 voorlegde aan de Vlaamse Regering, voorzag een
vastleggingsbedrag van 87 miljoen euro.
Om dit programma effectief te kunnen vastleggen, diende het vastleggingsbedrag op het FoCI jaarlijks 18
miljoen euro te bedragen, zodat met deze bedragen samen met de eenmalige kredieten van het FFEU alles
kon vastgelegd zijn tegen eind 2005. De drastische inkrimping van de vastleggingskredieten voor culturele
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infrastructuur vanaf 2002 heeft voor gevolg dat de over te nemen engagementen binnen de huidige
regeerperiode onmogelijk kunnen worden gefinancierd met een jaarlijks vastleggingskrediet op het FoCI van
ongeveer 12 miljoen euro, of circa 60 miljoen euro over de periode 2005-2009.
Om het regeerakkoord van 2004 te kunnen uitvoeren, blijkt dat bij een gelijkmatige spreiding over de
begrotingsjaren van de periode 2005-2009 er jaarlijks circa 17 miljoen euro dient vastgelegd of in totaal 85
miljoen euro.
In het kader van de meerjarenplanning voor de culturele accommodaties, besloot de minister bevoegd voor
de culturele infrastructuur beroep te doen op een gespreide financiering voor de nieuwbouw en de
renovatiewerken voor eigen culturele accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap en voor
investeringstoelagen voor grote culturele accommodaties van derden (persmededeling van 23 september
2005).
Onderstaande tabel bevat een geactualiseerd overzicht van de planning van de financiering van de
verschillende projecten (augustus 2006):

PLANNING GESPREIDE FINANCIERING

EIGEN CULTURELE ACCOMMODATIES
Nieuwbouw deSingel
Vlaams-Nederlands Huis
KMSKA
De Hoge Rielen
Divers (MUHKA?)

Resterend investeringsbedrag wordt gefinancierd door erfpacht van de nieuwbouw.
Vastlegging en toewijzing van 10 miljoen euro in januari 2007 voor lot 1 nieuwbouw.
Klassieke financiering.
Vastlegging van 3,3 miljoen euro in 2007 en 0,3 miljoen euro in 2008.
Financiering systeem PPS bfm.
Inhuring gedurende 20 j. vanaf 2009.
Klassieke Financiering.
Vastlegging van 6 miljoen euro (BTW en ontwerpkosten inbegrepen) in 2008.
Klassieke Financiering.
Vastlegging van 2 miljoen euro (BTW en ontwerpkosten inbegrepen) in 2008.

GESUBSIDIEERDE PROJECTEN
Forum-BIS
MAS Antwerpen
Museumsite Leuven
Project Limburg
Divers

Financiering systeem PPS dbfm.
Gespreide investeringssubsidie op 18 j. op basis van 20 miljoen euro basisbedrag.
Vastlegging van resterende investeringssubsidie van 19,3 miljoen euro in 2007.
Betalingsritme: 2007: 5 miljoen euro; 2008: 11 miljoen euro; 2009: 3,3 miljoen euro.
Gespreide vastlegging van investeringssubsidie.
Subsidie van 336.000 euro per j. gedurende 18 j. vanaf 2007.
Gespreide vastlegging van investeringssubsidie.
Subsidie van 316.000 euro per j. gedurende 18 j. vanaf 2009.
Klassieke vastlegging van investeringssubsidies.
Subsidies voor in totaal 2 miljoen euro in 2008.
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Voorstel in duizend euro
BEGROTINGSPOST
Vastleggingsmachtigingen (nominaal)
MAS
Vastleggingsmacht. techn. bilaterale begroting (nominaal)

2007
13.823
-1.700
12.123

2008
13.823
-1.700
12.123

2009
13.823
-1.700
12.123

Vastleggingsmachtigingen geïndexeerd
Werkingskost
Huurgelden
Onroerende voorheffing
Reglement
Onderhoud eigen infrastructuur
Saldo vastleggingsmachtigingen na kosten FoCI
Bijkomende inspanning VR - MAS (nieuwe ordonnanceringskredieten)
Saldo vastleggingsmachtigingen beschikbaar

12.123
-25
-1.012
-300
-1.490
-3.150
6.146
5.000
11.146

12.305
-25
-1.027
-305
-1.512
-3.197
6.238
10.000
16.238

12.489
-26
-1.043
-309
-1.535
-3.245
6.332
1.800
8.132

-10.000
7.500

-1.500
7.400

0
0
-1.131

-3.300

-300

0

0

0

-1.837

0

-6.000

0

0
-5.800

-2.000
-2.400

0
-2.968

0

0

0
-1.580

-5.000

-11.000

-3.300

0
-336

0
-336

-336

Projecten van de Vlaamse Gemeenschap
De Singel fase 4.2 (verkoop en terughuur op 36 jaar)
Klassiek (nog vast te leggen op het FoCI )
Ontvangsten uit verkoop (erfpacht)
Huur te betalen aan investeerder (geïndexeerd)
Vlaams Nederlands Huis
Klassiek
KMSKA
DBFM op 20 jaar
Hoge Rielen
Klassiek
Diverse
Klassiek
Projecten Vlaamse Gemeenschap totaal per jaar
Gesubsidiëerde projecten
Forum BIS (actuele waarde subsidie in 2008 : 20 mio €)
Klassiek
Jaarlijkse subsidie (obv rentevoet van 4% op 18 jaar)
MAS (actuele waarde subsidie in 2007 : 19,3 mio €)
Klassiek
Jaarlijkse subsidie (obv rentevoet van 4% op 18 jaar)
Museumsite (actuele waarde subsidie in 2008 : 4,25 mio €)
Klassiek
Jaarlijkse subsidie (obv rentevoet van 4% op 18 jaar)
Project Limburg (actuele waarde subsidie in 2008 : 4 mio €)
Klassiek
Jaarlijkse subsidie (obv rentevoet van 4% op 18 jaar)
Diverse
Klassiek
Jaarlijkse subsidie (obv rentevoet van 4% op 18 jaar)
Gesubsidiëerde projecten totaal per jaar
Jaarsaldo
Cumulatief saldo

0
-316
-2.000
-5.336

-13.336

0
0
-5.532

10
10

502
512

-368
144
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Met de op het FoCI voorziene budgetten, blijkt de voorgestelde gespreide financiering van de investeringen
voor de eigen culturele accommodaties en voor de investeringssubsidies voor de culturele accommodaties
van derden, haalbaar tijdens deze legislatuur en ook tijdens de volgende jaren.
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FICHE P

ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 2007
PROGRAMMADECREET
Voorstel van bepaling:
In 2007 wordt het resterende bedrag van 19,3 miljoen euro van de investeringssubsidie aan de stad
Antwerpen of aan de gedelegeerd bouwheer voor het Museum Aan de Stroom (MAS) te Antwerpen, op de
begroting van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) (OA 45, PR 45.50, BA 99.11) volledig vastgelegd
(GVK).
De investeringssubsidie van 19,3 miljoen euro wordt als volgt geordonnanceerd (GOK):
- in 2007: 5 miljoen euro;
- in 2008: 11 miljoen euro;
- in 2009: 3,3 miljoen euro.
Om deze investeringssubsidie mogelijk te maken, wordt de dotatie aan het FoCI (OA 45, PR 45.50, BA
61.02) verhoogd met:
- in 2007: 5 miljoen euro;
- in 2008: 10 miljoen euro;
- in 2009: 1,8 miljoen euro.
In 2008 gebeurt vanuit de middelen voorzien op het FoCI een bijkomende budgettaire inspanning van 1
miljoen euro en in 2009 van 1,5 miljoen euro.
Bovendien zal de dotatie aan het FoCI (OA 45, PR 45.50, BA 61.02) in 2007 tot en met 2011 jaarlijks
worden verminderd met een bedrag van 1,7 miljoen euro.
De Vlaamse Regering wordt belast met de uitvoering van deze financiële regeling.

Verantwoording:
De Vlaamse Regering hechtte op 11 juni 2004 haar goedkeuring aan: de vastlegging van een
investeringssubsidie van 3.718.676,24 euro op het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige
Investeringsuitgaven (FFEU) voor het Museum Aan de Stroom (MAS) van de stad Antwerpen. Deze
beslissing werd inmiddels herroepen.
Tevens hechtte de Vlaamse Regering op 11 juni 2004 haar principiële goedkeuring aan een positieve
benadering voor de vastlegging van de rest van de beloofde investeringssubsidie van 17.352.273,76 euro
voor het Museum Aan de Stroom (MAS) van de stad Antwerpen.
De Vlaamse minister bevoegd voor de cultuur, werd belast met de uitvoering van deze beslissingen.
In september 2005 besloot de bevoegde minister beroep te doen op een gespreide financiering voor de
beloofde investeringstoelage van 21 miljoen euro vanuit de Vlaamse Gemeenschap voor het MAS.
In 2006 werd een eenmalig bijkomend vastleggingskrediet van 1,7 miljoen euro ingeschreven onder de
kredieten van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) voor
het MAS (PR 24.1, ESR-code 63.21).
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De thans voorziene financiële regeling voorziet dat het resterende subsidiebedrag aan het MAS van 19,3
miljoen euro (21 miljoen euro – 1,7 miljoen euro) volledig wordt vastgelegd in 2007 en volledig wordt
geordonnanceerd in de regeringsperiode 2007-2009. De Vlaamse Regering verklaarde zich akkoord met de
voorgestelde financiële regeling op de samenkomst van 07/07/2006.
Na vastlegging van deze regeling in het programmadecreet en na goedkeuring door het Vlaams Parlement
van de begroting 2007, zal de Vlaamse Regering een ontwerp van overeenkomst opmaken met de stad
Antwerpen, waarin bovenstaande regelingen worden vastgelegd. Deze overeenkomst zal in het voorjaar van
2007 worden gefinaliseerd en ondertekend.
De stad Antwerpen zal vooraf aan de Vlaamse Gemeenschap een sluitend businessplan voorleggen voor het
MAS, waaruit blijkt dat het project met de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap en met de bijdragen van
de stad Antwerpen zelf en eventuele andere financiers integraal en volledig kan worden gerealiseerd.
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FICHE U4

ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 2007
TRANSFERTEN
(in duizend euro)
O.A.
45

PR.
45.50

B.A.
12.12

VAN
Kredietsoort
Huurgelden
van gebouwen

Bedrag
130
-

TOTAAL

130
0

O.A.
45

PR.
45.50

NAAR
B.A. Kredietsoort
61.02 Dotatie FoCI

TOTAAL

Bedrag
15.190
+ 130
15.320

Verantwoording:
Onder PR 45.50, BA 99.11, ESR-code 58.12 en 58.22, van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) was
voor 2005 een inkomst voorzien van 7 miljoen euro voor de verkoop of het in erfpacht geven van gebouwen.
In de begroting voor 2007 van het FoCI worden deze inkomsten ingeschreven onder enerzijds de inkomsten
onder de ESR-code 08.21 (overgedragen overschotten vorige boekjaren) en anderzijds de uitgaven onder de
ESR-code 03.22 GOK (over te dragen overschot van het boekjaar).
Onder PR 45.50, BA 12.12, ESR-code 12.12 was voor het begrotingsjaar 2006 500.000 euro ingeschreven
voor het terug inhuren in 2006 van deze gebouwen. De jaarlijks te betalen huur bedraagt in totaal 519.640
euro (index december 2005). Omdat het verlijden van de erfpacht plaats vond einde april 2006, diende in
2006 huur betaald voor circa 8 maanden.
Op basis van artikel 28 en 29 van het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding
van de tweede aanpassing van de begroting 2004, worden de opbrengsten van ontvangsten voortvloeiend uit
het beheer en het vervreemden van onroerende goederen beheerd door de administratie Cultuur, volledig
toegewezen aan het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). Het FoCI zal dan ook worden belast met het
betalen van de huur voor de betreffende gebouwen.
Bij begrotingscontrole 2006, werd reeds 370.000 euro van het bedrag voorzien onder PR 45.50, BA 12.12,
ESR-code 12.12 voor de huur van gebouwen toegevoegd aan de dotatie van het FoCI onder ESR-code 66.11
(PR 45.50, BA 61.02) en bij de uitgaven ingeschreven bij zowel GVK als GOK onder de ESR-code 12.12
(huurgelden, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en
terreinen).
Bij het opmaken van de begroting voor 2007 wordt het resterende bedrag van 130.000 euro, verhoogd met de
indexaanpassing, of 132.000 euro, overgedragen van PR 45.50, BA 12.12, ESR-code 12.12 naar PR 45.50,
BA 61.02 (dotatie FoCI), ESR-code 66.11.
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FICHE U4

ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 2007
TRANSFERTEN
(in duizend euro)
O.A.

PR.

B.A.

45

45.40

12.34

VAN
Kredietsoort

Erfpacht
Lunatheater te
Brussel
TOTAAL

Bedrag

468
-

468
0

O.A.

PR.

B.A.

45

45.50

61.02

NAAR
Kredietsoort

Bedrag

Dotatie FoCI

15.320

TOTAAL

+ 468
15.788

Verantwoording:
Bij de begrotingscontrole 2006 werd door artikel 28 van het programmadecreet van 30/06/2006 volgende
bijkomende taak toegevoegd aan de opdrachten van het FoCI in artikel 51 van het decreet van 19 december
1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999: “… 3° het betalen van huurgelden,
erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van
gebouwen en terreinen, die ressorteren onder het beheer van de entiteiten Cultuur en Jeugd van het
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap. …”.
De erfpacht voor het Lunatheater te Brussel, ingeschreven onder PR 45.40 BA 12.34, wordt getransfereerd
naar de dotatie van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) en ingeschreven onder de uitgaven onder de
ESR-code GVK en GOK 12.12 (huurgelden, erfpachtvergoedingen). Verhoogd met de indexaanpassing,
wordt 477.000 euro toegevoegd.
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FICHE U4

ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 2007
TRANSFERTEN
(in duizend euro)
O.A.

PR.

B.A.

45

45.50

61.02

VAN
Kredietsoort

Bedrag

Dotatie FoCI

19.127
-

TOTAAL

125
19.002

O.A.

PR.

B.A.

11

11.6

12.02

NAAR
Kredietsoort

Eigenaaronderhoud van
gebouwen
vzw de Rand
TOTAAL

Bedrag

0

+ 125
125

Verantwoording:
In het kader van BBB, gaat het eigenaaronderhoud van de gemeenschapscentra die ressorteren onder het
beheer van het EVA vzw de Rand over van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) naar het departement
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR).
Met ingang van het begrotingsjaar 2007 wordt een onderhoudsbudget van 125.000 euro per jaar van het
FoCI, PR 45.50, BA 61.02 (dotatie FoCI) getransfereerd naar het DAR, PR 11.6 (Vlaamse Rand), BA 12.02:
allerlei uitgaven met betrekking tot de infrastructuur en de gebouwen in beheer van het EVA vzw de Rand.
Het FoCI staat in voor het afwerken van de bestaande engagementen en voor het ordonnanceren van de
vastleggingen die het FoCI in het verleden deed in functie van het eigenaaronderhoud en de renovatie voor
de gemeenschapscentra die ressorteren onder het beheer van het EVA vzw de Rand.
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PROGRAMMA 45.6
TOPSPORT
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
Krediet

2004
Uitvoering %

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet
2.273
459
103

2007
Krediet
5.383
459
306

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Doelstellingen van het sportbeleid
Strategische doelstellingen van het sportbeleid
De Vlaamse regering wil een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid voeren.
Het sportbeleid wil zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk laten sporten in goede
omstandigheden. Er dient verder gewerkt aan het uitbouwen en optimaliseren van het Vlaams topsportbeleid,
waardoor getalenteerde sporters resultaatgericht hun sport kunnen bedrijven en jonge talenten optimale
ontplooiingskansen krijgen, en dit met uitdrukkelijke vrijwaring van de integriteit van de sport. Het beleid is
dan ook gericht op het verhogen van de sportparticipatie en het verhogen van de kwaliteit van het
sportaanbod. Dit dient te worden verbeterd op alle niveaus en in hoofde van alle actoren.
Operationele doelstellingen van het sportbeleid:
-

-

Het stimuleren van sportclubs om voor competitiesporters een aangepast sportaanbod te garanderen.
Toename van het aantal actieve leden in de sportfederaties. Meer jongeren tot sportbeoefening
aanzetten. De topsport heeft hierbij een voorbeeldfunctie en een mobiliserend effect op jongeren en
zet hen aan tot een gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding.
Het implementeren van het Topsportactieplan “Vlaanderen”
Talentdetectie
Het opstellen van een specifiek actieplan voor de vrijwaring en optimalisering van de jeugdopleiding
(in voetbalclubs)
Meer Vlaamse topsporters kansen bieden om internationale ervaring op te doen.
Internationale sportmanifestaties in Vlaanderen mogelijk maken, zodat de topsport zijn
voorbeeldfunctie kan waarmaken.
Vlaanderen promoten via internationale sportmanifestaties
Meer en betere sportinfrastructuur creëren .
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Instrumenten van het sportbeleid
Om de hoger vermelde doelstellingen te bereiken worden volgende instrumenten ingezet:
diverse tewerkstellingprojecten, zoals de wielerploegen Vlaanderen, Atletiekploeg Vlaanderen en
individuele atleten, maar ook projecten die een specifieke aanpak vragen
talentdetectieprojecten
sportwetenschappelijke begeleiding
verhogen van het niveau van de coaches
ondersteuning aan projecten voor talentontwikkeling
opleidingsfonds voetbal
subsidiëren van (top)sportevenementen, geëigende projecten, verenigingen
promotie en communicatie,
Opm. De middelen voor sportbeleid op programma 45.6 vormen slechts een (bescheiden) onderdeel van de
middelen voor het sportbeleid. Zij moeten worden samengenomen met middelen voorzien op programma
42.2 (medisch-sociaal beleid, inzonderheid medisch verantwoord sporten), programma 45.1 (sport-voorallen) en op programma 49.1 (dotatie BLOSO).

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Vanaf 2006 werden de kredieten die uitsluitend met topsport te maken hebben, gegroepeerd onder een nieuw
programma 45.6 – TOPSPORT.
Er kan dus enkel een cijfermatig overzicht worden gegeven voor 2007 en 2006, en niet voor de voorgaande
jaren.
Basisallocatie 11.04 : Salaris en toelagen personeel team topsportmanager
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet
230

2007
Krediet
235

Verantwoording
In de Beleidsnota Sport 2004-2009 wordt nadrukkelijk gewezen op het maatschappelijke belang van topsport.
Vlaanderen scoort echter ondermaats op vlak van topsport, niettegenstaande successen in bepaalde
sporttakken. De praktijk wijst uit dat landen hun kansen op topsportsucces door een doelgericht topsportbeleid
kunnen vergroten. Topsportsucces blijkt dus wel degelijk ‘maakbaar’ te zijn. Dit betekent evenwel dat op
lange termijn moet worden verder gewerkt aan het uitbouwen en optimaliseren van het Vlaams
topsportbeleid.
De Beleidsnota Sport stelde daarom dat moet worden overgegaan tot het sluiten van een contract met een
topsportmanager met duidelijke resultaatsverbintenissen die sturing kunnen geven aan het topsportbeleid. Het
betreft een hooggekwalificeerde functie waarvoor een bijzondere kennis en ruime ervaring in verschillende
vakgebieden in combinatie met zeer specifieke persoonlijkheidskenmerken vereist zijn. De loonbepaling is
hierop afgestemd en het kredietvoorstel houdt rekening met de volledige kostprijs.
Ter ondersteuning van de topsportmanager wordt 1 voltijds contractueel personeelslid aangeworven als
‘expert topsport’. Deze heeft als taak het inhoudelijk en organisatorisch bijstaan van de topsportmanager. De
functie van ‘expert topsport’ betreft eveneens een hooggekwalificeerde functie waarvoor een combinatie van
bijzondere kennis en ruime ervaring inzake (top)sport evenals zeer specifieke persoonlijkheidskenmerken
vereist zijn.
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De topsportmanager en de expert topsport worden aangeworven op contractuele basis voor de duur van 4 jaar.
Beide contracten zijn verlengbaar voor de duur van 4 jaar.
De optie van contracten voor de duur van 4 jaar is een logische keuze die gebaseerd is op de volgende
elementen:
 periodiciteit van de Olympische Spelen
 het topsportbeleid van de Vlaamse Regering, gefaseerd in periodes van 4 jaar
 vierjaarlijks beleidsplan topsport van de topsportfederaties
Basisallocatie 12.01: Allerhande uitgaven in verband met topsport
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet
303

2007
Krediet
2.308

Verantwoording
De Vlaamse regering kiest voor een eigen Vlaams topsportbeleid dat optimaal, coherent en transparant moet
zijn.
De aanwerving van een topsportmanager was noodzakelijk om de in de Beleidsnota Sport vooropgestelde
doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
De “kritische succesfactoren” en de coördinatie, afstemming en uitvoering van de daarvoor opgezette
“strategische projecten” zijn in belangrijke mate bepalend voor de realisatie van een optimaal topsportbeleid.
De kredietbehoefte wordt dan ook in functie daarvan opgesteld en is relevant, en dit zowel voor projecten in
Vlaanderen als op het internationale vlak.
Met de werkingsmiddelen voor topsport die beschikbaar zijn binnen programma 49.1 – BA 41.07 (BLOSO)
kunnen alle noden zeker niet ingevuld worden. Een uitbreiding met 2 miljoen euro voor specifieke
topsportprojecten opgezet door de topsportmanager is daarom een noodzaak.
Deze extra middelen zullen ingezet worden om nieuwe projecten op te zetten of bestaande projecten verder
uit te voeren en indien nodig verder uit te bouwen. Daarbij wordt ondermeer gedacht aan :
•
•
•
•
•
•
•

Verdere realisatie topsportactieplan (samen met werkingsmiddelen BLOSO)
Verhogen sportwetenschappelijke begeleiding talenten, beloftevolle jongeren, topsporters en trainers
Projecten talentdetectie en uittekenen ontwikkelings- en leerlijnen
Opstarten Coaches Platform om het niveau van de coaches op te trekken
Middelen voor de talenten buiten de TSS
Middelen voor de beloftevolle jongeren
Co-financiering Steunpuntprojecten

Naast de kosten voor de nieuwe engagementen en projecten blijven ook de kosten verbonden aan de
aankoop van promotiemateriaal, oa. in het kader van “Topsport Vlaanderen”.
Vlaanderen kan met deze middelen ook eigen en gerichte projecten opzetten zoals specifieke sportcolloquia
en conferenties rond topsport.
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Wat de sportsectorale communicatie betreft, worden eigen initiatieven ontwikkeld op gebied van informeren,
communiceren en sensibiliseren. Dit gebeurt door het houden van specifieke mediacampagnes,
persconferenties en het verspreiden van affiches, folders en brochures rond “topsport”.
Een adequaat topsportbeleid wordt onderbouwd door gedegen wetenschappelijk onderzoek
(beleidsvoorbereidend-, beleidsondersteunend-, behoeften-, sportparticipatie- en toegepast
sportwetenschappelijk onderzoek), enz… De resultaten worden gebruikt om het topsportbeleid sturend en
corrigerend te laten optreden.
Basisallocatie 33.33 : Subsidies aan allerlei initiatieven in verband met topsport
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet
1.715

2007
Krediet
2.815

Verantwoording
Topsport en topsportevenementen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie die zowel jongeren als ouderen
ertoe aanzetten om meer en beter aan sport te gaan doen. Vele van de activiteiten die zich in de sportwereld
aankondigen, worden georganiseerd door particuliere initiatiefnemers. In de mate dat deze activiteiten
kaderen binnen de doelstellingen van de beleidsnota Sport, kan financiële ondersteuning worden verleend
vanwege de Vlaamse overheid. De initiatieven kunnen zowel een Vlaams, nationaal als een internationaal
karakter hebben en worden ondersteund via de middelen “Topsport Vlaanderen”.
Door ondersteuning van belangrijke internationale sportevenementen en EK en WK’s kunnen ook eigen
Vlaamse topsporters en jong opkomend talent zich in Vlaanderen meten met buitenlandse toppers en in eigen
land internationale ervaring opdoen. Topsport zorgt tevens voor een grote uitstraling van Vlaanderen in het
buitenland.
Tevens wil de Vlaamse regering een integraal topsportbeleid voeren, dat aan talentvolle sporters maximale
ontplooiingskansen geeft om topsportprestaties te leveren op Europees en wereldniveau.
Dit houdt in dat coördinatie noodzakelijk is tussen de verschillende facetten van het topsportbeleid.
De tewerkstellingsprojecten geven beloftevolle jongeren de kans om de stap naar een professioneel betaalde
sportcarrière te zetten. Bovendien kunnen beloftevolle jongeren en topsporters, in minder lucratieve sporten,
professioneel en optimaal met hun sport bezig zijn dankzij deze tewerkstellingsprojecten.
Momenteel heeft het tewerkstellingsproject topsport (GESCO-project) 43 VTE. Dit aantal is zo
goed als volledig in gebruik genomen.
Een uitbreiding dringt zich op om 2 redenen:
1. In de nabije toekomst zullen nog meer atleten voldoen aan de strenge criteria
2. De atleten van de transitperiode komen momenteel nog niet aan bod en zullen in de toekomst
meer kansen moeten krijgen.
Vlaaanderen heeft dus nood aan extra tewerkstellingscontracten omdat het huidig contingent zo goed als
volgeboekt is en er op meerdere fronten een echt tekort werd aangetoond tijdens de evaluatie van de
topsportwerking. 500.000 euro van de extra-middelen zal worden aangewend voor de uitbreiding van de
tewerkstellingsprojecten topsport.
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Concreet wordt daarbij gedacht aan :
- Uitbreiding van het tewerkstellingsproject topsport
- opstarten tewerkstellingsproject jeugdtrainers
- Ondersteunen van topsportprojecten met zeer specifieke eisen, zoals bv. het Eventing Team
Vlaanderen of een project rond beloftevolle jongeren van ploegsporten (bv. volleybal).
Met de extra-middelen voor tewerkstellingsprojecten topsporters kunnen niet alle noden worden ingevuld;
maar een aantal topsportproblemen kunnen wél worden opgelost dankzij deze uitbreiding.
Atletiek Vlaanderen blijft zijn opdrachten verder vervullen en mikt hoofdzakelijk op beloftevolle jonge
topsporters. Daarnaast blijft ook de Wielerploeg Vlaanderen afzonderlijk bestaan gezien de specificiteit van
dit project, evenals het wielerteam Jong Vlaanderen en het dameswielerteam Vlaanderen. De ter beschikking
gestelde financiële input van het “sportbeleid” in deze ploegen is evenwel zeer beperkt in verhouding tot
andere particuliere teams. De ploegen kunnen ook rekenen op de inbreng van privaatsponsors. Het team van
de topsportmanager behartigt de budgettaire en administratief technische opvolging met betrekking tot deze
specifieke topsport-tewerkstellingsdossiers.
De toekenning van de tewerkstellingscontracten valt volgens de convenant onder de bevoegdheid van de
minister van sport en het tewerkstellingsaspect valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van
Werk, die instaat voor de lonen van de atleten. De minister van Sport neemt de werkingsmiddelen voor zijn
rekening, waardoor het project complementair werkt. De kosten verbonden aan de uitbouw van deze
werkgelegenheidsprojecten worden, naast de loonmassa, ook bepaald door de kostprijs van de noodzakelijke
professionele omkadering van de topsporters, de internationalisering van de betreffende sportsector, de
economische marktwaarde, enz…
Naast bijkomende gesco-contracten zullen de extra-kredieten ook worden aangewend voor het opstarten van
een opleidingsfonds voetbal. De KBVB blijft het been stijf houden tov een splitsing in een Vlaamse en
Waalse vleugel waardoor Vlaanderen de kans niet krijgt om de magere jeugdwerking bij te sturen en te
ondersteunen. Enerzijds zal er een jeugdopleidingsfonds opgestart worden waardoor clubs met een goede
jeugdwerking kunnen ondersteund worden wanneer grote clubs de meest talentrijke jongeren komen
wegsnoepen. En anderzijds zullen er een aantal opleidingscentra opgestart worden waar de meest
getalenteerde kinderen zullen opgeleid worden door bekwame trainers.
Basisallocatie 52.01: Subsidies voor sportinfrastructuur van de particuliere sector
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

459
103

459
306

Verantwoording
Topsportinfrastructuur is een belangrijk instrument voor het voeren van een doeltreffend (top)sportbeleid.
Zonder geschikte infrastructuur kunnen heel wat sporten niet worden beoefend. Veel van deze infrastructuur
is noodzakelijk om een permanente sportbeoefening gedurende het ganse jaar mogelijk te maken.
Ook voor de organisatie van grote internationale topsportevenementen is er gebrek aan accommodatie en
infrastructuur. Hierdoor wordt het bijna onmogelijk om nog grote internationale topsportevenementen voor
het Vlaamse publiek in Vlaanderen te brengen, waardoor de Vlaamse (top)atleten zich ook niet meer op
eigen bodem met het internationale topniveau kunnen meten.
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Er zal dan ook vanuit de Vlaamse regering, daar waar mogelijk, ondersteuning gegeven worden aan
nieuwbouw of aanpassing van bestaande sportinfrastructuur en sportcentra met een topsportfunctie die
internationaal niveau haalt en mogelijk maakt, en dit in samenspraak en samenwerking met alle betrokken
actoren. .
Voor 2007 wordt er in termen van constant beleid gehandeld voor wat deze vorm van topsportinfrastructuur
betreft. Toch zal uitbreiding een noodzaak blijken om aan de hoge noden te kunnen voldoen.
Basisallocatie 74.01: Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet
25

2007
Krediet
25

Verantwoording
Sportpromotie is een belangrijke kritische succesfactor om de sportparticipatie van de Vlaamse bevolking te
doen toenemen en te verhogen. De vooropgezette strategische planning houdt in dat een
sportpromotiecampagne op Vlaams niveau in samenwerking met alle actoren wordt gevoerd.
Communicatieplanning wordt derhalve geoptimaliseerd in kader van de topsportevenementen die
gesubsidieerd worden onder de noemer “Topsport Vlaanderen”.
Hiertoe wordt dan ook duurzaam materiaal aangekocht, o.a. wanneer de aankoop op termijn financieel
voordeliger is dan wanneer een huurengagement wordt aangegaan. Dit is noodzakelijk om de effectiviteit, de
efficiëntie en het economisch voordeligste aspect te kunnen hanteren.
Daar de promotiemiddelen- en materialen onderhevig zijn aan slijtage door slechte weersomstandigheden,
op- en afbouw, vervoer, enz….. bedraagt de duurtijd van de “afschrijving” gemiddeld twee tot drie jaar. Een
geregelde vernieuwing van het promotiemateriaal is derhalve noodzakelijk.
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PROGRAMMA 49.1
DOTATIE AAN AGENTSCHAPPEN VOOR SPORT
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
1. Het begrotingsprogramma 49.1: cijfermatig overzicht na begrotingscontrole.

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
63.020

2004
Uitvoering %
98,44%

6.935

100%

Krediet
64.910

4.331

2005
Uitvoering %
98,38%

99,99%

2006
Krediet
69.785

2007
Krediet
70.990

4.404

4.470

Voor alle duidelijkheid moet erop gewezen worden dat voor de basisallocatie 41.80 van het programma 49.1
dotatie aan het IVA Bloso gefinancierd volgens Artikel 62 bis Financieringswet gerekend wordt op een
bedrag van 5.607 duizend euro. Voorlopig werd op deze basisallocatie in de uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap evenwel slechts 4.486 duizend euro ingeschreven (80%).
Om de vergelijking met de vorige begrotingsjaren van het programma 49.1 mogelijk te maken, dient het
bedrag van 70.990 duizend euro, dat nu werd ingeschreven verhoogd te worden met 1.121 duizend euro. Het
Bloso rekent dus op een globale dotatie van 72.111 duizend euro
Naast de dotaties aan het Bloso (programma 49.1 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap) beschikt
het Bloso ook over andere inkomsten, namelijk
• de opbrengsten van de weddenschappen op sportuitslagen
• de ontvangsten uit Bloso-activiteiten (inschrijvingen Bloso-sportkampen, inkomsten uit exploitatie van de
Bloso-centra, inschrijvingen VTS-cursussen, ...)
• recuperatie bezoldigingen (Fedasil, detacheringen,…)
Eigen inkomsten Bloso

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
8.593

2004
Uitvoering %
100,14%

Krediet
8.694

2005
Uitvoering %
99,36%

2006
Krediet
8.416

2007
Krediet
10.840
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DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A.

Strategische doelstellingen

Bron : Beleidsnota Sport 2004-2009.
De missie van de Vlaamse regering inzake sport bestaat erin een Vlaams (tweesporen) sportbeleid te voeren
om enerzijds het sportklimaat in Vlaanderen te optimaliseren, en zoveel mogelijk mensen zo regelmatig
mogelijk te laten bewegen en sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden en om anderzijds de bijzonder
getalenteerde sporters optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden om topsportprestaties te leveren op
Europees en wereldniveau en dit met de uitdrukkelijke vrijwaring van de integriteit van de sport.
Deze missie zal worden vervuld door, in overeenstemming met het bestuursakkoord van 25/4/2003
(kerntakendebat) tussen het Vlaamse, het provinciale en het lokale bestuursniveau, de verantwoordelijkheid
en de acties te brengen op dat niveau waar men optimaal kan instaan voor: kwaliteit, klantgerichtheid,
professionalisering en integriteit. Tussen deze bestuursniveaus wordt complementariteit nagestreefd (visie).
In de Beleidsnota Sport 2004-2009 worden 8 strategische doelstellingen vooropgesteld te realiseren in de
huidige legislatuur (5 jaar). Met betrekking tot het programma 49.1 zijn voor het begrotingsjaar 2007
volgende strategische doelstellingen van belang:
• Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit door het streven naar een geoptimaliseerde structuur voor
de sport met duidelijk afgebakende beleidsverantwoordelijkheden (SD3)
• De sportparticipatie verhogen via een doelgericht sport voor allen beleid (SD4)
• Het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid (SD7)

Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit door het streven naar een geoptimaliseerde structuur voor de
sport met duidelijk afgebakende beleidsverantwoordelijkheden (SD3)
Het regeerakkoord stelt dat een eigen Vlaams sportmodel zal worden uitgewerkt. Dit sportmodel bestaat uit
twee luiken namelijk een Sport voor Allen – model en een topsportmodel.
De sportparticipatie verhogen via een doelgericht sport voor allen beleid (SD4)
Deze strategische doelstelling beoogt de niet-sporter en de niet-georganiseerde sporter regelmatig aan sport
te laten doen (in clubverband) met een hogere sportparticipatie van de hele bevolking als beleidseffect.
Het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid (SD7)
Het regeerakkoord stelt dat de initiatieven op het vlak van topsport zullen worden gecontinueerd en verder
uitgebouwd in samenwerking met de sportfederaties, het BOIC, de universiteiten en hogescholen. De
Vlaamse overheid zal hier sterk sturend en begeleidend moeten optreden.
In 2007 zal voor het derde jaar op rij het Topsportactieplan Vlaanderen verder worden uitgevoerd.
B.

Operationele doelstellingen

-

De coördinerende initiatieven op Vlaams niveau zowel op het vlak van het Sport voor Allen beleid,
(Vlaams Overlegplatform Sport voor Allen) als op het vlak van topsport (Stuurgroep Topsport, Task
Force Topsport) zullen worden verdergezet (SD3).

-

De opstart van het Sport voor Allen actieplan (SD4)
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In 2005 werd het topsportbeleid op gang getrokken. Dit betekent een maximale ondersteuning van de
reeds aanwezige talenten met het oog op de Olympische Spelen in Beijing (2008) en het opstellen van
een voorwaardenscheppend topsportbeleid met het oog op de Olympische Spelen van 2012 en 2016.
Het Topsportactieplan Vlaanderen zal gefaseerd verder worden uitgevoerd met een eerste aanzet in
2005, de verdere uitvoering in 2006 en 2007, om in 2008 op kruissnelheid te komen (SD7).

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie. (Begrotingsprogramma 49.1)
Basisallocatie 41.03: Werkingsdotatie aan het Bloso(inclusief indexprovisie – exclusief CAO provisie)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
50.570

2004
Uitvoering %
100,06%

Krediet
24.840

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
25.769

2007
Krediet
26.801

Basisallocatie 41.04: Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring van
topsport (decreet sportfederaties)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
4.375

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
5.121

2007
Krediet
5.194

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

2006
Krediet
3.373

2007
Krediet
3.411

Basisallocatie 41.05: Dotatie jeugdsport

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
1.115

2004
Uitvoering %
100%

Basisallocatie 41.07: Dotatie aan het Bloso voor topsport

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
2.441

2005
Uitvoering %
100%
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Basisallocatie 41.08: Dotatie aan het Bloso ter uitvoering van de subsidiëring in het kader van
het decreet op de sportdiensten.

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
5.761

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
6.184

2007
Krediet
5.854

Basisallocatie 41.09: Dotatie aan het Bloso ter uitvoering van de subsidiëring in het kader van
het decreet op de sportfederaties, (exclusief topsport).

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
16.674

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
17.220

2007
Krediet
17.919

2006
Krediet
686

2007
Krediet
700

Basisallocatie 41.10: Dotatie aan het Bloso voor Schoolsport

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

Basisallocatie 41.11: Dotatie aan het Bloso voor pilootprojecten lokaal sportbeleid

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet
0

2007
Krediet
800

Basisallocatie 41.80: Dotatie aan het IVA Bloso gefinancierd volgens Artikel 62 bis Finacieringswet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
5.607

2004
Uitvoering %
99.99%

Krediet
5.607

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
5.607

2007
Krediet
5.607
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Basisallocatie 61.01: Investeringsdotatie

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
5.728

2004
Uitvoering %
82,33%

Krediet
4.200

2005
Uitvoering %
75%

2006
Krediet
5.828

2007
Krediet
5.825

2006
Krediet

2007
Krediet

4.404

4.470

2006
Krediet

2007
Krediet

0

0

Basisallocatie 99.11: Vastleggingsmachtigingen Bloso

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

3.685

2004
Uitvoering %

100%

Krediet

4.331

2005
Uitvoering %

99,99%

Basisallocatie 99.12: Leningsmachtiging Bloso

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

3.250

2004
Uitvoering %

100%

Krediet

0

2005
Uitvoering %

0

16.12

08.21

ESR
code

COFOG
code

Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan
gezinnen

16.1 Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan
de overheid

16. Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

8.102

688

TOTAAL HOOFDSTUK 0

1. LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

688

Aangepaste
Begroting
2006 (2de)

Overgedragen overschot vorige boekjaren

08.2 Verrekening met andere dienstjaren

08. Interne verrichtingen

0. NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN

PROGRAMMA 49.1
IVA BLOSO

8.509

0

0

Aangepaste
Begroting
2007

In duizend euro

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE
OPENBARE INSTELLINGEN, IVA OF EVA
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46.11

38.0
38.1
38.3

Dotaties aan het Bloso
Werkingsdotatie aan het Bloso (BA 41.03 van programma 49.1 van de begroting
Vlaamse Gemeenschap)
Recuperatie startbanen
Werkingsdotatie aan het Bloso: provisie CAO
Dotatie aan het Bloso voor topsport (BA 41.07 van programma 49.1 van de
begroting Vlaamse Gemeenschap)
Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring van topsport
in het kader van het decreet op de sportfederaties(BA 41.04 van programma 49.1
van de begroting Vlaamse Gemeenschap)
Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring in het kader
van het decreet op de sportdiensten (BA 41.08 van programma 49.1 van de
begroting Vlaamse Gemeenschap)
Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring in het kader
van het decreet op de sportfederaties(exclusief topsport) (BA 41.09 van
programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)

46.1 Van de institutionele overheid

46. Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

0
0
3.411
5.194

5.854

17.919

100

5.121

6.184

17.220

3.373

67.736
26.801

848

32
742
74

8.509

64.060
25.769

423

TOTAAL HOOFDSTUK 3

4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

47
302
74

8.102

Niet verdeeld
Van bedrijven
Van verzekeringsmaatschappijen

38. Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen,
privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de
gezinnen.

3. INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

TOTAAL HOOFDSTUK 1
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66.11

49.43

46.41

9, OVERHEIDSSCHULD

TOTAAL HOOFDSTUK 6

66.1 Van de institutionele overheid
Investeringsdotatie aan het Bloso
(BA 61.01 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)

66. Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

TOTAAL HOOFDSTUK 4

Recuperatie bezoldigingen (Fedasil)

49.4 Van de federale overheid

Recuperatie bezoldigingen (gesco's)
49. Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Federale
Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten,
Gemeenschapscommissies)

46.4 Van een VOI

Dotatie Schoolsport(BA 41.10 van het programma 49.1 van de begroting
Vlaamse Gemeenschap)
Dotatie pilootprojecten lokaal sportbeleid (BA van het programma 49.1 van
de begroting van de Vlaamse Gemeendschap)
Dotatie aan het IVA Bloso gefinancierd volgens Artikel 62 bis Financieringswet
(BA 41.80 van programma 49.1 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)
Recuperatie van bezoldigingen gesco’s
1.450

0

5.825

5.825

65.560

50

5.825

5.825

67.769

33

0

5.607

5.607

1.450

700
800

686

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
672

08100

008100 Bezoldigingen volgens salarisschalen
08100 Overige bezoldigingselementen

03.22

11.11
11.12

11.1 Eigenlijke lonen

11. Lonen en sociale lasten

16.472
2.764

688

TOTAAL HOOFDSTUK 0

1. LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

688

Aangepaste
Begroting
2006 (2de)

80.598

PM

Over te dragen overschot van het boekjaar

03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren

03. Interne verrichtingen

0. NIET VERDEELDE UITGAVEN

UITGAVEN

COFOG
code

TOTAAL ONTVANGSTEN

Reservefonds voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie

ESR
code

98

98. Opnemingen uit reservefondsen

16.891
2.978

0

0

Aangepaste
Begroting
2007

In duizend euro

82.951

PM
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08100

08100
08100
08100

08100
08100

08100
08100
08100
08100
08100
08100
08100
08100

11.2

11.30
11.31
11.33

12.11
12.12

12.31
12.32
12.33
12.34
12.35
12.36
12.37
12.38

2. RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN

TOTAAL HOOFDSTUK 1

Uitgaven VTS
Uitgaven sportpromotie
Uitgaven ingevolge samenwerking met het buitenland
Organisatiekosten De Gordel
Uitgaven Bloso-centra
Informatie en documentatie
Uitgaven Topsport
Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van specifieke projecten

12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid

Algemene werkingskosten
Huurgelden van gebouwen

12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

12. Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

Niet verdeeld
Directe toelagen
Pensioenen van overheidspersoneel

11.3 Overige sociale lasten van de werkgever

RSZ

11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan
instellingen of fondsen

43.993

1.371
2.347
50
350
3.314
134
3.373
302

5.992
1.327

716
391
2.290

2.800

45.774

1.388
2.376
50
350
3.383
129
3.396
742

6.404
1.062

716
589
2.410

2.910
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08100

08100

08100

08100

21.1

31.01

31.02

31.03

TOTAAL HOOFDSTUK 3

Andere subsidies
Werkingssubsidies Bonden voor vormingswerk
Werkingssubsidies Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport
Werkingssubsidies Sportmuseum Vlaanderen
Pilootprojecten lokaal sportbeleid

Subsidies topsport
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en
deelname aan internationale wedstrijden
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK, WK, WB in Vlaanderen)
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en
deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen,
Paralympics en EYOD

Subsidies sportfederaties
Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001)
Subsidies koepelorganisatie (VSF).
Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding (decreet 13/7/2001)
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse
regering
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen

31. Exploitatiesubsidies

24.273

800

0
22.687

1.160

237
297

237
297

346

5.194
1.621
3.039

1.240
540

1.240
535
5.121
1.621
2.966

17.919
15.243
186
450
260

128

128

17.220
14.574
186
422
263

128

TOTAAL HOOFDSTUK 2

3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

128

Rentes op overheidsschuld in nationale valuta

21. Rentes op overheidsschuld

675
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08100

08100

08100

08100

08100

08100

43.12

43.22

45.1

71.01

71.02

74.0

6.917

TOTAAL HOOFDSTUK 7

4.404
PM
PM

VM
OK
VM

1.092

5.825

OK

6.184

54

5.826

304

Aankoop investeringsgoederen

74. Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder
onlichamelijke zaken
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Aankopen gronden en gebouwen, realisatie of renovatie van gebouwen en
openluchtsportaccomodaties

71. Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland

7. INVESTERINGEN

TOTAAL HOOFDSTUK 4

Inkomensoverdrachten aan de Gemeenschapscommissies

45. Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale
Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten,
Gemeenschapscommissies)

Specifieke uitkeringen

43.2 Aan gemeenten

Specifieke uitkeringen

43.1 Aan provincies

43. Inkomensoverdrachten aan lokale overheden

4. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE LOKALE OVERHEDEN

6.922

1.097

4.470
PM
PM

5.825

5.854

55

5.492

307
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91.1

01720

80.597

PM

TOTAAL HOOFDSTUK 9

TOTAAL UITGAVEN

PM

Aflossingen van de schuld in nationale valuta

91. Aflossingen van gevestigde overheidsschuld

9. OVERHEIDSSCHULD

82.951

PM

PM
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Ontvangsten
Voor de uitvoering van zijn opdrachten beschikt het Bloso over volgende dotaties:
• de werkingsdotatie
26.801 duizend euro
• de dotatie voor topsport
3.411 duizend euro
• de dotatie voor de decretale subsidiëring van topsport (sportfederaties) 5.194 duizend euro
• de dotatie voor de decretale subsidiëring van de sportdiensten
5.854 duizend euro
• de dotatie voor de decretale subsidiëring van de sportfederaties
17.919 duizend euro
(exclusief topsport)
• de dotatie voor schoolsport
700 duizend euro
• de dotatie Artikel 62 bis Financieringswet
5.607 duizend euro
• de investeringsdotatie
5.825 duizend euro
• de dotatie voor pilootprojecten lokaal sportbeleid
800 duizend euro
Totaal
72.111 duizend euro
De werkingsdotatie aan het Bloso wordt ten opzichte van de begroting 2006 vermeerderd met in totaal 1.032
duizend euro: een verhoging met 512 duizend euro door toepassing van de parameter, een verhoging met
200 duizend euro voor de aanwerving van extra personeel ingevolge nieuwbouw en bijkomende opdrachten,
een verhoging met 508 duizend euro voor de indexprovisie, een verhoging met 93 duizend euro voor
provisie startbanen, een vermindering met 266 duizend euro ingevolge de afloop van het huurcontract van
het Bloso hoofdbestuur eind augustus 2007 (4/12 van 800.000 euro) en een verlaging met 15 duizend euro
voor de Strategische Adviesraad. De provisie ingevolge de CAO 2005-2007 zal worden toegekend bij de
begrotingscontrole 2007.
Daarnaast beschikt het Bloso over eigen inkomsten ten belope van 10.840 duizend euro, namelijk
• de opbrengsten van de weddenschappen op sportuitslagen
• de ontvangsten uit Bloso-activiteiten (inschrijvingen Bloso-sportkampen, inkomsten uit exploitatie van de
Bloso-centra, inschrijvingen VTS-cursussen, ...)
• recuperatie bezoldigingen (Fedasil)

Uitgaven
In de begroting 2007 wordt een globaal krediet van 26.494 duizend euro (exclusief de CAO provisie van 437
duizend euro) ingeschreven voor personeelsuitgaven.
Globaal bedragen de subsidiëringskredieten in de Bloso-begroting 2007 30.127 duizend euro, een stijging
met 1.256 duizend euro t.o.v. de begroting 2006.
• Op 1/1/2002 werd het decreet van 13/7/2001 houdende regeling van de erkenning en subsidiëring van de
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie (VSF) en de organisaties voor sportieve van kracht. Op 31 mei
2002 werden de 5 uitvoeringsbesluiten goedgekeurd door de Vlaamse regering.
Voor de uitvoering van het decreet sportfederaties (exclusief topsport) wordt op de begroting 2007 een
globaal subsidiebedrag voorzien van 17.919 duizend euro, waarvan 15.243 duizend euro voor de
basissubsidies sportfederaties (basisopdrachten), 260 duizend euro voor de aanvullende subsidies
sportfederaties prioriteitenbeleid, 1.240 duizend euro voor de aanvullende subsidies sportfederaties
jeugdsport, 450 duizend euro voor de organisaties sportieve vrijetijdsbesteding, 186 duizend euro voor de
VSF en 540 duizend euro voor de aanvullende subsidies sportfederaties sportkampen. De minister zal in de
loop van de maand januari 2007 104 duizend euro VIA III kredieten toevoegen aan de dotatie ter uitvoering
van de subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties (exclusief topsport).
De gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
blijven, naast de sportfederaties, één van de belangrijkste sportactoren in Vlaanderen. Teneinde de
sportparticipatie en de kwaliteit van het lokale sportbeleid in heel Vlaanderen te verhogen dienen zoveel
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mogelijk, hoofdzakelijk kleinere, gemeenten aangezet te worden een erkende sportdienst op te richten. Voor
2007 hebben 5 nieuwe gemeentelijke sportdiensten een erkennings- en subsidiëringsaanvraag ingediend. 4
reeds erkende en gesubsidieerde gemeentelijke sportdiensten hebben voor 2007 een categorieverhoging
aangevraagd waardoor per gemeentelijke sportdienst een voltijds equivalent meer in aanmerking kan
genomen worden voor de subsidieberekening. 3 reeds erkende gemeentelijke sportdiensten hebben reeds of
hebben de intentie om voor 2007 een bijkomend voltijds equivalent aan te vragen. Naast de gemeentelijke
sportdiensten blijven de 5 provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie erkend en gesubsidieerd. In 2007 is een krediet van 5.854 duizend euro voorzien,
dit is een vermindering met 330 duizend euro t.o.v. de begroting 2006. De minister zal echter in de loop van
de maand januari 2007 615 duizend euro VIA III kredieten toevoegen aan de dotatie ter uitvoering van de
subsidiëring in het kader van het decreet op de sportdiensten
• Op initiatief van minister Anciaux werd langs de ontvangstenzijde een nieuwe dotatie ingeschreven voor
pilootprojecten lokaal sportbeleid. Het nieuwe decreet “houdende de subsidiëring van gemeente – en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allenbeleid” zal vanaf 2007 van toepassing worden. Dit nieuwe decreet wil meer Vlamingen stimuleren tot,
begeleiden en ondersteunen bij een actieve sportpraktijk via een soepele, performante en respectvolle
verhouding met de gemeente- en provinciebesturen; Gemeente- en provinciebesturen en de VGC worden
gevraagd een beleidsplan voor de ganse legislatuur op te maken, in samenspraak met de lokale
sportadviesraad en geïnteresseerde burgers. Het Instituut voor Sportbeheer (ISB) zal gesubsidieerd worden
om de gemeenten te helpen bij het opstellen van dit sportbeleidsplan. Voor het totale project “begeleiding
sportbeleidsplannen gemeenten” wordt een bedrag van 800 duizend euro voorzien, voor
methodiekontwikkeling en begeleiding en coaching door de vzw ISB.
• Daarnaast worden nog bepaalde (niet-decretaal geregelde) subsidies uitbetaald: de werkingssubsidies
Bonden voor vormingswerk, de werkingssubsidies Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport en de
werkingssubsidies Sportmuseum Vlaanderen. De omvang van de subsidies zal door de minister in de loop
van januari beslist worden.
• Voor de decretale subsidiëring topsport (decreet sportfederaties) is een krediet van 5.194 duizend euro
voorzien. Dit is een verhoging met 73 duizend euro t.o.v. de begroting 2006 als gevolg van de toepassing van
de parameter.

Voor topsport worden langs de ontvangstenzijde twee specifieke dotaties ingeschreven.
• De dotatie aan het Bloso voor topsport: 3.411 duizend euro (art. 41.07 van programma 49.1 van de

begroting Vlaamse Gemeenschap). Ten opzichte van de begroting 2006 betekent dit een verhoging met
38 duizend euro als gevolg van de toepassing van de parameter.
Dit is een dotatie aan het Bloso met betrekking tot de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen en het
gemeenschappelijk project Jonge Topsporttalenten OS 2012/2016.
In december 2003 werd aan de Stuurgroep Topsport opdracht gegeven om een concreet actieplan uit te
werken met het oog op een optimale voorbereiding van Vlaamse topsporters (meer medailles) op de
Olympische Spelen (2008 – 2012 – 2016).
Omdat een potentiële topsporter 12 jaar nodig heeft om uit te groeien tot het hoogste niveau (Europese top,
Wereldtop) worden in het Topsportactieplan 3 fasen onderscheiden.
Fase 1: 2004, 2005 – 2008 (OS Beijing)
Fase 2: 2009 - 2012
Fase 3: 2013 - 2016
Na de OS in Beijing zal de 1ste fase worden geëvalueerd en zonodig worden bijgestuurd met het oog op de
2de fase (2009 – 2012).
In 2005 werd een eerste aanzet gegeven tot uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen met het
opstarten en verder zetten van de actiepunten Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs, pool van
toptrainers, begeleiding en ondersteuning van de topsportfederaties: talentdetectie en talentontwikkeling,

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

680

topsportervolgsysteem, trainingstechnische begeleiding, plannen en periodiseren, digitale beeldvorming,
mentale begeleiding, medisch-paramedische begeleiding, voorbereiding Vlaamse topsporters met een
handicap op de Paralympics (o.a. de financiering van een coördinator topsport voor de Vlaamse Liga
Gehandicaptensport). Daarnaast werd het gemeenschappelijk ABCD project Jonge Topsporttalenten OS
2012/2016 opgestart, waarin de Vlaamse Gemeenschap vanaf 2005 jaarlijks participeert voor 740 duizend
euro.
In 2007 zal het Topsportactieplan Vlaanderen verder worden uitgevoerd met een verhoging van het aantal
studenten/topsporters, opname van bijkomende toptrainers in de pool van toptrainers en een verhoogde
begeleiding en ondersteuning van de topsportfederaties. In 2007 zullen bestaande en nieuwe projecten van
Vlaamse topsportfederaties in het kader van het gemeenschappelijk ABCD-project Jonge Topsporttalenten
OS 2012/2016 worden gefinancierd.
• De dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring van topsport (decreet

sportfederaties): 5.194 duizend euro (BA 41.04 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse
Gemeenschap). Dit is een dotatie met betrekking tot de subsidies topsport, geregeld door het decreet van
13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de
koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding en het besluit van de Vlaamse
regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake
topsport. Ten opzicht van de begroting 2006 betekent dit een verhoging met 73 duizend euro als gevolg
van de toepassing van de parameter.
Deze topsportsubsidies zullen besteed worden aan:
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen: 1.621 duizend euro
Op 25 maart 1998 werd het Topsportconvenant ondertekend door de Vlaamse minister bevoegd voor het
Onderwijs, de Vlaamse minister bevoegd voor de Sport, de Autonome Raad van het
Gemeenschapsonderwijs (ARGO), het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de
Vlaamse Gemeenschap (OVSG), het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de Bond
voor Lichamelijke Opleiding (BVLO), het BOIC en het Bloso.
Op 25 juni 2004 hebben de Vlaamse minister van Onderwijs M. Vanderpoorten en de Vlaamse minister
van Sport M. Keulen, het Bloso, het BOIC, de BVLO, de VSF en de 3 grote Onderwijskoepels een nieuw
topsportconvenant ondertekend, dat uitwerking heeft sinds 1 september 2004.
De doelstelling van het topsportconvenant is zeer talentrijke jongeren de kans te bieden hun sport op
hoog niveau te beoefenen in combinatie met hun studies om zo een volwaardig diploma secundair
onderwijs te behalen.
Op 1/9/2006 zijn er nog steeds 8 topsportscholen in Vlaanderen die een specifieke studierichting
"topsport" mogen inrichten, zowel op ASO als TSO niveau. In deze studierichtingen krijgen de
leerlingen/topsporters binnen het uurrooster wekelijks 10u training in hun sport en 2 uren lichamelijke
opvoeding, aangepast aan hun sport. De sportieve opleiding en begeleiding gebeurt door trainers
aangesteld door de sportfederaties die een bijzonder convenant met de topsportschool en de Vlaamse
minister van Onderwijs ondertekend hebben. Het spreekt voor zich dat ook na de schooluren intens
getraind wordt. Daarnaast wordt voor deze leerlingen door de school in specifieke studiebegeleiding
voorzien.
Om in een studierichting topsport te kunnen inschrijven dienen de leerlingen over een topsportstatuut te
beschikken dat wordt uitgereikt door de selectiecommissie van het topsportconvenant en dit op basis van
strenge selectiecriteria. In deze selectiecommissie zetelen vertegenwoordigers van de betrokken
sportfederatie, het BOIC, de afdeling topsport van het Bloso en de topsportmanager. Om een
topsportstatuut te bekomen moet men door de sportfederatie voorgedragen worden bij de
selectiecommissie. Het topsportstatuut geeft bovendien recht op een aantal dagen gewettigde afwezigheid
voor stages, wedstrijden en tornooien die begeleid worden door de sportfederatie.
Het onderwijsgedeelte binnen deze specifieke “Topsport”-studierichtingen wordt gefinancierd door het
departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.
Het gedeelte topsport binnen het onderwijscurriculum dient integraal gefinancierd te worden door de
sportfederaties. Dit zijn alle kosten voor trainers, begeleiders, verplaatsingen, huur sportinfrastructuur,
enz.
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De subsidiëring van de unisportfederaties, die participeren in een topsportschool, maakt deel uit van het
integraal topsportbeleid zoals voorzien in het decreet van 13 juli 2001 (artikel 26, §2, 2°).
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan
internationale wedstrijden: 3.039 duizend euro
De subsidies worden toegekend op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de
erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor
de sportieve vrijetijdsbesteding (art.15, 3°).
Deze subsidies zijn bestemd voor de geselecteerde sporttakken en de desbetreffende Vlaamse
unisportfederaties voor de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden door
Vlaamse topsporters, met name de elitesporters en de beloftevolle jongeren.
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (WK, EK en WB in Vlaanderen): 237 duizend
euro
De subsidies worden toegekend op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de
erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor
de sportieve vrijetijdsbesteding (art. 15, 3°).
De subsidiëring van de Vlaamse unisportfederaties die internationale competities in het Nederlandse
taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad organiseren, maakt deel uit van het integraal
Vlaams topsportbeleid.
Voor de financiering van de organisatie van deze competities komt de Vlaamse Gemeenschap tegemoet
in de door de unisportfederatie gedragen kosten voor een bedrag van maximum 25 duizend euro voor
Wereldkampioenschappen, maximum 12,5 duizend euro voor Europese Kampioenschappen en maximum
6,2 duizend euro voor Wereldbekerwedstrijden.
Een subsidiebedrag van 237 duizend euro wordt voorzien, dit is eenzelfde bedrag als in de begroting
2006.
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van
Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD: 297 duizend
euro
De subsidies worden toegekend op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de
erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor
de sportieve vrijetijdsbesteding (art. 15, 3°).
Voor de financiering van de voorbereiding en deelname van Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen,
Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen en Wereldspelen komt de Vlaamse Gemeenschap in een
niet-Olympisch jaar voor een totaal bedrag van minstens 248 duizend euro tegemoet in de hiervoor door
de unisportfederaties gedragen kosten. In een Olympisch jaar wordt dit bedrag opgetrokken tot minstens
744 duizend euro.
Vermits 2007 een niet-Olympisch jaar is wordt een bedrag van 297 duizend euro ingeschreven.

Langs de ontvangstenzijde wordt zoals in 2006 een specifieke dotatie Schoolsport ingeschreven (700
duizend euro). Deze middelen zijn bedoeld om enerzijds de lokale schoolsportwerking te ondersteunen via
het inzetten van flexibele leerkrachten lichamelijke opvoeding (Follo) en anderzijds om de werking van het
Vlaamse Centrum voor Onderwijsgebonden Sport (nu Stichting Vlaamse Schoolsport) uit te bouwen.
I.v.m. de sportpromotie- en sensibiliseringsacties wordt een bedrag van 2.376 duizend euro voorzien. De
Vlaamse minister van Sport zal hierrond een bestedingsplan opmaken. Dit plan omvat allerlei acties rond de
promotie van de sport, de aankoop van trofeëen, pilootprojecten rond maatschappelijke relevantie van sport,
lokale schoolsportwerking, regionale en lokale sportpromotie, enz.
Tevens is een bedrag van 742 duizend euro voorzien inzake sponsoring van specifieke projecten. Ook
hierrond zal een jaarplan opgemaakt worden door de Vlaamse minister van Sport.
Voor de renovatie van de 13 Bloso-centra (investeringskredieten) wordt 4.470 duizend euro voorzien
(vastleggingsmachtiging).
De voorgestelde investeringen beogen een optimalisatie van de werking en kwaliteitsverbetering van de
Bloso-centra in functie van hun opdrachten.
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PROGRAMMA 49.2
TOERISME
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

begroot

2004
Uitvoering %

begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot bc

2007
raming

Krediet
45.311
2.991
4.838

2004
Uitvoering %
100
100
98,3

Krediet
49.189
2.678
5.146

2005
Uitvoering %
100
100
59,7

2006
Krediet
54.026
4.257
3.762

2007
Krediet
58.073
3.685
3.901

18.543

19.597

AO
TO

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

15.991

100

16.268

99,9

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
VISIE
De beleidsvisie voor toerisme – zoals verwoord in de beleidsnota 2004-2009 – luidt als volgt:
Het in de diepte maximaliseren van het toeristisch rendement, door Vlaanderen als
kwaliteitsbestemming op de kaart te zetten. Het toerismebeleid loopt in directe samenwerking met alle
betrokken actoren en met volgehouden ruimte voor efficiënt en duurzaam toeristisch ondernemen.
De klemtonen zijn:
• toerismebeleid in de diepte (i.p.v. in de breedte);
• hecht partnerschap tussen alle actoren;
• Vlaanderen verder ontwikkelen en profileren als een kwaliteitsbestemming;
• doelmatig, efficiënt, transparant en klantvriendelijk overheidsapparaat.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
1.
Ons toeristische troeven in binnen- en buitenland actief vermarkten om het toeristisch rendement te
maximaliseren en bij te dragen tot de imagovorming van Vlaanderen.
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2.
Het toeristisch product marktgericht, kwaliteitsvol en in de diepte (dus: duurzaam) ontwikkelen zodat zowel
het aantal als de tevredenheid van de toeristen stijgt.
3.
Gunstige voorwaarden scheppen voor een efficiënte en productieve ontwikkeling van de toeristische sector.
4.
Toerisme in Vlaanderen toegankelijk maken zodat iedereen in Vlaanderen kan genieten van een vakantie.
5.
Het belang van toerisme voor Vlaanderen breed uitdragen zodat het maatschappelijk draagvlak voor toerisme
vergroot.
6.
Brussel meer profileren in de ontwikkeling en de promotie van het Vlaams toeristisch product.

KRITISCHE SUCCESFACTOREN
1.
Het stimuleren van actieve partnerschappen met en tussen publieke en private toeristische actoren en andere
betrokkenen.
2.
Het optimaliseren van het regelgevend en institutioneel kader voor toerisme met een duidelijker afbakening
van de respectieve bevoegdheden.
3.
Toerisme een eigen plaats geven in het Vlaamse buitenlandbeleid en dit op een continue wijze met inbegrip
van de vereiste investeringen op lange termijn.
4.
Vanuit Vlaanderen voldoende impact hebben op de ontwikkeling van het toeristisch product en op basis van
een marktconform, kwaliteitsvol richtinggevend kader prioriteiten stellen inzake productontwikkeling.
5.
Een visie ontwikkelen over duurzaam toerisme en dit concept vervolgens in de praktijk brengen.
6.
De kennis over toerisme verdiepen en verbreden als basis voor het promotie- en productontwikkelingsbeleid.
7.
Toerisme manifest op de beleidsagenda plaatsen van andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus, dit met het
oog op het nemen van de juiste flankerende maatregelen.
8.
Investeren in een specifieke aanpak voor Brussel binnen het Vlaams toeristisch beleid.
9.
Het Agentschap Toerisme Vlaanderen verder ontwikkelen als efficiënte en productieve organisatie zodat
Toerisme Vlaanderen door alle actoren erkend wordt als de referentieorganisatie voor het toerisme in
Vlaanderen.
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
De operationele doelstellingen zijn geclusterd rond de vier sporen of kernbegrippen van de visie.
A. Een beleid met dieptewerking in functie van een maximaal toeristisch rendement.
1.
Verhoging van het toeristisch rendement van de initiatieven inzake versterking van het imago van
Vlaanderen.
2.
Strategische planning ‘toerisme’ inbedden in een ruimere beleidsbenadering.

B. Samenwerking met én voor alle toeristische actoren.
1.
Operationaliseren van een efficiënte overlegstructuur binnen het toerismeveld.
2.
Investeren in toeristische kenniscreatie en verspreiding.
3.
Versterkte toerismeaanpak van Vlaanderen in Brussel.

C. Vlaanderen als kwaliteitsbestemming op de kaart zetten.
1.
Ontwikkelen en implementeren van een totaalvisie op het toeristisch onthaal.
2.
Uitwerken van een kader voor marktconforme productontwikkeling, inclusief de overeenkomstige
(financiële) regeling ervan.
3.
Ontwikkelen van een geïntegreerd kwaliteitslabel voor het toeristisch aanbod.
4.
Verhogen van de fysieke toegankelijkheid van het toeristisch aanbod.
5.
Brede ontsluiting van het toeristisch aanbod.
6.
Toeristische omkadering van het meerjarenprogramma “Evenementen in Vlaanderen”.
7.
Uitvoeren en monitoren van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de vzw KMDA.
8.
Ontwikkelen en operationaliseren van het derde Kustactieplan.
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D. Regelgeving met ruimte voor efficiënt toeristisch ondernemen.
1.
Administratieve lastenvermindering én een correct handhavingsbeleid.
2.
Uitvoeren en monitoren van het decreet “Toerisme voor allen”.
3.
Ondernemingsstimuli tot bij de toeristische ondernemers brengen.

STRATEGISCHE PROJECTEN VOOR 2007
1.
Afronden en implementeren van een actieplan voor de Vlaamse kunststeden.
2.
Geleidelijk invoeren van de concepten uit de marketingplannen voor binnen- en buitenland.
3.
Uitwerken en uitvoeren van het actieplan voor de Chinese markt.
4.
Omvormen van de drie nog bestaande Belgian Tourist Offices (Italië, Japan en de Verenigde Staten) naar
Vlaamse kantoren.
5.
Evalueren van de resultaten van de RuiTeR-studie ter voorbereiding van de opmaak van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen 2020.
6.
Opstellen en implementeren van een actieplan watertoerisme.
7.
Uitwerken van een nieuwe visie op toeristisch onthaal.
8.
Uitvoeren van het fietsactieplan.
9.
Uitvoeren van het toeristische luik van het “Limburgplan” van de Vlaamse regering.
10.
Uitvoeren van het actieplan “Groene Gordel – Vlaamse Rand”.
11.
Afwerken en neerleggen van het koepeldecreet logies.
12.
Implementeren van het nieuwe reisbureaudecreet.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
Basisallocatie 12.01: Projectgerelateerde kosten, consultancy en werkingskosten met betrekking
tot de upgrading van de koningin Elisabethzaal te Antwerpen
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
85

2007
Krediet
86

Bij besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 werd een projectleider aangesteld voor de upgrading
van de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen, waarbij voor de werking, financiële consultancy en
projectgerelateerde kosten tijdens de begrotingscontrole een krediet werd geopend van 85.000 € op
basisallocatie 12.01.
Voor 2007 wordt eenzelfde krediet voorzien.
Basisallocatie 33.01: Subsidie aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
(decreet van 30 mei 1985)
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
2.312

2005
Uitvoering
100,0%

Krediet
2.352

Uitvoering
100,0%

2006
Krediet
2.382

2007
Krediet
2.409

Het decreet van 30 mei 1985 betreffende de subsidiëring van de vzw KMDA (Koninklijke Maatschappij
voor Dierkunde Antwerpen) voorziet in de jaarlijkse toekenning van een geïndexeerde basistoelage voor de
werking van de KMDA. Omwille van haar educatieve functie en haar specifieke doelgroepbenadering
(gehandicapten, gezinnen met jonge kinderen, scholen e.d.m.) investeert de instelling op continue wijze in
het product, de opleiding van haar werknemers en in middelen voor publieksbegeleiding.
Doelgroep: De twee attracties (Zoo Antwerpen en Planckendael) van de vzw KMDA genereren 1,6 miljoen
bezoekers per jaar (respectievelijk 1,2 miljoen betalende en 400 000 bezoeken van leden). De KMDA is
hiermee de grootste toeristische attractie van het land.
De Vlaamse regering keurde op 22 maart 2002 de beheersovereenkomst 2002-2006 goed en artikel 6.1.2.
voorziet in een geïndexeerde verhoging van de werkingssubsidie.
Het uitvoeren en monitoren van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de vzw KMDA is
één van de strategische projecten in de Beleidsnota Toerisme 2004-2009. De beheersovereenkomst loopt tot
einde december 2006 en is, voor zover aangetoond wordt dat de KMDA aan haar verplichtingen onder
bestaande overeenkomst heeft voldaan, in principe verlengbaar voor een nieuwe periode van vijf jaar. Aan
een extern bureau werd opdracht gegeven om de uitvoering van de beheersovereenkomst 2002-2006 te
evalueren en te monitoren.
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Basisallocatie 33.03: Subsidie ter ondersteuning van het kunststedenactieplan
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
600

De kredieten op deze basisallocatie worden vanaf 2007 ingezet voor de realisatie en de uitvoering van het
Actieplan voor de Vlaamse kunststeden. Het Actieplan ontwikkelt een visie op Vlaanderen als een
toeristische regio met kunststeden als speerpunten. Het heeft de ambitie om de wetmatigheden van het
toeristisch denken ingang te doen vinden in het brede stedelijk beleid en om de lokale economische positie
van de toeristische sector te versterken.
Netwerking tussen de verschillende kunststeden en kwaliteit van het personeel en de dienstverleningen zijn
de uitdagingen van het plan. Daarnaast zal het plan bijzondere aandacht schenken aan de bereikbaarheid van
onze Vlaamse kunststeden en aan het MICE-toerisme (Meetings, Incentives, Congressen en Exhibitions) als
een belangrijk segment dat de groei van het toerisme in de kunststeden kan beïnvloeden.
Basisallocatie 33.12: Subsidies ter ondersteuning van evenementen met toeristisch belang en / of
internationale uitstraling
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

-

-

-

-

1.498
1.000

1.598
1.100

Vlaanderen heeft zich de jongste jaren sterk geprofileerd met een reeks topevenementen met internationale
uitstraling. Dit ligt geheel in de lijn van de strategie waarmee Vlaanderen aan een sterk kwaliteitsimago in
het buitenland bouwt. Daarbij wordt uitgegaan van een geïntegreerd imago en evenementenbeleid, met een
meerjarenprogrammatie. Een gestructureerd evenementenbeleid draagt immers bij tot de naambekendheid
van Vlaanderen.
Bij voorkeur meervoudige topevenementen hebben een groot potentieel: ze kunnen de positieve
beeldvorming over Vlaanderen in het buitenland versterken, investeringen, toerisme en werkgelegenheid
bevorderen. Degelijke projecten zorgen tevens voor een positieve dynamiek inzake regio- of
stadontwikkeling en zijn vaak gemeenschapsbevorderend.
Doelstelling van dit beleid is: door middel van evenementen Vlaanderen beter op de kaart zetten, en
aantrekkelijker maken voor zowel de inwoners als de buitenlandse bezoekers die we hiermee kunnen
aantrekken.
De criteria en financiële voorwaarden voor subsidiëring waaraan deze evenementen met toeristisch belang
en/of internationale uitstraling moeten voldoen, zijn opgesomd in de Mededeling aan de Vlaamse Regering
van 17 maart 2006. Het gaat hierbij om niet-recurrente projecten.
De verhoging van het beleidskrediet is bijna geheel voor rekening van het project “Tafelen in Vlaanderen”,
waarvoor een vzw met dezelfde naam zal worden opgericht met als partners de provinciale toeristische
diensten en HoReCa Vlaanderen. De doelstelling van dit project is de Vlaamse eet- en tafelcultuur als
uitgangspunt nemen voor het formuleren van belevingsvolle propositie voor bestemming Vlaanderen.
Concreet betekent dit het koppelen van streekproducten en –gastronomie aan de toeristische regio en zo te
zorgen voor productontwikkeling en –promotie.
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Basisallocatie 41.01: Dotatie aan het I.V.A. “Toerisme Vlaanderen”
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
24.514

2005
Uitvoering
100,0%

Krediet
25.702

Uitvoering
100,0%

2006
Krediet
27.866

2007
Krediet
28.978

1) Doelgroep / Missie
Toerisme Vlaanderen staat in voor het bevorderen van een duurzaam vrijetijds-, congres- en zakentoerisme
naar en in Vlaanderen en Brussel. Het oefent deze taak uit binnen het beleid van de Vlaamse regering en in
samenwerking met de toeristische sector.
2) Verantwoording
Met deze dotatie kan uitvoering worden gegeven aan de opdracht van het agentschap Toerisme Vlaanderen,
opgericht bij decreet van 19 maart 2004.
De belangrijke opdrachten van de instelling zijn:
- het promoten van Vlaanderen en Brussel als toeristische regio voor zowel het recreatief toerisme als
het zaken-, congres- en incentivetoerisme;
- het verzorgen van de toeristische marketing en public relations in binnen- en buitenland;
- het opstellen van strategische toeristisch-recreatieve plannen;
- het ondersteunen en actief bevorderen van de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief
productaanbod o.a. bij middel van hefboom- en proefprojecten;
- het voeren en bevorderen van toeristische onderzoeken en studies;
- het classificeren van de toeristische infrastructuur aan de hand van kwaliteitscriteria bepaald door de
Vlaamse regering, en de controle op het naleven van de kwaliteitscriteria
- het nagaan en actief opsporen van de behoeften ter bevordering en ondersteuning van de toeristische
sectoren;
- het samenwerken met de diensten van de Vlaamse regering, de lokale, regionale en federale
overheden, alsook met de gemeentelijke, gewestelijke en provinciale toeristische diensten en
verenigingen voor vreemdelingenverkeer;
- het vestigen en exploiteren van onthaal- en promotiekantoren in het binnen- en buitenland;
- het begeleiden, coördineren en stimuleren van de activiteiten van plaatselijke, gewestelijke en
provinciale toeristische verenigingen, verenigingen voor vreemdelingen verkeer en diensten voor
toerisme;
- het bevorderen van het sociaal jeugd- en volwassenentoerisme;
- het opvolgen van het Europees en internationaal toeristische beleid voor zover dit verbonden is aan
de eigen opdracht van de instelling;
- het organiseren van de vorming (en het vormen) van de toeristische sector en gidsen.
De extra dotatie voor 2007 is ter ondersteuning van o.m. volgende beleidsaccenten:
- versterking van marketing in binnenland en vooral buitenland;
- de uitvoering van de decreten m.b.t. logiesverstrekkende bedrijven, reisbureaus en handhaving;
- een verhoging van de middelen voor “Toerisme voor Allen”, prioritair te besteden aan verhoging
subsidies jeugdinfrastructuur;
- initiatieven binnen “Duurzaam toerisme”, waaronder de operationalisering van het ecolabel voor
terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en logiesverstrekkende bedrijven;
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Basisallocatie 41.02: Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de
werkgelegenheid in de toeristische sector
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
3.403

2005
Uitvoering
100,0 %

Krediet
3.943

Uitvoering
100,0 %

2006
Krediet
4.000

2007
Krediet
4.135

Dit artikel dient voor de betoelaging van tewerkstellingsprojecten in de toeristische sector op basis van het
besluit van de Vlaamse regering van 4 juni 2004 houdende de toekenning van subsidies aan toeristische
verenigingen voor de tewerkstelling van personeelsleden. In eerste instantie vormt dit de basis voor de
regularisatie van de ex-DAC-ers in de toeristische sector.
Per 1 september 2004 regulariseerde Toerisme Vlaanderen 124 werknemers en nog eens 10 met ingang van 1
januari 2005. Naarmate er budgetten vrijkomen ingevolge ontslag van personeelsleden, worden deze
ingevuld door tewerkstelling voor nieuwe projecten conform het hoger vermelde besluit van de Vlaamse
regering.
Per 1 september 2006 betoelaagt Toerisme Vlaanderen 120 werknemers en 42 organisaties. Naast de
geregulariseerde ex-DAC-ers betoelaagt Toerisme Vlaanderen verschillende nieuwe tewerkstellingsprojecten. Het betreffen organisaties, waarmee Toerisme Vlaanderen samenwerkingsakkoorden afsluit, zodat
een maximale output wordt gegenereerd voor de toeristische sector.
Basisallocatie 41.80: Dotatie gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale
Loterij voor toerisme
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
393

2005
Uitvoering
100,0%

Krediet
393

Uitvoering
100,0%

2006
Krediet
393

2007
Krediet
315

Jaarlijks ontvangt het Agentschap Toerisme Vlaanderen een bijdrage uit de netto opbrengst van de winst van
de Nationale Loterij om haar missie / doelgroep van de sector toerisme te helpen bereiken. Bij de
begrotingsopmaak 2007 wordt reeds 80 % van het budget in 2006 ingeschreven en bij de begrotingscontrole
wordt –behoudens wijzigingen- het saldo toegekend.
Toerisme Vlaanderen staat in voor het bevorderen van een duurzaam vrijetijds-, congres- en zakentoerisme
naar en in Vlaanderen en Brussel. Het oefent deze taak uit binnen het beleid van de Vlaamse regering en in
samenwerking met de toeristische sector.
Met de jaarlijkse dotatie van de winst van de Nationale Loterij kan Toerisme Vlaanderen extra middelen
gebruiken voor:
- ondersteuning van het toeristisch onderwijs via een subsidie voor Master in Toerisme en voor het
Steunpunt Toerisme en Recreatie
- projecten binnen “Vakantieparticipatie” (voor mensen met een laag inkomen, of personen met
beperkingen), “Toerisme voor Allen” (sociaal toerisme) e.d.
- ondersteuning van de toeristische strategische plannen in de sector
- toelagen aan gewestelijke groeperingen
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Basisallocatie 52.13: Bijdrage in de financiering van aankopen en voor werken die bijdragen tot
de ontwikkeling van de toeristische uitrusting van de v.z.w. K.M.D.A. (decreet van 30/5/1985)
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

560
1.061

100,0%
92,3%

656
1.446

100,0%
27,7%

703
889

0
900

Artikel 6.1.3. van de beheersovereenkomst goedgekeurd door de Vlaamse regering op 22 maart 2002
voorziet in een jaarlijkse geïndexeerde toelage van 679 000 euro (referentie 2002).
Uit een audit van de beheersovereenkomst goedgekeurd door de Vlaamse regering op 22 maart 2002 blijkt
het efficiënter het krediet toe te voegen aan basisallocatie 99.11. Hierdoor worden de investeringsuitgaven
van Toerisme Vlaanderen en op dit voormalige artikel samengevoegd wat efficiënter werkt.
Basisallocatie 60.01: Subsidies voor investeringen in kusttoerisme
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

2.431
3.777

100,0%
100,0%

2.022
3.700

100,0%
72,3%

2.056
1.873

2.087
1.901

Artikel 11 van het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2005, dat artikel 24 van het decreet van 30 juni 200 tot begeleiding van de begroting 2000 wijzigt, voorziet
in een verlenging van de periode tot 2009 om subsidies toe te kennen voor investeringen in het Kusttoerisme.
Bij besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 2005 worden de nadere regels vastgesteld betreffende de
subsidieverlening voor projecten die in het kader van Kustactieplan 2005-2009 worden ingediend.
1. Doelstelling Kustactieplan III
Het ontwikkelen en operationaliseren van het derde Kustactieplan is één van de strategische projecten van de
beleidsnota toerisme 2004-2009, met als doel het sterker ondersteunen van de professionalisering en
rendabiliteit van de private sector, het investeren in de herpositionering van de Vlaamse kust en de
geleidelijke integratie van het Kustactieplan in de reguliere werking van het agentschap Toerisme
Vlaanderen, met het oog op een permanente en algemeen-geïntegreerde ondersteuning van de Vlaamse Kust.
2. Doelgebied
Het KustactieplanIII richt zich als vanzelfsprekend in eerste orde op de 10 kustgemeenten, maar ook een
uitbreiding naar het onmiddellijke hinterland is mogelijk. Uitdrukkelijke voorwaarde is evenwel dat het
voorgestelde project in onmiddellijke relatie staat met het kusttoerisme en er ook een versterkende troef voor
is.
3. Subsidiemogelijkheden binnen het KAPIII
Om in aanmerking te komen voor subsidies uit het Kustactieplan III moet de projectindiener ten minste 30 %
eigen middelen investeren. Het totaal van de toegekende subsidie kan niet hoger zijn dan 70 % van de totale
subsidiabele kosten. Het gaat om een maximaal subsidiepercentage, dat ultiem vooral op basis van het
dossier en na advies van de jury, door de beslissing van de minister wordt vastgelegd.
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4. Algemeen kader
Het derde Kustactieplan werkt verder op het strategisch beleidsplan voor Toerisme en Recreatie aan de Kust,
dat in 2002 door het autonoom provinciebedrijf Westtoer en Toerisme Vlaanderen werd uitgetekend.
Om de beschikbare middelen te verdelen bepaalde de Vlaamse regering aanvullend een aantal criteria om de
projecten te selecteren:
− Structuurbepalend en integrerend zijn;
− De toeristische bestemming van de Vlaamse Kust consequent (her)positioneren;
− Kwaliteitsversterkend zijn, met name inzake belevingswaarde;
− Stimuleren van samenwerking, bevorderen van netwerking en poolvorming;
− Kostenefficiënt zijn, niet marktverstorend werken;
− Steunen op een kwaliteitsbeeld van de projectindiener.
5. Specifieke thema’s oproep 2006
Het inhoudelijk toetsingskader om de ingediende projecten te evalueren is vastgelegd door de Vlaamse
regering. Onderstaande thema’s en criteria worden opgenomen in de oproep 2006:
• investeringen in het primaire aanbod die bijdragen tot de kwaliteitsverhoging van het product Vlaamse
Kust;
• verdere strategische planning en onderzoek inzake concrete uitdagingen voor het kusttoerisme;
• imagoversterkende elementen - gekoppeld aan seizoensverbreding.
Vanuit de keuze om via betoelaging een hefboomeffect te bekomen, legt de oproep 2006 wel heel in het
bijzonder specifiek de klemtoon op samenwerking en netwerking (privaat-privaat, publiek-publiek, privaatpubliek) en dit rond volgende invalshoeken :
1. ondersteuning van de private toeristische sector;
2. het secundaire aanbod, nl. het verbljfstoerisme;
3. seizoensverbreding.
Dit kan tot uiting komen in projectthema's als, bijvoorbeeld,:
1. kwaliteit van de dienstverlening;
2. kindvriendelijkheid;
3. toegankelijkheid;
4. enz.
6. Oproep 2006
Voor de oproep 2006, gelanceerd in januari 2006, kregen de projectindieners tot 30 april 2006 tijd om hun
project in te dienen. Er werden 34 projecten ingediend, waarover de jury zich momenteel buigt . De jury
formuleert een advies voor de minister. De minister neemt besluit in november 2006.
Basisallocatie 61.01: Dotatie aan het I.V.A. “Toerisme Vlaanderen” voor investeringen
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
12.762

2005
Uitvoering
100,0%

Krediet
12.762

Uitvoering
100,0%

2006
Krediet
16.000

2007
Krediet
18.100

De vastleggingsmachtiging op basisallocatie 99.11 stijgt recurrent met 2 miljoen euro en de hieraan
gekoppelde betalingskredieten op ba 61.01 stijgen eveneens met 2 miljoen euro.
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Basisallocatie 61.02: Dotatie aan het I.V.A. “Toerisme Vlaanderen” voor cofinanciering Europese
steunprogramma’s
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
1.927

2005
Uitvoering
100,0%

Krediet
3.927

Uitvoering
100,0%

2006
Krediet
3.300

2007
Krediet
3.300

Deze basisallocatie werd voor het eerst ingeschreven in de begroting 2001 als specifieke dotatie voor het
realiseren van de cofinanciering van toeristische projecten die steun krijgen uit de programmafondsen van de
Europese Unie (Interreg, Efro, Phasing Out, Leader, Urban,…). Gezien op heden de projecten in volle
uitbetalingsfase zijn, wordt voor 2007 een realisatieritme van 100% verwacht.
Zie ook basisallocatie 99.12.
Basisallocatie 74.01: Allerhande uitgaven voor het kasteel van Gaasbeek en andere toeristische
projecten in de Vlaamse rand
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
150

In zijn verklaring voor het Vlaams parlement, namens de Vlaamse regering op 18 mei 2005 bevestigde de
minister-president de aandacht voor de Vlaamse Rand. De Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
werd als commissaris van de Vlaamse regering aangeduid om, ondersteund door een taskforce, een
permanente opvolging te organiseren van de beleidsinitiatieven.
Bij een eerste overleg met de provincie Vlaams Brabant, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaanderen en
het kabinet werden volgende prioritaire thema’s naar voren geschoven:
− De uitbouw van streekbezoekerscentra (toeristisch onthaal) in de drie toplocaties: Kasteel van
Gaasbeek, Nationale Plantentuin in Meise en het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren
− De ondersteuning van subregionale hefboomprojecten
− Het realiseren van een fietsroutenetwerk “de Groene Gordel”
− Het faciliteren van logiesmogelijkheden
− Het verwerven en ontsluiten van cultuurhistorisch patrimonium
− De toeristische promotie voor de Groene Gordel regio.
In het kader van het actieplan en strategisch beleidsplan voor de Groene Gordel zal in het bijzonder werk
gemaakt worden van de verdere toeristische ontsluiting van het Kasteel van Gaasbeek. Uit een goede
symbiose tussen streekidentiteit, natuur, cultuur, kunsten kan hier een toeristische topproduct groeien.
Investeringen in het bezoekerscomfort, het bezoekersonthaal en de toegankelijkheid zijn van wezenlijk
toeristisch belang, alsook de noodzakelijke synergie met de algemene toeristische promotie voor de Groene
Gordel.
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Basisallocatie 99.11: Vastleggingsmachtiging aan het I.V.A. “Toerisme Vlaanderen”
2004
NGK
GVK
GOK
MAC

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

13.787

100,0%

14.026

100,0%

16.263

17.283

Doelgroep
De toeristisch-recreatieve sector, te situeren binnen de overheid en in de privé-sector, die op permanente
wijze aandacht dient te hebben voor productinnovatie en vernieuwing van het toeristisch-recreatieve aanbod.
Verantwoording
Met deze vastleggingsmachtiging (kapitaalsoverdrachten en investeringen) kan uitvoering worden gegeven
aan de opdracht van het agentschap Toerisme Vlaanderen, die voortspruit uit artikel 5 punten 2 en 3 van het
decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
m.n. uitvoering van de taken m.b.t. het toeristisch productaanbod en de integrale kwaliteitszorg.
De belangrijkste opdrachten van het agentschap m.b.t. het toeristisch-recreatief product zijn:
-

-

het opstellen van strategische toeristisch-recreatieve plannen;
het (financieel) ondersteunen en actief bevorderen van de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief
productaanbod o.a. bij middel van hefboom- en proefprojecten;
het voeren en bevorderen van toeristische onderzoeken en studies;
het classificeren van de toeristische infrastructuur aan de hand van kwaliteitscriteria van de Vlaamse
regering en de controle op het naleven van de kwaliteitscriteria (concreet: het afleveren en de
controle van de vergunningen aan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven,
logiesverstrekkende bedrijven en reisbureaus);
het nagaan en actief opsporen van de behoeften ter bevordering en ondersteuning van de toeristische
sectoren;
het vestigen en exploiteren van onthaal- en promotiekantoren in het binnen- en buitenland;
het bevorderen van het sociaal jeugd- en volwassenentoerisme;
het opvolgen van het Europees en internationaal toeristische beleid voor zover dit verbonden is aan
de eigen opdracht van het agentschap.

De verhoging van de vastleggingsmachtiging bij de begrotingscontrole 2006 (van 14,236 miljoen euro naar
16,263 miljoen euro) wordt recurrent ingeschreven. Tevens is er een verhoging van de
vastleggingsmachtiging door een indexstijging, de toevoeging van basisallocatie 52.13. KMDA ingevolge de
audit op de KMDA (703.000 euro) en een extra 100.000 euro voorzien voor de subsidie Toerisme voor
Allen.
Basisallocatie 99.12: Vastleggingsmachtiging voor cofinanciering Europese steunprogramma’s
2004
NGK
GVK
GOK
MAC

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

2.204

100,0%

2.242

99,6%

2.280

2.314

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

694

In het kader van de diverse Europese programma’s zijn er specifieke toeristische luiken van
projectfinanciering. Teneinde tegemoet te komen aan de vraag om cofinanciering van deze projecten worden
de nodige kredieten bij constant beleid verder ingeschreven.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 49.2
IVA TOERISME VLAANDEREN
De begroting 2007 van Toerisme Vlaanderen is met 2,4 miljoen euro verhoogd ten opzichte van de laatst
goedgekeurde begroting 2006 na begrotingscontrole.
Deze verhoging wordt in de ontvangsten voornamelijk verantwoord door de volgende wijzigingen in de
verschillende ontvangstenposten:
¾ Dotatie voor werkingsuitgaven Toerisme Vlaanderen (basisallocatie 41.01): verhoging met netto
1.112.000 euro tot een totaal van 28.978.000 euro voor 2007. De bruto verhoging vloeit voort uit:
• 391.000 euro indexaanpassing;
• 500.000 euro voor versterking van marketing in binnen- en buitenland;
• 200.000 euro voor de uitvoering van de decreten m.b.t. logiesverstrekkende bedrijven, reisbureaus en
handhaving;
• 39.000 euro voor initiatieven binnen “duurzaam toerisme”, waaronder het ecolabel;
• 36.000 euro dotatie in verband met startbanen;
• 52.000 euro (-/-) overgeheveld naar het departement internationaal Vlaanderen voor een
personeelslid binnen de beleidscel;
• 2.000 als correctiefactor (afrondingen duizend euro)
¾ Dotatie voor het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector
(basisallocatie 41.02): verhoging met 135.000 euro, enerzijds (55.000 euro) voor uitbreiding van het
programma en anderzijds (80.000 euro) als indexaanpassing, tot een totaal van 4.135.000 euro.
¾ Dotatie gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme
(basisallocatie 41.80): omdat voorlopig slechts 80 % van de dotatie van vorig jaar mocht worden
ingeschreven in de begroting 2007, verlaagd met 79.000 euro tot een voorlopig bedrag van 314.000 euro.
¾ Dotatie aan Toerisme Vlaanderen voor investeringen (basisallocatie 61.01): verhoging met 2.100.000
euro, tot een totaal van 18.100.000 euro, door:
• 2 miljoen euro bestemd voor de bouw van het nieuwe jeugdverblijf te Antwerpen;
• 100.000 euro verhoging van de middelen voor “Toerisme voor allen”.
¾ Dotatie voor de cofinanciering van Europese steunprogramma’s (basisallocatie 61.02): zelfde dotatie als
vorig jaar, zijnde 3.300.000 euro.
¾ Eigen ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties ligt 268.000 euro lager
dan in de begroting 2006 door verminderde inkomsten op vakbeurzen, workshops e.d. en
poolingbijdragen voor promotie. De in 2007 begrote totale eigen ontvangsten bedragen bijna 3.600.000
euro.
¾ In 2007 zijn er nieuwe inkomensoverdrachten van Europese instellingen:
• 200.000 euro als subsidiëring van Interreg-projecten;
• 54.000 euro als cofinanciering door de Europese Commissie voor Toerisme Satelliet Rekeningen
(TSR).
¾ Het overgedragen overschot van 2007 is 762.000 euro lager dan vorig jaar, als gevolg van het begrote
overschot op werking (545.000 euro) en het wegvallen van het overgedragen overschot op investeringen
(1.307.000 euro) tijdens het boekjaar 2006.
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De uitgaven van Toerisme Vlaanderen in 2007 worden opgedeeld in werkings- en investeringsuitgaven.
Onder de werkingsuitgaven vallen volgende posten:
¾ De personeelskosten stijgen met 1,4 miljoen euro ten opzicht van 2006, voornamelijk (voor 959.000
euro) te wijten aan de overheveling van het personeel van de vzw Info-Toerisme naar het IVA Toerisme
Vlaanderen. Tot en met de begroting 2006 werd deze uitgave als een toelage aan deze vzw geboekt. Een
eenmalige indexaanpassing met 2 % is ook voorzien in de begroting 2007.
¾ De algemene werkingskosten zijn gestegen met 187.000 euro, vooral te wijten aan de verhoging van
verzekeringspremies, onderhoudskosten aan gebouwen en kosten in het kader van de omschakeling van
contractuele naar statutaire benoemingen binnen Toerisme Vlaanderen.
¾ De uitgaven voor toeristische marketing, vorming voor de toeristische sector, onderzoekskosten,
samenwerking met Brussel en specifieke projecten (zoals “duurzaam toerisme”, “toerisme voor allen”,
toegankelijkheid, fietsroutes, e.d.) nemen in het totaal toe met 689.000 euro, voornamelijk op het vlak
van marketing (457.000 euro). ICT-consultancyopdrachten worden afgebouwd met 302.000 euro.
¾ De inkomensoverdrachten aan andere sectoren binnen de overheid bedragen 5.300.000 euro en stijgen
daarmee met 191.000 euro tegenover 2006. Het gaat voornamelijk om:
• subsidie voor het Steunpunt Toerisme en Recreatie: 50.000 euro (nieuw in 2007);
• toelage aan organisaties die vakanties organiseren voor personen die in armoede leven: 395.000 euro
(verhoging met 42.000 euro);
• toelage aan “Toerisme voor allen”: 485.000 euro (verlaging met 130.000 euro);
• subsidie ter bevordering van de toeristische werkgelegenheid: 4.135.000 euro (verhoging met
135.000 euro);
• financiële ondersteuning van regionale strategische plannen: 70.000 euro (nieuw in 2007).
¾ Eigen investeringen van Toerisme Vlaanderen blijven nagenoeg gelijk aan vorig jaar, m.n.
1.700.000 euro (investeringen in informatica, kantoor- en rollend materieel, inclusief de renovatie van
het informatiekantoor van Toerisme Vlaanderen op de Grasmarkt te Brussel).
¾ Over te dragen overschot van 3.355.000 euro, waar 900.000 euro is inbegrepen, die tijdens de technische
bilaterale gesprekken uit de personeelskosten werd gelicht, welke nader te verantwoorden is tijdens de
begrotingscontrole van begin 2007.
Wat betreft de investeringen (ordonnancering) zijn er twee soorten uitgaven:
¾ Betoelaging voor investeringen in de toeristische sector: ruim 16.500.000 euro (91.000 euro minder dan
in 2006), waaronder 3.300.000 euro met cofinanciering van Europese steunprogramma’s (zelfde bedrag
als in 2006);
¾ Directe investeringen door Toerisme Vlaanderen in de toeristische sector: bijna 4.900.000 euro (884.000
euro meer dan in 2006) voor de aankoop van grond en gebouwen en de nieuwbouw van gebouwen en
infrastructuurwerken voor het jeugdtoerisme (2.000.000 euro voor het jeugdverblijf in Antwerpen).
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PROGRAMMA 51.10
ALGEMEEN ECONOMISCH BELEID
De memorie van toelichting op de begroting 2007 werd opgemaakt conform de begroting in haar
huidige structuur. Bijgevolg zijn er in dit programma zowel kredieten van het agentschap Economie,
als van het departement EWI terug te vinden.

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

begroot

2004
Uitvoering %

Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot bc

2007
raming

AO
TO

Op dit programma worden geen ontvangsten verwacht.
2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
16.644
1.633
2.896
1.925

2004
Uitvoering %
99,27
93,14
65,50
35,74

Krediet
16.565
1.644
2.448

2005
Uitvoering %
98,76
88,01
78,41

2006
Krediet
14.655
3.948
3.507

2007
Krediet
22.707
3.321
4.085

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1 Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
De ontwikkeling van het Vlaams economisch weefsel op een pro-actieve en geïntegreerde wijze
aanzwengelen, het ondernemen aantrekkelijker maken voor bestaande en nieuwe doelgroepen, waarbij het
vigerende overheidsoptreden permanent wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
Daarnaast heeft programma 51.10 de volgende twee nevendoelstellingen:
- De strategische doelstelling van het beleid m.b.t. Centraal- en Oost-Europa is de betrokken landen te helpen
bij de creatie van een volwaardige democratie, een functionerende vrije-markteconomie en een evenwichtig
sociaal en ecologisch beleid.
- Het bedrijfsleven en de consumenten bewust maken van de noodzaak om te streven naar kwaliteit.
B. Omschrijving van de operationele doelstellingen.
Het programma 51.10 valt uiteen in twee globale operationele doelstellingen en twee nevendoelstellingen.
1. Direct of indirect inwerken op de vraag- en aanbodzijde van het economisch beleidsdomein teneinde het
marktfalen pro-actief op te vangen.
Een aantal begrotingsposten bevat transfers naar overheidsentiteiten die inspelen op de vraagzijde of de
aanbodzijde van het economisch beleidsdomein:
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* de vraagzijde:
de overheid zelf met nood aan gedegen advies (via de SERV)
de onderneming met nood aan advies en begeleiding (via het VLAO)
* de aanbodzijde:
de overheid die zelf of indirect ingrijpt op het marktgebeuren waar marktfalen wordt geconstateerd
(vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen,…)
2. Het faciliteren van de beleidsuitvoering (werkings-en communicatiemiddelen).
3. Daarnaast worden in het kader van Midden- en Oost-Europa vanuit het Vlaamse Gewest acties
ondernomen om de vooropgestelde strategische doelstellingen te bereiken.
zie verder
4. Met de financiële ondersteuning voor het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg worden het bedrijfsleven
en de consumenten bewust gemaakt van de noodzaak om permanent te streven naar kwaliteit.
C. Omschrijving van de instrumenten
OD1. Het direct of indirect inwerken op vraag-en aanbodzijde van het economisch beleidsdomein om het
marktfalen pro-actief op te vangen.
A. De vraagzijde.
Overeenkomstig het decreet van 27 juni 1985 en het decreet van 22 maart 1990 heeft de SERV de volgende
taken:
- adviesverlening: over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden waarvoor de Vlaamse
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, of waarbij ze worden betrokken, op eigen initiatief of op
vraag van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering of een lid van de Vlaamse Regering (verplicht bij elk
voorontwerp van decreet met een sociaal-economische inslag en over het Vlaams begrotingsbeleid);
- studie: studies over sociaal-economische thema’s met communicatie naar externe klanten, onder meer in de
vorm van standpunten en aanbevelingen
- overleg: de voorbereiding van het drieledig overleg met de Vlaamse Regering binnen het kader van het
VESOC en het overleg tussen de sociale partners onderling;
- opmaak beroepsprofielen.
De SERV vervult haar opdracht vanuit haar specifieke organisatie met eigen expertise verzorgd door de Stichting
Technologie Vlaanderen en enkele diverse commissies (Vlaamse havencommissie, Vlaamse overlegcommissie
Vrouwen, Commissie Goederenvervoer, Commissie Metaalverwerking, Commissie Textiel en Confectie,
Commissie Welzijns- en Gezondheidszorg, Commissie Hout en Bouw, studiecommissie R. Maris).
Het VLAO werd opgericht met het decreet van 29 april 2004.
De doelstelling van VLAO is dat alle ondernemingen/ondernemers met hun vragen terecht kunnen bij één
aanspreekpunt in de schoot van VLAO en dat VLAO op haar beurt de ondernemingen/ondernemers op een
efficiënte en bedrijfsvriendelijke manier tegemoetkomt en/of naar de juiste kanalen binnen de Vlaamse
overheid doorverwijst. Cruciaal in het ganse gebeuren is vereenvoudiging en transparantie.
De taken van VLAO werden decretaal vastgelegd en zijn de volgende
• Ondernemerschap sensibiliseren en stimuleren
• Eerstelijnsadvies en doorverwijzing
• Accountmanagement
• Samenwerking met actoren op het vlak van ondernemerschap
• Promotie van vormgeving
• Speciale taken
Met het oog op het uitbouwen van een kwaliteitsvol netwerk van laag- en breeddrempelige contactpunten
voor kandidaat-ondernemers en ondernemers zal een samenwerking met private partners worden opgezet.
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B. De aanbodzijde.
In bepaalde gevallen grijpt de overheid zelf of direct in op het marktgebeuren voor zover er marktfalen is
(Vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen).
OD2. Het faciliteren van de beleidsuitvoering (werkings- en communicatiemiddelen).
De werkingskosten zijn noodzakelijk voor de dagelijkse werking van de administratie. Zij worden onder
meer gebruikt voor de financiering van studieopdrachten ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en evaluatie, voor het betalen van erelonen, in het bijzonder van advocaten in rechtsgedingen aangespannen
tegen het Vlaamse Gewest inzake economische materies.
OD3. Initiatieven Midden- en Oost-Europa
-

Ontvangsten van delegaties uit Centraal- en Oost-Europa in het kader van de uitvoering van de
verdragen. In het luik ”Economisch, industrieel en regionaal beleid” wordt o.a. per uitvoeringsverdrag
door de administratie Economie een kleine delegatie (studiereis) uitgenodigd om gedurende maximaal
één week in Vlaanderen ervaring en kennis over het economisch, industrieel en regionaal beleid uit te
wisselen.

-

Zendingen van delegaties naar Centraal- en Oost-Europa in het kader van de uitvoering van de
verdragen. In het luik ‘Economisch, industrieel en regionaal beleid’ wordt o.a. per uitvoeringsverdrag
een kleine delegatie (studiereis) gedurende maximaal één week uitgenodigd om in één van de
gastlanden van Centraal- en Oost-Europa ervaring over het economisch, industrieel en regionaal beleid
uit te wisselen.

-

Het organiseren van economische seminaries (huur van vergaderzalen, tolken, ...) over o.a. het
economisch en regionaal beleid en de structuurfondsen werd opgenomen in het uitvoeringsverdrag met
de landen van Centraal- en Oost-Europa.

-

Ontvangsten van vertegenwoordigers uit o.a. de ministeries van Economie en Regionaal Beleid uit
Centraal- en Oost-Europa, de Kamers van Koophandel en Industrie, ... .

-

Zendingskosten naar Centraal- en Oost-Europa o.a. in het kader van de Vaste Gemengde Commissies en
de administratieve uitwisseling van ambtenaren.

-

Informatieverstrekking m.b.t. economische materies (brochures, CD-rom’s, mailings, ...)

In de toekomst zullen de voorstellen enerzijds een uitbreiding van de invulling van de verdragen omvatten en
anderzijds de actieve economische rol van Vlaanderen op de internationale markt en de daarmee gepaard
gaande uitstraling benadrukken.
OD 4 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is een actie die permanent ondersteund moet worden. Hiertoe neemt het VCK voortdurend
nieuwe initiatieven. Sinds deze acties ondernomen worden, is het aantal iso-gecertificeerde bedrijven fors
gestegen. Het aandeel van Vlaanderen in deze iso-gecertificeerde bedrijven ligt zeer hoog, wat te danken is
aan de blijvende aandacht die hieraan vanuit het beleid besteed wordt. De volgende instrumenten worden
gehanteerd:
- organisatie Vlaamse Kwaliteitsmaand en Kwaliteitscongres (of een ander groot evenement rond
kwaliteit);
- uitgave Kwaliteitskrant;
-

de verdere ontwikkeling van de website www.vck.be ;
sensibilisatie KMO/consument (o.a. kwaliteitsclub);
Kwaliteitslogo K2;
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Ondersteuning VALK en VINC (Vlaams Innovatiecentrum).

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
(cijfers in duizend euro)
Basisallocatie 11.02: Vergoedingen aan de Regeringscommissarissen bij de VPM, Gimvindus en
rechtsopvolgers en de Limburgse Reconversiemaatschappij. (departement EWI)
Cijfermatige toelichting
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
4

2005
Uitvoering
92,21%

Krediet
4

Uitvoering
94,34%

2006
Krediet
4

2007
Krediet
4

Inhoudelijke toelichting
Overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14.12.1994 tot vastlegging van de
voorwaarden en de wijze waarop de Regeringscommissarissen bij de investeringsmaatschappijen in dienst
worden genomen, hebben de Regeringscommissarissen recht op een forfaitaire onkostenvergoeding ten
bedrage van 4.462 euro, gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Basisallocatie 11.03: Salarissen van de Regeringscommissarissen bij de VPM, Gimvindus en
rechtsopvolgers en de Limburgse Reconversiemaatschappij. (departement EWI)
Cijfermatige toelichting
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
71

2005
Uitvoering
92,21%

Krediet
73

Uitvoering
88,64%

2006
Krediet
65

2007
Krediet
66

Inhoudelijke toelichting
De Vlaamse openbare investeringsmaatschappijen staan onder controle van de Vlaamse Regering, die wordt
uitgeoefend door regeringscommissarissen. Het Vlaamse Gewest draagt de kosten verbonden aan de
uitoefening van deze controle (artikel 12 § 1 van het decreet van 13 juli 1994).
Basisallocatie 12.01: Specifieke werkingskosten inzake het economisch beleid met inbegrip van onder
meer honoraria, uitgaven tot aanmoediging van de ondernemingsinvesteringen en uitgaven met
betrekking tot economische manifestaties. (agentschap Economie)
Cijfermatige toelichting
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
256

2005
Uitvoering
62,41%

Krediet
246

Uitvoering
60,83%

2006
Krediet
249

2007
Krediet
252
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Inhoudelijke toelichting
De werkingskosten zijn noodzakelijk voor de dagelijkse werking van het agentschap Economie. Zij worden
onder meer gebruikt voor de financiering van studieopdrachten ter ondersteuning van de
beleidsvoorbereiding en -evaluatie, voor het betalen van erelonen, in het bijzonder van advocaten in
rechtsgedingen aangespannen tegen het Vlaamse Gewest inzake economische materies.
Basisallocatie 12.04: Uitgaven interregionale economische samenwerkingsverbanden. (agentschap
Economie)
Cijfermatige toelichting
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering

Krediet
94

Uitvoering
63,83%

2006
Krediet
95

2007
Krediet
97

Inhoudelijke toelichting
De landen van Centraal- en Oost-Europa en de EU-lidstaten zullen ook in de komende jaren prioritaire
partners blijven voor Vlaanderen. De democratische, sociale en economische hervormingen die in deze
landen werden gestart, hebben tot gevolg dat zij zelf vragende partij zijn voor de ondersteuning van deze
hervormingsprocessen. Deze landen zijn overgeschakeld naar een markteconomie. Zij willen een
volwaardige plaats veroveren op de wereldmarkt en dit heeft een invloed op de internationale economische
betrekkingen. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan hun deelname aan de programma’s in het kader
van de structuurfondsen.
Voor het Vlaamse bedrijfsleven is de aanwezigheid op de groeimarkten in Centraal- en Oost-Europa en in de
‘nieuwe’ EU-lidstaten concurrentieel belangrijk. Hierbij is het eveneens van belang dat in deze landen een
open en volwaardige vrije-markteconomie bestaat die opportuniteiten biedt voor een toenemend economisch
verkeer tussen Vlaanderen en de partnerlanden, en omgekeerd. Het bestaan van een politieke stabiliteit is een
vereiste voor het Vlaamse bedrijfsleven om in deze regio te investeren, terwijl de creatie van welvaart zal
resulteren in toenemende afzetmarkten. Dit geldt bij uitstek voor die landen die nu reeds lid zijn (Hongarije,
Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Slovenië en de Baltische Staten) of zich
voorbereiden op het lidmaatschap van de EU (Bulgarije en Roemenië). De ‘nieuwe’ buitengrenzen van de
EU bieden eveneens nieuwe potentiële economische interregionale samenwerkingsmogelijkheden. De
strategische doelstelling van het beleid m.b.t. Centraal- en Oost-Europa en de regio’s in de ‘nieuwe’ EUlidstaten is de betrokken landen te helpen bij de creatie van een volwaardige democratie, een functionerende
vrije-markteconomie en een evenwichtig sociaal en ecologisch beleid.
Het budget wordt o.a. aangewend in het kader van het buitenlands economisch beleid voor deelname van de
functioneel bevoegde diensten aan de vaste gemengde commissies, zendingen naar en ontvangen van
delegaties naar Centraal- en Oost-Europa, EU-landen en regio’s in het kader van de uitvoering van
verdragen, overlegcomités en Europese programma’s, …..
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Basisallocatie 12.20: Uitgaven voor communicatie-initiatieven met betrekking tot het economisch
beleid. (pro memorie) (agentschap Economie)
Cijfermatige toelichting
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
729

2005
Uitvoering
96,95%

Krediet
533

Uitvoering
94,16%

2006
Krediet

2007
Krediet

Inhoudelijke toelichting
Het betreft uitgaven voor een nieuwe communicatiecampagne van maatregelen in het kader van het actieplan
ondernemen en de ondernemerssite www.ondernemen.vlaanderen.be
Deze basisallocatie blijft behouden voor het geval er bijkredieten noodzakelijk zijn (BC 2007).
Basisallocatie 12.21: Overeenkomsten in het kader van de opdrachtenfuncties van de GOM’s.
(departement EWI)
Cijfermatige toelichting

Krediet

2004
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

883
892

89,60%
73,71%

704
903

78,80%
93,32%

773

350

NGK
GVK
GOK

2005

Inhoudelijke toelichting
Deze basisallocatie heeft enkel nog betalingskredieten op de contracten met de GOM’s die in 2004-2005
werden vastgelegd.
Basisallocatie 12.22: Uitgaven voor communicatie-initiatieven met betrekking tot het economisch
beleid. (agentschap Economie)
Cijfermatige toelichting
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

540
457

806
605

Inhoudelijke toelichting
Het gaat over de volgende projecten: e-conomy, ecologiepremie light, groeipremie (bijsturing), strategische
projecten, brugprojecten, oproep ondernemerschap, buurtwinkels, overnameproblematiek, allochtoon
ondernemerschap, industrieterreinen en gebouwen.
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Basisallocatie 12.23: Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten
met de POM’s. (departement EWI)
Cijfermatige toelichting
2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK

2007
Krediet
350
350

Inhoudelijke toelichting
Via het decreet inzake de oprichting van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM) van 7 mei
2004 werd de mogelijkheid gecreëerd in elke provincie een POM op te richten. Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappijen zijn publiekrechtelijke instellingen met rechtspersoonlijkheid.
De POM’s vormen volgens het decreet de instrumenten waarmee op provinciaal niveau het sociaaleconomisch beleid wordt uitgevoerd. De POM’s hebben als taak bij te dragen tot de bevordering van de
sociaal-economische ontwikkeling van het werkgebied, met name door de ondersteuning en uitvoering van
de sociaal-economische projecten. Zij moeten bovendien de provinciale sociaal-economische strategie via
ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van projecten onderbouwen.
Meer bepaald dienen de POM’s volgens artikel 5 van het decreet actief te zijn in het kader van
(1) projecten gericht op de versterking van de infrastructuur tot vestiging van het bedrijfsleven
en ontwikkeling van de ruimtelijk-economische infrastructuur;
(2) projecten gericht op een bedrijfsversterkend resultaat;
(3) de medewerking aan projecten tot efficiënte aanwending van de bedrijfsinfrastructuur, zoals
brownfieldsprojecten.
Artikel 5 §3 geeft aan dat de POM kan worden belast, en voor zover het binnen de missie of de taken van
artikel 5 past, met specifieke opdrachten door de Vlaamse Regering. Artikel 5 bepaalt dat dit kan na overleg
tussen de Vlaamse Regering en de provincie en dat de opdracht dan gebeurt in opdracht en voor rekening
van de Vlaamse Regering.
Op basis van artikel 6, § 1, 3° van het decreet hebben de POM’s de mogelijkheid om bij de uitvoering van
hun taken al dan niet duurzame samenwerkingsverbanden en/of vennootschappen en verenigingen op te
richten, en/of eraan deel te nemen, met het oog op de verwezenlijking van economische projecten.
Hiertoe wordt een basisallocatie gecreëerd.
Basisallocatie 12.40: Specifieke informaticakosten administratie economie: projectkosten. (agentschap
Economie)
Cijfermatige toelichting
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

2.550
1.316

0
1234

Inhoudelijke toelichting
Deze basisallocatie is uitdovend. Er wordt voor het agentschap Economie een nieuwe basisallocatie 12.41
gecreeërd. Het betreft betalingskredieten op de vastleggingen van 2006.
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Basisallocatie 12.41: Specifieke informaticakosten agentschap Economie: projectkosten.
(agentschap Economie)
Cijfermatige toelichting
2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK

2007
Krediet
2.165
1.100

Inhoudelijke toelichting
Onder deze basisallocatie worden kosten aangerekend voor de projecten van het agentschap Economie.
Het gaat hier over de interactieve webapplicaties: “BEA” (Budget voor Economisch Advies), als vervanger
van de applicaties “Adviescheques”, “Opleidingscheques”, “dna-cheques”, “gratis opstart”, evenals over de
applicaties “groeipremie” en “ecologiepremie”. Tevens worden deze interactieve maatregelen gekaderd
binnen het grotere geheel van het unieke bedrijvenloket www.vlaanderen.be/ondernemen. Ten slotte dienen
middelen voorzien te worden voor het implementeren van het concept Anders Werken (digitalisering,
telewerken).
Basisallocatie 31.04: Tegemoetkomingen in de rentes op leningen toegestaan overeenkomstig de wet
van 23 augustus 1948 – artikel 1 – littera C. (agentschap Economie)
Cijfermatige toelichting

Krediet

2004
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

1.136

85,73%

905

72,06%

153

87

NGK
GVK
GOK

2005

Inhoudelijke toelichting
Op de leningen toegestaan voor 1993 met een gemiddelde looptijd van 15 jaar in het kader van de wet op de
scheepskredieten van 1948 volstaat een ordonnanceringskrediet van 87.000 euro.
Basisallocatie 33.02: Subsidie aan de VZW Vlaamse Jonge Ondernemingen. (agentschap Economie)
Cijfermatige toelichting
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
855

2005
Uitvoering
100%

Krediet
855

Uitvoering
100%

2006
Krediet
855

2007
Krediet
1.000

Inhoudelijke toelichting
De Vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen heeft als missie studerende jongeren vroegtijdig vertrouwd te
maken met ondernemerschap en hiertoe bedrijven en scholen te mobiliseren in een win-win relatie, en
zodoende bij te dragen tot de welvaart en het welzijn van Vlaanderen. De doelgroep van dit initiatief zijn in
eerste instantie de jongeren in het lager en secundair onderwijs en hogeschoolstudenten. Met een
praktijkgerichte formule, zoals mini-onderneming, gekoppeld aan een nationale en Europese competitie zet
de Vzw Vlajo zich in om bij jongeren uit het secundair onderwijs - en dit zowel in het algemeen, technisch
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als beroepsonderwijs - ondernemerscompetenties te ontwikkelen en hen interesse te laten krijgen in de
opstart van een onderneming (in het schooljaar 2005-2006: 855 leergroepen).
Sinds het schooljaar 2001-2002 werd de formule ‘mini-onderneming’ in een aangepast kleedje gestopt en in
de vorm van ‘Small Business Projects’ met een onverhoopt succes toegepast in hogescholen .
In aansluiting op het onderzoek naar de haalbaarheid van het Lifelong Learning Model Entrepreneurship
Education werd in 2003 tevens de Kid@Bizz-doeformule gelanceerd. Via een zesweeks programma wordt
bij 10-12-jarigen het ondernemend gedrag ontwikkeld.
De Vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen beoogt met zijn projecten de kennisoverdracht inzake
ondernemerschap te stimuleren. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan kennisverwerving inzake het
bedrijfsleven bij de jongeren zelf als bij hun leerkrachten. Ook het belang van netwerking met andere actoren
in het ondernemersveld en met promotoren van ondernemerschap wordt niet uit het oog verloren.
Het totale budget van de Vzw wordt aangewend voor de financiering van de personeels- en werkingskosten.
Basisallocatie 33.04: Uitgaven ter bevordering van ondernemerschap op streekniveau.(agentschap
Economie)
Cijfermatige toelichting
2004
Krediet

Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

750
868

97,17%
30,5%

750
640

98,99%
66,37%

750
700

NGK
GVK
GOK

2005

2007
Krediet
0
359

Inhoudelijke toelichting
Het betreft de verdere uitbetaling van de projecten die gesubsidieerd werden via de inmiddels afgeschafte
oproepen voor streekcharterprojecten. De middelen werden berekend op basis van het nog uit te betalen
bedrag, verdeeld over de jaren dat de projectpromotoren deze middelen kunnen aanvragen (ten laatste einde
2009 dienen de laatste saldo’s aangevraagd te worden. Met controle en administratieve afhandeling kan de
uitbetaling in 2010 gebeuren).
Basisallocatie 33.06: Subsidie aan de vzw Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg. (agentschap
Economie)
Cijfermatige toelichting
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
372

2005
Uitvoering
100%

Krediet
372

Uitvoering
66,40%

2006
Krediet
372

2007
Krediet
372

Inhoudelijke toelichting
Sinds de oprichting van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK) in 1984 is er een financiële
ondersteuning geweest van de kwaliteitszorg in Vlaanderen. De bedoeling hiervan is het bedrijfsleven en de
consumenten bewust te maken van de noodzaak om te streven naar kwaliteit.
Kwaliteitszorg is een actie die permanent ondersteund dient te worden. Hiervoor neemt het VCK
voortdurend nieuwe initiatieven.
Aan het VCK wordt jaarlijks een subsidie verleend van maximaal 372.000 euro om de bevordering van de
kwaliteitszorg te promoten. De eigen financiële inspanning van het VCK bedraagt minstens 496.000 euro.
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Basisallocatie 41.01: Dotatie aan de SERV.(departement EWI)
Cijfermatige toelichting
2004
NGK
GVK
GOK
MAC

Krediet
5.524

2005
Uitvoering
100%

Krediet
5.923

Uitvoering
100%

2006
Krediet
6.157

2007
Krediet
6.658

Inhoudelijke toelichting:
Vanaf begrotingsjaar 2007 wordt de financiering aan de SERV gedeeltelijk gestroomlijnd doordat de aparte
dotaties voor Beroepsprofielen en Standaarden en de MORA overgeheveld worden naar de SERV-dotatie
(51.1 4101). In het kader hiervan wordt er vanaf begrotingsjaar 2007 één geïntegreerde begroting ingediend
voor de SERV en de genoemde commissies. STV-Innovatie & Arbeid (71.1 4106) en de
Luchthavencommissie (63.3 4103) hebben wel nog een aparte dotatie.
Basisallocatie 41.04: Dotatie aan het VLAO. (departement EWI)
Cijfermatige toelichting
2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
MAC

2007
Krediet
13.358

Inhoudelijke toelichting
Basisallocatie 41.04 betrof tot 2006 de dotatie aan de GOM’s. In 2007 worden de basisallocaties die
betrekking hebben op de kredieten van VLAO (GOM’s) samengevoegd in één basisallocatie.
Basisallocatie 41.05: Overeenkomsten in het kader van de opdrachten functies van de GOM’s.
(departement EWI)
Cijfermatige toelichting
2004
Krediet

2005
Uitvoering

NGK
GVK
GOK
MAC

Inhoudelijke toelichting
Dit krediet werd opgenomen in de dotatie aan VLAO.

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet
963

2007
Krediet
0
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Basisallocatie 41.06: Subsidiëring van de erkende regionale samenwerkingsverbanden.(agentschap
Economie)
Cijfermatige toelichting
2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
MAC

2007
Krediet
900

Inhoudelijke toelichting
De subsidiëring van de werking van de erkende regionale samenwerkingsverbanden is voorzien in het besluit
van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2004 houdende de erkenning en subsidiëring van Erkende
Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV’s). Het betreft een werkingssubsidie voor de decretaal
vastgelegde taakstellingen van de Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV’s).
Basisallocatie 74.02: Specifieke informaticakosten administratie Economie:
investeringskosten.(agentschap Economie)
Cijfermatige toelichting
2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

NGK
GVK
GOK

Inhoudelijke toelichting
Het budget bij constant beleid wordt overgeheveld naar programma 51.1 – ba 12.41

2006
Krediet

2007
Krediet

108
108

0
0
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
•

DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

•

VLAAMS AGENTSCHAP ONDERNEMEN
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PROGRAMMA 51.1
VOI SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

A) Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Begroting 2007
in duizend
euro
Ontvangsten
ESR
COFOG
code
code
4
46
46.1
46.10
46.10
46.10
46.10
46.10
08.21
Totaal ontvangsten

Omschrijving
Inkomstenoverdrachten van de sector overheid
Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid
Van het rijk / de staat
Dotatie aan de SERV (51.1 4101)
Dotatie aan STV-Innovatie & Arbeid (71.1 4106)
Beroepsprofielen (51.1 4101)
MORA (51.1 4101)
Luchthavencommissie (63.3 4103)
Overgedragen saldo 31/12/2006

9.042
9.042
9.042
5.694
2.231
540
424
153
1.642
10.684

Uitgaven SERV
ESR
COFOG
code
code
03.22
04110
1
04110
11
04110
11.1
04110
11.1.1
04110
11.1.2
04110
11.2
04110
11.4
04110
12
04110
12.1
04110
12.1.1
04110
12.1.2
04110
12.3
04110
12.5
04110
7
04110
74
04110
74.2
04110
74.2.2
04110
74.4
04110
Uitgaven SERV

Omschrijving
Over te dragen saldo 31/12/2006
Lopende uitgaven voor goederen en diensten
Lonen en sociale lasten
Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)
Bezoldiging volgens salarisschaal
Overige bezoldigingselementen
Sociale verzekeringspremies
Loon in natura
Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Algemene werkingskosten vergoed aan andere
Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)
Huur aan gebouwen
Specifieke aankopen bij andere sectoren
Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren
Investeringen
Verwerving van overige invest.goed
Verwerving van overig materieel
Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid
Verwervingen van patenten, octrooien

Gebudgetteer
d
1.642
5.602
3.562
2.286
2.236
50
1.215
61
2.040
1.947
555
1.392
91
2
92
92
70
70
22
7.336
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Uitgaven STV-Innovatie & Arbeid
ESR
COFOG
code
code
Omschrijving
1
04110
Lopende uitgaven voor goederen en diensten
11
04110
Lonen en sociale lasten
11.1
04110
Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)
11.1.1
04110
Bezoldiging volgens salarisschaal
11.1.2
04110
Overige bezoldigingselementen
11.2
04110
Sociale verzekeringspremies
11.4
04110
Loon in natura
12
04110
Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
12.1
04110
Algemene werkingskosten vergoed aan andere
12.1.1
04110
Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)
12.3
04110
Specifieke aankopen bij andere sectoren
7
04110
Investeringen
74
04110
Verwerving van overige invest.goed
74.2
04110
Verwerving van overig materieel
74.2.2
04110
Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid
Uitgaven STV-Innovatie & Arbeid

Gebudgetteer
d
2.163
1.666
1.119
1.101
18
507
40
497
443
443
54
68
68
68
68
2.231

Uitgaven Beroepsprofielen en standaarden
ESR
COFOG
code
code
Omschrijving
1
04110
Lopende uitgaven voor goederen en diensten
11
04110
Lonen en sociale lasten
11.1
04110
Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)
11.1.1
04110
Bezoldiging volgens salarisschaal
11.1.2
04110
Overige bezoldigingselementen
11.2
04110
Sociale verzekeringspremies
11.4
04110
Loon in natura
12
04110
Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
12.1
04110
Algemene werkingskosten vergoed aan andere
12.1.1
04110
Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)
Uitgaven Beroepsprofielen en standaarden

Gebudgetteer
d
540
380
263
256
7
110
7
160
160
160
540

Uitgaven MORA
ESR
COFOG
code
code
1
04110
11
04110
11.1
04110
11.1.1
04110
11.1.2
04110
11.2
04110
11.4
04110
12
04110
12.1
04110
12.1.1
04110
Uitgaven MORA

Omschrijving
Lopende uitgaven voor goederen en diensten
Lonen en sociale lasten
Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)
Bezoldiging volgens salarisschaal
Overige bezoldigingselementen
Sociale verzekeringspremies
Loon in natura
Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Algemene werkingskosten vergoed aan andere
Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)

Uitgaven Luchthavencommissie

Gebudgetteer
d
424
230
177
173
4
49
4
194
194
194
424
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ESR
COFOG
code
code
Omschrijving
1
04110
Lopende uitgaven voor goederen en diensten
11
04110
Lonen en sociale lasten
11.1
04110
Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)
11.1.1
04110
Bezoldiging volgens salarisschaal
11.1.2
04110
Overige bezoldigingselementen
11.2
04110
Sociale verzekeringspremies
11.4
04110
Loon in natura
12
04110
Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
12.1
04110
Algemene werkingskosten vergoed aan andere
12.1.1
04110
Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)
Uitgaven Luchthavencommisie

Totaal uitgaven

Gebudgetteer
d
153
55
45
44
1
9
1
98
98
98
153

10.684

SERV
51.1 4101
Toelichting bij de begroting 2007

Vanaf begrotingsjaar 2007 wordt de financiering aan de SERV gedeeltelijk gestroomlijnd doordat de aparte
dotaties voor Beroepsprofielen en Standaarden en de MORA overgeheveld worden naar de SERV-dotatie
(51.1 4101). In het kader hiervan wordt er vanaf begrotingsjaar 2007 één geïntegreerde begroting ingediend
voor de SERV en de genoemde commissies. STV-Innovatie & Arbeid (71.1 4106) en de
Luchthavencommissie (63.3 4103) hebben wel nog een aparte dotatie, maar worden in onderliggend
begrotingsvoorstel mee geïntegreerd. Om de transparantie van de ingediende begroting te behouden, worden
de kostenramingen van de verschillende afdelingen/commissies apart weergegeven.
De begrotingen werden aangepast aan de toegekende dotaties.

SERV en SERV-commissies (51.1 4101)
Toegekende dotatie : 5.694.000 euro

1. Toelichting belangrijkste begrotingsposten
De uitgavenbegroting 2007 is voornamelijk als volgt te verklaren :
1. huurlasten en onderhoudskosten (1.588.300 €)
Huur burelen en garages
Onroerende voorheffing
Gewestelijke taksen
Electriciteit
Gemeenschappelijke kosten kantoorgebouw
Bankwaarborg
Onderhoud

1.231.000
124.000
37.000
13.000
135.000
800
47.500
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In 2006 bedroeg de kost voor huurlasten en onderhoud 1.556.300 euro. Dit betekent een meerkost van
32.000 euro, te wijten aan de indexering van het huurbedrag en de onderhoudskost en verhoging van de
taksen. In de toekenning van de dotatie wordt met deze bijkomende kost geen rekening gehouden.
2. loonkost (3.407.000 €)
De loonkost (wedden, voorheffing, RSZ/PPO, WWK en tussenkomst pensioenregeling) wordt berekend per
personeelslid. Hoewel er geen aanwervingen worden voorzien, dient er rekening gehouden te worden met
een meerkost ten opzichte van 2006. Deze meerkost is enerzijds te wijten aan de voorziene indexering
(weddemassa 2006 * 2%) en anderzijds en in aanzienlijke mate aan de statutair bepaalde triënnales en
aanpassingen. In de toekenning van de dotatie wordt enkel rekening gehouden met de indexering van de
lonen, niet met de statutair bepaalde triënnales en aanpassingen.
2. Meerkost t.o.v. toegekende indexering
Waar er enkel een bedrag voor de ‘index’ wordt toegekend, dient er rekening gehouden te worden met
andere bijkomende kosten, zoals daar zijn stijging van de marktprijzen (vooral: hogere huisvestingskost) en
de triënnales en aanpassingen van de wedden, met weerslag op vakantiegeld, eindejaarstoelage en
pensioenregeling.
Aangezien met deze bijkomende kosten in de toekenning van de dotatie geen rekening wordt gehouden,
worden de andere kosten – kantoorkosten, documentatie, publicatie, diverse, vergoedingen, aankoop
machines en meubilair, informatisering, onderzoekskosten,… - in deze begroting verondersteld status quo te
blijven of lager te zijn dan het voorgaande jaar. De indexatie en meerkosten die voor deze posten in de
praktijk aangerekend zullen worden, worden niet in rekening gebracht.

STV-Innovatie & Arbeid: overheveling vanuit 71.0 4106 naar 51.1 4101, dotatie aan de SERV
Toegekende dotatie: 2.231.000 euro
De dotatie die toegekend wordt aan STV-Innovatie en Arbeid bedraagt 2.231.000 euro. De begrotingsposten
werden aangepast op basis van de toegekende dotatie.
75 % van de totale kosten bedragen personeelskosten, die vaste stijgingen impliceren (indexatie, toepassing
van de statutair bepaalde triënnales en aanpassingen van de lonen). De personeelskost bevat alle voorziene
personeelsleden van STV-Innovatie en Arbeid en wordt berekend per personeelslid. Er vond geen uitbreiding
plaats van het personeelsbestand.

Beroepsprofielenproject en Beroepsprofielen – standaarden
Toegekende dotatie: 540.000 euro
De kosten voor het Beroepsprofielenproject en de werking omtrent de “standaarden” werd in de
oorspronkelijke begroting 2007 geraamd op 605.500 euro. De begroting werd aangepast aan de toegekende
dotatie, zijnde 540.000 euro. In de oorspronkelijke raming werd een apart budget voorzien voor externe
onderzoekskosten (zie verder) ten bedrage van 150.000 euro. De beperking van de dotatie zal invloed hebben
op deze post, aangezien de andere kosten “vaste” kosten betreffen (personeelskost etc.).
Tijdens de bilaterale bespreking dd. 3 juli 2006 werd een index toegekend van 8000 euro t.o.v. de dotatie
2006 (548.000 euro in 2007 t.o.v. 540.000 euro in 2006). We stellen echter vast dat het oorspronkelijke
bedrag van 540.000 euro werd behouden, niettegenstaande het feit dat het Beroepsprofielenproject een
aanzienlijk aantal te indexeren posten bevat.
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De SERV maakt sinds meer dan 10 jaar beroepsprofielen en beroepenstructuren in samenwerking met de
sectoren. Beroepenstructuren en beroepsprofielen worden gebruikt door onderwijs- en opleidingsactoren
voor onder meer het aanpassen van hun aanbod aan de arbeidsmarkt en van de inhoud van de opleidingen
aan de competentievereisten op de arbeidsmarkt. Ze worden ook gebruikt door sectoren, bedrijven en
instellingen voor het uitwerken van een opleidings- en competentiebeleid, bij aanwervingen,
functioneringsevaluatie, enzovoort. Door het departement onderwijs worden de documenten van de SERV
gebruikt voor o.m. het uitwerken van eindtermen en modulaire opleidingen.
Dat de beroepenstructuren en profielen door diverse instanties en organisaties voor zeer diverse toepassingen
worden gebruikt, is gebleken uit een onderzoek dat de SERV in 2005-2006 heeft laten uitvoeren door
Tempera naar het gebruik van de profielen.
Sinds 2005 stelt de SERV ook de standaarden op die moeten dienen voor het beoordelen van de
competenties van kandidaten voor een titel van beroepsbekwaamheid. Die standaarden worden afgeleid van
de beroepsprofielen. Om de huidige output te kunnen handhaven en in 2007 nog iets te versnellen, is het
noodzakelijk met de huidige personeelsbezetting te kunnen blijven werken. Echter, om in de nabije toekomst
efficiënter en sneller te kunnen werken, is een aangepaste werkwijze noodzakelijk. Daartoe wil de SERV in
2007 starten met een onderzoek naar informaticamogelijkheden dat moet toelaten om sneller de competenties
op te lijsten in samenwerking met diverse partners. Er wordt eveneens naar gestreefd om op een meer
uniforme manier de competenties te beschrijven.
In 2007 worden de onderzoekskosten geraamd op 150.000 euro, maar omwille van de opgelegde beperking
van de dotatie werd dit bedrag teruggebracht tot 85.000 euro. Dit zal in de toekomst zijn weerslag hebben op
de nochtans door de Vlaamse Regering gewenste productie.

MORA (Mobiliteitsraad)
Overheveling vanuit 63.4 4105 naar de dotatie van de SERV
Toegekende dotatie: 424.000 euro
Aan de SERV wordt een werkingssubsidie toegekend voor de werking van de Mobiliteitsraad, ten bedrage
van 424.000 euro. Ook hier wordt geopteerd om de dotatie van de MORA te integreren in de SERV-dotatie.
De Regering voorziet voor het MORA-secretariaat de aanwerving van vijf medewerkers. Er worden vier
aanwervingen in het vooruitzicht gesteld. Eén medewerker wordt door de SERV ter beschikking gesteld.
De MORA-dotatie voorziet in de extra kosten die voor de MORA zullen worden gedaan. De logistieke en
administratieve ondersteuning van de MORA wordt gedragen door de gewone dotatie aan de SERV. De
begrote uitgaven, naast de extra personeelskosten, zijn in overeenstemming met de beslissing van de
Vlaamse Regering hieromtrent naar aanleiding van de oprichting van de MORA.

Luchthavencommmissie
Overheveling vanuit 63.3 4103 naar de dotatie van de SERV.
Toegekende dotatie: 153.000 euro
In opdracht van de Vlaamse Regering voorziet de SERV in de huisvesting en werking van een Vlaamse
Luchthavencommissie. Er worden middelen voorzien ten bedrage van 151.000 euro (+ 2000 euro index).
Deze middelen worden overgeheveld vanuit 63.3 4103 naar de dotatie van de SERV.
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PROGRAMMA 51.1
IVA VLAAMS AGENTSCHAP ONDERNEMEN
Begroting 2007
Kenmerk : word - 2007\ESR+toelichtingBG2007
Ontvangsten
ESR
code
08.21
46.10
46.10
16.12
39.10
46.40

Omschrijving

Bedrag

Verrekeningen vorige dienstjaren
Dotaties van het VLAO (progr. 51.1 –ba 41.04)
Uitvoering Limburgplan
Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan andere
sectoren andere dan de overheid
Inkomsten van overdrachten EU instellingen
Inkomsten eigen vermogen GOM (10%)

PM
13.358
PM
250
150
PM

Totaal

13.758

Uitgaven
ESR
code

COFOG
code

Omschrijving

Bedrag

03.22

Over te dragen saldo

PM

11.11
12.11
12.12
74.22
74.40

Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschaal
Algemene werkingskosten
Huur van gebouwen
Investeringsgoederen
Software

9.999
2.337
1.025
274
123

Totaal

13.758

Saldo

0

ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2007
1. Evolutie van de totalen van de ontvangsten en de uitgaven
VLAO werd opgericht bij decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap
‘Vlaams Agentschap Ondernemen’. Ter voorbereiding van de oprichting van het VLAO keurde de Vlaamse
Regering in mei 2005 de ‘Visienota implementatie van de geïntegreerde loketfunctie en het
accountmanagement van het Vlaamse Agentschap Ondernemen’ goed. Beide teksten vormen het
beleidskader van het nieuwe agentschap. Het VLAO neemt een aantal taken van het vroegere VIZO en van
de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen over.
Het begrotingsjaar 2007 wordt het eerste volledige werkingsjaar voor het nieuwe agentschap. Voor de
opmaak van de begroting 2007 werd uitgegaan van de geïndexeerde gegevens van de begroting 2006,
aangepast aan de eerst beschikbare gegevens met betrekking tot de uitvoering van de begroting 2006.
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Zowel voor de inkomsten als voor de uitgaven zijn er een aantal wijzigingen tegenover het begrotingsjaar
2006. Als belangrijkste kan worden vermeld dat de kosten voor de uitbouw van de RIS-werking niet verder
in de begroting worden opgenomen.
Deze begroting werd opgemaakt rekening houdend met de nieuwe programmanummers en basisallocaties die
aan het agentschap werden toegekend. Deze nieuwe nummering bemoeilijkt een vergelijking met het jaar
2006.
1. Ontvangsten 2007
Voor de opmaak van de ontvangsten werd uitgegaan van de geïndexeerde bedragen van de dotaties die aan
het agentschap werden toegewezen.
2. Uitgaven 2007
Bij de opmaak van de ESR-begroting 2007 wordt voorrang gegeven aan een verdere uitbouw van de
activiteiten van het agentschap conform de decretale verplichtingen en de bepalingen van de visienota.
Er wordt binnen het agentschap gewerkt aan de vaststelling van een personeelsformatie. Deze moet gebeuren
op basis van het migratiebesluit en de migratieprotocols. De personeelsformatie houdt verder rekening met
de missie en de taken die het agentschap werd toegewezen.
2. Inhoudelijke toelichting bij de ontvangstposten en de basisallocaties van de uitgavenposten.
T.o.v. de initiële begroting 2006 zijn er voor de volgende ESR-codes opvallende verschuivingen.
1. Ontvangsten
ESR-code 16.12
De inkomsten uit verkopen aan derden blijken op basis van de gegevens van het jaar 2006 lager te liggen
dan oorspronkelijk was begroot. Een aantal activiteiten die geen betrekking hebben op de missie van het
VLAO worden afgestoten. De corresponderende inkomsten worden niet verder weerhouden. Ook zullen de
meeste activiteiten (informatiesessies, brochures met algemene informatie) gratis worden aangeboden.
ESR-code 46.10
Om begrotingstechnische redenen werd ervoor geopteerd om alle dotaties van VLAO onder eenzelfde code
in te brengen. Dit verhoogt de transparantie van de begroting. De dotatie wordt aldus samengesteld uit
diverse bronnen waaronder als belangrijkste de vroegere dotaties aan de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappijen en de dienst bedrijfsbegeleiding van het vroegere VIZO.
ESR-code 46.40
Onder deze ESR-code werden de middelen opgenomen die door het IWT aan het VLAO ter beschikking
worden gesteld voor de ondersteuning van de RIS-werking. Deze middelen worden ter beschikking gesteld
tot het einde van het jaar 2006, wanneer een nieuwe call voor de RIS werking in uitvoering wordt gebracht.
Naar alle verwachtingen zal het VLAO niet kunnen meedingen naar de uitvoering van de call voor de
periode 2007-2011. Het VLAO zal nog wel huisvesting bieden aan de RIS-medewerkers. De vergoeding van
deze huisvesting wordt onder de code 16.12 opgenomen.
Onder de ESR-code 46.40 worden ook de inkomsten eigen vermogen GOM opgenomen. Volgens artikel 10
§ 4 van het POM-decreet wordt uit het eigen vermogen van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, per
provincie, een speciaal fonds opgericht. Dit speciaal fonds wordt verminderd met een voorziening bestemd
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voor de eerste inrichtingskosten of herinrichting van de provinciale vestigingen van het VLAO. De
voorziening wordt onder deze ESR-code in de VLAO-begroting opgenomen als pro memorie.
2. Uitgaven
ESR-code 11. 11
De daling van de lonen en sociale lasten (bezoldigingen volgens salarisschaal) is te wijten aan het niet
verlengen van de contracten met de RIS-medewerkers. De vorige call voor de RIS-werking wordt eind 2006
afgesloten. Met het IWT werd afgesproken dat een eventueel sociaal passief dat het gevolg zou kunnen zijn
van de opzeg van de huidige RIS-medewerkers volledig ten laste valt van het IWT. Derhalve heeft het
VLAO geen provisie voor sociaal passief binnen de begroting aangelegd.
Wel wordt rekening gehouden met de aanwerving in 2006 van drie additionele accountmanagers binnen het
kader van het Limburgplan. De kosten van deze aanwervingen zullen ten volle wegen op de begroting 2007.
Voor de werking van deze accountmanagers werden geen werkingsmiddelen voorzien.
ESR-code 12.11
Verwacht wordt dat de werkingskosten lager zullen uitvallen dan het vorige jaar. De oorzaak hiervan is dat
de begroting van VLAO het vorig jaar bezwaard werd door een belangrijke reeks eenmalige opstartkosten.
Verder werd in het jaar 2006 sterk geïnvesteerd in een naambekendheidscampagne voor het VLAO. Deze
campagne zal slechts in beperkte mate in het jaar 2007 worden verdergezet.
ESR- code 12.12
Wellicht zullen met ingang van 2007 alle antennes van het VLAO evenals Design Vlaanderen een definitieve
huisvesting betrokken hebben.
ESR-code 74.22
Conform de richtlijnen werd een apart bedrag voorzien voor de verdere uitbouw van de informatica.
ESR-code 74.40
Er werd een beperkt bedrag voorzien voor de aankoop van informaticasoftware en licenties.
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PROGRAMMA 51.20
ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID
De memorie van toelichting op de begroting 2007 werd opgemaakt conform de begroting in haar
huidige structuur. Bijgevolg zijn er in dit programma zowel kredieten van het agentschap Economie,
als van het departement EWI terug te vinden. De kredieten van het agentschap Economie zijn
ondergebracht onder het Hermesfonds (b.a. 99.11 en 41.41) en de basisallocaties 12.01, 51.02 en 61.02
(decreetsbepaling) .
De kredieten die betrekking hebben op het departement zijn ondergebracht onder de basisallocaties
12.20, 30.01, 33.06, 33.09 en 50.01.

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
167.486

2004
Uitvoering %
100%

287.433*

95,98%

Krediet
215.813

227.825*

2005
Uitvoering %
100%

100%

2006
Krediet
276.800

2007
Krediet
282.455
1.550
4.405

281.613*

273.177**

*inclusief ruiter
** betreft enkel het Hermesfonds

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Missie
De ontwikkeling van het Vlaams economisch weefsel op een pro-actieve en geïntegreerde wijze
aanzwengelen, het “ondernemen” aantrekkelijker maken voor bestaande en nieuwe doelgroepen, waarbij het
vigerende overheidsoptreden permanent wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
Om een optimale endogene en exogene groei te bewerkstellingen, is het voeren van een inclusief economisch
beleid prioritair. Daartoe moeten in eerste instantie het economisch, ruimtelijk, sociaal en innovatiebeleid
beter op elkaar afgestemd worden, zodat duurzame welvaart en welzijn kunnen worden gerealiseerd. De
overheid ambieert een kaderscheppend beleid waarin de verschillende actoren uit de economische wereld,
geïntegreerd, over voldoende ruimte beschikken om hun initiatieven te ontwikkelen. Innovatieve en creatieve
initiatieven met een brede economische finaliteit worden gestimuleerd en de doorgroei van deze projecten
wordt bevorderd. Over al deze aspecten moet er op een adequate manier gecommuniceerd worden met de
betrokken groepen.
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A. De omschrijving van de strategische doelstellingen.
De missie werd vertaald in 3 strategische doelstellingen.
SD1. Investeringssteun als vernieuwd instrument voor het economisch voorwaardenscheppend beleid;
SD2. Versterking van de regionale en subregionale dynamiek, rekening houdend met de eigenheid van elke
subregio;
SD3. Bevorderen van meer en beter ondernemerschap, zowel voor starters als voor doorgroeiers en
werknemers.
B. Omschrijving van de operationele doelstellingen
1. Economisch voorwaardenscheppend beleid (SD1)
OD1. Het bevorderen van endogene groei door het stimuleren van het nieuwe Vlaamse ondernemerschap:
stimuleren van starters, de doorgroei van Vlaamse KMO’s naar slagvaardige ondernemingen, het verbeteren
van de economische performantie van de Vlaamse ondernemingen.
OD2. Een duurzaam aanbod van goed uitgeruste bedrijventerreinen en -gebouwen overeenkomstig de
krachtlijnen van het RSV met het oog op een adequate inpassing van de ondernemingen in de omgeving,
inclusief de problematiek van de zonevreemde bedrijven en vervuilde en verlaten verouderde
bedrijventerreinen.
OD3. Het creëren van een goed ondernemingsklimaat voor starters en doorgroeiers door middel van
risicodekkende en drempelverlagende maatregelen.
2. Versterking van de regionale en subregionale dynamiek, rekening houdend met de eigenheid van elke
subregio (SD2).
OD1. De verdere ondersteuning van het sociaal-economisch streekontwikkelingsbeleid teneinde de
economische invalshoek in het lokaal en provinciaal beleid te versterken en de bottom-up input voor het
Vlaams beleid waar te nemen.
OD2. De realisatie van sociaal-economische streekontwikkelingsprojecten voor zover die aansluiten bij of
passen in de doelstellingen van het Vlaams ruimtelijk economisch beleid, in het bijzonder de realisatie van
een ijzeren voorraad aan bedrijventerreinen, de verduurzaming van bedrijventerreinen en de realisatie van
bedrijfshuisvestingsmogelijkheden buiten bedrijventerreinen.
OD3. Het herwaarderen van het stedelijk economisch weefsel en versterking van de plattelandseconomie.
3. Stimuleren van ondernemerschap (SD3).
OD1. De versterking van de positie van de onderneming door gebruik te maken van opportuniteiten binnen
de netwerkeconomie.
OD2. De professionalisering van de ondernemer en ondersteuning van starters en doorgroeiers in hun
bedrijfsevolutie.
OD3. Het ondersteunen van het menselijk kapitaal binnen de ondernemingen door middel van een systeem
van investering in permanente vorming.
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C. Omschrijving van de instrumenten.
SD1. Economisch voorwaardenscheppend beleid
(bedragen in duizend euro)
OD
Instrumenten
OD1 41.05 Hermes Gis-contracten
OD1 41.40 Hermes Overdrachten aan IWT ter betaling van Vlaamse excellentiepolen
OD1 50.01 b.a.
Subsidies voor projecten ter begeleiding en financiering van
departement
flexibele mechanismen
OD1 51.1 Hermes Investeringsuitgaven: waaronder 5112-5113-5114-5115-5116-5117
OD1 51.12 Hermes Investeringssteun in toepassing van de wet van 30.12.1970 en het
decreet van 15.12.1993 (ex-FEERR-MGO) - indicatief
OD1 51.13 Hermes Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.78 (exFEERR-KO) – indicatief
OD1 51.14 Hermes Investeringssteun voor de binnenscheepvaart in toepassing van de
wet van 04.08.1978 - indicatief
OD1 51.15 Hermes Investeringssteun aan KMO’s in toepassing van het decreet
betreffend het economisch ondersteuningsbeleid van 31.01.2003 indicatief
OD1 51.16 Hermes Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffend het
economisch ondersteuningsbeleid - indicatief
OD1 51.17 Hermes Investeringssteun aan grote ondernemingen in toepassing van het
decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid – indicatief
OD1 51.18 Hermes Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken
OD2 61.02 Hermes Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de
heringebruikname van industriële sites

GOK
75
6.190
50

GVK
75
0
50

202.669
55.803

188.594
0

35.253

0

4.870

0

25.325

47.575

42.469

92.090

36.449

43.929

2.500
11.400

5.000
12.500

SD2. Ruimtelijk economisch beleid
OD
Instrumenten
OD1 12.02 Hermes Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht
onderzoek en het uitwerken van beleidsinitiatieven
OD3 32 Hermes Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan
bedrijven en financiële instellingen, waaronder 32.03+32.06+32.10
OD3 32.03 Hermes Project bedrijfsvriendelijke gemeente- indicatief
OD3 32.06 Hermes EFRO- indicatief
OD3 32.10 Hermes Subsidies aan verenigingen en instellingen met betrekking tot de
cofinanciering van projecten in het kader van het Europees
programma Interreg III- indicatief
OD1 33 Hermes Inkomensoverdachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder
winstoogmerk: 33.03
OD1 33.03 Hermes Erkende regionale samenwerkingsverbanden-streekplatformwerking
43.20 Hermes Centrummanagement
OD2 50.02 Hermes Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het
Vlaams ruimtelijk-economisch beleid

GOK
622

GVK
500

14.803

15.581

325
14.428
50

0
15.581
0

90

0

90
550
2.389

0
500
3.300
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SD3. Bevorderen van meer en beter ondernemerschap, zowel voor starters als voor doorgroeiers en
werknemers
OD
OD2 30.02
Hermes
OD2 32
Hermes
+3

Instrumenten
Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het
onderwijs
Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan
bedrijven en financiële instellingen,waaronder
32.01+32.02+32.04+32.08+32.09+32.11
OD3 32.01 Hermes Opleidingscheques – pm
OD2 32.02 Hermes Adviescheques- indicatief
OD1 32.04 Hermes Business Angel Networks (BAN's) – indicatief
OD1 32.08
Starterscheques
Hermes
OD1 32.11
Ondernemerschapsportefeuille- indicatief
Hermes
OD1 33
Hermes Inkomensoverdachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder
+2+
winstoogmerk, waaronder: 33.05+33.06+33.08+33.09
3
OD1 33.05
Peterschapsprojecten – indicatief
Hermes
OD2 33.06
Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap- indicatief
Hermes/b.a.
departement
OD2 33.08
TV format- pm
Hermes
OD3 33.09
Subsidies ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijdenHermes/b.a.
indicatief
departement

GOK
1.929

GVK
2.500

45.939

44.132

0
2.804
535
600

0
0
1.232
0

42.000

42.900

4.466

3.000

2.566

3.000

3.000

4.355

0

0

1.000

600

SD. Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering
OD
OD
OD
OD
OD

12.01
Hermes
12.20 b.a.
departement
30.01
Hermes
33.01 b.a.
departement

Instrumenten
Werkingsuitgaven

GOK
2.000

GVK
2.000

Studie duurzaam ondernemen

50

50

Economisch overheidsinitiatief

328

495

Steunpunt Economie

124

124

Rubriek 33.03 – Erkende regionale samenwerkingsverbanden – streekplatformwerking wordt als nieuwe
basisallocatie opgenomen onder programma 51.1 en verdwijnt uit Hermes (behoudens een betalingskrediet
van 90 duizend euro): 900 duizend euro.
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D. Omschrijving van de prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters.
1. Economisch voorwaardenscheppend beleid (SD1)
OD1. Gis-contracten
Een vastleggingskrediet en ordonnanceringskrediet van 75 duizend euro.
(krediet overgeheveld uit programma 51.1-41.05)
OD1. Overdrachten aan IWT ter betaling van Vlaamse Excellentiepolen
Er zijn enkel betalingen die geraamd worden op 6.190 duizend euro.
Het betreft contracten voor de volgende excellentiepolen: IncGeo, FMTC en Vlaams Instituut voor de
Logistiek.
OD1. Subsidies voor projecten ter begeleiding en financiering van flexibele mechanismen
Dit krediet wordt overgeheveld naar het departement, er wordt een vastleggings- en ordonnanceringskrediet
ingeschreven van 50 duizend euro (basisallocatie 50.01). Dit voor de verdere opvolging van de oproep,

projecten in 2007 en nieuwe initiatieven in het kader van het Kyoto-protocol.
OD1. Investeringssteun in toepassing van de wet van 30.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (ex FEERRMGO) - indicatieve cijfers
De laatste expansiedossiers uit het oude stelsel werden vastgelegd in 2006 zodat geen krediet in 2007 moet
worden voorzien.
Prestaties: aantal behandelde aanvragen investeringssteun
Overzicht berekende steun over de laatste vijf jaar:
Jaar
Aantal
Aantal
Aanvaarde
aanvragen positieve
investeringen
beslissingen
(*)
2000
521
421
1.480,17
2001
494
445
1.548,54
2002
356
419
4.001,55
2003
343
225
755,21
2004
128
149
933,36
2005
67
404,56

Toegekende
steun (*)

%steun/invest
.

113,54
118,66
244,62
37,83
66,90
37,14

7,67
7,66
6,11
5,01
7,17
9,18

(*) bedragen: in miljoen euro
Bron: jaarverslag Hermesfonds 2005
Prestatiedrijvers: aantal nieuwe aanvragen investeringssteun.
Met het in voege treden van de groeipremie vanaf 18 november 2003 werd de klassieke economische
expansiesteun voor ondernemingen opgeheven.
Budgettaire parameters:
In 2005 werd er nog 37.140 duizend euro toegekend. Het grootste gedeelte van de steun ging naar de
ecologie-investeringen.
Voor 2007 worden geen vastleggingskredieten meer voorzien.
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Qua ordonnanceringskrediet werd een bedrag van 55.803 duizend euro ingeschreven. Het betalingskrediet
van de budgetcontrole 2006 werd doorgetrokken naar 2007.
Bij de budgetcontrole 2007 zal de verdere uitbetaling evenwel herbekeken worden.
OD1. Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.1978 (ex-FEERR-KO)- indicatieve cijfers
De laatste expansiedossiers uit het oude stelsel worden vastgelegd in 2006 zodat in 2007 geen krediet moet
worden voorzien.
Prestaties: aantal behandelde aanvragen investeringssteun
Overzicht berekende steun over de laatste vijf jaar:
Jaar Aantal
Aantal positieve Aanvaarde
aanvragen beslissingen
investeringen (*)
2000 4.192
4.543
1.743,61
2001 2.691
3.992
1.671,10
2002 1.680
1.985
1.062,03
2003 1.782
1.486
934,07
2004 167
941
732,00
2005 72
128,16

Toegekende
steun (*)
190,88
189,69
95,76
56,30
48,45
17,28

% steun /
invest.
10,95
11,35
9,02
6,03
6,62
13,48

(*) bedragen: in miljoen euro
Bron: jaarverslag Hermesfonds 2005
Prestatiedrijvers: aantal nieuwe aanvragen investeringssteun
Gezien de stopzetting van de klassieke expansiesteun (cf. supra) werden vanaf 18 november 2003 geen
dossiers meer ingediend.
Budgettaire parameters:
In 2005 werden nog 72 dossiers positief beslist volgens de richtlijnen VL7.4.
Er worden voor 2007 geen vastleggingskredieten meer voorzien.
Voor de betalingskredieten wordt een bedrag van 35.253 duizend euro voorzien. Het betalingskrediet na de
budgetcontrole 2006 werd doorgetrokken naar 2007.
Ook hier zal bij de budgetcontrole 2007 een herberekening plaatsvinden.
OD1. Investeringssteun voor de binnenscheepvaart in toepassing van de wet van 04.08.1978- indicatieve
cijfers
De steun voor de binnenvaart liep af op 31/12/2003. De nog ingediende dossiers voor 31/12/2003 werden
vastgelegd in 2004.
Naar betalingen toe wordt nog een bedrag van 4.870 duizend euro ingeschreven.
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OD1. Investeringssteun aan KMO’s in toepassing van het decreet betreffende het economisch
ondersteuningsbeleid- indicatieve cijfers
Voor de nieuwe investeringssteun voor de KMO’s wordt bij constant beleid een bedrag van 47.575 duizend
euro ingeschreven. Het gaat in het bijzonder om investeringsprogramma’s die via het systeem van de
wedstrijdformule over de bedrijven worden verdeeld. Op 1 jaar tijd worden vier oproepen gelanceerd met
een doorlooptijd van 1 trimester op basis waarvan de administratie na afloop het resultaat bekend maakt. De
enveloppe van 47.575 duizend euro laat drie oproepen (wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 10/10/2003 van 4 oproepen naar 3) van ongeveer 15.858 duizend euro toe.
Wat de betalingen betreft, wordt een bedrag van 25.325 duizend euro voorzien.
OD1. Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleidindicatieve cijfers
De ecologiemaatregel werd in de loop van 2006 verstrengd om vanaf 2007 te worden omgevormd tot een
call systeem. Op die wijze wordt de maatregel budgettair beheersbaar.
Er wordt een vastleggingskrediet van 92.090 duizend euro ingeschreven.
Voor de betalingskredieten wordt een bedrag van 42.469 duizend euro ingeschreven.
OD1. Investeringssteun aan grote ondernemingen in toepassing van het decreet betreffend het economisch
ondersteuningsbeleid- indicatieve cijfers
Midden juni werd de strategische steun in zijn huidige vorm opgeheven. Vanaf 2007 zal een nieuwe
maatregel tot stand komen waarin ook de ad hoc-opleidingssteun vervat zit.
Er wordt een krediet voorzien van 43.929 duizend euro.
(incl. 30.000 duizend euro voor de nieuwe maatregel)
Het betalingskrediet bedraagt 36.449 duizend euro.

OD1 . Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken.
Wat betreft de hinder door openbare werken wordt naast het derde waarborgbesluit voorzien in een regeling
waardoor ondernemers die hinder ondervinden van openbare werken kunnen genieten van een rentetoelage
bij de aanvraag van een overbruggingskrediet bij een kredietinstelling.
Er wordt een krediet voorzien van 5.000 duizend euro.
Voor de betalingen wordt er 2.500 duizend euro ingeschreven.
OD2. Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites
Bij constant beleid wordt voor deze maatregel een bedrag van 12.500 duizend euro ingeschreven.
Aangezien de huidige maatregel op 31/12/2006 wordt opgeheven, wordt momenteel aan een nieuw systeem
voor bedrijventerreinen en gebouwen gewerkt.
Aan betalingszijde op het Hermesfonds wordt een bedrag van 11.400 duizend euro ingeschreven.
Opmerking:
Met een decreetsbepaling die zowel in 2006 als in 2007 is opgenomen in de uitgavenbegroting worden
kredieten voorzien voor studies en samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het beleid inzake
bedrijventerreinen (12.01), uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van
industriële sites (niet overheid) (51.02), en uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de
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heringebruikname van industriële sites (overheid) (61.02). De beschikbare kredieten in 2007 hangen af van
de benuttingsgraad in 2006.

2. Versterking van de regionale en subregionale economische dynamiek, rekening houdend met de eigenheid
van elke subregio (SD2)
OD1. Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek en het uitwerken van
beleidsinitiatieven
Er moeten middelen voorzien worden voor studie-opdrachten, zowel in functie van het ontwikkelen van
gebiedsgerichte visies en inrichtingsconcepten voor zoekzones bedrijventerreinen1 als voor meer algemene
ruimtelijk-economische studies2.
Er wordt 500 duizend euro voorzien.
Voor wat de betalingen betreft wordt een bedrag van 622 duizend euro ingeschreven. (voor o.a. START en
andere overheidsopdrachten)
OD3. Project bedrijfsvriendelijke gemeente- indicatieve cijfers
Voor wat betreft de betalingen wordt uitgegaan van een betaalritme van 55% voor schijf 1 en 45% voor
schijf 2. In het totaal dient een bedrag van 325 duizend euro te worden voorzien.
OD3. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.- indicatieve cijfers
Prestaties: aantal behandelde EFRO-aanvragen.

1. In het kader van de financiële perspectieven post 2006 (omvang en aanwending van de EU-middelen),
goedgekeurd bij beslissing van de Europese Raad van 16/17 december 2005, wordt voor de uitvoering van
het Cohesiebeleid (Europese Structuurfondsen) tijdens de periode 2007 – 2013 een budget voorzien van +/308 miljard euro.
Door de Europese Commissie werd meegedeeld dat het aandeel van België voor doelstelling 2 “Regionaal
concurrentievermogen en werkgelegenheid” ( Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO +
Europees Sociaal Fonds - ESF) en doelstelling 3 “Territoriale samenwerking” (EFRO) 1,437 miljard euro
bedraagt (respectievelijk 1,265 miljard euro en 172,3 miljoen euro). Intra-Belgische besprekingen inzake
methodiek en toe te passen criteria, moeten nog leiden tot een verdeling van deze middelen over de 3
Gewesten, waarna op Vlaams vlak een beslissing dient te worden getroffen inzake de verdeling tussen
EFRO/ESF voor doelstelling 2.
2. Tijdens de huidige programmaperiode 2000 - 2006 kon Vlaanderen beschikken over een totaal budget van
+/- 253 miljoen euro EFRO. Dit waren middelen voor de medefinanciering van acties in het kader van de
goedgekeurde ontwikkelingsprogramma’s 3.

1

vb. in het kader van het ENA of om te komen tot voldoende locatievoorstellen voor het uitwerken van het concept
ijzeren voorraad
2 vb. m.b.t. de fricties tussen RO-en VLAREM-wetgeving als belemmering voor verweven locaties, het onderzoek naar
vrijstellingen voor kleine werken op bedrijventerreinen, studies naar inrichtingsconcepten, ontsluitingsknelpunten,
plan-Mer enz.
3 meerjarenprogramma’s die een samenhangend geheel vormen van prioriteiten en maatregelen in diverse domeinen die
elk een bijdrage leveren tot de sociaal-economische ontwikkeling van de betrokken beperkte regio of de versterking
van de grensoverschrijdende/ interregionale samenwerking.
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De bijstandsverlening vanuit het EFRO bedraagt maximaal 50 % van de totale projectkosten. Daarnaast is
minimaal een gelijkaardig bedrag aan Vlaamse middelen vereist. Dit wordt gedragen door het Vlaams
Gewest, de provincies en gemeenten, de private sector…
Van het aandeel van het Vlaamse Gewest werd het grootste gedeelte gedragen door de begroting Economie.
Jaarlijks werden gemiddeld 17 miljoen euro vastleggingskredieten voorzien. De resterende
cofinancieringsmiddelen werden (afhankelijk van de voorziene prioriteiten en maatregelen) voornamelijk
geleverd door de domeinen toerisme (gemiddeld 7 miljoen euro), infrastructuur (gemiddeld 5 miljoen euro),
technologie en innovatie (gemiddeld 4 miljoen euro) en leefmilieu (gemiddeld 3 miljoen euro).
Gezien het momenteel ontbreekt aan verdere precieze gegevens inzake het toekomstig EFRO-budget voor
Vlaanderen en rekening houdend met de door de Vlaamse Regering goedgekeurde prioriteiten voor
doelstelling 2, wordt voor de programmaperiode 2007 – 2013 vanaf 2008 een jaarlijks budget van 17 miljoen
euro voorzien. Voor 2007 dient tevens rekening te worden gehouden met de noodzakelijke cofinanciering
van de uitgaven voor technische bijstand ( werking van programmasecretariaat, evaluatie, communicatie en
promotie,… ). Deze worden voor de gehele periode goedgekeurd en vastgelegd bij het begin van het
programma. De vereiste cofinanciering kan worden geraamd op +/- 8 miljoen euro zodat het
vastleggingskrediet voor 2007 25 miljoen euro bedraagt.
De effectiviteit van de uitvoering van de programma’s wordt opgevolgd aan de hand van adequate
indicatoren. De voornaamste indicatoren die de effecten meten zijn output-, resultaat- en impactindicatoren.
Outputindicatoren laten de opvolging toe van de uitgevoerde werkzaamheden, terwijl resultaatindicatoren de
directe en onmiddellijke effecten van de programma’s geven. Impactindicatoren ten slotte hebben betrekking
op de gevolgen van de programma’s op langere termijn.
Tevens moeten de projectpromotoren op projectniveau gekwantificeerde doelstellingen opgeven waaraan
achteraf de geboekte resultaten voor controle- en evaluatiedoeleinden kunnen worden getoetst. Tijdens de
loop van de programmaperiode kan een globale evaluatie worden verricht, gevolgd door een ex postevaluatie na afsluiting van de programma’s.
Op 24 maart 2006 werd door de Vlaamse Regering beslist dat voor EFRO voor de volgende
programmaperiode één operationeel programma wordt opgesteld voor heel Vlaanderen. Dit OP heeft
betrekking op de volgende prioriteiten:
1)
2)
3)
4)

Stimuleren van kenniseconomie en innovatie;
Bevorderen van ondernemerschap;
Verbeteren van de ruimtelijk-economische omgevingsfactoren;
Bevorderen van de stedelijke ontwikkeling;

Dit operationeel programma wordt, evenals de programma’s in het kader van doelstelling 3, momenteel
uitgewerkt. Zij zullen ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd alvorens bij de Europese
Commissie te worden ingediend. Deze indiening houdt een verbintenis in tot cofinanciering.
Budgettaire parameters:
Er kan volgende verdeling per jaar gemaakt worden (in duizend euro):
2007
25.000

2008
17.000

2009
17.000

2010
17.000

2011
17.000

2012
17.000

2013
17.000

Voor wat de betalingen betreft, werd een bedrag van 14.428 duizend euro voorzien waarvan 4.674 duizend
euro voor nieuwe verbintenissen.
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Subsidies aan verenigingen en instellingen met betrekking tot de cofinanciering van projecten in het kader
van het Europees programma Interreg III
Er worden geen vastleggingskredieten voorzien.
Gezien voor de volledige programmaperiode een bedrag werd vastgelegd dient tot het einde van deze periode
een afbetalingskrediet te worden ingeschreven van 50 duizend euro.
OD1. Erkende regionale samenwerkingsverbanden- streekplatformwerking
Dit krediet wordt als een nieuwe basisallocatie ingeschreven onder programma 51.1.
Voor de betalingen wordt nog een bedrag van 90 duizend euro ingeschreven.
De afbetaling van de nieuwe verbintenissen zal plaatsgrijpen op programma 51.1. Op Hermes worden enkel
de betalingen van de verbintenissen aangegaan tot en met 2006 verricht.
OD2. Centrummanagement en maatregelen ter versterking van de binnenstedelijke commerciële centra
Er wordt een krediet van 500 duizend euro voorzien.
Voor de betalingen wordt er 550 duizend euro voorzien voor de buurtwinkels.
OD2. Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch
beleid (vroeger: middelen ter ondersteuning van innovatieve streekontwikkelingsprojecten)
Dit krediet is noodzakelijk om het Vlaamse ruimtelijk-economisch beleid te kunnen uitvoeren met als
klemtoon de stimulering van:
- het aanpakken van verouderde bedrijventerreinen (herinrichtings- en revitaliseringsprojecten);
- het tegengaan van veroudering door de introductie van beheer;
- het op de markt brengen van moeilijk te realiseren bedrijventerreinen (knelpuntterreinen waaraan specifieke
studie- en proceskosten verbonden zijn).
Een verhoging van het aantal ingediende dossiers in functie van de subsidiëring van voortrajecten met het
oog op een erkenning als brownfield is waarschijnlijk en noodzaakt in dat geval een verhoging van de
middelen.
Daarnaast wordt er voorzien in middelen voor de realisatie van een programma van grijswatercircuits
(1.800.000 duizend euro). Dit bedrag steunt op de oorspronkelijke berekening van een eerste
investeringsprogramma. Deze middelen kunnen indien nodig ook worden ingezet voor andere ruimtelijkeconomische projecten.
Gelet op de gewenste overheveling naar een begrotingspost geschikt voor overheidsopdrachten wordt het
bedrag zoals voorzien in eerdere begrotingen verminderd met 500 duizend euro tot 3.300 duizend euro.
Als ordonnanceringskrediet wordt een bedrag van 2.389 duizend euro ingeschreven.
3. Stimuleren van ondernemerschap (SD3)

OD2. Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs
In 2003 werd voor het eerst steun toebedeeld aan de zogenaamde brugprojecten, projecten die de brug leggen
tussen het onderwijs en het bedrijfsleven maar met focus op de ondernemerschapsvaardigheden en –attitudes
(niet op de technologie en de infrastructuur gezien hiervoor de RTC’s worden ingezet).
De projecten werden beoordeeld via een wedstrijdformule: met het beschikbare budget van 2,5 miljoen euro
werden 17 van de 50 ingediende projecten ondersteund. Op basis van de in 2006 door de Vlaamse Regering
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goedgekeurde bijsturing werd in 2006 een nieuwe oproep gelanceerd voor een bedrag van 2.500 duizend
euro. Er wordt van uit gegaan dat in 2007 een soortgelijke oproep zal gebeuren waarvoor een zelfde budget
wordt voorzien.
Op basis van de effectieve betalingen 2003-2004-2005 en de prognoses voor 2006 wordt verwacht dat van de
2.500 duizend euro nog 428 duizend euro zal moeten worden betaald in 2007.
Van de tweede call 2006 zal 30% worden betaald in 2007 en van de derde call 2007 voorziet men ook 30%.
Dit geeft een benodigd ordonnanceringskrediet van 1.929 duizend euro.
OD2. Adviescheques- indicatieve cijfers
Er wordt geen vastleggingskrediet meer voorzien, enkel een betalingskrediet van 2.804 duizend euro.
OD2. Starterscheques – indicatieve cijfers
Er wordt nog een betaling van 600 duizend euro voorzien.
Het verwachte encours van 600 duizend euro op 31/12/2006 wordt betaald in 2007.
OD1. Business Angels Networks (BAN's) - indicatieve cijfers
Er wordt een vastleggingskrediet van 1.232 duizend euro voorzien (het contract loopt over 4 jaar ipv 3).
Het uiteindelijk toegekende bedrag wordt afbetaald volgens schema, in 2007 moet er 535 duizend euro
voorzien worden.
OD2. Ondernemerschapsportefeuille - indicatieve cijfers
De maatregel van de opleidings - en adviescheques werd opgevolgd door de BEA- maatregel.
Deze maatregel ging van start op 22 mei 2006.
Het vastleggingskrediet bedraagt 42.900 duizend euro (22.500 duizend euro + 15.000 duizend euro + 5.400
euro)
Aangezien de BEA-maatregel pas eind mei in werking trad, kan de raming nog niet bijgestuurd worden.

Budget 2007: 42.900 duizend euro
Pijler opleiding: 21.450 duizend euro (100 % te betalen)
Pijler advies: 17.160 duizend X2/3 te betalen in 2007 = 11.440 duizend euro
Pijler kennisoverdracht en mentorschap = 4.290 duizend x 2/3 te betalen in 2007 = 2.860 duizend euro
Totaal 2007: 35.750 duizend euro
Totale behoefte aan betalingskredieten 2007= 42.000 duizend euro

OD1. Peterschapsprojecten - indicatieve cijfers
Met het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2003 werd voorzien in een nieuw systeem voor de
maatregel van de peterschapsprojecten, in die zin dat de minister bevoegd voor het economisch beleid twee
oproepen per jaar kan lanceren. Om nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen wordt voorgesteld om een
budget van 3.000.000 euro in te schrijven in de begroting voor 2007.
Als ordonnanceringskrediet wordt 2.566 duizend euro ingeschreven.
Dit is een raming. De effectieve uitbetaling wordt mee bepaald door de duur van de ingediende
projectvoorstellen, het moment van beslissing over de toekenning van de eventuele subsidie (voor
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verbintenis 2007), de tijdigheid van indienen van de vereiste werkingsverslagen en de periode nodig voor het
uitvoeren van de eindcontrole.
Prestatiedrijvers: aantal ingediende peterschapsprojecten.
Het aantal toekenningen evolueerde als volgt doorheen de tijd:
1997: 9
1998: 10
1999: 8
2000: 7
2001: 13
2002: 9
2003: 22
2004: 22
2005: 29
2006: 31

OD2. Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap - indicatieve cijfers
Gezien de overheveling van dit krediet naar het departement wordt hier enkel een ordonnanceringskrediet
voorzien voor de afbetaling van de lopende verbintenissen voor een bedrag van 1.500 duizend euro.
Er wordt een GVK en GOK van respectievelijk 4.355 duizend euro en 1.500 duizend euro ingeschreven op
basisallocatie 33.06.
Deze middelen zullen worden aangewend voor de nieuwe oproep Ondernemerschap.
OD2. TV-format- indicatieve cijfers
Conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 met het oog op de organisatie van een TVformat ter bevordering van het ondernemerschap (VR/2004/04.06/DOC.0859) /punt 67 van de notulen van 4
juni 2004 werd een bedrag van 2 miljoen euro herverdeeld uit de enveloppe van het economisch
relancebeleid naar de nieuwe rubriek 33.08. Gezien het eenmalige karakter van dit initiatief werden in 20052006 en 2007 geen vastleggingskredieten meer voorzien. De betalingen voor de TV-formats werden
afgehandeld in 2006 zodat in 2007 geen betalingskrediet meer nodig is (een wijziging is echter mogelijk
afhankelijk van het tijdstip van de controle).
OD2. Subsidies ter ondersteuning van ondernemersplanwedstrijden- indicatieve cijfers
Dit krediet wordt overgeheveld naar het departement. Op deze rubriek wordt enkel de afbetaling verricht van
de op het Hermesfonds aangegane verbintenissen voor een bedrag van 400 duizend euro.
Voor het departement is een NGK van 600 duizend euro voorzien. (basisallocatie 33.09)

4. Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering
Werkingsuitgaven
Met deze kredieten worden algemene werkingskosten alsook contracten in het kader van
overheidsopdrachten vastgelegd (Sodexho mbt BEA)
Er wordt in vastleggings- en betalingskrediet 2.000 duizend euro voorzien.
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Studie duurzaam ondernemen (basisallocatie 12.20)
Dit krediet wordt overgeheveld naar het departement (NGK van 50 duizend euro) en dient om studies in het
kader van duurzaam ondernemen te financieren.
Economisch overheidsinitiatief
Bij constant beleid wordt een bedrag van 495 duizend euro ingeschreven. Als betalingskrediet is 328 duizend
voorzien.
Steunpunt economie (basisallocatie 33.01)
Voor het steunpunt economie wordt vanuit het Hermesfonds 124 duizend euro NGK overgeheveld naar het
departement.
In het najaar van 2006 wordt een nieuw steunpunt Ondernemerschap en Internationaal Ondernemen door de
Vlaamse Regering erkend. Het steunpunt zal opgestart worden op 1 januari 2007.
E. Indicatoren.
SD1. Investeringssteun als vernieuwd instrument voor het economisch voorwaardenscheppend beleid

OD1. Het bevorderen van endogene groei door het stimuleren van het nieuwe Vlaamse ondernemerschap:
stimuleren van starters, de doorgroei van Vlaamse KMO’s naar slagvaardige ondernemingen, het verbeteren
van de economische performantie van de Vlaamse ondernemingen.
Indicator : aantal oprichtingen, ontbindingen en faillissementen van ondernemingen
Evolutie van het aantal oprichtingen in het Vlaams Gewest:
Jaar
NV
BVBA
2002
1.704
9.814
2003
1.490
10.021
2004
1.403
10.593
2005
1.156
11.018
2006*
792
8.366
*cijfers periode januari tot en met aug 2006
Bron: Graydon Belgium.
Evolutie van het aantal faillissementen in het Vlaams Gewest:
Jaar
NV
BVBA
2002
802
2.217
2003
796
2.380
2004
771
2.544
2005
641
2.418
2006*
416
1.627
*cijfers periode januari tot en met aug 2006
Bron: Graydon Belgium.

CV
309
291
326
288
245

Eenmanszaak
13.454
14.788
17.446
19.027
14.149

Totaal
25.281
26.590
29.768
31.489
23.552

CV
204
143
122
128
93

Eenmanszaak
678
701
749
774
568

Totaal
3.901
4.020
4.186
3.961
2.704
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Evolutie van het aantal oprichtingen in het Vlaams Gewest (2001=100):
Jaar
NV
BVBA
CV Eenmanszaak
2002
87
98
88
100
2003
76
100
82
110
2004
72
106
92
130
2005
59
110
82
142
2006*
41
84
69
106
*cijfers periode januari tot en met augustus 2006
Bron: Graydon Belgium.

Totaal
98
103
116
122
92

OD2. Een duurzaam aanbod van goed uitgeruste bedrijventerreinen en -gebouwen overeenkomstig de
krachtlijnen van het RSV met het oog op een adequate inpassing van de ondernemingen in de omgeving,
inclusief de problematiek van de zonevreemde bedrijven en vervuilde en verlaten bedrijventerreinen.
Indicator: evolutie van goed uitgeruste bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen.
Met de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering op 5 september 2003 van het nieuwe
subsidiebesluit wordt een nieuw kader gecreëerd voor de uitbouw van het ruimtelijk-economisch
instrumentarium.
In 2005 werden 25 dossiers voor de aanleg van bedrijventerreinen vastgelegd.
Niet alleen de publieke ontwikkelaars, ook private ontwikkelaars komen in aanmerking voor subsidie. Enkel
de werken die achteraf in het openbaar domein terechtkomen worden gesubsidieerd.
Ook de huisvesting van jonge startende bedrijven of doorgroeiers wordt gesubsidieerd. In een
bedrijvencentrum worden de starters gehuisvest, ze krijgen ondersteuning op het vlak van accommodatie,
secretariaat enz. De oprichting van een bedrijvencentrum wordt gesubsidieerd met 250.000 euro. Voor de
oprichting van multifunctionele gebouwen, waar doorgroeiers terecht kunnen, wordt 500.000 euro subsidie
gegeven. De innovatie- en incubatiecentra krijgen bij oprichting ook 500.000 euro.
De modernisering en de uitbreiding van de gebouwen wordt eveneens gesubsidieerd. Hierbij kan 125.000
euro voor een bedrijvencentrum of 250.000 euro voor een multifunctioneel gebouw of incubatie- en
innovatiecentrum worden gegeven. In 2005 werden 12 dossiers voor de oprichting en uitbreiding/
modernisering van bedrijfsgebouwen vastgelegd.
In 2006 werden 18 dossiers voor de aanleg van een nieuw of voor de heraanleg van een bestaand
bedrijventerrein vastgelegd (stand 1 oktober 2006).
Er werden bovendien 11 dossiers voor de oprichting of modernisering van een BC, MF of IIC vastgelegd.

OD3 Het ondersteunen van menselijk kapitaal binnen de onderneming middels een systeem van investering
in permanente vorming
Indicator: De maatregel van de opleidingscheques werd geëvalueerd door het steunpunt Ondernemerschap,
Onderneming en Innovatie. De voornaamste conclusies waren:
− De maatregel bereikt de doelgroep erg goed: KMO’s nemen bijna het volledige budget voor hun
rekening, meer nog, 80% gaat naar de kleine ondernemingen. De penetratiegraad bij microondernemingen is vatbaar voor verbetering.
− De deadweight is afhankelijk van de grootte van de onderneming. In het bijzonder bij grote
ondernemingen is de deadweight hoog.
Op basis van de evaluatie werd beslist om de opleidingscheques op te nemen in de elektronische
ondernemerschapsportefeuille (BEA genoemd). Dit instrument zal na een redelijke termijn opnieuw
geëvalueerd worden.
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SD2. Versterking van de regionale en subregionale economische dynamiek, rekening houdend met de
eigenheid van elke subregio

OD1. De verdere ondersteuning van het sociaal-economisch streekontwikkelingsbeleid teneinde de
economische invalshoek in het lokaal en provinciaal beleid te versterken en de bottom-up input voor het
Vlaams beleid te waarborgen.
Indicator: de actieve en gebiedsdekkende werking van de erkende regionale samenwerkingsverbanden en de
er onder ressorterende RESOC’s (regionale economische en sociale overlegcomités).
Dit is af te leiden uit de opmaak van streekpacten en de beleidsvoorbereidende adviezen die door de
RESOC’s worden verstrekt.

OD2. De realisatie van sociaal-economische streekontwikkelingsprojecten voor zover die aansluiten of
passen in de doelstellingen van het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid, in het bijzonder de realisatie van
een ijzeren voorraad aan bedrijventerreinen, de verduurzaming van bedrijventerreinen en de realisatie van
bedrijfshuisvestingsmogelijkheden buiten bedrijventerreinen.
Indicator: realisatie van een aantal ruimtelijk-economische projecten.

OD3. Het herwaarderen van het stedelijk economisch weefsel en versterking van de plattelandseconomie.
EFRO.
De effectiviteit van de uitvoering van elk programma zal worden opgevolgd aan de hand van adequate
indicatoren. De voornaamste indicatoren die de effecten meten die via de realisatie van de programma’s
worden teweeggebracht, zijn output-, resultaat- en impactindicatoren. Outputindicatoren laten de opvolging
toe van de uitgevoerde werkzaamheden, resultaatindicatoren geven de directe en onmiddellijke effecten van
een programma weer en impactindicatoren hebben betrekking op de gevolgen van het programma op langere
termijn. Tevens zullen de projectpromotoren op projectniveau gekwantificeerde doelstellingen moeten
opgeven waaraan achteraf de geboekte resultaten voor controle- en evaluatiedoeleinden kunnen worden
getoetst. De ex post-evaluatie is voorzien na afsluiting van de programma's.

SD3. Bevorderen van meer en beter ondernemerschap, zowel voor starters als voor doorgroeiers en
werknemers

OD1. De versterking van de positie van de onderneming door gebruik te maken van opportuniteiten binnen
de netwerkeconomie.
Indicator: effecten van netwerkvorming op performantie van ondernemingen.
Organisatoren van peterschapsprojecten kunnen voor het aanstellen van een coördinator en een
deel van de werkingskosten een subsidie ontvangen (aanbodfinanciering). Die subsidie wordt toegekend via
een wedstrijdformule. Organisatoren van gesubsidieerde projecten kunnen ook cheques (BEA pijler
opleiding) aanvaarden voor de betaling van het inschrijvingsgeld. Hierdoor verloopt de
subsdiëring van peterschapsprojecten gedeeltelijk vraaggestuurd.
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OD2 Professionalisering van de ondernemer en ondersteuning van starters en doorgroeiers in hun
bedrijfsevolutie
Indicator: De maatregel van de adviescheques werd geëvalueerd door het Studiecentrum voor
Ondernemerschap (EHSAL). De voornaamste conclusies waren:
− De tevredenheid is groot, zowel over de kwaliteit van de erkende adviseur (86%) als over de
maatregel op zich (90%).
− Er werd vastgesteld dat de maatregel zeer veel werd aangewend om te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen. Bijgevolg was de deadweight vrij hoog.
De maatregel gratis opstart werd geëvalueerd door het Steunpunt Ondernemerschap, Onderneming en
Innovatie. De voornaamste conclusies waren:
− Het bedrag van 300 euro is relatief laag en verzinkt in het niets in vergelijking met de andere
opstartkosten.
− De doorlooptijd om op te starten is langer geworden.
− De Vlaamse startersformaliteiten kunnen niet betaald worden, enkel de federale.
− De cheques zijn curatief omdat ze de eigenlijke administratieve lasten niet wegwerken.

OD3. Het creëren van een goed ondernemingsklimaat voor starters en doorgroeiers door middel van
risicodekkende en drempelverlagende maatregelen.
Indicator: effect van risicodekkende en drempelverlagende instrumenten.
In 2001 werd een evaluatie van het Vlaams Waarborgfonds en zijn instrumenten doorgevoerd waaruit bleek
dat de aangeboden instrumenten vatbaar zijn voor optimalisatie. Hieruit resulteerde de inwerkingtreding
onder de koepel van PMV van de maatregel van de automatische garantieregeling en Arkimedes waarbij de
verstrekking van risicokapitaal aan startende en innovatieve ondernemingen via de hefboom van de fiscale
aftrek wordt geactiveerd.
Indicator: weerklank van initiatieven ter bevordering van het ondernemingsklimaat, inclusief de perceptie
van de ondernemer.
Via een aantal ad hoc initiatieven wordt gepoogd het klimaat ten aanzien van ondernemers te bevorderen.
Voor de Open Bedrijven Dag 2004 onder het thema 'Design en Productontwikkeling' kan gewezen worden
op het feit dat 800.000 bezoekers (2002: 740.000) van het evenement gebruik maakten om een bedrijf te
bezoeken. Niet minder dan 300 Vlaamse bedrijven (+ 50% in vergelijking met 2002) stelden hun deuren
open voor het initiatief.
Open Bedrijvendag blijft nog steeds groeien. De eerste keer waren er in Vlaanderen 50 deelnemende
bedrijven die samen 150.000 bezoekers over de vloer kregen.
Deelnemende bedrijven
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Aantal bezoekers

Open Bedrijvendag kende dit jaar haar zestiende editie met 851.000 bezoekers met 413 deelnemende
bedrijven.
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PROGRAMMA 51.4
BUITENLANDSE HANDEL EN EXPORTBEVORDERING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
50

2004
Uitvoering %
192,8

begroot
60

2005
Uitvoering %
0,0

2006
Begroot bc
75

2007
raming

Krediet
29.697
11.234
8.076

2004
Uitvoering %
97,9
83,8
91,3

Krediet
30.706
12.206
9.048

2005
Uitvoering %
98,8
91,4
90,5

2006
Krediet
35.343
10.803
8.193

2007
Krediet
37.310
10.890
8.347

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Een centrale rol voor het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT)
Er werd gekozen om van FIT het centrale agentschap ter ondersteuning van het internationaal ondernemen
van en naar Vlaanderen te maken. FIT zal vanaf eind 2006 belast zijn met het leeuwendeel van de
initiatieven van de overheid bij het ondersteunen van het internationaal ondernemen in al zijn facetten.
Bij de uitvoering van zijn opdracht zal FIT steeds streven naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening,
met specifieke aandacht voor het leveren van maatwerk. Efficiënte, correcte en snelle begeleiding van de
ondernemer staat hierbij centraal.
De Beheersovereenkomst
De beheersovereenkomst, die de Vlaamse Regering op 20 juli 2006 heeft goedgekeurd, legt een grote nadruk
op prestatiemeting en klantentevredenheid. Zoals vastgesteld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18
juli 2003 toetst het Vlaams Parlement binnen een maand de overeenstemming tussen de
beheersovereenkomst en de doelstellingen van de goedgekeurde beleidsnota.
Aangezien het de eerste keer is dat er een dergelijke prestatiemeting plaats zal vinden binnen FIT, zal voor
het einde van 2006 de nulmeting afgerond worden en wordt de norm voor de resterende jaren van de
beheersovereenkomst vastgesteld.
De performantie van FIT zal gemeten worden aan de hand van tien kritische performantie-indicatoren
(KPI’s) in vier strategische organisatiedoelstellingen:
1. het leveren van een significante bijdrage aan de bevordering van het internationaal ondernemen door
bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, met speciale aandacht voor kmo’s.
2. het leveren van een significante bijdrage aan het aantrekken en verankeren van buitenlandse
investeringen naar en in Vlaanderen.
3. het stimuleren van duurzaam en ethisch internationaal ondernemen
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4. uitmuntende dienstverlening voor zijn klanten.
Voor de invulling van deze opdracht moet FIT over de nodige middelen beschikken voor de werking van zijn
buitenlands netwerk, alsook voor de instrumenten ter ondersteuning van de ondernemer in Vlaanderen.
De beleidsprioriteiten voor 2007 zijn onder meer:
1. Het groeiend belang van de BRIC-landen
De ontwikkelingen sinds het verschijnen van het rapport van Goldman Sach in 2003, lijken aan te tonen dat
Brazilië, Rusland, India en China hun economische beloftes zullen waarmaken. De huidige prestaties van de
BRIC-landen zijn, in vergelijking met andere opkomende economieën, hoe dan ook indrukwekkend. De
Vlaamse ondernemers moeten ook hier een graantje mee kunnen pikken. Een eerste focus werd in 2006 reeds
gelegd met de lancering van de China-strategie. Die initiatieven werden ondertussen opgestart en worden
voordurend geconcretiseerd. In 2007 zal er een duidelijk actieprogramma voorde bevordering van het
internationaal ondernemen van en naar India opgesteld worden.
2. Bijkomende vertegenwoordigers gespecialiseerd in hoogtechnologische en kennisintensieve sectoren.
Er zullen extra vertegenwoordigers aangeworven worden voor buitenlandse markten met potentieel in
hoogtechnologische en kennisintensieve sectoren. Die vertegenwoordigers zullen in die markten een
belangrijke rol spelen, naast de aanwezige VLEV, zowel voor het aantrekken van investeringen als voor de
bevordering van de internationale handel. Hiervoor zal een extra budget van 1.750.000 euro uitgetrokken
worden op de begroting van FIT.
3. Toonaangevende rol voor bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers
Om een blijvend antwoord te kunnen bieden op de vraag van de gemengde kamers naar ondersteuning en
om bedrijfsgroeperingen ertoe aan te zetten actief bij te dragen tot het stimuleren van het internationaal
ondernemen bij hun leden, keurde de Vlaamse Regering op 10 februari 2006 het besluit goed tot vaststelling
van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor projecten ter bevordering van de
uitvoer door bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers. Een eerste call in het kader van dit besluit werd
intussen succesvol afgerond. Meteen werd aangetoond dat de nieuwe subsidieregeling ertoe leidt dat
creatieve en innovatieve projecten worden ingediend, die beter aansluiten bij de behoefte om flexibel te
kunnen inspelen op de steeds toenemende globalisering en complexiteit van het internationaal ondernemen.
4. Operationalisering van het Fonds Vlaanderen-Internationaal
Uit de studies bleek duidelijk de positieve correlatie tussen de investeringen van een bedrijf in het buitenland
en de groei van zijn omzet, zijn toegevoegde waarde, zijn tewerkstelling en zijn directe investeringen in
Vlaanderen.
Om die reden keurde de Vlaamse Regering op 22 juli 2005 de oprichting goed van het Fonds VlaanderenInternationaal. Met dat fonds wil de Vlaamse overheid de financiering van buitenlandse vestigingen door
Vlaamse bedrijven vergemakkelijken, door als minderheidsaandeelhouder mee in het kapitaal van de
buitenlandse dochter te participeren.
5. Het ondersteunen van langdurige prospectie door een tegemoetkoming in de huurkosten bij geselecteerde
bedrijvencentra
Om de langdurige prospectie beter te ondersteunen zal er meer ruimte in bedrijvencentra in het buitenland
aan een redelijke prijs ter beschikking gesteld worden van Vlaamse ondernemers. Op die manier is het
mogelijk om eerst een stevige basis uit te bouwen voor ze er zelf verdere verplichtingen aangaan. Dit is in de
eerste plaats van belang op markten die moeilijker toegankelijk zijn wegens de taal en cultuur.
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Hierbij is het belangrijk om terug te kunnen vallen op de kennis en de ervaring van de mensen ter plaatse. De
bedrijvencentra zullen dan ook steeds in nauw contact met FIT en meer bepaald de Vlaamse Economische
Vertegenwoordigers ter plaatse functioneren.
6. Een sterker imago voor Vlaanderen in het buitenland
In de Barometer van de Belgische Attractiviteit die Ernst & Young in 2006 voor de derde keer op rij heeft
gepubliceerd onder de titel: Investeren in België: de dingen zijn niet altijd wat ze lijken wordt andermaal de
vinger op de wonde gelegd. In 2006 wordt bevestigd wat ook al in de voorgaande jaren werd vastgesteld. In
geen enkel ander land is het verschil tussen wat de bedrijfsleiders denken die in het land actief zijn, en
diegene die er nog niet actief zijn, zo groot als in België, en bijgevolg ook in Vlaanderen. Perceptie en
realiteit geven daardoor niet steeds hetzelfde beeld. Het imago van België en bijgevolg van Vlaanderen,
steekt schril af tegen het reële volume aan buitenlandse investeringen. Dat lijkt op zich misschien geen
probleem, maar het vormt op langere termijn toch een bedreiging. Om in de toekomst buitenlandse
investeringen aan te kunnen blijven trekken en onze producten te promoten in het buitenland heeft
Vlaanderen behoefte aan een duidelijker en beter imago. De troeven die we bezitten zijn in het buitenland
onvoldoende bekend.
7. Sensibiliseren van het bedrijfsleven in verband met duurzaam en ethisch internationaal ondernemen.
Eind november 2006 wordt een congres van één dag georganiseerd met als doel de ondernemer in
Vlaanderen aan te moedigen zich de principes van het duurzaam en ethisch ondernemen eigen te maken. Die
congresdag zal de Week van de Innovatie afsluiten.
Het doel van de congresdag is dan ook de synergie tussen duurzaam en ethisch ondernemen, en innovatie in
het licht te stellen.
Het bevorderen van het duurzaam en ethisch ondernemen op internationaal vlak werd verder in de
beheersovereenkomst opgenomen als derde strategische organisatiedoelstelling van FIT.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
Basisallocatie 11.02: Vergoedingen aan de regeringscommissaris bij het Agentschap voor
Buitenlandse Handel
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
3

2007
Krediet
3

Het betreft een bij de eerste begrotingscontrole 2006 ingevoerde basisallocatie die moet dienen om de
reglementair vastgelegde vergoedingen aan de regeringscommissaris van het Vlaamse Gewest bij het
Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) te dragen.
Het ABH ontvangt van het Vlaamse Gewest, de andere twee Belgische gewesten en de federale overheid
jaarlijks een dotatie ter financiering van haar opdrachten en activiteiten.
De drie Belgische gewesten hebben elk een eigen commissaris aangesteld bij het ABH.
Bij het ABH zijn 2 categorieën commissarissen actief:


3 namens elk Gewest: regeringscommissarissen
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2 gewone commissarissen voor het nazicht van de rekeningen: 1 namens het Rekenhof, 1 namens de
Kamer van Revisoren

Het ABH betaalt geen vergoedingen uit (noch forfaitaire, noch zitpenningen) aan de
regeringscommissarissen van de Gewesten. De 2 gewone commissarissen krijgen wél een vergoeding van
ABH uitbetaald (1/3 van de normale vergoeding voor de commissaris van het Rekenhof en de normale
vergoeding voor de commissaris van de Kamer van Revisoren). Het ABH stelt wel - ten behoeve van de
gewesten - aanwezigheidsattesten op die moeten dienen om de precieze hoogte van de zitpenningen te
kunnen bepalen.
Tot 2006 ging het Vlaamse Gewest ervan uit dat het ABH aan de Vlaamse regeringscommissaris de
reglementaire vergoedingen zou uitbetalen vanuit de jaarlijkse dotatie van het Vlaamse Gewest aan het ABH.
Nu blijkt dat de gewesten feitelijk dienen in te staan voor de betaling van de reglementaire vergoedingen aan
hun respectievelijke regeringscommissarissen.
Het Vlaamse Gewest dient dus te voorzien in een basisallocatie binnen haar eigen budget om de Vlaamse
regeringscommissaris bij het ABH te vergoeden. Dit gebeurde voor het eerst tijdens de 1ste
begrotingscontrole 2006 door een nieuwe basisallocatie in te voeren binnen het programma 51.4.

Basisallocatie 12.14: Overeenkomsten in het kader van samenwerking rond KMO-ontwikkeling
met Zuid-Afrika
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

-

-

1.000
0

100,0%
-

-

0
600

Het betreft een basisallocatie ter financiering van overeenkomsten in het kader van de samenwerking rond
KMO-ontwikkeling tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. Deze samenwerking vindt zijn oorsprong in het
Samenwerkingsprogramma Vlaanderen – Zuid-Afrika 2005-2006 (4 mei 2005)
Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 16 december 2005, werden 1.000.000 euro
vastleggingskredieten naar deze basisallocatie herverdeeld voor de vastlegging van de nodige kredieten. Bij
beslissing van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 werden 600.000 euro ordonnanceringskredieten voor
2006 naar deze basisallocatie herverdeeld.
In opdracht van de minister deed de administratie Economie een oproep voor de indiening van voorstellen in
december 2005. Na het doorlopen van een evaluatie- en selectieproces werden in mei 2006 vijf voorstellen
door de minister geselecteerd.
In de loop van de maanden mei en juni 2006 werden overeenkomsten afgesloten tussen de bevoegde minister
en de 5 geselecteerde uitvoerders van een samenwerkingsvoorstel. De voorstellen kenden in de loop van de
maanden juni/juli/augustus 2006 effectief een begin van uitvoering.
De overeenkomsten hebben een gemiddelde duur van twee jaar. Vlaanderen financiert maximum 70% van de
totale kost van een overeenkomst met een maximum van € 250.000 per overeenkomst. In functie van de
stand van de uitvoering van een overeenkomst, een beoordeling van de kwaliteit van de geleverde prestaties
en de gemaakte kosten wordt een bedrag gedeblokkeerd en aan een uitvoerder uitbetaald:
• 40% bij de ondertekening van de overeenkomst
• 40% na een tussentijdse inhoudelijke en financiële evaluatie
• 20% na het indienen van een financieel en inhoudelijk eindverslag.
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De administratie Economie treedt op als coördinerende instantie voor de inhoudelijke en financiële
opvolging, beoordeling en controle van de uitvoering van de overeenkomsten.
Basisallocatie 12.20: Uitgaven m.b.t. communicatie
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
90

2005
Uitvoering
0,0%

Krediet
91

Uitvoering
0,0%

2006
Krediet
83

2007
Krediet
58

Deze basisallocatie betreft een afsplitsing van de BA 12.21 “Uitgaven i.v.m. acties, realisaties, publicaties en
manifestaties ter bevordering van de export.” Meer concreet omvat ze de uitgaven die betrekking hebben op
communicatie.
Ingevolge de decentralisatie van het globale communicatiebudget van de Vlaamse regering is het de
bedoeling dat communicatie-uitgaven met betrekking tot de exportbevordering en buitenlandse handel op
deze basisallocatie gebeuren. Het betreft zowel interne als externe communicatie. Hiertoe behoren o.a. de
communicatie naar bedrijven en beroepsfederaties, via bijvoorbeeld het opzetten van radio- en tv-spots, de
aanmaak van een tv-reeks over export, de aanmaak van drukwerk, enzovoort.
Basisallocatie 12.21: Uitgaven in verband met acties, realisaties, publicaties en manifestaties ter
bevordering van de export: deelneming aan colloquia, missies en tentoonstellingen, uitgaven voor
de buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister, de leden van zijn kabinet en de
delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
375

2005
Uitvoering
21,9%

Krediet
375

Uitvoering
93,9%

2006
Krediet
355

2007
Krediet
355

Dit krediet wordt voorzien voor uitgaven die verband houden met de organisatie van en de deelname aan
internationale handelszendingen, prospectiemissies, zakenreizen en dergelijke meer. Ook de organisatie van
seminaries, colloquia, tentoonstellingen of andere aanverwante promotie-initiatieven in de “export-sfeer”
gebeurt ten laste van dit krediet.
Worden ook op dit krediet aangerekend: een aantal initiatieven om leden van de “Commissie Buitenland”
van het Vlaams parlement bij beurzen en zendingen te betrekken en de kosten van meereizende leden van de
pers.
Basisallocatie 30.03: Subsidies ter co-financiering van Europese programma’s (pro memorie)
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
254

2005
Uitvoering
2,4%

Krediet
254

Uitvoering
0,0%

2006
Krediet
154

2007
Krediet
0

Om maximaal in te spelen op de mogelijkheden geboden door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling ( EFRO ) ter ondersteuning van de regionaal - economische ontwikkeling, worden in de
programmaperiode 2000-2006 een aantal operationele programma's uitgevoerd binnen de daartoe erkende
regio's in Vlaanderen, meer bepaald in het kader van :
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•

doelstelling 2 (bevordering van de industriële reconversie, plattelandsontwikkeling, stedelijke
ontwikkeling, kustvisserij);

•

communautaire initiatieven Interreg (bevordering van de grensoverschrijdende, transnationale en
interregionale samenwerking), Urban (stedelijke problemen) en “Innovatieve acties”.

Deze programma's werden na goedkeuring door de Vlaamse regering ingediend bij de Europese Commissie
en houden een engagement in van (co)financiering van maatregelen en acties in het kader van de
tenuitvoerlegging ervan. Daarnaast hebben ook de projectindieners en de lokale/regionale besturen terzake
een verantwoordelijkheid.
De betrokken operationele programma's lopen over een periode van 7 jaar en vormen een samenhangend
geheel van projecten, acties en maatregelen in diverse domeinen, die elk een bijdrage leveren tot de
economische ontwikkeling (of omschakeling) van het betrokken gebied of tot samenwerking, zoals :
-

advisering en begeleiding van KMO's inzake management en bedrijfsvoering, export, innovatie, … ;
promotie voor het aantrekken van buitenlandse investeringen;
infrastructuur en bedrijfshuisvesting (bedrijventerreinen, doorgangsgebouwen, …);
technologie en innovatie;
opleidingsinfrastructuur;
landschapvalorisatie en recreatief-toeristische ontwikkeling;
plattelandsontwikkeling;
bescherming van het leefmilieu.

In principe komt iedere actie die kan bijdragen tot de economische ontwikkeling van het gebied of tot
samenwerking in aanmerking voor EFRO–subsidiëring, op voorwaarde dat zij past binnen het opgestelde
programma en het ter beschikking zijnde budget.
Over de concrete aanvragen wordt beslist door een Stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de
Vlaamse regering, de Vlaamse administratie, de sociaal-economische organisaties uit de streek, de sociale
partners, de regionale/lokale besturen en de Europese Commissie aan de hand van vooraf vastgestelde
objectieve criteria.
Voor het vinden van de noodzakelijke co-financieringsmiddelen dient - afhankelijk van het betrokken
domein - een beroep te worden gedaan op de functionele begrotingsartikels van de diverse departementen.
De aanvragen tot cofinanciering worden ingediend bij de Vlaamse minister, bevoegd voor Buitenlands
Beleid. Na ontvangst van het advies dienaangaande van het Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen, worden zij - via de gebruikelijke procedure (advies van Inspectie van Financiën,
begrotingsakkoord) - door de administratie Economie (afdeling Europa Economie) ter beslissing aan de
minister of de Vlaamse regering voorgelegd.
In 2004 werden amper aanvragen ingediend waardoor het realisatiepercentage laag bleef. In 2005 werden de
programmasecretariaten nog eens herinnerd aan deze specifieke vorm van cofinanciering. Gehoopt werd dat
dit in 2006 een positief effect zou hebben op het gebruik van deze basisallocatie. Voor 2007 wordt hetzelfde
basisbedrag aangehouden als in 2006.
Basisallocatie 31.01: Rentesubsidies in het kader van de buitenlandse handel
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

0
113

99,9%

0
52

99,9%

0
25

0
3

Het besluit van de Vlaamse regering van 1 november 1994 tot het toekennen van rentesubsidies in het kader
van de buitenlandse handel werd op 6 juni 1996 door de Vlaamse regering opgeheven omdat de impact van
deze maatregel zeer beperkt was. Van de weinige dossiers die in het kader van deze regeling werden
goedgekeurd, zijn er nog enkele lopende. Op deze Basisallocatie worden dan ook enkel
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ordonnanceringskredieten voorzien in functie van het encours. Begrotingsjaar 2007 is het laatste jaar waarin
in het kader van deze subsidieregeling nog uitbetalingen dienen te gebeuren.

Basisallocatie 35.07: Subsidies ter cofinanciering van economische samenwerkingsprojecten met
Zuid-Afrika (pro memorie)
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

-

-

-

-

0
600

0
0

Basisallocatie 35.41: Subsidie voor oprichting van een technical assistance trust fund bij de
International Finance Corporation
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

The International Finance Corporation (IFC) is de pijler voor de private sector binnen de Wereldbank Groep.
De organisatie heeft als doelstelling duurzame private investeringen in ontwikkelingslanden te bevorderen
om zo armoede tegen te gaan en levenskwaliteit te verbeteren. De IFC ondersteunt private
ondernemingsprojecten in ontwikkelingslanden door leningen, kapitaalparticipaties, het verschaffen van een
vlotte toegang tot internationale financiële markten en advies en technische assistentie aan lokale
ondernemers en overheden.
De IFC heeft een eigen trustfundprogramma, het Technical Assistance Trust Fund Program (TATF). TATF
werd opgestart in 1988 en bestaat uit verscheidende donortrustfunds. Donoren zorgen voor middelen op
korte termijn voor eenmalige technische assistentie, uitgewerkt door externe consultants in het kader van
investeringsprojecten. TATF wordt momenteel gesponsord door 23 donorlanden en -regio’s, die per jaar
voor 15 tot 20 miljoen dollar zo’n 100 tot 150 projecten ondersteunen.
Bedoeling is om een Vlaams trustfund op te richten binnen het TATF van de IFC. De middelen hiervoor
zullen worden vrijgemaakt vanuit de provisie voor het economische relancebeleid.
Het Vlaamse trustfund zal een instrument zijn dat ondersteuning biedt aan Vlaamse consultants die
geselecteerd willen worden voor een opdracht bij de Wereldbank. Vlaamse consultancycontracten kunnen
tevens een hefboom zijn voor aannemers en toeleveranciers die in een latere projectfase aan bod komen.
Basisallocatie 41.03: Dotatie voor het Agentschap voor Buitenlandse Handel
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
2.083

2005
Uitvoering
100,0%

Krediet
1.811

Uitvoering
100,0%

2006
Krediet
1.839

2007
Krediet
1.891

In toepassing van artikel 12 van het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en
de gewesten met betrekking tot de oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, goedgekeurd
bij decreet van 18 december 2002, “wordt het Agentschap gefinancierd door een jaarlijkse federale dotatie.
De gewesten kunnen een financiële bijdrage leveren op grond van een verdeelsleutel inzake de
personenbelasting voorzien in artikel 35 sexies van de voormelde bijzondere wet.”
De Raad van State voorzag in haar advies dat de gewesten een dotatie leveren aan het Agentschap op grond
van de verdeelsleutel voorzien in de bijzondere wet. Ingevolge een akkoord tussen de federale eerste minister
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en de ministers-presidenten van de regio’s, werd op 19 juli 2001 beslist om de federale dotatie voor het
Agentschap aan te vullen met een dotatie uit de drie gewesten.
Aldus wordt er vanuit de Vlaamse begroting een dotatie voorzien aan het Agentschap.

Basisallocatie 41.04: Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor
haalbaarheidsstudies m.b.t. bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse
betrokkenheid
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

-

-

-

-

1.400
580

1.400
700

Haalbaarheidsstudies vormen de eerste fase van een investeringsproject en zijn een noodzakelijke schakel
met als doel zowel lokale autoriteiten als kandidaat-investeerders te overtuigen van de technische, socioeconomische en ecologische haalbaarheid van een investeringsproject. Bij de haalbaarheidsstudies worden
verschillende aspecten behandeld zoals de technologische assessment (industrie), trafiekstudies
(infrastructuur), logistiek, marktanalyse, kosten-batenanalyse, business plans en projectfinanciering. In deze
studies zijn zowel technische, economische als milieuaspecten opgenomen. Het gaat over kennisintensieve
aspecten van studies die Vlaamse studiebureaus kunnen uitvoeren. De bedoeling van de haalbaarheidsstudies
is Vlaamse bedrijven een grotere kans te geven om het betreffende project uit te voeren.
Het besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2006 tot toekenning van subsidies voor
haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse
betrokkenheid is aldus een nieuwe stimulans voor kleine en middelgrote ondernemingen.
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet het bouw- of milieuproject worden uitgevoerd in een
land dat opgenomen is in de lijst van ‘eligible countries’ van de “Arrangement on Guidelines for officially
supported export credits”.
Bij gelijkwaardige projecten wordt de voorkeur gegeven aan Vlaamse partnerlanden in het kader van de
ontwikkelingssamenwerking.
Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen is belast met het beheer van de dossiers.
Basisallocatie 41.05: Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
32.909

2007
Krediet
35.003

Naast de aanpassing van de dotatie aan de prijsevolutie en de bijdragen van FIT aan de nieuwe
beleidsorganen in het kader van het Bestuurlijk Beleid, wordt de Vlaamse vertegenwoordiging in het
buitenland verhoogd/verdiept met 5 Vlaamse vertegenwoordigers. Het accent zal komen te liggen op
versterking van bepaalde buitenlandse posten met bijzondere aandacht voor hoogtechnologische sectoren.
In de Beleidsbrief Internationaal Ondernemen 2006 wordt meer aandacht gevraagd voor hoogtechnologische
sectoren. Ook de Beheersovereenkomst van FIT legt meer nadruk op hoogtechnologische sectoren.
Het aandeel van hoogtechnologische producten in de Vlaamse export schommelt al jaren rond 7,2% en ligt
ver onder het Europese gemiddelde van 17,8%.
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De bijkomende Vlaamse economische vertegenwoordigers krijgen de opdracht zich toe te leggen op
kennisintensieve sectoren, zowel voor het aantrekken van investeringen als voor de bevordering van de
internationale handel in hun regio.

De budgettaire weerslag voor 5 Vlaamse vertegenwoordigers wordt geraamd op 1.750.000 euro op jaarbasis,
op grond van de te verwachten kosten en uitgaven in de buitenlandse posten in de regio Noord-Amerika en
de groei-economieën van Zuid-Oost-Azië.
Basisallocatie 41.06: Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter
ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen en bedrijfsgroeperingen die bijdragen tot
de bevordering van het internationaal ondernemen
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

-

-

-

-

7.082
6.782

3.582
3.282

Het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 2005 bepaalt de voorwaarden en de regels inzake het
toekennen van financiële stimuli ter bevordering van het internationaal ondernemen. Op 1 oktober 2005 is
deze nieuwe reglementering in werking getreden.
In 2005 bedroeg het gesplitst vastleggingskrediet 5.082.000 euro. Omdat het toepassingsgebied van
activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen aanzienlijk is uitgebreid, besliste de Vlaamse Regering
op 12 mei 2006 om het initiële vastleggingskrediet voor 2006 van 3.582.000 met 2.000.000 euro te verhogen
met middelen vanuit de provisie voor het economisch relancebeleid (programma 24.60, basisallocatie 00.17).
In 2007 zullen de kredieten opnieuw verhoogd worden met middelen vanuit de provisie voor het economisch
relancebeleid.
Principes van het nieuwe besluit
De nieuwe reglementering bouwt verder op de principes van de voorgaande, waarbij extra aandacht gaat naar
enerzijds innovatie en anderzijds administratieve vereenvoudiging.
Innovatie:
1. Het verlenen van financiële tegemoetkomingen kan voortaan ook gebeuren voor complexere vormen
van internationaal ondernemen. Die vragen om een multidisciplinaire aanpak die naast exporteren
ook wederzijds investeren, importeren, sluiten van licentie-akkoorden, investeringen met crossparticipaties, etc…omvat;
2. Het creëren van nieuwe instrumenten voor kleine creatieve en innovatieve bedrijven die zich
dikwijls in niches van de high-tech, cultuur-commerciële, niet-georganiseerde, enz… sectoren
bevinden;
3. Uitzonderlijke tegemoetkomingen mogelijk maken die door de minister van Buitenlandse Handel op
voorstel van de gedelegeerd bestuurder van FIT kunnen worden toegekend;
4. Grote verre markten zoals de VSA, China, Indië .... kunnen worden opgedeeld in regio’s zodat
volgehouden inspanningen op nieuwe, grote en veelal verre markten beter kunnen worden
ondersteund;
5. Inspanningen voor het aantrekken van investeringen of voor investeringen in het buitenland kunnen
worden gesubsidieerd;
Administratieve vereenvoudiging:
6. Administratieve vereenvoudiging door verkorting en vereenvoudiging van de procedures. Alle
aanvragen kunnen voortaan via het internet worden ingediend. Zodra de elektronische handtekening
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7.
8.

9.
10.

is ingevoerd zal dit worden veralgemeend. Aanvraagtermijnen worden teruggebracht tot maximum
15 kalenderdagen;
Administratieve vereenvoudiging en transparantie door maximale toepassing van uniforme en beter
omschreven criteria uitgaande van het begrip toegevoegde waarde voor de Vlaamse economie;
Verhoging van effectiviteit van tegemoetkoming en bestrijding van misbruiken door controle op
resultaatsrapportering, door de invoering van modelverslag, door de invoering van het principe dat
subsidies slechts worden toegekend indien de aanvrager alle verbintenissen met FIT is nagekomen;
Verhoging van efficiëntie van tegemoetkoming door het wegnemen van “te beperkende” plafonds,
het verhogen van de toegekende bedragen, het toelaten van combinaties van initiatieven;
Bij het onderdeel “reis in het kader van een beursdeelname buiten de EER” is de voorwaarde
‘nieuwe markt’ niet langer van toepassing.

Op 10 februari 2006 keurde de Vlaamse Regering ook het besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de
regels inzake de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van de uitvoer door
bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers goed. Deze regeling stelde een callsysteem in dat gemengde
kamers en bedrijfsgroeperingen opriep om projecten in te dienen die bijdragen tot de bevordering van het
internationaal ondernemen bij hun leden. De ingediende projecten worden geëvalueerd en gescoord aan de
hand van een aantal vooraf vastgelegde criteria. De best gerangschikte projecten krijgen een subsidie ten
belope van maximum 50%. Voor 2006 werd één oproep gehouden, waarvoor 1,5 miljoen werd uitgetrokken.
Het bedrag hiervoor werd naar basisallocatie 41.06 herverdeeld vanuit de provisie voor het economisch
relancebeleid (programma 24.60, basisallocatie 00.17).
In 2007 zullen de kredieten opnieuw verhoogd worden met middelen vanuit de provisie voor het economisch
relancebeleid.
Basisallocatie 41.07: Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen m.b.t.
het ter beschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen, met het oog op de exportbevordering
aan landen of regio’s aangeduid door de Vlaamse Regering
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

-

-

-

-

5.821
3.706

5.908
3.762

De basis van de subsidiëring is het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van
de criteria, de voorwaarden en de nadere regels aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse
uitrustingsgoederen ter bevordering van de export. Hiermee wil de Vlaamse Regering de export van
uitrustingsgoederen actief ondersteunen en meer bepaald Vlaamse bedrijven helpen die in zware
concurrentie zijn met buitenlandse leveranciers voor het binnenhalen van een contract dat op termijn de deur
moet openen voor bijkomende afzet in het land in kwestie.
Het besluit van 11 februari 2000 beperkt de landen voor uitvoer tot bepaalde landen, erkend door de OESO
en bepaalt de steunpercentages op 35% (en 50% voor de minst ontwikkelde landen).
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is
in de lijst van ‘eligible countries’ van de “Arrangement on Guidelines for officially supported export
credits”.
Vanaf 2006 is het beheer van de dossiers toevertrouwd aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen.
Basisallocatie 41.08: Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor
bedrijvencentra in het buitenland
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

-

-

-

-

-

-
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Om de toegangsdrempel voor bedrijven tot verre en moeilijke afzetmarkten te verlagen, wil FIT het concept
van de dienstencentra in het buitenland verder uitbouwen. De bedoeling is dat bedrijven die hun intrek
nemen in een buitenlands dienstencentrum dat voldoet aan bepaalde voorwaarden inzake dienstverlening, op
een subsidie aanspraak kunnen maken. Vanaf 2006 zal hiervoor 600.000 euro worden uitgetrokken. Die
middelen zijn afkomstig van de provisie voor het economische relancebeleid (programma 24.60,
basisallocatie 00.17).
Basisallocatie 81.41: Deelneming in het kapitaal van de Participatiemaatschappij Vlaanderen –
Fonds Vlaanderen Internationaal
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

-

-

-

-

10.000
10.000

-

Vlaamse kmo’s die een vestiging in het buitenland willen oprichten, hebben vaak moeilijkheden om hiervoor
het benodigde kapitaal te vinden bij de traditionele kapitaalverschaffers (banken, venture capitalists).
Nochtans wijzen heel wat studies uit dat het juist de bedrijven zijn die in het buitenland actief zijn, die het
meeste bijdragen tot de werkgelegenheid en de groei in Vlaanderen. Met de oprichting van het Fonds
Vlaanderen Internationaal wil de Vlaamse overheid dan ook actief kunnen participeren, onder de vorm van
risicokapitaal (achtergestelde leningen of deelname in het aandelenkapitaal), in de buitenlandse investeringen
van Vlaamse bedrijven. Het fonds werd op 22 juli 2005 door de Vlaamse overheid goedgekeurd, onder
voorbehoud van aanmelding bij de Europese Commissie, wat ondertussen gebeurd is. De beslissing van de
Vlaamse Regering voorzag in een jaarlijkse dotatie aan het fonds, via een kapitaalverhoging bij
Participatiemaatschappij Vlaanderen, vanuit de provisie voor het economisch relancebeleid (programma
24.60, basisallocatie 00.17) ten belope van 5 miljoen euro, te beginnen in 2005 tot en met 2009. Zodoende
zou het fonds over een kapitaal van 25 miljoen euro kunnen beschikken. Omdat de aanmelding bij Europa
nog diende te geschieden, werd de storting van 2005 doorgeschoven naar 2006, waardoor in 2006 10 miljoen
euro werd herverdeeld.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 51.4
EVA VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
De missie van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen bestaat erin om, als element in de
sociaal-economische ontwikkeling in Vlaanderen, middels zijn binnen- en buitenlands netwerk het
internationaal ondernemen op duurzame wijze te bevorderen door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande
en specifieke diensten aan alle ondernemingen in Vlaanderen om deze bij alle facetten van het internationaal
ondernemen te begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren.
Het agentschap heeft verder als missie het aantrekken van buitenlandse investeringen in Vlaanderen om een
betekenisvolle bijdrage te leveren tot de internationale ontwikkeling van de Vlaamse economie.
Het agentschap heeft volgende strategische doelstellingen:
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een significante bijdrage leveren aan de bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijven
gevestigd in Vlaanderen, met speciale aandacht voor KMO's ;
een significante bijdrage leveren aan het aantrekken en verankeren van buitenlandse investeringen naar
en in Vlaanderen
het duurzaam en ethisch internationaal ondernemen stimuleren
een uitmuntende dienstverlening aanbieden aan zijn klanten.

Naast de aanpassing van de dotatie aan de prijsevolutie en de bijdragen van FIT aan de nieuwe
beleidsorganen in het kader van het Bestuurlijk Beleid, wordt de Vlaamse vertegenwoordiging in het
buitenland verhoogd/verdiept met 5 Vlaamse vertegenwoordigers. Het accent zal komen te liggen op
versterking van bepaalde buitenlandse posten met bijzondere aandacht voor hoogtechnologische sectoren.
De budgettaire weerslag van 5 Vlaamse vertegenwoordigers voor 2007 wordt geraamd op 1.750.000 euro op
jaarbasis, op grond van de te verwachten kosten en uitgaven in de buitenlandse posten in de regio NoordAmerika en de groei-economieën van Zuid-Oost-Azië.
In het kader van de door Europa opgelegde normering (ESR vorderingensaldo) is het van belang dat bij de
opstelling van de begroting de volgende uitgangspunten gerespecteerd worden, alsook dat de begroting in
evenwicht is:
Totale ontvangsten: 48.297.000 euro
Kredietaflossingen en deelnemingen: 1.505.000 euro
Dotaties vanuit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid: 42.747.000 euro
Saldi van vorige jaren: 783.000 euro
ESR ontvangsten: 3.262.000 euro
Totale uitgaven: 48.297.000 euro
Kredietverleningen en deelnemingen: 1.445.000 euro
Terugstortingen in de algemene middelenbegroting van de Vlaamse overheid: 15.000 euro
Saldi einde boekjaar: 828.000 euro
ESR-uitgaven: 46.009.000 euro
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PROGRAMMA 51.5
NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN ENERGIE
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
0
4.500

2004
Uitvoering %
20,52%

begroot
0
900

2005
Uitvoering %
2048,71%

2006
Begroot bc
0
0

2007
raming
0
2.800

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
4.806
2.082
2.676
3.134
0

2004
Uitvoering %
97,45%
93,54%
92,47%
50,13%
0

Krediet
4.895
3.247
3.619
20.002
0

2005
Uitvoering %
97,44%
98,53%
73,23%
1,47%
0

2006
Krediet
4.010
3.783
4.757
15.000
0

2007
Krediet
3.938
2.703
4.184
2.800
0

UITGAVEN

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
ENERGIE

Het Vlaamse energiebeleid heeft twee grote strategische doelstellingen:
Enerzijds dienen de Vlaamse energiemarkten volledig vrijgemaakt te worden waarbij er voldoende
keuze en mededinging op de markt aanwezig moet zijn binnen een ecologisch en sociaal
aanvaardbaar kader. Anderzijds dient de Vlaamse Kyotodoelstelling gerealiseerd te worden op een
sociaal en economisch verantwoorde manier en dus op basis van een breed maatschappelijk
draagvlak.
NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
Uitgangspunt van een duurzaam beleid inzake natuurlijke rijkdommen is het zo goed mogelijk invullen van
de economische behoefte aan delfstoffen door zo zuinig mogelijk om te springen met de beschikbare
delfstoffen en zo weinig mogelijk ruimte in te nemen. Daarom moet toegezien worden op een zo optimaal
mogelijk gebruik van de delfstoffen.
De ondergrond is niet alleen belangrijk voor de delfstoffen. Een goede kennis van de geologische gesteldheid
is onder meer van primordiaal belang ter ondersteuning van de besluitvorming inzake mogelijke
economische valorisatie van de diepere ondergrond, grondwaterbeheer, de behandeling van bodem- en
waterverontreiniging, benutten van ondergrondse ruimten voor opslag van energiebronnen of voor aanleg
van infrastructuur.
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B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
ENERGIE
Hieronder wordt aangegeven welke de operationele doelstellingen zijn bij de twee algemene strategische
doelstellingen van het energiebeleid.
Realisatie van de Vlaamse Kyotodoelstelling
• Afstemmen van het energiebeleid op het klimaatbeleid: Overleg met en participatie van alle actoren
moeten een draagvlak creëren om de Vlaamse engagementen betreffende ‘Kyoto’ voornamelijk door
rationeel energiegebruik (REG) te realiseren, bijkomend door gebruik te maken van hernieuwbare
energiebronnen en aanvullend met de flexibele mechanismen van het leefmilieubeleid.
• Beheersing van de energievraag: Bevorderen van een kosteneffectief en efficiënt gebruik van
energie, in overeenstemming met de Europese kwantitatieve streefcijfers.
• Uitbouw van het milieuvriendelijke energieaanbod: In 2010 zal een kwart van de
elektriciteitsleveringen voortkomen uit een milieuvriendelijke opwekking uit hernieuwbare
energiebronnen (6%) en met warmtekrachtkoppeling (WKK).
• Bewustmaking van de maatschappelijke actoren: Realiseren van een gedragswijziging in de loop van
2006-2012 via sensibilisatieacties en informatiecampagnes betreffende REG en de
milieuvriendelijke energieproductie.
Vrijmaking van de Vlaamse energiemarkten: van keuze naar mededinging
• Meer productiecapaciteit.
• Meer concurrentie.
• Een onafhankelijk en slagvaardig distributienetbeheer tegen een aanvaardbare kost.
• Benchmarken van de kosten.
• Beperken van de kosten.
• Uitwerken van sociale beschermingsmaatregelen.
• Nieuwe beleidsinitiatieven aftoetsen op een mogelijk negatieve impact op de marktwerking.
• Bijsturen van de marktregulering.
NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
De operationele doelstellingen in het kader van het beheer van de natuurlijke rijkdommen zijn de volgende:
• Het zuinig en doelmatig aanwenden van oppervlaktedelfstoffen.
• Het optimaal ontginnen binnen ontginningsgebieden op basis van een zuinig ruimtegebruik.
• Het aanmoedigen van het gebruik van volwaardige alternatieven voor primaire oppervlaktedelfstoffen en
het maximaal hergebruik van afvalstoffen, zodat de behoefte aan primaire oppervlaktedelfstoffen wordt
ingeperkt.
• Het maximale behoud en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu;
• Het verzekeren van voldoende ontwikkelingsperspectieven voor de verzekering van de
behoeftebevoorrading.
C. De omschrijving van de instrumenten

ENERGIE
•
•
•
•
•

REG-actieplannen van de elektriciteitsdistributienetbeheerders (premies, energiebonacties,…).
Energieprestatieregelgeving en energieprestatiecertificatie voor gebouwen.
Minimum kwaliteitsvereisten voor energieauditors van bestaande woningen.
Aanmoediging lokale besturen via de cluster Energie (van de samenwerkingsovereenkomsten met
gemeenten en provincies).
Terbeschikkingstelling van een energieboekhouding voor scholen, welzijns- en gezondheidsinstellingen
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•
•
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met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m².
Voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid, neergelegd in het Actieplan 2006-2010: Energiezorg in
Vlaamse overheidsgebouwen.
Energiebeleidsovereenkomsten (benchmarkingconvenant, auditconvenant) met de energie-intensieve
industrie en de uitvoering van het besluit energieplanning.
Inzetten van energieconsulenten voor kleinere bedrijven.
Groenestroom- en warmtekrachtcertificatensystemen.
Ondersteuningsprogramma’s voor kleinschalige hernieuwbare energietechnologieën (kwaliteitscentrum,
opleiding en financiële ondersteuning).
Sociale openbaredienstverplichtingen.
Voorlichtingscampagnes over de milieu- en financiële voordelen die verbonden zijn aan het bewust
omgaan met energie.
De regulering van de Vlaamse energiemarkten via het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en het
Aardgasdecreet van 6 juli 2001.

NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Systeem van financiële zekerheden.
Certificaat van herkomst.
Ontginningsmachtiging en onteigening.
Voortgangsrapporten.
Grindheffingen en heffingscoëfficient.
Bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen die een basis vormen voor de opmaak van de gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen met betrekking tot ontginningen.
Adviesbevoegdheid in het kader van wetgeving van andere bevoegdheidsdomeinen (ruimtelijke ordening
en leefmilieu).
Centraliseren en verwerken van de gegevens van de Vlaamse diepe en ondiepe ondergrond in de
Databank Ondergrond Vlaanderen.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
ENERGIE
De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters zijn:
• Adviesverlening aan andere administraties en particulieren inzake het energiebeleid.
• Inhoudelijke ondersteuning in het kader van de opvolging van het Vlaams klimaatbeleidsplan, o.a. de
opmaak van de voortgangsrapporten.
• Jaarlijks worden 16 REG-actieplannen van de elektriciteitsdistributienetbeheerders beoordeeld.
• Gemiddeld worden per jaar 400 demonstratieprojecten op het gebied van milieuvriendelijke
energieproductie beoordeeld.
• Gemiddeld worden per jaar 300 attesten afgeleverd aan bedrijven die aldus in aanmerking kunnen komen
voor een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen.
• Gemiddeld worden per jaar 200 adviezen verstrekt in het kader van de ecologiepremie voor bedrijven.
• Gemiddeld worden per jaar 10 energieplannen en 50 energiestudies beoordeeld in het kader van het
besluit energieplanning.
• Gemiddeld worden per jaar 500 werfcontroles afgelegd in het kader van de handhaving van de
energieprestatieregelgeving.
• Jaarlijks worden een vijftal nieuwe informatiebrochures over REG en hernieuwbare energiebronnen
uitgewerkt en op grote schaal verspreid.
• Gemiddeld worden er 200 dossiers geadviseerd per jaar in het kader van de cluster energie van de
samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten en de provincies.
• Gemiddeld worden 400.000 informatiebrochures en -folders verspreid per jaar (20% via beurzen, de rest
op bestelling).
• Gemiddeld worden 2 externe communicatieacties gevoerd per jaar (o.a. Maand van de
Energiebesparing).

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
•
•
•

748

Jaarlijks wordt aan een drietal beurzen deelgenomen om bedrijven en kandidaat-bouwers te informeren
over energiebesparende energietoepassingen.
Gemiddeld worden er dagelijks 50 vragen om informatie over rationeel energieverbruik of hernieuwbare
energiebronnen via de website, e-mail, Vlaamse Infolijn, brief, fax of telefoon verwerkt.
Gemiddeld wordt de website www.energiesparen.be 280.000 keer op jaarbasis bezocht.

NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
De inwerkingtreding van het Oppervlaktedelfstoffendecreet en zijn uitvoeringsbesluit VLAREOP vanaf 8
juli 2004, geeft aanleiding tot de verwerking van concrete uitvoeringsdossiers, namelijk het behandelen van
aanvragen:
• Voor een certificaat van herkomst.
• Voor het stellen van financiële zekerheden in het kader van de overgangsmaatregel voor bestaande
vergunningen.
• Voor het stellen van financiële zekerheden in het kader van vergunningen, afgeleverd na 8 juli 2004,
zijnde de datum van inwerkingtreding van VLAREOP.
• Voor de afbouw van financiële zekerheden.
• Voor een ontginningsmachtiging of onteigening.
De Bijzondere Oppervlaktedelfstoffenplannen zullen worden opgesteld voor volgende samenhangende
delfstoffengebieden:
• Klei van de Kempen
• Leemgordel van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant tot Zuid-Limburg
• Boomse klei in de Rupelstreek en het Waasland
• Klei van Ieper
• Alluviale klei
• Dakpannenklei in het Kortrijkse
• Bouw- en vulzanden in Limburg
• Zandwinningen in Antwerpen
• Tertiair zand in Vlaams-Brabant
• Tertiair zand in Oost-Vlaanderen en Centraal-West-Vlaanderen
• Zandwinningen in de Vlaamse vallei, Schelde- en Leievallei
• Zand in de kustvlakte
De voorbije jaren werden in DOV reeds meer dan 82.000 geologische puntgegevens van boringen en
sonderingen ingebracht.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Basisallocatie 36.90: Ontvangsten Fonds Hernieuwbare Energiebronnen (pro memorie) (Decreet
17.07.2000)
Het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen en het Energiefonds worden samengevoegd tot één Energiefonds
(decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006).
Het Energiefonds neemt de uitstaande rechten en plichten over van het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen.
Voor het globale overzicht van de toegewezen ontvangsten worden alle cijfers (ook m.b.t. het verleden vanaf
2004) volledig geïntegreerd in de cijfers m.b.t. het Energiefonds (zie basisallocatie 36.91).
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Basisallocatie 36.91: Ontvangsten Energiefonds (Decreet 17.07.2000)

2004
TO

Raming
4.500

Uitvoering
21%

2005
Raming
Uitvoering
900
>100% (*)

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Raming bc
Raming
15.000
2.800

Het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen en het Energiefonds worden met het decreet van 30 juni 2006
houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 samengevoegd tot één
Energiefonds. Het Energiefonds neemt de uitstaande rechten en plichten over van het Fonds Hernieuwbare
Energiebronnen.
Voor het globale overzicht van de toegewezen ontvangsten aan beide fondsen worden alle cijfers (ook m.b.t.
het verleden vanaf 2004) van het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen geïntegreerd in de cijfers m.b.t. het
Energiefonds.
Aan dit Energiefonds worden decretaal volgende inkomsten toegewezen:
1° opbrengsten uit heffingen en administratieve geldboetes die decretaal aan het Energiefonds worden
toegewezen;
2° andere middelen aan het Energiefonds toegewezen krachtens wettelijke, decretale of conventionele
bepalingen.
Groenestroomcertificaten
Door de aankondiging en inwerkingtreding van het systeem van groenestroomcertificaten is de productie van
elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen de voorbije jaren sterk gestegen.
In het kader van het groenestroomcertificatensysteem dat werd ingesteld met het Elektriciteitsdecreet, zijn de
leveranciers verplicht jaarlijks aan te tonen dat een bepaald percentage van hun elektriciteitsleveringen werd
opgewekt op basis van hernieuwbare energiebronnen. Zij dienen hiertoe jaarlijks (per 31 maart)
groenestroomcertificaten in te dienen bij de VREG. Aan de leveranciers die hun verplichting niet nakomen,
legt de VREG een administratieve geldboete op per ontbrekend certificaat. Deze administratieve geldboetes
moeten worden gestort in het Energiefonds. Het groenestroomcertificatensysteem is in werking getreden op 1
januari 2002.
Door een dading met de elektriciteitsleveranciers betreffende betaling van de boetes ‘vorige jaren’,
waartegen verschillende rechtszaken liepen, zullen de inkomsten 2006 uiteindelijk hoger komen te liggen
dan geraamd bij de begrotingscontrole 2006, namelijk op 6,8 miljoen euro i.p.v. 3 miljoen euro.
De prognoses van de VREG aangaande de volgende inleveringsronde (31 maart 2007) geven aan dat een
evenwicht tussen vraag en aanbod kan worden bereikt (‘Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor
de Elektriciteits- en Gasmarkt’ van 16 mei 2006). Niettegenstaande wordt verwacht dat in globo voldoende
certificaten beschikbaar zullen zijn om aan de quotaverplichting te voldoen, zullen een aantal leveranciers er
toch nog in slagen niet voldoende certificaten te verwerven zodat ze een boete moeten betalen. Voor het
begrotingsjaar 2007 wordt bijgevolg een beperkte inkomst voorzien uit het groenestroomcertificatensysteem
van 2,8 miljoen euro.
Inkomsten 2003 =
Inkomsten 2004 =
(*)Inkomsten 2005 =
Raming inkomsten BC2006 =
Inkomsten dd. 4.10.06 =
Herraming van de inkomsten 2006 inclusief dading =
Raming inkomsten 2007 =

2.210.850 euro
923.600 euro
18.438.375 euro
3.000.000 euro
3.086.250 euro
6.800.000 euro
2.800.000 euro
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Warmtekrachtcertificaten
Het ondersteuningsmechanisme via een systeem van certificaten voor de bevordering van
warmtekrachtkoppeling is in werking getreden vanaf 1 januari 2005. De eerste inleveringsronde van
certificaten voor de bevordering van warmtekrachtkoppeling vond plaats op 31 maart 2006.
Aangezien het systeem nog relatief nieuw is, geeft de VREG aan dat, wat betreft de volgende
inleveringsronde (31 maart 2007), er moeilijk voorspellingen kunnen worden gemaakt. Voor het
begrotingsjaar 2007 worden bijgevolg geen inkomsten geraamd uit de warmtekrachtcertificaten. Dit wordt
herzien tijdens de begrotingscontrole 2007.
Inkomsten verleden =
0 euro
Raming inkomsten BC2006 = 12.000.000 euro
Inkomsten dd. 4.10.06 =
10.252.085 euro
Raming inkomsten 2007 =
0 euro
REG-openbaredienstverplichtingen
Met het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 inzake de openbaredienstverplichtingen ter
bevordering van het rationeel energiegebruik, wordt aan de netbeheerders een resultaatsverplichting
opgelegd om een jaarlijkse energiebesparing te realiseren bij de afnemers die aangesloten zijn op hun netten.
De te realiseren jaarlijkse besparing wordt uitgedrukt in primaire energie en is in werking getreden vanaf
2003. Tot op heden werden door de VREG geen boetes gevestigd en heeft het Energiefonds op dat vlak nog
geen inkomsten gerealiseerd. Voor het begrotingsjaar 2007 worden geen inkomsten geraamd uit de
(niet-)naleving van de REG-openbaredienstverplichtingen. Dit wordt herzien tijdens de begrotingscontrole
2007.
Energieprestatieregelgeving
Het Energieprestatiedecreet heeft betrekking op stedenbouwkundige vergunningen die worden aangevraagd
vanaf 1 januari 2006. Rekening houdend met de vergunningstermijn en de tijd die nodig is voor de
uitvoering van een bouwproject, worden de meeste EPB-aangiftes pas verwacht in 2007. Tot op heden
werden door het VEA geen boetes gevestigd en heeft het Energiefonds op dat vlak nog geen inkomsten
gerealiseerd. Aangezien het systeem nieuw is, kunnen voor het begrotingsjaar 2007 nog geen voorspellingen
worden gemaakt. Voor het begrotingsjaar 2007 worden bijgevolg geen inkomsten geraamd m.b.t. de (niet-)
naleving van de energieprestatieregelgeving. Dit wordt herzien tijdens de begrotingscontrole 2007.
Samengevat globaal
Inkomsten 2003 =
Inkomsten 2004 =
(*)Inkomsten 2005 =
Raming inkomsten BC2006 =
Inkomsten dd. 4.10.06 =
Herraming van de inkomsten 2006 inclusief dading =
Raming inkomsten 2007 =

2.210.850 euro
923.600 euro
18.438.375 euro
15.000.000 euro
13.338.335 euro
16.800.000 euro
2.800.000 euro

UITGAVEN
Basisallocatie 01.90 (vroegere 12.90): Fonds Hernieuwbare Energiebronnen (pro memorie) (Decreet
17.07.2000)
Het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen en Energiefonds worden samengevoegd tot één Energiefonds
(decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006).
Het Energiefonds neemt de uitstaande rechten en plichten over van het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen.
Voor het globale overzicht van de uitgaven worden alle cijfers (ook m.b.t. het verleden vanaf 2004) volledig
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geïntegreerd in de cijfers m.b.t. het Energiefonds (zie basisallocatie 01.91).
Basisallocatie 01.91 (vroegere 12.91) : Energiefonds (Decreet 17.07.2000)
2004
VRK

Krediet
3.135

Uitvoering
50%

Krediet
20.002

2005
Uitvoering
2%

2006
Krediet
15.000

2007
Krediet
2.800

Het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen en Energiefonds worden samengevoegd tot één Energiefonds
(decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006).
Het Energiefonds neemt de uitstaande rechten en plichten over van het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen.
Voor het globale overzicht van de uitgaven worden alle cijfers (ook m.b.t. het verleden vanaf 2004) volledig
geïntegreerd in de cijfers m.b.t. het Energiefonds.
De uitgaven die kunnen worden aangerekend op deze basisallocatie corresponderen met de toegewezen
ontvangsten van basisallocatie 36.91 van de middelenbegroting.
De Vlaamse Regering beschikt over de kredieten van het Energiefonds voor de uitvoering van haar
energiebeleid, in het bijzonder voor de financiering van openbaredienstverplichtingen inzake energie, voor
haar sociaal energiebeleid, haar beleid inzake het rationeel energiegebruik, haar beleid inzake de
hernieuwbare energiebronnen en haar beleid inzake de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto.
De uitgaven die op het Energiefonds worden aangerekend, kunnen onderverdeeld worden in twee grote
categorieën:
- de uitvoering van energieprojecten die kaderen in de uitvoering van het Vlaams klimaatbeleidsplan;
- de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto.
Uitgaven 2006
In de loop van 2006 worden op het Energiefonds volgende uitgaven verwacht ad 16,8 miljoen euro:
• Uitgaven die kaderen in het energiebeleid, meer bepaald inzake de milieuvriendelijke
energieproductie: 1,8 miljoen euro voor een beleidsvoorbereidende studie over
veiligheidsvoorschriften voor windturbines, de financiering van de opstart van een kwaliteitscentrum
voor kleinschalige hernieuwbare energietoepassingen, de verdere financiering van de vzw Biogas-E
en een aantal investeringssubsidies voor hernieuwbare energiedemonstratieprojecten en de
bijhorende monitoring van deze projecten;
• 15 miljoen euro is gereserveerd om de uitgaven op te vangen die volgen uit beslissingen als gevolg
van de Vlaamse Klimaatconferentie en de uitvoering van het Vlaams klimaatbeleidsplan 2006-2012,
dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2006. In het bijzonder zullen hiermee
uitgaven worden gedekt voor de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto.
Geraamd saldo 1.1.2007
Het overgedragen saldo op 1.1.2006 bedroeg 19,7 miljoen euro. Naar verwachting zal eind 2006 ongeveer
eenzelfde bedrag naar de begroting 2007 kunnen worden overgedragen (zie ook de herraming van de
inkomsten 2006 op de corresponderende basisallocatie 36.91 van de middelenbegroting).
Uitgaven 2007
In de loop van 2007 worden op het Energiefonds volgende uitgaven verwacht ad 12,8 miljoen euro:
• Uitgaven die kaderen in het energiebeleid, meer bepaald inzake de milieuvriendelijke
energieproductie: 2,8 miljoen euro voor subsidies voor fotovoltaïsche systemen,
beleidsondersteunende studies, impulsprogramma voor zonthermische systemen bij lokale besturen
en een aantal investeringssubsidies voor hernieuwbare energiedemonstratieprojecten en de
bijhorende monitoring van deze projecten;

752

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
•

10,0 miljoen euro voor de financiële ondersteuning van projecten van
Energierenovatieprogramma 2020 en omkaderende sensibiliserings- en informatiecampagnes.

het

Geraamd saldo1.1.2008
Het te verwachten overgedragen saldo op 1.1.2007 bedraagt 19,7 miljoen euro. Rekening houdend met een
geraamde inkomst van 2,8 miljoen euro, zal naar verwachting eind 2007 het over te dragen saldo 9,7 miljoen
euro bedragen.
Basisallocatie 12.01: Specifieke werkingskosten inzake het beleid op het vlak van energie met inbegrip
van uitgaven voor communicatieacties inzake het REG-beleid
2004
NGK

Krediet
94

2005
Uitvoering
100%

Krediet
145

Uitvoering
100%

2006
Krediet
122

2007
Krediet
424

Deze basisallocatie heeft betrekking op de specifieke werkingsuitgaven die het Vlaams Energieagentschap
(VEA) mag verrichten. Het krediet op deze basisallocatie wordt verhoogd aangezien hierop vanaf 2007 ook
de REG-communicatieacties die het VEA mag verrichten, zullen worden aangerekend. De kredietverhoging
wordt volledig gecompenseerd op basisallocatie 12.05 waarop tot nu toe alle REG-communicatieacties
werden aangerekend.
Deze basisallocatie houdt nog geen rekening met de algemene werkingskosten die als gevolg van BBB van
EWBL naar LNE worden herschikt.
Op dit artikel worden enerzijds de werkingskosten aangerekend die de optimale organisatie van het
agentschap moeten ondersteunen, zoals horizontale werkingskosten (mobiele telefonie, klein materieel,
onderhoudscontracten, …), aankoop van gespecialiseerde publicaties en juridische bijstand en begeleiding.
Met de implementatie van nieuwe wetgeving, meer bepaald de Vlaamse energieprestatieregelgeving, de
uitvoering van het Vlaams klimaatbeleidsplan 2006-2012 en de daaraan gekoppelde aanwerving van
bijkomend personeel én de toenemende specialisatiegraad van de vereiste juridische bijstand en begeleiding
(bijvoorbeeld inzake certificatensystemen, liberalisering van de energiemarkt,…) zullen de betrokken
uitgaven minstens op hetzelfde niveau liggen als vorige jaren.
Anderzijds worden ook de communicatie-uitgaven op peil gehouden. Campagnevoering inzake rationeel
energiegebruik, is van zeer groot belang voor het behalen van de CO2-emissiedoelstelling. Sensibilisering
van het brede publiek – en van specifiekere doelgroepen – is een werk op lange termijn. ‘Ingebakken’
gewoontes zijn slechts gaandeweg te veranderen. De burger doorloopt immers een vrij lang proces: interesse,
ratio, emotie, gedragsverandering. De eerste fase in dit proces is met een modale mediacampagne vrij
makkelijk te realiseren – ook op korte termijn. Maar dit effect verwatert ook weer snel als er geen consistent
vervolg op komt. Een volgehouden communicatie-inspanning gaat steeds meer renderen omdat men verder
bouwt op het in het verleden verworven ‘kapitaal’. De campagnes worden opgemerkt, het bewustzijn wordt
verhoogd en eenvoudige investeringen in energiebesparing kennen een stijgend succes.
De libellé van deze basisallocatie werd aangepast.
Basisallocatie 12.02: Allerhande uitgaven voor onderzoek over de vraagstukken van de ondergrondse
aardkundige structuur en met betrekking tot de automatische gegevensverwerking (Pro Memorie).
2004
NGK

Krediet
63

2005
Uitvoering
81%

Deze basisallocatie zal worden geschrapt.

Krediet
63

Uitvoering
11%

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0
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Basisallocatie 12.03: Uitgaven voor onderzoeken in het kader van de uitvoering van het duurzaam
oppervlaktedelfstoffenbeleid, de ondergrondse aardkundige structuur en met betrekking tot de
Databank Ondergrond Vlaanderen.
2004
GVK
GOK

Krediet
271
354

2005
Uitvoering
93%
88%

Krediet
271
454

Uitvoering
86%
55%

2006
Krediet
394
516

2007
Krediet
394
400

Deze basisallocatie wordt aangewend voor de financiering van projecten die een beleidsondersteunende
output opleveren, met name inzake duurzaam ontginningsbeleid, de geologische kartering van Vlaanderen,
ondersteunende boringen en de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV).
Op basis van constant beleid worden geen herschikkingen t.o.v. 2006 voorgesteld.
Het globale budget zal worden gespendeerd aan:
• Geologische kartering: herziening van de kwartairkartering (110.000 euro);
• Verdere kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van het deeldomein geologie binnen de Databank
Ondergrond Vlaanderen (104.000 euro);
• De opmaak van delfstoffenplannen, beleidsondersteunende studies en uitvoering van het actieplan
alternatieven (180.000 euro);
Gelet op de benuttingsgraad van de GOK kredieten de voorbije jaren werd voor 2007 een vermindering
doorgevoerd.
Basisallocatie 12.04: Specifieke werkingskosten inzake het beleid op het vlak van natuurlijke
rijkdommen m.i.v. o.m. erelonen, kosten voor publicaties.
2004
NGK

Krediet
134

2005
Uitvoering
60%

Krediet
86

Uitvoering
100%

2006
Krediet
78

2007
Krediet
79

De specifieke werkingskosten bestaan onder meer uit:
• Toebehoren voor de tekencel (plotterpapier, inktpatronen voor plotters,…);
• Onkosten voertuigen (terreinwagens voor controle van ‘droge’ ontginningsterreinen, boot voor
peilmetingen in ‘natte’ ontginningsterreinen, bijv. valleigrindwinning,…);
• Het drukken van brochures (o.a. in verband met de uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet);
• Aankoop van documentatiemateriaal;
• De opmaak van het kaartmateriaal en de bijhorende toelichtingenboekjes;
• Juridische ondersteuning bij rechtszaken;
• Inrichting van en deelname aan studiedagen;
• Verbruikbare goederen voor landmetersmateriaal, zoals batterijen;
• Dringende kleine studieopdrachten die binnen een korte termijn dienen uitgevoerd te worden ter
ondersteuning van het beleid.
Onder constant beleid wordt geen wijziging voorgesteld voor basisallocatie 12.04.
Basisallocatie 12.05: Allerlei uitgaven voor communicatieacties ter bevordering van het rationeel
energiegebruik met inbegrip van media-initiatieven, publiciteitscampagnes, publicaties,
tentoonstellingsmateriaal, voorlichting en vorming.
2004
GVK
GOK

Krediet
402
770

2005
Uitvoering
100%
85%

Krediet
301
601

Uitvoering
100%
92%

2006
Krediet
301
430

2007
Krediet
0
100

De REG-communicatieacties worden vanaf 2007 aangerekend op basisallocatie 12.01. De kredietverhoging
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op basisallocatie 12.01 wordt volledig gecompenseerd op basisallocatie 12.05.
Op deze uitdovende basisallocatie worden er nog voor 100.000 euro ordonnanceringskredieten voorzien voor
de toekomstige honorering van de in het verleden (en 2006) aangegane engagementen.
Basisallocatie 12.25: Overeenkomsten i.v.m. het energiebeleid en de toepassing van de flexibele
mechanismen uit het Protocol van Kyoto
2004
GVK
GOK

Krediet
846
693

2005
Uitvoering
98%
100%

Krediet
646
1.093

Uitvoering
100%
96%

2006
Krediet
646
970

2007
Krediet
800
1.193

Net zoals in vorige jaren wordt het beleidskrediet in 2007 maximaal aangewend voor de
beleidsondersteunende opdrachten ten behoeve van:
• De voorbereiding van de REG-projecten van het Vlaams klimaatbeleidsplan, meer bepaald inzake REG
in de huishoudens en de tertiaire sector;
• Nazorg van de intentieverklaringen die volgen uit de Vlaamse Klimaatconferentie.
• De energiebeleidsovereenkomsten met de industrie;
• De omzetting van de Europese richtlijnen m.b.t. respectievelijk de vrijmaking van de energiemarkten,
verhoging van de energie-efficiëntie en de energieprestaties van gebouwen;
• De uitbouw en ondersteuning van de ecologische (REG-) en sociale openbaredienstverplichtingen die
opgelegd worden in het kader van de volledige vrijmaking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt.
Een bijkomend budget wordt voorzien om met name de kostprijs op te vangen van twee ondersteunende
studies, namelijk inzake:
• De vernieuwing van de REG-berekeningsmethodiek voor de beoordeling van de REG-actieplannen
vanaf 2008;
• Evaluatie van de EPB-eisen en berekeningsmethodiek (nl. vóór eind 2007 zoals vastgelegd in het EPBdecreet).
De kredietverhoging wordt gecompenseerd op basisallocatie 50.03.
Basisallocatie 12.39: Specifieke informaticakosten energiebeleid: projectkosten en onderhoud
2004
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
1.500
600

Uitvoering
100%
33%

2006
Krediet
1.502
1.901

2007
Krediet
500
1.271

De dynamiek rond de softwaretoepassingen voor de uitvoering van de energieprestatieregelgeving en
certificering van gebouwen leidt in 2007 tot de volgende informatica-uitgaven:
• Finalisering basisontwikkeling software energieprestatieregelgeving;
• Finalisering ontwikkeling Energieprestatiedatabank;
• Correcte software-implementatie van de eisen voor de energieprestatie en het binnenklimaat van
gebouwen waaraan vergunningsplichtige werken, wijzigingen of handelingen worden uitgevoerd;
• Correcte software-implementatie van de eisen voor de gerenoveerde onderdelen of systemen bij
ingrijpende renovaties van grote gebouwen;
• Correcte software-implementatie van de verplichte haalbaarheidsstudie van alternatieve technieken
(WKK, warmtepomp, hernieuwbare energiebronnen, stads of blokverwarming of koeling) voor nieuwe
grote gebouwen;
• Finalisering aanpassingen EAP-software tot certificatietool voor bestaande woningen;
• Adaptief en correctief onderhoud softwareontwikkelingen;
• Adaptief en correctief onderhoud Energieprestatiedatabank.
Basisallocatie 30.02: Subsidies voor initiatieven die het internationale federale en regionale
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energiebeleid ondersteunen
2004
GVK
GOK

Krediet
254
235

2005
Uitvoering
96%
91%

Krediet
529
200

Uitvoering
98%
89%

2006
Krediet
940
533

2007
Krediet
1.009
820

De voorbije jaren werden een aantal projecten lastens dit artikel ondersteund:
• Sensibilisering (Centrum Duurzaam Bouwen, Arbeid&Milieu,…);
• Cofinanciering van studiedagen en seminaries in het Vlaamse Gewest over REG;
• Cofinanciering klimaatnetwerk;
• Energieconsulenten voor vzw Horeca Vlaanderen, UNIZO, VOKA, BB Consulent en NAV;
• Ontwikkelen van lesbrieven;
• Cofinanciering van projecten die kaderen in het Europees onderzoeksprogramma Intelligent Energy for
Europe (Impact, EP-label).
De gesubsidieerde projecten leveren een bijdrage tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen die voor het
energiebeleid werden vastgelegd op het vlak van de stimulering van REG.
De beperkte omvang van het krediet en het facultatieve karakter van de subsidies verplicht tot een grote
selectiviteit bij de toekenning van de subsidies. In 2007 zal, naast een aantal ad-hoc subsidies, prioritaire
aandacht gaan naar :
• Projecten die de implementatie van de sociale en REG-openbaredienstverplichtingen naar beschermde
afnemers ondersteunen
• De verdere uitvoering van het impulsproject voor het verstrekken van energieadvies aan KMO’s.
In het kader van de uitwerking van het Energierenovatieprogramma 2020 wordt in 2007 een bijkomend
budget voorzien om via projectsubsidies een aantal proefprojecten of begeleidende projecten te kunnen
ondersteunen. Indien er met de verschillende betrokken sectoren (isolatiesector, glassector,
verwarmingssector,…) een energiebeleidsovereenkomst/convenant wordt afgesloten, dan zullen deze
sectoren zich moeten engageren om een aantal ondersteunende acties uit te werken, maar waarbij de Vlaams
overheid deels tussenkomst in de kosten.
De kredietverhoging wordt gecompenseerd op basisallocatie 50.03.
Basisallocatie 33.01: Subsidie voor de vzw Cogen Vlaanderen voor de ondersteuning van
warmtekrachtkoppeling
2004
NGK

Krediet
148

2005
Uitvoering
75%

Krediet
148

Uitvoering
100%

2006
Krediet
138

2007
Krediet
100

Zoals beslist in het kader van BBB, neemt het VEA, dat van start is gegaan op 1 april 2006, een aantal taken
over van de vzw Cogen Vlaanderen. De pooling van activiteiten in het VEA heeft enkel betrekking op taken,
niet op een samenvoeging of fusie van organisaties. De organisatie vzw Cogen Vlaanderen kan blijven
bestaan. Zij zal voor de uitvoering van de activiteiten die worden overgenomen door het VEA evenwel niet
meer worden gesubsidieerd vanuit de Vlaamse begroting. De financiële middelen die betrekking hebben op
taken die het VEA overneemt, bedragen 38.000 euro op jaarbasis (begroting 2007).
De libellé van deze basisallocatie werd aangepast.

Basisallocatie 33.02: Subsidie aan de vzw ODE Vlaanderen voor de ondersteuning van duurzame
energiebronnen
2004

2005

2006

2007
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NGK

Krediet
174

Uitvoering
100%

Krediet
174

Uitvoering
100%

Krediet
154

Krediet
100

Zoals beslist in het kader van BBB, neemt het VEA, dat van start is gegaan op 1 april 2006, een aantal taken
over van de vzw ODE Vlaanderen. De pooling van activiteiten in het VEA heeft enkel betrekking op taken,
niet op een samenvoeging of fusie van organisaties. De organisatie vzw ODE Vlaanderen kan blijven
bestaan. Zij zal voor de uitvoering van de activiteiten die worden overgenomen door het VEA evenwel niet
meer worden gesubsidieerd vanuit de Vlaamse begroting. De financiële middelen die betrekking hebben op
taken die het VEA overneemt, bedragen 54.000 euro op jaarbasis.
De libellé van deze basisallocatie werd aangepast.
Basisallocatie 41.40: Dotatie aan de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
(VREG) (Decreet 30.04.2004)
2004
NGK

Krediet
2.540

2005
Uitvoering
100%

Krediet
2.558

Uitvoering
100%

2006
Krediet
2.736

2007
Krediet
3.182

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft als missie de regulering,
de controle en de bevordering van de transparantie van de sinds 1 juli 2003 volledig vrijgemaakte
elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaamse Gewest. Een verhoging van het krediet boven de normale
indexering in 2007 is nodig om de gedeeltelijke financiering van de uitgaven met het overgedragen saldo in
het vorige begrotingsjaar op te vangen.
Basisallocatie 50.02: Subsidies in het kader van het rationeel energieverbruik toegekend voor
demonstratieprojecten, voor de ontwikkeling van nieuwe materialen, procédés of producten, alsook
voor de commercialisering ervan (art. 6 en 7 van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende
aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik)
2004
GVK
GOK

Krediet
210
400

2005
Uitvoering
62%
96%

Krediet
0
400

Uitvoering
50%

2006
Krediet
0
349

2007
Krediet
0
400

Deze basisallocatie is uitdovend, behoudens dat de nodige betalingskredieten dienen voorzien te worden
voor de lopende projecten. Het encours ad 1.1.2006 bedroeg 1.156.204 euro. Uit een gedetailleerde analyse
van de dossiers blijkt dat voor 2007 een GOK van 400.000 euro nodig is.
Basisallocatie 74.02: Aankoop van specifiek materiaal en machines.
2004
NGK

Krediet
50

2005
Uitvoering
98%

Krediet
51

Uitvoering
96%

2006
Krediet
52

2007
Krediet
53

Deze middelen laten toe om o.a. volgende apparatuur aan te kopen:
• landmeetkundige apparatuur;
• toebehoren en verwerkingsinstallaties om van landmeetkundige opnames kaarten te maken;
• Computer- en fotoapparatuur ter ondersteuning van de tekencel.
Tevens worden de investeringen om controlemetingen in het kader van de grindproblematiek uit te voeren,
jaarlijks geactualiseerd aan de nieuwste meet- en verwerkingstechnieken. Dit vraagt geen wijziging aan het
budget van deze basisallocatie.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN
• Grindfonds
• Vlaamse Reguleringsinstantie voor de electriciteits- en gasmarkt
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PROGRAMMA 51.5
GRINDFONDS
Begroting 2007
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR Code

COFOG Omschrijving

BC 2006

BO 2007

Hoofdstuk 42
Ontvangsten ingevolge de toepassing van art. 15§4-5 van
het decreet tot oprichting van het Grindfonds
36.9

00000

Door de ondernemingen gestorte grindheffingen

2.500

3.130

26.678

23.578

400

420

29.578

27.128

Hoofdstuk 45
Bijzondere ontvangsten
08.21

00000

Overgedragen saldo

46.1

00000

Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Totaal ontvangsten
UITGAVEN
ESR Code

COFOG Omschrijving

BC 2006

BO 2007

Hoofdstuk 53
Betalingen aan derden ingevolge uitoefening van de
statutaire opdracht
12.11

04410

Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet
vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden
en werkingskosten verbonden aan studies en
herinrichtingsprojecten.

12.21

04410

12.31

3.000

2.000

Algemene werkingskosten van de verschillende comités
vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge
overeenkomsten.

205

205

04840

Onderzoeksopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en
organisatie van symposia in opdracht van het
onderzoekscomité.

100

100

32.00

04840

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van
de ontwikkeling van grindsubstituten.

900

900

34.01

04410

Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal
Comité.

400

400

43.12

00000

Werkingskosten POM Limburg

395

495

61.01

00000

Herstructureringskosten van de grindwinningzones

1.000

1.900

03.22

00000

Over te dragen overschot van het boekjaar

23.578

21.128

29.578

27.128

Totaal uitgaven

Algemeen
Op 6 juli 2001 werd het decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het
Grindfonds en tot regeling van de grindwinning goedgekeurd.
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Het Grindfonds heeft rechtspersoonlijkheid. Het werd opgericht als een instelling van categorie A in de zin
van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Voor
zover in het decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning niet van deze
regels wordt afgeweken, zijn de bepalingen terzake van toepassing.
De middelen van het Grindfonds worden omschreven in artikel 3 § 3 van het decreet. Zij omvatten:
1° de opbrengsten van de in artikel 15 bedoelde grindheffing;
2° de intresten op de overeenkomstig 1° aan het Grindfonds toegewezen middelen.
Uit de bepalingen van het decreet kan worden afgeleid dat het Grindfonds zelfbedruipend is. Decretaal
worden geen andere inkomsten voorzien dan de grindheffingen en de intresten die deze grindheffingen
genereren.
De ontvangsten worden overeenkomstig de omslagsleutel, die door de Vlaamse Regering vóór 1 januari van
het daaropvolgend begrotingsjaar wordt vastgesteld, verdeeld.
Het Grindfonds dient volgende uitgaven te dragen:
1° de maatregelen die in het kader van het decreet worden getroffen door de Vlaamse Regering of het
grindcomité en de subcomités, bedoeld in artikel 4 van het decreet;
2° de schadevergoedingen die voortvloeien uit de maatregelen genomen in het kader van dit decreet en, in
voorkomend geval, nadat de bevoegde gerechtelijke instanties hierover een in kracht van gewijsde gegane
uitspraak hebben gedaan.
Begroting 2007
De inkomsten worden voor het begrotingsjaar 2007 geraamd op 27.128 duizend euro.
De inkomsten uit heffingen in 2007 omvatten de heffingen van het tweede semester 2006 en het eerste
semester 2007. De te verwachten inkomsten in 2007 worden in grote mate bepaald door de
productiecontinuïteit en het niveau inzake economische activiteit, het naderende einde van de grindwinning
binnen het decretale kader en het al dan niet kunnen ontginnen van resttonnen in de vergunde gebieden. De
aangegeven raming van 3.130 duizend euro houdt rekening met een positieve beslissing voor het ontginnen
van resttonnen in de vergunde gebieden.
Het is nagenoeg uitgesloten om een gefundeerde raming te formuleren voor effectieve uitgaven van het
volgend begrotingsjaar.
Er wordt uitgegaan van volgende geraamde inkomsten die langs de uitgavenzijde worden verdeeld volgens
de nieuwe ESR-codes:
Inkomsten uit heffingen:
Inkomsten uit intrestopbrengsten:
Inkomsten uit overdracht 12/2006:

3.130.000 euro
420.000 euro
23.578.000 euro

TOTAAL:

27.128.000 euro

Volgende uitgaven worden vooropgesteld:
12.11

Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen
de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden
aan studies en herinrichtingsprojecten.

12.21

Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de
sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten.

205

12.31

Onderzoeksopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van
symposia in opdracht van het onderzoekscomité.

100

2.000
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32.00

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling
van grindsubstituten.

900

34.01

Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité.

400

43.12

Werkingskosten POM Limburg

495

61.01

Herstructureringskosten van de grindwinningzones

03.22

Over te dragen overschot van het boekjaar

Totaal uitgaven

1.900
21.128
27.128

De uitgaven voor code 12.11 worden voornamelijk gebaseerd op de kosten voor uitvoeringsdossiers van
goedgekeurde herinrichtingsprojecten. Deze code wordt wel verminderd ten voordele van code 61.01 omdat
mag verwacht worden dat meer en meer uitgaven zullen gebeuren voor de daadwerkelijke herinrichting en
minder voor de voorbereidende studies en dossieropmaak voor de herinrichtingsprojecten.
De uitgaven voor code 12.21 worden voornamelijk gebaseerd op ervaringsgegevens voor de kosten die
gepaard gaan met de afgesloten overeenkomsten.
De uitgaven voor code 12.31 en 32.00 zijn gebaseerd op goedgekeurde projecten van het onderzoekscomité.
De uitgaven van code 34.01 zijn gebaseerd op de geschatte uitgaven van 2007.
De GOM Limburg is inmiddels de POM Limburg geworden zodat ook de ESR-code wijzigt van 41.30 naar
43.12. Uit ervaring bleek verder dat de kosten van de POM Limburg te laag waren ingeschat zodat deze met
100.000 euro zijn opgetrokken.
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PROGRAMMA 51.5
VLAAMSE REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN
DE GASMARKT (VREG)
Begroting 2007
ONTVANGSTEN
ESR code
08.21
46.1

Omschrijving
Overgedragen saldo
Dotatie (PR 51.50 - ba 41.40)

Totaal ontvangsten

BC 2006
589
2.736
3.325

IN I 2 0 0 7
180
3.182
3.362

BC 2006

IN I 2 0 0 7

UITGAVEN
COFOG
code
03.22
00000
11.1
04300
11.2
04300
11.3
04300
11
04300
12.1
04300
12.21
04300
12.22
04300
12
04300
74.2
04300
74
04300
Totaal uitgaven
ESR code

Omschrijving
Over te dragen overschot van het boekjaar
Eigenlijke lonen
Sociale verzekeringspremies
Overige sociale lasten
Personeelskosten
Algemene werkingskosten andere sectoren
Algemene werkingskosten binnen de overheid
Huurgelden binnen de overheid
Werkingskosten
Investeringen niet verdeeld
Patrimoniale kosten

180
1.266
284
165
1.715
937
127
326
1.390
40
40
3.325

180
1.255
309
177
1.741
1.118
129
0
1.247
194
194
3.362

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) is sinds 1 april 2006 een
extern verzelfstandigd agentschap, overeenkomstig het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de
Elektriciteits- en Gasmarkt.
Zij heeft als missie de regulering, de controle en de bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en
gasmarkt in het Vlaamse Gewest. De VREG werd opgericht in het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en is
operationeel sinds 1 december 2001.
Volgens artikel 16 van het voornoemde decreet van 30 april 2004 kan de VREG beschikken over een dotatie.
De uitgaven van de VREG werden in vorige begrotingsjaren voor een belangrijk deel gefinancierd door de
overgedragen saldi. Het overgedragen saldo is door deze belasting zodanig verminderd dat een stijging van
de dotatie in 2007 tot 3.182 Keur zich opdringt.
De daling van de werkingskosten is het gevolg van een vermindering van de huurkosten naar aanleiding van
de vooropgestelde verhuis. De huurprijs werd tegelijkertijd verplaatst van huurgelden binnen de overheid
naar algemene werkingskosten andere sectoren.
De VREG voorziet in zijn werking nog steeds 63 Keur aan middelen om de toevloed aan vragen en klachten
op te vangen in afwachting van een federale oplossing voor een ombudsdienst voor de elektriciteit en het
gas. Er wordt verder ook rekening gehouden met 93 Keur aan erelonen voor de kosten van juridische
bijstand in de gerechtelijke procedures die tegen de VREG lopende zijn.
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De Vlaamse overheid heeft het huurcontract opgezegd waardoor de VREG verhuist naar een andere locatie.
Er zal een eenmalige investering nodig zijn voor de inrichting van de kantoren, een eerste raming voor deze
kosten komt uit op een bedrag van 154 Keur in 2007.
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PROGRAMMA 52.1
BEROEPSOPLEIDING

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE
UITGAVEN
2004
Krediet
NGK

120.855

2005
Uitvoering
%
100

Krediet
152.027

Uitvoerin
g%
100

2006
Krediet

2007
Krediet

138.265

140.805

Dit programma omvat hoofdzakelijk werkingsmiddelen voor de VDAB. De uitkering van premies
sociale promotie die verloopt vanuit het VSA WSE bedraagt 150 duizend EUR in 2007. De evolutie van
2006 naar 2007 betreft uitsluitend indexatie van de twee VDAB dotaties bij ‘constant beleid’.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE
ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE
UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten
Hieronder volgt de omschrijving van de strategische en operationele doelstellingen van het E.V.A.
VDAB (die dus gelden zowel voor dit programma 52.2 als voor de VDAB dotaties onder PR 52.4.
Daarnaast dient ook verwezen naar het deel 3 m.n. de toelichting bij de Begrotingen van de diensten met
afzonderlijk beheer, van IVA’s of EVA’s meer bepaald naar de rubriek VDAB Begroting.
Sinds 1994 beschikt de VDAB over een beheersovereenkomst afgesloten met de Vlaamse regering. In
juli 2005 werd een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2005-2009 afgesloten. Deze
beheersovereenkomst geeft de engagementen en strategische doelstellingen weer die de VDAB tijdens
de huidige legislatuur dient te realiseren.
De VDAB- doelstellingen zijn geënt op het Vlaams regeerakkoord 2004-2009 en de beleidsnota Werk
2004-2009.
In deze beleidsteksten komen twee strategische doelstellingen naar voor: ‘meer mensen aan het werk’ en
‘meer ruimte voor talenten’.

A. Strategische doelstellingen
De doelstelling ‘meer mensen aan het werk’ geldt als topprioriteit in het Vlaamse regeerakkoord, in de
Beleidsnota Werk 2004-2009 en bijgevolg ook in de beheersovereenkomst met de VDAB. Concreet
wordt gestreefd naar een jaarlijkse stijging van de werkzaamheidsgraad. Deze centrale doelstelling wordt
gerealiseerd door :
a. werkzoekenden op een actieve wijze toe te leiden naar werk via een sluitende aanpak van
kortdurig én langdurig werkzoekenden; in het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 wordt terzake
vooropgesteld dat elke werkzoekende binnen de 6 maanden wordt opgeroepen om een aangepast en
verplicht individueel traject te volgen
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b. de focus te richten op een aantal kansengroepen die momenteel beperkt deelnemen aan de arbeidsmarkt,
met name de ouderen, kortgeschoolden, allochtonen en personen met een arbeidshandicap; de VDAB
engageert zich hier tot de realisatie van een oververtegenwoordiging van deze kansengroepen in het
dienstenaanbod van VDAB.
c. mensen die aan het werk zijn, ook aan het werk houden, door kwalitatieve jobs en door de vervroegde
uittrede te vertragen, o.m. door hertewerkstelling na herstructurering te stimuleren.
Het “creëren van ruimte voor de ontwikkeling van talenten” vormt de tweede grote uitdaging. Een
performante arbeidsmarkt (h)erkent en valoriseert de talenten van iedereen op de juiste plaats. Dit moet
resulteren in een toename van het levenslang en het levensbreed leren en een drastische verhoging van de
participatie aan volwassenenvorming. Gelijke kansen voor iedereen zijn in deze een belangrijke basis. Er
dreigt immers een verdere dualisering in de samenleving, namelijk tussen wie zich kan ontwikkelen en
wie dit niet doet of kan.
VDAB engageert zich er toe een wezenlijke bijdrage te leveren tot de realisatie van deze doelstellingen én
op deze wijze een verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te
bewerkstelligen.
Conform het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 zal VDAB hiertoe eveneens vanuit een partnerschap
benadering op een dynamische en transparante wijze samenwerkingsverbanden aangaan met alle actoren,
waaronder aangepaste uitbesteding formules.

B. Operationele doelstellingen
In de beheersovereenkomst worden de twee strategische doelstellingen concreet vertaald in de volgende
engagementen :

1.2.1. Basisdienstverlening
1.2.1.1.

Algemeen kader

De VDAB verleent toegankelijke, kwaliteitsvolle, gratis basisdienstverlening inzake werk aan
werkzoekenden, werknemers en werkgevers, dit met het oog op een optimale afstemming van vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt.
Deze basisdienstverlening wordt op een geïntegreerde wijze aangeboden via drie kanalen : face-to-face
contacten in de werkwinkel, telefonische contacten en online dienstverlening. Elk kanaal is geen doel op
zich. Er wordt rekening gehouden met de zelfredzaamheid, de vraag en de noden van de doelgroep.
Tevens wordt de kostenefficiëntie nagegaan.
Tijdens deze legislatuur zal gestreefd worden naar een continue verbetering en verbreding van de
basisdienstverlening. Volgende initiatieven zullen onder meer hiertoe genomen worden:
-

-

Er zullen nieuwe en structurele samenwerkingsovereenkomsten met partners worden opgezet om de
transparantie van de vacaturemarkt te vergroten.
De contacten met de KMO-wereld zullen verder uitgebouwd worden om ook deze vacaturemarkt
voldoende te bespelen.
Er zal verder geïnvesteerd worden in de verbetering van de instrumenten.
Er zal gestreefd worden naar een optimale kanalenmix in functie van de individuele behoeften van
de werkzoekende en het nastreven van kostenefficiëntie.
Er zal werk gemaakt worden van het verder uitbouwen en implementeren van een op competenties
gebaseerd instrumentarium voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers (competentiebilan).
Er wordt werk gemaakt van een betere afstemming tussen de vacaturewerking en de
Werkzoekendenwerking.
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1.2.1.2.
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De basisdienstverlening aan werkzoekenden

In het kader van de basisdienstverlening garandeert de VDAB elke werkzoekende een vlotte inschrijving als
werkzoekende, een eenvoudige toegang tot informatie op maat en een vlotte administratie. De
basisdienstverlening voor werkzoekenden bestaat meer bepaald uit:
- klantenonthaal;
- inschrijving en herinschrijving;
- ondersteuning aan de zelfbedieningspc's;
- informatie over opleiding en werk;
- verwijzing op vacatures;
- afleveren van attesten en andere administratieve formaliteiten;
- wekelijkse vacaturematching.
De zelfsturing van de werkzoekende wordt gestimuleerd via het aanbieden van een aantal
zelfbeheerinstrumenten.
In het nieuwe getrapte begeleidingsmodel worden van bij de inschrijving als werkzoekende openstaande
vacatures overgemaakt die het best aansluiten bij het individuele profiel van de betrokken
werkzoekenden. Deze vacaturematching wordt daarna wekelijks herhaald. Indien de werkzoekende er
desondanks niet in slaagt om binnen een aanvaardbare termijn een job te vinden, wordt een analyse
gemaakt van zijn sterke en zwakke punten, en wordt indien nodig een meer intensieve en persoonlijke
begeleiding voorzien in de trajectwerking.
1.2.1.3.

De werkwinkel als centraal loket voor werk en opleiding

De werkwinkel vormt het centrale loket voor de dienstverlening van de VDAB. De werkwinkel is
gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen de VDAB, de lokale overheden, RVA-PWA, ATB en
andere partners betrokken bij het lokaal werkgelegenheidsbeleid. De VDAB streeft binnen deze
constellatie vanuit een brede en constructieve ‘netwerkvisie’ op partnerschap, met respect voor de eigenheid
en de kwaliteiten van elke betrokken actor, naar een verbetering van de horizontale en verticale
communicatie.
Zoals in het VDAB-decreet van 7 mei 2004 bepaald, waakt de VDAB over het aanbod en de kwaliteit van
haar dienstverlening binnen de lokale werkwinkel, met name de basisdienstverlening, de geïntegreerde
dienstverlening en de trajectwerking. De VDAB coördineert de realisatie van een eenvormig dossier- en
trajectbeheer in het kader van de werkwinkels.
1.2.1.4

De basisdienstverlening aan werknemers

De VDAB draagt actief bij tot het ontwikkelen van de aanpasbaarheid van werknemers en werkt aan de
uitbreiding van de basisdienstverlening voor werknemers (op eigen verzoek). In het kader van de
basisdienstverlening garandeert de VDAB elke werknemer een eenvoudige toegang tot de informatietools
(bv. beroepenfilms, informatie over opleidingen enz.) en zelfredzaamheidstools van de VDAB. Deze
dienstverlening fungeert daarbij als opstap naar de overige dienstverlening voor werknemers (o.a.
loopbaandienstverlening en opleiding van werknemers op eigen verzoek tegen betaling).
1.2.1.5

De basisdienstverlening aan werkgevers

De VDAB draagt bij tot de afstemming van vraag en aanbod op de Vlaamse arbeidsmarkt door de
werkgevers een uitgebreide en kwalitatieve basisdienstverlening aan te bieden via een optimale
kanalenmix.
Deze (gratis) basisdienstverlening naar werkgevers bestaat meer bepaald uit:
1. Registratie van vacatures;
2. Bekendmaking onder verschillende vormen van vacatures;
3. Matching;
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4. Informeren van de werkgever over tewerkstellingsmaatregelen;
5. Het coachen van werkgevers in functie van een optimale invulling van de vacatures (vb. kwalitatieve
formulering en registratie van vacatures);
6. Het verstrekken van advies over het voeren van een diversiteitsbeleid inzake vacaturebehandeling.
De autonomie van de werkgevers wordt gestimuleerd via aanbieding van zelfbeheerinstrumenten voor
het invoeren en beheren van vacatures en het zoeken naar geschikte kandidaten ( cf. ‘Mijn VDAB’).
De basisdienstverlening functioneert als opstap voor de toeleiding naar de overige VDAB-dienstverlening
voor werkgevers (o.a. bedrijfsopleidingen, begeleiding bij herstructureringen, Individuele
beroepsopleidingen).
1.2.2. De sluitende aanpak voor werkzoekenden
Het realiseren van de sluitende aanpak is de kern van de werking voor werkzoekenden: iedere
werkzoekende heeft recht op een aangepast en gratis aanbod gericht op duurzame tewerkstelling, met
inbegrip van de toegang tot gratis beroepsopleiding. Tijdens deze legislatuur zal continu gewerkt worden
aan de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle aanpak op maat.
Het beleidskader van deze sluitende aanpak voor werkzoekenden wordt gevormd door:
- de bepaling in het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 dat elke werkzoekende binnen de 6 maanden
wordt opgeroepen om een aangepast en verplicht individueel traject te volgen;
- het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale staat, de Gewesten en de
Gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen;
- de doelstellingen vervat in het decreet van 8 mei 2002 houdende de evenredige participatie op de
arbeidsmarkt.
In de sluitende aanpak wordt een onderscheid gemaakt tussen het preventieve luik gericht op de nieuw
ingeschreven kortdurig werkzoekenden, en het curatieve luik gericht op de langdurig werkzoekenden.
Het preventieve luik: Aan alle nieuwe werkzoekenden wordt tijdig een nieuwe start geboden via het
getrapte begeleidingsmodel.
Het curatieve luik: Langdurig werkzoekenden worden gefaseerd benaderd, volgens leeftijd en rekening
houdend met de federale uitwerking van de controle op beschikbaarheid (het samenwerkingsakkoord van
30 april 2004 vormt hierbij de uitgangsbasis).
Spontane instroom en recruteringsacties: Werkzoekenden kunnen ook spontaan een
begeleiding/opleiding aanvragen. Voor de invulling van bepaalde opleidingssessies (o.m. in functie van
knelpuntvacatures) wordt ook actief gerecruteerd door de VDAB, en worden werkzoekenden
aangeschreven met een passende vooropleiding, werkervaring of beroepsaspiratie. Dergelijke
begeleidingen/opleidingen worden ook in rekening gebracht in het bereik van de trajectwerking voor
werkzoekenden.
De sluitende aanpak wordt gerealiseerd via een nieuw getrapt begeleidingsmodel voor werk-zoekenden.
Dit nieuwe model gaat uit van de optimale kanalenmix naargelang de zelfredzaamheid en de behoefte
van de individuele werkzoekende. Dit nieuwe getrapte begeleidingsmodel start bij de inschrijving met
een vacaturematching die wekelijks wordt herhaald (trap 1). Na een periode (3 à 6 maand) wordt een
telefonische screening uitgevoerd (trap 2). In een derde trap (na 3, 6 of 9 maand werkloosheid) wordt een
face-to-face intake georganiseerd, op basis waarvan het meest gepaste traject naar werk wordt
uitgestippeld en uitgevoerd. In deze derde trap wordt een oververtegenwoordiging van een aantal
kansengroepen vooropgesteld, met name van allochtonen, arbeidsgehandicapten, kortgeschoolden en
ouderen. Wat de ouderen betreft dient deze doelstelling te worden bereikt door een toename van hun
vertegenwoordiging in de trajectwerking die op termijn en in lijn met het beleidskader moet leiden tot
een oververtegenwoordiging in de trajectwerking.
Ook het bereik van een aantal andere kansengroepen (zoals anderstalige nieuwkomers, leefloongerechtigden, deeltijds leerplichtigen, laaggeletterden, ex-gedetineerden,…) wordt gemonitord in het
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kader van deze beheersovereenkomst. De opvolging hiervan geschiedt evenwel in het kader van
specifieke projecten voor deze kansengroepen.
Voorlopig bepalen de leeftijd en de scholingsgraad het tijdstip waarop de werkzoekende gecontacteerd
wordt. Dit model is evenwel een tussenmodel. De uiteindelijke bedoeling is om sneller een juiste
beslissing te nemen én de contactname op basis van competenties en nood aan begeleiding zo vroeg
mogelijk te laten plaatsvinden (op basis van een ‘competentiebilan’).
Speciale aandacht zal worden geschonken aan het verhogen van de ICT-basisvaardigheden en het
geletterdheid niveau. Werkzoekenden met onvoldoende ICT-basisvaardigheden zullen de gelegenheid
krijgen om deze te verwerven via opleiding teneinde zelfsturing te bevorderen. In het kader van het
Strategisch Plan 'Geletterdheid verhogen', goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 oktober 2003
dient de VDAB voor de groep werkzoekende laaggeletterden te voorzien in een systematische screening
en indien nodig verwijzing naar intensieve opleiding en trajectbegeleiding.
Inzake deeltijds lerenden zal in afstemming met de onderwijs actoren gezorgd worden voor
trajectbenadering op maat die de kansen van deze doelgroep om hun opleiding te combineren met een
relevante werkervaring en/of aansluitende opleiding maximaliseert. Hiertoe wordt een concreet
afsprakenkader uitgewerkt, dat o.m. de voorwaarden bevat waaronder deze doelgroep kan deelnemen
aan het aanbod van de VDAB.
Het aanbieden van opleiding en begeleiding op de werkvloer is een prioritaire doelstelling in het
Vlaamse arbeidsmarktbeleid, in het bijzonder voor kansengroepen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Hiervoor bestaan verschillende instrumenten, zoals WEP+, IBO, diverse vormen van
(alternerende) stages. VDAB zorgt voor een optimale toeleiding naar deze diverse vormen van
werkervaring en werkplekleren.
De ingeschreven werkzoekenden dienen op een correcte en volledige wijze te worden geïnformeerd over
hun rechten en plichten, en dit o.m. in functie van de oproep en controle vanuit RVA en de mogelijke
gegevenstransmissie naar RVA (zie addendum 3). Het Handvest van de Werkzoekende vormt hierbij het
kader.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
B.A. 33.01 : ‘Intellectuele, morele en sociale vorming. Toekenning van subsidies voor sociale promotie
aan werknemers’.

NGK

Krediet
130

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
117

2005
Uitvoering%
99,90%

2006

2007

150

150

Het krediet voor 2007 voorziet constant beleid t.a.v de gesubsidieerde cursistenpremies.
B.A. 41.01 : ‘Dotatie aan het E.V.A. VDAB tot dekking van zijn werkingskosten
(beroepsopleiding)’
2004
NGK

Krediet
100.839

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
97.223

Uitvoering
100 %

De toename van de dotatie is uitsluitend het gevolg van indexering.

2006
Krediet
129.801

2007
Krediet
132.216
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B.A. 61.01 : ‘Dotatie aan het E.V.A. VDAB tot dekking van zijn investeringen
(beroepsopleiding)’
2004
NGK

Krediet
8.047

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
8.176

De toename van de dotatie is uitsluitend het gevolg van indexering.

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
8.314

2007
Krediet
8.439
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PROGRAMMA 52.2
MIDDENSTANDSVORMING

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

Krediet
54.714

NGK

2004
Uitvoering %
100

Krediet
55.174

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
57.606

2007
Krediet
50.512

Op 5 duizend euro na bestond het budget van PR 52.2 tot 2006 uit de dotatie aan het Vlaams Instituut voor
het Zelfstandig Ondernemen (VIZO). Ingevolge de BBB hervorming werd in de loop van 2006 het VIZO
opgedoekt en vervangen door twee nieuwe entiteiten ; namelijk onder domein Werk en Sociale Economie
het Vlaams agentschap voor ondernemingsvorming – Syntra Vlaanderen (kortweg ‘SYNTRA’), een EVA
zijnde, en onder domein Economie, Wetenschap en Innovatie het Vlaams agentschap ondernemen (kortweg
‘VLAO’) een IVA met rechtspersoonlijkheid.
De middelen 2007 onder PR 52.2 omvatten nog uitsluitend het aandeel van de rechtsvolger SYNTRA
Vlaanderen (= 50.507 duizend euro op de basisallocatie 41.02 ‘dotatie aan Syntra’ ) mét daarnaast 5
duizend euro voor subsidies voor sociale promotie aan jonge zelfstandigen (de behouden BA 34.01 die
ressorteert onder het VSA WSE).

DEEL 2 INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
B.A. 34.01 : Subsidies voor sociale promotie aan zelfstandigen en helpers uit de middenstand

NGK

Krediet
5

2004
Uitvoering %
4%

Krediet
5

2005
Uitvoering %
14,87%

2006

2007

5

5

Het krediet voor 2007 wordt behouden gelet op het verwachte constante beleid.
B.A. 41.02 : ‘Dotatie aan het EVA Vlaams agentschap voor ondernemersvorming Syntra Vlaanderen’
2004
NGK

Krediet
nvt

2005
Uitvoering %
-

Krediet
Nvt

Uitvoering %
-

2006
Krediet
(57.601)

2007
Krediet
50 507

In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid werden de decretale opdrachten van het vroegere VIZO
toegewezen aan het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen voor wat betreft
vorming en aan het Vlaams Agentschap Ondernemen voor wat betreft bedrijfsadvies en Design Vlaanderen.
De overeengekomen uitsplitsing voor 2006 werd doorgetrokken in de begroting 2007.
Van de dotatie van het vroegere VIZO (57.601.000 euro) werd vooreerst het éénmalig bedrag afgetrokken
m.b.t. een dading met de RSZ (1.558.000 euro). Vervolgens werd het aandeel van VLAO (6.288.000 euro) in
mindering gebracht. Tenslotte werd de indexatie (722.000 euro) en een bedrag voor de startbanen (30.000
euro) toegevoegd zodat de uiteindelijke dotatie aan Syntra Vlaanderen op 50.507.000 euro komt.
Meer informatie over de opdrachten en de Begroting van het E.V.A. Syntra Vlaanderen zijn weergegeven
onder DEEL 3 (Begrotingen van E.V.A.’s i.c. Syntra Vlaanderen)
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PROGRAMMA 52.4
WERKGELEGENHEID

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
2004
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
566.113
8.116
11.623
18.841

2005
Uitvoer. %
99,97
98,97
98,20
89,96

Krediet
581.899
5.378
6.037
14.954

Uitvoer. %
99,86
99,89
95,38
87,19

2006
Krediet
685.464
5.378
6.605
15.307

2007
Krediet
964.998
6.944
6.696
300
22.536

De diverse kredietsoorten nemen fors toe in 2007 in vergelijking met 2006. Deze toename is echter minder
groot dan uit bovenstaande cijfers naar voor komt want in de kolom 2006 zijn de bedragen ingeschreven
zoals die vermeld zijn in het aanpassingsdecreet van de algemene uitgavenbegroting voor 2006 van 30 juni
2006.
Parallel met deze ‘decretale’ aanpassing van de initiële begroting vonden belangrijke verschuivingen plaats
van budget ingevolge de opstart van het domein WSE in de loop van 2006. De gevolgen van de
omschakeling in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid zijn budgettair zeer significant op dit programma
omdat de bevoegdheid over de (financiering van) de beschutte werkplaatsen (die begin 2006 nog onder de
bevoegdheid van de Welzijn viel, meer bepaald van het VFSIPH aldaar) overging naar Werk en Sociale
Economie met belangrijke middelenoverdrachten (partim jaar 2006, volledig op jaarbasis 2007 als gevolg.
Indien wordt rekening gehouden met deze belangrijke overname van opdrachten & middelen in de loop van
2006 (vooral zichtbaar op de kostenplaatsen beheerd door het VSA WSE, in mindere mate op deze van het
Departement WSE en van VDAB) ziet de evolutie van de kredieten er als volgt uit :

2004
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
566.113
8.116
11.623
18.841

2005
Uitvoer. %
99,97
98,97
98,20
89,96

Krediet
581.899
5.378
6.037
14.954

Uitvoer. %
99,86
99,89
95,38
87,19

2006
Krediet
855.629
11.402
10.572
15.471

2007
Krediet
964.998
6.944
6.696
300
22.536

De toename van het NGK verklaart zich grotendeels (behoudens index) door het in 2007 ‘op jaarbasis’
komen van de ingevolge de BBB transitie overgenomen middelen, materie Beschutte Werkplaatsen.
De terugval in 2007 van de gesplitste kredieten 2007 ten opzichte van 2006 is slechts tijdelijk : in de loop
van 2007 zal in het kader van uitvoering en financiering van maatregelen Meerbanenplan de Provisie
Meerbanenplan (de BA 00.10, een NGK zijnde) verdeeld worden o.m. naar BA’s inhoudend gesplitste
kredieten. Dit verklaart het verschil in min van 4,458 duizend op het GVK totaal en van 3,876 duizend euro
op het GOK.
De toename van de Machtigingen - bestaande uit enerzijds machtiging voor het Herplaatsingsfonds, zie BA
99.11 en twee Machtigingen voor het EVA ESF-agentschap Vlaanderen VZW, zie de BA’s 99.12 en 99.16 –
situeert zich, behoudens index, bij die laatste twee BA’s : vanaf 2007 begint een nieuwe programma periode
(2007 - 2013) van het Europees Sociaal Fonds : om voldoende Vlaamse cofinanciering te plaatsen tegenover
het ESF budget diende het budget in Machtiging voor het ESF agentschap verhoogd van 10.842 duizend euro
naar 18.004 duizend euro.
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De Tewerkstellingsprogramma’s binnen PR 52.40
Ingevolge BBB werd vanaf 1 april 2006 de bevoegdheid voor de uitbetaling van de tewerstellingsprojecten
vanuit VDAB overgeheveld naar het VSA WSE, daardoor moesten de middelen rechtstreeks vanuit
begroting toegewezen worden.
De werkgelegenheidsprogramma’s en de ondersteunende maatregelen situeren zich nog steeds deels onder
de bevoegdheid Werk en voor een ander deel onder de bevoegdheid Sociale Economie.
In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid en de oprichting van het departement Werk en Sociale Economie
en het Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie waarbij ook de Beschutte Werkplaatsen
binnen de werkgelegenheidsprogramma’s werden geïntegreerd was de herallocatie op nieuwe basisallocaties
onvermijdelijk voor alle Werkgelegenheidsprogramma’s binnen programma 52.4. (met uitzondering van de
gesco-middelen voor de plaatselijke overheidsdiensten op de BA 43.01 die al onder verantwoordelijkheid
van de vroegere administratie Werkgelegeheid vielen en nu door de rechtsvolger VSA WSE verder beheerd
worden via dezelfde BA.)
Voor de sociale economie zijn er aanvullende kredieten voor bijkomende arbeidsplaatsen en het actieplan
voor flexibele en occasionele kinderopvang.
De verdeling van het krediet binnen de basisallocaties voor de werkgelegenheidsprogrmma’s en eventuele
ondersteuningsmaatregelen is de volgende:
A. Voor de klassieke werkgelegenheidsprogramma’s en WEP-plus (inbegrepen ondersteuning voor
WEP-plus) binnen het beleidsdomein Werk:
basisallocatie

werkgelegenheidsprogramma
ondersteuning

krediet in
aantal
duizend euro werknemers in
voltijdse
eenheden

11.01
33.05

Derde arbeidscircuit
Gesubsidieerde contractuelen
VZW’s
Gesubsidieerde contractuelen
Vlaamse Overheidsentiteiten
WEP-plus
(inbegrepen ondersteuning)
Gesco’s contingentovereenkomsten
(nummer basisallocatie ongewijzigd)
TOTAAL

18.791
58.060

734
4.038

12.344
33.484

838,5
2.840

221.260
343.939

21.035
29.485,5

41.10
33.06
43.01

B. Voor de Sociale Economie (uitgezonderd beschutte werkplaatsen)
basisallocatie

werkgelegenheidsprogramma
ondersteuning

Krediet in
duizend
euro

aantal
werknemers in
voltijdse
eenheden

32.05
33.07

Invoegeconomie
Sociale werkplaatsen
& Omkadering arbeidszorg
Lokale diensteneconomie
(inbegrepen ondersteuning)
Sociale werkplaatsen binnen VIAakkoord
TOTAAL

15.615
31.303

3.016
30.861

20.955

1.322

1.626
69.499

120
35.319

43.02
33.08
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C. Voor de beschutte werkplaatsen
basisallocatie

Krediet in
duizend
euro

aantal te betalen uren
doelgroepwerknemers

34.04

189.539

19.956.350

Naast de kredieten voor de tewerkstelling van doelgroepwerknemers en omkadering binnen de beschutte
werkplaatsen worden tevens subsidies voorzien voor investeringsbijdragen voor bouw en uitrusting van de
beschutte werkplaatsen.
basisallocatie

Krediet in
duizend
euro

52.10
52.11

1.479
362

Het totaal krediet voor sociale economie bedraagt 260.879 duizend euro.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Omschrijving van de strategische doelstellingen
In 2007 wordt verder uitvoering gegeven aan de beleidsnota Werk 2004-2009 en de beleidsnota Sociale
Economie 2004-2009. De drie centrale doelstellingen blijven dus: 1) meer mensen aan het werk, 2) meer
ruimte voor talenten en 3) verdieping en verbreding van de sociale economie.
Strategische doelstelling 1: Meer mensen aan het werk
Zowel in het Vlaamse Regeerakkoord 2004-2009 als in de beleidsnota’s Werk en Sociale Economie is ‘meer
mensen aan het werk’ dé centrale doelstelling. Concreet betekent dit dat de werkzaamheids-graad in
Vlaanderen jaarlijks moet stijgen.
Een substantiële toename van de werkzaamheidsgraad kan in Vlaanderen slechts worden bereikt indien de
focus wordt gericht op die groepen die momenteel beperkt deelnemen op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats
denken we hierbij aan ouderen, maar ook aan allochtonen, bepaalde groepen jongeren, arbeidsgehandicapten
en kortgeschoolden.
Om deze strategische doelstelling te bereiken is het van primordiaal belang om werkzoekenden op actieve en
passende wijze toe te leiden naar werk, en dit via een ‘sluitende aanpak’ voor kortdurig én langdurig
werkzoekenden. Het is echter even belangrijk om de mensen die momenteel aan het werk zijn, ook aan het
werk te houden. Dit kan door de vervroegde uittrede te vertragen (o.m. via het stimuleren van de
hertewerkstelling na herstructurering) en door te werken aan de kwaliteit van de jobs. Ook de sociale
economie heeft een belangrijke rol te vervullen bij de verhoging van de arbeidsdeelname, en dit via het
valoriseren van verdoken arbeidspotentieel en via jobcreatie.
Strategische doelstelling 2: Meer ruimte voor talenten
Een goed werkende arbeidsmarkt (h)erkent en valoriseert de talenten van iedereen op de juiste plaats.
versterken van talenten heeft echter niet alleen een arbeidsmarktfinaliteit, maar moet ook leiden naar
levensloopbenadering die mens, maatschappij en (arbeids)markt ten goede komt. Het ontwikkelen
talenten is cruciaal om te kunnen beantwoorden aan de hoge eisen die de maatschappij aan ieder van
stelt.

Het
een
van
ons
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De ontwikkeling van talenten moet resulteren in een toename van het levenslang en levensbreed leren en een
drastische verhoging van de participatie aan de permanente vorming. Gelijke kansen voor iedereen zijn in
deze ook zeer belangrijk. Waar scholing en vorming altijd intermediërend waren in de gelijke
kansenproblematiek, worden zij nu zelf dé risicofactor bij uitstek. Er dreigt immers een verdere dualisering
in de samenleving, namelijk tussen wie zich kan ontwikkelen en wie dit niet doet of kan.
Strategische doelstelling 3: Verdieping en verbreding van de sociale economie
Sociale economie richt zich op mensen die uit het arbeidscircuit zijn gestoten of er op eigen kracht geen
plaats in vinden én op nieuwe maatschappelijke behoeften die een economisch groeipotentieel hebben. De
sociale economie moet daarbij de nodige vindingrijkheid aan de dag leggen om activiteiten te ontwikkelen
die door de markteconomie of de overheidseconomie (nog) niet worden opgenomen. Het is hierbij van
belang om de draagkracht van de meest kwetsbaren in onze samenleving niet uit het oog te verliezen. Deze
draagkracht kan worden versterkt door ook te werken aan het groeipotentieel van alle medewerkers en hun
loopbaanontwikkeling. Dit alles dient te gebeuren in een context waarbij de initiatiefnemer naast de
economische doelstellingen ook de maatschappelijke en ecologische doelstellingen niet uit het oog mag
verliezen. Ruimte en oog voor innovatie is daarbij ook essentieel.
De afgelopen jaren ontstond er een waaier van initiatieven binnen de sociale economie die niet alleen
verschillen van aard maar ook van oorsprong. Er is daarom nood aan meer inhoudelijke en financiële
samenhang. De verwezenlijking hiervan begint met een analyse van het bestaande zowel op economisch als
sociaal vlak. Belangrijk is ook dat de inspanningen van alle betrokken actoren maximaal op elkaar af te
stemmen en te coördineren. Het sluitstuk is een duidelijk regelgevend kader.
B. Omschrijving van de operationele doelstellingen
Operationele doelstelling 1.1: De werkzaamheidsgraad moet jaarlijks stijgen
De Vlaamse werkzaamheidsgraad moet jaarlijks stijgen in de periode 2004-2009. Zowel in 2004 als in 2005
is de werkzaamheidgraad in Vlaanderen ook effectief toegenomen van 62,9% in 2003 tot 64,3% in 2004 en
64,9% in 2005. De globale Vlaamse arbeidsdeelname blijft daarmee boven het Belgische (61,1%) en het EUgemiddelde (63,8%), maar ligt nog steeds onder het gemiddelde niveau van EU-15 (65,2%). Zowel de
Vlaamse Regering als de Europese Commissie streven naar een arbeidsdeelname van 70% tegen 2010.
Tegen het huidige bescheiden tempo (+1,5 procentpunten over een periode van 5 jaar) is deze doelstelling
niet haalbaar. Een versnelde verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen is de komende jaren dan
ook noodzakelijk.
Tabel 1:

Evolutie van de werkzaamheidsgraad, Vlaanderen, België, EU15 en EU25, 2001-2005
2001
2002
2003
2004
Vlaanderen
63,4%
63,5%
62,9%
64,3%
België
59,9%
59,9%
59,6%
60,3%
EU-15
64,0%
64,2%
64,3%
64,7%
EU-25
62,4%
62,8%
62,9%
63,3%

Bron:

2005
64,9%
61,1%
65,2%
63,8%

Eurostat LFS, NIS EAK (Bewerking Steunpunt WAV)

Operationele doelstelling 1.2: Het verhogen van de werkzaamheidsgraad van de kansengroepen
Een substantiële toename van de algemene werkzaamheidsgraad in Vlaanderen kan slechts worden bereikt
indien de focus wordt gericht op kansengroepen die momenteel beperkt deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

774

Tabel 2: Evolutie van de werkzaamheidsgraad van de kansengroepen in Vlaanderen, 2002-2005
2002
2003
2004
2005
Evolutie
Evolutie
2004-2005* 2002-2005*
Vrouw
55,2%
55,0%
56,7%
57,8%
+1,1
+2,6
Jongeren (15-24 jaar)
34,4%
32,6%
32,8%
31,8%
-1,0
-2,6
Ouderen
- 50-64 j aar
40,6%
42,1%
43,8%
45,9%
+2,1
+5,3
- 55-64 jaar
25,4%
26,5%
29,5%
30,7%
+1,2
+5,3
Arbeidsgehandicapten
45,7%
n.b.
n.b.
n.b.
Allochtonen**
37,5%
35,5%
38,5%
41,9%
+3,4
+4,4
Kortgeschoolden
52,1%
52,0%
52,4%
52,3%
-0,1
+0,2
Totaal (15-64 jaar)
*
**
Bron:

63,5%

62,9%

64,3%

64,9%

+0,6

+1,4

Uitgedrukt in procentpunten
Hier gedefinieerd als personen met een niet-EU nationaliteit
NIS EAK (Bewerking Steunpunt WAV)

De arbeidsdeelname bij vrouwen neemt toe tot 57,8%, waardoor de genderkloof tussen mannen en vrouwen
verkleint tot 14 procentpunten (ppt.). Op iets langere termijn (2002-2005) stijgt de werkzaamheidsgraad van
vrouwen met 2,6 ppt. Aan dit tempo is de Europese benchmark van een vrouwelijke arbeidsdeelname van
60% tegen 2010 dan ook zeker haalbaar voor Vlaanderen.
De werkzaamheidsgraad bij de ouderen is in 2005 nog verder toegenomen, zij het niet zo sterk als in 2004.
Vlaanderen blijft echter slecht presteren op dit vlak, en dan vooral in de groep 55-64 jaar waar slechts 30,7%
van de bevolking aan het werk is. De gemiddelde arbeidsdeelname in de EU ligt met 42,5% (55-64 jaar) een
stuk hoger, de kloof met het Europese gemiddelde is het afgelopen jaar zelfs terug iets groter geworden. Ook
ten opzichte van de twee andere gewesten hinkt Vlaanderen achterop: zo is in Wallonië en Brussel
respectievelijk 32,3% en 39,8% van de ouderen (55-64 jaar) aan het werk. Het wordt steeds duidelijker dat
de Europese doelstelling van 50% tegen 2010 onhaalbaar is voor Vlaanderen. Hierbij komt nog dat zowel het
absolute aantal als het aandeel ouderen op beroepsactieve leeftijd stelselmatig toeneemt. Een verdere forse
stijging van de arbeidsdeelname van ouderen is dus een noodzakelijke voorwaarde om de globale
werkzaamheidsgraad in Vlaanderen te kunnen verhogen.
De arbeidsdeelname van allochtonen1 is in 2005 opnieuw sterk toegenomen tot 41,9% (+3,4 ppt.), maar ook
hier geldt dat Vlaanderen nog steeds erg slecht presteert. De gemiddelde werkzaamheidsgraad van
allochtonen binnen de EU bedraagt immers 55,9%. De kloof met het Europese gemiddelde (EU-25) is de
afgelopen jaren wel iets kleiner geworden, maar Vlaanderen heeft het Europese peloton nog steeds niet
ingehaald: geen enkele lidstaat in de EU presteert op dit vlak immers slechter.
De arbeidsdeelname van Vlaamse jongeren (15-24 jaar) lijkt op het eerste zicht erg laag met slechts 31,8%,
bovendien is deze nog gedaald in 2005. Dit lage cijfer is echter deels een logisch gevolg van de hoge
participatie van jongeren aan het (hoger) onderwijs. Indien de studenten niet worden meegeteld stijgt de
arbeidsdeelname tot bijna 80%, wat veel hoger is dan het algemene gemiddelde in Vlaanderen voor de groep
15-64 jaar (64,9%). Bij de jongeren is de eerste prioriteit dan ook het verhogen van de startkwalificaties en
het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs. Desondanks hebben bepaalde
groepen jongeren het nog steeds erg moeilijk op de arbeidsmarkt, er bestaat immers een harde kern van
werkzoekende jongeren die er niet in slaagt op eigen kracht uit de werkloosheid te raken. Dit wordt
bevestigd door de stabilisatie van het aantal kortgeschoolde en zeer langdurig (+2 jaar werkloos)
werkzoekende jongeren, terwijl globaal gezien het aantal jonge werkzoekenden afneemt.

Operationele doelstelling 1.3: Een sluitende aanpak voor kortdurig werkzoekenden (preventieve aanpak)
De sluitende aanpak voor kortdurig werkzoekenden wordt in Vlaanderen gerealiseerd door elke nieuw
ingeschreven werkzoekende een passende ‘nieuwe start’ aan te bieden vooraleer hij of zij langdurig werkloos
wordt. De realisatie van deze sluitende aanpak wordt opgevolgd in het licht van de gestelde termijnen in het
1

Hier gedefinieerd als de bevolking met een niet-EU nationaliteit

775

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

kader van de Europese werkgelegenheidsrichtstnoeren: 6 maand voor jonge werkzoekenden (<25 jaar) en 12
maand voor volwassenen werkzoekenden (25 jaar of ouder).
Uit tabel 3 blijkt dat deze aanpak in 2005 nog iets sluitender is geworden voor jonge werkzoekenden (<25
jaar), voor hen daalt het niet-bereik tot minder dan 3%. De recente toename van dit niet-bereik bij volwassen
werkzoekenden (van minder dan 5% in 2003 tot bijna 11% in 2005) is in hoofdzaak een gevolg van een
wijziging in de federale regelgeving, waardoor werkloze 50-plussers wel ingeschreven blijven als
werkzoekende, maar er geen verplichte deelname is aan de individuele trajectwerking.2
Tabel 3: De preventieve aanpak van werkloosheid in Vlaanderen: het niet-navolgingspercentage
(Vlaanderen, 1999-2005)
Aandeel jonge/volwassen
werkzoekenden dat 6/12
maand werkloos werd
zonder intake, screening en
oriëntatie (module 2 van de
trajectwerking)
Bron: VDAB

Jongeren
(<25 jaar)
Volwassenen
(>25 jaar)

1999

2000

2002

12,6%

8,7%

3,9%

9,7%

7,6%

3,4%

2003

2004

4,5%

5,7%

4,6%

9,5%

2005
2,8%

10,7%

Anno 2005 was de preventieve aanpak van kortdurig werkzoekenden dus nog niet volledig sluitend in
Vlaanderen. Om uitvoering te geven aan de doelstelling van een 100% sluitende aanpak uit het Vlaams
Regeerakkoord en de beleidsnota Werk is een bijkomende inspanning dus vereist, en dit in het bijzonder
voor de oudere werkzoekenden.
Operationele doelstelling 1.4: De activering van langdurig werkzoekenden (curatieve aanpak)
Naast de preventieve aanpak gericht op de kortdurig werkzoekenden is er ook behoefte aan passende
trajecten naar werk voor werkzoekenden die desondanks langdurig werkloos worden of dit al zijn. De
realisatie hiervan wordt opgevolgd op basis van het activeringspercentage voor langdurig werkzoekenden.
De Europese doelstelling bestaat erin om jaarlijks 25% van de langdurig werkzoekenden te activeren door
hen deel te laten nemen aan een actieve maatregel in de vorm van een opleiding of werkervaring.
Aanvullend bij de ‘preventieve aanpak’ gericht op kortdurig werkzoekenden (zie operationele doelstelling
1.3) nodigt VDAB sinds midden 2004 ook de langdurig werkzoekenden systematisch uit volgens een
leeftijdsgebonden timing die op 30 april 2004 werd vastgelegd in een samenwerkingsakkoord met de
federale overheid. In juni 2004 startte de VDAB met de uitnodiging van de langdurig werklozen jonger dan
30 jaar. Op het einde van het eerste werkingsjaar (in juni 2005) bereikte de VDAB 95% van de doelgroep en
ontving 99,5% tijdig een trajectaanbod. Het bereik was voor deze jonge langdurig werkzoekenden dus quasi
sluitend. Tussen juni 2005 en juni 2006 nodigde de VDAB de langdurig werkzoekenden van 30 tot 40 jaar
systematisch uit. Momenteel (juni 2006-juni 2007) zijn de 40- tot 50-jarigen aan de beurt.
Dankzij deze ‘curatieve aanpak’ van langdurig werkzoekenden is het activeringspercentage voor langdurig
werklozen in Vlaanderen toegenomen van 18,9% in 2004 tot 19,5% in 2005. Het grootste deel van deze
activering (ongeveer 26.000 van de 36.000 bereikte langdurig werkzoekenden op jaarbasis) verloopt via
beroepsopleiding en/of begeleiding op de werkvloer onder de regie van VDAB (+3.200 of +14% in 2005).
De sociale economie was in 2005 goed voor ruim 3.100 activeringen van langdurig werkzoekenden, een
lichte toename in vergelijking met 2004 (+110 of +4%).
Tabel 4:

De activering van langdurig werkzoekenden in Vlaanderen (2004-2005)
2004
Aantal langdurig werklozen dat in de loop van het jaar
32.413
geactiveerd werd door een opleiding of werk(ervaring) (raming)
waarvan:
VDAB (opleiding en vorming)
22.654
WEP+
3.307
Directe jobcreatie via DAC en GESCO
3.423
Sociale economie:
3.029

2

2005
35.598
25.893
3.635
2.931
3.139

Als resultaat van een akkoord uit 2004 naar aanleiding van de federale opschorting van artikel 80 en het
Samenwerkingsakkoord van 30 juni 2004 betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen.
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- beschutte werkplaatsen
- opleiding van personen met een handicap (CBO)
- loonkostsubsidies voor arbeidsgehandicapten (VIP en CAO26)
- sociale werkplaatsen
- invoegbedrijven en –afdelingen
Totaal aantal personen dat in de loop van het jaar langdurig
werkloos was (> 1 jaar)
Activeringspercentage
Bron:

758

742

374

356

519

577

794

564

584

900

170.465

182.134

18,9%

19,5%

VDAB, Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) (Bewerking Departement Werk en
Sociale Economie)

Operationele doelstelling 1.5: Verbeteren van de werkbaarheidsgraad in Vlaanderen
De eerste nulmeting van de Vlaamse werkbaarheid in 2004 maakte duidelijk dat:
- 30% van de Vlaamse werknemers geconfronteerd wordt met werkstress (bij 10% zelfs ernstig
problemen);
- 19% van de Vlaamse werknemers met motivatieproblemen kampt door weinig boeiend en aantrekkelijk
werk (8% ernstig)
- 23% van de Vlaamse werknemers hun employability gehypothekeerd ziet door onvoldoende kansen op
competentie-ontwikkeling in de job (bij 8% zijn de kansen nihil);
- 12% van de Vlaamse werknemers moeilijkheden heeft met de combinatie arbeid en gezin (3% acuut).

Tabel 5:

Aandeel Vlaamse werknemers met werkbaarheidsproblemen, score per werkbaarheidsindicator, 2004
Psychische
Welbevinden in het Leermogelijkheden Werk-privé balans
vermoeidheid
werk
Problematisch
28,9%
18,7%
22,6%
11,8%
waarvan acuut
10,2%
8,0%
8,4%
3,1%
problematisch

Bron: SERV - STV Innovatie & arbeid (2004)

52,3% van de Vlaamse werknemers kent geen enkel werkbaarheidsprobleem. De overige 47,7% kent wel
problemen op minstens één van de vier werkbaarheidsindicatoren en loopt daardoor het risico op verminderd
functioneren en (op termijn) uitval uit het arbeidsproces.
Het substantieel verhogen van deze werkbaarheidsgraad, het aantal mensen zonder problemen op één van de
vier werkbaarheidsindicatoren, is dan ook een belangrijke beleidsdoelstelling. De hierboven gepresenteerde
resultaten zijn dezelfde als vorig jaar, omdat er nog geen nieuwe meting gebeurde van de Vlaamse
werkbaarheidsgraad. De volgende meting is voorzien in 2006, de rapportering en opvolging zal dan ook pas
in 2007 mogelijk zijn.

Operationele doelstelling 2.1: Een hogere deelname aan permanente vorming
De deelname aan levenslang leren is in 2005 gedaald in Vlaanderen (van 9,8% in 2004 naar 9,1% in 2005).
Desondanks ligt de deelname in 2005 nog steeds ruim boven het niveau van 2003 (7,6%). Het algemene EUgemiddelde kende in 20005 wel een verdere stijging tot 10,3%, waardoor Vlaanderen opnieuw onder het EUgemiddelde presteert. Door deze negatieve kentering zijn we ook iets verder verwijderd van de Europese
doelstelling om tegen 2010 een participatiegraad van 12,5% te bereiken.
Tabel 6:

Evolutie van de deelname aan permanente vorming van de bevolking van 25-64 jaar in Vlaanderen, EU15 en
EU25, 2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
Vlaanderen
7,4%
6,7%
7,6%
9,8%
9,1%
België
6,4%
6,0%
7,0%
8,6%
8,4%
EU25
7,5%
7,6%
9,0%
9,9%
10,3%

Bron:

Eurostat LFS, NIS EAK
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Operationele doelstelling 2.2: Meer gelijke kansen in de deelname aan permanente vorming
De ongelijkheid in de opleidingsdeelname is in 2005 iets kleiner geworden, en dit als gevolg van een
uitgesproken daling bij de sterkere groepen op de arbeidsmarkt (jongeren en hooggeschoolden). Desondanks
ligt de deelname bij jongeren (11,5%) en hooggeschoolden (16,5%) nog steeds veel hoger dan bij 50-plussers
(5,9%) en kortgeschoolden (3,7%). Er is dus nog steeds sprake van een grote ongelijkheid in de
opleidingsdeelname.
De daling van de gemiddelde opleidingsdeelname is vooral een gevolg van de verminderde participatie bij de
werkende bevolking (van 11,4% naar 10,1%) die sterker doorweegt dan de forse toename bij werkzoekenden
(van 12,6% naar 14,1%) en in mindere mate bij de inactieven. De relatief hoge en systematisch toenemende
opleidingsdeelname van Vlaamse werkzoekenden is mee het resultaat van de invoering van de sluitende
aanpak voor werkzoekenden sinds 2003.
Tabel 7:

Deelnamekans aan opleiding volgens achtergrondkenmerken*, Vlaanderen, 2001-2004 (25-64 jaar)
2001
2002
2003
2004
2005

Leeftijd
- 25-39 jaar
- 40-49 jaar
- 50-64 jaar

10,3%
7,7%
3,5%

9,3%
7,0%
3,5%

10,2%
7,6%
4,4%

12,9%
10,2%
6,0%

11,5%
9,9%
5,9%

Scholingsniveau
- kortgeschoold
- middengeschoold
- hooggeschoold

2,6%
7,1%
14,5%

2,4%
6,3%
13,2%

2,9%
7,0%
14,5%

3,9%
8,6%
18,0%

3,7%
7,8%
16,5%

Socio-economische positie
- werkenden
- werklozen
- niet-beroepsactieven

8,8%
8,6%
3,7%

7,8%
8,7%
3,7%

8,7%
10,0%
4,4%

11,4%
12,6%
5,2%

10,1%
14,1%
5,6%

Gemiddeld

7,4%

6,7%

7,6%

9,8%

9,1%

Bron: NIS EAK (Bewerking Steunpunt WAV)

Operationele doelstelling 3.1: een economie met maatschappelijke surplus
De basisbeginselen van het charter van de meerwaardeneconomie worden de motor voor alle sociaal
economie bedrijven. Er wordt nagegaan hoe het engagement dat de bedrijven aangaan via de ondertekening
van dit charter kan geconcretiseerd worden. In overleg met betrokken actoren zal een strategie worden
uitgewerkt om dit te realiseren.
De sociale economie bereikt vandaag een groep mensen die (tijdelijk) te kwetsbaar zijn om in het reguliere
circuit te functioneren. Afhankelijk van de intensiteit en complexiteit van deze problemen geeft de sociale
economie een aanbod gaande van arbeidszorg tot een regulier contract voor onbepaalde duur. Voor bepaalde
werknemers is werken binnen de sociale economie een start- en eindpunt, voor anderen is de sociale
economie een opstap naar een reguliere job. Er wordt onderzocht hoe de sociale economie voor alle
werknemers een hefboom kan zijn voor opwaartse mobiliteit.
Er wordt onderzocht hoe via gerichte samenwerkingsverbanden met de reguliere economie een uitwisseling
van kennis, ervaring en diensten kan tot stand komen. In dit kader zal, in overleg met de minister bevoegd
voor Werk, binnen het kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een luik “E+, economie
met een maatschappelijk surplus” ontwikkeld worden.
De sociale economie kan slechts dynamisch zijn in zoverre ze de nodige aandacht heeft voor innovatie.
Tijdens de volledige legislatuur wordt voorzien in ruimte voor experimenten op het vlak van ontwikkeling
van instrumenten en werkvormen en op het vlak van het invullen van nieuwe maatschappelijke tendensen.
Operationele doelstelling 3.2: een efficiënt instrumentarium
De weg naar een efficiënt instrumentarium wordt verder gezet. Het ontwerpdecreet op de locale
diensteneconomie werd goedgekeurd op de Vlaamse regering van 20 juli 2006 en ingediend bij het Vlaams
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Parlement op 27 juli 2006. Dit ontwerpdecreet beoogt de structurele inbedding van de buurt- en
nabijheidsdiensten en de collectieve invoegmaatregel. De omvorming naar het decretale kader is voorzien
midden 2007.
In het kader van BBB werden de beschutte werkplaatsen toegevoegd aan het beleidsdomein Werk en Sociale
Economie. De lopende afstemmingsgesprekken tussen de Beschutte en Sociale Werkplaatsen moeten eind
2007 leiden tot in een eenheidsdecreet Maatwerkbedrijven, waarbij proactief gekeken wordt naar
mogelijkheden om methodieken als arbeidszorg en supported employment mee in het decretaal kader op te
nemen.
Een evaluatie van de bestaande ondersteuningsinstrumenten moet leiden tot een betere en bredere
ondersteuning van het geheel van de Sociale Economie. De eerste stappen naar een sokkeldecreet, worden
gezet met als timing in 2008 tot een aangepaste regelgeving te komen.
Een monitoringinstrument met kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren wordt ontwikkeld om de
effectiviteit van de maatregel te meten en bijsturingen mogelijk te kunnen maken in functie van wijzigende
maatschappelijke trends en uitdagingen.

Hoofdstuk 2: Toelichting per basisallocatie
B.A. 00.10 Provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van de uitdagingen op de
arbeidsmarkt, inzonderheid de uitvoering van het Vlaams meerbanenplan

NGK

Krediet
Nvt

2004
Uitvoering %
Nvt

Krediet
Nvt

2005
Uitvoering %
Nvt

2006
Krediet
51.650

2007
Krediet
41.640

Vanaf 2006 werd op het domein Werk en Sociale Economie een budget van 51,650 mio euro provisioneel
voorzien. Het grootste deel (47,650 mio) betrof een provisie ter financiering van maatregelen genomen ter
uitvoering van het door de Vlaamse regering op 10 februari 2006 goedgekeurde plan ‘Samen voor meer
banen’, gemeenzaam Meerbanenplan genoemd; de overige 4,0 mio euro betrof een provisie in uitvoering van
het jeugdwerkactieplan, meer bepaald het luik Sociale Economie daarvan.
Vanaf 2007 werd de 4,0 mio voor het jeugdwerkactieplan rechtstreeks toegewezen aan de BA’s van waaruit
de maatregelen i.k.v. het jeugdwerkactieplan worden gefinancierd. Exclusief voor het Meerbanenplan ‘op
kruissnelheid’ in 2007 wordt een provisie op de BA 00.10 PR 52.4 voorzien van 41,640 mio en kan 6,932
mio worden geput uit provisieBA 00.01 onder programma 24.1. Via herverdelingsbesluiten zullen beide
provisiebudgetten naar de gepaste basisallocaties van de O.A. 52 Werkgelegenheid overgedragen en
aangewend worden in de loop van 2007.

B.A. 00.90 : Uitgaven in het kader van de Sociale Economie

VRK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
300

De NV VSO Werkholding werd ontbonden en vereffend in 2006.
Een gevolg hiervan is dat de Vlaamse overheid (terug) rechtstreeks eigenaar werd van de aandelen in de NV
T- groep. Vanaf 2007 ontvangt de Vlaamse overheid de jaarlijkse dividenden uitgekeerd door de NV Tgroep aan haar aandeelhouders. Deze ontvangsten zullen geboekt worden binnen het (Begrotings) ‘Fonds ter
bevordering van de sociale economie in Vlaanderen’ dat wordt opgericht bij de artikelen 50 en 51 van het
decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007.
De creatie van een variabel krediet is noodzakelijk om de aan het Begrotingsfonds toekomende ontvangsten
en saldi te kunnen beheren en exclusief te kunnen bestemmen voor acties en projecten die het doel van het
Fonds helpen verwezenlijken te weten de verdere uitbouw en bevordering van de sociale economie in
Vlaanderen
Voor het jaar 2007 kan de te ontvangen som (dividend NV T-groep) geraamd worden op 700 duizend euro.
De verwachte te ondersteunen initiatieven nopen tot de reservering van 300 duizend euro als variabel
(betaal)krediet voor 2007 (43 % van het VK).
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B.A. 12.02 : Allerhande werkingskosten m.b.t. Werk en Sociale Economie van het departement WSE
met uitzondering van communicatie uitgaven

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

NGK

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
(99)

2007
Krediet
134

Vanaf 1 april 2006 diende ingevolge de BBB transitie de voor de werkingkosten van de administratie
Werkgelegenheid bestaande BA 12.01 opgesplitst in een werkingsBA voor de het Subsidieagentschap WSE
(d.i. de BA 1203 zie hieronder) en de BA 12.02 voor het Departement WSE. In 2006 ontstonden de nieuwe
entiteiten pas op 1 april en werd slechts een deel van de BA 12.01 nog verdeeld (hier 99 duizend euro naar
de rechtsvolger departement). Het budget voor 2007 van 134 duizend betreft de werkingsom ‘op jaarbasis’
inclusief index waarmee het departement verder zijn behoeften moet financieren. Behoudens index zijn er
geen budgettoenames ten aanzien van de pre-BBB situatie.

B.A. 12.03 : Allerhande werkingskosten m.b.t. Werk en Sociale Economie van het Vlaams
Subsidieagentschap WSE met uitzondering van communicatie uitgaven (VSA)
2004
Krediet
NGK

-

Uitvoering
%
-

Krediet

2005
Uitvoering %

-

2006
Krediet

-

2007
Krediet

(44)

102

De BA werd gecreëerd ingevolge BBB-transitie (zie hierboven). Het vermelde krediet 2006 is het
herverdeelde krediet vanuit de BA 12.01 vanaf 1 april 2006 en de overgedragen middelen vanuit de
“afgevende entiteit” VFSIPH vanaf deze datum.
Het budget voor 2007 betreft de werkingssom op jaarbasis inclusief index voor het VSA. Er zijn geen
budgettoenames;

B.A. 12.20 : Allerhande communicatie-initiatieven inzake werkgelegenheidsbeleid, m.n. publicaties,
manifestaties (studiedag, congressen,…), websites en mediacampagnes

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
134
97

2005
Krediet
Uitvoering %
217
92

2006
Krediet
220

2007
Krediet
222

De uitgaven voor communicatie blijven op constant beleid (verhoging louter gevolg van index). In
tegenstelling tot alle andere werkingskosten onder PR Werkgelegenheid die verdeeld werden tussen het
departement en het Subsidieagentschap WSE, opteerden beide entiteiten er voor om het beperkte
communicatiebudget o.w.v. het schaalvoordeel op één gemeenschappelijke BA te behouden.

B.A. 12.22: Studies en onderzoekingen
2004
Krediet
Uitvoering %
NGK
GVK
GOK

283
487

99
92

2005
Krediet
Uitvoering %
283
537

99
95

2006
Krediet

2007
Krediet

545
610

348
413
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Via basisallocatie 12.22 van het programma Werkgelegenheid (52.40) worden de diverse onderzoeksprojecten
van het VIONA-arbeidsmarktonderzoeksprogramma gefinancierd.
Op de stuurgroepvergadering van 8 mei 2006 werd het nieuwe model voor strategisch arbeidsmarktonderzoek
goedgekeurd. Voor de VIONA-pijler blijft een budget van 283.000 euro beschikbaar. Ingevolge BBB droeg
het VFSIPH i.k.v. de afstand van de materie Beschutte Werkplaatsen incl. inspectie daarop aan domein WSE
vanuit haar dotatie 2006 een bedrag van 65.000 euro over. Dus ook in 2007 blijft er 348.000 euro beschikbaar
aan vastleggingkrediet voor studies en onderzoek.
Het budget voor 2006 werd eenmalig met 197.000 euro verhoogd vanuit de provisie voor het Meerbanenplan
voor studies ter begeleiding van sommige maatregelen van dit plan o.m. rond herstructureringen en rond de
competentieagenda. Het budget 2007 omhelst bijgevolg ‘constant beleid’.

B.A. 12.39 : Allerhande uitgaven in het kader van het digitaal kenniscentrum maatschappelijk
verantwoord ondernemen

Krediet
-

NGK

2004
Uitvoering
-

2005
Krediet
Uitvoering
193
48,27%

2006
Krediet
195

2007
Krediet
197

Voor het project ‘Digitaal Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ van het departement
WSE voorziet men de cofinanciering voor en deels de voorfinanciering van de ESF-middelen. De
voorgefinancierde middelen vloeien via de middelenbegroting (BA 59.01 PR 52.4) terug. Daarnaast zorgt dit
budget voor ondersteuning van MVO acties die buiten het ESF-project vallen (oa workshops,
procesbegeleiding, kleine diensten) en voor de financiering van het mainstreamteam MVO dat verschillende
MVO-initiatieven die binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie worden ondersteund bundelt. Na
een ietwat vertraagde opstart in 2005 van het kenniscentrum MVO, zit de actievoering sinds 2006 op volle
sterkte.
B.A. 12.40 : Informatica(diensten) Departement Werk en Sociale economie
2004
Krediet
-

NGK

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
(147)

2007
Krediet
300

Deze BA werd nieuw gecreëerd ingevolge BBB in de loop van 2006 en is een ‘erfgenaam’ van de BA 12.38
(ICT diensten administratie Werkgelegenheid) met als gedeeltelijke overname in 2006 van147 duizend euro,
op jaarbasis bedraagt dit 297 duizend euro, wat geïndexeerd 2007 neerkomt op 300 duizend.
De middelen op deze BA worden ingezet voor het klein onderhoud aan toepassingen van het Departement
WSE, het financieren van de exploitatiekosten van de servers, eindgebruikers infrastructuur en
breedbandverbindingen. Daarnaast worden deze middelen ook ingezet voor grote aanpassingen aan de
applicaties van het Departement WSE en het betalen van softwarelicenties.

BA 12.41 : Informaticakosten Subsidieagentschap WSE: diensten
2004
Krediet
NGK

-

Uitvoering
%
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
(817)

2007
Krediet
900

Dit betreft een sinds begrotingsjaar 2006 nieuw begrotingsartikel naar aanleiding van de opsplitsing van
begrotingsartikel 52.4.12.38 in kader van de inwerkingtreding van BBB.
De verantwoording van de behoeften bestaat deels uit de erfenis van het voormalige begrotingsartikel
52.4.12.38, en deels uit door in kader van BBB overgekomen personen en toepassingen van de VDAB en het
VFSIPH.
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De voornaamste kostenposten betreffen modernisering toepassing aanmoedigingspremies openbare sector,
courant onderhoud van alle andere toepassingen, aankopen bureautica, en een deel recurrent budget
overgekomen van het voormalige VFSIPH (voor onderhoud van de huidige toepassing ‘Subsidiëring
Beschutte Werkplaatsen’).
B.A. 32.04: Subsidies aan de sectoren ter uitvoering van de sectorconvenants in het kader van het
Vlaams Werkgelegenheidsakkoord
2004
NGK

Krediet
4.915

Uitvoering %
99

2005
Krediet
Uitvoering %
5.293
93

2006
Krediet
5 370

2007
Krediet
5 451

Het budget 2007 zal, zoals dat van de vorige twee jaren, toelaten een honderdtal sectorconsulenten te
financieren (de verhoging omhelst uitsluitend index, die de loonkoststijging compenseert).
Deze middelen worden ingezet ter uitvoering van convenants die de Vlaamse overheid afsluit met de
bedrijfssectoren. Hun opdracht ondersteunt o.m. het beleid van de sluitende aanpak via alternerend leren en
werken en de remediëring van knelpuntvacatures via versterkte screening en toeleiding van jongeren naar
opleidingen voor knelpuntberoepen. Daarnaast is er een beperkte uitgave voor de coördinatie bij de SERV
van de netwerken van de sectorconsulenten.
BA 33.01: Subsidies in het kader van het tewerkstellingsbeleid.

2004
NGK

Krediet
297

2005
Uitvoering %
100

Krediet
905

Uitvoering %
95

2006
Krediet
905

2007
Krediet
905

Vanuit de subsidieBA worden niet reglementair ingebedde subsidies verleend aan acties die nuttig zijn
hoofdzakelijk ter uitvoering van het Werkbeleid, in beperkter mate (voor 100 duizend euro) ter uitvoering
van het Beleid Sociale Economie.

Basisallocatie 33.02 : Subsidies aan de ERSV’s ter coördinatie van het socio-economisch
streekontwikkelingsbeleid en ter financiering van de projectontwikkelaars EAD.

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
2 875
97,5%

2005
Krediet
2 950

Uitvoering
99,5%

2006
Krediet
2.970

2007
Krediet
4 327

Het bedrag voor 2006 was gebaseerd op de financiering van loon- en werkingskosten van de
arbeidsmarktcoördinatoren binnen de Erkende Regionale SamenwerkingsVerbanden (ERSV’s), het Brussels
Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding (BNCTO) en de projectontwikkelaars Evenredige
Arbeidsdeelname en Diversiteit. In 2006 betrof dit alleen subsidies verleend via het Departement WSE voor
een bedrag van 2.970 duizend euro.
Vanaf 2007 wordt de financieringswijze van de ERSV’s herzien. De 2 970 duizend euro, wordt vermeerderd
met 1.288 duizend euro vanuit de VDAB dotatie (zijnde de middelen voor personeel dat VDAB inzette ter
ondersteuning van het subregionaal overleg (SERR’s en RESOC’s) via de ERSV’s. Op het totaal bedrag
wordt een index toegekend.
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B.A. 33.03 : Subsidies allerhande in het kader van levenslang leren en in het kader van Trivisi
2004
NGK

Krediet
-

Uitvoering
-

2005
Krediet
Uitvoering
400
68,4%

2006
Krediet
300

2007
Krediet
300

De uitgaven op de BA 33.03 omvatten subsidies in het kader van levenslang leren en van Trivisi.

B.A. 33.04: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit

GVK

2004
Krediet
Uitvoering
-

GOK

-

-

2005
Krediet
5.095
5.500

Uitvoering
99,9

2006
Krediet
8.755

2007
Krediet
5.095

95,38

9.917

4.678

Vanaf 2005 werd de BA 33.04 gecreëerd met uitsluitend middelen voor de diversiteitsacties gefinancierd via
de toenmalige administratie Werkgelegenheid (vanaf 2006 werd ingevolge BBB deze maatregel
overgenomen door het departement WSE).
In uitvoering van het Vlaamse Meerbanenplan werd in 2006 bijkomend 3.660 duizend euro naar BA 33.04
getransfereerd vanuit de provisie Meerbanenplan om het bijgestuurde, verdiepte en uitgebreide impulsbeleid
EAD te kunnen financieren. Ook het GOK 2006 werd door deze transfer met 3.660 duizend euro verhoogd.
De extra middelen voor het EAD-beleid in het kader van het Meerbanenplan worden ook in 2007 eerst op
provisieBA 00.10 voorzien. Van deze extra middelen zal in 2007 opnieuw 3.660 duizend euro getransfereerd
worden naar BA 33.04. Dus in fine kan men spreken van budget bij ‘constant beleid’.
De grote sporen van het impulsbeleid EAD blijven in 2007 dezelfde als in 2006: de structurele projecten van
de sociale partners en van de eigen organisaties van kansengroepen; de verschillende varianten van
diversiteitsplannen; een beperkt aantal diversiteitsprojecten binnen vastgelegde prioritaire actieterreinen;
versterkte aandacht voor leeftijdsdiversiteit.

BA 34.01: Uitgaven in het kader van het stimuleren van de arbeidsherverdeling en de
arbeidsduurvermindering

NGK

Krediet
24.281

2004
Uitvoering %
100,0

Krediet
24.424

2005
Uitvoering %
100,0

2006

2007

24.190

26.469

Het stelsel van Vlaamse aanmoedigingspremies voor wie vrijwillig zijn arbeidsduur vermindert of
loopbaanonderbreking opneemt, werd ingevoerd in 1994 en sindsdien meermaals bijgestuurd.
Voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs is het besluit
van 22 september 1998 betreffende de aanmoedigingspremies nog steeds van kracht.
Voor werknemers uit de privé-sector voorziet het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002
een aanmoedigingspremie voor opleiding (het ‘opleidingskrediet’), voor zorg (het ‘zorgkrediet’) en
voor werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering die hun arbeidsduur
verminderen.
Het stelsel van Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector en de openbare sector heeft de
afgelopen jaren een substantiële groei gekend. Om de budgettaire weerslag van deze groei te beperken,
werd de regelgeving voor de privé-sector in 2005 aangepast (BVR van 25 maart 2005). De maximale
toekenningsduur van het zorgkrediet werd gereduceerd tot 12 maanden en de leeftijdsgrens voor
opvoeding van kinderen werd teruggebracht op 7 jaar.
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In het begrotingsjaar 2005 werd deze basisallocatie ook aangewend voor de betaling van de
Weerwerkpremie voor oudere werknemers, een nieuwe maatregel die voortvloeide uit het Vlaams
Regeerakkoord en het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 van 20 januari 2005. Vanaf 2006
werden deze middelen aan een aparte basisallocatie (PR 52.4 ba 34.03) toegewezen.
Ter duiding van de ingezette middelen en het bereik van het premiestelsel van de
aanmoedigingspremies volgen hieronder enkele cijfers, waaronder de stand van zaken per einde sept.
2006.
Evolutie van het aantal aanvragen (opgesplitst naar privé- en openbare sector)
Periode
2004
2005
2006 (jan.–sept.)

Privé-sector
26.968
27.455
19.558

Openbare sector
17.167
17.194
12.367

Evolutie van de uitgaven (opgesplitst naar privé- en openbare sector)
Privé sector

Openbare sector

2004

13.365.942

10.915.058

2005

13.901.488

10.512.520

2006 (jan.-sept.)

9.551.225

8.250.635

BA 34.02 : Uitgaven in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector
(VIA)

NGK

Krediet
7.961

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
10.483

2005
Uitvoering %
100 %

2006

2007

12.447

12.644

Door het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005 werd het zorgkrediet, het
loopbaankrediet en de landingsbanen voor de werknemers van de betrokken sector ingevoerd. In uitvoering
hiervan werd het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2000 genomen tot instelling van de
aanmoedigingspremies bij loopbaanonderbreking in geval van zorgkrediet, loopbaankrediet en
landingsbanen in de social profitsector.
Deze regelgeving werd door het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 gewijzigd. De
premiebedragen voor landingsbanen en loopbaankrediet werden verminderd en er werden twee nieuwe
premies gecreëerd: een eerste voor het volgen van opleiding en een tweede voor werknemers van
ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering die arbeidsduurvermindering nemen.
Ter duiding volgen hieronder enkele kerncijfers.

2004

Aantal
aanvragen
4.535

Bedrag (duizend
euro)
7.961

2005

4.899

10.483
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Jan – sept 2006

3.730

9.576

2006
raming volledig jaar
2007
raming

5.200

12.447

5.600

12.644

Een belangrijk aandeel van het budget gaat naar de landingsbanen die worden toegekend tot de
pensioenleeftijd en waarvan de kost jaarlijks wordt meegedragen. Rekening houdend met de geleidelijke
stijging van het aantal aanvragen, met de indexering van de premiebedragen én met het cumulatieve effect
van de landingsbanen, wordt de kost in 2007 geraamd op 12,644 mio euro.
BA 34.03 : Uitgaven in het kader van de Weerwerkpremie

NGK

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
nvt

2005
Uitvoering %
nvt

2006

2007

350

60

Deze maatregel vloeide rechtstreeks voort uit het Vlaams Regeerakkoord en het Vlaams
Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 van 20 januari 2005. De weerwerkpremie moest dienen als hefboom
om de werkzaamheidsgraad van oudere werknemers te verhogen.
De maatregel houdt in dat werknemers van minstens 50 jaar van wie de arbeidsovereenkomst met een
onderneming in moeilijkheden of in herstructurering een einde heeft genomen na 1 juli 2005, gedurende
maximaal 1 jaar een financiële tegemoetkoming krijgen wanneer zij in het kader van een actieve
herplaatsingsprocedure een duurzame job vinden bij een nieuwe werkgever.
Inmiddels is de maatregel met ingang van 1 april 2006 opgeschort, wat tot gevolg heeft dat de doelgroep
beperkt is tot werknemers die ontslagen zijn tussen 1 juli 2005 en 31 maart 2006. Wie binnen het jaar na het
ontslag een nieuwe job vindt, kan nog tot 6 maanden nadien een weerwerkpremie aanvragen. Dit betekent
dat uiterlijk tot 30 september 2007 aanvragen kunnen ingediend worden.
Vanaf de tweede helft van het begrotingsjaar 2005 werden de uitgaven in het kader van de weerwerkpremie
verrekend op prog. 52.40 ba 34.01 van de aanmoedigingspremies. Sinds 2006 is een afzonderlijke ba
voorzien.

Ter duiding volgen hieronder enkele kerncijfers.

2005
2006
raming

Aantal
aanvragen
68

Bedrag (duizend
euro)
9

240

350

Uitgaand van een uitdovend aantal aanvragen en rekening houdend met de last uit het verleden en de uiterste
indieningsdatum van 30 september 2007, bedraagt de budgettaire uitgave 60 duizend euro in 2007 .
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B.A. 33.13 : Subsidies aan het EVA ESF-Agentschap Vlaanderen vzw ter financiering van de Vlaamse
bijdrage tot het Belgisch actieplan in uitvoering van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren, meer
bepaald acties in het kader van de man/vrouw problematiek.
B.A. 99.12 : Vastleggingsmachtiging EVA ESF-Agentschap Vlaanderen vzw ter financieirng van de
Vlaamse bijdrage tot het Belgisch actieplan in uitvoering van de Europese
Werkgelegenheidsrichtsnoeren, meer bepaald acties in het kader van de man – vrouwproblematiek.

NGK (BA 33.13)
MACH (BA 99.12)

Krediet
876
1.626

2004
Uitvoering %
100
69,16

Krediet
1.135
1.528

2005
Uitvoering %
100
100

2006
Krediet
1.554
1.554

2007
Krediet
1.554
1.015

Middels art. 16 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 wordt de
bestaande VZW ESF- Agentschap - zich alzo inschakelend in de BBB logica - omgevormd tot een
privaatrechtelijk vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap ‘ESF-Agentschap Vlaanderen VZW’.
Zulks verklaart de aangepaste naamgeving van de BA’s waarop middelen voorkomen die aan het
Agentschap dienen toegewezen als cofinanciering voor de ESF middelen.
Het toewijzingsbudget (Machtiging) voor de Vlaamse bijdrage tot het Belgisch actieplan in uitvoering van de
Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren, meer bepaald acties in het kader van de man/vrouw problematiek
wordt in 2007 verlaagd tot 1,015 miljoen EUR ter afronding en verwezenlijking van de Vlaamse ESF
programma’s voor de periode 2000-2006. In 2007 zullen dezelfde accenten worden gelegd als in de vorige
jaren. Met name:
¾ het ondersteunen en stimuleren van een genderneutrale initiële beroepskeuze;
¾ de toegang tot de opleidingstrajecten en de arbeidsmarkt genderneutraal maken, de trajecten
aanpassen aan de specifieke gelijke kansen noden en werken aan het verhogen van de
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen;
¾ het stimuleren van een genderneutraal personeelsmanagement;
¾ het stimuleren van flexibele arbeidsorganisatie, werken aan een betere combinatie werk en
privéleven en het voorzien in de vraag naar flexibele kinderopvang;
¾ gendermainstreaming en themawerking.
Deze acties, die ook naar voor komen in het Vlaams Hervormingsplan 2005-2008 zullen gerealiseerd worden
binnen het ESF D3 zwaartepunt 5, ESF EQUAL zwaartepunt 4 en het VESOC-actieplan gelijke kansen
man/vrouw.
Daarnaast moet ook de werking van ESF D3 zwaartepunt 5 verzekerd kunnen blijven en er zal verder
gefocust worden op de gendermainstreaming (cf. nieuw genderzakboekje, themawerking, organiseren van
sensibiliseringsacties en uitwerken van projecten).

B.A. 33.14 : Subsidie aan het EVA ESF-Agentschap Vlaanderen vzw voor de betaling van subsidies
voor permanente vorming en opleiding.
B.A. 99.13 : Vastleggingsmachtiging EVA ESF-Agentschap Vlaanderen vzw voor de betaling van
subsidies voor permanente vorming en opleiding

NGK (BA 33.14)
MACH (BA 99.13)

Krediet
4.500
10.000

2004
Uitvoering %
100
100

Krediet
7.662
9.035

2005
Uitvoering %
100
100

2006
Krediet
8.011
9.288

2007
Krediet
10.000
0

De vastleggingsmachtigingen ten gunste van het ESF agentschap voor toezegging aan projectpromotoren op
vlak van opleiding en permanente vorming, gekoppeld aan de beschikbare ESF gelden voor de programma
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periode 2000-2006 zijn volledig toegewezen, er is voor 2007 (eerste jaar van de nieuwe programmaperiode
zijnde), geen machtiging meer van doen op de betrokken maatregelsporen.
De betalingsfaciliteit hefboomkrediet subsidie (NGK BA 33.14), dient om aan de betalingsverplichtingen te
kunnen voldoen uit hoofde van de toegewezen bedragen aan de projecten uit de aflopende
programmaperiode op het gebied van loopbaandienstverlening, erkenningsbeleid voor elders verworven
competenties, levenslang leren en permanente vorming & opleiding.
Aangezien de projectuitvoering loopt tot 31.12.2007 zal de betalingsnoodzaak pas een einde nemen in 2009.

B.A. 33.16 : Subsidie voor het EVA ESF-Agentschap Vlaanderen vzw voor de betaling van subsidies
als Vlaamse cofinanciering in het kader van het ESF doelstelling 2 programma 2007-2013.
B.A. 99.16 : Vastleggingsmachtiging voor het EVA ESF-Agentschap Vlaanderen vzw voor de betaling
van subsidies als Vlaamse cofinanciering in het kader van het ESF doelstelling 2 programma 20072013.

NGK (BA 33.16)
MACH (BA 99.16)

Krediet
0
0

2004
Uitvoering %
-

Krediet
0
0

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
7.865
16.989

Deze basisallocaties worden gecreëerd vanaf 2007 in het kader van de samenstelling van een
cofinancieringfonds voor de cofinanciering van ESF acties in de nieuwe programma periode 2007-2013. Dit
cofinancieringfonds wordt gedeeltelijk samengesteld door de overheveling van middelen die voorheen (tot
2006) op de machtigingen BA 99.12 en BA 99.13 van programma 52.4 werden toegewezen. Een ander
gedeelte betreft middelen van het Vlaamse Werkgelegenheidsakkoord.
De co-financieringsmiddelen zijn nodig om de aan Vlaanderen toekomende ESF middelen volledig te
kunnen benutten in het kader van de versterkende rol die het ESF dient te vervullen voor het Vlaamse
arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid. De kredieten zullen worden aangewend ter cofinanciering van in
de in het Vlaamse Nationaal Strategisch Referentie Kader (NSRK) voorziene prioriteiten voor het ESF, te
weten:
- 4 verticale ESF prioriteiten, met name toegang tot de arbeidsmarkt verbeteren, sociale inclusie,
levenslang leren en mensgericht ondernemen
- 2 horizontale prioriteiten, te weten innovatie en transnationale samenwerking
Deze middelen zullen verder aangewend worden voor de cofinanciering van dezelfde soort projecten als
diegene die vandaag hiermee worden gecofinancierd, zo bekomen de promotoren over de programma
periodes heen continuïteit van financiering en voortzetting van de werking..
De effecten van de aanwending van de middelen zullen worden gemeten in overeenstemming met de
indicatoren die worden onderhandeld tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Europese Commissie.
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TOELICHTING BIJ DE KREDIETEN VOOR DE
WERKGELEGENHEIDSPROGRAMMA’S EN ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN
TOEGEWEZEN AAN DE BASISALLOCATIES
BELEIDSDOMEIN WERK

Derde arbeidscircuit

B.A. 11.01 : Lonen voor de werknemers in het kader van het Derde arbeidscircuit
Krediet
NGK

0

2004
Uitvoering
%
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet

2007
Krediet

(13.672)

18.791

Voor het begrotingsjaar 2006 werd voor het Derde arbeidscircuit een totaal krediet voorzien van 18.591
duizend euro.
Van het totaal tijdens de begrotingscontrole 2006 goedgekeurd krediet van 18.591 duizend euro werd
ingevolge herverdeling binnen Beter Bestuurlijk Beleid een krediet van 13.672 duizend euro opgenomen op
de nieuwe basisallocatie 11.01.
Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de overblijvende niet-geregulariseerde DAC-ers.
Tot 31 maart 2006 werden deze kredieten toegewezen aan de BA 41.05.
Gesubsidieerde contractuelen

De gesubsidieerde contractuelen vinden hun oorsprong in de programmawet van
30 december 1988.
Premies worden uitbetaald aan klassieke projecten, specifieke projecten Buitenschoolse Kinderopvang en
opleidingsprojecten langdurig werkzoekenden.
Voor het begrotingsjaar 2006 werd voor de gesubsidieerde contractuelen een totaal krediet voorzien van
70.602 duizend euro.

B.A. 33.05 : Subsidies en loontegemoetkomingen aan VZW’s in het kader
van het gesco-stelsel

Krediet
NGK

0

2004
Uitvoering
%
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet

2007
Krediet

(39.271)

58.060

Van het totaal tijdens de begrotingscontrole 2006 goedgekeurd krediet van 70.602 duizend euro werd
ingevolge herverdeling binnen Beter Bestuurlijk Beleid een krediet van 39.271 duizend euro opgenomen op
de nieuwe basisallocatie 33.05.
Tot 31 maart 2006 werden deze kredieten toegewezen aan de BA 41.02.
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B.A. 41.10 : Subsidies en loontegemoetkomingen aan Vlaamse Overheidsentiteiten
in het kader van het gesco-stelsel

Krediet
NGK

0

2004
Uitvoering
%
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet

2007
Krediet

(10.221)

12.344

Van het totaal tijdens de begrotingscontrole 2006 goedgekeurd krediet van 70.602 duizend euro werd
ingevolge herverdeling binnen Beter Bestuurlijk Beleid een krediet van 10.221 duizend euro opgenomen op
de nieuwe basisallocatie 41.10.
Met ingang van 1 januari 2007 wordt in overleg met het bevoegde beleidsdomein van Onderwijs overgegaan
tot de regularisatie van 56,5 VTE onderwijsgesco’s van de Stichting Vlaamse Schoolsport waardoor een
krediet van 1.257 duizend euro wordt overgeheveld.
Tot 31 maart 2006 werden deze kredieten toegewezen aan de BA 41.02.
WEP-plus (inbegrepen ondersteuning)
B.A. 33.06 : Loontegemoetkomingen en subsidies in het kader van de Vlaamse
Werkervaringsmaatregelen
Krediet
NGK

0

2004
Uitvoering
%
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet

2007
Krediet

(23.715)

33.484

Voor het begrotingsjaar 2006 werd voor het WEP-plus een totaal krediet voorzien van
32.989 duizend euro.
Van het totaal tijdens de begrotingscontrole 2006 goedgekeurd krediet van 32.989 duizend euro werd
ingevolge herverdeling binnen Beter Bestuurlijk Beleid een krediet van 23.715 duizend euro opgenomen op
de nieuwe basisallocatie 33.06.
Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor het werkgelegenheidsprogramma WEP-plus en
de subsidie voor de ondersteunende koepelorganisatie Steunpunt Lokale Netwerken (SLN).
Binnen het werkgelegenheidsprogramma wordt met het oog op doorstroming naar het reguliere
arbeidscircuit behalve voor langdurige werkzoekenden ook de kans geboden
aan deeltijds lerenden om werkervaring op te doen.
Tot 31 maart 2006 werden deze kredieten toegewezen aan de BA 41.06.
Gesco’s contingentovereenkomsten
B.A. 43.01 : Subsidies aan de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten toegekend met toepassing
van het K.B. nr. 474
Krediet
NGK

221.260

2004
Uitvoering
%
100

Krediet
221.260

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet

2007
Krediet

221.260

221.260
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Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de gesco’s contingentovereenkomsten binnen de provinciale
en plaatselijke overheidsdiensten.
Deze basisallocatie diende niet hernummerd in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid.

BELEIDSDOMEIN SOCIALE ECONOMIE
Voor het begrotingsjaar 2006 werd voor de sociale economie binnen de vroegere B.A. 41.07
een totaal krediet voorzien van 52.983 duizend euro.

B.A. 32.05 : Subsidies en tegemoetkomingen in het kader van de sociale economie
Krediet
NGK

0

2004
Uitvoering
%
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet

2007
Krediet

(9.700)

15.615

Van het totaal tijdens de begrotingscontrole 2006 goedgekeurd krediet van 52.983 duizend euro werd
ingevolge herverdeling binnen Beter Bestuurlijk Beleid een krediet van 9.700 duizend euro opgenomen op
de nieuwe basisallocatie 32.05.
Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de financiering van de arbeidsplaatsen binnen de commerciële
invoegeconomie (klassieke commerciële invoegeconomie en dienstencheques-invoegondernemingen).
Voor de commerciële invoegeconomie wordt een aanvullend krediet van 2.400 duizend euro
voorzien in het kader van de jeugdwerkactieplannen.

B.A. 33.07 : Subsidies en loontegemoetkomingen aan sociale werkplaatsen in het kader van de
sociale economie
Krediet
NGK

0

2004
Uitvoering
%
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet

2007
Krediet

(21.553)

31.303

Van het totaal tijdens de begrotingscontrole 2006 goedgekeurd krediet van 52.983 duizend euro werd
ingevolge herverdeling binnen Beter Bestuurlijk Beleid een krediet van 21.553 duizend euro opgenomen op
de nieuwe basisallocatie 33.07.
Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de financiering van arbeidsplaatsen binnen de sociale
werkplaatsen en de omkadering van de arbeidszorg in het kader van de sociale economie.
Voor de sociale werkplaatsen wordt voor het realiseren van een groeipad een aanvullend krediet voorzien
van 1.255 duizend euro.
Vanuit het VIA-uitbreidingsbeleid wordt tevens 1.050 duizend euro voorzien voor bijkomende
arbeidsplaatsen.
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B.A. 43.02 : Subsidies in het kader van de sociale economie voor ondersteuningsmaatregelen
en tewerkstelling in de lokale diensteneconomie
Krediet
NGK

0

2004
Uitvoering
%
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet

2007
Krediet

(10.901)

20.955

Van het totaal tijdens de begrotingscontrole 2006 goedgekeurd krediet van 52.983 duizend euro werd
ingevolge herverdeling binnen Beter Bestuurlijk Beleid een krediet van 10.901 duizend euro opgenomen op
de nieuwe basisallocatie 43.02.
Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de initiatieven lokale diensteneconomie en de
ondersteuningsmaatregelen.
Voor het realiseren van bijkomende arbeidsplaatsen wordt een aanvullend krediet van 1.755 duizend euro
voorzien voornamelijk in het kader van jeugdwerkactieplannen.
Vanaf het begrotingsjaar 2007 wordt ook een krediet van 8.135 duizend euro voor flexibele
en occasionele kinderopvang voorzien.
B.A. 33.08 : Subsidies en loontegemoetkomingen aan sociale werkplaatsen in het kader van de sociale
economie voor uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de social-profit 20002005 en het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de social-profit
Krediet
NGK

0

2004
Uitvoering
%
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet

2007
Krediet

(1.242)

1.626

Van het totaal tijdens de begrotingscontrole 2006 goedgekeurd krediet van 1.602 duizend euro werd
ingevolge herverdeling binnen Beter Bestuurlijk Beleid een krediet van 1.242 duizend euro opgenomen op
de nieuwe basisallocatie 33.08.
Voor het begrotingsjaar 2006 werd voor de sociale economie binnen de vroegere B.A. 41.09 een totaal
krediet voorzien van 1.602 duizend euro.
Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de loonharmonisatie van het omkaderingspersoneel bij de
sociale werkplaatsen met behoud van loon en van de extra verlofdagen voor de oudere werknemers binnen
de sociale werkplaatsen via een uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen voor doelgroepwerknemers.
B.A. 34.04 : Subsidies aan Beschutte Werkplaatsen in het kader van de sociale economie
Krediet
NGK

0

2004
Uitvoering
%
0

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0

2006
Krediet

2007
Krediet

(131.456)

189.539

In het kader van BBB werd de bevoegdheid Beschutte Werkplaatsen overgeheveld naar het beleidsdomein
(Werk en) Sociale Economie. Op 1 april 2006 werd een krediet van 131.456. duizend euro toegewezen. Dit
krediet werd aangevuld ingevolge een beslissing van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 tot
herverdeling i.u.v. art. 166 decreet van 23 december 2005 vanuit het beleidsdomein Welzijn met een bedrag
van 2.303. duizend euro.
Bijkomende kredieten t.o.v. 2006 worden toegekend i.f.v. een geraamd groeipad van 0,5% en van de
noodzakelijke omschakeling van een economische boekhouding naar een begrotingsjaarboekhouding
omwille van de overheveling van de maatregel van de VOI VFSIPH naar het VSA.
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B.A. 52.10 : Investeringsbijdragen van het Vlaams Subsidieagentschap Werk &Sociale Economie voor
bouw en uitrusting van Beschutte Werkplaatsen
Krediet
GVK
GOK

-

2004
Uitvoering
%
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet

2007
Krediet

2.102
883

1.501
1.605

Het betreft een nieuw gecreëerde BA omwille van BBB-transitie. Deze middelen vormden een onderdeel van
het Pr 41.5 BA 61.04.
Deze BA voorziet subsidies voor het uitvoeren van bouw en uitrustingswerken voor de Beschutte
Werkplaatsen. Het krediet 2006 van 2.102 duizend euro bestond uit 1.479 duizend recurrente middelen en
623 duizend éénmalige middelen. Er is dus geen werkelijke daling in 2007 t.o.v. 2006. De stijging t.o.v. de
1.479 duizend euro betreft louter index.

B.A. 52.11 : Nationale Loterijmiddelen aan het Vlaams Subsidieagentschap Werk & Sociale Economie
voor investeringsuitgaven bouw en uitrusting Beschutte Werkplaatsen
Krediet
NGK

-

2004
Uitvoering
%
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet

2007
Krediet

420

362

Het betreft een nieuw gecreëerde BA omwille van BBB-transitie. Deze middelen vormden voorheen een
onderdeel van het Pr 41.5 BA 41.80.
Op deze BA worden kredieten voorzien vanuit middelen nationale Loterij bestemd voor investeringsuitgaven
Beschutte Werkplaatsen.
Conform voorgaande jaren is er voor investeringsuitgaven een krediet voorzien vanuit de middelen Nationale
Loterij. Het toegewezen krediet betreft een eerste schijf van ongeveer 80%.
B.A. 41.01 : ‘Dotatie aan het E.V.A. VDAB tot dekking van zijn werkingskosten arbeidsbemiddeling’

NGK

Krediet
66.515

2004
Uitvoering %
100

Krediet
55.193

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
78.904

2007
Krediet
145.334

De toename van de dotatie met 66.430 duizend EUR is het gevolg van:
+ 63.449 overname activiteiten van het VFSIPH met betrekking tot personen met een handicap in het kader
van de herstructurering Beter Bestuurlijk Beleid;
- 1.731 overdracht apparaatskredieten Hertewerkstellingsprogramma’s aan het VSA WSE in het kader van
de herstructurering Beter Bestuurlijk Beleid;
- 1.288 overdracht van alle kredieten ter ondersteuning van de regionale overlegorganen RESOC en SERR
naar de subsidieBA 33.02 van PR 52.40 voor de financiering van de ERSV’s;
+ 2.546 ingevolge het groeipad voor de premies VIP en CAO 26 voor personen met een handicap;
+ 0,749 door de vervanging van de tegemoetkoming voor de personeelsleden met een startbaancontract door
een dotatie;
+ 2.705 indexering.
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Basisallocatie 41.03: Dotatie van het Herplaatsingsfonds
2004

NGK

Krediet
7.215

Uitvoering %
73,8%

2005

Krediet
4.391

Uitvoering%
89%

2006

2007

4.465

4.465

Ten gevolge van het groot aantal te verwachten kleine faillissementen en overeenkomstige aanvragen in
2007 en het grote aantal dossiers in 2005 en 2006 - wat ook financiële repercussies heeft voor 2007 (en 2008
- uitbetaling 2e voorschot en uitbetaling saldo) - , dient de dotatie voor 2007 behouden te blijven op 4.465
duizend euro.

Basisallocatie 99.11: Vastleggingsmachtiging Herplaatsingsfonds
2004

MAC

Krediet
4.465

Uitvoering %
100%

2005

Krediet
4.465

Uitvoering%
100%

2006

2007

4.465

4.532

Op 15 september 2006 werd een besluitswijziging goedgekeurd, waardoor onder meer de procedure in
functie van de kleinere dossiers wordt aangepast waardoor het aantal kleinere dossiers zal toenemen. De
machtiging van het Herplaatsingsfonds dient - met uitzondering van de indexering (+67) - evenwel niet
verhoogd te worden, gezien de potentiële meeruitgaven kunnen opgevangen worden binnen het huidige
budget van het Herplaatsingsfonds, daar uit de cijfers van 2005 blijkt dat het aantal grote faillissementen met
45% gedaald is.

B.A. 41.04 : ‘Dotatie aan het E.V.A. VDAB in het kader van de Europese
werkgelegenheidsrichtsnoeren’

NGK

Krediet
51.117

2004
Uitvoering %
100

Krediet
48.295

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
49.667

2007
Krediet
50.412

De toename van de dotatie is uitsluitend het gevolg van indexering.
Het betreft de middelen die via de VDAB zullen uitgegeven worden voor maatregelen die kaderen in het
Vlaamse actieplan ter uitvoering van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren. Deze richtsnoeren zijn
bindend voor de lidstaten. Het bedrag van de dotatie staat in verhouding tot de te nemen acties die ervoor
moeten zorgen dat aan elke jongere een nieuwe start wordt geboden voordat hij zes maanden werkloos is en
aan iedere volwassene werkzoekende voor hij twaalf maanden werkloos is, alsook tot de te bereiken
doelstelling om 20% van de werklozen een opleiding te bieden. Deze acties kaderen niet alleen in het
bindend Europees beleid maar geven ook uitvoering aan het Vlaams regeerakkoord: recht op een startbaan
voor elke jongere na zes maanden werkloosheid.
Het krediet omvat:
• 26,093 mio euro voor de voortzetting van het in 1998 opgestarte beleid met betrekking tot deze Europese
werkgelegenheidsrichtsnoeren, de compensatie voor het federaal inschakelingsplan en voor de verderzetting
van het in 2000 genomen initiatief om bijkomende IBO's te realiseren als onderdeel van het Vlaams actieplan
inzake de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren. Deze middelen worden besteed in overeenkomst met de
bepalingen van de beheersovereenkomst met belangrijke accenten op veralgemening van screening,
oriëntatie en investeringen in knelpuntopleidingen.
• 7,528 mio euro voor de voortzetting van het in 2000 opgestarte initiatief “start van een loopbaan”, dat
aansluit bij richtsnoer 1 van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren en de doelstelling van de federale
overheid om de jongerenwerkloosheid terug te dringen.
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• 14,421 mio euro voor de voortzetting van het in het regeerakkoord voorzien en in 2000 opgestarte
instrument van de lokale werkwinkels.
• 1,120 mio euro om de mobiliteit van de werkzoekende te verhogen. Het Vlaamse regeerakkoord wijst
immers op de werkloosheidsval ingevolge te lage mobiliteit.
•
1,250 mio euro voor de voortzetting van het opleidingsbeleid social profit.
Grosso modo kan deze basisallocatie gekaderd worden binnen zowel strategische doelstelling 1 als 2 en
binnen de operationele doelstellingen om meer personen aan het werk te stellen door betere afstemming van
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktpositie te verbeteren van groepen die
ondervertegenwoordigd zijn op deze arbeidsmarkt.

B.A. 41.08 : ‘Dotatie aan VDAB voor allerhande uitgaven in het kader van het inwerkingsbeleid’

NGK

Krediet
5.888

2004
Uitvoering %
100

Krediet
5.973

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
9.425

2007
Krediet
12.563

Op deze basisallocatie zijn de kredieten voorzien voor de uitgaven van het inburgeringsbeleid. In het
regeerakkoord is de inburgering van nieuwkomers immers als een belangrijk aandachtspunt opgenomen. In
2007 wordt deze actie versterkt voortgezet.
De toename van de dotatie met 3.138 duizend EUR is het gevolg van:
+ 3.010 bijkomende dotatie voor loopbaanoriëntatie voorzien in het inwerkingsdecreet;
+ 128 indexering.

B.A. 41.11 : ‘Dotatie aan het E.V.A. VDAB in het kader van de tewerkstellingspremie’
2004
Krediet
Uitvoering
0

NGK

2005
Krediet
0

Uitvoering

2006
Krediet
30.000

2007
Krediet
30.000

In het kader van het Vlaams Meerbanenplan werd een tewerkstellingspremie voor 50-plussers voorzien.
Werkgevers uit de privé-sector met exploitatiezetel in het Vlaams gewest (en die niet behoren tot de
steenkoolsector en de scheepsbouwsector) kunnen bij de aanwerving van een niet werkende werkzoekende
50+ - er, die als zodanig minstens 14 dagen ingeschreven is bij de VDAB, een premie aanvragen bij de
VDAB. Deze premie bedraagt:
- 1.200 euro per kwartaal bij een brutoloon van 2.400 - 6.000 euro per kwartaal
- 2.100 euro per kwartaal bij een brutoloon van 6.000 - 10.500 euro per kwartaal
- 3.000 euro per kwartaal bij een brutoloon vanaf 10.500 euro per kwartaal

De tewerkstellingspremie wordt toegekend voor maximum vier kwartalen. De dotatie 2007 blijft
ongewijzigd met deze ingeschreven in de begroting 2006.
B.A. 61.01 : ‘Dotatie aan het E.V.A. VDAB tot dekking van zijn investeringen (Arbeidsbemiddeling)’

NGK

Krediet
4.926

2004
Uitvoering %
100

Krediet
5.005

2005
Uitvoering %
100

De toename van de dotatie met 174 duizend EUR is het gevolg van:

2006
Krediet
5.090

2007
Krediet
5.264
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+ 98 bijkomende investeringsdotatie voor overname activiteiten met betrekking tot personen met een
handicap in het kader van de herstructurering Beter Bestuurlijk Beleid;
+ 76 indexering
B.A. 74.02 : ‘Informatica investeringen Departement Werk en Sociale economie’
2004
Krediet

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

NGK

2006
Krediet
26

2007
Krediet
27

De basisallocatie 74.02 is een erfgenaam (ingevolge BBB) van de basisallocatie 74.01 van de vroegere
Administratie Werkgelegenheid. Deze BA dekt een deel van de ICT-investeringen van het Departement
WSE. Het dekt voornamelijk de investeringen verbonden aan bureautica (nieuwe
eindgebruikersinfrastructuur).

B.A. 74.03 : Informaticakosten Subsidieagentschap WSE: investeringen
2004
Krediet
NGK

-

Uitvoering
%
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
24

2007
Krediet
524

Dit betreft een sinds begrotingsjaar 2006 nieuw begrotingsartikel naar aanleiding van de opsplitsing van
begrotingsartikel 52.4.74.01 in het kader van de inwerkingtreding van BBB.
Het nieuwe initiatief à rato van 500 K euro wordt verklaard door het feit dat een sterk verouderde toepassing
(anno 1992) ‘Subsidiëring Beschutte Werkplaatsen’ is overgekomen van het VFSIPH. Deze toepassing
voldoet niet aan de minimumvereisten opgelegd door de centrale ICT entiteit, zodat een nieuwe toepassing
noodzakelijk is.
Het recurrent bedrag à rato van 24 K euro dekt voornamelijk investeringen verbonden aan bureautica
(nieuwe eindgebruikersinfrastructuur).
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
DOMEIN WSE
E.V.A.’s
•

E.V.A. VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING
(VDAB)

•

E.V.A. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING SYNTRA
VLAANDEREN

DOMEIN WSE
VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN
•

HERPLAATSINGSFONDS (CATEGORIE A)
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PROGRAMMA’S 52.1 EN 52.4
E.V.A. VDAB
De voornaamste wijzigingen in de interne werkbegroting in vergelijking met de aangepaste begroting 2006
zijn de volgende:

VDAB Algemeen
OPBRENGSTEN
• De dotaties zijn verhoogd met 88,190 mio euro tot 400,946 mio euro, nl.
+ 3,010 mio euro ingevolge het inwerkingsdecreet voor loopbaanoriëntatie op basisallocatie
52.4.41.08;
+ 63,449 mio euro ingevolge de overname van activiteiten met betrekking tot personen met
een handicap in het kader van BBB op basisallocatie 52.4.41.01;
+ 0,098 mio euro voor investeringen C.B.O. overgenomen van het VFSIPH op basisallocatie
52.4.61.01;
- 1,731 mio euro voor de apparaatskredieten tewerkstellingsprogramma’s overgedragen in
het kader van BBB op basisallocatie 52.4.41.01;
- 1,288 mio euro over de overdracht van alle kredieten ter ondersteuning van de ERSV
(overdracht naar een basisallocatie beheerd door het Departement Werk en Sociale
Economie) op basisallocatie 52.4.41.01;
+ 2,546 mio euro ingevolge het groeipad voor de premies VIP en CAO 26 voor personen
met een handicap, overeengekomen in de meerjarenbegroting op basisallocatie 52.4.41.01;
+ 15,113 mio euro voor overdrachten uit provisies in het kader van diverse opdrachten
Meerbanenplan (30 mio euro voor premies 50+ zijn reeds opgenomen in een VDAB dotatie);
+ 0,180 mio euro voor overdrachten uit provisies in het kader van het Limburgplan (0,180
mio euro voor bijkomende consulenten, het bedrag van 0,625 mio euro voor het mobility
center was al opgenomen in de aangepaste begroting 2006);
+ 0,800 mio euro ingevolge resultaten financieel beheer CFO die verschuiven van de rubriek
financiële opbrengsten naar dotaties;
+ 0,749 mio euro dotatie voor de personeelsleden met een startbaancontract ingevolge de
vervanging van de financiële tussenkomst door een dotatieverhoging op basisallocatie
52.4.41.01;
+ 5,264 mio euro indexering.
• De andere opbrengsten zijn verminderd met 7,386 mio euro door een daling van de Europese
inkomsten (- 2,8 mio euro), IBO (- 2,721 mio euro omdat de facturatietarieven in 2006 zijn
opgetrokken om de tekorten 2005 te compenseren), opleidingen werknemers op vraag van de
werkgever (-1,95 mio euro), financiële opbrengsten (- 0,25 mio euro daling van de intresten
t-Groep door de gedeeltelijke afbetaling van de lening), vervanging tussenkomst
startbaancontracten door dotatie (- 0,749 mio euro), overheveling inkomsten CFO naar
dotaties (- 0,800 mio euro), gedeeltelijk gecompenseerd door stijgingen (+ 0,08 mio euro
werknemers op eigen verzoek, + 0,35 inkomsten on line, + 0,454 inkomsten personen met
een handicap, + 1 mio euro facturatie van kosten aan de ERSV indien het ondersteunend
personeel door VDAB ter beschikking wordt gesteld).
KOSTEN
De kosten nemen toe met 93,398 mio euro door de aanwending van de bijkomende dotaties, de overdracht
van activiteiten naar VDAB in het kader van BBB en indexering. De stijging in vergelijking met 2006 wordt
gedeeltelijk gecompenseerd door het wegvallen in de begroting 2007 van de overdrachten van
begrotingssaldi 2005, opgenomen in de aanpassing 2006.
• De personeelskosten stijgen met 10,125 mio euro,
door overname van personeel
VFSIPH (+1,066 mio euro), het Limburgplan (+ 0,120 mio euro), het Meerbanenplan (+
8,093 mio euro), het Inwerkingsdecreet (+2,25 mio euro) en indexering (+ 2,637 mio euro).
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Dit wordt deels gecompenseerd door het wegvallen van het Vlaams
Werkgelegenheidsakkoord 2005-6 (- 1,4 mio euro), het personeel
Tewerkstellingsprogramma’s (- 1,141 mio euro) en het wegvallen van belaste saldi 2005
sluitende aanpak (- 1,5 mio euro).
• De werkingskosten nemen af met 4,689 mio euro door het wegvallen van de saldi 2005 voor
de werkwinkels (- 6,314 mio euro), belaste saldi sluitende aanpak (- 1,5 mio euro), Vlaams
Werkgelegenheidsakkoord (- 0,1 mio euro), Vesoc-middelen arbeidsgehandicapten (- 0,101
mio euro). Andere dalingen zijn het gevolg van de afgestane apparaatskredieten
tewerkstellingsprogramma’s (- 0,59 mio euro), herschuivingen binnen Start van een
loopbaan (- 0,1 mio euro) en besparingen om tot een begroting in evenwicht te komen (0,508 mio euro). De stijgingen houden verband met het Limburgplan (+ 0,06 mio euro), het
Meerbanenplan (+ 2,06 mio euro), het Inwerkingsdecreet (+ 0,76 mio euro),
apparaatskredieten afkomstig van het VFSIPH (+ 0,239 mio euro) en indexering (+ 1,405
mio euro).
• De sociale prestaties nemen toe met 79,594 mio euro, door de overname van activiteiten
voor personen met een handicap in het kader van BBB (+ 49,381 mio euro), het
Meerbanenplan (+ 27,86 mio euro), het afgesproken groeipad voor CAO 26 (+ 2,546 mio
euro) en indexering (+ 0,557 mio euro). Er zijn afnames door het wegvallen van de middelen
Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2005-6 (- 0,35 mio euro) en herschikking van de
middelen sluitende aanpak (- 0,4 mio euro).
• De budgetten voor uitgaven aan derden stijgen met 8,368 mio euro, dit door overname van
activiteiten van het VFSIPH (+ 13,217 mio euro), het Meerbanenplan (+ 3,1 mio euro),
herschikking Start van een loopbaan (+ 0,101 mio euro) en indexering (+ 0,463 mio euro).
De toename is deels gecompenseerd door het wegvallen van saldi 2005 voor Vesocmiddelen arbeidsgehandicapten (- 0,464 mio euro), Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 20056 (- 7,754 mio euro), Start van een loopbaan (- 0,145 mio euro) en besparingen om de
begroting in evenwicht te krijgen (- 0,15 mio euro).
INVESTERINGEN
De investeringen nemen af met 1,995 mio euro.
• De overdracht van het saldo 2006 (- 2,295 mio euro) voor het opleidingscentrum bouw te
Gits en Zottegem valt weg in 2007.
• De investeringen verhogen met 0,1 mio euro ten gevolge van de overdracht van het VFSIPH.
• De toegekende bedragen voor indexering zijn voor 0,2 mio euro ondergebracht bij
investeringen.
VDAB Tewerkstellingsprogramma's
Alle dotaties zijn overgeheveld naar andere basisallocaties in het kader van de herstructurering Beter
Bestuurlijk Beleid.
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SYNTHESETABEL INTERNE WERKBEGROTING VDAB 2007
VDAB ALGEMEEN
in 000 euro
Aanpassing
2006

Ontwerp
2007

Kosten
- Personeelskosten

187.508

197.633

- Andere werkingskosten

84.980

80.291

- Sociale prestaties

95.873

175.467

- Derden

43.712

52.080

1.036

1.036

413.109

506.507

- Stimuleringsbeleid
TOTAAL KOSTEN - AFSCHR
Opbrengsten
1. Europese opbrengsten
2. Inschakelingsplan federaal
3. Andere eigen opbrengsten
4. Toelage per basisallocatie
52.4.41.01
52.4.61.01
52.4.61.02
52.4.41.11
52.1.41.01
52.1.61.01
52.4.41.04
52.4.41.08
Meerbanenplan
Limburgplan
CFO
index

23.800
10.501
82.121

21.000
10.501
77.535

78.904
5.090
0
30.000
129.801
8.314
49.667
9.425
0
625
0
930

145.334
5.264
0
30.000
132.216
8.439
50.412
12.563
15.113
805
800
0

TOTAAL OPBRENGSTEN

429.178

509.982

Saldo opbrengsten min kosten zonder
afschrijvingen
Investeringen
uitgaven

16.069

3.475

-16.520

-14.525

Aanwending resultaat vorige jaren
Overdracht naar volgend boekjaar

25.501
-25.050

29.050
-18.000

0

0

Algemeen resultaat

WERKBEGROTING VDAB 2007
GEWONE BEGROTING
CENTRALE DIENSTEN
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ARBEIDSMARKTREGIE
Ontwerp
2007

1. Personeelskosten
Personeelskosten sluitende aanpak
TOTAAL PERSONEEL

14.750
9.200
23.950

2. Werkingskosten
Werkingskosten sluitende aanpak
TOTAAL WERKING

6.690
4.093
10.783

3. Sociale prestaties
Mobiliteit De Lijn/NMBS
IBO + instapopleidingen
Compensatiepremie IBO
Opleidingscheques
Premies knelpuntberoepen
Personen met een handicap
TOTAAL SOCIALE PRESTATIES
4. Bijblijfconsulenten
Personen met een handicap (Vesoc)
Personen met een handicap
Personen met een handicap VIA III
Derden sluitende aanpak
Tendering
VIVO
Opleidingsprojecten langdurig werkz. e.a.
TOTAAL DERDEN
5. Stimuleringsbeleid
TOTAAL STIMULERINGSBELEID
6. Werkwinkels
Personeelskosten
Werkingskosten
Inbedding ATB
Derden (werkwinkels Brussel)
TOTAAL WERKWINKELS
TOTAAL KOSTEN

14.600
1.120
52.000
1.000
12.000
3.000
52.484
136.204
1.210
2.250
13.481
0
877
13.830
2.200
650
34.498
1.036
1.036

500
14.842
223
356
15.921
222.392
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WERKBEGROTING VDAB 2007
COMPETENTIECENTRA
Ontwerp
2007

1. Personeelskosten
TOTAAL PERSONEEL

4.500
4.500

2. Werkingskosten
TOTAAL WERKING

3.800
3.800

3. Derden
TOTAAL DERDEN
TOTAAL KOSTEN

700
700
9.000

WERKBEGROTING VDAB 2007
ALGEMENE DIENSTEN
Ontwerp
2007

1. Personeelskosten
TOTAAL PERSONEEL

6.500
6.500

2. Werkingskosten ICT
Communicatie
Andere werkingskosten
TOTAAL WERKING

14.300
2.050
466
16.816

TOTAAL KOSTEN

23.316

WERKBEGROTING VDAB 2007
FUNCTIONELE ONDERSTEUNING
Ontwerp
2007

1. Personeelskosten
TOTAAL PERSONEEL

18.300
18.300

2. Werkingskosten Facility
Andere werkingskosten
TOTAAL WERKING

11.150
1.920
13.070

TOTAAL KOSTEN

31.370

WERKBEGROTING VDAB 2007
REGIONALE DIENSTEN
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Ontwerp
2007

1. Personeelskosten
Arbeidsmarktregie
Competentiecentra
Functionele ondersteuning
TOTAAL PERSONEEL

60.400
61.035
9.800
131.235

2. Werkingskosten
Arbeidsmarktregie
Competentiecentra
Functionele ondersteuning
TOTAAL WERKING

2.825
7.225
6.350
16.400

3. Derden
Arbeidsmarktregie
Competentiecentra
TOTAAL DERDEN

2.800
7.400
10.200

TOTAAL KOSTEN

157.835
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WERKBEGROTING VDAB 2007
BIJKOMENDE OPDRACHTEN
Ontwerp
2007

1. Start van een loopbaan
Personeelskosten
Werkingskosten
Sociale prestaties begeleidingspremie
Begeleidingspremie sluitende aanpak
Sociale prestaties andere
Derden
TOTAAL
2. Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006
Personeelskosten
Werkingskosten
Sociale prestaties
Derden opleidingen knelpuntberoepen
Derden wachtlijsten opleidingen
Brugprojecten en voortraj. Deeltijds leren
TOTAAL
3. Steden- en gemeentenplan jeugdwerkl.
Personeelskosten
Werkingskosten
Derden
TOTAAL

1.585
1.277
3.403
0
0
976
7.241

0
0
0
0
0
0
0

600
200
2.250
3.050

4. Limburgplan
Personeelskosten
Werkingskosten
TOTAAL

120
60
180

5. Meerbanenplan
Personeelskosten
Werkingskosten
Sociale prestaties
Derden
TOTAAL

8.093
2.060
35.860
3.100
49.113

4. Inwerkingsdecreet loopbaanoriëntatie
Personeelskosten
Werkingskosten
TOTAAL
TOTAAL KOSTEN

2.250
760
3.010
62.594
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WERKBEGROTING VDAB 2007
VDAB ALGEMEEN OPBRENGSTEN
Ontwerp
2007

1. Europese tussenkomsten
2. Premies VDAB-gesco's
3. IBO + instapopleidingen
4. Werknemers op verzoek van de werkgever
5. Werknemers op eigen verzoek
6. On line
7. Inschakelingsplan federaal
8. Financiële opbrengsten + dotatie CFO
9. Lokale werkwinkels
10. Andere opbrengsten

21.000
5.200
53.000
10.000
350
1.600
10.501
200
1.500
5.685

SUBTOTAAL

109.036

Dotaties

400.946

TOTAAL KOSTEN

509.982

WERKBEGROTING ALGEMEEN
TOTALEN
Ontwerp
2007

totaal opbrengsten
totaal kosten
SALDO (1)

509.982
506.507
3.475

investeringen gebouwen
investeringen roerend
investeringen werkwinkels
investeringen Limburgplan
investeringen andere
totaal uitgaven

5.000
8.600
200
625
100
14.525

investeringssubsidies
TOTAAL INVESTERINGEN (2)

0
14.525

aanwending resultaat vorige jaren
overdracht naar volgend boekjaar
TOT. RESULTAATVERWERKING (3)
ALGEMEEN TOTAAL (1-2+3)

29.050
-18.000
11.050
0
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PROGRAMMA 52.2
MIDDENSTANDSVORMING
E.V.A. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING
SYNTRA VLAANDEREN
In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid werden de decretale opdrachten van het vroegere VIZO
toegewezen aan het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen voor wat betreft
vorming en aan het Vlaams Agentschap Ondernemen voor wat betreft bedrijfsadvies en Design Vlaanderen.
De overeengekomen uitsplitsing voor 2006 wordt doorgetrokken in de Begroting 2007.
Met Syntra Vlaanderen beschikt de Vlaamse gemeenschap over een sterke institutionele partner op het
terrein van ondernemersvorming en competentieontwikkeling. De dotatie aan Syntra Vlaanderen laat toe om
de activiteiten in het kader van de ondernemersvorming (leertijd, gecertificeerde opleidingen en nietgecertificeerde opleidingen) verder te zetten.
In uitvoering van het Vlaams Meerbanenplan heeft de Vlaamse minster van Werk, Onderwijs en Vorming de
draaischijf ondernemersvorming binnen Syntra Vlaanderen opgericht. Deze draaischijf moet het
vormingsaanbod voor ondernemers en toekomstige ondernemers ruimer en overzichtelijker maken.
Om het ondernemerschap te bevorderen kreeg Syntra Vlaanderen bovendien volgende opdrachten mee :
1) de oprichting van een online kenniscentrum om de versnippering van het opleidingsaanbod tegen te gaan
en tekortkomingen op te sporen
2) de ontwikkeling van een actieplan ‘ondernemend onderwijs’ in samenwerking met het departement
Onderwijs en Vorming en met het departement Economie, Wetenschappen en Innovatie om leerlingen en
studenten te laten proeven van het ondernemerschap, een realistisch beeld te geven van ondernemerschap en
ondernemerscompetenties bij te brengen
3) initiatieven nemen om specifieke doelgroepen (werkzoekende, allochtonen, kansarmen, e.a.) warm te
maken voor het ondernemerschap.
Syntra Vlaanderen dient tevens specifieke acties te ondernemen voor kleine ondernemingen met het oog op
‘beter ondernemerschap’ en zal een ondersteunende rol spelen bij de afstemming en de vernieuwing van de
trajecten bedrijfsbeheer.
Tenslotte kan vermeld worden dat de doelstellingen voor Syntra Vlaanderen als draaischijf samen met de
decretale opdracht van Syntra Vlaanderen betreffende ondernemersvorming voor jongeren en volwassenen in
concrete strategische en operationele doelstellingen zullen vertaald worden met het oog op het afsluiten van
een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en Syntra Vlaanderen.
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BEGROTING 2007
SYNTRA VLAANDEREN
HERZIENE INITIELE
BG 2006
BG 2007

in duizenden

ESR-code
08.21

COFOG

16.12
39.10
46.10
46.11

ESR-code COFOG
03.22
00000
11.11
04110
11.12
04110
11.20
11.31
11.33
11.40
12.11
12.12
12.30
12.50
34.41
44.31
44.32
44.33
44.34
44.35

04110
04110
04110
04110
04110
04110
04110
04110
04110
09600
09600
09600
09600
09600

74.22

04110

74.40

04110

ONTVANGSTEN
Omschrijving
Overgedragen overschot vorige boekjaren
Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke
instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen
Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen
Inkomensoverdrachten van de centrale overheid. Algemene uitkeringen pr 52.2
ba 41.02
Bijkomende dotatie : vergoeding CFO financieel beheer
Totaal ontvangsten
UITGAVEN
Omschrijving
Over te dragen overschot van het boekjaar
Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal.
Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen.
Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de
werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen
Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld)
Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel.
Lonen en sociale lasten. Loon in natura
Algemene werkingskosten
Huur van gebouwen
Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid
Indirecte belastingen
Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen
Toelage syntra - enveloppe leertijd
Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding
Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding
Toelage syntra - investeringsenveloppe
Toelage syntra - andere toelage
Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig
materiaal.
Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere
onlichamelijke zaken
Totaal uitgaven

1.950

1.950

783
950

762
961

51.363
28
55.074

50.507
28
54.208

1.950
4.801
631

1.950
4.903
640

974
80
690
52
5.546
1.044
17
66
407
7.087
21.603
4.735
4.232
968

989
81
700
53
3.976
1.056
17
67
413
6.826
22.363
4.686
4.313
982

187

189

4
55.074

4
54.208
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PROGRAMMA 52.4
HERPLAATSINGSFONDS
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
Basisallocatie 99.11: Vastleggingsmachtiging Herplaatsingsfonds

MAC

Krediet 2006
4.465

Wijziging (+/-)
+67

Krediet 2007
4.532

Hoewel uitgegaan wordt van een toename van een groei van het aantal dossiers van kleine bedrijven wordt
verwacht dat dit niet leidt tot een meeruitgave rekening houdend met een daling van het aantal dossiers van
grote bedrijven. De machtiging van het Herplaatsingsfonds diende dus - met uitzondering van de indexering
van 67 - niet verhoogd te worden.
Basisallocatie 41.03: Dotatie aan het Herplaatsingsfonds
MAC

Krediet 2006
4.465

Wijziging (+/-)
geen

Krediet 2007
4.465

Ten gevolge van de verwachte stijging van het aantal kleine faillissementen en het grote aantal dossiers in
2005 en 2006 - wat ook financiële repercussies heeft voor 2007 - dient de dotatie voor 2007 behouden te
blijven op 4.465 duizend euro.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Na een continue stijging sinds de oprichting van het Herplaatsingsfonds is het aantal aanvragen in 2005 voor
het eerst gedaald. Reden hiervoor is de vrij sterke daling van het aantal grote faillissementen (boven de 20
werknemers) met 45%. Wel ontvangt het Herplaatsingsfonds steeds meer aanvragen van faillissementen met
minder dan 20 werknemers, maar algemeen is haar bereik tot op heden nog (te) beperkt tot de middelgrote en
grote ondernemingen. Daarom zal de werking van het fonds geoptimaliseerd worden en werd de procedure
vereenvoudigd op maat van de 'kleinere' faillissementen, gerechtelijke akkoorden en sluitingen. Daarnaast is
het ook de bedoeling om te komen tot een inhoudelijke verdieping waarbij bestaande 'goede praktijken'
kunnen verankerd worden in de regelgeving en zo kunnen leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de
outplacementbegeleiding in het kader van het Herplaatsingsfonds. Hiertoe werd een wijzigend ontwerp van
Besluit opgemaakt dat door de Vlaamse regering op 15 september 2006 definitief werd goedgekeurd en zal
worden uitgevoerd, met vooral repercussie op 2007 .
Door de aanpassing van de procedure in functie van de kleinere dossiers kunnen we ervan uitgaan dat het
aantal kleinere dossiers zal toenemen. Op basis van een extrapolatie van de cijfers m.b.t. de faillissementen
in België in 2004, kan er een maximale toename verwacht worden van ongeveer 250 nieuwe kleine dossiers
op jaarbasis. Het zou maximaal gaan om ongeveer 2500 personen. Rekening houdend met de ervaring dat
ongeveer 1 op 3 personen effectief in begeleiding komt, zou het dus maximaal gaan om een 830-tal
potentiële premies, wat financieel 2,2 miljoen euro vertegenwoordigt. De machtiging van het
Herplaatsingsfonds dient evenwel niet verhoogd te worden, gezien de potentiële meeruitgaven kunnen
opgevangen worden binnen het huidige budget van het Herplaatsingsfonds, daar uit de cijfers van 2005 blijkt
dat het aantal grote faillissementen met 45% gedaald is.
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PROGRAMMA 53.1
LOKALE EN REGIONALE BESTUREN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN
2004
begroot

2005
Uitvoering %

AO
TO

begroot

Uitvoering %

2006
Begroot
8.700

2007
raming
14.298

UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
48.964
99,68
5.969
96,07
8.324
3.101
1.672.057
99,99 1.730.277
99,97
1.790.143
1.852.533
1.688.580
96,94 1.757.668
99,98
1.815.079
1.878.664

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen
Vlaanderen, de lokale besturen en de provincies zijn samen verantwoordelijk voor een kwaliteitsvol bestuur
en een klantvriendelijke dienstverlening. Het beleid van de Vlaamse Regering is erop gericht de best
mogelijke omstandigheden te creëren waardoor de lokale bestuurskwaliteit tot ontwikkeling kan komen.
Vlaanderen zet daarom volop in op krachtige lokale en provinciale overheden.
Het Vlaamse beleid inzake de lokale en provinciale overheden berust voor het volgende begrotingsjaar op
acht pijlers:
1. Een nieuwe start voor het democratisch lokaal bestuur na de verkiezingen van 8 oktober 2006.
2. Een moderne regelgeving voor de organisatie en werking van de lokale besturen en de provincies tot
stand brengen.
3. Een goed financieel draagvlak creëren voor het lokale bestuur.
4. De lokale fiscaliteit inzetten als instrument voor beleidssturing.
5. Zorgen voor een sterk politiek en administratief management.
6. Ontwikkelen van een beleid gericht op de bestuurskracht van kleinere gemeenten.
7. Stroomlijning van regelgeving en procedures – planlastreductie.
8. Van administratie Binnenlandse Aangelegenheden naar agentschap voor Binnenlands Bestuur.
9. De administratie heroriënteren naar meer coaching en ondersteuning.
Het beleidsdomein “binnenlands bestuur” moet de voorwaarden kunnen scheppen om optimaal bij te dragen
tot een kwalitatief overheidsbestuur waarin bestuurskrachtige lokale overheden op een efficiënte en
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democratische wijze hun taken vervullen ten voordele van de bevolking. Deze aandacht voor het lokale
bestuursniveau vindt ook zijn vertaling in de Vlaamse begroting.
B. Operationele doelstellingen, instrumenten en budgettaire parameters
Een aangepaste, moderne regelgeving, een functioneel personeelsbeleid en een deskundig financieel
management zijn voor de lokale overheden de noodzakelijke instrumenten om de kwaliteit van hun bestuur
voor de burger te verbeteren en bestuurskrachtig te kunnen optreden. Het ontwikkelen van die instrumenten
vergt in eerste plaats een deskundige beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie, door bekwame en
gemotiveerde ambtenaren, ondersteund door een gerichte inzet van de budgettaire middelen. Kredieten zoals
werkingsmiddelen voor de beleidsimplementatie, studiekosten voor een wetenschappelijke externe
ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, de initiatieven voor vorming van lokale mandatarissen en
ambtenaren en de impulsen voor een beter binnenlands bestuur staan hier centraal.
Ook de organisatie en de uitoefening van het toezicht als waarborg voor een democratische
bestuursuitoefening is een kerntaak in het binnenlands bestuur. Dit vergt, buiten de inzet van de ambtenaren
en het kunnen beschikken over voldoende werkingsmiddelen, slechts beperkte budgettaire middelen.
Budgettair bijzonder belangrijk zijn de dotaties die de Vlaamse Gemeenschap verstrekt aan de lokale
besturen. Hierbij moeten in eerste plaats de algemene fondsen vermeld worden: gemeentefonds,
provinciefonds en het stedenfonds (programma 53.2).
Daarnaast worden specifieke subsidies verstrekt aan de lokale besturen met het oog op:
- werken aan onroerende goederen bestemd voor de uitoefening van erkende erediensten;
- werken aan onroerende goederen bestemd voor verenigingen van vrijzinnigen;
- de bouw van openbare crematoria
Buiten het beheren van de fondsen en het toekennen van een aantal subsidies, heeft het overgrote deel van
door het agentschap voor Binnenlands Bestuur uitgeoefende activiteiten geen onmiddellijke weerslag op de
begroting van het programma 53.1.
SD 1. Een nieuwe start voor het democratisch lokaal bestuur na de verkiezingen van 8 oktober 2006.
Operationele doelstellingen

Instrumenten

Financieringsbronnen

¾

Eerste evaluatie organisatie
verkiezingen

→ uitvoering door eigen
administratie

→ ba 12.01 werkingskosten

¾

Introductie nieuwe
mandatarissen

→ uitvoering door eigen
administratie in samenwerking
met verenigingen lokale besturen
en lokale topambtenaren

→ ba 12.01, 12.03 werkingskosten
→ ba 33.01 subsidies initiatieven
binnenlands bestuur
→ ba 33.02 subsidies vorming
mandatarissen

SD 2. Een moderne regelgeving voor de organisatie en werking van de lokale besturen en de provincies tot
stand brengen.
Operationele doelstellingen

Instrumenten

Financieringsbronnen

¾

Verder uitvoeren gemeente- en
provinciedecreet bij aantreden
nieuwe raden

→ uitvoering door eigen
administratie

→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten

¾

Uitvoeren en verder aanvullen

→ uitvoering door eigen

→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten
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OCMW-decreet

administratie

→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten

Verder uitvoeren decreet op de
begraafplaatsen en de
lijkbezorging

→ uitvoering door eigen
administratie

→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten

Verder uitvoeren decreet op de
materiële organisatie en
werking van de erkende
erediensten

→ uitvoering door eigen
administratie

SD 3. Een goed financieel draagvlak creëren voor het lokaal bestuur.
Operationele doelstellingen
Instrumenten
Financieringsbronnen
¾ Goede afspraken maken inzake → uitvoering door eigen
→ ba 43.06 Vlaams Gemeentefonds
de lokale financiën
administratie
en ba 43.09 Vlaams Provinciefonds
→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten
¾

Zorgen voor eigentijdse
financiële beleidsinstrumenten
voor gemeenten, OCMW's en
provincies

→ uitvoering door eigen
administratie

→ ba 12.20 studiekosten

→ ondersteuning door
studieopdracht

SD 4. De lokale fiscaliteit inzetten als instrument voor beleidssturing.
Operationele doelstellingen
Instrumenten
Financieringsbronnen
→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten
¾ Coaching en ondersteuning van → uitvoering door eigen
het agentschap
administratie
→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten
¾ Opstarten overleg fiscaal pact
→ uitvoering door eigen
→ ba 12.20 studiekosten
administratie
¾ Onderzoeken mogelijkheid
selectieve onroerende
→ ondersteuning door
voorheffing
studieopdracht
→ uitvoering via andere
beleidsdomeinen in overleg met
de eigen administratie

SD 5. Zorgen voor een sterk politiek en administratief management.
Operationele doelstellingen
Instrumenten

Financieringsbronnen
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¾

Ontwerpen waarderend statuut
voor lokale en provinciale
mandataris

→ uitvoering door eigen
administratie (gemeente- en
provinciedecreet)

¾

Geven van meer ruimte voor
autonomie bij het
personeelsmanagement van
lokale besturen en provincies

→ uitvoering door eigen
administratie (overleg comité C)

Uitbouwen vormingsbeleid
voor mandatarissen en
ambtenaren

→ uitvoering door eigen
administratie

→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten
→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten
→ ba 12.20 studiekosten

→ ondersteuning door
studieopdracht
→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten

¾

→ ba 33.02 en 43.03 vorming
mandatarissen en ambtenaren
→ het subsidiëren van
vormingsinitiatieven via het
Vormingscentrum voor de Lokale
Besturen

SD 6. Ontwikkelen van een beleid gericht op de bestuurskracht van de kleinere gemeenten.
Operationele doelstellingen
Instrumenten
Financieringsbronnen
¾

Aandacht voor de Vlaamse
randgemeenten en voor het
correct gebruik van de
bestuurstaal in Vlaanderen

→ uitvoering door eigen
administratie

→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten

SD 7. Stroomlijning van regelgeving en procedures – planlastreductie.
Operationele doelstellingen
Instrumenten
Financieringsbronnen
¾

Ontwerpen kaderdecreet
uniformisering verschillende
planningsverplichtingen

→ uitvoering door eigen
administratie

→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten

SD 8. Oprichting van het agentschap voor Binnenlands Bestuur.
Operationele doelstellingen
Instrumenten

Financieringsbronnen

¾

Ontwerpen van een
beheersovereenkomst

→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten

¾

Herbekijken interne organisatie → uitvoering door eigen
agentschap voor Binnenlands
administratie
Bestuur

→ uitvoering door eigen
administratie

→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten
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SD 9. De administratie heroriënteren naar meer coaching en ondersteuning.
Operationele doelstellingen
Instrumenten
Financieringsbronnen
¾

Ter beschikking stellen van
beleidsinformatie via
kenniscentrum lokaal beleid en
website lokale statistieken

→ uitvoering door eigen
administratie

→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten

¾

Verder uitbouwen instrumenten
→ uitvoering door eigen
communicatie en informatie
administratie
Aanbieden van vorming als
pijler voor een kwaliteitsbeleid
→ uitvoering door eigen
bij de lokale besturen
administratie

→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten

¾

→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten

Hoofdstuk 2: Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Artikel 48.01 - Terugvordering van de lokale besturen van de kosten van gewestelijke ontvangers
( bedragen in duizend € )
2004
Raming

2005
Uitvoering

Raming

Uitvoering

AO
TO

2006
2007
Raming bc
Raming
8700
12.857

Dit artikel voorziet in de terugvordering van de lokale besturen van de kosten van de gewestelijke
ontvangers.
De gewestelijke ontvangers treden op als ontvanger in de kleinere besturen. Vanaf 1 januari 2002 ressorteren
zij onder de Vlaamse overheid. De verschillende besturen (gemeenten en OCMW's) dragen bij in de kosten
van de gewestelijke ontvangers via een omslagregeling op basis van het samenwerkingsakkoord van 9
december 1997 tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten.
Artikel 49.01 - Terugbetaling aandeel Federale Overheid in de opschaling van de stemapparatuur
Digivote I
( bedragen in duizend € )
2004
Raming
AO
TO

2005
Uitvoering

Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

2007
Raming
1.441

De Federale Regering en de Gewestregeringen sloten op 14 juli 2005 een samenwerkingsakkoord inzake het
gebruik van de geautomatiseerde stemsystemen bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2006 en
bij de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers van 2007.
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De partijen verbonden zich ertoe op organisatorisch, financieel en technisch vlak samen te werken met het
oog op het gebruik van geautomatiseerde stemsystemen bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van
2006 en bij de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers van 2007.
De stemsystemen gebruikt bij de gemeente- en de provincieraadsverkiezingen van 2006 zullen ook bij de
federale wetgevende verkiezingen van 2007 gebruikt worden.
Gelet op de vervaldatum van de stemapparatuur van de tweede generatie in 2008 hebben de Federale
Overheid en de Gewesten besloten dat de levensduur van de stemapparatuur van de eerste generatie zou
worden verlengd tot 2008 zodat vanaf dan met een volledig nieuw soort stemsysteem kan gestart worden in
alle gemeenten met geautomatiseerde stemming in België.
Hiervoor werd de stemapparatuur van de eerste generatie opgeschaald. De Gewesten verbonden zich ertoe
aan de betrokken firma’s het totale verschuldigde bedrag te betalen voor de verlenging van de levensduur
van de geautomatiseerde stemsystemen van de eerste generatie.
De Federale overheid verbond zich ertoe in 2007 de helft van dit bedrag aan de Gewesten terug te betalen,
verhoogd met de wettelijke intrest.
UITGAVEN
Basisallocatie 12.01 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties
met inbegrip van buitenlandse contacten en van uitgaven voor buitenlandse zendingsreizen van de
Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid, de leden van zijn kabinet en de
delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
277
97,11
331
88,83
305
358

Dit krediet bevat de uitgaven voor de dagelijkse werking van het agentschap voor Binnenlands Bestuur en de
beleidsondersteuning.
De kosten van de juridische procedures vallen ten laste van dit krediet. Deze procedures zijn veelal het
gevolg van betwistingen betreffende het administratief toezicht, waaronder eveneens de besluiten betreffende
de toepassing van de taalwetgeving vallen. Daarnaast gaat het onder andere om procedures bij de Raad van
State en het Arbitragehof betreffende de basiswetgeving en de financiering van de lokale besturen.
Op dit krediet vallen eveneens de kosten voor de internationale contacten (bijdragen aan
samenwerkingsovereenkomsten, Benelux, Raad van Europa) en buitenlandse zendingsreizen.
Basisallocatie 12.03: Aanvullende werkingskosten voor de administratie Binnenlandse
Aangelegenheden voor communicatie, sensibilisering en samenwerking met de lokale besturen
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
57
100
83
68,48
84

85

Het agentschap voor Binnenlands Bestuur heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in het uitbouwen van
informatie- en communicatiekanalen ten behoeve van de lokale besturen en de provincies. In dit verband kan
onder meer verwezen worden naar het tweemaandelijks tijdschrift Binnenland als instrument om actuele
informatie mee te delen aan de gemeenten, de OCMW’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de
gemeentebedrijven en de provincies.
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Daarnaast werd vorig jaar Binnenl@nd gelanceerd, de elektronische nieuwsbrief van het agentschap voor
Binnenlands Bestuur. U vindt er korte berichten, die nieuwe initiatieven met betrekking tot het Binnenlandse
Bestuur aankondigen. Ter gelegenheid van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006
werd een aparte nieuwsbrief Binnenl@nd Verkiezingen gelanceerd.
De webstek op het internet (www.binnenland.vlaanderen.be) bevat de relevante wetgeving en
omzendbrieven inzake lokale besturen, naast een pakket aan beleidsrelevante informatie. Het bevat ook de
adressen van gemeenten en OCMW's en de samenstelling van gemeenteraden en colleges van burgemeester
en schepenen. Wij investeren ook in een meer doorzichtige structuur en in hulpmiddelen, zoals een
trefwoordenregister, om het zoeken naar de juiste informatie te vergemakkelijken.
Via allerhande brochures tracht het agentschap voor Binnenlands Bestuur informatie zo ruim mogelijk te
verspreiden. Enkele voorbeelden van recente publicaties naast het tijdschrift BinnenBand: "Lokaal Besturen
in Vlaanderen - Jaarbeeld 2005 en "De Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur - jaarverslag 2005.
Basisallocatie 12.04: Uitgaven in verband met de verkiezingen van gemeente- en provincieraden
2004
Uitvoering in %

Krediet
NGK
GVK
GOK

0

2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
4.500
99,18
7.000
1.441

Op dit krediet worden de kosten aangerekend voor de organisatie van de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen. Bij vernietiging van de kiesresultaten zal overgegaan moeten worden tot een
herstemming van de betrokken gemeente- of provincieraden.
De kosten voor de organisatie van deze herstemming zullen aangerekend worden op deze basisallocatie.
Basisallocatie 12.06: Werkingskosten en vergoedingen leden Raad voor Verkiezingsbetwistingen en
Commissie voor tuchtsancties van de lokale besturen
2004
Uitvoering in %

Krediet
NGK
GVK
GOK

0

2005
Uitvoering in %

Krediet
0

2006
Krediet

2007
Krediet
0

Dit krediet bevat de werkingskosten en vergoedingen van de leden van
Verkiezingsbetwistingen en de Commissie voor tuchtsancties van de lokale besturen.

132

de

Raad

voor

- Raad voor Verkiezingsbetwistingen
Met ingang van de verkiezingen van 8 oktober wordt het contentieux inzake de gemeenteraadsverkiezingen
en de schepenverkiezingen toegewezen aan een nieuw administratief rechtscollege, de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen genoemd. De Raad beoordeelt eveneens de geldigheid van de
provincieraadsverkiezingen en de verkiezing van de gedeputeerden. In elke provincie wordt er een Raad voor
Verkiezingsbetwistingen opgericht.
Iedere Raad voor Verkiezingsbetwistingen bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangers. De leden van die
raden en de plaatsvervangers zijn houder van een academische graad of een graad van academisch niveau en
moeten getuigen van deskundigheid op het vlak van publiek recht, politieke wetenschappen of
bestuurswetenschappen. De leden van de Raden voor Verkiezingsbetwistingen en hun plaatsvervangers
worden aangesteld door de Vlaamse Regering voor een periode van zes jaar. Die periode is eenmaal
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hernieuwbaar. De Vlaamse Regering benoemt voor iedere raad een voorzitter en een plaatsvervangende
voorzitter.
Voor de voorzitter en de bijzitters heeft de Vlaamse Regering een forfaitaire jaarvergoeding vastgesteld. De
plaatsvervangers krijgen een forfaitaire vergoeding per zitting.
Daarnaast bevat dit krediet ook de vergoedingen en de werkingskosten van de Commissie voor tuchtsancties
van de lokale besturen.
- Commissie voor tuchtsancties van de lokale besturen
Het artikel 137 van het Gemeentedecreet voorziet de oprichting van een Commissie voor tuchtsancties van
de lokale besturen.
Dit orgaan zal de beroepen behandelen tegen de tuchtsancties ten aanzien van het statutair personeel van de
gemeenten. Binnen de dertig dagen na ontvangst van de beslissing over het opleggen van een tuchtstraf of
een preventieve schorsing kan het betrokken personeelslid tegen die beslissing beroep aantekenen bij de
Commissie voor tuchtsancties van de lokale besturen. Behalve in geval van preventieve schorsing, schorst
het beroep de beslissing.
Deze beroepscommissie is een bestuurlijk orgaan waarvan de Vlaamse Regering de samenstelling, de
werking en de vergoeding van de leden regelt. De tuchtcommissie beschikt over een hervormingsrecht.
Basisallocatie 12.20: Studiekosten betreffende de regionale en lokale openbare besturen
2004
Uitvoering in %

Krediet
NGK
GVK
GOK

243
200

98,77
40,06

2005
Uitvoering in %

Krediet
268
300

52,60
68,64

2006
Krediet

2007
Krediet

268
268

168
168

Een goede beleidsvoorbereiding vraagt een degelijke wetenschappelijke externe ondersteuning. Hiervoor
dient het krediet voor studiekosten. Een gedeelte van het krediet 2006 werd overgeheveld naar de
basisallocatie waar het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen wordt op aangerekend.
Basisallocatie 12.39: Specifieke informaticakosten administratie Binnenlandse Aangelegenheden
2004
Uitvoering in %

Krediet
NGK
GVK
GOK

0

Krediet

2005
2006
2007
Uitvoering in % Krediet
Krediet
20
99,92
30

30

Het agentschap voor Binnenlands Bestuur heeft in 2005 een globaal dossieropvolgingssysteem aangekocht.
Dit krediet bevat de uitgaven voor de configuratie, de parametrisatie, de opleiding, de jaarlijkse licentie en
onderhoud van het dossieropvolgingssysteem van het agentschap.
Basisallocatie 33.01: Subsidies voor participaties in projecten en voor ondersteuning van initiatieven
ter verbetering van het binnenlands bestuur
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
74
27,03
74
100
74

74
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Dit krediet heeft als doel een stimulans te geven en ondersteuning te bieden aan initiatieven die van belang
zijn voor het lokale bestuursniveau in zijn geheel, zoals het (mede)-organiseren van studiedagen, colloquia,
werkgroepen en dergelijke meer.
Dit kan gebeuren via gedeeltelijke subsidiëring van de organisatiekosten of door (mede)financiering van de
kosten verbonden aan drukwerk, documentatiekosten enz…
Daarnaast ontwikkelt het agentschap voor Binnenlands Bestuur in samenwerking met de verenigingen van de
lokale besturen en de lokale topambtenaren een introductiepakket voor de nieuw gekozen mandatarissen.
Basisallocatie 33.02: Subsidies voor de vorming en managementopleiding van lokale mandatarissen en
topambtenaren

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
384
75,85
384
70,92
384
384

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangewend voor het subsidiëren van vormingsinitiatieven voor
lokale topambtenaren en mandatarissen.
Binnen het agentschap voor Binnenlands Bestuur is een vormingscentrum voor lokale besturen operationeel.
Het centrum ondersteunt opleidingen, die zich specifiek richten tot lokale besturen. Lokale besturen zijn:
gemeenten, OCMW’s, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en districten gelegen in het
Vlaamse gewest. Het moet daarenboven gaan om vorming over bestuurlijke aspecten waar deze besturen
mee in aanraking komen.
Basisallocatie 33.50: Subsidie aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
75
99,16
75
99,16
75
225

Deze basisallocatie voorziet kredieten voor de jaarlijkse participatie van het agentschap voor Binnenlands
Bestuur tot het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.
Op 12 mei 2006 besliste de Vlaamse Regering een nieuwe oproep te lanceren tot kandidaten voor erkenning
en financiering als steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek. Naast de basisfinanciering vanuit de begroting
wetenschapsbeleid, dient voor elk thema de functioneel bevoegde minster cofinanciering toe te voegen. Voor
wat betreft het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen wordt een jaarlijkse cofinanciering voorzien
vanuit het programma 53.1 van 225.000 euro.
Basisallocatie 43.03: Subsidies voor initiatieven inzake vorming van lokale ambtenaren

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
372
100
372
100
372
372

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangewend voor het subsidiëren van vormingsinitiatieven voor
lokale ambtenaren.
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Binnen het agentschap voor Binnenlands Bestuur is een vormingscentrum voor lokale besturen operationeel.
Het centrum ondersteunt opleidingen, die zich specifiek richten tot lokale besturen. Lokale besturen zijn:
gemeenten, OCMW’s, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en districten gelegen in het
Vlaamse gewest. Het moet daarenboven gaan om vorming over bestuurlijke aspecten waar deze besturen
mee in aanraking komen.
De vijf bestuursscholen in de provincies hebben jaarlijks een nieuwe stroom van zowat 300 lokale
ambtenaren die een volledige cursus van drie jaar volgen. Daarbij komen nog een 100-tal die los cursussen
uit het hele programma volgen.
Het totale aantal jaarlijkse bereikte ambtenaren, tweede- en derdejaars inbegrepen, bedraagt ongeveer 600.
Daarnaast zijn er nog themacursussen van beperkte duur. Zij handelen over actuele wetgeving, nieuwe
ontwikkelingen en accenten in het overheidsbestuur.
Basisallocatie 43.06: Vlaams gemeentefonds (decreet 05/07/2002)
Krediet
NGK
GVK
GOK

1.593.281
1.619.481

2004
Uitvoering in %

Krediet

100 1.649.046
96,89 1.669.783

2005
Uitvoering in %

2006
Krediet

100

1.706.763
1.731.011

2007
Krediet
1.766.500
1.790.680

Sinds 1 januari 2003 is het nieuwe gemeentefonds in werking getreden. De middelen van het oude
gemeentefonds, het investeringsfonds en het waarborggedeelte van het sociaal impulsfonds werden
samengevoegd. De bundeling van fondsen betekende een aanzienlijke deregulering via een afbouw van
procedures. De gemeenten ontvangen vanaf het begrotingsjaar 2003 meer middelen uit het vernieuwde
gemeentefonds.
De bij decreet vastgestelde vaste jaarlijkse groeivoet van 3,5% van het Gemeente- en het Stedenfonds blijft
gehandhaafd voor de volledige legislatuur.
In absolute cijfers betekent het dat in 2007 voor het Gemeentefonds een bedrag van 1.766.500.000 euro
voorzien is in de Vlaamse begroting. Dat is een verhoging met 59.737.000 euro ten opzichte van vorig jaar.
In 2007 gaat er per inwoner gemiddeld 291,58 euro naar het gemeentefonds.
Basisallocatie 43.09: Vlaams provinciefonds (decreet 29.04.1991)
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering in %

Krediet
75.898
78.067

2005
Uitvoering in %
100
100

2006
Krediet
77.811
78.719

2007
Krediet
80.535
81.719

Het Provinciefonds is een algemene financieringsbron voor de gewone uitgaven van de provincies. De evolutie
en de verdeling van het Provinciefonds zijn, zoals voor het Gemeentefonds, decretaal bepaald.
Conform het regeerakkoord wordt de groeivoet van het Provinciefonds vanaf 2007 op hetzelfde niveau moet
gebracht als deze van het Vlaams gemeentefonds (3,5%).
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Basisallocatie 51.03: Subsidies aan intercommunale verenigingen voor de bouw van openbare
crematoria (eerste investering) (K.B. 23.07.1981)
2004
Uitvoering in %

Krediet
NGK
GVK
GOK

0
0

Krediet
1.034
87

2005
Uitvoering in %
100
0

2006
Krediet
1072
780

2007
Krediet
1.088
792

Deze basisallocatie voorziet kredieten voor subsidies aan intercommunale verenigingen voor de bouw van
openbare crematoria.
De bouw en het opstarten van een nieuw crematorium vergt een zeer grote investering. Een
investeringssubsidie ten belope van 30% kan een belangrijke impuls zijn en verlaagt de financiële inbreng
van de deelnemende steden en gemeenten. De subsidie geldt enkel voor de eerste investering en niet voor
verbouwing, uitbreiding, bijplaatsen ovens, enz…
Basisallocatie 63.02: Subsidies aan lokale openbare besturen en aan de kerkfabrieken en andere
rechtspersonen die de voor de uitoefening van de erkende erediensten nodige onroerende goederen
beheren, ten bate van de uitvoering van werkzaamheden, met uitzondering van die aan beschermde
monumenten
Krediet
NGK
GVK
GOK

3.350
3.500

2004
Uitvoering in %
99,99
99,99

Krediet
3.700
3.947

2005
Uitvoering in %
99,98
99,97

2006
Krediet
3.762
4.026

2007
Krediet
3.818
4.963

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor subsidies voor de uitvoering van werken aan het
niet-beschermd patrimonium van de erkende erediensten.
Basisallocatie 63.09: Subsidies aan de met openbare besturen gelijkgestelde rechtspersonen die voor
verenigingen van vrijzinnigen onroerende goederen beheren, voor het uitvoeren van sommige
werkzaamheden (koninklijk besluit van 23 juli 1981)
Krediet
NGK
GVK
GOK

111
300

2004
Uitvoering in %
8,76
58,15

Krediet
331
270

2005
Uitvoering in %
0,28
6,23

2006
Krediet
467
275

2007
Krediet
424
342

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor subsidies voor de uitvoering van werken aan
ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen.
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PROGRAMMA 53.2
STEDENBELEID
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
Nihil
2. UITGAVEN
Het programma 53.2 bevat voor het begrotingsjaar 2007 8 basisallocaties voor een totaal bedrag van
123.650.000 euro beleidskredieten.

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
1.073
91,16
1.177
55,93
1.179
1.231
104.114
99,84
107.859
99,86
111.558
122.419
154.056
99,98
118.086
99,42
111.497
117.529

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen
SD1

Terugdringen van de selectieve stadsvlucht. De stad aantrekkelijker maken voor jonge
gezinnen met kinderen.

SD2

Samenleven in diversiteit, zorgen voor een meer evenwichtige samenstelling van
de inwoners zowel naar financiële draagkracht als naar leeftijd van inwoners.

SD3

Verhogen van de leefbaarheid van de steden en dit zowel op stadsniveau als op
wijkniveau.

SD4

Tegengaan van dualisering.

SD5

Verhogen van de kwaliteit van het bestuur en versterken van het democratisch draagvlak in
de steden.

SD 6

Stimuleren van actieve deelname aan het beleid door stimuleren van participatie van burgers,
bedrijven, instellingen en organisaties aan het beleid.

SD7

Ontwikkelen van een duurzaam stedenbeleid door een efficiënte samenwerking tussen de
Vlaamse Regering en de steden en de VGC

SD8

Ontwikkelen van een inclusief stedenbeleid in samenwerking met de andere leden van de
Vlaamse Regering en in overleg met de federale en Europese overheid.
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B. Operationele doelstellingen
OD 1

Uitvoering van het Decreet op het Stedenfonds, uitvoering van de
beleidsovereenkomsten 2003 – 2007, opmaak beleidsovereenkomsten 2008 – 2013.

OD 2

Uitvoering van het decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingprojecten en
opzetten van projectmatige werking voor inclusieve aanpak van de stadsprojecten.

OD 3

Ontwikkelen van monitoringinstrumenten en uitschrijven en aansturen van een aantal
welomschreven relevante wetenschappelijke studies over steden en de stedenproblematiek

OD 4

Efficiëntere samenwerking tussen de Vlaamse Regering en de 13 steden door opmaak van
strategische contracten.

OD 5

Nauw overleg en samenwerking met de stadsbesturen bij het uittekenen van het stedenbeleid
(structureel overleg met de steden, werkgroepen, vormingsprogramma, masterclass, oprichting van
een kenniscentrum)

OD 6

Communiceren over lokale en Vlaamse beleidsinitiatieven, promotie van de steden, bijdragen tot
positieve beeldvorming van de steden en sensibiliseren van de samenleving door te adverteren in de
media, PR-activiteiten, de website ‘thuis in de stad’, door uitreiking van de prijs “thuis in de stad” en
verspreiden van good-practices

OD 7 Samenwerking met de federale en Europese overheid in functie van afstemming van
beleidsinitiatieven
OD 8 Stimuleren van participatie (o.a. op wijkniveau, voor minder bereikbare groepen, organiseren van
stadsgesprekken)
OD 9 Ondersteuning van originele en innoverende projecten in steden
C. Instrumenten en activiteiten
Het decreet op het Stedenfonds, 13 december 2002
-

De decretaal bepaalde trekkingsrechten uitbetalen
De uitvoering van de beleidsovereenkomsten 2003 – 2007 opvolgen
Opmaak van addenda verdeling bijkomende trekkingsrechten 2007
Opvolging van de voortgangsrapportering 2007
Opmaak van de nieuwe beleidsovereenkomsten 2008 – 2013, afstemming op strategische contracten
Opvolging van de aanbevelingen van de visitatiecommissie 2005

Het decreet stadsvernieuwingsprojecten, 22 maart 2002 en ondersteuning projectmatige werking
-

Opvolging stand van zaken projecten oproep 1, oproep 2, conceptsubsidiëring
Uitbetaling van subsidieschijven en samenroepen van de kwaliteitskamer
Wijziging van besluit en vernieuwde samenstelling van de jury
Oproep 3 lanceren
Vergaderingen jury organiseren
Voorlegging van shortlist aan Vlaamse Regering
Opzetten van projectmatige werking voor projecten uit de 2de oproep
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Ontwikkeling monitoring en Wetenschappelijk onderzoek
-

Verdere ontwikkeling en bekendmaking van de stadsmonitor
Stimuleren van het gebruik van de stadsmonitor
Samenwerking met de Studiedienst Vlaamse Regering rond het beheer van de stadsmonitor
Planning actualisatie van de stadsmonografieën
Opvolging onderzoek ontwikkeling stadsklassen
Publicatie rond leerproces conceptsubsidiëring stadsvernieuwingsprojecten
Uitschrijven wetenschappelijk onderzoek in functie van de verdere ontwikkelingen in het stedenbeleid

Opmaak strategische contracten
-

Gesprekken met de steden organiseren
Aanstellen van een begeleidingsbureau voor begeleiding steden bij het opstellen van het algemeen
gedeelte van de strategische contracten
Organisatie van samenkomsten expertenwerkgroep
Organisatie van samenkomsten beleidsdomeinoverschrijdende ambtelijke werkgroep, organisatie van het
secretariaat,
Aanspreekpunt voor alle procespartners, bewaking voortgang van het proces
Opmaak van de ontwerp strategische contracten
Voorlegging ontwerp strategische contracten aan de Vlaamse Regering

Overleg en samenwerking met de steden
-

Regelmatig overleg tussen het kabinet, de administratie en de stadssecretarissen en de VVSG
Overleg van de minister met de steden. De minister functioneert hierbij als verbindingspersoon naar
andere Vlaamse en federale ministers en naar Europa toe
Ontwikkeling van acties door werkgroepen samengesteld uit vertegenwoordigers van het kabinet,
administratie en steden

Vormingsprogramma
-

-

Voorbereiden in overleg met de steden van een legislatuurbreed vormingsprogramma voor lokale
capaciteitsopbouw. Dit programma wordt uitgewerkt in overleg met het agentschap Binnenlands
Bestuur. Dit programma kan zich zowel richten naar lokale ambtenaren en mandatarissen
Opmaak stappenplan vormingsprogramma

Masterclass stedelijke omgevingsanalyses en diagnoses
-

Er wordt in het voorjaar 2007 een masterclass stedelijke omgevinganalyses en
diagnoses opgericht
Inventarisatie van gegevens die vandaag vanuit verschillende beleidsdomeinen aan de
steden gevraagd worden, overleg met betrokken administraties
Afstemming van de werkzaamheden van de masterclass op werkzaamheden rond vermindering planlast
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Oprichting ‘kenniscentrum’
-

De steden hebben de bedoeling nauwer samen te werken en richten begin 2007 een kenniscentrum op.
De steden stellen dat 2007 een opstartjaar is, waarin ze willen uitklaren hoe het kenniscentrum verder zal
evalueren. De minister wil de steden hiertoe de nodige ruimte geven en de stedelijke autonomie ten volle
respecteren.

Communicatie over het Vlaamse Stedenbeleid, verspreiden good-practices en website
-

-

Opzet van een geïntegreerd communicatieplan (positieve boodschap brengen over de steden,
bekendmaking van overheidsinitiatieven die de levenskwaliteit van de stad verhogen)
- informatie en sensibilisering via advertenties,
- verhogen van de media-aandacht via PR
- online informeren via de website. (Er zal verder gebouwd worden op de
bekendheid
van de merknaam “Thuis in de stad” www.thuisindestad.be).
Verspreiden van good-practices op de website, via het kenniscentrum, de deelname aan EUKN, de
organisatie van een pilootproject stadsklassen, uitgave van een publicatie rond conceptsubsidiëring, …

“Thuis in de Stad” –prijs
-

Uitschrijving van de prijs 2007 met 3 categorieën
Opmaak oproepfolder en lanceren oproep
Jury’s samenstellen voor de prijs 2007
Jury’s administratief en logistiek ondersteunen
De jurering voor de prijs 2007 organiseren
De uitreiking van de prijs 2007 organiseren, persconferentie en bekendmaking van de prijs

Samenwerking met de federale overheid
-

Overleg met de federale overheid om te komen tot een betere afstemming van het Vlaamse Stedenbeleid
en het Federaal Grootstedenbeleid
Overleg met de federale overheid betreffende beslissingen die ook een invloed kunnen hebben op het
Vlaamse Stedenbeleid

Samenwerking Europa
-

-

Samenwerking met de federale overheid in het kader van het Europese kennisnetwerk
voor stedelijk beleid (European Urban Knowledge Network – EUKN).
Opvolging van de hervorming van de Europese structuurfondsen, verdediging van de
belangen van de Vlaamse steden, opvolging voortgang stedelijke ontwikkelingsprojecten ingediend voor
de periode 2007 -2013
Horizontale basisallocatie voor multifunctionele projecten die worden ingediend voor de periode 2007 –
2013, programma 24.1, basisallocatie 43.01.
Stimuleren van participatie-initiatieven

-

Organisatie in samenwerking met de steden van stadsgesprekken
Onderzoek in samenwerking met de steden hoe in de stedelijke instellingen en organisaties meer
betrokkenheid van de burger gerealiseerd kan worden.
Stimuleren in samenwerking met de steden van participatie op wijkniveau
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Ondersteuning van orginele en innoverende projecten in steden
- Onderzoek projecten
- Opmaak van subsidiebesluiten
- Opvolging van projecten
- Uitbetaling subsidies

Dagelijkse organisatie team stedenbeleid
-

Bepalen van vormingsbehoeften over stedenbeleid bij de Vlaamse administratie
In samenspraak met de steden een inventaris opstellen van vormingsbehoeften bij de
steden
Doornemen van vakliteratuur
Deelnemen aan studiedagen, colloquia rond aspecten stedenbeleid
Uitnodigen van externe experts
- Afstemmen van werkzaamheden, investeren in teamwerking, systeem met teamvergaderingen op
regelmatige basis
Jaarplanning - kwartaalplanning - individuele planningsdocumenten
-

Rapportering aan de administratieve hiërarchie (afdelingshoofd, administrateur-generaal)
Overleg tussen administratie en het bevoegde kabinet via vergaderingen op regelmatige
basis

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters
a) Prestaties
-

De tijdige en correcte uitbetaling van de trekkingsrechten Stedenfonds
Opmaak beleidsovereenkomsten Stedenfonds 2008 - 2013
Uitbetalen subsidieschijven oproep 1 en 2
Lanceren van 3de oproep stadsvernieuwingsprojecten
Opzetten van projectmatige werking ter ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten oproep 2
Het wetenschappelijk onderzoek over stedenbeleid, het vervolgtraject van de stedelijke monografieën en
de ontwikkeling en beheer van de stadsmonitor verder begeleiden
Opvolgen onderzoek stadsklassen
Het afsluiten van onderzoeksopdrachten
Opvolgen van project stadsklassen
Organisatie van de thuis in de stadprijs
Het organiseren van vorming voor lokale besturen in het kader van het stedenbeleid
Communicatie van de Vlaamse regering over het stedenbeleid
Onderhoud en update website
Verspreiden van good-practices
Stimuleren van participatie-initiatieven
Organisatie stadsgesprekken
Subsidieverlening aan originele en innoverende projecten
Opmaak strategische contracten
Het organiseren van alle overlegstructuren
Informatieverwerving
Deskundigheidsbevordering teamleden
Algemene beleidsondersteuning

b) Prestatiedrijvers
Met betrekking tot het Stedenfonds
- Het decreet op het Stedenfonds van 13 december 2002
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Het besluit van de Vlaamse regering van 17 januari 2003 betreffende de uitvoering van het decreet op
het Stedenfonds

Met betrekking tot de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten
- Het decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten
- Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2002 betreffende subsidiëring van
stadsvernieuwingsprojecten
Met betrekking tot de opmaak van strategische contracten
- Beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006
Met betrekking tot de andere activiteiten
- Reglement thuis in de stad-prijs
- Acties opgenomen in beleidsbrief 2007
c) Budgettaire parameters
Het decreet op het Stedenfonds, 13 december
2002
Het decreet stadsvernieuwingsprojecten, 22
maart 2002
Monitoring en wetenschappelijk onderzoek (o.a.
stadsklassen)
Organisatie opmaak strategische contracten
Masterclass stedelijke omgevingsanalyses en
diagnoses
Organisatie overleg steden, werkgroepen
“Thuis in de Stad” –prijs
Vormingsprogramma
Communicatie over het Vlaamse Stedenbeleid en
website
Structureel overleg met de steden
Stimuleren van participatie-initiatieven
Ondersteunen van originele en innoverende
initiatieven
Ad hoc opdrachten
Werkingskosten stedenbeleid

ba 43.01
ba 43.02
Middelen FFEU (voorgaande jaren)
ba 12.03
Ba 12.02/12.05
ba 12.05
Ba 12.02
ba 43.03
ba 12.05
ba 12.04 en 12.05
12.02 en 12.05
12.05
33.01
ba 12.02
ba 12.02
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Hoofdstuk 2: Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Nihil
2. UITGAVEN
Basisallocatie 12.02 : Algemene werkingskosten m.b.t. het Stedenbeleid, met inbegrip van uitgaven
voor buitenlandse zending van de Vlaams minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur en
Stedenbeleid, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van
derden in zijn opdracht

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
120
79,75
122
98,36
124
124

De werkingskosten zijn noodzakelijk voor de dagelijkse werking van het agentschap voor wat de uitvoering
van het Stedenbeleid betreft.
Basisallocatie 12.03 : Studiekosten en onderzoeksopdrachten in het kader van het Stedenbeleid

Krediet
NGK
GVK
GOK

307
249

2004
Uitvoering in %
45,18
86,07

Krediet
307
249

2005
Uitvoering in %

2006
Krediet

49,89
30,45

307
246

2007
Krediet
207
246

In 2007 worden onder meer volgende onderzoeksopdrachten voorzien :
- onderzoek organisatie van de stadsklassen
- onderzoek geïntegreerde aanpak van stadsvernieuwingsprojecten
- onderzoek ontbrekende indicatoren stadsmonitor
Basisallocatie 12.04 : Allerhande uitgaven i.v.m. communicatie

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
127
100
129
99,96
131
131

Er wordt een meerjarige communicatiecampagne gevoerd. De campagne beoogt de bevolking te
sensibiliseren en attent te maken op de talrijke realisaties van de overheid die de steden ten goede komen.
Het uitgangspunt is de beeldvorming rond steden te verbeteren door te focussen op de kansen en
mogelijkheden die steden bieden.
Er wordt een evenwichtig beeld gegeven over de steden, een eerlijke kijk, een positieve boodschap over de
stad en alles wat “stedelijkheid” is. Daarbij worden in eerste instantie de concrete realisaties te baat genomen
(economische dynamiek, leuke woonomgeving, orginele renovaties, herbestemming van een site,
bewonersparticipatie, leuke winkelstraat, aangepast wonen voor ouderen, activiteiten voor kinderen …).
Daarnaast kunnen de specifieke initiatieven van de Vlaamse overheid op vlak van het stedenbeleid
stelselmatig en op gepaste tijdstippen worden gecommuniceerd.
Het communicatieplan loopt over meerdere sporen met name:
- Advertising die gevoerd werd via media in printvorm zoals kranten, magazines, folders, wenskaarten,
TV-spots en dergelijke.
- Public relations met als doel de aandacht in de media voor het onderwerp stedenbeleid te verhogen.

825

-

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

online informeren via de website “thuis in de stad”.

Basisallocatie 12.05 : Communicatie Stedenbeleid

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
600
99,94
700
36,84
700
700

Artikel 7 van het decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Vlaams
stedenfonds van 13 december 2002 geeft aan dat jaarlijks 700.000 euro wordt voorafgenomen voor vorming,
sensibilisering en communicatie. Die voorafname wordt volgens het decreet ingeschreven in het programma
53.2 op basisallocatie 12.05.
Op deze basisallocatie worden de kosten voor communicatiebureaus, aankoop van mediaruimte, onderhoud
website, aanmaak informatiebrochures en ontwikkelen van vormingsinitiatieven aangerekend.
Basisallocatie 33.01: Subsidies voor originele en innoverende projecten in steden
2004
Uitvoering in %

Krediet
NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering in %

Krediet

0

2006
Krediet

0

2007
Krediet
0

101

Het gaat hier om een nieuwe basisallocatie. De subsidies die verleend zullen worden zijn noodzakelijk om
originele en innoverende projecten in de stad aan te moedigen.
Het is de bedoeling dat vernieuwende praktijken worden uitgewerkt met een voorbeeldfunctie
(multiplicatoreffect). Deze voorbeeldprojecten kunnen inspirerend werken voor andere steden en kunnen
aanleiding geven tot structurele aanpassingen van de regelgeving. Zo zullen er incentives gegeven worden
voor gezamenlijke aanpak van initiatieven in een straat, wijk of stad.
Basisallocatie 43.01: Stedenfonds (decreet 13.12.2002)

Krediet
NGK
GVK
GOK

103.807
103.807

2004
Uitvoering in %
100
100

Krediet
107.465
107.465

2005
Uitvoering in %
100
100

2006
Krediet

2007
Krediet

111.251
111.251

115.170
115.170

Het Stedenfonds heeft de opdracht om Vlaamse steden financieel te ondersteunen bij het voeren van een
duurzaam stedenbeleid. Het Stedenfonds richt zich tot de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale
steden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en
Turnhout en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die optreedt als bevoegde instelling voor het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad.
Met het Stedenfonds wil de Vlaamse Regering, samen met deze steden en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, de volgende doelstellingen realiseren:
1° de leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stadsniveau als op wijkniveau;
2° de dualisering tegengaan
3° de kwaliteit van het democratisch besturen verhogen.
Het Stedenfonds heeft net als het gemeente- en provinciefonds een stijgingspercentage van 3,5%.
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Basisallocatie 43.02: Ondersteuning stadsvernieuwingsprojecten
2004
Uitvoering in %

Krediet
NGK
GVK
GOK

0

2005
Uitvoering in %

Krediet
0

2006
Krediet

2007
Krediet
0
7.042
2.113

De Vlaamse overheid wil steden financiële ondersteuning bieden bij de realisatie van goed onderbouwde en
doordachte stadsvernieuwingsprojecten met multifunctioneel karakter. Het moet gaan om projecten die een
hefboomfunctie hebben in een buurt, wijk of stadsdeel en voor een nieuwe dynamiek kunnen zorgen.
Volgende steden kunnen projecten indienen: de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden (Aalst,
Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout), de
provinciale steden (Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, KnokkeHeist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en
Waregem) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Het decreet stelt als vereiste dat de projecten gerealiseerd worden in een publiekprivate samenwerking. De
ingediende projecten worden geëvalueerd door een multidisciplinaire jury.
In het verleden werden de stadsvernieuwingsprojecten gefinancierd via de FFEU. Vanaf 2007 wordt er
binnen programma 53.20 een basisallocatie voorzien waar jaarlijks een krediet voor de stadsprojecten wordt
ingeschreven.
Er is een grote en permanente nood aan middelen voor stadsvernieuwingsprojecten. Het aantal en de omvang
voor oproep I en II overtrof in ruime mate de beschikbare middelen. Het hefboomeffect van de
stadsvernieuwingsprojecten is enorm. De stadsvernieuwingsprojecten worden uitgevoerd in PPS. De
ervaring met de stadsvernieuwingsprojecten leert dat de interesse van de private sector voor investeringen in
de stad groot is.
Bij goedkeuring van de projecten wordt een eerste voorschot van 30% uitbetaald. Voor 2007 wordt het
ordonnanceringskrediet dan ook bepaald op 7.042.000 x 0,3 = 2.112.600 euro
Basisallocatie 43.03: Subsidies voor de prijs “Thuis in de Stad”

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
226
68,58
226
67,04
226
175

De subsidie is bestemd voor de jaarlijkse “Thuis in de Stad”-prijzen. Deze prijzen worden toegekend op
basis van een vooraf vastgesteld wedstrijdreglement. Dit reglement bevat welomschreven criteria die door
een wedstrijdjury beoordeeld worden.
De "Thuis in de Stad"-prijs kent vanaf 2006 drie categorieën :
-

-

de prijs in categorie 1 bedraagt 125.000 euro en gaat naar een geïntegreerd infrastructureel project dat de
stad zowel ruimtelijk als fysiek verandert en waarbij verschillende aspecten van stedelijkheid aan bod
komen.
de prijs in categorie 2 bedraagt 25.000 euro en het thema wordt jaarlijks vastgesteld bij de evaluatie van
de vorige editie.
de prijs in categorie 3 bedraagt 25.000 euro en beloont een aantal bewoners/buurt/wijkinitiatieven.
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Het doel van de "Thuis in de Stad"-prijs is drieledig :
steden bekronen voor innovatieve realisaties
de innovatie op vlak van stedelijkheid stimuleren door geslaagde stadsvernieuwingsprojecten
onder de aandacht te brengen
verzamelen van goede voorbeelden om het stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te
inspireren.
Naast de "Thuis in de stad"-prijs werden in het verleden ook kleinere waardevolle ad hoc projecten
gesubsidieerd die uitmunten door hun originaliteit en hun innovatief karakter. Voor de subsidiëring van deze
projecten wordt in de begroting 2007 een nieuwe basisallocatie voorzien: 33.01 Subsidies voor originele en
innoverende projecten in de steden.
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PROGRAMMA 54.1
LANDBOUW - EN VISSERIJBELEID
DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering
Begroot krediet
Uitvoering
Begroot krediet Raming krediet
Begroot krediet
in duizend euro
in %
in duizend euro
in %
in duizend euro in duizend euro
0
0
0
51
60
71,40
99
50
1.077

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
51.274
99,06
10.255
92,08
7.836
85,59
801
2,21
52.802
98,91

2005
2006
Krediet in
Uitvoering
Krediet in
duizend euro
in %
Duizend euro
59.126
99,15 67.016+108BVJ
10.714
82,04
9.464
10.459
86,63
10.312
1.077
12,29
240
53.262
97,98
60.162

2007
Krediet in
duizend euro
19.973
4.918
6.747
1.150
2.257

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1 : Beleidsprioriteiten
Landbouw
Onze Vlaamse land- en tuinbouw wordt op vandaag geconfronteerd met twee grote uitdagingen:
enerzijds de verdere globalisering van de economie met als gevolg het wegvallen van de marktbescherming
en een grotere instabiliteit op de markten en
anderzijds de terechte vragen die onze Europese samenleving stelt op het vlak van dierenwelzijn, milieu,
voedselveiligheid, landschap,……enz..
Enkel bedrijven die professioneel te werk gaan, zullen deze uitdagingen in de toekomst te lijf kunnen gaan,
op voorwaarde dat de overheid hen hiervoor een rechtszeker kader biedt.
Ervaringen uit het verleden bewijzen dat bedrijven die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen in
staat zijn om de soms moeilijke uitdagingen met succes aan te gaan. Het melkquotabeleid en het mestbeleid
zijn twee voorbeelden van beleid waar meer ontwikkelingsmogelijkheden voor individuele bedrijven meer
kansen bieden voor een ganse sector.
De Vlaamse regering wil een beleid voeren dat bedrijven die professioneel te werk gaan maximale kansen
geeft en dát, ongeacht de omvang van deze bedrijven: klein of groot, intensief of extensief, al dan niet actief
op het vlak van verbreding.
Ook een bedrijf dat aan verbreding doet, moet op en top professioneel gerund worden.
We moeten er ons wel van bewust zijn dat niet alle bedrijven de uitdagingen van vandaag en morgen zullen
aankunnen. Niet elke land- en tuinbouwer zal er in slagen tijdig de nodige bedrijfsaanpassingen door te
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voeren. Sommigen zullen daarom een andere tak binnen de landbouw kiezen, weer anderen zullen
overwegen naar een andere beroepscategorie over te stappen of de keuze maken, al dan niet gedwongen, om
definitief te stoppen.
De overheid mag voor deze evoluties de ogen niet sluiten. Samen met de twee grootste landbouworganisaties
werd daarom het initiatief genomen om de vzw ‘Boeren op een kruispunt’ op te richten.
Bedoeling is dat binnen deze vzw zeer binnenkort een aantal begeleiders van start gaan, die boeren die zich
binnen hun beroepsloopbaan of binnen hun familiale context op een kruispunt bevinden, persoonlijk zullen
begeleiden om nieuwe wegen te vinden al dan niet binnen de sector.
Eind vorig jaar werden we als gevolg van een beslissing van de Europese regeringsleiders over de Europese
meerjarenbegroting geconfronteerd met een forse daling van de Europese middelen voor
Plattelandsontwikkeling.
De Vlaamse regering heeft er echter alles aan gedaan om in deze context de belangrijkste instrumenten van
het Vlaams landbouwbeleid overeind te houden.
Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds is hét instrument om de innovatie bij onze land- en
tuinbouwbedrijven te bevorderen en te ondersteunen.
De landbouwbegroting 2007 voorziet in een financiële injectie van meer dan 12 miljoen euro voor het VLIF
om enerzijds de tekorten aan Europese middelen en anderzijds het verwachte extra aantal dossiers als gevolg
van de gunstige economische conjunctuur in de sector op te vangen.
Ook voor de milieubeheersovereenkomsten (+ 2 miljoen euro) en het geïntegreerde plattelandsbeleid (+ 1,4
miljoen euro) konden flink wat extra middelen worden voorzien.
Ondanks de onverwachtse vermindering van de Europese medefinanciering zal de Vlaamse regering met
deze extra middelen in slagen om het landbouw- en plattelandsbeleid op peil te houden. De Vlaamse regering
heeft op die manier willen aantonen dat de Vlaamse samenleving bereid blijft te investeren in een sector met
toekomst, die de landbouwsector zeker is.
Het landbouwbeleid van deze regering steunt op vier pijlers: de versterking van de kwaliteit, de innovatie, de
samenwerking en de verjonging.
Hoe deze elementen in 2007 verder worden aangepakt wordt in de beleidsbrief 2007 nader omschreven.
Visserij
Een structurele aanpak van de problemen blijft de rode draad in het visserijbeleid. De sloopactie wordt
verder afgewerkt zodat er een nieuw evenwicht kan ontstaan tussen de totale vangstcapaciteit en de
vangstmogelijkheden. De doorgevoerde aanpassingen in het vlootbeleid en de quotaregeling worden
geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.
Daarnaast is het onderzoek naar en het implementeren van andere vistechnieken een speerpunt. We denken
hierbij specifiek aan het overschakelen op technieken die enerzijds minder energie verbruiken en die
anderzijds een duurzaam beheer van de visstocks mogelijk maken. Ook aquacultuur en het vangen en
vermarkten van niet gequoteerde soorten maken daar deel van uit. Op die manier moeten we stilaan werken
aan alternatieven voor de klassieke boomkorvisserij.
Daarmee zal invulling gegeven worden aan het Europees VisserijFonds dat op Europees niveau ingesteld is
met het oog op het subsidiëren van maatregelen voor het herstel en het behoud van het
concurrentievermogen van de vissersvloot en voor de ondersteuning van een milieuvriendelijke visserij. Er
wordt een nationaal strategisch plan uitgewerkt voor de periode 2007–2013 dat via operationele
programma’s in uitvoering wordt gebracht.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Artikel 06.01 (nieuw) – Diverse andere ontvangsten Beleidsdomein Landbouw en Visserij

( bedragen in duizend € )
AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
/
/
/
/

2005
Raming
/
/

2006
Raming bc

Uitvoering
/
/

2007
Raming
1
-

/
/

Deze basisallocatie moet toelaten de ontvangsten voor het Beleidsdomein Landbouw en Visserij te realiseren
Artikel 12.01 (nieuw)- Terugstorting van geldvoorschotten Beleidsdomein Landbouw en Visserij
andere dan op bestaansmiddelen

( bedragen in duizend € )
AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
/
/
/
/

2005
Raming
/
/

2006
Raming bc

Uitvoering
/
/

2007
Raming
50
-

/
/

Deze basisallocatie moet toelaten de ontvangsten voor het Beleidsdomein Landbouw en Visserij te realiseren
Artikel 16.01 - Inkomsten van het informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) in het kader
van de uitvoering van het Lambermontakkoord

( bedragen in duizend € )
AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
/
/
/
/

2005
Raming
0
99

2006
Raming bc

Uitvoering
0

0
50

2007
Raming
0
147

Het betreft inkomsten van het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) in het kader van de
uitvoering van het Lambermontakkoord (Samenwerkingakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde
bevoegdheden op het gebied van landbouw en visserij)
Het boekhoudnet van de afdeling Monitoring en Studie beschikt over een uitgebreid netwerk van land- en
tuinbouwboekhoudingen. Op basis van het selectieplan voor de Europese Unie worden de gegevens van de
bedrijven overgedragen aan het Informatienetwerk voor Landbouwboekhoudingen (ILB) dat deel uitmaakt
van de Europese Commissie.
In het protocol gevoegd bij het Samenwerkingakkoord wordt bepaald hoe de gewesten op permanente wijze
de verzameling van de landbouwgegevens organiseren of verzoeken om informatie die moet worden
verstrekt in samenhang met het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB) beantwoorden.
Tevens bepaalt het protocol op permanente wijze een samenwerking en gegevensuitwisseling tot stand te
brengen tussen de verschillende partijen om elk van hen in staat te stellen zijn verplichtingen dienaangaande
na te komen.
De inkomsten zijn afhankelijk van het bedrag dat per boekhouding vastgesteld wordt en van het aantal
afgewerkte boekhoudingen dat aan de Europese Commissie is ingediend. Voor 2007 (boekhoudjaar 2006)
zal AMS per bijgehouden landbouwboekhouding een bedrag van 145 € ontvangen . In 2007 werden voor
België 1200 boekhoudingen aan het ILB doorgegeven. 60% (of verdeelsleutel 7/12) van deze boekhoudingen
waren afkomstig vanuit het Vlaams gedeelte van het boekhoudnet.

831

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Artikel 16.02 (nieuw)- Acties van het Fonds voor Landbouw en Visserij

( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering
/
/
/
/

AO
TO

2005
Raming
/
/

2006
Raming bc

Uitvoering
/
/

2007
Raming
930

/
/

De kredieten van het Departement voor Landbouw en Visserij worden opgenomen in programma 54.10.
In het kader van BBB wordt het krediet overgeheveld van programma 54.9, ba. 16.01
De toegewezen ontvangsten worden gerealiseerd in het kader van het nieuwe decreet betreffende de
oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij ter vervanging van de bepalingen
betreffende het Fonds in het programmadecreet van 20.12.2002 dat op 10 mei 2006 in de plenaire
vergadering van het Vlaams parlement werd aangenomen. Het nieuwe decreet dat in voege treedt op
01.01.2006 werd op 19.05.2006 door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd.
Aangaande de gewone inkomsten van het Fonds kan een onderscheid gemaakt worden tussen de
verschillende sectoren :
1.Plantaardige sector
De bijdragen voor allerhande prestaties voor certificering, controle e.d. in de sector van de plantaardige
productie worden geïnd door het Fonds op basis van :
-

Het KB van 5.09.2001 tot wijziging van het KB van 25.10.1991 houdende
vaststelling van de
vergoedingen verschuldigd voor de keuring van zaaizaad en pootgoed voor land- en tuinbouw en
voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de land-, tuin- en bosbouw.
- Het KB van 24.09.1982 tot bepaling van de rechten te betalen inzake de inschrijving van de rassen in
de nationale rassencatalogi.
Koninklijk besluit van 23 .09. 1997 houdende vaststelling van het tarief van de ontledingen
uitgevoerd door de Rijksontledingslaboratoria (met betrekking tot zaaizaden)
- Koninklijk besluit van 10.10.2003 houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de uitvoering van
bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen behoren.
2.Dierlijke sector
De inkomsten van de dierlijke sector hebben betrekking op de retributies voor controles op bepaalde
handelsnormen voor vlees van pluimvee met name voor graankippen zoals bepaald in het MB van
19.04.1995.
Artikel 39.90 06/07/1994)

EOGFL- tegemoetkomingen (Fonds voor de landbouwvorming, art. 2 decreet

( bedragen in duizend € )
AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
60
71,40

2005
Raming
0

2006
Raming bc

Uitvoering
0

2007
Raming
0

0

Het betreft de EOGFL-ontvangsten ingevolge de deelname van de EU in de kosten verbonden aan naschoolse
opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.
In 2005 werd een bedrag geïnd van 125.981,88 euro, zijnde niet voorziene ontvangsten.
In 2006 en 2007 zijn in principe geen ontvangsten voorzien.
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2. UITGAVEN
Gevolg gevend aan de BBB-structuur van het beleidsdomein Landbouw en Visserij, werden de
basisallocaties van programma 54.10 en 54.90 herschikt, waarbij de basisallocaties die voornamelijk
betrekking hebben op het Departement Landbouw en Visserij werden ingeschreven in programma 54.10 en
deze van het Agentschap Landbouw en Visserij in programma 54.90.
Basisallocatie 01.90: Uitgaven i.v.m. de verwerking van de gegevens verzameld In het kader van het
landbouwmonitoringsnetwerk Vlaanderen in het kader van de uitvoering van het
Lambermontakkoord

VRK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
41
235,7%

2006
Krediet in
duizend euro
40

2007
Krediet in
duizend euro
50

Het boekhoudnet van het Centrum voor landbouweconomie beschikt over een uitgebreid netwerk van landen tuinbouwboekhoudingen. Momenteel telt het Vlaamse deel van het boekhoudnet een 500
landbouwboekhoudingen en een 300 tuinbouwboekhoudingen. Om informatie te verkrijgen over de
volledige populatie van land- en tuinbouwbedrijven worden de gegevens van de boekhoudingen gewogen
met behulp van de 15 mei-tellinggegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (N.I.S.). Met de
gegevens bekomen uit het boekhoudnet worden enerzijds de resultaten van de bedrijven opgesteld voor o.a.
de land- en tuinbouwers zelf (uitslagformulieren, overzichten) en anderzijds worden rapporten opgesteld die
de rendabiliteit van de Belgische land- en tuinbouwbedrijven weergeven en ter beschikking komen van
externe en interne gebruikers.
Bovendien verstrekt het boekhoudnet basisgegevens voor het bedrijfseconomisch onderzoek van het CLE en
externe onderzoeksinstellingen. Daarnaast worden de boekhoudkundige resultaten gebruikt voor het oplossen
van specifieke vragen met betrekking tot problemen in land- en tuinbouw (o.a. kabinetsvragen).
Op basis van het selectieplan voor de Europese Unie worden de gegevens van de bedrijven overgedragen aan
het Informatienetwerk voor Landbouwboekhoudingen dat deel uitmaakt van de Europese Commissie,
waarvoor jaarlijks ongeveer 100.000euro wordt geboekt op de middelenbegroting.
Deze middelen worden gebruikt voor:
- de contractuele werving van personeelsleden voor de statistische verwerking van deze gegevens, het
doorgeven ervan aan het ILB;;
- onderhoud- en exploitatiekosten van de informaticatoepassing Landbouwmonitoringsnetwerk;
- aanpassingen aan de informaticatoepassing
- de uitvoering van het protocol in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gewesten
Enkel een lopend onderhoudscontract met Cercosoft dient jaarlijks gehonoreerd te worden via het
begrotingsfonds, en dit ten bedrage voor 34.000 euro. Daarnaast kunnen nog steeds bijkomende onvoorziene
kosten komen mbt aankoop extra hardware of eventuele reparaties en herstellingen.

Basisallocatie 01.91 (nieuw): Acties van het Fonds voor Landbouw en Visserij

VRK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2006
Krediet in
duizend euro
/

2007
Krediet in
duizend euro
900

De kredieten van het Departement voor Landbouw en Visserij worden opgenomen in programma 54.10.
In het kader van BBB wordt het krediet overgeheveld van programma 54.9, ba. 01.90
1.Plantaardige sector
Personeelskosten, werkingskosten en kosten verbonden aan opdrachten
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toevertrouwd aan derden in de plantaardige sector :
- Vergoedingen aan diverse instituten en laboratoria voor prestaties en diensten i.v.m.
de kwaliteitscontrole voor teeltmateriaal van land-,tuin- en bosbouwgewassen.
- Vergoedingen aan binnenlandse instituten voor prestaties en diensten in verband
met rassenonderzoek ( Centra voor landbouwkundig onderzoek, landbouwfaculteiten en andere onderzoeksinstellingen o.a. het Koninklijk Belgisch Instituut voor
de Verbetering van de Biet).
- Vergoedingen aan buitenlandse instellingen voor de overname van onderzoeksresultaten betreffende onderzoek naar onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid van plantenvariëteiten van land-,tuin- en bosbouwsoorten.
- Specifieke kosten voor kwaliteitscontrole van teeltmateriaal zaaizaden inbegrepen.
2. Dierlijke sector
Werkingskosten en kosten verbonden aan opdrachten toevertrouwd aan derden in de dierlijke sector
-Sector Rundvee :
BVR van 03-10-2003 en MB van 25-11-2003 en 16-06-2004
-Sector Varkens :
BVR van 23-01-2004 en M.B.van 23-01-04 en MB 16-06-2004 ( indeling van geslachte varkens)
-Sector Pluimvee :
Kwaliteit van de dieren :uitvoering lastenboek ( KB van 2.06.1998 )

Basisallocatie 11.01 (nieuw): Vergoedingen aan de regeringscommissaris bij het Belgisch interventieen restitutiebureau

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2006
Krediet in
duizend euro

2007
Krediet in
duizend euro
/

4

Het Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau BIRB is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.
Tot de opdrachten van het BIRB behoren (ikv het Europees landbouwbeleid) de uitvoering en uitbetaling van
de interventie- en restitutiesteun, alsook de controle van de uitgaven.
Via het Lambermontakkoord werd het landbouwbeleid en de visserij de bevoegdheid van de Gewesten, maar
één van de uitzonderingen voorziet dat de federale overheid bevoegd blijft voor het BIRB 'met dien
verstande dat de gewesten in zijn schoot beschikken over een gegarandeerde en significante
vertegenwoordiging'.
Via de wet van 7 juli 2002 werd de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het BIRB gewijzigd
en voorziet in nieuwe bepalingen voor het aanduiden van de leden van de Raad van Bestuur, het bestendig
Comité en de regeringscommissarissen.
Op deze basisallocatie worden de toelage en presentiegelden voor de Vlaamse regeringscommissaris
aangerekend. In het kader van BBB werd het krediet overgeheveld van programma 54.90 ba 11.01.
Basisallocatie 12.01: Specifieke werkingskosten en uitgaven voor aankoop van niet duurzame goederen
en diensten voor het Departement Landbouw en Visserij

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
282
66,21

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
565
69,88

2006
Krediet in
duizend euro
572

2007
Krediet in
duizend euro
858
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Gevolg gevend aan de nieuwe BBB-structuur, werd het gedeelte van de vroegere kredieten van progr. 54.10,
ba 1201 en progr. 54.90 ba 12.01 dat betrekking had op het Departement Landbouw en Visserij ingeschreven
op progr. 54.10, ba 12.01.
Deze basisallocatie omvat de specifieke werkingskosten van het Departement Landbouw en Visserij.
Basisallocatie 12.02 (nieuw): Allerhande uitgaven in het kader van de stimulering van de biologische
landbouw

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/
/
/

2006
Krediet in
duizend euro
/
/

2007
Krediet in
duizend euro
190
58

Uitgaven en subsidies ter stimulering van de biologische landbouw zijn over meerdere basisallocaties
gespreid. O.m.
- progr. 54.10 ba 12.02 ‘allerhande uitgaven ikv de stimulering biologische landbouw’
- progr. 54.10 ba 31.04 ‘werkingssubsidie voor Bioforum Vlaanderen vzw’
- progr. 54.10 ba 31.09 ‘subsidies ikv de stimulering biologische landbouw’
Ook binnen andere basisallocaties zonder verwijzing naar ‘biologische landbouw’ in de libellé, kaderen
initiatieven ter stimulering van de biologische landbouw: bv
- progr. 54.90 ba 5101 ‘ondersteuning mbt het toepassen van milieuvriendelijke
landbouwproductiemethoden’, waar o.a. de hectaresteun biologische landbouw wordt aangerekend
- Vlif- steun voor investeringen in biologische landbouwbedrijven
- …
Opdrachten voor de uitvoering van het Vlaamse Actieplan Biologische Landbouw II werden tot op heden
aangerekend op ba 12.03, waar een NGK was voorzien. Aangezien dergelijke opdrachten een langere
uitvoering kunnen hebben, wordt ervoor geopteerd om over te schakelen op een gesplitst krediet en wordt
een nieuwe basisallocatie ingeschreven, nl ba 12.02.

Basisallocatie 12.03: Allerhande uitgaven in het kader van de stimulering van de biologische landbouw
(p.m.)

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
78
58,97

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
94
68,94

2006
Krediet in
duizend euro
58

2007
Krediet in
duizend euro
0

Op deze basisallocatie werden opdrachten aangerekend voor de uitvoering van het Vlaamse Actieplan
Biologische Landbouw II. Tot op heden was daarvoor een NGK voorzien. Aangezien dergelijke opdrachten
een langere uitvoering kunnen hebben, wordt ervoor geopteerd om over te schakelen op een gesplitst krediet
en wordt een nieuwe basisallocatie ingeschreven, nl ba 12.02. Teneinde de verbintenissen van 2006 te
kunnen betalen in 2007, wordt deze ba nog p.m. behouden.
Basisallocatie 12.04: Allerhande uitgaven i.v.m. communicatie

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
201
37,38

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
143
51,92

2006
Krediet in
duizend euro
206

2007
Krediet in
duizend euro
383

Deze basisallocatie is bestemd voor de aanrekening van uitgaven ikv het communicatiebeleid van het
beleidsdomein Landbouw en Visserij. O.m. deelname aan tentoonstellingen en evenementen ( Agribex,
Agriflanders, Vlaanderendag,…), folders, jaarverslagen, studierapporten, landbouwrapport, communicatie
PDPO,…
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Basisallocatie 12.05: uitgaven in het kader van de ontwikkeling naar meer duurzame
landbouwsystemen.

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
0
0
212
54,34

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
571
88,15
263
42,78

2006
Krediet in
duizend euro

2007
Krediet in
duizend euro

0
597

0
150

Tot 2006 waren er binnen programma twee basisallocaties waar meerjarige opdrachten werden op
aangerekend:
• (2006) 12.05 Uitgaven in het kader van de ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen
• (2006) 12.07 Allerhande uitgaven voor meerjarige projecten in het kader van de werking van de
afdeling Monitoring en Studie.
Bij de begrotingscontrole 2006 werd het GVK van ba 1205 op 0 gezet en zullen in de toekomst dergelijke
opdrachten voor het ganse departement Landbouw en Visserij op ba 1207 worden aangerekend. De nog
resterende vastleggingen van voor 2006 zullen verder op ba 1205 worden betaald, waarna deze basisallocatie
kan worden geschrapt.

Basisallocatie
12.06:
Uitgaven
ontwikkelingssamenwerking

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
95
0
109
81,88

in

het

kader

van

samenwerkingsakkoorden

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
26
43,98
68
81,74

2006
Krediet in
duizend euro

en

2007
Krediet in
duizend euro
6
6

0
0

Ba 1206 was een uitgavenpost voor de financiering van verscheidene uitwisselingen tussen Vlaanderen en
andere landen in het kader van samenwerkingsakkoorden en -programma’s.
Aangezien deze basisallocatie budgettair zeer beperkt is, wordt ervoor geopteerd deze basisallocatie niet
verder aan te houden, aangezien de kosten die hierop werden aangerekend in principe ook op andere
basisallocaties kunnen worden aangerekend:
- bekostiging van een financieringsbijdrage voor het Europese samenwerkingsverband rond
Plattelandsontwikkeling (PURPLE) op ba 35.81 (werkingkosten en bijdragen i.v.m. internationale
organisaties)
- andere kosten op ba 12.01 specifieke werkingskosten

Basisallocatie 12.07: Allerhande uitgaven in het kader van versterking van het onderzoeks- en
innovatiepotentieel binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
147
60,24
80
67,21

2006
Krediet in
duizend euro
181
137

2007
Krediet in
duizend euro
302
247

Binnen deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend voor externe beleidsondersteunende
onderzoeksprojecten op het vlak van landbouw en visserij. Deze opdrachten sluiten nauw aan bij de
beleidsprioriteiten.
Tot 2006 waren er binnen programma twee basisallocaties waar meerjarige opdrachten werden op
aangerekend:
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•
•

(2006) 12.05 Uitgaven in het kader van de ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen
(2006) 12.07 Allerhande uitgaven voor meerjarige projecten in het kader van de werking van de
afdeling Monitoring en Studie.
In de toekomst zullen dergelijke opdrachten voor het ganse Departement Landbouw en Visserij op ba 1207
worden aangerekend.

Basisallocatie 12.09: Uitgaven in het kader van procesbeheersing en de administratieve
vereenvoudiging in de landbouw

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
251
99,70
343
99,69

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
204
99,54
454
88,54

2006
Krediet in
duizend euro
217
56

2007
Krediet in
duizend euro
219
201

Deze basisallocatie is bestemd voor de aanrekening van uitgaven met betrekking tot administratieve
vereenvoudiging en procesbeheersing. Dit o.m. te gevolge van aanpassingen van de interne organisatie aan
nieuwe en/of gewijzigde regelgeving; of ten gevolge van veranderende processen
Het ordonnanceringskrediet voor 2007 werd in overeenstemming gebracht met de verwachte betalingen voor
2007.
Basisallocatie 12.10: Uitgaven in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling voor het
beleidsdomein Landbouw en Visserij (EU-cofinanciering)

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
0
0
0
0

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
0
0
0
0

2006
Krediet in
duizend euro
79
79

2007
Krediet in
duizend euro
220
180

Op basisallocatie 12.10 worden uitgaven voorzien (Vlaamse bijdrage voor het beleidsdomein Landbouw en
Visserij) mbt:
- de evaluatie van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 2000-2006
In de loop van 2007-2008 dient het Programma voor plattelandsontwikkeling 2000-2006 grondig te worden
geëvalueerd (VO 1257/1999). Door de Europese Commissie is vastgelegd dat een ex-post evaluatie van dit
programma door een onafhankelijke evaluator dient te worden opgemaakt.
- PDPO 2007-2013
Binnen deze basisallocatie zullen uitgaven worden aangerekend die kaderen binnen het nieuwe PDPO en die
door de EU worden gecofinancierd, o.m. technisch bijstand (evaluatie,…), en de uitgaven ikv het ruraal
netwerk van het PDPO
Basisallocatie 12.11: Uitgaven in het kader van de uitvoering van Leader+ (EU-cofinanciering)

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
27
0
47
95,34

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
0
0
27
98,14

2006
Krediet in
duizend euro
0
33

2007
Krediet in
duizend euro
0
43

Binnen deze basisallocatie kaderen uitgaven in het kader van de uitvoering van het communautaire initiatief
voor plattelandsontwikkeling Leader+ (2000-2006). Het programma loopt van 2000-2006, maar de uiterste
datum voor boeking van uitgaven is 31 december 2008.
Een deel van de kredieten voorzien in het Leader+ programma voor onderdeel 3 'netwerkvorming' werd
uitgetrokken voor de aanstelling van de Activeringscel en vastgelegd op de begroting 2003. De betaling
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gebeuren tussen 2004-2007. In de begroting 2007 worden enkel nog GOK’s ingeschreven om deze opdracht
te kunnen uitbetalen.
Basisallocatie 30.27 (nieuw): Subsidies aan praktijkcentra land- en tuinbouw, aan landbouwkamers,
landbouwcomicen, tuinbouwverenigingen, waarschuwingsdiensten

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2006
Krediet in
duizend euro
/

2007
Krediet in
duizend euro
2.249

Als gevolg van BBB werd dit krediet overgeheveld van programma 54.90 ba 30.27.
Op basisallocatie 30.27 worden volgende subsidies voorzien:
- subsidies aan praktijkcentra voor landbouw en tuinbouw: 2.067.000 euro
- subsidies aan provinciale landbouwkamers en landbouwcomicen: 25.000 euro
- subsidies in het belang van de land- en tuinbouw:
- fytosanitaire waarnemingen en waarschuwingen: 83.000 euro
- subsidies aan tuinbouwverenigingen: 8.000 euro
- subsidies voor prijskampen, tentoonstellingen, verenigingen en acties en andere land- en
tuinbouwmanifestaties: 36.000 euro
- subsidies in het kader van acties Limburgplan: 30.000 euro

Basisallocatie 30.30 (nieuw): Subsidies aan veeteeltverenigingen in de fokkerijsectoren rundvee,
varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, pluimvee en konijnen, genetische diversiteit, aan het
Vlaams Fokkerijcentrum en aan de cel begeleiding karkasclassificatie

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2006
Krediet in
duizend euro
/

2007
Krediet in
duizend euro
2.008

Als gevolg van BBB werd dit krediet overgeheveld van programma 54.90 ba 30.30 en 30.31. Het betreft
subsidies aan erkende fokkersverenigingen in het kader van de kwaliteit van de dieren en van de dierlijke
producten.
Subsidies worden ook verleend aan derden enerzijds voor het uitvoeren van opdrachten in het kader van de
wetenschappelijke begeleiding van de karkasclassificatie van geslachte varkens en volwassen runderen en
anderzijds voor de ondersteuning van de werking van het fokkerijcentrum.
−
−
−
−
−
−
−

Fokkerijsector rundvee
KB van 23 september 1971 en ministerieel besluit van 27 februari 1991
Fokkerijsector varkens
KB van 2 september 1992 en ministeriële besluiten van 3 februari 1992 en 16 maart 2005
Fokkerijsector paarden en ezels
KB van 10 december 1992 en ministeriële besluiten van 23 december 1992 en 16 maart 2005
Fokkerijsector kleine herkauwers (schapen en geiten)
KB van 20 oktober 1992 en ministeriële besluiten van 21 oktober 1992 en 21 maart 2005
Fokkerijsector Pluimvee en konijnen
KB van 2 juni 1998 en ministerieel besluit van 17 september 1998 en 17 maart 2005
Fokkerijsector Genetische diversiteit
KB van 20 oktober 1992 en ministeriële besluiten van 21 oktober 1992, 21 maart 2005 en 21 maart 2006
KB van 2 juni 1998 en ministerieel besluit van 17 september 1998 en 17 maart 2005.
Vlaams Fokkerijcentrum
Besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 en ministerieel besluit van 25 oktober 2005
Karkasclassificatie – cel begeleiding karkasclassificatie
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Besluiten van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 en 23 januari 2004 en ministeriële besluiten van
25 november 2003 en 23 januari 2004
Basisallocatie 31.01: Subsidies in het kader van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot land- en
tuinbouwproducten (EU-cofinanciering)

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
48
100
0
0

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
168
95,55
18
53,33

2006
Krediet in
duizend euro

2007
Krediet in
duizend euro

0
85

0
82

Deze basisallocatie werd bij de begrotingscontrole 2004 ingevoerd om meerjarige projecten in het kader van
het kwaliteitsbeleid met betrekking tot land- en tuinbouwproducten te kunnen aanrekenen. Tot dan toe was
enkel een NGK voorzien.
Aangezien de maatregelen die voorzien waren om hierop aan te rekenen, kaderen binnen het
Programmeringdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO), naar analogie met een aantal maatregelen
die werden aangerekend op ba 31.02, wordt ervoor geopteerd om deze uitgaven te bundelen en gezamenlijk
onder te brengen onder ba 31.02. Hierdoor wordt geen GVK meer ingeschreven op ba 31.01, en wordt enkel
nog GOK voorzien om de resterende betalingen te kunnen uitvoeren.
Basisallocatie 31.02: Subsidies in het kader van het PDPO en Leader+ (EU-cofinanciering)

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
1.859
68,61
1.167
93,55

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
3.227
59,57
3.075
75,94

2006
Krediet in
duizend euro
1.108
2.474

2007
Krediet in
duizend euro
1.155
2.474

Binnen deze basisallocatie werden t.e.m. 2005 uitgaven aangerekend die kaderen binnen :
- het communautaire initiatief Leader+ 2000-2006
- Visserij- en Aquicultuur 2000-2006
- Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandontwikkeling 2000-2006
(zorgboerderijen en demonstratieprojecten)
- landbouweducatie

(PDPO)

Sinds 2006 worden volgende uitgaven aangerekend:
- het communautaire initiatief Leader+ 2000-2006
- Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandontwikkeling 2000-2006 (PDPO)
- zorgboerderijen,
- sensibiliseringsprojecten
Voor de begroting 2007 worden kredieten voorzien voor:
- Leader+:
Leader+ is een communautair initiatief voor plattelandsontwikkeling 2000-2006, dat uitvoering kent tot
2008.
Binnen basisallocatie 31.02 dient voor 2007 een deel van de Vlaamse cofinanciering voorzien te worden
voor de uitvoering van onderdeel 1 ‘ontwikkelingsplannen’ en onderdeel 2 ‘samenwerkingsprojecten’ als
GOK. Er zijn geen nieuwe vastleggingen meer voorzien.

- PDPO
- sensibiliseringsprojecten
Deze uitgaven kaderen binnen:
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decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de
erkenning van centra voor meer duurzame landbouw.
BVR betreffende het erkennen van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van
een duurzame landbouw (goedgekeurd door de VR d.d. 14.7.2004)

- zorgboerderijen:
Deze uitgaven kaderen binnen :
- decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de
erkenning van centra voor meer duurzame landbouw.
- BVR van 14 oktober 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van
zorgvragers op land- en tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling.
- Visserij- en aquicultuur
De steunverlening voor de visserij- en aquicultuursector wordt bepaald binnen de programmering "Visserij
buiten doelstelling 1" 2000-2006. Een gedeelte van de maatregelen verkrijgt de noodzakelijke steun van de
lidstaat (Vlaamse gewest) binnen het FIVA; voor een gedeelte van het programma, vervat in de acties binnen
Maatregel 4 “Andere maatregelen” en Maatregel 5 “Technische bijstand”, dienen ad hoc Vlaamse middelen
voorzien.
Vanaf 2006 werd voor deze uitgaven een specifieke basisallocatie voorzien, ba 31.08. Voor de betalingen op
de bestaande vastleggingen dient echter nog het nodige ordonnanceringskrediet te worden voorzien.
- Landbouweducatie
Binnen deze basisallocatie worden subsidies voor landbouweducatie voorzien die kaderen binnen :
- decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden
en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw;
- besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het erkennen van centra voor
landbouweducatie en het subsidiëren van landbouweducatieve activiteiten.
Via landbouweducatieve en visievormende activiteiten rond meer duurzame landbouw wordt ernaar
gestreefd de kennis, de dialoog en de visievorming inzake meer duurzame landbouw een meer duurzame
consumptie van landbouwproducten bij de bevolking in het algemeen of bij bepaalde doelgroepen te
bevorderen en op die manier het maatschappelijk draagvlak van meer duurzame landbouw te versterken
Hiertoe kunnen verenigingen erkend worden als centrum voor landbouweducatie. Momenteel zijn tien
verenigingen erkend. Jaarlijks kan aan te hoogste vijf erkende centra een subsidie van maximaal 100.000
euro verleend worden voor de uitvoering van een actieplan voor het komende kalenderjaar. De betaling
gebeurt in twee schijven: 40% bij aanvang van het kalenderjaar; 60% bij aanvaarding en goedkeuring van het
jaarrapport en de financiële afrekening. Vanaf 2006 worden deze dossiers aangerekend op ba 33.06. Op ba
31.02 dienen nog de saldi van de dossiers 2005 te worden betaald in 2007.
Basisallocatie 31.03:
cofinanciering)

NGK

Subsidies

voor

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
3.271
100

landbouwvormingsactiviteiten

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
3.310
93,63

(gedeeltelijk

2006
Krediet in
duizend euro
3.052

met

EU-

2007
Krediet in
duizend euro
3.086

Deze uitgaven gebeuren in uitvoering van het B.V.R. van 04/06/2004 betreffende de toekenning van
subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, in uitvoering van het decreet van 4
maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van
centra voor meer duurzame landbouw. Het betreft naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector,
die een essentieel onderdeel van het landbouwvormingsbeleid
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De vraag naar cursussen, korte vormingsactiviteiten en stages is vrij constant. De middelen worden
medegefinancierd door de EU in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor
Plattelandsontwikkeling.
Daarnaast zijn er ook nog innovatieve vormingsprojecten: hoofdstuk V van het BVR bepaalt dat de minister
maximaal 5% van de voor de naschoolse landbouwvorming beschikbare begrotingskredieten kan besteden
aan de ondersteuning van innovatieve vormingsprojecten. Hiervoor is geen medefinanciering van de EU
voorzien.
Basisallocatie 31.04 (nieuw): Werkingssubsidie voor Bioforum Vlaanderen vzw

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2006
Krediet in
duizend euro
/

2007
Krediet in
duizend euro
618

Bij de BC 2006 werd afgesproken om vanaf 2007 een nominatum subsidie voor Bioforum in te schrijven.
Het volledige krediet wordt gebruikt om de werking van Bioforum Vlaanderen vzw te subsidiëren voor het
werkingsjaar 2007-2008 in uitvoering van het Vlaams Actieplan Biologische landbouw II.
In uitvoering van het Actieplan Biologische Landbouw, kreeg Bioforum in de periode 2001-2006 jaarlijks
subsidies om een kennis- en informatiecentrum voor biologische landbouw op Vlaams niveau uit te bouwen.
Goede basiskennis én objectieve en actuele informatie zijn immers uiterst belangrijk voor de biologische
bedrijfsvoering en voor de bioconsument. Een betrouwbare kennis- en informatiebron is essentieel in het
omschakelingsproces naar bioconsumptie, bioproductie, bioverwerking en biohandel.
Bovendien krijgt Bioforum als koepel voor de biologische landbouw sinds 2003 een subsidie met als doel
een coördinatiecentrum voor de biosector in Vlaanderen op te richten, een duurzame structuur te garanderen,
de communicatie van de Vlaamse biosector te bevorderen, samenwerking binnen de sector te stimuleren en
te komen tot een voorstel voor een duurzame netwerkstructuur op lange termijn.
Bioforum Vlaanderen is intussen uitgegroeid tot een volwaardige koepelorganisatie. Het is een stevige
beheers- en overlegstructuur van 10 lidorganisaties die de biosector coördineert en de lidorganisaties
ondersteunt in hun werking. Bioforum heeft zich ontwikkeld op 4 pijlers: zij is het aanspreekpunt voor de
overheid wat betreft bio-wetgeving, zij is met een beleidswerking gestart, zij werkt aan communicatie over
bio naar het brede publiek en bouwde de Biotheek uit tot een volwaardig infopunt.
In het voorjaar van 2006 legde de minister van landbouw een projectvoorstel voor de verdere werking van
Bioforum in de periode 2006-2008 voor aan de Vlaamse regering. Dit voorstel vloeide voort uit het
beleidsplan 2006-2008 van Bioforum ‘Bio op de kaart’.
De Vlaamse regering ging principieel akkoord om een werkingssubsidie toe te kennen aan de v.z.w.
Bioforum Vlaanderen voor de werkingsjaren 2006/2007 (jaarplan 2006) en de 2007/2008 (jaarplan 2007).
De Vlaamse regering hechtte haar goedkeuring aan het Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot
toekenning van een subsidie voor het project “Netwerk Bioforum Vlaanderen - Bio op de kaart. Werkjaar
2006/2007 en 2007/2008” van Bioforum Vlaanderen, dat de subsidie voor het werkingsjaar 2006/2007
regelt.
Op advies van de minister van begroting, stelde de Vlaamse regering voor om bij de begrotingsopmaak 2007
nominatim een facultatieve werkingssubsidie van 617.500 euro voor het werkingsjaar 2007/2008 op te
nemen in de algemene uitgavenbegroting 2007.
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Basisallocatie 31.05: Subsidies in het kader van het onderzoek en de ontwikkeling naar meer
duurzame landbouwsystemen

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
744
99,96
991
95,36

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
744
99,96
936
73,94

2006
Krediet in
duizend euro
744
744

2007
Krediet in
duizend euro
0
206

Deze basisallocatie was bestemd voor de aanrekening van de uitgaven voor het Steunpunt Duurzame
Landbouw, conform de beheersovereenkomst. 2006 was het laatste werkingsjaar voor Stedula. De laatste
schijf van de subsidie wordt in 2007 betaald. Na afloop van het project worden personeel en middelen
geïntegreerd in het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO).

Basisallocatie 31.08: Subsidies in het kader van de structuurverbetering in de visserij- en de
aquicultuursector (EU-cofinanciering)

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/
/
/

2006
Krediet in
duizend euro
500
209

2007
Krediet in
duizend euro
1.000
842

Voor de periode 2007-2013 wordt in het kader van de nieuwe EU-structuurfondsen een nieuwe EUstructuurverordening voor de visserij van kracht, met name het Europees Visserijfonds (EVF). Met dit fonds
wil de Commissie nadrukkelijk middelen inzetten voor een duurzaam visserijbeleid. De beleidsmatige basis
hiervoor is het eind 2002 hervormde Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). De doelstelling van dit
hervormde GVB is ervoor zorg te dragen dat
de exploitatie van aquatische bestanden onder
milieuvriendelijke, economische en sociale voorwaarden geschiedt.
De steunverlening voor de visserij- en aquicultuursector wordt bepaald binnen het kader van het Nationaal
Strategisch Plan en het Operationeel Programma Visserij voor Vlaanderen voor de periode 2007-2013. Een
gedeelte van de maatregelen verkrijgt de noodzakelijke steun van de lidstaat (Vlaamse gewest) binnen het
FIVA. Voor een gedeelte van het programma, vervat in de acties binnen Maatregel 3 “Maatregelen van
collectief belang en die een duurzamer beheer van de bestanden bewerkstelligen” (bijv. selectieve
visserijtechnieken) en Maatregel 5 “Technische bijstand”, dienen ad hoc Vlaamse middelen voorzien.
De BA 31 .08 wordt vanaf 2006 gebruikt voor de visserij en aquicultuur projecten.

Basisallocatie 31.09: Subsidies in het kader van de stimulering biologische landbouw

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
1.768
94,45
1.198
58,66

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
900
99,98
900
99,07

2006
Krediet in
duizend euro
1.170
1.640

2007
Krediet in
duizend euro
736
1.354

Uitgaven en subsidies ter stimulering van de biologische landbouw zijn over meerdere basisallocaties
gespreid. O.m.
- progr. 54.10 ba 12.02 ‘allerhande uitgaven ikv de stimulering biologische landbouw’
- progr. 54.10 ba 31.04 ‘werkingssubsidie voor Bioforum Vlaanderen vzw’
- progr. 54.10 ba 31.09 ‘subsidies ikv de stimulering biologische landbouw’
Ook binnen andere basisallocaties zonder verwijzing naar ‘biologische landbouw’ in de libellé, kaderen
initiatieven ter stimulering van de biologische landbouw: bv
- progr. 54.90 ba 5101 ‘ondersteuning mbt het toepassen van milieuvriendelijke
landbouwproductiemethoden’, waar o.a. de hectaresteun biologische landbouw wordt aangerekend
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Vlif- steun voor investeringen in biologische landbouwbedrijven
…

Binnen deze basisallocatie kaderen allerhande subsidies ter stimulering van de biologische landbouw. Het
krediet wordt volledig aangewend voor de uitvoering van acties uit het Vlaams Actieplan voor de
Biologische Landbouw II. De overheid wil de professionalisering bevorderen en versnippering van de
middelen tegengaan. Daarom wordt ook voor 2007 de keuze gemaakt voor een beperkt aantal maar
substantiële projecten. De subsidie aan vzw Bioforum gebeurt vanaf 2007 ipv via deze basisallocatie, als
nominatim subsidie via ba 31.04.
Basisallocatie 31.50: Subsidies en premies inzake zeevisserij

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
228
99,79

2006
Krediet in
duizend euro
232

2007
Krediet in
duizend euro
237

Deze basisallocatie is bestemd voor de aanrekening van:
- de toelage fonds voor scheepsjongens 2007 (KB 31/12/1975)
Hieronder vallen de overheidstussenkomst in de scheepsjongensbezoldiging, de werkingskosten ten
laste van de overheid en onvoorziene kosten.
- boekhoudpremies (KB 1/3/1958)

Basisallocatie 31.90: Subsidies in het kader van het landbouwvormingsbeleid

VRKv
VRKo

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
800
2,21
2.589
15,31

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
926
3,86
2.319
7,93

2006
Krediet in
duizend euro
200
200

2007
Krediet in
duizend euro
200
200

Dit krediet is noodzakelijk om de Europese middelen die het MVG voorgefinancierd heeft terug te kunnen
aanwenden voor landbouwvormings-activiteiten.
Het betreft uitgaven voor landbouwvormingsactiviteiten en demonstratieprojecten die door de EU
gecofinancierd werden in het kader van het PDPO 2000-2006, alsook uitgaven m.b.t. specifieke
landbouwvormingsactiviteiten.

Basisallocatie 32.03: Steun voor de begeleiding van land- en tuinbouwers in moeilijkheden of in
reconversie (p.m.)

NGK

Krediet in
duizend euro
70

2004
Uitvoering
In %
25,71

2005
Krediet in
duizend euro
70

Uitvoering
in %
45,71

2006
Krediet in
duizend euro
50

2007
Krediet in
duizend euro
0

Basisallocatie 32.03 was bestemd voor de aanrekening van subsidies van steun in uitvoering van het besluit
van de Vlaamse Regering van 2/11/2002 inzake de steun voor de begeleiding van land- en tuinbouwers in
moeilijkheden of in reconversie. De steunverlening aan de begeleiding van bedrijven in moeilijkheden onder
de huidige vorm wordt eind 2006 stopgezet. Er is gezocht naar een alternatief via andere kanalen. Nl. via een
nieuw op te richten vzw, die vanuit de Vlaamse overheid wordt gesteund vanuit ba 33.04.
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Basisallocatie 33.02: Subsidies aan het EVA Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
4.525
100

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
4.553
100

2006
Krediet in
duizend euro
4.957

2007
Krediet in
duizend euro
5.001

VLAM is krachtens het decreet van 07/05/2004, afgekondigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van
09/12/2005, sedert 01/01/06 omgevormd tot het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap “Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing”.
De taken van beleidsuitvoering van VLAM staan opgesomd in art 5 van het decreet van 07/05/2004. Behalve
de traditionele opdracht, op het vlak van de promotie in binnen – en/of buitenland van de producten en
diensten van de Vlaamse land-, tuinbouw, visserij en agro-alimentaire sector, meer bepaald deze waarvoor
verplichte bijdragen door de economische actoren betaald worden, is VLAM nu ook expliciet gelast met :
het verzamelen en verspreiden van wetenschappelijke en opvoedkundige informatie over
voedingswaarde van de landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding.
de ontwikkeling in samenwerking met de belanghebbende sectoren van systemen van integrale
ketenbewaking.
het optreden als kanaal voor crisiscommunicatie, in overleg en samenwerking met andere bevoegde en
betrokken organisaties en overheden in de gevallen waarin dit noodzakelijk is om de positie van de
gepromote producten veilig te stellen of opnieuw te consolideren.in actieve samenwerking met zoveel
mogelijk schakels in de keten
Artikel 10 van het decreet van 07 mei 2004 bepaalt dat jaarlijks een werkingssubsidie, lastens de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, aan VLAM kan toegekend worden.
Basisallocatie 33.03: Subsidies in verband met het land- en tuinbouwbeleid

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/
/
/

2006
Krediet in
duizend euro
487
283

2007
Krediet in
duizend euro
387
283

Binnen deze basisallocatie kaderen diverse subsidies die worden gebruikt voor de uitbouw van een positief
imago over het land- en tuinbouwbeleid.
Voor 2007 zijn o.m. voorzien:
- subsidies erkende verenigingen genetische diversiteit
- subsidie VMS
- andere subsidies kaderend in het beleid van de minister
Basisallocatie 33.04: Subsidies aan vzw boeren op een kruispunt

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2006
Krediet in
duizend euro
/

2007
Krediet in
duizend euro
300

Gezien de zeer snelle evolutie inzake beleidsbeslissingen en marktontwikkelingen is de druk op land- en
tuinbouwers enorm groot geworden. Niet alle landbouwers zullen hun bedrijf zo kunnen oriënteren dat ze
kunnen concurreren op de wereldmarkt of dat ze door diversificatie en de verkoop van nicheproducten zullen
kunnen blijven bestaan. Sommige bedrijfsleiders zullen genoodzaakt zijn om geheel of gedeeltelijk te
stoppen en om ander werk te zoeken.
Op andere bedrijven doen zich acute noodsituaties voor, als gevolg van overlijden, werkongeval, ziekte,
relatieproblemen, tegenslagen in de teelt, financiële problemen…).
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Op het einde van 2006 zal daarom een vzw worden opgericht die in 2007 operationeel zal worden. De
bedoeling van deze vzw is om land- en tuinbouwers die in omschakeling zijn of in moeilijkheden verkeren te
begeleiden. Dit zal gebeuren door vertrouwenspersonen die in dienst zijn van de vzw.
Het totaal budget voor de werking van deze vzw, met 5 vertrouwenspersonen en een coördinator, wordt
geraamd op 500 000 euro. Hiervan brengt het beleidsdomein Landbouw en Visserij 300 000 euro in. De
bedoeling is dat ook de Koning Boudewijnstichting en CERA aan het initiatief bijdragen.
Basisallocatie 33.06: Subsidies met betrekking tot landbouweducatie

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/
/
/

2006
Krediet in
duizend euro
447
0

2007
Krediet in
duizend euro
500
179

Binnen deze basisallocatie worden subsidies voor landbouweducatie voorzien die kaderen binnen:
- decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden
en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw;
- besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het erkennen van centra voor
landbouweducatie en het subsidiëren van landbouweducatieve activiteiten.
Via landbouweducatieve en visievormende activiteiten rond meer duurzame landbouw wordt ernaar
gestreefd de kennis, de dialoog en de visievorming inzake meer duurzame landbouw een meer duurzame
consumptie van landbouwproducten bij de bevolking in het algemeen of bij bepaalde doelgroepen te
bevorderen en op die manier het maatschappelijk draagvlak van meer duurzame landbouw te versterken
Hiertoe kunnen verenigingen erkend worden als centrum voor landbouweducatie. Momenteel zijn tien
verenigingen erkend. Jaarlijks kan aan te hoogste vijf erkende centra een subsidie van maximaal 100.000
euro verleend worden voor de uitvoering van een actieplan voor het komende kalenderjaar.
Basisallocatie 33.14: Subsidie aan het Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT)

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
335
100

2006
Krediet in
duizend euro
300

2007
Krediet in
duizend euro
344

De vzw Vilt (Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw) is een vereniging met als missie het
brede publiek over de Vlaamse land- en tuinbouw te informeren.
Via een strategisch informatieaanbod richt Vilt zich reeds verscheidene jaren naar volgende relevante
doelgroepen: journalisten, politici, overheidsdiensten, onderwijzers, plattelandsrecreanten en consumenten.
Het belangrijkste medium is de elektronische communicatie (dagelijkse Vilt-nieuwsberichten met een
overzicht van landbouwnieuws van de voorbije 24u, weekmagazine geVilt met toelichting van een actueel
onderwerp). Maar Vilt verspreidt ook diverse magazines, organiseert debatten en studiemomenten,
ondersteunt beurscommunicatie (Agriflanders, Agribex, Dag van de Landbouw), … In 2007 zullen extra
inspanningen worden geleverd naar bekendheid Vilt bij het onderwijs, mb middelbaar onderwijs en
hogescholen.
VILT is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privé-organisaties (landbouworganisaties,
financiële instellingen, provincies en andere belangenorganisaties) uit de hele keten participeren. Haar
werking steunt op de inbreng vanuit zowel de privé-sector als de overheid. Reeds verschillende jaren heeft
Vilt kunnen rekenen op een werkingstoelage van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf de
begroting 2005 werd hiervoor een afzonderlijke basisallocatie voorzien binnen progr. 54.10.
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Basisallocatie 34.01: Vergoeding voor sociale promotie zoals bepaald in hoofdstuk VIII van het B.V.R.
van 04/06/2004 (EU-cofinanciering)

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
34
99,42

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
34
96,79

2006
Krediet in
duizend euro
34

2007
Krediet in
duizend euro
100

Deze uitgave is het rechtstreeks gevolg van het B.V.R. van 04/06/2004 betreffende de toekenning van
subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, dat een uitvoering is van het decreet
van 4 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning
van centra voor meer duurzame landbouw.
De vergoeding is bedoeld om de landbouwers aan te zetten tot het volgen van opleidingen in de
landbouwsector. De naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector zijn een essentieel onderdeel van
het landbouwvormingsbeleid. De vergoeding is een soort vervangend loon om lessen en stages te volgen.
Meestal wordt door de organisatoren van de cursussen aan de deelnemers een financiële bijdrage gevraagd
variërend van 0,37 tot 2,20 euro per uur, afhankelijk van de aard van de cursus.
In het kader van het jongerenactieplan werd beslist om de vergoeding te verdrievoudigen. Momenteel wordt
de regelgeving aangepast waardoor het bedrag zal worden vastgesteld op 6 euro. Hiertoe werd ook het
voorziene krediet op deze basisallocatie verhoogd.
Basisallocatie
35.01:
Subsidies
ontwikkelingssamenwerking

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
0
0
275
96,34

in

het

kader

van

samenwerkingsakkoorden

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
0
0
115
47,83

2006
Krediet in
duizend euro
91
100

en

2007
Krediet in
duizend euro
91
223

Binnen deze basisallocatie werden sinds de tweede BC 2004 geen subsidies meer voorzien, mede door
gewijzigde beleidsprioriteiten en besparingsmaatregelen. Het GOK werd aangepast teneinde betalingen te
kunnen doen voor nog lopende dossiers.
Vanaf 2006 wordt er opnieuw voor geopteerd om middelen te voorzien voor de subsidiëring van
samenwerkingsakkoorden en ontwikkelingssamenwerking. Om versnippering van middelen tegen te gaan,
worden jaarlijks één, maximaal twee grotere projecten opgezet.
Basisallocatie 35.81 (nieuw): Werkingskosten en bijdragen i.v.m. internationale organisaties

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2006
Krediet in
duizend euro
/

2007
Krediet in
duizend euro
35

Als gevolg van BBB werd dit krediet overgeheveld van programma 54.90 ba 35.81.
De uitgaven die worden voorzien op deze basisallocatie zijn bijdragen en werkingskosten ikv internationale
organisaties, o.m. International Seed Testing Association, International Committee for Animal Recording,
Internationel Society for Horticulture Science, Internationele Organisatie voor Biologische Bestrijding,
EURAGRI, PURPLE, Interbull….
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Basisallocatie 41.41: Dotatie aan het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
41.000
100

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
46.820
100

2006
Krediet in
duizend euro
53.325

2007
Krediet in
duizend euro
0

In het kader van BBB worden de basisallocaties m.b.t. het Agentschap Landbouw en Visserij samengebracht
binnen programma 54.90.

Basisallocatie 41.42: Dotatie aan het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en
aquicultuursector (FIVA)

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
1.100
100

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
2.219
100

2006
Krediet in
duizend euro
4.212

2007
Krediet in
duizend euro
3.876

De steunverlening inzake structuurverbetering in de visserijsector verloopt via het FIVA dat bij decreet van
13 mei 1997 werd opgericht en sedert 1998 operationeel is geworden. Bij decreet van de Vlaamse regering
van 21 oktober 2005 werd ook de visverwerkende sector opgenomen in het FIVA-decreet en wordt
toekenning van steun aan andere dan coöperatieve verenigingen mogelijk gemaakt.
De regelgeving in toepassing van het FIVA-decreet werd in de loop van 2003 geactualiseerd (BVR dd.
09/05/2003) mede ingevolge de FIOV-verordening 2792/99 en dit met terugwerkende kracht van
01/01/2002. In de loop van 2005 werd de FIVA-regelgeving tevens aangepast aan de nieuwe richtsnoeren
inzake de staatssteun in de Lidstaten van de EU en gelden inzake de vestigingsdossiers van jonge reders als
eerste installatie (aankoop van een vaartuig) de bepalingen van de FIOV-verordening 2792/99.
Ingevolge de aanslepende structurele crisis versterkt door de brandstofcrisis werd eind februari 2006 door de
Vlaamse Regering beslist over te gaan tot een sloopactie van een 10-tal vaartuigen, overeenkomend met een
capaciteitenvermindering van 10 % zowel in vermogen als in volume. Vier miljoen euro werd daartoe
gereserveerd op de B.A. 99.34.
De FIVA-regeling zal verder moeten aangepast en aangevuld worden ingevolge voormelde
decreetswijziging. Er zal tevens moeten ingespeeld worden op de ontwikkelingen ivm de Europese
structuurfondsen.
Immers, voor de periode 2007-2013 wordt in het kader van de nieuwe EU-structuurfondsen een nieuwe EUstructuurverordening voor de visserij van kracht, met name het Europees Visserijfonds (EVF). Met dit fonds
wil de Commissie de middelen, nadrukkelijker dan nu, inzetten voor een duurzaam ecologisch visserijbeleid.
De beleidsmatige basis hiervoor is het eind 2002 hervormde Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). De
doelstelling van dit hervormde GVB is ervoor zorg te dragen dat exploitatie van aquatische bestanden onder
milieuvriendelijke, economische en sociale voorwaarden geschiedt.
Basisallocatie 41.43 (nieuw): Dotatie aan het EV ILVO in het kader van het onderzoek en de
ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2006
Krediet in
duizend euro
/

2007
Krediet in
duizend euro
744

Het Steunpunt Duurzame Landbouw heeft de voorbije jaren voornamelijk onderzoek verricht op het vlak van
indicatoren voor duurzame landbouw. In het kader van de evaluatie van de werking van de Steunpunten (VR
20061205/0455) werd door de Minister van landbouw beslist de werking van het Steunpunt Duurzame
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Landbouw niet verder te zetten maar te investeren in de onderzoekscapaciteit van het Instituut voor
Landbouw en Visserij onderzoek.
Vooral de onderzoekscapaciteit van de kenniseenheid Landbouw en Maatschappij zal verder worden ingezet
op volgende beleidsondersteunende onderzoeksopdrachten:
 Economische aspecten van landbouwsystemen
 Sociale aspecten van landbouwsystemen
 Ecologische aspecten van landbouwsystemen
 Integratie van verschillende aspecten
 De relatie landbouw en ruimte
 Beslissingsondersteunende systemen en modellen
 Ontwikkeling van een website voor onderzoekscommunicatie
 Transitiemanagement
Daarnaast kunnen ook andere onderzoeksactiviteiten van het ILVO worden ondersteund in functie van
beleidsnoden.
Basisallocatie 41.44 (nieuw): Dotatie aan het EV ILVO voor de door de Eu verplichte datacollectie en
adviestaken ter ondersteuning van het EG Visserijbeleid (EU-cofinanciering)

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2006
Krediet in
duizend euro
/

2007
Krediet in
duizend euro
100

De ondersteuning van het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) berust op twee belangrijke
pijlers: (a) datacollectie en (b) wetenschappelijk advies (stockramingen, vangstprognoses en
beheersadviezen).
Deze basisallocatie heeft betrekking op de Vlaamse cofinanciering van datacollectie en adviestaken ter
ondersteuning van het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
Basisallocatie
51.01:
Ondersteuning
m.b.t.
landbouwproductiemethoden (EU-cofinanciering)

GVK
GOK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
5.277
99,99
3.194
88,32

het

toepassen

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
4.727
90,07
4.600
97,47

van

milieuvriendelijke

2006
Krediet in
duizend euro
4.434
3.893

2007
Krediet in
duizend euro
118
225

Alle maatregelen die op deze basisallocatie werden aangerekend zijn, ikv BB bij het Agentschap Landbouw
en Visserij ondergebracht, behalve de maatregel ‘genetische diversiteit’ die bij het Departement Landbouw
en Visserij hoort.
Basisallocatie 74.05: Uitgaven voor informatica-investeringen van het Departement Landbouw en
Visserij

NGK

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
/
/

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
18
89,62

2006
Krediet in
duizend euro
18

2007
Krediet in
duizend euro
30

Deze allocatie heeft betrekking op specifieke informatica-investeringsuitgaven (hard- en sofware,
projectbegeleiding en onderhoud) voor de opdrachten van het Departement Landbouw en Visserij, in het
bijzonder voor monitoring-aangelegenheden.
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Dit houdt o.m. in:
- het organiseren en onderhouden van het Landbouwmonitoringsnetwerk, een gegevensdatabank met
bedrijfseconomische data van 700 representatieve Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven;
- de regie van de gegevensverzameling, wat inhoudt dat verschillende databanken met gegevens over de
Vlaamse land- en tuinbouw moeten kunnen worden bevraagd, gekoppeld en geanalyseerd met de juiste
tools.

Basisallocatie 99.31: Vastleggingmachtiging Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

MACH

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
50.650
100

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
51.076
100

2006
Krediet in
duizend euro
54.939

2007
Krediet in
duizend euro
0

In het kader van BBB worden de basisallocaties m.b.t. het Agentschap Landbouw en Visserij samengebracht
binnen programma 54.90.
Basisallocatie 99.34: Vastleggingmachtiging voor het Financieringsinstrument voor de Vlaamse
visserij- en aquicultuursector (FIVA)

MACH

2004
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
2.152
73,18

2005
Krediet in
Uitvoering
duizend euro
in %
2.186
50,72

2006
Krediet in
duizend euro
5.223

2007
Krediet in
duizend euro
2.257

Cfr. Basisallocatie 41.42 dotatie FIVA
In 2006 werd de machtiging van het FIVA verhoogd ikv en sloopactie. Voor 2007 wordt de
vastleggingsmachtiging terug op het vroegere peil gebracht.
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DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 54.1
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE
VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR ( FIVA)
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR-code /
COFOG-code

omschrijving

2006

2007

HOOFDSTUK 1
Tegemoetkoming van de overheid
46.1

Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR 54.1 – ba 41.42)

4.212

3.876

Totaal voor hoofdstuk 1

4.212

3.876

HOOFDSTUK 2
Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht
57.1

Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen)

pm

pm

16

Waarborgbijdragen

25

25

Totaal voor hoofdstuk 2

25

25

Overgedragen saldo

1.147

886

Totaal voor hoofdstuk 3

1.147

886

Diverse ontvangsten

0

0

Totaal voor hoofdstuk 4

0

0

5.384

4.787

HOOFDSTUK 3
Bijzondere ontvangsten
08.21

HOOFDSTUK 4
Ontvangsten voor orde
08.3

Totaal ontvangsten
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(in duizend euro)
UITGAVEN
2006

ESR-code /
COFOG-code

2007

omschrijving
Vastlegg.

Ordonn.

Vastlegg.

Ordonn.

HOOFDSTUK 1
Uitgaven voor orde
03.3/00000

Diverse uitgaven

0

0

0

0

03.22/00000

Over te dragen saldo

0

886

0

0

Totaal voor hoofdstuk 1

0

886

0

0

5.098

4.373

2.107

4.637

125

125

150

150

5.223

4.498

2.250

4.787

5.223

5.384

2.257

4.787

HOOFDSTUK 2
Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van de
statutaire opdracht
51.12/04230

Investeringssteun en andere tegemoetkomingen

51.32/04230

Waarborgen
Totaal voor hoofdstuk 2

Totaal uitgaven

Voor de toelichting bij de dotatie en vastleggingsmachtiging : zie deel 2 toelichting per basisallocatie in
programma 54.10, meer bepaald B.A. 41.42 en B.A. 99.34

851

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

PROGRAMMA 54.8
DOTATIE AAN HET ILVO
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering
Begroot krediet
Uitvoering
Begroot krediet Raming krediet
Begroot krediet
in duizend euro
in %
in duizend euro
in %
in duizend euro in duizend euro
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2. UITGAVEN

NGK

Krediet
3.231

2004
Uitvoering %
98,86

Krediet
3.159

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
14.197*

2007
Krediet
14.944

* inclusief herverdeling van 1.830 Keur vanuit het provisioneel krediet Lambermont.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

Hoofdstuk 1 : Beleidsprioriteiten ILVO
- Aanreiken van wetenschappelijk onderbouwde competenties ter ondersteuning van het landbouw- en
visserijbeleid en van de ontwikkeling van duurzame landbouw- en visserijbedrijfsvoering;
- Leveren van relevant beleidsondersteunend onderzoek aan het beleidsdomein Landbouw en Visserij en
aan de sector;
- Leveren van kwalitatief hoogstaande diensten aan het beleidsdomein Landbouw en Visserij en aan de
sector;
- Samenwerken met proefcentra om oplossingen aan te reiken voor complexe praktijkproblemen;
- Samenwerking met nationale en internationale onderzoekscentra;
- De studie van de socio-economische aspecten van de landbouw o.a. analyse en monitoring van sociaalgeografische en sociologische indicatoren, monitoring van nutriëntenstromen
- De studie van de economische werking van de bedrijven en onderzoek van de bedrijfskolommen van de
belangrijkste landbouwproducten;
- Het valoriseren van de competenties door deelname aan internationale, federale en Vlaamse
onderzoeksprogramma’s.
A. Strategische doelstellingen
ILVO verzorgt de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid inzake landbouw, tuinbouw en
zeevisserij. Het onderzoek moet het duurzame karakter van de Vlaamse land- en tuinbouw versterken en de
vakbekwaamheid van de Vlaamse land- en tuinbouwers verhogen. Die onderbouwing omvat, naast het
genereren van kennisopbouwend en toegepast onderzoek in samenwerking met binnen- en buitenlandse
onderzoekscentra, universiteiten en praktijkcentra, ook het beleidsvoorbereidend onderzoek en
wetenschappelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven en de officiële instanties (regionaal, nationaal en
Europees). Binnen ILVO wordt het onderzoek gestructureerd in 4 kenniseenheden (afdelingen) : PLANT,
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DIER, TECHNOLOGIE EN VOEDING en LANDBOUW EN MAATSCHAPPIJ . Elke kenniseenheid is
onderverdeeld in een aantal onderzoeksdomeinen.

B. Operationele doelstellingen
Kenniseenheid “PLANT”
- Studie van de (eco-)fysiologie en de onderliggende genetica van de ontwikkelingsprocessen bij planten;
- Identificatie en studie van de biologie van plantenpathogenen;
- Ontwikkeling van niet chemische beheersingstechnieken voor planten en plantenbelagers;
- Onderhoud genenbank, studie van plantenbiodiversiteit en prebreeding;
- Toegepast plantenbiologisch onderzoek met inbegrip van GMO-kennisopbouw en ontwikkeling;
- Veredeling en selectietechnieken van kleine gewassen en van gewassen voor specifieke doeleinden in het
kader van een duurzame land- en tuinbouw, gebruik van moleculaire merkers en cytogenetische
technieken;
- Alternatieve toepassingsmogelijkheden voor gewassen;
- Onderzoek naar duurzame landbouwsystemen (gewasrotatie, biologische landbouw,…);
- Studie van land- en tuinbouwuitbating op de uitstoot van broeikasgassen en C opslag;
- Kennisopbouw i.v.m. GMO-ontwikkeling, Co-existentie regels voor het samengaan van klassieke,
biologische en GGO-landbouw.
Dienstverlening
- CGW- en OHB-onderzoek van land- en tuinbouwgewassen (EU richtlijn 53/2002);
- Postcontrole en zaadcertificering + referentielaboratorium;
- Referentielab voor onderzoek van plant en bodem;
- Diagnosecentrum plantenpathogenen voor derden;
- Laboratorium voor plantenquarantaine organismen;
- Dienst- en adviesverlening aan proeftuinen, aan de sector en de keten;
- Productverlening en activiteiten i.v.m. rassen en uitgangsmateriaal;
- Technologische advies- en dienstverlening inzake compostering van restmateriaal in land- en tuinbouw.
Kenniseenheid “DIER”
- Studie van de relatie input (voeder, additieven,…) –systeem (dier) – output (dierlijk product, excretie,…)
i.h.b. ter ondersteuning en ontwikkeling van een duurzame veehouderij;
- Veehouderijsystemen en milieu, rendabiliteit en welzijn van mens en dier;
- Onderzoek naar het beoordelen en bevorderen van dierenwelzijn;
- Functionele dierenvoeding gericht op producten met toegevoegde sensorische, voedings- en/of
gezondheidswaarde;
- Studie van alternatieve technieken in de voederwaardering;
- Natuurlijke en antropogene effecten op het mariene milieu en de visserij;
- Stockramingen van zeevisserijproducten;
- Onderzoek naar duurzame aquacultuur (inbegrepen restocking);
- Biologisch en technisch onderzoek naar duurzame en ecologische visserij;
- Praktijkonderzoek gerelateerd met dier.
Dienstverlening
- Referentielab voor onderzoek veevoeding en voor nutritionele en functionele kwaliteit van dierlijke
eindproducten;
- Monitoring van commerciële visstocks en biodiversiteit van zeevis in het kader van EU wetgeving en –
visserijbeleid;
- Verlenen van advies en diensten aan de veehouders, de veevoeder- en de visserijsector.
Kenniseenheid “KWALITEIT”
- Onderzoek naar biologische en chemische kwaliteit en veiligheid van dierlijke en plantaardige producten;
- Onderzoek naar authenticiteit, productkwaliteit en –innovatie;
- GMO-karakterisering, detectie en traceerbaarheid;
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- Onderzoek naar meetmethodes ter bevordering en optimalisatie van een duurzame mechanisatie, oogst en
naoogsttechnologie (spuittoestellen, oogsttoestellen…);
- Onderzoek naar meetmethodes en technieken ter bevordering van een duurzame huisvesting van
landbouwhuisdieren (constructie, inrichting, milieutechniek) Ontwikkeling van meetmethodes voor stof-en
gasemissie uit land- en tuinbouw en voor de evaluatie van productiesystemen;
- Praktijkonderzoek gerelateerd met agrotechnologie en voeding.
Dienstverlening
- Referentielabo voor onderzoek kwaliteit van plantaardige en dierlijke producten, (microbiologische,
chemische, fysico-chemische en GMO-analysen);
- Wetenschappelijke begeleiding van melkcontrolecentra;
- Technologische adviesverlening i.v.m. productkwaliteit inclusief hoeveproductie;
- GMO-detectie;
- Technologisch proefwerk in pilootfabriek;
- Referentielabo voor chemische beheersingstechniek;
- Technologische adviesverlening inzake mechanisatie;
- Technologische adviesverlening inzake stallenbouw en dierenwelzijn;
- Labo voor Spuittechniek, Verplichte Keuring van Spuittoestellen.
Kenniseenheid “ LANDBOUW EN MAATSCHAPPIJ”
- Integratie doorheen het concept duurzaamheid, de processen van toestandbeschrijving, evaluatie en
besluitvorming;
- Probleemstructurering en het opzetten van een transitiearena, ontwikkelen van een toekomst visie;
- Studies rond macro-,micro-economischee en sociale aspecten van de Vlaamse agrarische sector;
- Referenties en meettechnieken voor duurzaamheid;
- Het ontwikkelen en evalueren van modellen en methoden;
- Landbouw in een duurzaam regionaal-ruimtelijke ontwikkeling;
- Onderzoek naar ruimtelijke aspecten van de Vlaamse landbouw en de bodembestemmingen;
- Onderzoek naar plattelandsbeleid en landbouw in gebieden met beperkte landbouwmogelijkheden.
Dienstverlening
- Ondersteuning op socio-economisch vlak van het beleidsdomein, het ILVO, en de Vlaamse landbouwsector
en –keten;
- Onderhoud van socio-economische en duurzaamheidsmodellen.

C. Instrumenten
De onderzoeksprogrammatie zoals tot stand gebracht met advies van de Directieraad en door actieve
deelname aan regionale, federale en EU-onderzoeksprogramma’s vormt de basis voor het bereiken van de
operationele doelstellingen. Hierbij wordt ook verwezen naar de ingediende beheersovereenkomst. Een
permanent overleg is geïnstalleerd met de stakeholders van het beleidsonderbouwend onderzoek (i.h.b.
administratie en beleid). Er werd ook een platform gecreëerd voor overleg met de actoren in het landschap
voor landbouwkundig onderzoek (universiteiten, hogescholen, ILVO en praktijkcentra). Hiermee moet de
performantie en efficiëntie veilig gesteld worden van de samenwerkingsverbanden waarmee de
onderzoeksprogrammatie gepaard gaat.
Voor de wetenschappelijke dienstverlening wordt gebruik gemaakt van de communicatie via publicaties en
studiedagen en vergaderingen van internationale expertencolleges, alsook van de bij de onderscheiden
eenheden uitgebouwde adviseerdiensten en diagnosecentra.
Voor de financiering van de onderzoeksprogramma’s wordt verwezen naar de basisallocaties van programma
54.80.
Daarnaast wordt actief beroep gedaan op het Eigen Vermogen met Vlaamse, federale en EUonderzoeksfondsen, derden-financiering (sector, keten) en bijdrage van eigen opbrengsten (verkoop
producten en diensten, kwekersrechten) uit de business unit.

854

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Het programma 54.8 heeft geen ontvangsten
2. UITGAVEN
Basisallocatie 11.05: Salarissen en toelagen voor het personeel van het ILVO
2004
Uitvoering %

Krediet
NGK

/

2005
Uitvoering %

Krediet
/

/

/

2006
Krediet
10.515

2007
Krediet
10.835

Op deze basisallocatie wordt de loonlast van de statutaire en contractuele personeelsleden van het ILVO
aangerekend. Rekening houdend met de opdracht wordt in het personeelsplan een personeelsbehoefte van
254 personeelsleden voorzien.

Basisallocatie 12.02: Werkingsuitgaven en uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en
diensten voor het ILVO

NGK

Krediet
1.820

2004
Uitvoering %
100

Krediet
1.812

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
2.162

2007
Krediet
2.428

Op deze basisallocatie worden werkingskosten en uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en
diensten aangerekend:
- laboratoriumproducten en klein materiaal
- dienstreizen in binnen- en buitenland
- bibliotheek (abonnementen)
- presentiegelden, reis- en verblijfkosten
- vorming
- onderhoudscontracten
- publicatiekosten (papier, ...)
- drukwerk
- onderhoud fotokopiemachines en Fax
- studiedagen : inschrijvingen + boeken
- telefoon
- kantoormateriaal
- woon-werkverkeer
- geneeskundig toezicht
- deelname aan land-en tuinbouwbeuren
- energiekosten.
Bijna de helft van dit krediet wordt besteed aan energiekosten ( brandstoffen, gas en electiciteit).
Basisallocatie 12.06 Allerhande werkingsuitgaven in verband met informatica voor het ILVO

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
44
100

Krediet
85

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
125

Dez basisallocatie omvat allerhande werkingsuitgaven in verband met informatica :

2007
Krediet
194
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- Aankoop software
- onderhoud hardware en software bestaande systemen
- technische assistentie
- aankoop cartridges, CDRW’s, diskettes, toners
- netwerk aanpassingen : connectoren, switchen, patchcord
Basisallocatie 12.42: Uitgaven van alle aard i.v.m. aanleg en onderhoud proeven (ILVO)

NGK

Krediet
163

2004
Uitvoering %
100

Krediet
184

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
186

2007
Krediet
188

Uitgaven van alle aard i.v.m. aanleg en onderhoud proeven:
- aankoop van materiaal en producten voor het opstarten en onderhouden van proeven
- monitoring van het mariene milieu in het kader van de conventie van Parijs met als doelstelling de
bescherming van de consument inzake vis en visserijproducten
Basisallocatie 12.44: Onkosten van alle aard i.v.m. de medewerking aan internationale uitwisselingen
van het ILVO

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
21
64,25

Krediet
21

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet

2007
Krediet
31

31

Medewerking aan internationale uitwisseling in het raam van samenwerkingsakkoorden.
Basisallocatie 74.02: Uitgaven voor aankoop van duurzame goederen, materiaal, machines en
vervoermiddelen voor het ILVO

NGK

Krediet
494

2004
Uitvoering %
100

Krediet
502

2005
Uitvoering %
100

2006
Krediet
1.058

2007
Krediet
1.074

Het ILVO heeft behoefte aan twee grote investeringslijnen. Enerzijds is er de proefveldwerking met planten
en dieren (specifieke en dure proefveld zaai- en oogstapparatuur, tractoren en landbouwmachines allerhande,
stal- en serre infrastructuur…) anderzijds zijn er de biologische, chemische, biochemische en genetische
laboratoria.
Landbouwkundig onderzoek is ook een evoluerend gegeven waarbij nieuwe problemen en nieuwe eisen een
nieuwe aanpak met nieuwe technologie vragen. Daarnaast zijn er in het kader van de gedefinieerde kerntaken
binnen de beheersovereenkomst en ten gevolge van de herstructurering nieuwe opdrachten die extra
investeringen vergen. Zo is er de studie naar broeikasgassen en C-opslag, ammoniak emissie, DNA diagnose,
functional foods, agro biodiversiteit, voedselveiligheid, authenticiteit, quarantaine organismen, fysiologie en
ontwikkelingsprocessen in relatie productie, biologische landbouw, ontwikkelen van modellen, duurzame
aquacultuur en visserijtechnieken, dierenwelzijn, hernieuwbare energie… Voor deze onderzoeksdomeinen
zijn investeringen in extra onderzoeksapparatuur noodzakelijk. Uitbreiding van o.a. robotisatie DNAbereiding, aanpassing bioveiligheid, investeringen voor accreditatie (ontdubbeling bepaalde toestellen),
beeldanalyseapparatuur, homogenisator, snelle beeldcamera voor druppeltellingen, multicappilaire
sequinator, particle size analyser, multigasmeter, aanpassing bepaalde onderzoeksactiviteiten aan opgelegde
normen zoals Vlarem en dierenwelzijn, near infra red analyser voor melkbepalingen, bomcalorimeter,
biosensor.
Basisallocatie 74.06 Investeringsuitgaven inzake informatica van het ILVO

Krediet

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
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NGK

71

100

101

100

120

Deze basisallocatie omvat uitgaven voor investeringen inzake informatica: PC’s, printers, software.

194
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PROGRAMMA 54.9
UITVOERING LANDBOUWBELEID
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

AO
TO

2004
2005
2006
2007
Begroot krediet
Uitvoering
Begroot krediet
Uitvoering
Begroot krediet Raming krediet
in duizend euro
in %
in duizend euro
in %
in duizend euro in duizend euro
/
/
/
/
950
94,61
890
0

2. UITGAVEN

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Uitvoering %
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2005
Krediet
Uitvoering %
5.788
87,29
3.403
87,51
3.349
89,92
935
27,56
/
/

2006
Krediet
5.889
3.128
3.314
850
/

2007
Krediet
57.021
9.515
9.767
0
51.273

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten
Voor de beleidsprioriteiten wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van deel 2 van programma 54.10.
Missie en kernopdrachten

In programma 54.90 – Uitvoering van het Landbouwbeleid- worden alle basisallocaties opgenomen
die beheerd worden door het Agentschap voor Landbouw en Visserij ( ALV ).
Het ALV heeft als missie het tijdig, correct en efficiënt uitvoeren van maatregelen die op Europees
en Vlaams niveau voor de landbouw worden genomen met het oog op het stimuleren van een
duurzame, leefbare en concurrentiële landbouw.
Het ALV heeft tot taak :
1° het beheren van maatregelen die op Europees en Vlaams vlak voor de landbouw worden
genomen inzake het markt- en inkomensbeleid;
2° het beheren van maatregelen die op Europees en Vlaams vlak voor de landbouw worden
genomen inzake het agrarische plattelandsbeleid en het structuurbeleid;
3° het agentschap staat in voor de boekhouding en de uitvoering van de betalingen en inningen in
het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
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4° de erkenning behouden als betaalorgaan voor het beheer en de correcte uitbetaling en inning van
alle subsidies en heffingen van het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;
5° het beheren van maatregelen die op Europees en Vlaams vlak voor de landbouw worden
genomen inzake het productkwaliteitsbeleid, de controle en de supervisie op kwaliteitsnormen;
6° het uitbouwen van de ICT-dienstverlening als MOD ICT voor alle entiteiten van het Vlaams
ministerie voor Landbouw en Visserij.
Hoofdstuk 2: Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Artikel 16.01 - Fonds voor Landbouw en Visserij

( bedragen in duizend € )
AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
/
/
/
/

2005
Raming
950

Uitvoering

2006
Raming bc

94,61

2007
Raming
0

890

De kredieten van het Departement voor Landbouw en Visserij worden opgenomen in het programma 54.10.
In het kader van BBB wordt het krediet overgeheveld naar het programma 54.1 ba 16.02.

2. UITGAVEN
Basisallocatie 12.01: Specifieke werkingskosten en uitgaven voor aankoop van niet-duurzame
goederen en diensten voor ALV
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

/

Krediet
/

249

Uitvoering
100

2006
Krediet

2007
Krediet
342

54

Gevolg gevend aan de nieuwe BBB-structuur, werd het gedeelte van de specifieke werkingskredieten van
progr. 54.10, ba 1201 en progr. 54.90 ba 12.01 dat betrekking heeft op het Agentschap Landbouw en Visserij
ingeschreven op progr. 54.90, ba 12.01.
Deze basisallocatie omvat de specifieke werkingskosten van het Agentschap Landbouw en Visserij.
Basisallocatie 12.03 : Uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten i.k.v. het
geïntegreerd beheers –en controlesysteem voor bepaalde communautaire maatregelen (GBCS)

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering %
/
/
/
/

2005
Krediet
Uitvoering %
810*
64,97
789*
62,43

2006
Krediet

2007
Krediet
576
614

582
621

* inclusief de kredieten overgeheveld vanuit het provisioneel krediet Lambermont (PR 24.60, BA 00.22).

Op deze basisallocatie worden de uitgaven aangerekend voor de werking van het Vlaams Betaalorgaan in het
kader van het stuurplan opgesteld voor het geïntegreerd beheers –en controlesysteem (GBCS) en de Mid
Term Review (MTR).
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In de initiële begroting voor 2007 werden de kredieten toegekend zoals opgenomen in de huidige
meerjarenbegroting. In de meerjarenbegroting werd voor de GBCS-kredieten (BA 12.03, BA 12.06, BA
12.55 en BA 74.05) in totaal 5.504 keur budget ingeschreven.
Voor het Vlaams betaalorgaan is een actualisatie van de kredieten opgenomen in de meerjarenbegroting
wenselijk aangezien geregeld nieuwe functionele vereisten dienen geïmplementeerd te worden als gevolg
van nieuwe of veranderende (Europese) regelgeving. Het Vlaams betaalorgaan voorziet eind 2006 een
definitieve actualisatie van het stuurplan 2006-2008 en de bijbehorende kostenbegroting 2007. Eind 2006 is
een definitief overzicht beschikbaar van de in 2007 uit te voeren informaticaprojecten en eventuele nieuwe
initiatieven die opgestart zullen worden (vb. inscannen van de verzamelaanvraag 2007).

Basisallocatie 12.06 : Allerhande werkingsuitgaven i.h.k. van meerjarige informaticaprojecten (GBCS)

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering %
/
/
/
/

2005
Krediet
Uitvoering %
4.661*
97,56
4.064*
97,23

2006
Krediet
6.830*
6.698*

2007
Krediet
4.326
4.324

* inclusief de kredieten overgeheveld vanuit het provisioneel krediet Lambermont (PR 24.60, BA 00.22).

Op deze basisallocatie worden de uitgaven aangerekend voor de werking van het Vlaams Betaalorgaan in het
kader van het stuurplan opgesteld voor het geïntegreerd beheers –en controlesysteem (GBCS) en de Mid
Term Review (MTR).
In de initiële begroting voor 2007 werden de kredieten toegekend zoals opgenomen in de huidige
meerjarenbegroting. In de meerjarenbegroting werd voor de GBCS-kredieten (BA 12.03, BA 12.06, BA
12.55 en BA 74.05) in totaal 5.504 keur budget ingeschreven.
Voor het Vlaams betaalorgaan is een actualisatie van de kredieten opgenomen in de meerjarenbegroting
wenselijk aangezien geregeld nieuwe functionele vereisten dienen geïmplementeerd te worden als gevolg
van nieuwe of veranderende (Europese) regelgeving. Het Vlaams betaalorgaan voorziet eind 2006 een
definitieve actualisatie van het stuurplan 2006-2008 en de bijbehorende kostenbegroting 2007. Eind 2006 is
een definitief overzicht beschikbaar van de in 2007 uit te voeren informaticaprojecten en eventuele nieuwe
initiatieven die opgestart zullen worden (vb. inscannen van de verzamelaanvraag 2007).
Basisallocatie 12.41: Deelname aan jaarbeurzen, manifestaties en tentoonstellingen
2004
NGK

Krediet
261

2005

Uitvoering
99,98

Krediet
175

Uitvoering
99,77

2006

2007

Krediet

Krediet
175

0

Gevolg gevend aan de nieuwe BBB-structuur, werd het krediet van deze basisallocatie dat betrekking heeft
op het Departement Landbouw en Visserij ingeschreven op progr. 54.10, ba 12.04.
Basisallocatie 12.55: Werkingskosten en kosten verbonden aan opdrachten inzake het betaalorgaan
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

/

Krediet
/

222

Uitvoering
93,38

2006
Krediet

2007
Krediet
234

Deze basisallocatie omvat vooral de kosten verbonden aan de certificering van het Vlaamse Betaalorgaan.

237
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Basisallocatie 30.27: Subsidies aan praktijkcentra land- en tuinbouw, aan landbouwkamers,
Landbouwcomicen, tuinbouwverenigingen, waarschuwingsdiensten, aan de controleorganen
biologische landbouw en subsidies in het belang van Land- en tuinbouw
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

/

Krediet
/

Uitvoering
/

/

2006
Krediet
2.224

2007
Krediet
0

De kredieten van het Departement voor Landbouw en Visserij worden opgenomen in programma 54.10.
In het kader van BBB wordt het krediet overgeheveld naar programma 54.10 basisallocatie 30.27
Basisallocatie 30.30: Subsidies aan veeteeltverenigingen in de fokkerijsectoren rundvee, varkens,
paarden en ezels, kleine herkauwers, pluimvee en konijnen, genetische diversiteit aan het Vlaams
Fokkerijcentrum en aan de cel begeleiding karkasclassificatie
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

/

Krediet
/

Uitvoering
/

/

2006
Krediet
1.718

2007
Krediet
0

De kredieten van het Departement voor Landbouw en Visserij worden opgenomen in programma 54.10.
In het kader van BBB wordt het krediet overgeheveld naar programma 54.10 basisallocatie 30.30.
Basisallocatie 30.31: Subsidies aan de vzw Vlaams Fokkerijcentrum (p.m.)
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

/

Krediet
/

2006
Krediet

Uitvoering
/

/

2007
Krediet
290

0

De kredieten van het Departement voor Landbouw en Visserij worden opgenomen in programma 54.10.
In het kader van BBB wordt het krediet overgeheveld naar programma 54.10 basisallocatie 30.30.
Basisallocatie 31.01 (nieuw): Subsidies in het kader van het PDPO (EU-cofinanciering)
2004
Krediet
GVK
GOK

2005
Uitvoering

/
/

Krediet
/
/

2006
Krediet

Uitvoering
/
/

/
/

2007
Krediet
/
/

43
25

Op deze basisallocatie worden uitgaven van het Agentschap voor Landbouw en Visserij aangerekend die
kaderen binnen het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO):
- bedrijfsbegeleiding en omschakeling biologische landbouw;
- deelname door landbouwers aan voedselkwaliteitsregelingen. De deelname door landbouwers aan
voedselkwaliteitsregelingen zal worden opgenomen in het nieuwe PDPO.
Bedrijfsbegeleiding en omschakeling biologische landbouw:
Om de overstap naar biologische landbouw beter voor te bereiden en gestructureerd te laten verlopen zal een
vergoeding gegeven worden voor bedrijfstechnische en bedrijfseconomische voorlichting en voor
bedrijfsbegeleiding van bedrijven in omschakeling. Er zijn twee activiteiten waarvoor subsidie wordt
voorzien:
- de opmaak van een omschakelingsplan: na doorlichting van de bedrijfssituatie door een deskundige, stelt
deze een omschakelingsstrategie op naar model van door de overheid ter beschikking gestelde
omschakelingsplannen voor verschillende bedrijfstypes. Op deze vorm van steun kan de landbouwer
eenmalig beroep doen. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de gemaakte kosten bedraagt en mag de 900
euro niet overschrijden.

- na de omschakeling kan de landbouwer een tegemoetkoming krijgen voor bedrijfsbegeleiding en
voorlichting. Bedrijfsbegeleiding kan slechts in aanmerking komen voor subsidie wanneer de
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voorlichter minstens drie bezoeken per jaar aan het landbouwbedrijf brengt. De landbouwer kan
deze subsidie maximaal vijf jaar krijgen. Deze subsidie bedraagt jaarlijks maximaal 500 euro of
maximaal 80% van de gemaakte kosten.
Basisallocatie 31.28: Subsidies aan het ILVO voor logistieke en operationele ondersteuning van de
kwaliteitscontrole in de plantaardige sector
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

/

Krediet
/

342

Uitvoering
99,42

2006
Krediet

2007
Krediet
342

0

Gevolg gevend aan de nieuwe BBB-structuur, wordt het krediet van deze basisallocatie dat betrekking heeft
op het Eigen Vermogen van ILVO ingeschreven als dotatie op progr. 54.90, ba 41.42.
Basisallocatie 31.31 (nieuw): Subsidies in het kader van bedrijfsadviessystemen voor Land- en
tuinbouwers ( EU – cofinanciering)
2004
Krediet
GVK
GOK

2005
Uitvoering

/
/

Krediet
/
/

2006
Krediet

Uitvoering
/
/

2007
Krediet

/
/

/
/

630
630

Op deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend in uitvoering van:
Artikel 13 van Verordening (EG) 1782/2003: het invoeren van een bedrijfsadviessysteem (BAS) in de
lidstaten vanaf 1/1/2007.
Basisallocatie 31.54: Subsidies voor programma's inzake generieke steun in de landbouw
2004
Krediet
GVK
GOK

2005
Uitvoering

/
/

Krediet
/
/

2006
Krediet

Uitvoering
0
118

2007
Krediet

0
100

0
54

0
14

Nationale inkomenssteun tuinbouwsector (beslissing Ministerraad van 10 mei 1995, ministerieel besluit van
15 oktober 1997 betreffende de nationale steun voor de omkadering van de bedrijfsleiders in de
productiesectoren groenten en witloof, ministerieel besluit van 28 september 1998 betreffende de nationale
steun voor de omkadering van de fruitteeltsector en het ministerieel besluit van 14 februari 2000 betreffende
de toekenning van nationale steun voor projecten die de omkadering van bedrijfsleiders in de tuinbouwsector
beogen).
Deze lasten uit het verleden ten bedrage van 873.000 euro werden vastgelegd bij MB van 5/12/2002.
Voor 2007 betreft het de laatste uitbetalingen ten bedrage van 14 Keur.
Basisallocatie 31.68: Overgedragen maatregelen van
plattelandsontwikkeling (gedeeltelijk EU - cofinanciering)
2004
Krediet
GVK
GOK

2005
Uitvoering

/
/

het

Krediet
/
/

248
560

Uitvoering
100
100

federale

2006
Krediet

programma

voor

2007
Krediet
248
474

248
352

Waarborgen van de continuïteit van de in het kader van Lambermont geregionaliseerde bevoegdheden, met
betrekking tot de invoering van subsidies voor bedrijfsleidingsdiensten en diensten voor bedrijfsverzorging.
Het gaat concreet om de uitvoering van:
(1) het MB van 28 maart 2001 betreffende de toekenning van toelagen aan de bedrijfsleidingsdiensten;
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(2) het MB van 6 mei 1998 betreffende de toekenning van toelagen aan de diensten voor
bedrijfsverzorging.
Basisallocatie 35.81: Werkingskosten en bijdragen i.v.m. internationale organisaties
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

/

Krediet
/

35

Uitvoering
80,37

2006
Krediet

2007
Krediet
35

0

De kredieten van het Departement voor Landbouw en Visserij worden opgenomen in programma 54.10.
In het kader van BBB wordt het krediet overgeheveld naar programma 54.10 basisallocatie 35.81.

Basisallocatie 41.41 (nieuw): Dotatie aan het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

/

Krediet
/

2006
Krediet

Uitvoering
/

/

2007
Krediet
/

55.986

In het kader van BBB worden de basisallocaties m.b.t. het Agentschap Landbouw en Visserij samengebracht
binnen programma 54.90.
De VLIF-dotatie is een sluitpost : verschil tussen uitgaven en eigen inkomsten.
Alle beschikbare betalingsmiddelen 2004 werd effectief aangewend. Daarnaast bleef er nog ong. 5 Meuro
steun 2004 onbetaald die werd uitbetaald in 2005.
Voor 2005 werd dan ook een dotatie toegekend van 46,82 Meuro waarmee de tekorten van het VLIF zouden
kunnen weggewerkt worden, ware er niet de uitbreiding van de doelgroepen met de agrovoedingssector en
de omkadering van land- en tuinbouw waarvoor in 2005 ook via het VLIF moest betaald worden.
Uiteindelijk bleek er eind 2005 toch nog ong. 2 Meuro steun onbetaald bij gebrek aan betalingsmiddelen.
Voor 2006 werd de VLIF-dotatie gevoelig opgetrokken om enerzijds het tekort van 2005 te kunnen
opvangen, maar anderzijds ook om betalingen voor Agrovoeding en Omkadering te kunnen verrichten. Eind
2006 worden geen tekorten verwacht, ook al is de gemiddelde financiële impact per investeringsdossier van
de land- en tuinbouwers de laatste jaren gestegen.
Rekening houdend met alle behoeften, inclusief de agrovoedingssector en de omkadering van land- en
tuinbouw, en rekening houdend met de wijziging in EU-cofinanciering en de vooruitzichten in het kader van
het nieuwe PDPO voor de programmaperiode 2007-2013, wordt de behoefte aan dotatie in 2007 geraamd op
56 Meuro
Basisallocatie 41.42 (nieuw): Dotatie aan het EV ILVO voor logistieke en operationele ondersteuning
van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

/

Krediet
/

2006
Krediet

Uitvoering
/

/

2007
Krediet
/

342

Gevolg gevend aan de nieuwe BBB-structuur, wordt het krediet van basisallocatie 31.28 dat betrekking heeft
op het Eigen Vermogen van ILVO ingeschreven als dotatie op ba 41.42.
De Afdeling Productkwaliteitbeheer van ALV is belast met de uitvoering van officiële maatregelen die door
de Europese Gemeenschap opgelegd zijn in het kader van het toezicht op de productie en de handel van
plantaardig teeltmateriaal. Deze officiële maatregelen zijn gebaseerd op :
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het koninklijk besluit van 8 juli 2001 betreffende de nationale rassencatalogi voor
landbouwgewassen en groentegewassen dat onder meer vastlegt dat er officiële proeven dienen
uitgevoerd te worden ter bepaling van de cultuur- en gebruikswaarde (CGW) en ter vaststelling van
de onderscheidbaarheid, de homogeniteit en bestendigheid (OHB) alvorens rassen kunnen
opgenomen worden op de catalogus en dientengevolge toegelaten worden tot de handel. In het kader
van de Europese regelgeving, die enkel een nationale rassencatalogus aanvaard, is hiervoor overleg
met het Waals Gewest noodzakelijk.
de diverse ministeriële besluiten van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings-en
certificeringsreglement voor zaaizaden van landbouwgewassen en groentegewassen waarin de
verplichting opgenomen is tot
− het organiseren van veldproeven voor het bepalen van rasidentiteit en –zuiverheid van
gecertificeerde zaaizaden en nacontrole van de virusstatus van pootgoed (pre- en
postcontroleproeven); deze veldproeven zijn tevens richtinggevend voor de keuring ten
velde tijdens het certificeringsproces.
− Het uitvoeren van officiële zaaizaadontledingen

Gezien de Afdeling Productkwaliteitbeheer niet beschikt over de nodige infrastructuur en logistiek wordt er
beroep gedaan op de expertise van het EV ILVO te Merelbeke.

Basisallocatie 51.01 (nieuw): Ondersteuning m.b.t. het toepassen
landbouwproductiemethoden, bedrijfsbegeleiding (EU-cofinanciering)

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering %
/
/
/
/

Krediet

2005
Uitvoering %
/
/
/
/

van

milieuvriendelijke

2006
Krediet

2007
Krediet
/
/

3.686
3.801

In het kader van BBB worden de basisallocaties m.b.t. het Agentschap Landbouw en Visserij samengebracht
binnen programma 54.90.
Binnen deze basisallocatie kaderen :
- milieumaatregelen van het Programmeringdocument voor Plattelandsontwikkeling (2000-2006),
waarvoor het de landbouwadministraties optreden als beheersautoriteit.
- groenbedekking
- mechanische onkruidbestrijding
- bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen
- sierteelt-maatregel
- reconversie naar biologische zeugenhouderij
- biologische productiemethode
- geïntegreerd pitfruit
- bedrijfsbegeleiding ikv :
- MB van 28/3/01 betreffende de toelagen aan de bedrijfsbegeleidingsdiensten
- BVR van 12/3/2004 betreffende de toekenning van subsidies aan bedrijfsbegeleidingsdiensten voor
het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven.
Rekening houdend met alle behoeften, en rekening houdend met de wijziging in EU-cofinanciering en de
vooruitzichten in het kader van het nieuwe PDPO voor de programmaperiode 2007-2013, wordt de behoefte
aan vastleggingskrediet in 2007 geraamd op 5,5 Meuro.
Het tekort aan vastleggingskrediet kan weggewerkt worden door gebruik te maken van een specifieke
decreetsbepaling bij de uitgavenbegroting waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om geannuleerde
vastleggingskredieten opnieuw aan te wenden voor maximaal 2 Meuro.
Basisallocatie 74.05 : Investeringsuitgaven (GBCS)

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
/
/

2005
Krediet
Uitvoering %
915*
100

2006
Krediet
1.010*

2007
Krediet
402
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* inclusief de kredieten overgeheveld vanuit het provisioneel krediet Lambermont (PR 24.60, BA 00.22).

Op deze basisallocatie worden de uitgaven aangerekend voor de werking van het Vlaams Betaalorgaan in het
kader van het stuurplan opgesteld voor het geïntegreerd beheers –en controlesysteem (GBCS) en de Mid
Term Review (MTR).
In de initiële begroting voor 2007 werden de kredieten toegekend zoals opgenomen in de huidige
meerjarenbegroting. In de meerjarenbegroting werd voor de GBCS-kredieten (BA 12.03, BA 12.06, BA
12.55 en BA 74.05) in totaal 5.504 keur budget ingeschreven.
Voor het Vlaams betaalorgaan is een actualisatie van de kredieten opgenomen in de meerjarenbegroting
wenselijk aangezien geregeld nieuwe functionele vereisten dienen geïmplementeerd te worden als gevolg
van nieuwe of veranderende (Europese) regelgeving. Het Vlaams betaalorgaan voorziet eind 2006 een
definitieve actualisatie van het stuurplan 2006-2008 en de bijbehorende kostenbegroting 2007. Eind 2006 is
een definitief overzicht beschikbaar van de in 2007 uit te voeren informaticaprojecten en eventuele nieuwe
initiatieven die opgestart zullen worden (vb. inscannen van de verzamelaanvraag 2007).

Basisallocatie 99.31 (nieuw): Vastleggingsmachtiging van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
(VLIF)
2004
Krediet
MACH

2005
Uitvoering

/

Krediet
/

2006
Krediet

Uitvoering
/

/

2007
Krediet
/

51.273

In het kader van BBB worden de basisallocaties m.b.t. het Agentschap Landbouw en Visserij samengebracht
binnen programma 54.90.
De machtiging 2004 werd volledig aangewend en er bleef voor ong. 5,5 Meuro steun voor afgehandelde
dossiers over voor vastlegging in 2005.
De machtiging 2005 werd toch op dit peil gehouden, maar voortaan zou alleen het Vlaams aandeel van de
VLIF-steun budgettair worden vastgelegd. Het bedrag dat overeenkomt met het Europees deel van de steun
wordt aangewend voor de nieuwe VLIF-doelgroepen (agrovoeding en omkadering van land- en tuinbouw),
cfr. art. 55 van het programmadecreet 2005.
Er was voor ong. 5 Meuro steun voor afgehandelde dossiers die pas in 2006 kon worden vastgelegd.
Dit tekort van 2005 werd opgevangen met een noemenswaardige stijging van de machtiging 2006. De
behoeftenberekening wordt geraamd ong. 61 Meuro zodat eind 2006 de steun voor een aantal afgehandelde
dossiers zal moeten uitgesteld worden tot begin 2007 voor vastlegging, afhankelijk van de mate waarin de
voorziene middelen voor Agrovoeding zullen worden benut in 2006.
Rekening houdend met alle behoeften, inclusief de agrovoedingssector en de omkadering van land- en
tuinbouw, en rekening houdend met de wijziging in EU-cofinanciering en de vooruitzichten in het kader van
het nieuwe PDPO voor de programmaperiode 2007-2013, wordt de behoefte aan vastleggingsmachtiging in
2007 geraamd op ruim 61 Meuro.
Het tekort aan vastleggingsmachtiging kan weggewerkt worden door gebruik te maken van een specifieke
decreetsbepaling bij de uitgavenbegroting waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om geannuleerde
vastleggingskredieten opnieuw aan te wenden voor maximaal 10,5 Meuro.
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DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 54.9
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS
(in duizend euro)
Ontvangsten
ESR Code

2006
Bedrag

Omschrijving

2007
Bedrag

HOOFDSTUK 1. Tegemoetkoming van de overheid
46.1

Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR 54.90 b.a. 41.41)
Totaal voor hoofdstuk 1

53.325

55.986

53.325

55.986

HOOFDSTUK 2. Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht
57.1
16

Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of
kredietinstellingen)
Waarborgbijdragen
Totaal voor hoofdstuk 2

250

250

100

100

350

350

0

0

0

0

36

13

36

13

0

0

0

0

53.711

56.349

HOOFDSTUK 3. Inkomstenoverdrachten van het buitenland

59.11

EU-bijstand
- op investeringspremies(oude regelgeving)
Totaal voor hoofdstuk 3
HOOFDSTUK 4. Bijzondere Ontvangsten

08.21

Overgedragen saldo
Totaal voor hoofdstuk 4
HOOFDSTUK 5. Ontvangsten voor orde

08.3

Diverse ontvangsten
Totaal voor hoofdstuk 5

Totaal voor de ontvangsten
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2006
Uitgaven
Omschrijving

ESR Code/
COFOG
code

GVK

2007
GOK

GVK

GOK

HOOFDSTUK 0. Over te dragen saldi
03.22/00000 Over te dragen saldo
Totaal voor hoofdstuk 0

0

13

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HOOFDSTUK 1. Uitgaven voor orde
03.3/00000 Diverse uitgaven
Totaal voor hoofdstuk 1

31.12/04210
31.12/04210
31.12/04210
51.12/04210
51.12/04210
51.1204210
51.12/04210
31.32/04210
51.32/04210

HOOFDSTUK 2. Betalingen aan derden als gevolg van het
uitvoeren van de statutaire opdracht (art. 12 van het decreet van
22 december 1993 : oprichting van het VLIF)
a) steun aan land- en tuinbouwers en hun coöperaties
Rentetoelagen – verbetering
Rentetoelagen - eerste installatie
Rentetoelagen - regionale steun
Kapitaalpremies bij eerste installatie
Kapitaalpremies in de varkenssector
Investeringspremies
Vestigingspremies
Startpremies aan erkende groeperingen
Waarborgen

51.12/04210 b) Investeringssteun aan agrovoedingsbedrijven
51.12/04820 c) Investeringssteun aan de omkadering van de land- en
tuinbouw
Totaal voor hoofdstuk 2
Totaal voor de uitgaven

22.000 18.750 20.000 20.000
2.000 1.850 3.000 3.000
4.500 6.750 2.600 4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
16.500 15.100 14.623 19.000
2.510 2.868 4.000 4.300
50
50
50
50
1.500 1.500 2.000 2.000
2.429
3.450

4.539
2.291

2.500
2.500

1.500
2.499

54.939 53.698 51.273 56.349
54.939 53.711 51.273 56.349

Voor de toelichting bij de dotatie en vastleggingsmachtiging : zie toelichting per basisallocatie in programma
54.90, meer bepaald B.A. 41.41 en B.A.99.31
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PROGRAMMA 60.1
DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Basisallocatie 06.71: Diverse ontvangsten LNE
2004
TO

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
360

In kader van BBB diende ontvangstenartikel 60.1 0601 van LIN uitgesplitst te worden over de
beleidsdomeinen LNE en MOW. In deze basisallocatie komen de diverse ontvangsten van LNE op de
algemene uitgavenbegroting terecht.

Basisallocatie 16.71: Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. LNE
2004
TO

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
360

In kader van BBB diende ontvangstenartikel 60.1 1601 van LIN uitgesplitst te worden over de
beleidsdomeinen LNE en MOW. In deze basisallocatie komen de diverse ontvangsten van LNE op de
algemene uitgavenbegroting terecht.
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PROGRAMMA 61.1 T/M 61.5
LEEFMILIEU

De toelichting bij de programma’s Leefmilieu wordt als volgt ingedeeld:

1. ADMINISTRATIEVE BEGROTING (programma 61.1 tot en met 61.5)
2. DIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER MINAFONDS (bespreking per entiteit)
3. HET MILIEUJAARPROGRAMMA 2007
Omwille van een wijziging van het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) dd.
19 april 2006 maakt het Milieujaarprogramma (MJP) 2007 sinds dit jaar een herkenbaar onderdeel uit van de
Memorie van Toelichting bij de leefmilieubegroting. Voor de beleidsprioriteiten per programma wordt dan
ook voornamelijk verwezen naar het MJP. Dat MJP geeft uitvoering aan het Milieubeleidsplan 2003-2007,
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 19 september 2003. Het plan bepaalt de hoofdlijnen en
strategische keuzen van het Vlaamse milieubeleid en bevat een reeks van langetermijndoelstellingen,
plandoelstellingen, maatregelen en indicatoren. Met behulp van deze doelstellingen en indicatoren wordt
mogelijk gemaakt om de vorderingen inzake de uitvoering van het MINA-plan op te volgen.
Het MJP wordt opgemaakt volgens een decretaal verplichte inhoud. De aard van het document laat toe om
jaarlijks op een gedetailleerde wijze te rapporteren over de voortgang m.b.t. strategische en operationele
doelstellingen, ingezette instrumenten en prestatiedrijvers. Deze aspecten geven invulling aan de
kwaliteitseisen die opgelegd worden aan de verschillende onderdelen van hoofdstuk 1 van de inhoudelijke
toelichting per programma. Om de directe koppeling met de begroting te versterken worden bovendien per
programma de relevante strategische doelstellingen uit het Milieujaarprogramma herhaald. Daarnaast wordt
per programma een lijst opgesteld van de overeenkomstige maatregelen uit het MINA-plan 3.
Het DABM van 5 april 1995 stelt de volgende algemene decretale strategische doelstellingen van het
milieubeleid voorop :
- het beheer van het milieu door de duurzame aanwending van grondstoffen en natuur ;
- de bescherming van mens en milieu tegen verontreiniging en onttrekking en in het bijzonder van de
ecosystemen die van belang zijn voor de werking van de biosfeer en die betrekking hebben op de
voedselvoorziening, de gezondheid en de andere aspecten van het menselijk leven ;
- het natuurbehoud en de bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit, met name door
de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke habitats, ecosystemen en
landschappen met ecologische waarde en het behoud van wilde soorten in het bijzonder van de
bedreigde, kwetsbare, zeldzame of endemische.
In het Regeerakkoord van 2004, dat betrekking heeft op de regeerperiode 2004-2009 werden de
beleidsprioriteiten voor het volledige milieu- en natuurbeleid vastgelegd. Hiertoe werd volgende
beleidsdoelstelling geformuleerd:
-

het boeken van een betekenisvolle vooruitgang op het vlak van water- en luchtkwaliteit,
bodembescherming, geluid- en geurhinder en natuurbehoud zodat Vlaanderen de vergelijking met andere
economische topregio’s moeiteloos kan doorstaan.
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PROGRAMMA 61.1
LEEFMILIEU

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
0
225

2004
Uitvoering %
0,00%

begroot
0
45

2005
Uitvoering %
0,00%

2006
Begroot bc
0
180

2007
raming
0
180

Krediet
128.402
92.873
100.040
0
570.702

2004
Uitvoering %
99,55%
96,30%
80,11%
98,31%

Krediet
165.382
93.660
112.604
0
481.925

2005
Uitvoering %
99,50%
99,94%
98,80%
100,00%

2006
Krediet
341.141
97.753
98.413
180
438.380

2007
Krediet
260.756
139.260
135.107
180
342.892

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Het programma 61.1 is een verzamelprogramma voor de uitgaven van diverse afdelingen van het
Departement LNE, zoals het secretariaat-generaal en de afdelingen Milieuvergunningen, Milieu-Inspectie,
Internationaal milieubeleid, Milieu-integratie en subsidiëringen, Lucht, hinder, risicobeheer, milieu en
gezondheid en Milieu-, natuur- en energiebeleid. De respectievelijke werkings- en investeringsdotaties voor
de OVAM, VMM en VLM, Mestbank zijn ook binnen dit programma ingeschreven, evenals de
MINAdotatie.
A. Strategische doelstellingen






Versterken en verbeteren van de milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit in de beoogde gebieden door
een gedifferentieerde aanpak van milieuproblemen en maatwerk op niveau van het gebied.
Maatschappelijke organisaties bij het beleid betrekken.
Verhogen van de samenwerking met de andere beleidsdomeinen binnen de Vlaamse bevoegdheid.
Het lokale milieu- en natuurbeleid versterken zodat de lokale overheden in staat worden gesteld een
coherent en duurzaam milieubeleid te voeren.
Kennis ontwikkelen die zo goed mogelijk beleidsonderbouwend kan werken en in die zin ook wordt
gebruikt
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Geïntegreerde milieu-informatie ontsluiten voor specifiek afgelijnde doelgroepen, instellingen en
bestuursniveaus.
De transparantie, de efficiëntie en de effectiviteit van milieucommunicatie verhogen.
De kosteneffectiviteit van het gebruik van economische instrumenten binnen het milieubeleid
maximaliseren
De kwaliteit van het milieurecht verbeteren door meer interne samenhang, onderlinge afstemming en
doeltreffendheid, vereenvoudiging en door de verhoging van de technische uitvoerbaarheid, de
rechtszekerheid en de handhaafbaarheid.
Uitbouwen van een continue intergewestelijke samenwerking voor een geïntegreerde aanpak van
intergewestelijke vraagstukken
Stopzetten van de emissies van ozonafbrekende stoffen in de atmosfeer, met uitzondering van de
emissies van CFK’s en HCFK’s afkomstig van isolatiepanelen die geblazen zijn met deze stoffen
Vlaanderen streeft in 2020 naar een totale reductie van de familie van zes broeikasgassen volgens het protocol
van Kyoto van 30%, (1% per jaar) afhankelijk van de feitelijke percentages economische groei en het succes
van de reeds genomen klimaatmaatregelen, ten opzichte van 1990
Verminderen van de jaargemiddelde ozonconcentratie tot maximaal 40 µg/m³
De zuurdepositie tegen 2030 verminderen tot 1400 zeq/ha.jaar (73,7% minder in vergelijking met 1990)
Streven naar concentraties in het milieu, dichtbij achtergrondwaarden voor natuurlijk voorkomende
stoffen en nulbenaderende concentraties voor synthetische stoffen, waarbij in eerste instantie het risico
voor mens en milieu tot een aanvaardbaar en zo mogelijk verwaarloosbaar niveau wordt teruggebracht
Het percentage potentieel ernstig gehinderden door geluid, rekening houdend met het verschil in hinder
veroorzaakt door verschillende types geluidsbronnen, verminderen tot maximaal 10% van de totale
bevolking in Vlaanderen
Het percentage van de totale bevolking dat blootgesteld wordt aan wegverkeerslawaai (LAeq > 65
dB(A)) overdag buiten voor de gevel van de woning reduceren tot ten hoogste 15% van de bevolking
Terugbrengen van het aantal gehinderden door geur tot 12% en het aantal ernstig gehinderden tot 0%
Verminderen van de hemelluminantie van kunstmatige lichtbronnen, zodat ook in Vlaanderen gebieden
tot stand worden gebracht waar de natuurlijke hemelluminantie maximaal hersteld wordt

B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar
het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

16111101
16111101
16111201
16111201
16111203
16111204
16111205
16111206
16111220
16111220
16111220
16111259
16111259
16111259
16111259
16111259
16111259

Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
Natuurtechnische milieubouw
Coördinatie en planning van het communicatiebeleid verbeteren
Uitvoeren van hervormingen in het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur
Milieu en gezondheid
Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
De basisonderdelen van de milieudatabank uitbouwen
Interne milieuzorg bij de overheid verbeteren
Beleidsondersteuning
Coördinatie en planning van het communicatiebeleid verbeteren
Sensibiliseringscampagnes ondersteunen en voeren
Beleid stiltegebieden ontwikkelen en uitvoeren
Beleidsondersteuning licht
EU-richtlijn Omgevingslawaai invoeren en uitvoering voorbereiden
Evaluatie en bijsturing thematisch en horizontaal regelgevend kader
Juridische instrumenten
Geluidshinderbeleid m.b.t. luchthavens uitwerken en implementeren

871

16111259
16111263
16111263
16113301
16113304
16113540
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Geluidsmeetnet ANNE uitbouwen en opvolgen
Correcte toepassing van supra- en internationale regelgeving
Internationaal
Structurele ondersteuning van de milieu- en natuurverenigingen
Bruikbaarheid en beschikbaarheid van de resultaten verhogen
Medewerking als volwaardige partner in internationale stroomgebieden

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.
Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN

Basisallocatie 36.01: Ontvangsten m.b.t. de controle op de uitvoerende taken van de technici
(brander- en stookolietechnici) op het veld
2004
TO

Krediet
0

2005
Uitvoering
0%

Krediet
0

Uitvoering
0%

2006
Krediet
180

2007
Krediet
180

In de databank bevinden zich ongeveer 9000 erkende brandertechnici en 3250 erkende stookolietechnici
(erkenningsperiode voor 5 jaar), en in de veronderstelling dat 75 % (is ongeveer 9000 technici) het vak ook
effectief uitoefenen, worden de geldelijke inkomsten hiervan benaderend geraamd op jaarlijks 180 k.euro
(9000 X 1/5 X 100). Met deze financiële middelen kan dan beroep gedaan worden (na marktraadpleging) op
een aantal personen die zich, op vraag van de administratie, zouden bezighouden met toezichthoudende
activiteiten en controle op het veldwerk van de technici. In functie van de verkregen inkomsten zal dan de
frequentie van de steekproefsgewijze controle worden bepaald.

UITGAVEN
Basisallocatie 01.71: Provisioneel krediet aanwendbaar voor overdracht naar andere GOK
(beleidsdomein LNE)
2004
NGK

Krediet
0

Uitvoering
0

Krediet
0

2005
Uitvoering
0

2006
Krediet
0

2007
Krediet
1.312

Deze ba. heeft betrekking op het LNE-deel van de uitsplitsing van de vroegere LIN-buffer (ba. 0101 van
programma 69.9) over de beleidsdomeinen LNE en MOW.
Basisallocatie 11.01: Salarissen en toelagen van het specifiek personeel met betrekking tot natuur- en
milieueducatie en informatie en natuurtechnische milieubouw, het project Milieu en Gezondheid en
met betrekking tot het permanent secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie
2004
NGK

Krediet
1.503

Uitvoering
68%

Krediet
1.669

2005
Uitvoering
65%

2006
Krediet
1.631

2007
Krediet
1.902

De stijging van de kredieten is een gevolg van het feit dat in deze basisallocatie de vroegere basisallocatie
11.05 werd geïntegreerd. Tevens werd er rekening gehouden met een indexaanpassing.
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Deze ba. bevat de loonkosten voor:
Natuur- en milieueducatie en informatie
Loonkosten van gedetacheerde leerkrachten en contractuele personeelsleden met inbegrip van
administratieve ondersteuning die binnen de dienst Doelgroepen en Milieueducatie worden tewerkgesteld in
het NMEC ‘de Helix’ te Grimminge, in het NEC ‘De Vroente’ te Kalmthout, in het VBNC ‘De Nachtegaal’
te De Panne en te Brussel.
Tevens zijn hierin de loonkosten voorzien voor personeel van de coördinatieploeg van het eenheidsproject
Milieuzorg op School (basis-, secundair en hogeschoolonderwijs). In haar beslissing van 08/07/2005 heeft de
Vlaamse Regering de duur van het educatief programma Milieuzorg op School verlengd voor de periode
01/09/2005 tot 31/08/2010 (VR/2005/08.07/DOC.0549).
Natuurtechnische Milieubouw
De werking van de cel NTMB en haar projectgroep bij het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken is
grotendeels terug te vinden in maatregel 246 ‘Natuurtechnische Milieubouw’ en project 18 ‘Prioriteiten
ontsnippering’ binnen het thema ‘Versnippering’ van het Milieubeleidsplan 2003-2007.
Milieu en gezondheid
De dienst Milieu en Gezondheid staat in voor de uitvoering van het project 28 ‘Milieu en gezondheid’ met
als doelstelling ‘Een beleid gericht op het vermijden van betekenisvolle negatieve gezondheidseffecten door
milieuverontreiniging structureren, opmaken en uitvoeren’.
Nationale klimaatcommissie
Voor de realisatie van de in het Samenwerkingsakkoord gestelde opdrachten staat de Nationale
Klimaatcommissie in, die ondersteuning krijgt van een Permanent Secretariaat. In de Klimaatcommissie
zetelen per contracterende partij, vier gemandateerde vertegenwoordigers, die worden aangeduid door hun
respectievelijke regeringen. De Nationale klimaatcommissie ging officieel van start op 8 december 2003. Ze
dient garant te staan voor een geharmoniseerd nationaal klimaatbeleid in uitvoering van de Belgische
Kyotodoelstelling. Het bijhorende secretariaat, dat bestaat uit gedetacheerde ambtenaren van de betrokken
partijen, speelt een essentiële rol bij de uitvoering van het samenwerkingsakkoord.
Basisallocatie 11.02: Vergoedingen aan de regeringscommissaris bij de Vlaamse Milieuholding
2004
NGK

Krediet
3

Uitvoering
60%

Krediet
5

2005
Uitvoering
100%

2006
Krediet
5

2007
Krediet
5

Deze ba. wordt gebruikt om de vergoedingen van de regeringscommissaris bij de VMH uit te betalen.
Basisallocatie 11.03: Salaris van de regeringscommissaris bij de Vlaamse Milieuholding
2004
NGK

Krediet
58

Uitvoering
100%

Krediet
47

2005
Uitvoering
100%

2006
Krediet
30

2007
Krediet
31

Deze ba. wordt gebruikt om het salaris van de regeringscommissaris bij de VMH uit te betalen.
Basisallocatie 11.05: Salarissen en toelagen van het personeel in het kader van het project milieu en
gezondheid en met betrekking tot het permanent secretariaat van de nationale klimaatcommissie
2004
NGK

Krediet
197

Uitvoering
97%

Krediet
215

2005
Uitvoering
75%

Deze ba. werd samengevoegd bij ba. 1101 van programma 61.1.

2006
Krediet
234

2007
Krediet
0
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Basisallocatie 12.01: specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
702
99,44%

2005
Krediet
712

Uitvoering
100%

2006
Krediet
630

2007
Krediet
637

De basisallocatie 12.01 is een gemeenschappelijke basisallocatie voor de afdelingen Milieuvergunningen,
Milieu-inspectie, Internationaal Milieubeleid en het Secretariaat-generaal van het Departement LNE.
De meerwaarde van 7 k.euro is de indexaanpassing. Op deze basisallocatie worden o.a. betaald:
• Abonnementen en publicaties
• Specifiek onderhoud van verschillende technische toestellen
• Verzendingskosten
• Drukwerken
• Catering
• Specifieke onderhoudskosten aan het wagenpark
Basisallocatie 12.03: Allerhande uitgaven met betrekking tot het project Milieu en Gezondheid
2004
GVK
GOK

Krediet
669
808

Uitvoering
100%
20%

Krediet
678
819

2005
Uitvoering
100%
76%

2006
Krediet
687
1016

2007
Krediet
695
1011

Volgende taken zullen worden gefinancierd op deze ba.:
• uitwerken en uitvoeren van een beleidsvoorbereidend onderzoeksprogramma inzake milieu en
gezondheid om de recentste wetenschappelijke, technische, statistische, maatschappelijke evoluties in
het werkveld te leren kennen teneinde te komen tot onderbouwende voorstellen voor
beleidsinitiatieven;
• opvolgen van het beleidsrelevant onderzoek dat uitgevoerd wordt door het Steunpunt Milieu en
Gezondheid;
• valoriseren van de resultaten van de onderzoeken door informatie, sensibilisatie, opleiding e.a.;beleidsvoorbereidend werken inzake milieu en gezondheid in Vlaanderen;
• beleidsvoorbereidend werken op nationaal vlak in uitvoering van het op stapel staande
samenwerkingsakkoord tussen alle gewesten, gemeenschappen en het federale niveau inzake milieu en
gezondheid;
• pro-actief beleidsvoorbereidend werken op Europees en internationaal vlak inzake milieu en
gezondheid;
• hernieuwing van het Steunpunt Milieu en Gezondheid. De Vlaamse Regering besliste op 13 mei 2006
dat het Steunpunt Milieu en Gezondheid wordt hernieuwd voor de periode 2007-2011.
Basisallocatie 12.04: Werkingskosten met betrekking tot het project milieuzorg op school
2004
NGK

Krediet
99

Uitvoering
100 %

Krediet
150

2005
Uitvoering
100 %

2006
Krediet
152

2007
Krediet
154

In haar beslissing van 08/07/2005 heeft de Vlaamse Regering de duur van het educatief programma
Milieuzorg op School verlengd voor de periode 01/09/2005 tot 31/08/2010 (VR/2005/08.07/DOC.0549)
De werkingskosten betreffen: educatieve pakketten; informatie- en promotiemateriaal; productie
deelnamelogo’s/logo’s; organisatie logo-uitreiking, dagvergoedingen en vervoerskosten van 3
coördinatoren; 2 nieuwsbrieven op 9.000 ex.; organisatie info- en studiedagen; ondersteunend materiaal;
prijzen en bedankingen, dagelijkse werking, uitbouw van een internationale netwerking (Ecoschools van de
Foundation for Environmental Education) conform de ontwerpbegroting van de projectbeschrijving horende
bij de overeenkomst ‘Milieuzorg op School (MOS).
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Basisallocatie 12.05: Allerhande uitgaven mbt het project milieumanagement informatiesysteem
2004
NGK

Krediet
442

2005
Uitvoering
100 %

Krediet
448

Uitvoering
99,9 %

2006
Krediet
694

2007
Krediet
702

Gelet op het toegenomen aantal draaiende applicaties (CBB, MKROS, IMJV, ea.) binnen het MMIS heeft dit
meer en meer zijn weerslag op de benodigde werkingsmiddelen en in mindere mate op de
investeringsmiddelen. Daarom werd in 2006 het budget verhoogt en gecompenseerd vanuit de
investeringsmiddelen op BA7407.
Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van projecten die overkoepelende doelstellingen en/of
toepassingen hebben en kan uitgesplitst worden over de volgende delen:
a) De abonnementskost voor de huurlijnen tussen de entiteiten binnen het beleidsdomein LNE. Dit
budgetonderdeel wordt geraamd op 50 k.euro;
b) Consultancy/support contracten voor systeembeheer, aanpassingen, … van de computerapplicaties, het
netwerk en de databanken. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 400 k.euro;
c) Onderhoudscontracten voor de servers en het milieuportaal en aanverwante websites. Dit budgetonderdeel
wordt geraamd op 100 k.euro;
d) Aankoop en beheer van domeinnamen, technische interventies en algemene werking. Dit budgetonderdeel
wordt geraamd op 52 k.euro;
e) Het drukken en versturen van IMJV en de aanmaningen en logistieke ondersteuning (huur van scanners en
printers voor de verwerking van de IMJV’s): 100 k.euro.
Alle wijzigingen in de kredieten ten opzichte van 2006 zijn een gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie 12.06: Allerhande uitgaven met betrekking tot duurzame ethisch verantwoorde
en milieubewuste zorgsystemen
2004
GVK
GOK

Krediet
249
143

Uitvoering
100%
88%

Krediet
223
117

2005
Uitvoering
37%
100%

2006
Krediet
223
223

2007
Krediet
223
123

De Vlaamse Regering besliste dat vanaf 2003 milieuzorg verplicht wordt ingevoerd in alle administratieve
entiteiten van de Vlaamse overheid, met uitzondering van de onderwijsinstellingen (beslissing van 8 mei
2002 VR/PV/2002/17 - punt 10 en uitvoeringsbesluit van 18 juli 2003 VR/PV/2003/32 - punt 37).
De besteding van de middelen zal als volgt zijn:
• adviesverlening, vorming en netwerkvorming (infosessies, cursussen, website, aanmaak praktische
handleidingen), ondermeer in het kader van beide actieplannen. Daarbij wordt gestreefd naar een zo goed
mogelijke afstemming van deze middelen op de situatie binnen de Vlaamse overheid;- communicatie en
sensibilisatie-acties in het kader van beide actieplannen;
• ontwikkeling van ondersteunende instrumenten en pilootprojecten;
• diverse werkingskosten (aankoop materiaal e.d.). Het gaat hier onder meer om materiaal en diensten
voor de eigen werking en ter ondersteuning van de entiteiten.
Deze nieuwe basisallocatie werd gecreëerd ter vervanging van de basisallocatie 12.03 op programma 99.10.
Basisallocatie 12.20: Allerhande uitgaven in verband met communicatie en in verband met deelname
aan beurzen en evenementen.
2004
NGK

Krediet
66

2005
Uitvoering
63,02%

Krediet
156

Uitvoering
95%

Deze ba. wordt gebruikt voor de financiering van volgende uitgaven:

2006
Krediet
168

2007
Krediet
172
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1.Activiteiten die bijdragen tot de uitstraling van het Departement LNE en het Beleidsdomein LNE en interne
communicatie.
Nieuwe voorstellingsbrochure voor het Departement (15 k.euro)
Tijdschrift/periodieke publicatie milieubeleid voor de milieuprofessional (20 k.euro).
2.Communicatie als ondersteuning van diverse beleidsmaatregelen en –beslissingen en juridische
instrumenten met als doel het creëren van een groter draagvlak en doelgroepgerichte communicatie.

Vertaling milieuhandhavingsrapport en milieu-inspectiplan (NL-ENG) (25 k.euro)
Communicatieacties doelgroepen industrie en landbouw in uitvoering van doelgroepprogramma (5
k.euro)
Communicatie KYOTO – dikke truiendag – advertentiekosten (10 k.euro)
Communicatie geluids- en lichthinder (10 k.euro)
• Studiedag stiltegebieden
• Brochure EU-richtlijn omgevingslawaai
• Brochure geluidsisolatie
• Informatiecampagne lichtvervuiling
Communicatie Lucht (60 k.euro)
• Campagne milieuvriendelijke voertuigen (radiospot)
• Sensibiliseringscampagne rond erkennings- en onderhoudsregeling huishoudelijke
verwarmingstoestellen
3.Deelname aan beurzen en evenementen i.k.v. draagvlak verbredeing en verhogen van contact burgeradministratie (loketfunctie)
Deelname Batibouw:
Deelname Agribex
Andere evenementen (Vlaanderendag – Dag van de Aarde,…)
Basisallocatie 12.59: Allerhande uitgaven in verband met : - de vaststelling , voorkoming en
bestrijding van geluidshinder en lichthinder; - het uitvoeren van studiewerk i.v.m. de
milieuproblematiek; - de milieueffectenrapportage en de externe veiligheid; - de overeenkomst
wetenschappelijk evaluatiesysteem bioveiligheid
2004
Krediet
GVK
GOK

454
396

2005
Uitvoering
84%
99%

Krediet
470
920

Uitvoering
99%
95%

2006
Krediet
475
475

2007
Krediet
475
475

1. Veiligheidsrapportering
Organisatie 2 fora voor VR-deskundigen, 1 forum voor lagedrempel Sevesobedrijven, 1 forum voor
hogedrempel Sevesobedrijven en studieopdrachten aangaande externe veiligheid: De primaire doelgroepen
in het kader van veiligheidsrapportages zijn de VR-deskundigen en de Sevesobedrijven. Het geregeld
houden van fora of studiedagen, waarbij informatie-uitwisseling en overleg centraal staan, draagt in
belangrijke mate bij aan een goede dienstverlening.
Organisatie van studiedagen aangaande externe veiligheid: Met de gemeenten en de provincies zijn er heel
wat communicatielijnen waardoor studiedagen daaromtrent van belang blijven. Dit geldt voor alle types van
veiligheidsrapportages: voor de ruimtelijke veiligheidsrapporten in het kader van gemeentelijke of
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, voor de veiligheidsrapportages in het kader van het
Samenwerkingsakkoord omwille van aanpassingen daaromtrent, en voor de
omgevingsveiligheidsrapportages in het kader van adviezen bij milieuvergunningsverlening
Organisatie grensoverschrijdende informatie-uitwisseling bij VR-dossiers: In het kader van het Verdrag van
Helsinki (in werking op 05/07/06) en van de Seveso II-richtlijn wordt grensoverschrijdende informatieuitwisseling opgelegd aangaande risico’s voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
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Allerhande uitgaven i.v.m. externe veiligheid zoals specifieke software, boeken en tijdschriften, enz. die
verband houden met de verschillende types van veiligheidsrapportages of met externe veiligheid.
2. MER
Plan mer : richtlijnen. Het decreet inzake Mer/VR van 18 december 2002 maakt van het opstellen van
richtlijnenboeken een belangrijke pijler van kwaliteitszorg en legt deze taak bij de administratie. Dit maakt
van het opstellen van richtlijnenboeken een blijvende prioriteit. Communicatie (publicatie richtlijnen uit
onderzoek, algemene communicatie, fora) Dit budget voorziet in de publicatie (elektronisch en/of papier)
van de richtlijnen, resultaat van de onderzoeksopdrachten, algemene communicatie m.b.t. de
milieueffectrapportage en de organisatiekosten voor de mer-fora.
Werkingskosten mer-procedure (heroverweging en publicatie plan-mer) Met het decreet van 18 december
2002 (BS 13.02.2003) werd de procedure voor projectmilieueffectrapportage en planmilieueffectrapportage
ingeschreven.
3. Dienst Hinder & RB
Werking nieuwe stiltegebieden. : in de prioritennota staat als opdracht ‘nieuwe stiltegebieden ontwikkelen’
voor 2007.
Meetnet ANNE – werkingskosten: Het voorziene bedrag moet dienen voor onderhoud en werkingskosten
van de geluidmeetposten van het meetnet ANNE (luchthavens Zaventem en Bierset, wegverkeer,
spoorverkeer, industriegebied Antwerpen RO).
Scenarioberekeningen en aankoop databestanden: O.a. in verband met de luchthavenproblematiek, maar
evengoed i.v.m. andere beleidsrelevante geluidsonderwerpen, kunnen op korte termijn scenarioberekeningen
nodig zijn, die hetzij door eigen diensten hetzij via opdrachten dienen uitgevoerd. Ook bedrag te voorzien
voor aankoop van data i.v.m. de geluidskaarten (EU-richtlijn omgevingslawaai).
4. Overeenkomst wetenschappelijk valuatiesysteem Bioveiligheid (WIV-SBB)
Op 22 mei 2006 ondertekenden Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur K.
Peeters en Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, vertegenwoordigd door R. Vranckx de tweede
bijakte aan overeenkomst VL94 01 10373.
De begroting voor deze overeenkomst wordt vastgesteld op 211.824,40 euro voor het jaar 2007.
Deze is als volgt samengesteld :
- personeelskosten : drie werkleiders, een attaché en een assistent voor 177.120,40 euro voor 2007;
- werkingskosten: alle administratieve kosten en kosten voor zendingen (vergaderingen bij de Europese
Unie, de OESO, congressen) 15.447,20 euro voor 2007;
- patrimoniumkosten: 19.256,80 euro voor 2007;
De Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid verschaft technisch advies in aanvraagdossiers voor
ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen en pathogene organismen.
Basisallocatie 12.62: Allerhande uitgaven in verband met overeenkomsten met erkende laboratoria
voor de contractueel omschreven analyse, monstername en interpretatie van afvalwater, grondwater,
afvalstoffen, meststoffen en lucht; studiewerk door gespecialiseerde laboratoria voor meer specifieke
niet courante analyses, andere dan deze bedoeld in voorgaande rubriek, met indien vereist,
monstername, metingen, interpretatie en advies; het ambtshalve uitvoeren van dwangmaatregelen;
juridische bijstand ten behoeve van het proces ‘inspecteren en maatregelen nemen’:

GVK
GOK

Krediet
1.972
1.951

2004
Uitvoering %
100%
99,93%

2005
Krediet
2.162
2.525

Uitvoering
100%
96,92%

2006
Krediet
2.189
2.189

2007
Krediet
2.826
2.013

Deze basisallocatie heeft steeds betrekking op allerlei uitgaven die verband houden met het uitvoeren van
inspecties of het inwinnen van de nodige adviezen en het laten verrichten van studiewerk door
gespecialiseerde laboratoria. Voor het begrotingsjaar 2007 wordt voor het uitvoeren van haar taken een
budget vooropgesteld van 2.826 k.euro. Dit budget wordt besteed als volgt:
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1. ANALYSEKOSTEN EN MONSTERNAMEKOSTEN: 1.820.500 EURO
De hiernavolgende kosten omvatten zowel monsternames, analyses, metingen en interpretaties ten behoeve
van de uitvoering van inspectieopdrachten:
• kosten voor afvalstoffen, bodem, grondwater en mest: 650.000 euro
• kosten voor water en afvalwater:791.000 euro
• kosten voor luchtemissies: 368.500 euro
• kosten voor GGO’s en/of pathogenen: 11.000 euro
2. INSPECTIE EN ONDERZOEKSKOSTEN: 933.350 EURO
Afvalstoffen: 165.000 euro waarvan geïntegreerd project verwerking afvalstoffen 55.000 euro, testen bij
installaties die ozonafbrekende stoffen bevatten 60.000 euro en haven en transportcontroles ca 50.000 euro.
Lucht: 418.000 euro waarvan geuronderzoeken 220.000 euro, onderzoeksopdrachten naar geleide en nietgeleide VOS-emissies 88.000 euro, onderzoeksopdracht naar emissie van fijn stof 82.500 euro en audit
continue meetapparatuur 27.500 euro.
Geluid: 55.000 euro voor geluids- en trillingsonderzoeken
Veiligheid: 187.000 euro waarvan veiligheidsonderzoeken 82.500 euro en onderzoek procesinstallaties
gevaarlijke stoffen 104.500 euro.
Water: 39.600 euro waarvan camera-inspecties in riolen en leidingen 6.600 euro en onderzoeksopdrachten
in verband met afvalwater van bedrijven 33.000 euro.
Bodem en grondwater: 68.750 euro voor bemonsteringstechnieken bodem en grondwater..
3. AMBTSHALVE UITVOEREN VAN DWANGMAATREGELEN: 10.000 EURO
In heel wat gevallen geeft de exploitant vrijwillig uitvoering aan de opgelegde dwangmaatregelen. In enkele
gevallen weigert de exploitant pertinent aan de opgelegde dwangmaatregelen uitvoering te geven. Bij deze
laatste categorie heeft de MI de bevoegdheid om dwangmaatregelen ambtshalve uit te voeren.
Het ambtshalve uitvoeren van dwangmaatregelen houdt in de meeste gevallen een materiële kost in:
2 dossiers x 5.000 euro = 10.000 euro
4. EXTERNE JURIDISCHE ONDERSTEUNING: 62.500 EURO
Tijdens een inspectie worden allerhande vaststellingen gedaan, die steeds moeten worden getoetst aan de
vigerende regels. Uit de cijfers van de handhavingsrapporten van de voorbije jaren kan worden afgeleid dat
een inspectie in ongeveer 10% van de gevallen aanleiding geeft tot het opstellen van een proces-verbaal dat
wordt bezorgd aan het Openbaar Ministerie. Naar schatting zijn er jaarlijks een 5-tal dergelijke dossiers: 5
dossiers x 12.500 euro = 62.500 euro.
Basisallocatie 1263: Allerhande uitgaven in verband met het uitvoeren van studiewerk inzake het
milieurecht behorende tot het takenpakket van de afdeling Internationaal Milieubeleid en allerhande
uitgaven mbt het adviseren van de afdeling Internationaal Milieubeleid inzake rechtskundige
procedures die door de Europese Commissie worden voorbereid of ingeleid op grond van artikel 226
van het verdrag van de EG, de Europese milieurechtsnormering en het hiervan afgeleid milieurecht
2004
GVK
GOK

Krediet
115
254

2005
Uitvoering
49,0 %
82,0 %

Krediet
115
210

Uitvoering
75,0 %
94,0 %

2006
Krediet
115
115

2007
Krediet
152
152

In 2007 wordt Pr. 61.1 - ba 1263 samengevoegd met Pr. 61.1 - ba 1264, met een compensatie van 37 k.euro
aan GVK en GOK via ba. 1264 op Pr. 61.1.
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Volgende uitgaven worden gedaan op deze ba.: studiewerk inzake milieurecht en uitgaven voor
juridisch advies.
Basisallocatie 12.64: Allerhande uitgaven mbt het adviseren van de afdeling Europa en Milieu inzake
rechtskundige procedures die door de Europese Commissie worden voorbereid of ingeleid op grond
van artikel 226 van het verdrag van de EG, de Europese milieurechtsnormering en het hiervan
afgeleid milieurecht
2004
GVK
GOK

Krediet
73
73

2005
Uitvoering
12,0 %
15,0 %

Krediet
37
37

Uitvoering
57,0 %
0,0 %

2006
Krediet
70
70

2007
Krediet

In 2007 wordt Pr. 61.1 - ba 1264 samengevoegd met Pr. 61.1 - ba 1263, met een overheveling van 37 Keuro
aan GVK en GOK van ba 1264 op Pr. 61.1 naar ba 1263 op Pr. 61.1 en 33 keuro aan GVK en GOK van ba
1264 op Pr. 61.1 naar ba 6323 van Pr. 61.1.
Basisallocatie 12.90: Allerhande uitgaven m.b.t. de controle op de uitvoerende taken van de technici
(brander- en stookolietechnici) op het veld
2004
VRK

Krediet
0

2005
Uitvoering
0%

Krediet
0

Uitvoering
0%

2006
Krediet
180

2007
Krediet
180

Met deze financiële middelen, die binnenkomen via ba. 36.01 van programma 61.1, kan een beroep gedaan
worden (na marktraadpleging) op een aantal personen die zich, op vraag van de administratie, bezighouden
met toezichthoudende activiteiten en controle op het veldwerk van de technici. In functie van de verkregen
inkomsten zal dan de frequentie van de steekproefsgewijze controle worden bepaald.
Basisallocatie 33.01: subsidie aan de vzw Koninklijk Instituut voor het duurzaam beheer van de
natuurlijke rijkdommen en de bevordering van schone technologie (KINT)
2004
GVK
GOK

Krediet
178
178

2005
Uitvoering
100%
100%

Krediet
178
178

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
178
178

2007
Krediet
178
178

De subsidie kan door vzw KINT worden aangewend voor personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit
volgende opdrachten en activiteiten:
- het vervullen van een ondersteunende rol door de beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering en de
Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu, inzake natuurbehoud en schone technologie te steunen en
beter ter kennis te brengen. Dit kan zich concretiseren in o.a.:
1. het deelnemen aan vergaderingen van deskundigen;
2. het bevorderen van onderzoeksprojecten die het gewestelijk milieubeleid mede ondersteunen;
3. het verlenen van bijstand bij de vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest bij de bevoegde
nationale en internationale instellingen;
4. het ondersteunen van opdrachten in het buitenland van de Vlaamse regering, de Vlaamse minister,
bevoegd voor leefmilieu, of de bevoegde administratie, voor zover deze opdrachten kaderen in de
milieuproblematiek.
-

het verspreiden van de voorlichting inzake natuurbehoud en schone technologie en de bewustmaking van
de publieke opinie, in het bijzonder van de sociale partners, de economische partners en de
wetenschappelijke kringen. Dit kan zich concretiseren in o.a.:
1. bijdragen bij informatie- en sensibiliseringsacties;
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2. bijdragen bij de organisatie van wetenschappelijke congressen;
3. organisatie van en deelname aan informatie- en overlegvergaderingen tussen de overheden, de
sociale partners, de economische partners en de verenigingen ter bescherming van het leefmilieu.
-

het vervullen van een centrale rol als forum tussen de drie Gewesten in het domein van milieubeleid om
hun samenwerking te promoten; bijdragen in de uitbouw van een actieve samenwerking tussen de
gewesten met het oog op de ontwikkeling van bijzondere projecten van gemeenschappelijk belang.

Basisallocatie 33.02: Subsidie aan de vzw Milieuboot
2004
GVK
GOK

Krediet
409
409

2005
Uitvoering
100%
100%

Krediet
409
409

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
413
413

2007
Krediet
413
413

Deze kredieten vloeien naar de vzw Milieuboot onder de vorm van werkingssubsidies.

Basisallocatie 33.03: Subsidie aan milieu- en natuurverenigingen ikv de regularisatie van de DACstatuten
2004
NGK

Krediet
1.447

2005
Uitvoering
100%

Krediet
1.467

Uitvoering
97%

2006
Krediet
1.488

2007
Krediet
1.518

Deze kredieten vloeien naar de milieu- en natuurverenigingen onder de vorm van werkingssubsidies en
vormen de bijdrage van de Vlaamse overheid in de regularisatie van de DAC-statuten.
Basisallocatie 33.04: subsidies in verband met de uitreiking van de jaarlijkse prijs”Rudi Verheyen”
voor een bijzondere verdienste inzake de doorwerking van de exacte en/of humane wetenschappen in
het milieu- en natuurbeleid
2004
NGK

Krediet
10

2005
Uitvoering
100%

Krediet
10

Uitvoering
100%

2006
Krediet
10

2007
Krediet
10

De Prijs Rudi Verheyen werd ingesteld op initiatief van de Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu en het
Instituut voor Milieukunde van de Universiteit Antwerpen, als eerbetoon aan het levenswerk, de inzet en de
persoon van Rudi Verheyen, professor emeritus van de Universiteit Antwerpen, voor zijn wetenschappelijke
bijdrage aan het milieu- en natuurbeleid in Vlaanderen. De Prijs Rudi Verheyen wordt jaarlijks uitgereikt aan
een persoon, een instelling, een administratie of een vereniging voor een bijzondere verdienste inzake de
doorwerking van onderzoek in de (exacte en/of humane)wetenschappen in het milieu- en natuurbeleid.
Basisallocatie 33.80: Subsidies gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de nationale
loterij voor de natuur- en milieubescherming (pro memorie)
2004
NGK

Krediet
0

2005
Uitvoering
0%

Krediet
0

Deze basisallocatie staat pro memorie opgenomen.

Uitvoering
0%

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0
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Basisallocatie 35.40: Dotatie aan de Internationale Scheldecommissie en aan de Internationale
Maascommissie

NGK

Krediet
169

2004
Uitvoering %
99.8

Krediet
170

2005
Uitvoering %
99.7

2006
Krediet
174

2007
Krediet
181

De Internationale Scheldecommissie (ISC) en de Internationale Maascommissie (IMC) zijn o.a. het platform
voor de internationale coördinatie van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water van de
stroomgebiedsdistricten Schelde, resp. Maas. Door het beëindigen in 2006 van het EU Interreg-project
Scaldit valt de synergie tussen beide gremia en ook de financiële input van de EU weg zodat de begroting
voor de ISC verhoogt met 5 k.euro, gecompenseerd op ba. 361B3308. Voor de IMC is er een normale
indexaanpassing.
Basisallocatie 41.02: Dotatie aan de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (decreet van 21.04.1991)

NGK

Krediet
1.010

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
1.037

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
1.051

2007
Krediet
0

Deze basisallocatie werd verschoven naar het programma 91.1 basisallocatie 4170.
Basisallocatie 41.44: Werkingsdotatie aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
2004
GVK
GOK

Krediet
14.364
14.364

2005
Uitvoering
100%
80%

Krediet
13.832
16.732

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
16.335
16.335

2007
Krediet
16.643
16.643

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting over OVAM in deel 3 onder programma 61.1.
Basisallocatie 41.45: Werkingsdotatie aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM),
sector Bodem (pro memorie)
2004
GVK
GOK

Krediet
1.846
1.846

2005
Uitvoering
100%
80%

Krediet
1.871
2.245

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
0

Deze basisallocatie werd in 2006 samengevoegd met basisallocatie 41.44.
Basisallocatie 41.46: Werkingsdotatie aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM),
sector Bodem (pro memorie)
2004
GVK
GOK

Krediet
54.943
54.943

2005
Uitvoering
100%
80%

Krediet
55.979
67.099

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
15.802
15.902

2007
Krediet
75.123
75.123

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting over OVAM in deel 3 onder programma 61.1.
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Basisallocatie 41.47: Werkingsdotatie aan Vlaamse Milieumaatschappij voor uitgaven met betrekking
tot het milieurapport (MIRA) (decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid)
2004
GVK
GOK

Krediet
704
704

2005
Uitvoering
100%
80%

Krediet
712
853

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
721
721

2007
Krediet
0
0

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting over VMM in deel 3 onder programma 61.1.
Basisallocatie 41.48: Werkingsdotatie aan Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank
2004
GVK
GOK

Krediet
12.310
18.366

2005
Uitvoering
100%
87%

Krediet
12.410
14.872

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
14.089
14.089

2007
Krediet
16.091
16.091

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting over VLM in deel 3 onder programma 61.1.
Basisallocatie: 41.49: Werkingsdotatie aan VMM voor het operationeel beheer van watersystemen
2004
GVK
GOK

Krediet
0
0

2005
Uitvoering
0%
0%

Krediet
0
0

Uitvoering
0%
0%

2006
Krediet
9.938
2.952

2007
Krediet
10.455
9.314

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting over VMM in deel 3 onder programma 61.1.
Basisallocatie: 43.01: Tegemoetkomingen aan de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
inzake de salarissen en toelagen van de provinciale begeleiders mbt het project "milieuzorg op school"
2004
NGK

Krediet
496

2005
Uitvoering
100%

Krediet
504

Uitvoering
100%

2006
Krediet
535

2007
Krediet
543

Van op deze basisallocatie wordt de bijdrage van de Vlaamse overheid gefinancierd in de loonlast van de
provinciale begeleiders m.b.t. het project MOS. Deze loonlast wordt gedragen door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en de provincies.
Basisallocatie 45.22: Financiële bijdragen multilaterale verdragen en de financiële bijdragen in de
werking van intern-Belgische Samenwerkingsakkoorden inzake leefmilieu, onder meer deze die
uitvoering geven aan de onder de verdragen aangegane engagementen en verplichtingen
2004
NGK

Krediet
79

2005
Uitvoering
99,0 %

Krediet
235

Uitvoering
90,0 %

2006
Krediet
462

2007
Krediet
553

In 2007 wordt Pr. 61.1 - ba 4522 samengevoegd met Pr. 61.1 - ba 4523.
Deze kredieten op deze begrotingspost worden aangewend 1/ in het kader van de correcte toepassing van
multilaterale verdragen en intern-Belgische samenwerkingsakkoorden inzake leefmilieu en 2/ in het kader
van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord ‘klimaat’.
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1/ Multilaterale verdragen en intern-Belgische samenwerkingsakkoorden inzake leefmilieu:
Met de kredieten van deze basisallocatie worden de volgende bijdragen betaald:
A. verplichte bijdragen in multilaterale leefmilieuverdragen, die België/Vlaanderen als Partij bij een
multilateraal leefmilieuverdrag als een soort ‘lidgeld’ dient te betalen. Indien multilaterale
leefmilieuverdragen gemengd verklaard zijn dient deze verplichte Belgische bijdrage verdeeld te worden
onder de federale overheid en de drie gewesten, waaronder dus ook het Vlaamse gewest.
B. vrijwillige bijdragen in multilaterale leefmilieuverdragen
België en Vlaanderen kunnen ook op vrijwillige basis meewerken aan de ondersteuning van een
leefmilieuverdrag. In de praktijk zijn deze bijdragen dikwijls verplicht, gezien de goedkeuring ervan op
de ICL.
C. de intern-Belgische samenwerkingsovereenkomsten (SWA)
Soms dient er op intern-Belgisch vlak een SWA te worden afgesloten om degelijk uitvoering te kunnen
geven aan een multilateraal leefmilieuverdrag. Aan dergelijke SWA kunnen eveneens kosten vasthangen.
De raming van de bijdragen is berekend op basis van dezelfde bedragen betaald in 2006, met een marge
voor het opvangen van de wisselkoersverschillen en rekening houdend met eventuele stijgingen voor
zover bekend, plus een nieuw geplande bijdrage voor het Protocol van Cartagena op de bioveiligheid
2/ Verzekeren van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord “Klimaat”
Het Samenwerkingsakkoord “Klimaat” werd opgesteld tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de nationale coördinatie inzake het klimaatbeleid
te verbeteren en te institutionaliseren. Voluit betreft het Samenwerkingsakkoord ‘het opstellen, uitvoeren en
opvolgen van het Nationaal klimaatplan evenals het rapporteren inzake het UNFCCC (het Raamverdrag
inzake Klimaat van de Verenigde Naties) en het Kyoto protocol’.
Voor de realisatie van de in het Samenwerkingsakkoord gestelde opdrachten staat de Nationale
Klimaatcommissie in, die ondersteuning krijgt van een Permanent Secretariaat. De Nationale
klimaatcommissie ging officieel van start op 8 december 2003. Ze dient garant te staan voor een
geharmoniseerd nationaal klimaatbeleid in uitvoering van de Belgische Kyotodoelstelling.
Het bijhorende secretariaat, dat bestaat uit gedetacheerde ambtenaren van de betrokken partijen, speelt een
essentiële rol bij de uitvoering van het samenwerkingsakkoord. Zo dient het secretariaat de totstandkoming,
de uitvoering en de evaluatie van het nationale klimaatplan te coördineren.
Basisallocatie 45.23: Financiële bijdrage tot het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen,
het uitvoeren en het opvolgen van een nationaal klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van
het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake de klimaatsverandering en het protocol van
Kyoto,multilaterale verdragen en de intern-Belgische samenwerkingsakkoorden inzake
leefmilieu,onder meer deze die uitvoering geven aan de onder de verdragen aangegane engagementen
en verplichtingen

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
81
78,87 %

2005
Krediet
82

Uitvoering
0%

In 2007 wordt Pr. 61.1 - ba 4523 samengevoegd met Pr. 61.1 - ba 4522.

2006
Krediet
29

2007
Krediet
0
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Basisallocatie 45.24: Financiële bijdragen tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat,
de Gemeenschappen en de Gewesten voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en
gezondheid

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
27
96 %

2005
Krediet
27

2006
Krediet
23

Uitvoering
74 %

2007
Krediet
23

Deze kredieten worden aangewend ter betaling van de financiële bijdrage van het Vlaams Gewest in de
uitvoering van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten
inzake Milieu & Gezondheid.

Basisallocatie 61.03: Dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer, Fonds voor preventie en
sanering inzake milieu en natuur (MINA-fonds)

DOT

2004
Krediet
Uitvoering
117.991
100%

2005
Krediet
Uitvoering
154.382
100%

2006
Krediet
329.521

2007
Krediet
250.007

Deze basisallocatie vormt de sluitpost van de inkomstenzijde van het MINAfonds en bestaat uit het verschil
tussen het totaal aan GOK voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds.

Basisallocatie 61.41: Subsidie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitbouw van de
meetnetten water en lucht en de uitbouw van de Milieudatabank

GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
5
0%
570
91%

2005
Krediet
0
335

Uitvoering
0
72%

2006
Krediet
0
330

2007
Krediet
0
0

Deze subsidie wordt enkel nog pro memorie vermeld.

Basisallocatie 61.42: Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitbouw van
meetnetten water en lucht en de uitbouw van de Milieudatabank
2004
NGK

Krediet
3.651

2005
Uitvoering
100%

Krediet
0

Uitvoering
0%

2006
Krediet
9.938

2007
Krediet
10.455

Voor de toelichting van deze ba. wordt verwezen naar de toelichting voor VMM onder deel 3 van
programma 61.1.

Basisallocatie 63.23: Subsidies aan lagere overheden voor het aanschaffen van toestellen voor het
meten van geluidsverontreiniging

GVK
BVJ

2004
Krediet
Uitvoering
5
100%
5
100%

2005
Krediet
15
0

Uitvoering
80%
0%

2006
Krediet
15
0

2007
Krediet
75
0

De kredieten voor deze subsidies worden significant verhoogd in 2007, en dit met compensatie van 33 k.euro
op ba. 1264 van programma 61.1 en 27 k.euro op ba. 361B1262.
Gelet op de Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van geluidshinder, het Besluit van de Vlaamse
Regering van 24.03.93 en overwegende dat de aan te kopen apparatuur voor geluidsmetingen in
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overeenstemming moet zijn met de huidige stand van de techniek is het verantwoord deze subsidies te
blijven toekennen aan provincies en gemeenten die een actief geluidsbeleid wensen te voren. Door de
provincie Vlaams-Brabant werd er een voorstel tot samenaankoop georganiseerd (nota aan de bestendige
deputatie als bijlage). Op dat voorstel werd door 25 gemeenten positief gereageerd. Rekening houdend
hiermede kunnen we dus volgend jaar 30 subsidieaanvragen verwachten en is er dus een krediet nodig van
30 x 2.500 euro = 75.000 euro. Er is dus een meerkrediet nodig van 60.000 euro.

Basisallocatie 72.05: Verbouwen en onderhoud gebouwen

GVK
BVJ

2004
Krediet
Uitvoering
0
0%
45
98%

2005
Krediet
4
50

Uitvoering
75%
0%

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
0

Deze basisallocatie wordt enkel pro memorie vermeld.

Basisallocatie 74.05 : Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en
vervoermiddelen te land
2004
NGK

Krediet
290

2005
Uitvoering
99,81%

Krediet
356

Uitvoering
100%

2006
Krediet
416

2007
Krediet
429

De basisallocatie 74.05 is een gemeenschappelijke basisallocatie voor de afdelingen Milieuvergunningen,
Milieu-inspectie, Internationaal Milieubeleid en het Secretariaat-generaal van het Departement LNE. De
meerwaarde van 13 k.euro is voor 6 k.euro afkomstig van de indexaanpassing en voor 7 k.euro van een
bijkrediet afkomstig van 45.23 dat nog niet was terug gezet. Op deze basisallocatie worden betaald:
• Aankoop van voertuigen
• Aankoop van specifiek machines zoals: trillings- en geluidsmeters, meteostation.
• Aankoop van fotomateriaal
• Uitbouw van meetnet Anne
• Aankoop van niet standaard meubilair
Basisallocatie 74.07: Aankopen en investeringen ter ondersteuning van het milieumanagement
informatiesysteem
2004
GVK
GOK

Krediet
1.378
921

2005
Uitvoering
100 %
38,5 %

Krediet
1.408
1.408

Uitvoering
100 %
97 %

2006
Krediet
1.232
1.232

2007
Krediet
1.250
1.250

Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van projecten die overkoepelende doelstellingen en/of
toepassingen hebben en kan uitgesplitst worden over de volgende delen:
a. Het opzetten van informatiesystemen en webapplicaties ten behoeve van het MMIS-programma. Dit is
een voortzetting van de acties die de vorige jaren uitgevoerd worden. Wel wordt expliciet de nadruk
gelegd op gemeenschappelijke toepassingen waarbij verschillende partners van de milieuinfostuurgroep
betrokken zijn;
b. Het verder ontwikkelen en optimaliseren van de bestaande referentiedatabanken (zoals het centraal
bedrijvenebestand CBB) en internetloketten (zoals het Integrale Milieujaarverslag) die generiek zijn voor
het gehele beleidsdomein.
c. Het aanschaffen van hard- en software componenten. Deze zijn nodig voor zowel de partners van het
MMIS om de overkoepelende werking te ondersteunen, als voor een centrale coördinerende MMIS-cel,
die de koepelinformatie beheert. Een deel van dit kredietonderdeel gaat naar de ondersteuning van het
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extranet (private computernetwerk tussen de MMIS partners). Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 250
k.euro.;
Deze budgetonderdelen worden besteed via diverse aanbestedingsprojecten. In een aantal gevallen wordt
gewerkt met raamcontracten (opdrachten in regie), in andere gevallen wordt gewerkt met een openbare
aanbesteding voor een resultaatsverbintenis (specifieke projecten). Voor de budgetonderdelen a) en b) wordt
1.000 k.euro begroot, verdeeld als volgt:
- opzetten en operationeel maken van milieudatabanken en –applicaties, invoer en validatie van gegevens:
750 k.euro
- opzetten van geïntegreerde systemen en websites: 250 k.euro
Door deze gerichte profielomschrijving zal de projectbegeleiding intensiever moeten gebeuren, maar kan
gerichter gestreefd worden naar betere resultaten. Mits interne projectbegeleiding is deze werkwijze
efficiënter en goedkoper.
Basisallocatie 99.11: Vastleggingsmachtiging MINAFONDS

MACH

Krediet
570.702

2004
Uitvoering %
98,31%

Krediet
481.925

2005
Uitvoering %
100,00%

2006
Krediet
438.380

2007
Krediet
342.892

De machtiging wordt globaal met 95.488 k.euro verminderd.
Enerzijds zijn er de volgende belangrijke stijgingen:
- 983 k.euro: voor overdrachten in het kader van de sectorale financiële fondsen bodemsanering
(361B3003)
- 10.711 k.euro: voor ambtshalve bodemsaneringsprojecten en saneringen afvalstoffen (361B6147)
- 770 k.euro: aankopen containers voor water- en treintransport door Ecowerf en IOK (361B6326)
- 1.400 k.euro: medefinanciering van de plattelandsprojecten in het kader van het nieuwe PDPO voor
2007 (361B4147)
- 1.812 k.euro: tegemoetkomingen aan de provinciebesturen ingevolge de milieuconvenanten en
samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest (361B4312)
- 2.513 k.euro: toename bosbeheerplannen, pilootprojecten bosgroepen en studies voor beheer
militaire domeinen (361B1208)
- 3.441 k.euro: Investeringswerken op de terreinen van ANB. (361B1232)
- 1.242 k.euro: Investeringswerken op de terreinen van ANB (361B1233)
- 500 k.euro: Realisatie grondaankopen in kader van het natuurdecreet door middel van het recht van
voorkoop of de koopplicht (361B6140)
- 3.958 k.euro: Verwerving van natuurgebieden (361B7005)
Anderzijds zijn er de volgende belangrijke verminderingen:
- 565 k.euro: met betrekking tot uitgaven in het kader van de convenant met Umicore (361B6148)
- 1.812 k.euro: met betrekking tot de diverse lopende uitgaven van VMM – afdeling Water
(361B1221)
- 25.336 k.euro: met betrekking tot de vergoedingen ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in
uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en ingevolge het
plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen (361B4143)
- 2.000 k.euro: met betrekking tot de dotatie aan VLM voor grondverwervingen buffergebieden
(361B6141)
- 337 k.euro: met betrekking tot projectsubsidies inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid
(361B3308)
- 1.416 k.euro: met betrekking tot tegemoetkomingen aan gemeentebesturen ingevolge de
milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest (361B4322)
- 85.130 k.euro: met betrekking tot de algemene werkingstoelage aan openbare
waterdistributienetwerken (361B4350)
- 1.717 k.euro: met betrekking tot uitgaven in het kader van het natuurbehoud (361B1207)
- 3.417 k.euro: met betrekking tot uitgaven in het kader van verwerving van patrimonium onder de
bevoegdheid van ANB (361B7003)
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
•
•
•
•

DAB MINAFONDS
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
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PROGRAMMA 61.1
DAB MINAFONDS
PARTIM OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ
(OVAM)
Hoofdstuk 1. Evolutie van de kredieten.
ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
41.000
0

2004
Uitvoering %
110,36%
-

begroot
38.000
0

2005
Uitvoering %
127,07%
-

2006
Begroot bc
40.000
0

2007
raming
40.770
0

GVK
GOK

Krediet
33.786
46.689

2004
Uitvoering %
97,39%
72,39%

Krediet
37.814
71.375

2005
Uitvoering %
92,10%
78,38%

2006
Krediet
33.002
49.747

2007
Krediet
45.040
54.014

UITGAVEN

Hoofdstuk 2: Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen




De sanering van de urgente historische bodemverontreinigingen is vóór 2021 aangevat
Alle historische bodemverontreinigingen, die een ernstige bedreiging vormen, worden vóór 2036
gesaneerd
De afvalproductie en de hieraan verbonden milieudruk is teruggedrongen tot een niet te vermijden
minimum

B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar
het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

361B3003
361B3121
361B3133
361B3133
361B4144
361B4144
361B4144
361B4144
361B4144
361B4144

Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
Toepasbaarheid afvalstoffenbeleid optimaliseren
Milieugerichte product- en productieontwikkeling door de industrie
Onderzoek naar afvalkost en economische voordelen van afvalpreventie
Communicatiestrategie uitwerken
Financiering bodemsanering
Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: brownfields
Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: woonzones
Handhaving bodemverontreiniging
Kenniscentrum bodem
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361B4144
361B4144
361B4144
361B4151
361B4171
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4172
361B4321
361B4321
361B4321
361B6147
361B6147
361B6147
361B6148
361B6301
361B6326
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Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
Uitvoeren ambtshalve bodemsanering
Verfijning van de wetgeving
Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
Afval
Aanbod aan wegwerpverpakkingen reduceren en hergebruik stimuleren
Actieprogramma scheepvaartafvalstoffen
Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen vergroten
Bewustwording en gedragsverandering van de doelgroepen stimuleren
Doelstellingen voor recuperatie/terugwinning van energie vastleggen
Draagvlak afvalstoffenbeleid vergroten
Gericht onderzoek en kennisopbouw
Hergebruik van producten bevorderen
Implementatie verordening dierlijke bijproducten
Interne recuperatie en terugname voor hergebruik stimuleren
Kwaliteit van de geselecteerde hoogcalorische afvalstromen verbeteren
Milieubewustwording en gedragswijziging (ecoconsumptie) stimuleren
Milieugerichte product- en productieontwikkeling door de industrie
Mogelijkheden van co-verbranden van hoogcalorisch afval nagaan
Onderzoek naar afvalkost en economische voordelen van afvalpreventie
Productie van de belangrijkste bedrijfsafvalstoffen in kaart brengen
Stort- en verbrandingscapaciteit planmatig aanpakken
Stort- en verbrandingsverboden strikt toepassen
Thuiscomposteren bevorderen
Toepasbaarheid afvalstoffenbeleid optimaliseren
Verbrandingscapaciteit met hoog energierendement stimuleren en ontwikkelen
Verhogen van de verwevenheid met andere functies (bos)
Aanbod aan wegwerpverpakkingen reduceren en hergebruik stimuleren
Hergebruik van producten bevorderen
Thuiscomposteren bevorderen
Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: brownfields
Toepasbaarheid afvalstoffenbeleid optimaliseren
Uitvoeren ambtshalve bodemsanering
Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: woonzones
Milieubewustwording en gedragswijziging (ecoconsumptie) stimuleren

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

Hoofdstuk 3. Toelichting per basisallocatie.
ONTVANGSTEN
BA 261B3670: Ontvangsten in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming
en het beheer van afvalstoffen

AO

2004
Raming
Uitvoering
41.000
110%

2005
Raming
38.000

Uitvoering
126%

2006
Raming bc
40.000

2007
Raming
40.770

De ontvangsten inzake milieuheffingen worden geraamd op 40.000 KEUR. In 2007 wordt door de NV
Waterwegen en Zeekanaal 770 KEUR gestort. Ecowerf en IOK plannen containers voor water- en
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treintransport aan te kopen in 2007. De middelen zullen hiervoor afkomstig zijn van de NV Waterwegen en
Zeekanaal en zullen worden gestort op artikel 261B3670 van het MINA-fonds. De vastlegging zal door de
OVAM gebeuren op BA361B6326 KEUR van het MINA-fonds.
De ontvangsten van de milieuheffingen werden ingeschat op basis van de reële ontvangsten in 2006 en
rekening houdend met een daling van de afwijkingen stortverboden en de bijkomende verbrandingscapaciteit
(opstart van de wervelbedoven in Beveren in 2006 en de mechanisch-biologische afvalbehandelingsinstallatie te Geel).

UITGAVEN
Basisallocatie 361B3003: overdrachten financiële fondsen bodemsanering
2004
GVK
GOK

Krediet
-

2005
Uitvoering
-

Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
479
270

2007
Krediet
1.462
1.305

De uitgaven hebben betrekking op de werking van een saneringsfonds voor de droogkuissector. Dit fonds
heeft als doel om bodemverontreiniging te voorkomen, evenals het begeleiden en stimuleren van de sanering
van bodemverontreiniging binnen de droogkuissector.
Zowel het vastleggingskrediet als het ordonnanceringskrediet stijgt in 2007 omdat het fonds voor de
droogkuissector volgend jaar volledig operationeel wordt.
Basisallocatie 361B3121: Subsidies in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de
voorkoming en het beheer van afvalstoffen ( o.a. dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval)
2004
GVK
GOK

Krediet
9.156
9.692

2005
Uitvoering
100%
83%

Krediet
7.457
9.000

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
7.968
8.703

2007
Krediet
7.968
7.867

De middelen zijn bestemd voor de subsidiëring van de verwerking van dierlijk afval (bijdrageplichtigen en
niet-bijdrageplichtigen) – één van de vijf als prioritair aangemerkte bedrijfsafvalstromen.
De benodigde kredieten hangen af van de hoeveelheid opgehaalde krengen en de verwerkingskost. Het
voorstel 2007 (GVK: 7.968 KEUR) is hetzelfde als bij de begrotingscontrole 2006 (laatste gekende
gegevens). Een aanpassing zal bij de begrotingscontrole 2007 nodig zijn indien blijkt dat de opgehaalde
hoeveelheden in stijgende lijn zijn en/of de verwerkingsprijs stijgt/daalt (na controle van de cijfers 2006).
Basisallocatie 361B3133: Subsidies in verband met het Presti-programma en andere projecten voor
milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg
2004
GVK
GOK

Krediet
652
761

2005
Uitvoering
100%
70%

Krediet
518
1.005

Uitvoering
74%
54%

2006
Krediet
353
547

2007
Krediet
0
405

Regeling werd goedgekeurd door VR op 13.12.02. Het programma is opgezet enerzijds om tegemoet te
komen aan de vraag van de federaties naar een updating van de informatie uit Presti 1, en anderzijds om de
mogelijkheid te bieden aan doelgroepen om de eigen noden en behoeften rond preventie in een realiseerbaar
projectvoorstel te kunnen gieten. In 2006 ging een vierde en tevens het laatste jaarprogramma door. In 2007
is uitsluitend nog GOK nodig voor de jaarprogramma’s 2004, 2005 en 2006.
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Basisallocatie 361B3311: Subsidies aan erkende kringloopcentra
2004
GVK
GOK

Krediet
-----

2005
Uitvoering
-----

Krediet
923
923

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
936
936

2007
Krediet
936
936

De subsidies worden toegekend als structurele ondersteuning van de door de OVAM erkende
kringloopcentra teneinde de doelstellingen van leefmilieu en sociale tewerkstelling te verzoenen als
uitvoering van de artikelen 14,§9 en 16,§8 van het afvalstoffendecreet die vermelden dat de Vlaamse
regering kringloopcentra kan erkennen en subsidiëren. De subsidie wordt berekend op basis van het aantal
kilo hergebruikte goederen en rekening houdend met de grootte en het aantal inwoners dat in het
verzorgingsgebied van elk kringloopcentrum ligt. Het vastgelegde bedrag wordt in het jaar zelf integraal
uitbetaald.
Basisallocatie 361B4144: uitgaven in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de
bodemsanering (o.a. sensibilisering, studies en onderzoeken – bodem, locatiegebonden onderzoeken,
register, kadaster)
2004
GVK
GOK

Krediet
5.412
6.128

2005
Uitvoering
93%
57%

Krediet
4.991
12.526

Uitvoering
92%
63%

2006
Krediet
5.047
8.579

2007
Krediet
5.047
6.115

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de sector Bodem: Specifieke
werkingskosten bodem (geschillen, specifieke expertise, analyses), werkingskosten saneringen en attestering
(bodemonderzoeken), studies en onderzoeken bodem, sensibilisering en informatievoorziening,
gemeentelijke bodemonderzoeken.
Het ordonnanceringskrediet in 2007 daalt ten opzichte van vorig jaar maar in 2007 zullen nog facturen m.b.t.
vastleggingen van 2005 en vroeger moeten worden betaald. Het GOK is daarom nog groter dan het GVK.
Basisallocatie 361B4151: Uitgaven in het kader van de convenant met Umicore (werkingsdotatie BBF)
2004
GVK
GOK

Krediet
250
0

2005
Uitvoering
100%
-

Krediet
500
500

Uitvoering
81%
7%

2006
Krediet
257
377

2007
Krediet
500
661

Op 23 april 2004 hechte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het ontwerp van addendum I ter
uitvoering van de “Geïntegreerde uitgangspunten met betrekking tot de bodemsanering van de in het
Vlaamse Gewest gelegen Union Miniere Vestigingen” d.d. 27 november 1997, en aan de bijbehorende
bijlage 1. De Vlaamse regering hechte haar goedkeuring aan het voorstel van een 50/50 bijdrage voor de
omgeving met een maximum van 15 miljoen euro gespreid over 10 jaar. Betreft krediet voor onderzoeken.
Het vastleggingskrediet stijgt omdat er in 2007 meer onderzoeken nodig zijn in het kader van de in 2006
opgestelde prioriteitenlijst. In 2007 zal nog een encours van vastleggingen van 2005 en 2006 worden
afgebouwd.
Basisallocatie 361B4171: Uitgaven in verband met het Presti-programma en andere projecten voor
milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg
2004
GVK
GOK

Krediet
0
250

2005
Uitvoering
0%
25%

Krediet
0
500

Uitvoering
0%
97%

Geen middelen meer voorzien vermits het Presti4-project beëindigd is.

2006
Krediet
0
278

2007
Krediet
0
0
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Basisallocatie 361B4172: Uitgaven in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de
voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. sensibilisering, studies en onderzoeken – afval en
werkingsbijdragen inzameling en afzet)
2004
GVK
GOK

Krediet
4.559
5.937

2005
Uitvoering
90%
57%

Krediet
5.378
10.527

Uitvoering
79%
74%

2006
Krediet
4.920
4.985

2007
Krediet
5.273
4.980

Deze middelen zijn bestemd voor de werking van de Interregionale verpakkingscommissie en VLACO,
specifieke werkingskosten (geschillen, expertise, analyses), studies en onderzoeken i.v.m. afvalvoorkoming,
materialenbeheer en selectieve inzameling, sensibilisering en informatievoorziening en voor het ecoefficiëntiescanprogramma.
De stijging van het GVK is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het eco-efficiëntiescanprogramma. Net zoals
in 2006 wil de OVAM in 2007 eco-efficiëntiescans laten uitvoeren bij bedrijven door studiebureaus die door
de OVAM werden aangeduid. Hoewel het aantal scans dat men wil uitvoeren t.o.v. 2006 niet stijgt zal in
2007 de financiering volledig via BA 361B4172 gebeuren. In 2006 werd meer dan de helft gefinancierd via
de éénmalige middelen van de ondernemingsconferentie.
Basisallocatie 361B4321: Inkomensoverdrachten aan gemeenten en intercommunales ter
ondersteuning van preventie (compostvaten, informatiestands, demoplaatsen, compostmeesters,…) en
selectieve inzameling
2004
GVK
GOK

Krediet
1.058
568

2005
Uitvoering
98%
77%

Krediet
1.050
1.406

Uitvoering
50%
41%

2006
Krediet
600
807

2007
Krediet
600
764

Dit artikel is bestemd voor de subsidiëring van lopende uitgaven van gemeenten en intercommunales voor
preventie en selectieve inzameling op basis van het BVR dd. 23.01.04, bv compostvaten, duurzaam
verpakkingsmateriaal, herbruikbare bekers en luiers, demopanelen, …Het krediet is moeilijk in te schatten. Is
afhankelijk van de dossiers die de gemeentebesturen en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden
indienen.
Basisallocatie 361B6142: Investeringsuitgaven in toepassing van het decreet van 2 juli 1981
betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. participaties van de OVAM voor de
oprichting en inrichting van installaties voor verwijdering of nuttige toepassing)
2004
GVK
GOK

Krediet
84
114

2005
Uitvoering
0%
0%

Krediet
0
1.005

Uitvoering
0%
0%

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
0

Deze basisallocatie wordt enkel pro memorie vermeld.

Basisallocatie 361B6147: Investeringsuitgaven met betrekking tot: de ambtshalve bodemsaneringen in
toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, de verwijdering van
afvalstoffen in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen en de aanpak van brownfields
2004
GVK
GOK

Krediet
5.827
10.000

2005
Uitvoering
100%
99%

Krediet
5.368
22.232

Uitvoering
100%
96%

2006
Krediet
6.941
14.754

2007
Krediet
17.652
20.000
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Deel vanuit het MINA-fonds bestemd voor het bodembeschermingsfonds en voor de ambtshalve
verwijdering van afvalstoffen. De stijging van het vastleggingskrediet is te wijten aan de stijging van het
aantal dossiers ambtshalve bodemsanering die via nieuwe kredieten van het MINA-fonds worden
gefinancierd, stijging van dossiers inzake ambtshalve verwijdering van afvalstoffen en in het kader van de
gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen. Door de stijging van het vastleggingskrediet stijgt
het benodigd ordonnanceringskrediet in 2007 alsook omwille van de ordonnancering van de provisionele
vastlegging in het kader van het dossier Asse Asphaltco.
Basisallocatie 361B6148: Uitgaven in het kader van de convenant met UMICORE (investeringen)
2004
GVK
GOK

Krediet
150
0

2005
Uitvoering
100%
0%

Krediet
1.050
290

Uitvoering
73%
31%

2006
Krediet
1.315
811

2007
Krediet
750
1.637

Op 23 april 2004 hechte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het ontwerp van addendum I ter
uitvoering van de “Geïntegreerde uitgangspunten met betrekking tot de bodemsanering van de in het
Vlaamse Gewest gelegen Union Miniere Vestigingen” d.d. 27 november 1997, en aan de bijbehorende
bijlage 1. De Vlaamse regering hechte haar goedkeuring aan het voorstel van een 50/50 bijdrage voor de
omgeving met een maximum van 15 miljoen euro gespreid over 10 jaar. Betreft krediet voor investeringen.
Het GVK is voor de bodemsaneringswerken “Olen – Bankloop – BSW” en de voorbereiding van 4 sites rond
Umicore-vestigingen.
Niettegenstaande het GVK in 2007 daalt t.o.v. 2006, dient toch meer ordonnanceringskrediet in 2007 te
worden voorzien om het encours van vastleggingen van 2005 en vroeger en vooral een belangrijk deel van
het GVK 2006 te betalen. Bovendien wordt in 2007 meer GOK voorzien omdat de opdrachten in 2007
vroeger in het jaar worden vastgelegd dan voorheen het geval was.
Basisallocatie 361B6301: Kapitaaloverdrachten aan openbare besturen voor bodemsaneringen in
toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering
2004
GVK
GOK

Krediet
0
4.953

2005
Uitvoering
0%
40%

Krediet
100
4.700

Uitvoering
0%
81%

2006
Krediet
104
200

2007
Krediet
0
74

Het vastleggingskrediet heeft betrekking op een eventualiteitskrediet voor de sanering van
woonzoneprojecten. In 2007 worden voorlopig geen nieuwe kapitaaloverdrachten gepland. Het
ordonnanceringskrediet heeft enkel nog betrekking op de nieuwe dossiers van 2006. Het dossier La
Floridienne is beëindigd.
Basisallocatie 361B6326: Investeringssubsidies aan gemeenten en intercommunales ter ondersteuning
van preventie, selectieve inzameling (containerparken, ondergrondse containers, diftarsystemen, …)
en van het bouwen van installaties (groen- en GFT-compostering, sortering grofvuil, …) (decreet van 2
juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.
2004
GVK
GOK

Krediet
6.722
6.100

2005
Uitvoering
100%
84%

Krediet
10.479
7.323

Uitvoering
97%
42%

2006
Krediet
4.082
8.500

2007
Krediet
4.852
9.270

Deze subsidie wordt verleend op grond van het BVR dd. 23.01.04. Het verbruik van het vastleggingskrediet
en ordonnanceringskrediet is moeilijk in te schatten aangezien dit afhankelijk is van de ingediende dossiers
door de gemeentebesturen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Ecowerf en IOK plannen containers voor water- en treintransport aan te kopen in 2007. De middelen zullen
hiervoor afkomstig zijn van de NV Waterwegen en Zeekanaal. De NV Waterwegen en Zeekanaal zal de
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bedragen storten op artikel 261B3670 van het MINA-fonds. De vastlegging zal door de OVAM gebeuren op
artikel 361B6326.
Basisallocatie 361B6328: Uitgaven in het kader van de sanering van de Hooge Maey en de ecologisch
verantwoorde herinrichting van de stortplaats (overeenkomst met de stad Antwerpen van 11.01.90 en
de vastlegging van de tussenkomst op artikel 60.10.03A, sectie 71 afdeling II van de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap onder nummer 90/57.142)
2004
GVK
GOK

Krediet
0
2.300

2005
Uitvoering
0%
39%

Krediet
0
443

Uitvoering
0%
100%

2006
Krediet
0
0

Er dient geen vastleggingskrediet noch ordonnanceringskrediet in 2007 meer te worden voorzien.

2007
Krediet
0
0
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PROGRAMMA 61.1
DAB MINAFONDS
PARTIM VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
Hoofdstuk 1. Evolutie van de kredieten.
ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
259.500
0

2004
Uitvoering %
104,91%
-

begroot
173.000
0

2005
Uitvoering %
86,08%
-

2006
Begroot bc
93.000
0

2007
raming
77.500
-

GVK
GOK

Krediet
438.619
438.619

2004
Uitvoering %
99,98%
98,61%

Krediet
82.189
73.972

2005
Uitvoering %
97,14%
88,98%

2006
Krediet
84.478
87.407

2007
Krediet
82.405
96.162

UITGAVEN

Hoofdstuk 2. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen







•


Bereiken van een goede toestand van de watersystemen.
Voor oppervlaktewater betekent dit ten minste een goede ecologische, kwantitatieve en chemische
toestand voor gewone oppervlaktewaterlichamen en een goed ecologisch potentieel en goede chemische
toestand voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen.
Voor grondwater betekent dit dat de kwantitatieve en de chemische toestand van de grondwaterlichamen
ten minste goed moeten zijn
Bereiken van een gewenste grondwaterstand en een evenwicht tussen onttrekkingen en aanvulling van
grondwater (eventueel toe te voegen omwille van grijswaterprojecten)
Het zoveel mogelijk behouden en herstellen (tot op nader te bepalen of van toepassing zijnde
referentieniveaus) van de natuurlijke werking van watersystemen en van de hydromorfologische
structuur (met uitzondering van kunstmatige waterlichamen) en de goede kwantitatieve toestand van
oppervlaktewaterlichamen
Voorkomen van eutrofiëring in oppervlaktewater en grondwater door in heel Vlaanderen de richtwaarde
voor het gehalte orthofosfaat (0,17 mg P/l), de norm voor het gehalte orthofosfaat in oppervlaktewater
(0,3 mg P/l) en de richtwaarde voor nitraat (5,6 mg N/l = 25 mg nitraat/l in oppervlakte- en grondwater)
te halen
Geïntegreerde milieu-informatie ontsluiten voor specifiek afgelijnde doelgroepen, instellingen en
bestuursniveaus
Streven naar concentraties in het milieu, dichtbij achtergrondwaarden voor natuurlijk voorkomende
stoffen en nulbenaderende concentraties voor synthetische stoffen, waarbij in eerste instantie het risico
voor mens en milieu tot een aanvaardbaar en zo mogelijk verwaarloosbaar niveau wordt teruggebracht
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B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar
het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

361B1221
361B1274
361B4150
361B4350
361B5100
361B6102
361B6103
361B6150
361B6322
361B6329
361B7004

forum watersysteemkennis
grondwatermeetnet
Verontreiniging van oppervlaktewater
Realiseren van een zuiveringsgraad van 80%
Subsidiëringsprogramma's bijsturen
Realiseren van een zuiveringsgraad van 80%
Realiseren van een zuiveringsgraad van 80%
Concreet uitwerken van het gebruik van tweedecircuitwater
Subsidiëringsprogramma's bijsturen
Concreet uitwerken van het gebruik van tweedecircuitwater
Verdroging

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

Hoofdstuk 3. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Artikel 261B3671: Ontvangsten in toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging
2004
AO

begroot
239.500

Uitvoering %
104%

2005
begroot
153.000

Uitvoering %

2006
Begroot bc
66.700

2007
raming
55.300

De raming van de totale ontvangsten milieuheffing in 2007 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt
55.206.150 euro:
− heffing kleinverbruikers (gezinnen):
4.040.536 euro
− heffing grootverbruikers (bedrijven):
51.165.614 euro
55.206.150 euro
Als gevolg van de reorganisatie van de watersector in 2005 werden de drinkwatermaatschappijen
saneringsplichtig voor het door hen geleverde drinkwater aan de abonnees. Ter financiering van de kosten
die met deze saneringsverplichting gepaard gaan, kunnen de drinkwatermaatschappijen een bijdrage
doorrekenen. Deze bijdrage wordt geïnd door de drinkwatermaatschappijen en vervangt de heffing aan de
particulieren.
De dalende trend in de heffingsontvangsten blijft zich doorzetten omdat het hier ontvangsten betreft van
heffingen die geïnd worden door middel van invorderingsprocedures van vorige heffingsjaren.
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Artikel 261B3677: Ontvangsten in toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende
maatregelen inzake het grondwaterbeheer
2004
AO

Begroot
20.000

Uitvoering %
110%

2005
Begroot
20.000

Uitvoering %
58%

2006
Begroot bc
26.300

2007
raming
22.200

De geactualiseerde raming van de totale ontvangsten heffing op de winning van grondwater in 2007 (op
kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 22.233.850 euro.
De nodige wetswijzigingen en besluiten, in gevolge de reorganisatie van de watersector in 2005, waren niet
tijdig van kracht zodat de vestiging van de grondwaterheffing uitgesteld werd naar 2006 omdat de heffing op
de waterverontreiniging en de heffing op de winning van grondwater geïntegreerd werden verstuurd. In 2007
wordt het normaal ‘vestigingspatroon’ hernomen met als gevolg een lagere voorziene heffingsontvangst. De
stijging van de ontvangsten van de heffing op de winning van grondwater in 2006 was bijgevolg een
éénmalig gebeuren.
UITGAVEN
Artikel 361B1221: Diverse lopende uitgaven

GVK
GOK

Krediet
0
99

2004
Uitvoering %
20%

Krediet
115
120

2005
Uitvoering %
100%
53%

2006
Krediet
1.812
1.874

2007
Krediet
0
62

De in 2005 genomen vastlegging voor de participatie in het forum watersysteemkennis zal in 2007 nog
aanleiding geven tot betalingen. Het is dan ook noodzakelijk hiervoor de nodige OK te voorzien. Het in 2006
beschikbare vastleggingskrediet betrof een éénmalige uitgave (van 1.812 k.euro).
Artikel 361B1274: Uitgaven in verband met de grondwaterproblematiek (o.m. het opzetten, het in
stand houden en het monitoren van het grondwaterkwaliteitsmeetnet, sensibilisering en maatregelen
ter bescherming van het grondwater)

GVK
GOK

Krediet
1.427
1.408

2004
Uitvoering %
100%
80%

Krediet
1.569
1.577

2005
Uitvoering %
90%
65%

2006
Krediet
100
1.419

2007
Krediet
10
200

Door de inwerkingtreding van BBB zijn deze uitgaven overgeheveld naar de werkingsdotatie van VMM,
artikel 41.49 van programma 61.1 (zie decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot
wijziging van diverse andere wetten en decreten, meer bepaald art. X.2.5, 1° van het decreet van
05.04.1995).
Op deze basisallocatie wordt een bepaald bedrag aangehouden voor het vastleggen en betalen van eventuele
verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen, en voor het betalen van het openstaande encours.
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Artikel 361B1275: Uitgaven in verband met het opstellen van bekkenbeheerplannen en
waterhuishoudingsplannen en met betrekking tot het uitvoeren van ecologische studies voor de
onderbouwing van de inrichting van waterlopen en hun valleien

GVK
GOK

Krediet
619
779

2004
Uitvoering %
100%
54%

Krediet
227
1.044

2005
Uitvoering %
93%
44%

2006
Krediet
19
419

2007
Krediet
0
0

Door de inwerkingtreding van BBB zijn deze uitgaven overgeheveld naar de werkingsdotatie van VMM,
artikel 41.49 van programma 61.1 (zie decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot
wijziging van diverse andere wetten en decreten, meer bepaald art. X.2.5, 1° van het decreet van
05.04.1995).
Op basis van de beschikbare informatie wordt verwacht dat het openstaande encours eind 2006 zal afgewerkt
zijn, zodat in 2007 geen betalingen meer worden verwacht.
Artikel 361B4100: Lopende uitgaven in toepassing van de overeenkomst van 10 november 1993 tussen
het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin

GVK
GOK

Krediet
219.261
220.648

2004
Uitvoering %
100%
100%

Krediet
0
0

2005
Uitvoering %
0%
0%

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
0

Deze basisallocatie wordt enkel nog pro memorie vermeld.
Artikel 361B4150: Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de terugbetalingen in toepassing
van art. 35 ter, §6 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, en voor de betaling van de moratoriumintresten inzake heffing op de
waterverontreinigng en de heffing op de winning van grondwater in toepassing van art. 418 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen

GVK
GOK

Krediet
800
0

2004
Uitvoering %
100%
-

Krediet
1.583
2.313

2005
Uitvoering %
100%
89%

2006
Krediet
827
827

2007
Krediet
625
625

De vermindering van het voorziene budget is het gevolg van de reorganisatie van de watersector in 2005. De
terugbetaling van de vrijstellingsgerechtigde particulieren zal gebeuren door de drinkwatermaatschappijen
aangezien zij de bijdragen innen en bijgevolg ook instaan voor de terugbetaling aan de gerechtigde nietabonnees.
Artikel 361B4350: Algemene werkingstoelage aan openbare waterdistributienetwerken

GVK
GOK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
263.124
263.124

2005
Uitvoering %
100%
100%

2006
Krediet
198.521
198.521

2007
Krediet
113.391
113.391

Gelet op hun saneringsverplichting staan de drinkwatermaatschappijen in voor de vergoeding van de NV
Aquafin. De drinkwatermaatschappijen kunnen de betaalde vergoeding deels doorrekenen aan hun klanten
bij wijze van een bovengemeentelijke bijdrage. Deze inkomsten zijn onvoldoende om de reële kosten voor
de bovengemeentelijke sanering te dekken. Bijgevolg kent de Vlaamse Regering een werkingstoelage
omwille van het algemene belang toe aan de drinkwatermaatschappijen.
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Deze toelage is gelijk aan het verschil tussen de aan de NV Aquafin te betalen vergoeding en de ontvangen
bijdragen, rekening houdend met de risico- en kostenbijdrage a rato van 4,5% en met de recuperatie van de
BTW op de Aquafinfacturen a rato van +/- 85 %.
Het budget 2007 van de NV Aquafin werd op het budgetoverleg vast gelegd op 398,57 miljoen euro excl.
btw, of 485 miljoen euro incl. btw. De door de drinkwatermaatschappijen te factureren bijdrage werd
geraamd op 203,4 miljoen euro (excl. btw).
Bedragen in 1.000 EUR

Opleveringen
Geprefinanc. subsidieprojecten (1)
BTW (21%)

Lentebudget 2007

Budgetoverleg

Lentebudget 2007

ingediend

besparing

aanvaard

167.298

167.298

1.500

1.500

35.132

0

35.132

203.930

0

203.930

Hoofdkantoorkosten

34.600

456

34.144

Exploitatiekosten

99.534

659

98.875

Vergoeding eigen middelen

15.671

15.671

Rentelasten

67.252

67.252

Financieringslasten BTW-dading (1)

20.332

20.332

Totaal investeringsk. (361B6102)

Subtotaal werkingskosten

237.389

1.115

236.274

45.582

234

45.348

Totaal werkingsk. (361B4100)

282.971

1.349

281.621

Totaal budget

486.901

1.349

485.552

Lentebudget 2007

Budgetoverleg

Lentebudget 2007

ingediend

besparing

aanvaard

BTW (21%)

Bedragen in 1.000 EUR

Facturaties aan de industrie

-6.504

-6.504

BTW (21%)

-1.366

-1.366

Totaal facturaties industrie incl. BTW

-7.870

-7.870

(1) vrijgesteld van BTW

Door de verschillen in tijdstip tussen het factureren van de NV Aquafin aan de drinkwatermaatschappijen en
het factureren van de bijdrage door de drinkwatermaatschappijen ontstaat er in november 2006 een tijdelijk
financieringstekort in hoofde van de drinkwatermaatschappijen. Om dit financieringstekort op te vangen
wordt een bijkomend voorschot op de werkingstoelage gestort aan de drinkwatermaatschappijen. Per
31/12/2006 ontstaat een middelenoverschot bij de drinkwatermaatschappijen welke in januari 2007
verrekend wordt ten opzicht van het eerste voorschot werkingstoelage 2007.
De te voorziene werkingstoelage aan de drinkwatermaatschappijen 2007 bedraagt aldus 113.391.000 euro.
Dit bedrag laat de drinkwatermaatschappijen toe om, rekening houdend met de Aquafinfacturen, de te
factureren bijdrage, de te recupereren BTW, het werkjaar 2007 op dit vlak neutraal af te sluiten.
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Artikel 361B5100: Subsidiëring van de gemeenten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen via
herbestemming encours VMH (besluit VR van 1 februari 2002) en de aanvullende bijdrage aan
gemeentebesturen voor de aanleg of verbetering van rioleringen volgens het besluit van de VR van 31
maart 1993

GVK
GOK

Krediet
0
500

2004
Uitvoering %
0%

Krediet
0
6.500

2005
Uitvoering %
16%

2006
Krediet
0
7.500

2007
Krediet
0
7.500

In 2003 werd bij uitzonderingsmaatregel eenmalig 30 miljoen euro vastgelegd voor subsidiedossiers
ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1/02/2002, op de algemene
uitgavenbegroting. Omwille van het feit dat het een uitzonderingsmaatregel, noodzakelijk voor het
wegwerken van de achterstand in vastlegging van de subsidies voor de goedgekeurde dossiers, betrof,
werden geen nieuwe GVK gevraagd voor 2007.
Rekening houdend met de betalingsritmes van de afgelopen jaren werd berekend hoeveel GOK vermoedelijk
zal noodzakelijk zijn voor 2007. Het effectief aanwenden van dit beschikbare budget is vooral afhankelijk
van het uitvoeringsritme dat de verschillende gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
behalen.
Artikel 361B6102: Investeringsuitgaven in toepassing van de overeenkomst van 10 november 1993
tussen het Vlaams Gewest en de NV Aquafin

GVK
GOK

Krediet
148.864
148.864

2004
Uitvoering %
100%
100%

Krediet
0
0

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
13.500
13.500

2007
Krediet
13.500
13.500

Vanaf 2005 wordt de NV Aquafin, met uitzondering van de werkingstoelage aan de
drinkwatermaatschappijen, via de drinkwatermaatschappijen betaald i.p.v. door het Minafonds.
De investeringsuitgaven (voormalig artikel ‘Investeringsuitgaven in toepassing van de overeenkomst van 10
november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de NV Aquafin’ op het Minafonds) werden vanaf het
begrotingsjaar 2005 op nul gezet binnen het Minafonds.
De bestaande betalingstekorten t/m 31/12/2004 worden vanaf 2006 verder bijkomend door de NV Aquafin
gefinancierd worden via de banken (deze betalingstekorten kunnen geprefinancierd worden door Aquafin, in
afwachting van betaling door het gewest).
Tijdens de begrotingsopmaak 2006 gebeurde er een bijsturing en werd bepaald dat vanaf begrotingsjaar 2006
het Vlaamse Gewest jaarlijks (gedurende 10 budgetjaren) een bedrag van 13,5 miljoen euro voorziet voor de
aflossing van de betalingsachterstand t.o.v. van de NV Aquafin. (Het totale tekort voor de
investeringsuitgaven op 31/12/2004 bedraagt 113.798.000 euro).
Artikel 361B6103: Uitgaven in het kader van de realisatie van de noodzakelijke infrastructuur voor
waterzuivering voor de sanering van het bekken van de Zenne en de Woluwe in de Brusselse zone met
inbegrip van de werkings- en slibbehandelingskosten (samenwerkingsakkoord van 12 december 1990
tussen de Vlaamse Regering en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering)

GVK
GOK

Krediet
0
1.061

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
0
6.693

2005
Uitvoering %
97%

2006
Krediet
0
6.693

2007
Krediet
0
6.693

De werken die in het kader van dit samenwerkingsakkoord worden uitgevoerd gebeuren in hoofdzaak door
het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Op basis van de informatie verstrekt door het Brussels Hoofdstedelijke
Gewest dient Vlaanderen 800 k.euro te voorzien in 2007 voor de werking van de RWZI Brussel Zuid. Dit
bedrag vertegenwoordigt 11,68% van het totale bedrag aan voorziene uitgaven, werkingsuitgaven en
aanpassingen, door het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 6,5 miloen euro.
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In 2006 zal het Brussels Hoofdstedelijke Gewest een bedrag van 19,3 miljoen euro factureren aan het
Vlaams Gewest (cfr. opgegeven bedrag begrotingscontrole 2006). Deze factuur zal verspreid over de
volgende jaren terugbetaald worden.
Artikel 361B6150: Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de subsidies aan
drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter
bescherming van het grondwater

GVK
GOK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
1.470
0

2007
Krediet
1.470
882

Deze basisallocatie werd ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van
kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005
houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 d.d.
12/05/2006 als nieuwe basisallocatie in de begroting ingevoegd.
Deze dotatie is de opvolger van het vroegere artikel 361B6329 van het Minafonds.
Deze dotatie betreft de uitgaven zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004
houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van
grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen. Er wordt jaarlijks een
subsidieprogramma opgesteld.
De ordonnanceringskredieten 2007 zijn nodig om het voorschot van de in 2006 vastgelegde werken te
kunnen betalen. Na uitvoering van 20% van de werken kan – mits aan alle in het besluit opgenomen
voorwaarden is voldaan – de begunstigde van de subsidie aanspraak maken op 60% van de voorziene
subsidie.

Artikel 361B6320: Investeringssubsidies aan gemeenten en aan intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden voor hydronautmodellering

GVK
GOK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
0
650

2005
Uitvoering %
0%

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
0

Er werd beslist om voorlopig geen besluit voor de investeringssubsidies aan gemeenten en aan
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor hydrodynamische modellering van rioleringsstelsel uit te
schrijven. Er dienen bijgevolg voor dit artikel geen kredieten voorzien te worden.
Artikel 361B6322: Subsidiëring van de gemeenten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen en
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002)

GVK
GOK

Krediet
67.492
46.605

2004
Uitvoering %
100%
90%

Krediet
76.750
55.000

2005
Uitvoering %
97%
99%

2006
Krediet
66.750
54.415

2007
Krediet
66.750
65.000

Ook in 2007 blijft de aandacht gaan naar het verder wegwerken van de laatste achterstand inzake de richtlijn
Stedelijk afvalwater en wordt de subsidiëring van de aanleg en verbetering van de gemeentelijke rioleringen
gecontinueerd teneinde de zuiveringsgraad van 80% te realiseren.
De afhankelijkheid van de initiatieven van een zeer groot aantal gemeenten en nieuwe rioleringsinstanties
maakt een correcte inschatting van het vereiste OK bijzonder moeilijk.
Rekening houdend met het feit dat eind 2005 een aantal betalingen niet kon worden doorgevoerd bij gebrek
aan ordonnanceringskredieten, werd dit OK voor 2006 verhoogd tot 55 miljoen euro. Voor 2007 wordt
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voorgesteld het OK bijkomende te verhogen en dit tot 65 miljoen euro rekening houdend met de verwachte
weerslag van de ambitieuze subsidiëringsprogramma’s die in de loop van 2005 en 2006 werden opgedragen
en met het feit dat de nieuwe rioleringsinstanties meer en meer operationeel worden.
Artikel 361B6329: Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw
van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater

GVK
GOK

Krediet
0
0

2004
Uitvoering %
-

Krediet
700
0

2005
Uitvoering %
100%
-

2006
Krediet
0
455

2007
Krediet
0
700

Door de inwerkingtreding van BBB zijn deze uitgaven overgeheveld naar een dotatie aan VMM, meer
bepaald artikel 361B6150 (zie decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot
wijziging van diverse andere wetten en decreten, meer bepaald art. X.2.5, 1° van het decreet van
05.04.1995).
In 2007 wordt de uitbetaling van het in 2005 vastgelegde dossier voorzien, na de verwachte voltooiing van
de eerste fase van het grijswaterproject te Waregem. Daarom is een ordonnanceringskrediet van 700 k.euro
in de begroting opgenomen.

Artikel 361B7004: Diverse kapitaaluitgaven

GVK
GOK

Krediet
77
81

2004
Uitvoering %
34%
70%

Krediet
1.244
0

2005
Uitvoering %
100%
-

2006
Krediet
0
305

2007
Krediet
50
1.000

Dit is een uitdovend artikel. In 2005 werden op dit artikel twee grote dossiers aangerekend. De uitvoering
ervan start in 2006 en komt op kruissnelheid in 2007. Het zwaartepunt van de betalingen is dan ook in 2007
te verwachten. Bovendien wordt een klein bedrag aan GVK voorzien om eventuele bijkomende
vastleggingen (prijsherzieningen) te kunnen doen.

902

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

PROGRAMMA 61.1
DAB MINAFONDS
PARTIM VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

Hoofdstuk 1. Evolutie van de kredieten
ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
0
7.063

2004
Uitvoering %
101,71%

begroot
0
10.000

2005
Uitvoering %
99,14%

2006
Begroot bc
0
9.750

2007
raming
0
10.750

GVK
GOK

Krediet
2.711
34.688

2004
Uitvoering %
53,85%
91,98%

Krediet
2.711
22.500

2005
Uitvoering %
100,00%
80,50%

2006
Krediet
32.186
12.750

2007
Krediet
6.250
12.150

UITGAVEN

Hoofdstuk 2. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen





Voorkomen van eutrofiëring in oppervlakte- en grondwater door in heel Vlaanderen de
richtwaarde voor het gehalte orthofosfaat in grondwater (0,17 mg P/l), de norm voor het gehalte
orthofosfaat in oppervlaktewater (0,3 mg P/l) en de richtwaarde voor nitraat (5,6 mg N/l = 25
mg nitraat/l in oppervlakte- en grondwater) te halen. Gebiedsgericht is er geen achteruitgang
van de kwaliteit in vergelijking met 1992
Voor het compartiment bodem wordt gestreefd naar een overschot op de bodembalans van 35
kg N/ha
B. Operationele doelstellingen

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt
verwezen naar het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van
Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

361B4143
361B4143
361B4147

Bemestingsvoorwaarden meer gebiedsgericht maken
Vergoedingen en beheerovereenkomsten toepassen
Verdere uitbouw van het geïntegreerd plattelandsbeleid
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D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

Hoofdstuk 3. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Artikel 261B3678: Ontvangsten in toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de
bescherming van het milieu tegen de verontreiniging door meststoffen.

NGK

Krediet
7.063

2004
Uitvoering %
102 %

Krediet
10.000

2005
Uitvoering %
99 %

2006
Krediet
9.750

2007
Krediet
10.750

De wettelijke basis is het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het milieu tegen de
verontreiniging door meststoffen en latere wijzigingen.
De geraamde ontvangst van 10.750 duizend euro is samengesteld uit volgende componenten:
1. Basisheffing
Aanslagjaar 2006: 10% inning in 2007: 329.000 euro
Aanslagjaar 2007: 85% inning in 2007: 2.762.500 euro
Te innen bedrag:

3.091.500 euro

Er werd hier rekening gehouden met volgende elementen: Natuurlijke afbouw, gebruik van nutriëntenarme
voeders, constant gebruik chemische en andere meststoffen.
2. Superheffing mestverwerking
Aanslagjaar 2004: 30% inning in 2007: 1.680.000 euro
Aanslagjaar 2005: 15% inning in 2007: 750.000 euro
Totaal superheffing mestverwerking:

2.430.000 euro

Aangezien de superheffing het karakter heeft van een boete die wordt opgelegd bij niet naleving van het
mestdecreet, is het een ruwe schatting. De heffing voor aanslagjaar 2004 wordt in 2006 opgelegd.
Er wordt vanuit gegaan dat voor aanslagjaar 2004, analoog aan vorige aanslagjaren heffingsplichtigen die
een bezwaarschrift indienen niet hoeven te betalen in afwachting van een antwoord op het bezwaarschrift.
Deze heffing zal dus vooral geïnd worden in 2007. Bovendien wordt er vanuit gegaan dat een groot gedeelte
van de superheffing voor aanslagjaar 2004 in aanmerking komt voor de uitstel- en afstelregeling op basis van
artikel 40bis van het mestdecreet. Een deel van de heffing zal betaald worden via afbetalingsplannen of via
een procedure bij de deurwaarder. Dit betekent dat ook na 2007 een deel van de heffing zal worden geïnd.
De heffing voor aanslagjaar 2005 wordt in 2007 opgelegd.
Er wordt vanuit gegaan dat voor aanslagjaar 2005, analoog aan vorige aanslagjaren heffingsplichtigen die
een bezwaarschrift indienen niet hoeven te betalen in afwachting van een antwoord op het bezwaarschrift.
Bovendien wordt er vanuit gegaan dat een groot gedeelte van de superheffing voor aanslagjaar 2004 in
aanmerking komt voor de uitstel- en afstelregeling op basis van artikel 40bis van het mestdecreet. Deze
heffing zal dus vooral geïnd worden in 2008. Er wordt vanuit gegaan dat 25% van de heffing wordt geïnd in
2007.
3. Superheffing nutriëntenhalte
Aanslagjaar 2005: 35% inning in 2006, 50% in 2007: 2.500.000 euro
Aanslagjaar 2006: 35% inning in 2007, de rest in 2008: 700.000 euro
Totaal superheffing nutriëntenhalte:

3.200.000 euro
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Aangezien de superheffing het karakter heeft van een boete die wordt opgelegd bij niet naleving van het
mestdecreet, is het een ruwe schatting. Er wordt vanuit gegaan dat voor aanslagjaar 2005, analoog aan vorige
aanslagjaren heffingsplichtigen die een bezwaarschrift indienen niet hoeven te betalen in afwachting van een
antwoord op het bezwaarschrift. Deze heffing zal dus vooral geïnd worden in 2007. Ook voor aanslagjaar
2006 wordt een gelijkaardige veronderstelling gemaakt. De inning van dit aanslagjaar zal vooral gebeuren in
2008. Het initiële bedrag van deze heffing wordt geraamd op 2.000.000 euro er vanuit gaande dat de
producenten in 2005 hun gedrag grondig hebben aangepast en dus hun productie hebben afgestemd op de
nutriëntenhalte of bijkomende nutriëntenhalte hebben verworven.
4. Invoerheffing
Aanslagjaar 2007: inning in 2007: 170.000 euro
Totaal invoerheffing:

170.000 euro

5. Afzetheffing
Geen inkomsten
Er zijn in 2006, net als in de voorgaande jaren nog geen aanvragen voor mestafname door de
Mestbank (situatie 29 mei 2006).
6. Administratieve geldboetes
Verzuim aangifteplicht:
Niet betalen en ontduiken heffingen:
Niet bewezen mestafzet:
Overbemesting :
Nitraatresidu :
Lozing :
Andere boetes:
Totaal :

80.000 euro
55.000 euro
7.00.000 euro
400.000 euro
500.000 euro
86.500 euro
37.000 euro
1.858.500 euro

Aangezien het boetes zijn die worden opgelegd bij niet naleving van het mestdecreet, is het een ruwe
schatting. Minister Peeters heeft strengere controles aangekondigd op de bemestingspraktijken van de
landbouwers om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze controles leiden ondermeer tot meer boetes voor
overbemesting, niet bewezen mestafzet en het overschrijden van de nitraatresiduwaarde van 90kg N/ha.
Door de Vlaamse regering werd op 17 februari 2006 een besluit goedgekeurd dat toelaat dat een aantal
nieuwe administratieve boetes worden opgelegd. Het betreft boetes voor:
- het niet bijhouden van het register
- het laattijdig indienen van luik A van het mestafzetdocument
- het niet bijhouden van balansen en bescheiden ter staving ervan
- het niet naleven van de bepalingen op de mestafzetdocumenten
Deze boetes waren eerder al opgenomen in het mestdecreet, maar de procedurele bepalingen dienden in een
besluit van de Vlaamse regering te worden geregeld. Deze boetes zijn vermeld hierboven onder de rubriek
‘andere boetes’. De procedure voor het opleggen van de boetes wegens lozing is vereenvoudigd bij besluit
van 17 februari 2006. In afwachting van dit besluit werden gedurende geruime tijd geen boetes opgelegd. Er
zal in 2006 en 2007 een inhaalbeweging worden uitgevoerd, waarbij ongeveer 150 boetes zullen worden
opgelegd (100 in 2006 en 50 in 2007). Ongeveer 23% ervan zal geïnd worden in 2007.
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Artikel 361B4143 Vergoedingen ( inclusief beheerovereenkomsten ) aan landbouwers ingevolge
gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en het
plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen.

GVK
GOK

Krediet
2.711
9.899

2004
Uitvoering %
54%
72%

Krediet
1.611
8.900

2005
Uitvoering %
100%
53%

2006
Krediet
28.336
7.900

2007
Krediet
3.000
7.900

Het vastleggingskrediet is bestemd voor de nieuwe contracten voor beheersovereenkomsten met start in
2007, in hoofdzaak bestaande uit de verlenging van de huidige contracten gestart in 2002, die lopen over een
periode van vijf jaar en voor de vergoeding natuur voor het jaar 2007.
Het ordonnanceringskrediet is bestemd voor de betalingen m.b.t. de beheersovereenkomsten (inclusief de
horizontale vergoeding) - contracten 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006 voor de vergoeding natuur, de
vergoeding water en de vergoeding natuur mestbank-botnisch beheer.
Met het oog op de realisatie van beheerovereenkomsten op het terrein in de volgende
programmeringsperiode van het Europese plattelandsontwikkelingsbeleid (2007 – 2013) worden vanaf 2007
voor een periode van 3 jaar 13 bedrijfsplanners in de 5 provincies in samenwerking met onder meer de
regionale landschappen tewerkgesteld. Zij komen in de plaats van de 9 bedrijfsplanners die de afgelopen 2
jaar actief waren in de regionale landschappen.
Om het Europese en Vlaamse plattelandsbeleid verder uit te bouwen, worden bovendien vanaf 2007 5 VTE
voor 3 jaar bij de afdeling Platteland van de VLM tewerkgesteld. Het betreft hier een verlenging van de
huidige opdrachten die in dit kader worden uitgevoerd.
Artikel 361B4147: Cofinanciering Vlaams gewest in het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid en
PDPO-projecten

GVK
GOK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
1.100
1.100

2005
Uitvoering %
100%
88%

2006
Krediet
1.850
1.850

2007
Krediet
3.250
3.250

In het nieuwe Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen PDPO II (2007 - 2013), dat
in toepassing van de Europese Verordening 1698/05 wordt voorbereid, worden onder as 3 en as 4 vanaf 2007
Vlaamse en provinciale uitgaven voorzien waarop de Europese steun zal worden berekend. De Vlaamse
uitgaven vanuit artikel 361B4147 zullen vanaf 2007 bedragen 25% op de goedgekeurde projectvoorstellen in
het kader van het geïntegreerd plattelandsbeleid (al dan niet via de Leader-aanpak). Dit betekent dat in
tegenstelling tot de huidige programmaperiode 2000 – 2006 een hoger budget noodzakelijk is voor de
Vlaamse medefinanciering van de projecten. Omdat de goedkeuring van het PDPO II door de Europese
Commissie maar in de loop van 2007 verwacht wordt, blijft deze verhoging beperkt tot een bijkomende 1,4
mio euro (in totaal is 2,5 mio euro voorzien), hetgeen hoe dan ook al meer dan het dubbele bedraagt van het
huidige budget voor deze projecten (1,1 miljoen euro in 2006). Een hoger budget is bovendien te verklaren
door de integratie van het Leader-programma in het nieuwe PDPO, waarvoor in het verleden Vlaamse
middelen ter beschikking werden gesteld door het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Vanaf 2008 zal het
budget opnieuw drastisch moeten verhoogd worden.
Het in 2006 beschikbare krediet van 750.000 euro voor de financiering door het Vlaams gewest in het kader
van pilootprojecten geïntegreerd plattelandsbeleid (zonder Europese steunverlening) blijft in 2007 op
hetzelfde niveau. Dit geïntegreerd plattelandsbeleid wordt uitgewerkt in uitvoering van het regeerakkoord
van 2004 en de beleidsnota van de Vlaamse minister bevoegd inzake plattelandsbeleid. Hierin nemen de
Vlaamse Regering en de bevoegde minister, in een sterk partnerschap met gemeenten en provincies,
stimulerende maatregelen opdat het platteland zich op een harmonieuze manier verder ontwikkelt als
kwalitatief woon- en leefgebied, dynamisch productiegebied en gemeenschappelijke ruimte voor de hele
samenleving. Belangrijke doelstellingen zijn:
het streven naar een goed ingepaste en kwaliteitsvolle duurzame land- en tuinbouw:
de opvang van de sociale gevolgen van de veranderingen in de landbouw;
het ondersteunen en beter integreren van de economische dynamiek;
het versterken van de kwaliteit van woon- en leefomgeving in kleine kernen;
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-

het behoud en de versterking van de werkgelegenheid op het platteland;
de verbreding van de plattelandseconomie;
het instandhouden van milieu, natuur, het landelijk erfgoed, het landschap en de open
ruimte;
het versterken en ontwikkelen van de eigen identiteit.

Belangrijke opdrachten voor de operationalisering van het Vlaams plattelandsbeleid die inmiddels werden
opgenomen, zijn de installatie en werking van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg dat adviezen van
algemene aard en beleidsaanbevelingen inzake plattelandsbeleid formuleert, de voorbereiding van het
Vlaams plattelandsbeleidsplan en de opstart en medefinanciering van enkele vernieuwende projecten
(bijvoorbeeld inzake beeldkwaliteit en identiteit). Ook in 2007 worden aanvullende, flankerende en
vernieuwende initiatieven gestimuleerd en geïnitieerd in het kader van dit Vlaams plattelandsbeleidsplan of
die in relatie staan tot de beleidsaanbevelingen geformuleerd door het IPO.
Artikel 361B6141: Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij voor grondverwerving buffergebieden

GVK
GOK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
2.000
0

2007
Krediet
0
1.000

Op 16 december 2005 keurde de Vlaamse Regering de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘afbakening grootstedelijk Gent’ definitief goed. Uit de evaluatie gemaakt in het Ruimtelijk
veiligheidsrapport horende bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan blijkt dat de afstand tussen een
aantal van de woningen in de wijk Overdam en het nabijgelegen Sevesobedrijf EOC Latex Division 2 te
klein is gelet op de gevaarlijke stoffen aanwezig in deze onderneming en de daaraan gekoppelde risico’s op
zware ongevallen. De situatie is in strijd met de Seveso II-richtlijn, die stelt dat op termijn voldoende afstand
moet bestaan tussen een Seveso-inrichting en ‘woongebied’. Om deze reden zijn de volgende aanpassingen
doorgevoerd aan het grafisch plan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’:
• voor de woningen van de wijk Overdam die binnen de risico-contour van 10-6 voor individueel
risico gelegen zijn – waarbij rekening is gehouden met een realistisch uitbreidingsscenario voor
het bedrijf – wordt een uitdoofbeleid gevoerd. Dit betekent dat de woonfunctie van deze woningen
ten laatste in 2015 moet beëindigd zijn.
• het gehucht Overdam wordt niet langer opgenomen binnen het woongebied, maar krijgt dezelfde
bestemming als de aanpalende percelen, met name ‘gebied voor natuurontwikkeling’. Het
bufferbosgebied palend aan de Kale wordt doorgetrokken tot aan de Overdamstraat.
Het gehucht Overdam ligt in de noordwestelijke rand van het grootstedelijk gebied Gent op grondgebied van
de gemeente Evergem. Het zuidelijk gedeelte van het gebied wordt bestemd als bufferbosgebied, het
noordelijk gedeelte krijgt de bestemming gebied voor natuurontwikkeling.
De oppervlakte van het gebied betreft 6,4 ha. In het gebied zijn een aantal woningen en twee
landbouwbedrijfszetels gevestigd. Het eerste bedrijf betreft een zonevreemde manege. Het tweede bedrijf is
een klein melkveebedrijf. De leeftijd van de landbouwers ligt tussen de 60 en de 65 jaar. De
bedrijfsoppervlakte van de bedrijven is kleiner dan 20 ha.
De Vlaamse regering besliste dat in het kader van de afbakening van het stedelijk gebied Gent door de
sociaal bemiddelaar werk moet gemaakt worden van een uitdovingsplan om reden van nabijheid van een
Seveso-bedrijf voor de wijk Overdam te Evergem.
De uitvoering van de grondverwerving wordt toevertrouwd aan de VLM en zal begeleid worden door de
sociale bemiddelaar voor de havengebieden. Na de globale verwerving en afbraak van de constructies zal de
eigendom en het beheer dan ook overgedragen worden aan het agentschap Natuur en Bos.
Op 21 april 2006 besliste de Vlaamse Regering binnen de afdeling grondenbank van de VLM een specifieke
projectrekening te openen voor de dotatie voor grondverwervingen buffergebieden. Betrokken eigenaars
kunnen een schriftelijk verzoek richten tot de Vlaamse gemeenschap, vertegenwoordigd door de VLM, afd
grondenbank, teneinde hun eigendom vrijwillig te verkopen op basis van de onteigeningsvergoeding,
volgens de principes van de wet en de gebruiken, die gelden bij reguliere verkopen. Het aankoopcomité schat
de totale onteigeningskost voor de 12 huizen en landerijen op 5,5 miljoen euro actuele waarde. Dit voor
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zover de verwervingen kunnen binnen een tijdspanne van 3 jaar t.t.z. in de loop van 2006, 2007 en 2008.
Daarbovenop dienen de kosten voor de afbraak te worden voorzien.
Hiertoe worden in 2006 2 miljoen euro beleidskredieten vastgelegd bij het Minafonds voor dotatie aan de
VLM. Voor de jaren 2007-2008 zal 1 miljoen per jaar in betaalkredieten voorzien moeten worden. Naar
aanleiding van de jaarlijkse begrotingsopmaak en begrotingscontrole zal nagegaan worden wat de benodigde
bijkomende kredieten zijn voor de uitvoering van deze opdracht.
Gezien de planning om een uitdoofbeleid tot 2015 toe te passen, en gezien het startbudget pas voorzien is in
de loop van 2006 en de betrokkenen in november concreet zullen worden ingelicht over hun mogelijkheden,
is het op dit ogenblik moeilijk voorspelbaar om de budgettaire implicatie juist te faseren.
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PROGRAMMA 61.1
DAB MINAFONDS
PARTIM VLAAMSE MILIEUHOLDING (VMH)

Hoofdstuk 1. Evolutie van de kredieten.

ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
0
24.999

2004
Uitvoering %
100,00%

begroot
0
5.310

2005
Uitvoering %
86,53%

2006
Begroot bc
0
7.059

2007
raming
0
10.160

GVK
GOK

Krediet
0
0

2004
Uitvoering %
0,00%
0,00%

Krediet
0
0

2005
Uitvoering %
0,00%
0,00%

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
0

2006
Krediet
7.059

2007
Krediet
10.160

UITGAVEN

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie.
ONTVANGSTEN
Basisallocatie: 261B2820: Dividenden van de N.V. Vlaamse Milieuholding

Krediet
21.379

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
5.310

2005
Uitvoering %
87%

Er wordt verwacht dat de NV Vlaamse Milieuholding in 2007 meer dan 3.000 euro extra dividend zal
uitbetalen aan de Vlaamse overheid.
Basisallocatie: 261B5700: Ontvangsten uit overdrachten (inclusief de kapitaalsvermindering) van de
N.V. Vlaamse Milieuholding

Krediet
3.620

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0%

Deze basisallocatie wordt enkel pro memorie vermeld.

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0
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PROGRAMMA 61.1
DAB MINAFONDS
PARTIM DAB MINAFONDS

Hoofdstuk 1. Evolutie van de kredieten
ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
429.753
117.991

2004
Uitvoering %
104,01%
99,48%

begroot
340.196
154.382

2005
Uitvoering %
101,19%
100,40%

2006
Begroot bc
221.242
329.521

2007
raming
243.275
250.007

GVK
GOK

Krediet
0
260.434

2004
Uitvoering %
0,00%
0,00%

Krediet
0
170.113

2005
Uitvoering %
0,00%
0,00%

2006
Krediet
0
243.275

2007
Krediet
0
243.275

Krediet
340.196

2005
Uitvoering %
101%

2006
Krediet
221.242

2007
Krediet
243.275

UITGAVEN

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie.
ONTVANGSTEN
Basisallocatie: 261B0820: Overgedragen saldo

Krediet
429.753

2004
Uitvoering %
104%

Het saldo dat op 31/12/2006 overgedragen zal worden naar het nieuwe begrotingsjaar wordt ingeschat op
243.275 k.euro.
Basisallocatie: 261B4610: Dotatie in toepassing van het decreet betreffende de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 (PR 61.1 b.a. 61.03)

Krediet
117.991

2004
Uitvoering %
99%

Krediet
154.382

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
329.521

2007
Krediet
250.007

Het Minafonds wordt hoofdzakelijk gefinancierd via enerzijds de ontvangsten in toepassing van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, de ontvangsten in
toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer,
ontvangsten in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen, en anderzijds via de dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap (Pr. 61.1 – ba 61.03).
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Ten opzichte van het begrotingsjaar 2006 wordt de dotatie verminderd met een bedrag van 79.514 k.euro.

UITGAVEN
Basisallocatie: 361B6172: Ordonnanceringskredieten bestemd voor de betaling van het encours

GOK

Krediet
260.434

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
170.113

2005
Uitvoering %
Nvt

2006
Krediet
243.275

2007
Krediet
243.275

Het belast encours vormt de sluitpost van de MINAbegroting in GOK. Dit belast encours wordt constant
gehouden t.o.v. het niveau van 2006.
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PROGRAMMA 61.1
DAB MINAFONDS
PARTIM DEPARTEMENT LNE

Hoofdstuk 1. Evolutie van de kredieten.
ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
0
855

2004
Uitvoering %
214,15%

begroot
0
871

2005
Uitvoering %
196,44%

2006
Begroot bc
0
1.111

2007
raming
0
750

GVK
GOK

Krediet
28.771
55.691

2004
Uitvoering %
91,99%
81,97%

Krediet
307.946
319.432

2005
Uitvoering %
99,81%
95,07%

2006
Krediet
228.405
248.671

2007
Krediet
143.292
161.624

UITGAVEN

Hoofdstuk 2. Beleidsprioriteiten.
A. Strategische doelstellingen








Het draagvlak voor het milieubeleid en de kwaliteit van het beleid verhogen
Het lokale milieu- en natuurbeleid versterken zodat de lokale overheden in staat worden gesteld een
coherent en duurzaam milieubeleid te voeren
Kennis ontwikkelen die zo goed mogelijk beleidsonderbouwend kan werken en in die zin ook wordt
gebruikt
De kloof verkleinen tussen producenten en gebruikers van wetenschappelijke kennis, zodat op termijn de
vraag accurater kan worden gesteld en het aanbod daar beter kan op inspelen
Afstemmen en uitbouwen van de gehanteerde kaders in de beleidscyclus en verbeteren van de
doorwerking ervan
De actieve rol van de milieu- en natuurverenigingen versterken binnen het milieu- en natuurbeleid
Maatschappelijke organisaties bij het beleid betrekken
B. Operationele doelstellingen

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar
het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

361B1205
361B1205
361B1205
361B1205
361B1205

Internationaal
Interregionale samenwerking bevorderen
Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
Participatie aan Europese Unie versterken
Participatie aan multilaterale instellingen en multilaterale verdragen
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361B1210
361B1210
361B1223
361B1223
361B1223
361B1223
361B1223
361B1223
361B1223
361B1223
361B1223
361B1231
361B1262
361B1262
361B1262
361B1262
361B1262
361B1262
361B1262
361B1262
361B1262
361B1262
361B1262
361B1262
361B1262
361B1262
361B3200
361B3200
361B3300
361B3302
361B3302
361B3305
361B3305
361B3308
361B3308
361B3312
361B3501
361B3501
361B4101
361B4101
361B4312
361B4322
361B7001
361B7001
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Handleidingen en vormingsmomenten
Informatieverstrekking rond voortgang beleid
Algemeen evenwichtsmodel voor milieubeleid in Vlaanderen ontwikkelen
Beleid gericht op voorraden
Economische afwegingskaders ingang doen vinden in het milieubeleid
Beleidsvoorbereiding
Kosten en financiering
Rol van de interne kennisopbouw verduidelijken
Thema-overschrijdende en themagebonden onderzoeksprogramma’s initiëre
Toekomstige milieukosten en uitgaven ramen
Verruimen van gestructureerd doelgroepenbeleid
Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
Aanpakken van specifieke industriële emissies
Beleidsonderbouwend onderzoek uitvoeren
Fotochemie
De goede werking van de Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen verzekeren
EU-richtlijn Omgevingslawaai invoeren en uitvoering voorbereiden
Evaluatie en bijsturing thematisch en horizontaal regelgevend kader
Introduceren van regelgeving inzake geurhinder
Inventarisatie en prognoses van broeikasgasemissies optimaliseren
Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
Natuurtechnische milieubouw
Nieuw beleid milieugevaarlijke stoffen lucht opstarten
Ondersteunen van het beleid
Opmaak en implementatie van sectorale reductieprogramma’s
Reductieprogramma en kostencurves fijn stof
Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
Realiseren van samenwerkingsakkoorden met Centraal- en Oost-Europa
Structurele ondersteuning van de milieu- en natuurverenigingen
Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
Realiseren van samenwerkingsakkoorden met Centraal- en Oost-Europa
Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
Ondersteuning en communicatie met socioculturele organisaties
Samenwerking tussen lokale overheden en NGO’s en NGO’s onderling
Structurele ondersteuning van de milieu- en natuurverenigingen
Stimuleren van rationeel energiegebruik in de residentiële sector
Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
Realiseren van samenwerkingsakkoorden met Centraal- en Oost-Europa
Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
Realiseren van samenwerkingsakkoorden met Centraal- en Oost-Europa
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ontwikkelen en opvolgen
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ontwikkelen en opvolgen
Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
Natuurtechnische milieubouw

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.
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Hoofdstuk 3. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Artikel 261B0600: Diverse ontvangsten
2004
Uitvoering
734 %

Krediet
150

2005
Uitvoering
585 %

Krediet
201

2006
Krediet
201

2007
Krediet
250

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor de kleinere inkomsten van het MINAfonds die niet passen onder de
andere ontvangstenposten van het MINAfonds. Het gaat veelal om onverwachte inkomsten die zeer moeilijk
op voorhand in te schatten zijn.
Artikel 261B3675: Ontvangsten Vlarem dossiertaks en GGO's
2004
Uitvoering
100 %

Krediet
500

2005
Uitvoering
101 %

Krediet
500

2006
Krediet
500

2007
Krediet
500

Deze ontvangsten zijn door de jaren heen constant en er wordt dan ook hetzelfde krediet ingeschreven als in
2006.
Artikel 261B3910 Financiële bijstand van de EU betreffende de door de Vlaamse Gemeenschap
gedane uitgaven i.v.m. de toepassing van de verordeningen of uitvoeringsakten van het verdrag van
Rome
2004
Uitvoering
112 %

Krediet
205

2005
Uitvoering
18 %

Krediet
170

2006
Krediet
410

2007
Krediet
0

Deze ontvangsten werden overgeheveld naar een nieuw gecreëerd variabel krediet op de algemene
uitgavenbegroting, meer bepaald naar basisallocatie 61.3 59.01.

UITGAVEN
Artikel 361B1205: Diverse uitgaven Afdeling Internationaal milieubeleid
2004
GVK
GOK

Krediet
359
339

2005
Uitvoering
49,0 %
73,0 %

Krediet
354
334

Uitvoering
84,4 %
82,0 %

2006
Krediet
354
354

2007
Krediet
405
405

In 2007 wordt artikel 361B1205 samengevoegd met artikel 361B1211, met een overheveling van 51 k.euro
aan GVK en GOK van artikel 361B1211 naar artikel 361B1205.
Dit krediet wordt gebruikt voor de financiering van allerlei uitgaven gerelateerd aan het internationale
milieubeleid, zoals tussenkomst in werkingskosten en/of algemene opvolging, tussenkomst in specifieke
projecten, betaling van lidgelden of variabele bijdragen die van de leden van de samenwerkingsverbanden
worden verwacht of gevraagd, treffen van logistieke en andere schikkingen voor de organisatie van
vergaderingen en de ontvangst van genodigden, experts en leden (maaltijden, tolking, vervoer,
relatiegeschenken,...), kosten buitenlandse zendingen, aanmaken en verspreiden van documentatiemateriaal,
eventueel in andere talen, financiering van vertalingen (schriftelijk en/of tolken) voor anderstaligen,
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buitenlandse gasten, instellingen, bedrijven, overheden en universiteiten van relevante milieu-informatie
(wetgeving, procedures,…). De vertaling van de Vlarem in het Engels zal voortgezet worden in 2007.
Dit bedrag is een schatting, afhankelijk van de Vlaamse, Europese en internationale actualiteit, en gebaseerd
op constant beleid.
Artikel 361B1210: Diverse lopende uitgaven.
2004
GVK
GOK

Krediet
133
520

2005
Uitvoering
54%
39%

Krediet
129
197

Uitvoering
93%
32%

2006
Krediet
129
184

2007
Krediet
129
146

Deze kredieten zullen in 2007 voornamelijk worden benut voor de prioriteiten (1) Actualiseren en bijsturen
van het MINA-plan 2003-2007, (2) Proefproject digitaal loket lokale overheden en (3) Nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met lokale overheden ontwikkelen. In het kader van het MINA-plan zijn er
aanpassingen nodig aan de doelstellingen en de maatregelen van het oorspronkelijk plan. Op basis van een
evaluatiedocument zullen er aanpassingen aan het MINA-plan 3 worden voorgesteld. Het geheel dient in
2007 in een beperkt openbaar onderzoek te worden voorgelegd aan alle betrokkenen (ook burgers). Ook de
Samenwerkingsovereenkomst is aan herziening toe. Een nieuwe samenwerkingsvorm zal in de loop van
2007 tot stand komen. Hierover zal voornamelijk met de lokale overheden gecommuniceerd moeten worden.
Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de inleiding bij de begroting.
Net als voorgaande jaren zal het merendeel van de middelen worden gebruikt voor drukwerk en
informaticatoepassingen. De wijze waarop invulling moet gegeven worden aan de prioriteiten ligt nog niet
volledig vast. De gebruikte opsplitsing is dan ook geen definitieve voorafspiegeling van de verdeling van de
middelen. In een eerste inschatting zal er minstens nood zijn aan:
•
•
•
•

document met ontwerpwijzigingen MINA-plan voor openbaar onderzoek (in beperkte oplage): minimum
20.000 euro
aankondigingsfolder en informaticatoepassing voor openbaar onderzoek: minimum 14.000 euro
definitief document met wijzigingen MINA-plan (en MJP 2008): minimum 35.000 euro
campagne nieuwe samenwerkingsvorm (o.a. handleiding, nieuwsbrief en folder): minimum 60.000 euro

Naast publicatie en distributie zullen nog andere initiatieven gelanceerd worden (workshops, studiedagen,
…). De kost daarvoor is gering.
In 2007 zal er 38 k.euro minder GOK nodig zijn in vergelijking met het voorgaande jaar en dit bij een
onveranderd VK omdat in verhouding een groter deel van de betalingen pas de volgende jaren dient te
gebeuren.
Artikel 361B1211: Diverse lopende uitgaven.
2004
GVK
GOK

Krediet
51
51

2005
Uitvoering
59,0 %
96,0 %

Krediet
51
51

Uitvoering
0,0 %
16,0 %

2006
Krediet
51
51

2007
Krediet
0
0

In 2007 wordt artikel 361B1211 samengevoegd met artikel 361B1205, met een overheveling van 51 k.euro
aan GVK en GOK van artikel 361B1211 naar artikel 361B1205.
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Artikel 361B1223: Uitgaven met betrekking tot thema-overschrijdende initiatieven en strategisch
wetenschappelijk onderzoek en met betrekking tot toekomstgericht en innovatief werken
2004
GVK
GOK

Krediet
1.452
460

2005
Uitvoering
98%
7%

Krediet
1.326
1.135

Uitvoering
100%
46%

2006
Krediet
1.326
1.565

2007
Krediet
1.326
1.686

Deze kredieten worden benut om een groot aantal overkoepelende initiatieven en beleidsvoorbereidende
studies te financieren. De volgende prioriteiten worden met deze middelen ondersteund: (1)
Transitiemanagement en toekomstgericht werken, (2) Langetermijndoelstellingen en toekomstverkenningen
voor het milieubeleid uitwerken, (3) Beleid voor milieu-innovatie versterken, (4) Ondersteuning en integratie
van leefmilieu in stedelijke ontwikkelingsprojecten, (5) Selecteren en ontwikkelen van
doelgroepprogramma's voor prioritaire sectoren, (6) Implementeren doelgroepenbeleid consumenten, (7)
Werken aan een Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling, (8) Diverse plannen, programma's en
rapporteringen op elkaar afstemmen, (9) Bruikbaarheid van onderzoeksresultaten verhogen, (10) Evalueren
van milieusubsidies, (11) Beleid onderbouwen met behulp van milieu-economische modellering en (12)
Reguleringskosten berekenen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de inleiding bij de begroting.
Het voorgestelde dient een bijdrage te leveren aan een effectiever, efficiënter en/of zuiniger milieubeleid en
zijn grotendeels te situeren op het niveau van beleidsvoorbereiding, -evaluatie en -opvolging of
beleidsonderbouwing. Net als voorgaande jaren zal het merendeel van de middelen worden gebruikt voor
beleidsverkennend en beleidsvoorbereidend onderzoek. Om dit op een aanvaardbaar peil te houden, zouden
de kredieten constant moeten blijven. Met de voorziene kredieten van 2006 worden 9 onderzoeksprojecten
opgestart (opgenomen in TWOL 2006 en goedgekeurd door de minister op … april 2006). 7 projecten
moesten op reserve worden geplaatst of worden afgewezen bij gebrek aan middelen. Een gelijkblijvend
krediet kan de noodzakelijke onderbouwing garanderen. In 2006 gaan de middelen voornamelijk naar het
Milieukostenmodel, een normenkader voor grondwater, evaluatie milieusubsidies, milieverantwoord
materialengebruik, billijkheid van natuurbeleidsinstrumenten, milieu-impact en eco-efficiëntie, keuze van
prioritaire doelgroepen, beleidsopvolging en prestatiemeting en de onderbouwing van een aangepast
milieubeleidsplan.
Het wegvallen van het Steunpunt betekent, in tegenstelling tot wat men zou verwachen, eigenlijk een
meerkost t.a.v. de voorbije twee jaren. De financiering van het bestaande steunpunt werd reeds geregeld in
de beginjaren (toen deze post substantiëler van omvang was). Het zal er vanaf 2007 op aan komen om de
inhoudelijke leemte die met het verdwijnen van het steunpunt valt, op te vullen met eigen onderzoek,
gefinancierd via deze weg. Sowieso zal wetenschappelijk werk nodig blijven m.b.t. beleidsevaluatie,
wetgevingsbeleid, integratie van milieubeleid, verhandelbare rechten, milieu-economie, … De precieze
onderwerpen worden vastgesteld in de TWOL-procedure.
In 2007 is er 121 k.euro GOK meer nodig in vergelijking met 2006 om de lopende engagementen na te
komen. De compensatie gebeurt op artikel 361B1206.
Artikel 361B1231: Uitgaven met betrekking tot het onderhoud van de natuur- en milieueducatieve
centra
2004
GVK
GOK

Krediet
39
39

Uitvoering
100 %
100 %

Krediet
36
36

2005
Uitvoering
100 %
100 %

2006
Krediet
36
36

2007
Krediet
36
36

Op dit artikel worden allerlei kosten aangerekend i.v.m. het onderhoud van het patrimonium van de centra
‘De Vroente’ te Kalmthout en ‘De Helix’ te Grimminge zoals
• diverse herstellingen en onderhoudswerken aan de gebouwen zowel binnen als buiten,
• herstellingen aan de permanente tentoonstellingen,
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•

onderhoudscontracten voor het waterzuiveringsstation te Grimminge, de lift in Grimminge, de
centrale verwarming in beide gebouwen, de telefooncentrale te Kalmthout,… .

Artikel 361B1260: Uitgaven met betrekking tot informatie en sensibilisering
2004
GVK
GOK

Krediet
148
148

Uitvoering
84%
60%

Krediet
0
100

2005
Uitvoering
0%
46%

2006
Krediet
0
20

2007
Krediet
0
20

Op deze basisallocaties worden enkel nog kredieten voorzien voor de afhandeling van betalingen op
vastleggingen uit vorige jaren.
Artikel 361B1262: Uitgaven m.b.t. natuur- en milieu-educatie, natuurtechnische milieubouw,
informatie en sensibilisering en met betrekking tot lucht- en hinderthema’s
2004
GVK
GOK

Krediet
1.620
2.254

Uitvoering
100 %
16%

Krediet
1.267
1.894

2005
Uitvoering
100 %
46%

2006
Krediet
1.167
1.167

2007
Krediet
1.140
1.140

Op deze basisallocatie worden volgende uitgaven gefinancierd:
A. Natuur- en milieueducatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene werkingskosten + werkingskosten educatieve centra
Concrete maatregelen en initiatieven omtrent Educatie Duurzame Ontwikkeling
Studiedag Landbouw en Milieu en VRT-rapportage
Aankopen educatief materiaal en informatie zoals zoekkaarten, mapje aanbod educatief materiaal,
voorstellingsfolder dienst, kleine educatieve beurzen, inhoudaanpassing panelen
Werking hogescholen i.k.v. MOS-project
Werking NME voor Volwassenen
Werking JeROM
Vergroening van de schoolomgeving
Continuering van de Milieukoopwijzer

B. Klimaat, lucht en hinder
Hierbij worden volgende onderzoeken vooropgesteld:
•

Vlaamse strategie Flexibele mechanismen opstellen

•
•

Vlaamse voorbereiding op post-2012 klimaatdoelstellingen
Vlaamse visie ontwikkelen over de opname van internationale lucht- en scheepvaart in een
klimaatregime na 2012
Sensibiliserende initiatieven rond de implementatie van de certificering van koeltechnische bedrijven
Verordening (EG) nr. 2037/2000 van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.
Doelstelling NEC-richtlijn halen en uitwerken van sectorale maatregelenpaketten
Post-2010 NEC-doelstellingen voorbereiden (cf. SD2 bij Klimaat- en luchtbeleid)
Synergieën tussen klimaatbeleid en beleid inzake luchtverontreiniging
Doorwerking Europees beleid milieugevaarlijke stoffen
Fijn stof beleid verder ontwikkelen
Geluidsbelastingskaarten en actieplannen omgevingslawaai opmaken
Verstoring door licht
Regelgeving geurhinder uitwerken en Milieuzoneringsinstrument uitwerken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Uitvoeren van een schriftelijke enquête ter bepaling van het percentage gehinderden door geur,
geluid en licht in Vlaanderen
Mobiliteit en dynamisch verkeersmanagement

C. NTMB (Natuurtechnische milieubouw)
Hierbij worden volgende onderzoeken vooropgesteld:
•
•
•
•
•

Opvolging normering van natuurtechnische materialen in de waterbouw
Herdruk nieuw vademecum Natuurtechniek
Herdruk van de brochure ‘Amfibieën onderweg’
Opmaak en druk van een brochure ‘Vlinders langs weg en waterloop’
Opmaak en uitwerking van een modelmatig beheersinstrument voor het ecologische
landschapsmodel voor de Antwerpse Haven

D. Veiligheidsrapportage
Hierbij worden volgende onderzoeken vooropgesteld:
•
•
•
•

Onderzoek “Evaluatie van het instrument ruimtelijk veiligheidsrapport”
Onderzoek “Veiligheid bij transport van gevaarlijke stoffen”
Onderzoek “Optimaliseren subselectiemethodiek in risicoanalyse”
Onderzoek “Windturbines & Sevesobedrijven”

E. MER
Men voorziet de actualisatie van een volgende milieudiscipline (rekening houdend met de huidige inzichten
zou dit mens-ruimtelijke aspecten zijn, in afstemming zowel intra- als interdeparmentaal) en de richtlijnen
voor activiteitengroepen (rekening houdend met de huidige inzichten zou dit chemie (incl. opslag) en
elektriciteit zijn).

Artikel 361B1264: Diverse lopende uitgaven secretariaat-generaal
2004
GVK
GOK

Krediet
318
229

Uitvoering
31%
45%

Krediet
1.034
834

2005
Uitvoering
91%
71%

2006
Krediet
600
836

2007
Krediet
600
706

Op deze basisallocatie in hoofdzaak – naast een aantal kleinere uitgaven die niet thuishoren op de andere
basisallocaties van het MINAfonds - de erelonen en gerechtskosten betaald die gerelateerd zijn aan de
rechtszaken die lopen met het departement LNE als betrokken partij.

Artikel 361B3200: Subsidies aan bedrijven mbt het supra-en internationaal milieubeleid en
ontwikkelingssamenwerking
2004
GVK
GOK

Krediet
250
100

2005
Uitvoering
40,0 %
0,0 %

Krediet
135
151

Uitvoering
99,0 %
91,0 %

2006
Krediet
150
151

2007
Krediet
150
150

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd door binnenlandse bedrijven. De besteding van
deze middelen hangt af van de ingediende dossiers. In het kader van de interregionale samenwerking worden
met partnerregio’s in diverse landen gemeenschappelijke standpunten bepaald in internationale dossiers en
processen. Noord-Rijn Westfalen, Catalonië, Wales en Baskenland zijn hiervoor de eerste aanspreekpunten.
Tevens wordt de samenwerking inzake verschillende milieuthema’s zoals afval, luchtkwaliteit, monitoring
en indicatoren, klimaat en hernieuwbare energie met andere regio’s, in de eerste plaats de leden van
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ENCORE en NRG4SD, verder uitgebouwd en geconcretiseerd. De bestaande samenwerkingsakkoorden met
partnerlanden (o.a. Centraal- en Oost-Europa, Chili, Zuid-Afrika) worden verder uitgevoerd. Ook in het
kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, de Europese prioriteiten en de prioritaire
multilaterale organisaties kunnen aan bedrijven projectsubsidies worden toegekend.
De voorziene middelen zijn bepaald op basis van het voeren van een constant beleid en een aantal
projectvoorstellen die momenteel bekend zijn. De evaluatiemodaliteiten van de verschillende projecten
worden in elk ministerieel subsidiebesluit of de beslissing van de Vlaamse Regering apart gespecificeerd op
maat van het voorliggende project.
Artikel 361B3300: Subsidies aan milieu- en natuurverenigingen (decreet van 29 april 1991 tot
instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen
inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen
2004
GVK
GOK

Krediet
3.241
3.799

Uitvoering
97%
66%

Krediet
4.189
4.747

2005
Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
4.110
4.110

2007
Krediet
4.110
4.110

Voormeld bedrag is noodzakelijk voor de structurele ondersteuning (werking en personeel) van de erkende
milieu- en natuurverenigingen.
Artikel 361B3302: Subsidies aan verenigingen mbt. het supra- en internationaal milieubeleid en
ontwikkelingssamenwerking
2004
NGK
GVK
GOK

Krediet

Uitvoering

Krediet

2005
Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

339
182

3,0 %
7,0 %

608
362

69,0 %
30,0 %

362
362

362
362

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd in het buitenland door binnenlandse VZW’s.
Met het oog op capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt getracht de milieu- en organisatorische
technologie die in Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage
voor duurzame ontwikkeling.
De besteding van deze middelen hangt af van de ingediende dossiers. Op dit artikel is 105.000 euro
gereserveerd voor cofinanciering van projecten van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling. Ook
in het kader van de Europese prioriteiten, de prioritaire multilaterale organisaties, de interregionale
samenwerking met partnerregio’s, of de samenwerkingsakkoorden met partnerlanden kunnen aan VZW’s
projectsubsidies worden toegekend.
De voorziene middelen zijn bepaald op basis van het voeren van een constant beleid en een aantal
projectvoorstellen die momenteel bekend zijn. De evaluatiemodaliteiten van de verschillende projecten
worden in elk ministerieel subsidiebesluit of de beslissing van de Vlaamse Regering apart gespecificeerd op
maat van het voorliggende project.
Artikel 361B3305: Subsidies m.b.t. informatie, sensibilisering, natuur- en milieueducatie, en
natuurtechnische milieubouw onder meer voor projecten van de Vlaamse sociale partners
2004
GVK
GOK

Krediet
87
528

Uitvoering
99%
41%

Krediet
412
621

2005
Uitvoering
83%
57%

2006
Krediet
278
628

Deze kredieten worden gebruikt voor volgende uitgavenposten:
A) De ondersteuning via subsidie van de drie Vlaamse vakorganisaties
B) Inzake Natuur- en milieueducatie:

2007
Krediet
263
462
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Basiscursus “Duurzaam leren voor natuur en milieu”
Werking Landbouw en Milieu en gerelateerde daguitstap met beleidsmakers
Doorwerking van het pilootproject Ecospot, milieuzorg in jeugdhuizen
Lanceren van nieuwe oproep voor projecten ‘draagvlakverbreding landbouw en milieu’

Artikel 361B3308: Projectsubsidies inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid milieuprojecten-fonds)
onder meer projecten van de Vlaamse sociale partners
2004
GVK
GOK

Krediet
1.593
985

Uitvoering
41%
19%

Krediet
2.446
1.386

2005
Uitvoering
96%
74%

2006
Krediet
1.063
1.211

2007
Krediet
726
874

Subsidies in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de
bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid. Dit besluit
regelt de subsidiëring van erkende en niet-erkende milieu- en natuurverenigingen voor de uitvoering van
zogenaamde dulomiprojecten (met als doelgroep steden, gemeenten en provincies), Mina-projecten (met als
doelgroep diverse, zijnde intiatieven voor het behoud of de verbetering van de natuur- en milieukwaliteit) en
NME-projecten.
Artikel 361B3312: Subsidies in het kader van duurzaam bouwen
2004
GVK
GOK

Krediet
6
6

Uitvoering
0%
0%

Krediet
6
6

2005
Uitvoering
83%
83%

2006
Krediet
6
6

2007
Krediet
6
6

In samenwerking tussen de Vlaamse overheid en het provinciebestuur Antwerpen wordt de ‘ECO-domus’prijs georganiseerd. De bedoeling is om duurzaam bouwen te promoten in al zijn aspecten. De wedstrijd
selecteert een aantal goede voorbeelden en bekroont ze op basis van hun integrale aanpak van duurzaam
bouwen. In feite is het een wedstrijd voor studenten en voor bouwheren (woningen en utilitaire gebouwen)
en zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten komen in aanmerking. De bekroonde projecten zullen aan het
publiek worden getoond via een tentoonstelling.

Artikel 361B3501: Subsidies aan het buitenland mbt. het supra- en internationaal milieubeleid en
ontwikkelingssamenwerking
2004
GVK
GOK

Krediet
280
625

2005
Uitvoering
19,0 %
70,0 %

Krediet
355
339

Uitvoering
88,0 %
27,0 %

2006
Krediet
340
339

2007
Krediet
340
340

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd door buitenlandse actoren. Met het oog op
capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt getracht de milieu- en organisatorische technologie die in
Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage voor duurzame
ontwikkeling.
In het kader van de Europese prioriteiten, de prioritaire multilaterale organisaties, de interregionale
samenwerking met partnerregio’s, of de samenwerkingsakkoorden met partnerlanden kunnen aan
buitenlandse partners projectsubsidies worden toegekend. De besteding van deze middelen hangt af van de
ingediende dossiers.
De voorziene middelen zijn bepaald op basis van het voeren van een constant beleid en een aantal
projectvoorstellen die momenteel bekend zijn. De evaluatiemodaliteiten van de verschillende projecten
worden in elk ministerieel subsidiebesluit of de beslissing van de Vlaamse Regering apart gespecificeerd op
maat van het voorliggende project.
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Artikel 361B4101: Subsidies aan het buitenland mbt. het supra- en internationaal milieubeleid en
ontwikkelingssamenwerking
2004
GVK
GOK

Krediet
25
25

2005
Uitvoering
88,0 %
72,0 %

Krediet
25
25

Uitvoering
100 %
56,0 %

2006
Krediet
25
25

2007
Krediet
25
25

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd door o.a. universiteiten. Met het oog op
capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt getracht de milieu- en organisatorische technologie die in
Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage voor duurzame
ontwikkeling.
In het kader van de Europese prioriteiten, de prioritaire multilaterale organisaties, de interregionale
samenwerking met partnerregio’s, of de samenwerkingsakkoorden met partnerlanden kunnen aan
universiteiten projectsubsidies worden toegekend. De besteding van deze middelen hangt af van de
ingediende dossiers.
De voorziene middelen zijn bepaald op basis van het voeren van een constant beleid en een aantal
projectvoorstellen die momenteel bekend zijn. De evaluatiemodaliteiten van de verschillende projecten
worden in elk ministerieel subsidiebesluit of de beslissing van de Vlaamse Regering apart gespecificeerd op
maat van het voorliggende project.
Artikel 361B4102: Aanvullende dotatie Aquafin voor het Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen

GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
0
0%
0
0%

2005
Krediet
250
250

Uitvoering
100 %
100 %

2006
Krediet
253
253

2007
Krediet
253
253

Deze aanvullende dotatie richting AGIV is ter financiering van het Aquafin-aandeel in de kosten m.b.t. de
opmeting van de grootschalige basiskaart voor Vlaanderen voor het jaar 2006.
Artikel 361B4312: Tegemoetkomingen aan de provinciebesturen ingevolge de milieu-convenanten en
samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest
2004
GVK
GOK

Krediet
2062
3949

Uitvoering
100%
96%

Krediet
4762
3949

2005
Uitvoering
100%
98%

2006
Krediet
250
3750

2007
Krediet
2062
3750

De overeenkomst bestaat enerzijds uit het instrumentarium en anderzijds uit 8 clusters. Het instrumentarium
en de verschillende clusters zijn opgebouwd uit 3 ambitieniveaus (uitzonderingen zijn gebiedsgericht beleid
en burgers en doelgroepen enkel niveau 3).
Door het ondertekenen van deze overeenkomst verbindt de gemeente zich ertoe volgende beginselen van
duurzaam milieubeleid te respecteren:
• het voorkomingsbeginsel (milieuschade moet worden voorkomen),
• het voorzorgsbeginsel (ernstige aanwijzingen zijn voldoende om probleem aan te pakken),
• voorkeur voor brongerichte maatregelen
• stand-still-principe
• het beginsel van “de vervuiler betaalt”.
De kredietverhoging in GVK is het gevolg van de validatie van de door de Vlaamse overheid aangegane
verbintenissen t.o.v. de Vlaamse provincies bij de ondertekening van de provinciale
samenwerkingsovereenkomsten 2005-2007.
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Artikel 361B4322: Tegemoetkomingen aan de gemeentebesturen ingevolge de milieu-convenanten en
samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest
2004
GVK
GOK

Krediet
14759
29015

Uitvoering
100%
96%

Krediet
26059
30515

2005
Uitvoering
100%
63%

2006
Krediet
16175
28500

2007
Krediet
14759
28500

De overeenkomst bestaat enerzijds uit het instrumentarium en anderzijds uit 8 clusters. Het instrumentarium
en de verschillende clusters zijn opgebouwd uit 3 ambitieniveaus (uitzonderingen zijn gebiedsgericht beleid
en burgers en doelgroepen enkel niveau 3).
Door het ondertekenen van deze overeenkomst verbindt de gemeente zich ertoe volgende beginselen van
duurzaam milieubeleid te respecteren:
• het voorkomingsbeginsel (milieuschade moet worden voorkomen),
• het voorzorgsbeginsel (ernstige aanwijzingen zijn voldoende om probleem aan te pakken),
• voorkeur voor brongerichte maatregelen
• stand-still-principe
• het beginsel van “de vervuiler betaalt”
De kredietverlaging in GVK is het gevolg van de validatie van de door de Vlaamse overheid aangegane
verbintenissen t.o.v. de Vlaamse gemeenten bij de ondertekening van de gemeentelijke
samenwerkingsovereenkomsten 2005-2007.
Artikel 361B6149 Dotatie aan het HERMES-fonds met het oog op de subsidiëring van roetfilters
2004
GVK
GOK

Krediet
-

Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
2.000
2.000

2007
Krediet
2.000
2.000

In 2007 wordt het initiatief verder gezet om vanuit het beleidsdomein LNE kredieten te voorzien in het
HERMESfonds ter financiering van de subsidiëring van de installatie van roetfilters op vrachtwagens.

Artikel 361B7001: investeringsuitgaven m.b.t. de bouw en uitrusting van natuur- en milieu-educatieve
centra en m.b.t. natuurtechnische milieubouw
2004
GVK
GOK

Krediet
1.891
1.835

Uitvoering
100%
67%

Krediet
1.372
3.215

2005
Uitvoering
100%
95%

2006
Krediet
1.209
1.196

2007
Krediet
1.209
1.196

Deze kredieten zijn bestemd voor volgende uitgaven:
A. Natuur- en milieueducatie
1. Uitbreiding en uitbouw van het NEC De Vroente te Kalmthout
Bij de bouw van het centrum te Kalmthout werd er vanuit gegaan dat gezien de omliggende
horecazaken de bezoekers hun middagmaal daar konden benutten. Eén van deze horecazaken
wil echter geen pick-nickende groepen toelaten terwijl de andere zaken een eerder beperkte
capaciteit hebben. Een regeling werd uitgewerkt met een lokale school, maar die vlot ook niet
zo goed omdat de bezoekende groepen pas na de eigen leerlingen van de accommodatie gebruik
kunnen maken. Bovendien ligt dit op enkele kilometers van het centrum. Gevolg is dat de
bezoekers hun middagmaal in het centrum moeten benutten. Hiervoor is echter geen plaats
voorzien zodat dit vaak in de gangen dient te gebeuren. Deze situatie is echter onhoudbaar,
zeker wetende dat het soms gaat over een honderdtal bezoekers.
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2. Vermogensgoederen voor het NEC “De Vroente” te Kalmthout, het NMEC “De Helix” te
Grimminge en het VBNC “De Nachtegaal” te De Panne
Voor de goede werking van de centra zijn steeds nieuwe kleine investeringen nodig. Ook
tengevolge van slijtage moeten er regelmatig vermogensgoederen vervangen worden.
B. Natuurtechnische milieubouw
1. Aanleg van uitstapplaatsen langs de kanalen in de provincies Limburg en Antwerpen
Reeds enkele jaren geleden is de plaatsing van een belangrijk aantal fauna-uitstapplaatsen langs
het Albertkanaal bezig.
Deze ontsnipperingsinitiatieven zijn genomen omdat er al langer op heel wat plaatsen
problemen zijn met verdrinkingsslachtoffers van wilde dieren in kanalen.
Voor dergelijke projecten wordt uiteraard samengewerkt met nv De Scheepvaart op basis van de
resultaten van de uitgevoerde ontsnipperingsstudies.
2. Inrichting van multifunctionele zwaaikommen langs het kanaal Dessel-Schoten
Uit visstandsonderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek blijkt de natuurlijke
recrutering van het visbestand in het kanaal Dessel-Schoten ontoereikend. Dat is te wijten aan
de cultuurtechnische profielen van het kanaal.
Die cultuurtechnische inrichting met loodrechte oevers werkt ook versnipperend voor heel wat
landdieren. Een aangepaste vorm van de oever kan nochtans helpen om dieren, die in het water
terecht zijn gekomen, weer toe te laten daar uit te geraken.
Al deze functies kunnen, mits enkele natuurtechnische aanpassingen, worden gebundeld in
plantenrijke en ondiepe zwaaikommen. Uiteraard zijn dergelijke plaatsen ook uiterst geschikt
als leefomgeving voor heel wat organismen.
3. Aanleg van geïntegreerde natuurontwikkelingsprojecten langs de IJzer
Langs de IJzer is Waterwegen en Zeewezen NV reeds enkele jaren bezig met de aanleg van
natuurvriendelijke oevers. Uit een door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek uitgevoerde
monitoring blijkt dat dergelijke oevers een belangrijke meerwaarde aan natuur opleveren.
Bovendien zijn er langs de IJzer ook een aantal natuurontwikkelinsgprojecten uitgevoerd. Ook
hier is steeds, rekening gehouden met de noden van de waterloop en van de omwonenden met
als resultaat een omgeving met duidelijke natuurwaarde. Door te werken op een geïntegreerde
manier is hiervoor een duidelijk draagvlak te verkrijgen.
Een reeds gestart project moet verder worden uitgewerkt. Hierbij wordt gedacht aan een
overwinteringsplaats voor vleermuizen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de inrichting
van poelen en de uitbouw van een kijkhut in een oude baggerstortplaats binnen de winteroever
van de IJzer stroomafwaarts Diksmuide.
Artikel 361B7110: Kapitaaluitgaven met betrekking tot de verwerving door het Vlaamse Gewest van
patrimonium in uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002 en het Milieujaarprogramma 2003
2004
GVK
GOK

Krediet
0
1.640

Uitvoering
0%
47%

Krediet
0
1.242

2005
Uitvoering
0%
55%

2006
Krediet
0
526

2007
Krediet
0
398

Sinds 2003 wordt enkel het encours nog betaald op dit artikel. Daarom is er in vergelijking met 2006 128
k.euro minder GOK nodig.
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PROGRAMMA 61.1
DAB MINAFONDS
PARTIM ANB

Hoofdstuk 1. Evolutie van de kredieten.
ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
4.000
0

2004
Uitvoering %
89,48%
-

begroot
4.226
0

2005
Uitvoering %
83,44%
-

2006
Begroot bc
3.840
0

2007
raming
2.000
-

GVK
GOK

Krediet
66.815
67.459

2004
Uitvoering %
92,35%
73,26%

Krediet
59.966
68.593

2005
Uitvoering %
95,38%
74,46%

2006
Krediet
58.628
63.673

2007
Krediet
65.905
67.987

UITGAVEN

Hoofdstuk 2. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen


Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door
instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam
gebruik van ecosystemen en soorten

B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen
naar het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

361B1207
361B1207
361B1207
361B1207
361B1207
361B1207
361B1207
361B1208
361B1208
361B1208
361B1208
361B1208

Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in behee
Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
Natuurrichtplannen ontwikkelen
Soortenbeschermingsplannen ontwikkelen en uitvoeren
Toepassing van beheersovereenkomsten versterken en bevorderen
Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
Een netwerk van bosgroepen realiseren en ondersteunen
Monitoringprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
Organisatie van de jagerij in wildbeheerseenheden (WBE) bevorderen
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361B1208
361B1208
361B1232
361B1232
361B1233
361B1261
361B1270
361B1273
361B1273
361B1277
361B1278
361B3001
361B3002
361B3303
361B3303
361B3303
361B3303
361B3303
361B3303
361B3306
361B3307
361B3307
361B3310
361B3313
361B3502
361B4146
361B5214
361B5221
361B5320
361B5321
361B5321
361B5321
361B6140
361B7003
361B7003
361B7005
361B7005
361B7140
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Principes harmonisch park- en groenbeheer
Samenwerking met lokale en provinciale besturen
Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
Principes harmonisch park- en groenbeheer
Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in behee
Soortenbeleid in sterk door de mens beïnvloede milieus
Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
Concrete voorbeeldprojecten rond stedelijk milieubeleid opstarten
Versterking deelname internationaal natuur- en bosbeleid
Biodiversiteit
Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in behee
Bijkomende impuls voor beheerwerk
Beleidsplanning en uitvoering in grensoverschrijdende natuurgebieden
Gebruiksvormen in het buitengebied
Opvang en verzorging van beschermde diersoorten ondersteunen
Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
Samenwerking met lokale en provinciale besturen
Soortenbeschermingsplannen ontwikkelen en uitvoeren
Versterking deelname internationaal natuur- en bosbeleid
Een netwerk van bosgroepen realiseren en ondersteunen
Organisatie van de jagerij in wildbeheerseenheden (WBE) bevorderen
cluster 263:Biodiversiteit in het stedelijk milieu
Biodiversiteit
Versterking deelname internationaal natuur- en bosbeleid
Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
Principes harmonisch park- en groenbeheer
Biodiversiteit
Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in behee
Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
10.000 ha bosuitbreiding realiseren

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.
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Hoofdstuk 3. Toelichting per basisallocatie.
ONTVANGSTEN
Basisallocatie : 261B2800: Ontvangsten voortvloeiend uit het beheer van het patrimonium onder de
bevoegdheid van de afdelingen Bos en Groen ,Natuur en algemeen Milieu en Natuurbeleid.

AO

Krediet
2.000

2004
Uitvoering %
84%

Krediet
2.226

2005
Uitvoering %
72%

2006
Krediet
1.840

2007
Krediet
0

De ontvangsten op deze basisallocatie worde overgedragen naar het eigen vermogen van het ondersteunend
centrum Agentschap dat een juridisch het statuut van eigen vermogen heeft .Alleen de ontvangsten uit
concessies, zakelijke rechten, verhuringen e.d. zullen nog aan het Minafonds toekomen. .
Basisallocatie: 261B3676: Ontvangsten in toepassing van het Jachtdecreet van 24 juli 1991

AO

Krediet
2.000

2004
Uitvoering %
95%

Krediet
2.000

2005
Uitvoering %
96%

2006
Krediet
2.000

2007
Krediet
2.000

Deze inkomsten die geïnd worden in het kader van het jachtdecreet (bvb. inkomsten uit verlening
jachtvergunningen) zijn door de jaren heen redelijk constant.

UITGAVEN
Basisallocatie 361B1207: Uitgaven in verband met studies, projecten en beheersovereenkomsten in het
kader van het natuurbehoud, -beheer en –ontwikkeling (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu). (pro memorie)

GVK
GOK

Krediet
2364
4287

2004
Uitvoering %
69,34%
62.80%

Krediet
1797
3090

2005
Uitvoering %
100%
75,76%

2006
Krediet
1717
2511

2007
Krediet
0
1000

Vanaf het begrotingsjaar 2007 is het krediet van deze basisallocatie 12.07 overgeheveld naar en
samengevoegd met het krediet op basisallocatie 12.08 van programma 361B. De afdelingen Natuur en Bos
en Groen zijn door de realisatie van de structuur wijziging binnen het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap ingevolge het plan Beter Bestuurlijk Beleid samengevoegd tot het Agentschap voor Natuur en
Bos. Binnen het Agentschap worden de uitgaven voor studies, projecten en beheersovereenkomsten
ondergebracht in dezelfde basisallocatie .De financiële organisatie wordt aldus in overeenstemming gebracht
met de structuur van het Agentschap .

Basisallocatie 361B1208: Uitgaven i.v.m. studies en projecten ikv bosbeheer, groenvoorziening, de
visserij, de jacht en de vogelbescherming.

GVK
GOK

Krediet
2742
2490

2004
Uitvoering %
83%
82%

Krediet
1805
2003

2005
Uitvoering %
86%
100%

2006
Krediet
1678
1876

2007
Krediet
4191
4183

Deze basisallocatie is de samenvoeging van de basisallocatie 361B1207 met de basisallocatie 361B1208.
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A. Deel Natuur (ex-1207)
In 2007 wordt begonnen met de implementatie van de eerste goedgekeurde natuurrichtplannen. De bestaande
instrumenten (zoals regionale landschappen, bosgroepen,…) worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd
en aangevuld om de implementatie efficiënt, coherent en overlegd aan te kunnen vatten. In 2007 zullen een
viertal openbare onderzoeken gevoerd worden. De kost hiervan wordt geschat op € 5.000 per
natuurrichtplan.
In 2007 gaat verder prioritaire aandacht naar de voorbereiding van instandhoudingsdoelstellingen IHD van
de SBZ. Op basis hiervan worden nieuwe projecten opgestart. Voor elk project wordt participatie- en
procesbegeleiding voorzien. De kost hiervan wordt geraamd op € 40.000 per gebiedsproject..
Elk nieuw gebiedsproject wordt ondersteund door een landbouweconomische analyse met inbegrip van
scenario-analyses. De kost hiervan wordt geraamd op € 6875 per gebiedsproject.
Uit tussentijdse evaluatie van de lopende pilootprojecten blijkt dat stuurgroepleden ondersteuning onder de
vorm van vorming kunnen gebruiken om een zinvolle inbreng te kunnen doen. Ook intern blijft vorming
over de natuurrichtplannen noodzakelijk. De kost hiervan wordt geraamd op € 25.000.
Zoals ook gevraagd wordt aan de verenigingen, dient het beheer op onze eigen terreinen geëvalueerd en waar
nodig bijgestuurd te worden. Hiervoor werd een meerjarenplan voor “monitoring van beheer op eigen
terreinen ontwikkeld”. Op basis van dit meerjarenplan zou elk gebied ongeveer om de 5 jaar aan bod komen
voor monitoring en evaluatie van beheer. In 2007 worden de protocols uitgevoerd in 10 nieuwe reservaten
verdeeld over de 5 provincies. De uitvoering van de protocols in één Vlaams natuurreservaten kost ongeveer
10.000 euro. In 2007 worden de protocols uitgevoerd in 10 nieuwe reservaten verdeeld over de 5 provincies.
Natuurontwikkeling op terreinen van derden betreft acties ten voordele van de verbetering van de
milieukwaliteit via brongerichte of effectengerichte maatregelen. Er wordt prioritaire aandacht gegeven aan
de reservaten en aan gebieden van internationaal belang. Specifieke acties op terrein omvatten afplaggen,
her-meanderingen instellen, wijziging van oevervegetaties, aanleg van KLE’s, …
Door middel van LIFE-projecten krijgt de samenwerking een bijkomende stimulans. Een maximale
participatie van betrokken actoren en doelgroepen in de projectgebieden en de uitbouw van een zo groot
mogelijk maatschappelijk draagvlak vormen één van de belangrijkste uitdagingen van deze projecten. Zo
versterkt het LIFE-project DANAH (Defensie en NatuurHerstel) de samenwerking met Defensie voor de
planning en de uitvoering van het beheer van natuur- en bosgebied op militaire domeinen. De Lifeprojecten‘Turnhouts Vennengebied’, ‘Stropers’, ‘Averbodebos en –heide’ en ‘Zwinduinen’ en Vleermuizen”
(Bat Action) zijn tevens gericht op herstel van habitats, natuurinrichting en openstelling van de gebieden.
In 2007 wordt het soortenbeschermingsplan van de bruine vuurvlinder opgesteld en een actualisatie van het
soortbeschermingsplan boomkikker afgerond. De uitvoering van 8 bestaande soortenbeschermingsplannen
wordt opgestart of verder gezet, waarbij het ooievaars project wordt afgerond in 2007. Het hamsterproject
tracht het aantal overeenkomsten ‘hamstervriendelijke beheer’ met de landbouwers te verhogen en zal deze
monitoren en evalueren. Het Life-project vleermuizen geeft een nieuwe impuls aan de uitvoering van het
soortenbeschermingsplan vleermuizen. De nieuwe soortenbeschermingsplannen rond hazelmuis en visarend
worden ter uitvoering gebracht en het beverplan wordt op projectmatige basis uitgevoerd binnen het kader
van de bekkenbeheerplannen. Voor de herstelprogramma’s van de kwabaal, kopvoorn en serpeling worden
potentiële waterlooptrajecten geëvalueerd. Vervolgens worden deze vissoorten geherintroduceerd en in
overleg met de waterbeheerder worden via de bekkenbeheerplannen beheermaatregelen geïmplementeerd
(i.d. voor een aantal zeldzame vissoorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn).
Ter bestrijding van exoten wordt conform Europese afspraken de bestrijding van Rosse stekelstaart
opgestart. Er wordt een budget voorzien voor de Nacht van de Vleermuis en de verdere uitvoering van het
soortenbeschermingsplan vleermuizen (inrichting kerktorenspitsen, zolders, ...). Ook de uitvoering van het
plan boomkikker, hazelmuis, visarend en das vragen financiële inspanningen voor die acties die buiten de
huidige natuurlijke entiteiten (natuurreservaten) liggen. In samenwerking met enkele doelgroepen (jagers,
imkers,... ) worden enkele projecten op terrein opgestart.
Alle kosten omtrent de bezoekers- en natuureducatieve centra van het Agentschap voor Natuur en Bos
worden in 2007 op deze basisallocatie (361B1207) vastgelegd. Dit omvat o.a. aanmaak en herstellingen van
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tentoonstellingen, tuinen en gebouwen en de energie- en werkingskosten. Bovendien worden voor de
uitbating van De Watersnip (Limburg) en De Otter (West-Vlaanderen) contracten voorzien met Natuurpunt.
Voor de opmaak van beheerplannen, natuurrichtplannen, soortenbeschermingsplannen, afstemming van
gebruiksvormen en voor de voorbereiding van adviesverlening en afbakeningen dienen nog veel gegevens
eerst in kaart gebracht te worden, zoals ondermeer de opmaak of actualisering van vegetatiekarteringen, de
verspreiding van soortenpopulaties. Dit zal gebeuren aan de hand van TWOL- en andere specifieke
studies.Daarnaast zijn een goede kennis en inzicht over ecohydrologische aspecten van potentiële zones voor
het natuurbehoud essentieel voor natuurgerichte gebiedsvisies op te maken in het kader van
natuurrichtplannen. Begin 2000 is de Langetermijnvisie Schelde-Estuarium 2030 verschenen. Deze
Langetermijnvisie biedt de basis voor een bilateraal, integraal Scheldebeleid. De prioritaire functies voor het
langetermijnbeleid zijn Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid. De volgende fase in de realisatie van
de LTV vindt zijn basis in het Memorandum van Vlissingen tussen Nederland en Vlaanderen van maart
2002. Hierin wordt een langlopend onderzoek- en monitoringsprogramma gestart (LTV O&M). Nu de
projecten in de Ontwikkelingsschets 2010 in uitvoering gaan, is het noodzakelijk om de kennisleemten op
lange termijn op te vullen inzake natuurlijkheid. Er worden ook andere studies ten behoeve van specifieke
kennis op het terrein uitgevoerd vaak in het kader van Life- en andere internationale projecten. Zo versterkt
het LIFE-project DANAH (Defensie en NatuurHerstel) de samenwerking met Defensie voor de planning en
de uitvoering van het beheer van natuur- en bosgebied op militaire domeinen.

B. Deel Bos en Groen (ex-1208)
Inzake groenbeleid worden verder acties opgezet om het draagvlak voor de principes harmonisch park- en
groenbeheer, waaronder biodiversiteit, te verhogen. Het ontwerpen van modellen, het opmaken van
technische vademecums, codes goede praktijk, … wordt actief verdergezet om zo meer en beter inhoudelijke
ondersteuning te verlenen voor de lokale groenbeheerders en private eigenaars.
Er worden acties opgezet om de versnipperende kennis i.v.m. park- en groenbeheer te bundelen, …
Het programma voor de opmaak van HPG-beheerplannen voor de eigen parken wordt verdergezet. Verder
worden er pilootprojecten ontwikkeld voor het toepassen van de HPG-principes via instrumenten
beheerplannen en dit zowel naar parken andere dan die in eigendom of in andere types van groengebieden.
Er worden tevens projecten ontwikkeld rond thema’s die zich acuut aanbieden. Zo is op dit ogenblik de
bloedingsziekte bij paardenkastanje een acuut en actueel probleem binnen het openbaar groenbeheer. Verder
onderzoek dringt zicht op. Inzake de jacht streeft men naar de bevordering van de jagerij in
wildbeheereenheden.
Het beheer van natuur- en bosgebieden wordt verder ondersteund en natuurrichtplannen worden ontwikkeld.
De natuurreservaten worden gemonitord met het doel op basis van de jaarlijkse evaluatie het beheer van de
terreinen bij te sturen waar nodig en soorten beschermingplannen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het
ooievaarsproject wordt in 2007 afgerond. Acht anders soortbeschermingprojecten worden opgestart of
verder gezet.
Voor wat betreft het bosbeleid worden verschillende doelstellingen en maatregelen afgedekt. Zo zijn er
uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de boswetgeving (vb. verplicht opstellen van bosbeheerplannen
voor domeinbossen en bosreservaten). Andere uitgaven zijn eerder projectgebonden waarvan de planning en
programmatie wordt aangestuurd vanuit de bosbeleidsplanning.
Vanuit het artikel wordt in hoofdzaak gewerkt aan volgende prioriteiten :
−
Duurzaam beheer van natuur- en bosgebieden stimuleren
−
Voorzien in voldoende natuur en bossen
−
Samenwerking verder stimuleren
−
Toegankelijkheidsregeling bos en natuurgebieden/reservaten vernieuwen
Vanuit het Agentschap is een inhaaloperatie opgezet rond het opstellen van bosbeheerplannen die voldoen
aan de criteria duurzaam bosbeheer en de invulling geven aan de opmaken van beheervisie. In 2007 wordt
als doel gesteld om voor ongeveer 2.000ha domeinbos een beheerplanningsproces op te starten. Voor wat
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betreft de bosreservaten dient binnen de 3 jaar na aanduiding als bosreservaat een beheerplan te worden
opgesteld. Voor volgende bosreservaten zullen opdrachten worden uitgeschreven tot opmaak van
beheerplannen : Hellegatbos, Vloetemveld, Kluisbos. Evenals voor de uitbreiding van volgende reservaten
worden opdrachten uitgeschreven : Jagersborg, de Vriesputten en het Grootbroek.
Als specifiek project is in 2007 een verlenging aan de orde van de opdracht tot organisatie van het
erkenningssecretariaat zoals ingesteld bij BVR van 08/11/2002 houdende de erkenning van kopers en
exploitanten van hout overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet. Na een evaluatie van de huidige
opdracht dient beslist omtrent verdere uitbesteding van dit project.
Wellicht zal in 2007 het laatste contract afgewerkt kunnen worden tot opstarten van een pilootproject ter
voorbereiding van de oprichting van een bosgroep. Hiermee zou het laatste werkingsgebied van een
bosgroep zijn ingevuld zodat heel Vlaanderen afgedekt zal zijn door een bosgroepwerking.
Tot slot worden middelen voorzien voor toegepast wetenschappelijk onderzoek dat zal ingezet worden rond
de verdere voorbereiding van de tweede gewestelijke bosinventaris en noodzakelijk onderzoeken en
projecten ter ondersteuning van een vernieuwde toegankelijkheidsregeling (zie prioriteit
‘toegankelijkheidsregeling bos en natuurgebieden/reservaten vernieuwen).
Basisallocatie 361B1232: Uitgaven m.b.t. het patrimonium onder het beheer van afdeling Bos en
Groen.
GVK
GOK

Krediet
3288
3173

2004
Uitvoering %
90%
86%

Krediet
3035
2920

2005
Uitvoering %
99%
100%

2006
Krediet
2449
2334

2007
Krediet
5890
5775

De overheid heeft een voorbeeldfunctie te vervullen wat betreft de zorg voor het milieu en dient als dusdanig
het onderhoud van zijn bossen, parken en viswaters te verzorgen. Ze heeft ervoor gekozen dit onderhoud
zoveel mogelijk in eigen regie te verwezenlijken waardoor ook voor een belangrijk stuk in tewerkstelling
door laaggeschoolden wordt voorzien.
Op dit begrotingsartikel worden de onderhoudsuitgaven aangerekend voor het duurzaam onderhoud van de
bossen, parken en viswaters van het Vlaams Gewest. Dit betekent dat hier enkel worden op aangerekend:
allerhande onderhoudswerken (aan boswegen, gebouwen,…) en aankoop van materieel en werktuigen voor
de groenarbeiders van minder dan 495,79 euro (excl. BTW).
De kredietbehoefte wordt berekend op basis van de voorstellen van de buitendiensten (houtvesterijen en
entiteiten groenbeheer) en zijn realistische voorstellen van de tijdens het begrotingsjaar te verrichten
onderhoudswerken en aankopen. Alle voorstellen van werken worden begroot op basis van normen die
beschikbaar zijn door gelijkaardige werken in een recent verleden. In de sector groenvoorziening worden de
meeste grote onderhoudswerken (zoals maaien van grote grasvlakten) veelal uitbesteed op basis van
openbare aanbestedingen.
Zoals hierboven reeds gesteld wordt het krediet toegekend aan de diverse beheersentiteiten van de afdeling
Bos & Groen op basis van hun voorstellen ingediend onder de vorm van jaarprogramma’s. De criteria voor
toekenning van het krediet voor onderhoud zijn vooral: het aantal ha. te beheren terrein, de aard van het
terrein (bos, park,..), de graad van versnippering van de te beheren gebieden, de aanwezige infrastructuur, de
staat waarin eventueel pas gekochte terreinen zich bevinden…
Het kredietvoorstel houdt geen rekening met de volledige kostprijs op kruissnelheid daar het aantal te
beheren ha. elk jaar toeneemt tengevolge van het aankoopbeleid van het Vlaamse Gewest.
Regelmatig worden bossen en parken bijgekocht waardoor het patrimonium uitbreidt. Dit heeft voor gevolg
dat de kredieten voor het beheer van dit patrimonium moesten worden aangepast aan de reëel te beheren
oppervlakten.
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Basisallocatie 361B1233: Uitgaven met betrekking tot het patrimonium onder het beheer van het
Agentschap voor Natuur en Bos.

GVK
GOK

Krediet
3673
3290

2004
Uitvoering %
93,42%
52,42%

Krediet
3.006
3.273

2005
Uitvoering %
67,61%
56,20%

2006
Krediet
2529
2500

2007
Krediet
3771
3771

De uitgaven op deze post zijn nodig voor het regulier onderhoud van natuurgebieden in zijn algemeenheid.
In 2006 werd de omzendbrief FB.AC/2005.3 met betrekking tot vermogensgoederen van kracht. De
uitvoering van de omzendbrief laat zich voor het eerst voelen bij de begroting 2007. Tal van éénmalige
inrichtingswerkzaamheden en investeringsuitgaven die tot vorig jaar gefinancierd werden op allocatie
361B7005 werden hiermee overgeheveld naar allocatie 361B1233.
Een aantal uitgaven moeten permanent gegarandeerd worden om de natuurterreinen optimaal te beheren:
- uitrusting en dagelijkse werking van de eigen terreinploegen en het machinepark;
- onderhoud en herstel van het materiaal en materieel van de eigen terreinploegen;
- dagelijks beheer van de kuddes grazende runderen en paarden;
- dagelijks onderhoud en inrichting van de gebouwen/loodsen/boerderijen en recreatieve infrastructuur in
functie van het natuurbeheer en de toegankelijkheid voor bezoekers.
Andere belangrijke uitgaven op deze posten zijn ten behoeve van:
- INTERREG en LIFE-projecten (DANAH, ZENO, Vleermuizen, HELA Kalmthout)
- Natuurcompensatieplan Deurganckdok op de linkeroever van de Antwerpse Haven (inrichting
weidevogelgebied)
- Natuurcompensatieplan Zeebrugge (eerste inrichtingswerkzaamheden)
- Sigmaplan
- Recurrente onderhoudswerkzaamheden in VNR en natuurdomeinen (hooiland- en begrazingsbeheer, …)
- Andere onderhoudswerkzaamheden en achterstallig beheer in VNR en natuurdomeinen (tegengaan
verbossing en plaggen van heide, exotenbestrijding, …)
- Inrichtingswerkzaamheden in VNR en natuurdomeinen (herstel waterhuishouding, recreatie &
natuurbeleving, …)
De organisatie en het terreinbeheer wordt stapsgewijs verder geprofessionaliseerd met efficiëntieverhoging
en verhoging van de effectiviteit als doel. Dit houdt belangrijke investeringen in ten behoeve van enerzijds
automatisatie en normering, maar anderzijds ook de uitbouw van het werktuigen-, wagenpark en de
voorzieningen van de terreinploegen (kleinschalige mechanisatie van de handenarbeid).
Deze basisallocatie financiert mee de uitvoering van (delen van) 19 soortenbeschermingsplannen in Vlaamse
natuurreservaten en gewestelijke natuurdomeinen. Een deel van de middelen wordt ingezet voor de
bestrijding van invasieve uitheemse soorten (oa. Amerikaanse vogelkers op droge zandgronden.)
De uitgavenpost financiert de uitvoering van de openstellingsplannen in VNR en gewestelijke
natuurdomeinen. Recreatieve inrichtingen wordt hiermee gefinancierd. De jongste drie jaren is verhoogde
aandacht geschonken aan de toegankelijkheid van bepaalde daartoe goed geschikte natuur- en bosgebieden.
Basisallocatie 361B1261: Uitgaven met betrekking tot de organisatie van het jachtexamen.

GVK
GOK

Krediet
102
102

2004
Uitvoering %
94%
79%

Krediet
102
102

2005
Uitvoering %
100%
72%

2006
Krediet
102
102

2007
Krediet
102
102

De uitgaven hebben betrekking op de organisatie van het jachtexamen. Dit examen is verplicht voor alle
kandidaat-jagers en wordt georganiseerd door ANB.
Deze uitgave houdt verband met de prioriteit ‘Organisatie jagerij in wildbeheereenheden’.
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Jaarlijks bieden zich een 600 tal kandidaten aan voor het jachtexamen. Het jachtexamen wordt
georganiseerd in toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18/01/1995 dat laatst gewijzigd
werd op 30 januari 2004.
Basisallocatie 361B1270: Uitgaven met betrekking tot het Vlaams Impulsprogramma
Natuurontwikkeling (VLINA), besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 1995 (pro memorie).

GVK
GOK

Krediet
0
500

2004
Uitvoering %
0%
53,31%

Krediet
0
200

2005
Uitvoering %
0%
67%

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
100

Het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (VLINA) gaf een belangrijke stimulans aan het
onderzoek voor natuurbehoud, en de verbetering en ontwikkeling van habitatten voor bedreigde en
kwetsbare soorten in Vlaanderen.
Het VLINA is in 1996 opgestart en gaf een financiële stimulans aan vernieuwende ecologische en humanwetenschappelijk onderzoeksprojecten, met een maximum duur van 3 jaar.
De laatste ordonnanceringen van de VLINA-projecten worden uitgevoerd.
Basisallocatie 361B1273: Uitgaven m.b.t. informatie, educatie, sensibilisering en internationale
samenwerking

GVK
GOK

Krediet
401
401

2004
Uitvoering %
98%
97%

Krediet
370
370

2005
Uitvoering %
71%
66%

2006
Krediet
370
370

2007
Krediet
370
347

Communicatie is een constant aandachtspunt bij alle activiteiten van een agentschap, zowel voor de reguliere
werking als voor de aspecten die specifiek zijn opgenomen in de prioriteitennota.
Binnen het natuurbeleid is het opbouwen en versterken van het draagvlak voor natuurbehoud en –
ontwikkeling een belangrijke succesfactor. Tot nu toe wordt vooral geïnvesteerd in terreindoelstellingen, wat
op zich perfect te verdedigen is. Om evenwel bijkomende stappen voorwaarts te zetten is het als agentschap
ook noodzakelijk om rond dat draagvlak intensiever te werken. Naast projectgerichte communicatie is
daartoe de organisatie van een brede campagne een beproefd recept. Binnen het agentschap worden reeds
vele jaren lang twee campagnes met veel succes georganiseerd : de Week van het Bos en de Dag van het
Park.
De jaarlijkse campagne ‘Dag van het Park’ heeft tot doel het draagvlak rond parken en openbaar groen te
versterken.
Een gelijkaardig verhaal kan worden verteld ten aanzien van de Week van het Bos. Ook deze campagne
draagt bij het versterken van het draagvlak voor het bosbeleid. De jaarlijkse inhoudelijke thema’s sluiten
nauw aan bij de actualiteit en proberen de bevolking te sensibiliseren en te mobiliseren rond duurzaam
bosbeheer.
Tenslotte wordt in het voorjaar in samenwerking met Kom op tegen Kanker en de Vereniging voor Bos in
Vlaanderen het Boompjesweekend georganiseerd. Vooral de samenwerking met het maatschappelijk
geëngageerde KOTK verbreedt het draagvlak voor bosuitbreiding dat het uiteindelijke resultaat is van de
actie (de massale plantactie met medewerking van de brede bevolking – jaarlijks 5 nieuwe Kom op tegen
Kanker-bossen, één per provincie).
Basisallocatie 361B1277: Uitgaven in het kader van het Vlaams Fonds Tropisch Bos

GVK
GOK

Krediet
173
280

2004
Uitvoering %
60%
70%

Krediet
3
167

2005
Uitvoering %
100%
95%

2006
Krediet
60
167

2007
Krediet
60
150
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Het Vlaams Fonds Tropisch Bos werd opgericht bij beslissing van de VR op 22/11/2005. Dit initiatief is
opgehangen aan maatregel 289 van het Milieubeleidsplan. Er werd gesteld dat het programma zou starten
met een duur van 5 jaar en dat een mid term en ex post evaluatie zou voorzien worden die moet toelaten te
beslissen of het project al of niet zou worden verdergezet in de vorm van recurrent beleid.
Eind 2004 gunde de Vlaamse Regering de opdracht inzake het dagelijks beheer en promotie van het Vlaams
Fonds Tropisch Bos aan het consortium van drie NGO’s. De prijsvraag liep over een periode van 5 jaar,
maar in twee stappen. De eerste stap bedroeg een gunning voor drie jaar. Na een evaluatie zal dan over de
tweede stap van de bijkomende twee jaar worden beslist.
Basisallocatie 361B1278: Terugbetalingen ikv artikel 90 bis van het bosdecreet van 1990 en
terugbetalingen in het kader van het Jachtdecreet van 24 juli 1991

GVK
GOK

Krediet
25
25

2004
Uitvoering %
32%
32%

Krediet
23
23

2005
Uitvoering %
9%
9%

2006
Krediet
23
23

2007
Krediet
23
23

Enerzijds betreft het terugbetalingen van teveel betaalde compensatiebijdragen voor een geraamd bedrag van
10.000 euro en anderzijds terugbetaling van de jachtverlofbelasting aan personen aan wie een jachtverlof
werd geweigerd, doch die al betaald hebben, dit voor een geraamd bedrag van 13.000 euro.

Basisallocatie 361B3001: Uitgaven i.v.m. de schaderegeling in uitvoering van het duinendecreet van 14
juli 1993.

GVK
GOK

Krediet
505
604

2004
Uitvoering %
68,72%
41,78%

Krediet
643
659

2005
Uitvoering %
78,16%
89,09%

2006
Krediet
643
659

2007
Krediet
1000
1000

Deze basisallocatie van het MINA-fonds is bestemd voor de uitbetaling van de schadeclaims die door
eigenaars, die getroffen werden door het krachtens de duinendecreten opgelegd bouwverbod, werden
ingesteld. Op deze wijze worden de eigenaars van de met het decretaal opgelegd bouwverbod belaste
percelen op billijke wijze vergoed. De doelstelling van de “duinendecreten” is een definitieve bescherming te
waarborgen van het overblijvend duinenareaal langs de Vlaamse kust, in eerste instantie van die ecologisch
waardevolle open ruimten gelegen binnen de Maritieme Duinstreek die nog niet of onvoldoende beschermd
waren door de gewestplannen. Met de bescherming van de overblijvende open ruimte in de Maritieme
Duinstreek komt het Vlaamse Gewest tegemoet aan zijn internationale verplichtingen inzake natuurbehoud,
o.m. de Europese “Vogelrichtlijn” en “Habitatrichtlijn”. De “duinendecreten” en hun
schadevergoedingsprocedure dragen tevens in grote mate bij tot een efficiënt beheer en een soepelere
aankooppolitiek aan onze kust.
De behoefte werd berekend aan de hand van ramingen aangezien de bedragen kunnen immers op geen
enkele wijze exact begroot worden.
Op het artikel 361B3001 dienen zowel de administratieve schadevergoedingsaanvragen als de gerechtelijke
veroordelingen naar aanleiding van een door de aanvrager aanhangig gemaakte procedure, uitbetaald te
worden..
Omdat de begroting voor de gerechtelijke dossiers reeds uitgaat van een maximalistische interpretatie, wordt
er – rekening houdend met het feit dat een exacte inschatting van de hoeveelheid binnenkomende dossiers
onmogelijk is – een krediet van 1000K€ voor de administratieve aanvragen voor het begrotingsjaar 2007
voorzien.
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Basisallocatie 361B3002: Subsidies aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer
via groene, duurzame jobs toegankelijk voor kansengroepen.

GVK
GOK

Krediet
386
404

2004
Uitvoering %
94,64%
37,96%

Krediet
947
2404

2005
Uitvoering %
99,91%
9,99%

2006
Krediet
1318
1429

2007
Krediet
1318
1318

Vanuit de natuursector (natuurverenigingen, terreinbeherende verenigingen, bosgroepen, regionale
landschappen, maar ook lokale besturen die natuurgebied bezitten) bestaat een belangrijke behoefte aan
kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer en –onderhoud. Omdat dergelijke ecologisch waardevolle werken vaak
arbeidsintensief en verlieslatend zijn, én de beheerders onvoldoende over eigen middelen beschikken om zelf
de werken te laten uitvoeren, heeft het beleid er destijds voor gekozen om deze actoren geldelijk te
ondersteunen door subsidies in het leven te roepen die ertoe strekken dergelijke werken financieel mogelijk
te maken. Met deze middelen kunnen zogenaamde groenjobs worden ingezet op het terrein.
Op basis van het BVR van 24 oktober 2003 en het MB van 11 maart 2004 wordt het meerjarensubsidiestelsel
in het kader van de groenjobs gecontinueerd. De administratie waakt over de volle benutting en het respect
voor het beschikbare contingent (120 VTE) en stuurt inhoudelijk waar nodig bij op basis van
terreinbezoeken, overleg en de (eventuele) tussentijdse en eindverslagen die de begunstigden elk werkjaar
moeten opleveren.
Volgens de wetgeving op de groenjobs bedraagt de subsidie vanuit de afdeling Natuur op jaarbasis, per
voltijdse eenheid ingezette werknemer:
1° uit een invoegbedrijf of –afdeling:
• 4.200 euro voor het 1ste werkjaar;
• 8.400 euro voor het 2e werkjaar;
• 12.600 euro voor het 3e werkjaar;
• 13.700 euro voor het 4e of volgende werkjaar;
2° uit een sociale werkplaats:
• 6.200 euro voor het 1ste werkjaar;
• 6.200 euro voor het 2e werkjaar;
• 7.700 euro voor het 3e of volgende werkjaar.
Voor de doelgroepwerknemers uit een invoegbedrijf of een invoegafdeling komt deze progressieve
subsidiëring vanuit de afdeling Natuur overeen met 20% (1ste werkjaar) 40% (2e werkjaar) 60% (3e werkjaar)
en 65% (vanaf 4e werkjaar) van een refertebedrag van 21.070,95 EUR. Het overblijvende % van dit
refertebedrag wordt gedragen door de Administratie Werkgelegenheid, afdeling tewerkstelling (degressieve
subsidiëring)
Voor de doelgroeparbeiders uit een sociale werkplaats komt deze progressieve subsidiëring overeen met 29%
(1ste en tweede werkjaar) en 36% (vanaf 3e werkjaar) van het refertebedrag van 21.070,95 EUR. Het
overblijvende % van dit refertebedrag wordt gedragen door de Administratie Werkgelegenheid, afdeling
tewerkstelling (degressieve subsidiëring).
Basisallocatie 365B3303: Subsidies ter verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet
van 21/10/97 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu).

GVK
GOK

Krediet
5708
7.985

2004
Uitvoering % Krediet
84,17%
6.466
86.91%
7.515

2005
Uitvoering %
86,10%
65,39%

2006
Krediet
6336
7052

2007
Krediet
6336
6336
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Op basis van het BVR van 27 juni 2003 kunnen natuurreservaten, in beheer bij private personen of
rechtspersonen andere dan het Gewest of de Staat, bij ministerieel besluit het statuut van erkend
natuurreservaat krijgen. Voor de erkende natuurreservaten, uitgezonderd deze in beheer bij provincies en
gemeenten, worden op basis van dit BVR subsidies toegekend voor de huur, het beheer, het toezicht, de
eerste inrichting, de monitoring, de openstelling en het onthaal in de bezoekerscentra. Deze subsidies worden
uitbetaald na voorlegging van een jaarrapport.
De Benelux-Beschikking met betrekking tot de instelling van een Bijzondere Commissie voor het
grensoverschrijdend park “De Zoom-Kalmthoutse Heide” is op 17 juli 2001 ondertekend door het Benelux
Comité van Ministers voor een periode van vijf jaar. Eén van de opdrachten van deze beschikking is de
uitvoering van het beleids- en inrichtingsplan van het Belgisch-Nederlands Grenspark ‘De ZoomKalmthoutse Heide’. Nederland en het Vlaamse gewest hebben zich daarbij bereid verklaard een jaarlijkse
bijdrage te betalen voor de uitvoering van dit plan. In 2005 is een vastlegging genomen voor de financiering
van het beleidsplan voor de periode 2006-2010. De huidige Beneluxbeschikking loopt af op 17 juli 2006.
Medio 2006 zal dus een nieuwe beschikking worden genomen door het Comité van Ministers waarin
ondermeer opdracht zal worden gegeven de geografische uitbreiding van het Grenspark op zijn haalbaarheid
te onderzoeken.
In 2005 is gestart met een onderzoek naar de eventuele uitbreiding van het grenspark (het zogenaamde
grenspark PLUS-project). Indien in 2007 beleidsmatig beslist wordt tot een uitbreiding van het Grenspark
en/of de bijstelling hiertoe van het Beheer- en Inrichtingsplan kan dit leiden tot een financiële vraag aan het
Vlaamse gewest. Immers hebben Vlaanderen en Nederland beslist een 50/50 verdeelsleutel te hanteren bij
de financiering van het grensoverschrijdend park “De Zoom-Kalmthoutse Heide”. Daaarnaast zal de
Bijzondere Commissie voor het grensoverschrijdend park “De Zoom-Kalmthoutse Heide” in 2006 en 2007
de haalbaarheid onderzoeken tot het indienen van projecten binnen INTERREG IV met Nederlandse en
Vlaamse partners. Voor deze projecten zal gezocht worden naar co-financiering.
Om de kweek van vinken door de leden van de erkende vinkeniersverenigingen te stimuleren wordt een
subsidie toegekend. Naast een vast basisbedrag is de hoogte van deze subsidie afhankelijk van het aantal
leden dat de vereniging heeft en van het aantal gekweekte vinken per jaar. Gelet op de evolutie van de laatste
jaren kan worden aangenomen dat er een lichte verdere stijging zal plaatsvinden. Deze subsidie heeft als doel
de kweek van vinken in gevangenschap aan te moedigen, zodat er geen vangst van vogels uit het wild meer
moet plaatsvinden.
Aangezien de vogelopvangcentra door het terug loslaten van beschermde en rode lijst soorten meehelpen aan
soortbescherming wordt een subsidie voorzien van 210.000 euro voor het jaar 2005 (persmededeling
Vlaamse regering 2 april). De werkingssubsidie wordt toegekend volgens de voorwaarden van het BVR van
4 juni 2004 houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor
vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies. Op basis van het behandelen van de
subsidieaanvragen en uiteindelijk toegekende subsidies (260.435, 91 euro) voor het kalenderjaar 2006 is het
raadzaam een hoger bedrag in te schrijven dan voor 2006. Een sterke verdere stijging van de
subsidieaanvragen is niet te verwachten in 2007, maar het is wel aangeraden een zekere marge in te bouwen
ten opzichte van het vastgelegde cijfer voor 2006.
Aansluiten op het charter, dat afgesloten werd tussen de Vlaamse overheid, AMINAL afdeling Natuur,
afdeling Bos een Groen en AMINABEL, Natuurpunt, Vlaamse Jeugdraad en Steunpunt Jeugd, kunnen
uitvoeringsprojecten ondersteund worden. Het Charter heeft tot doel:
•
Verhogen van het draagvlak voor natuurbehoud door overleg en samenwerking en door het
betrekken van de doelgroep jeugd (georganiseerd jeugdwerk en individuele jongeren) bij het natuurbehoud.
•
Versterken van de multifunctionaliteit van de natuurgebieden en reservaten gericht op jeugdrecreatie
en natuurbeleving binnen de draagkracht van het gebied.
De grootte van het bedrag is gebaseerd op de kostprijs van aanverwante projecten.
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De Regionale Landschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden (provincies en
gemeenten), natuur- en milieuverenigingen en lokale grondgebruikers (de toeristische sector, de
wildbeheerseenheden en de landbouw) die proberen in hun werkingsgebied het draagvlak voor natuur en
landschap te bevorderen. De erkende regionale landschappen kunnen daarvoor volgens het BVR van
8/12/1998 beroep doen op een subsidie van de Vlaamse Overheid. Op 1 januari 2007 wordt ervan uitgegaan
dat er 12 Regionale Landschappen erkend zullen zijn, waarvan negen definitief en drie voorlopig. Dit zijn de
definitief erkende: Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels (groter dan 45.000 ha), Regionaal
Landschap Houtland, Regionaal Landschap Meetjesland (groter dan 45.000 ha), Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen (groter dan 45.000 ha), Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën (groter dan 45.000
ha), Regionaal Landschap Dijleland, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren (groter dan 45.000 ha), Regionaal Landschap Kempen en Maasland (groter dan
45.000 ha) en de voorlopig erkende zijn Regionaal Landschap Lage Kempen (groter dan 45.000 ha),
Regionaal Landschap Groene Corridor (erkenning verwacht medio 2006), Regionaal Landschap IJzer en
Polder (groter dan 45.000 ha) (erkenningaanvraag verwacht medio 2006). In 2007 worden geen aanvragen
verwacht tot erkenning als regionaal landschap evenmin aanvragen van erkende regionale landschappen tot
uitbreiding van het werkingsgebied tot meer dan 45.000 ha. Op basis van deze gegevens en rekening
houdend met een indexering van de basisbedragen wordt voor het jaar 2007 een totaal subsidiebedrag
geraamd van 1.482.000 euro dat in het eerste kwartaal 2007 zal moeten worden voorzien.
Het Coördinatiepunt GBKG moet instaan voor de organisatie van het overleg en de integratie van het beleid
inzake kustzonebeheer, overeenkomstig de principes van duurzame ontwikkeling, tussen de diverse bij de
kust betrokken bevoegde administraties en instellingen van het Vlaams Gewest, tussen het Vlaams Gewest
en de Belgische Staat, tussen het Vlaams Gewest, de Provincie West-Vlaanderen, de kustgemeenten en
eventueel andere betrokken besturen, instellingen en organisaties. Het coördinatiepunt kan ook, op bevel van
de bevoegde bestuursentiteiten, instaan voor internationale contacten inzake geïntegreerd kustzonebeheer.
Het Coördinatiepunt GBKG geeft uitvoering voor de Belgische kust aan de strategie van de Europese Unie
voor het Geïntegreerd Beheer van de Kustgebieden zoals bedoeld in de:
• “Mededeling COM (2000) 547 definitief, van de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de
Raad en het Europees Parlement inzake geïntegreerd beheer van kustgebieden: een strategie voor
Europa”;
• “Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van
een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (2002/413/EG)”.
Benevens door het Agentschap voor Natuur en Bos wordt het Coördinatiepunt GBKG ook door de volgende
partners meegefinancierd en aangedreven: de Interne Verzelfstandigde Agentschap Maritieme
Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid, de Provincie West-Vlaanderen en de federale
overheidsdienst Leefmilieu.
Op de begroting 2007 wordt ten laste van artikel 3303 van het MINA-fonds de subsidie ten voordele van de
Provincie West-Vlaanderen voorzien voor de voortzetting gedurende drie kalenderjaren van het project
“Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van de Kustgebieden” (afgekort als coördinatiepunt GBKG). Het op
heden nog lopende project eindigt immers op 23 december 2007. Om de continuïteit van de samenwerking
inzake duurzaam kustzonebeheer tussen de bevoegde diensten van de federale overheid, het Vlaams Gewest
en de Provincie West-Vlaanderen te verzekeren zou onmiddellijk daarop aansluitend het project moeten
kunnen voortgezet worden.
Basisallocatie 361B3306: Subsidies in het kader van het Vlaams Fonds Tropisch Bos

GVK
GOK

Krediet
1055
1056

2004
Uitvoering %
70%
41%

Krediet
457
875

2005
Uitvoering %
91%
66%

2006
Krediet
400
635

2007
Krediet
400
440

Het Vlaams Fonds Tropisch Bos werd opgericht via beslissing van de VR op 22/11/2005. Dit initiatief is
opgehangen aan maatregel 289 van het Milieubeleidsplan. Er werd gesteld dat het programma zou starten
met een duur van 5 jaar en dat een mid term en ex post evaluatie zou voorzien worden die moet toelaten te
beslissen of het project al of niet zou worden verder gezet in de vorm een recurrent beleid. Vermits het
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programma pas echt op kruissnelheid kon komen na afronding van het contract rond uitbesteding van het
dagelijks beheer, betekent dit concreet dat de mid-term evaluatie moet afgerond zijn in 2007.
Basisallocatie 361B3307: Subsidies ikv. bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de
vogelbescherming en aan wildbeheereenheden

GVK
GOK

Krediet
165
192

2004
Uitvoering % Krediet
78%
865
99%
865

2005
Uitvoering %
99%
79%

2006
Krediet
1252
1252

2007
Krediet
1652
1652

Het beleid streeft ernaar de jacht niet langer als alleen maar een zuivere oogstactiviteit te zien door de jager
ertoe aan te zetten op te treden als medebeheerder van de open ruimte, in samenwerking met medejagers en
in overleg met andere sectoren. Zo’n samenwerking tussen jagers, andere belanghebbenden en de overheid is
er op gericht in een specifiek gebied wildbeheer en natuurbehoud te stimuleren en krijgt vorm in de
oprichting van een wbe. De organisatie van de jagers in wbe’s moet dan ook gestimuleerd worden.
De erkenning en subsidiëring van wildbeheereenheden is erop gericht de samenwerking tussen jagers te
stimuleren en een gemeenschappelijk faunabeheer te voeren. Dit is in de eerste plaats belangrijk voor het
wild: de leefgebieden van wildpopulaties beperken zich meestal niet tot het jachtgebied van een individuele
jager. De samenwerking tussen jagers doet ook het aantal jachtgeschillen dalen. Bovendien komt met de
erkenning een overleg tot stand met andere sectoren die actief zijn in de open ruimte, met name de natuur-,
bos- en landbouwsector. Dit overleg moet leiden tot een betere integratie van de jacht in het multifunctioneel
gebruik van open ruimten.
Erkende wildbeheereenheden moeten een wildbeheersplan hebben opgesteld. Dat is na goedkeuring vijf jaar
geldig. Het plan omvat een inventarisatie van het werkingsgebied van de wbe met biotoopomschrijving en
een inventarisatie van de wildstand, de doelstellingen die de wbe wil bereiken en de beheersmaatregelen die
daarvoor nodig zijn. Wildinventarisatie gebeurt momenteel volgens allerlei methodes. Een
gestandaardiseerde inventarisatiemethodes dringt zich dus op. Een aantal geselecteerde telmethodes worden
getest gedurende ten minste drie jaar. Er komen modelbeheersplannen die als leidraad kunnen dienen bij de
opmaak van hun eigen wildbeheersplan.
De huidige jachtwetgeving biedt de jager echter weinig stimulansen om toe te treden tot een wbe. De
overheid moet dan ook onderzoeken welke andere wetgevende initiatieven ter bevordering van de
wildbeheereenheden mogelijk zijn zodat de jacht in wbe-verband een aantal duidelijke voordelen krijgt.
De doelgroep van de jagers wordt betrokken bij het beleid. Dit gebeurt door de werking van
wildbeheereenheden (samenwerkingsverbanden van jagers) te stimuleren met het oog op een beter
faunabeheer, een beter toezicht en betere samenwerking met andere actoren van de open ruimte d.m.v.
financiële ondersteuning.
Ook de bosgroepen worden gesubsidieerd .
Volgens de planning zullen er in 2007 12 officieel ‘voorlopig erkende bosgroepen’ zijn en twee bosgroepen
zullen een dossier indienen voor definitieve erkenning. Dit maakt dat het aantal ‘erkende bosgroepen’ in
2007 wellicht 14 zal bedragen.
Het krediet is in overeenstemming met de verwachte subsidieaanvragen.
Basisallocatie 361B3310: Groen in de stad : ondersteuning van voorbeeldstellende projecten van
particulieren en verenigingen ter vergroening van de stad

GVK
GOK

Krediet
250
250

2004
Uitvoering % Krediet
28%
531
28%
231

2005
Uitvoering %
83%
18%

2006
Krediet
231
231

2007
Krediet
231
316
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De Vlaamse overheid vervult een ondersteunende en richtinggevende rol, uitgaande van het concept
‘Harmonisch Park- en Groenbeheer’. Er wordt vertrokken bij de participatie en het eigen initiatief van
steden, gemeenten, verenigingen en burgers. De Vlaamse overheid vervult haar rol onder meer door
financiële steun, maar vooral door de opbouw van voor de betrokkenen toegankelijke kennis.
De inbreng van verenigingen en bevolking bij het vorm geven van een stedelijk milieu- en groenbeleid wordt
geactiveerd door het opstarten van gerichte initiatieven (zoals Groenbon). De initiatieven moeten
verenigingen en bevolking aanzetten om effectief zelf initiatieven te nemen om actief aan groene (mee)inrichting en aan groen mede-beheer te doen. De voorziene budgetten worden ingezet om lokale initiatieven
van verenigingen en burgers en ondersteunen.
Participatie is een van de basisuitgangspunten vanuit het Harmonisch Park- en Groenbeheer en –beleid.
Participatie houdt in, het inschakelen van burgers en verenigingen in de opbouw van groene initiatieven.
De budgetten op dit artikel zijn bestemd voor het ontwikkelen van initiatieven waarbij die burger of die
betrokken verenigingen ondersteund worden. Op die manier wordt ingespeeld op de drang tot het bundelen
van de krachten rond het parken- en groenbeleid. Het bundelen situeert zich hier vooral op het vlak van de
burgers en verenigingen.
Basisallocatie 361B3313: Subsidie aan VZW Natuurvereniging Den Bunt voor het organiseren van
bosklassen in het boshuis te Ravels

GVK
GOK

Krediet
0
0

2004
Uitvoering %
0%
0%

Krediet
0
0

2005
Uitvoering %
0%
0%

2006
Krediet
27
27

2007
Krediet
27
27

Reeds enkele jaren werkt de houtvesterij Turnhout samen met de natuurvereniging Den Bunt voor het
organiseren van bosklassen in het boshuis te Ravels. Deze samenwerking wordt gefinancierd op basis van
een tweejaarlijkse overeenkomst tussen het Vlaams gewest en de natuurvereniging op basis de wetgeving op
de overheidsopdrachten. Voor de verdere educatieve ontsluiting van het boshuis te Ravels wordt
samengewerkt met een actieve lokale natuurvereniging. Deze vorm van samenwerking kan door middel van
een nominatum subsidie een meer structureel karakter krijgen ten voordele van de continuïteit van de
werking.
Basisallocatie 361B3401: Schadevergoeding in het kader van artikel 25 van het Jachtdecreet

GVK
GOK

Krediet
0
0

2004
Uitvoering % Krediet
0%
0
0%
0

2005
Uitvoering %
0%
0%

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
0

Deze basisallocatie werd pro memorie opgenomen.
Basisallocatie 361B3502: Subsidies aan het buitenland met betrekking tot het supra- en internationaal
milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking

GVK
GOK

Krediet
10
10

2004
Uitvoering % Krediet
0%
30
0%
30

2005
Uitvoering %
50%
0%

2006
Krediet
30
30

2007
Krediet
30
30

De ondersteuning van internationale samenwerkingsprojecten wordt voortgezet. Waar mogelijk wordt een
actieve participatie in de besprekingen van de programma’s van de conventies en overeenkomsten versterkt.
In het kader van een effectievere opvolging van en rapportering voor conventies en overeenkomsten wordt
actief bijgedragen aan het proces voor harmonisering en stroomlijning van rapportering inzake biodiversiteit.
Er wordt verder gewerkt aan verbeterde communicatie over internationale processen
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Basisallocatie 361B4146: Dotatie aan INVERDE

GVK
GOK

Krediet
534
534

2004
Uitvoering % Krediet
100%
534
100%
534

2005
Uitvoering %
100%
100%

2006
Krediet
584
584

2007
Krediet
584
584

Inverde verzorgt in grote mate de vormingsbehoeften van personeelsleden van ANB, daartoe wordt aan deze
organisatie een dotatie toegekend. De dotatie wordt verstrekt nadat Inverde haar jaarprogramma op basis van
de voorstellen van de overheid heeft ingediend. Vormingsactiviteiten worden a posteriori geëvalueerd.
Basisallocatie 361B5214: Kapitaalsuitgaven in toepassing van het natuurontwikkelingsplan:
verenigingen en openbare besturen.

GVK
GOK

Krediet
8964
8964

2004
Uitvoering % Krediet
100,0%
7964
99,75%
7964

2005
Uitvoering %
100,0%
76,04%

2006
Krediet
7964
7964

2007
Krediet
7964
7964

In het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (21 oktober 1997, B.S. 10/01/98) geven
de afdelingen 3 (‘natuurreservaten’) en 4 (‘verwerving’) de rechtsgrond aan het aankoopbeleid van
natuurgebieden. Art. 44 bepaalt dat de erkende terreinbeherende natuurverenigingen subsidies voor de
aankoop kunnen krijgen.
De subsidies worden naar gelang de situatie toegewezen voor de verwerving van bos en te bebossen
terreinen (richtinggevende streefoppervlakte: 1000ha), natuurgebied (richtinggevende streefoppervlakte:
2000ha). Aankopen gebeuren deels door de Vlaamse overheid, deels door de terreinbeherende verenigingen.
Basisallocatie 365B5221 : Investeringssubsidies ter verbetering van de natuurkwaliteit in de open
ruimten (decreet van 21/10/97 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu).

GVK
GOK

Krediet
621
556

2004
Uitvoering % Krediet
85,66%
323
38,85%
608

2005
Uitvoering %
84,10%
55,28%

2006
Krediet
323
500

2007
Krediet
323
400

Op basis van het BVR van 27 juni 2003 kunnen natuurreservaten, in beheer bij private personen of
rechtspersonen andere dan het Gewest of de Staat, bij ministerieel besluit het statuut van erkend
natuurreservaat krijgen. Voor deze erkende natuurreservaten, uitgezonderd deze in beheer bij provincies en
gemeenten, kan op basis van artikel 22 van het BVR van 27 juni 2003 een subsidie toegekend worden voor
uitzonderlijke éénmalige inrichtingen die natuurherstel, natuurontwikkeling of verbeterde openstelling tot
doel hebben. De maximale subsidie bedraagt 80% van de projectkostenraming en wordt toegekend na
voorlegging van een aanvraagdossier met raming van de kosten, waarna een voorschot van 60%, van de
toegekende maximale subsidies, wordt uitbetaald. Het saldo wordt afgerekend na indiening en goedkeuring
van een eindverslag met kostenstaving.
Uitzonderlijke éénmalige inrichtingswerken worden vooral uitgevoerd wanneer grotere aaneengesloten
gebieden bereikt worden. Aangezien elk jaar nieuwe natuurterreinen worden aangekocht (ongeveer
1.000ha/jaar) bekomt men grotere aaneengesloten oppervlaktes en stijgt bijgevolg het aantal aangevraagde
uitzonderlijke inrichtingswerken. Op basis van het aantal ingediende dossiers de voorbije jaren wordt voor de
éénmalige inrichtingswerken 323.000 euro begroot.binnen het beschikbaar krediet .
De natuurprojectovereenkomsten zijn een nieuw initiatief. In het kader van de natuurrichtplannen in het VEN
wordt een financiële ondersteuning voorzien voor de uitvoering van specifieke maatregelen door privéeigenaars - deze maatregelen worden uitgewerkt in een zogenaamd natuurprojectovereenkomst (dit zijn
overeenkomsten afgesloten tussen particulieren of lokale overheden met het Vlaams Gewest voor het
uitvoeren van acties ter invulling van de doelstellingen van een natuurrichtplan).
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Voor 2007 wordt hiervoor een startbedrag voorzien. Naargelang meer natuurrichtplannen/gebiedsplannen
goedgekeurd zijn zal dit bedrag ook toenemen. De eerste natuurprojectovereenkomsten tegen half 2007.
Basisallocatie 361B5320: Kapitaalsuitgaven in verband met de schaderegeling: duinendecreet van 14
juli 1993; verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden.

GVK
GOK

Krediet
2683
3059

2004
Uitvoering %
99,93%
15,18%

Krediet
2546
3199

2005
Uitvoering %
96,30%
46,37%

2006
Krediet
3546
3199

2007
Krediet
3546
3200

In 2007 zal verder uitvoering gegeven worden aan verwervingsplanning die de aandachtzones voor aankopen
van natuurgebieden in kaart hebben gebracht voor elke provincie en voor de Maritieme kustduinen.
Omwille van hun grote actuele en potentiële natuurlijke habitat-waarde zijn de kustduinen en andere
aangrenzende natuurlijke kustmilieus zoals slikken, schorren en duin-polder-overgangszones langs de
Vlaamse kust nagenoeg volledig opgenomen in de in uitvoering van de Europese “Habitat”-richtlijn
92/43/EEG bij beschikking van de Europese Commissie van 7 december 2004 vastgestelde lijst van gebieden
van communautair belang, meer bepaald in het gebied bekend onder de naam “Duingebieden, inclusief
IJzermonding en Zwin”. Tevens herbergen de Vlaamse kustduinen twee door de bijlage 2 als prioritair in
stand te houden vermelde natuurlijke habitats, namelijk “Grijs duin” en “Eu-Atlantische ontkalkte duinen”.
Bovendien verzoekt de Resolutie van de Raad van de Europese Gemeenschappen 94/C 135/02 van 6 mei
1994 betreffende een communautaire strategie voor geïntegreerd beheer van de kustzone de lidstaten van de
Europese Unie hun eigen inspanningen te intensiveren, opdat de bescherming van de kustzones in de gehele
Gemeenschap zou kunnen worden opgevoerd. De specificiteit en de bijzonder hoge patrimoniale (natuur)waarde van de kustduinen en aangrenzende kustmilieus, verantwoorden dat zij een prioritaire plaats krijgen
in het beleid van de Vlaamse regering inzake verwerving van natuurgebieden. De post 5320 is, gelet op de
bijzonder hoge grondprijzen langs de Vlaamse kust, noodzakelijk om de verwerving van de kustduinen en
aangrenzende gebieden te kunnen intensiveren zonder het budget voor de aankoop van natuurgebieden in de
rest van Vlaanderen te hypothekeren. Van 2000 tot en met 2003 bedroeg het door de Vlaamse regering
nagestreefd aankoopritme van kustduinen 140 hectare per jaar, waarvoor dan ook jaarlijks op de
oorspronkelijke begroting op artikel 5320 een het benodigd vastleggingskrediet voorzien werd.
Het aankopen van natuurgebieden, ook van duingebieden, volgt niet altijd dezelfde tred. In bepaalde jaren
kunnen in één keer grote oppervlakten duinen te koop worden aangeboden of nog, kunnen grootschalige
aankoopprojecten zich voordoen; en in andere jaren wordt dan weer minder grond te koop aangeboden.
Zo ligt momenteel de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium voor, dat is tot stand gekomen door de
besluiten van de Nederlandse en de Vlaamse Regering. De besluiten van beide regeringen in dit opzicht
houden in dat zij zich zullen inspannen om tot de realisatie van de voorziene projecten en maatregelen te
komen. Om de maatregelen voor natuurontwikkeling van de Ontwikkelingsschets 2010, meer bepaald de
uitbreiding van Het Zwin, mogelijk te maken, moet nabij Het Zwin een gebied met een oppervlakte van
maximaal 240 hectare aangekocht worden. Vermits dit gebied gelegen is langs de overgangszone van Duinnaar Polderstreek, bovendien zou verworven worden ten behoeve van de landinwaartse verplaatsing van de
Internationale dijk, dit is ten behoeve van de uitbreiding van estuariene en kustduinmilieus, kan het
aangekocht worden met middelen op het artikel 5320 van het Mina-fonds. De verwerving door onteigening
ten algemene nutte van 240 hectare impliceert aan de in de streek van Knokke geldende prijzen voor
landbouwgronden, pachtvergoedingen en vigerende wederbeleggingsvergoedingen een totale kost van
ongeveer 6 miljoen Euro. De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium voorziet dat met de realisering
van de natuurprojecten gestart zal worden in 2007 en begin 2009. Hiertoe is het noodzakelijk dat de
betrokken gronden in en langs de Duinstreek zullen verworven worden.
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Basisallocatie 361B5321: Investeringssubsidies i.k.v. het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij,
de jacht en de vogelbescherming (o.a. subsidies voor de bebossing van landbouwgronden)

GVK
GOK

Krediet
865
873

2004
Uitvoering %
93%
77%

Krediet
1276
573

2005
Uitvoering %
99%
100%

2006
Krediet
393
1073

2007
Krediet
393
1073

Het betreft subsidies aan derden voor het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de
vogelbescherming. Inzake het bosbeheer behelzen deze subsidies ook subsidies voor het herbebossen van
landbouwgronden.
Basisallocatie 361B6140 : Uitgaven in verband met de verwerving van het patrimonium onder de
bevoegdheid van de afdeling Natuur

GVK
GOK

Krediet
0
0

2004
Uitvoering %
0%
0%

Krediet
0
0

2005
Uitvoering %
0%
0%

2006
Krediet
1000
1000

2007
Krediet
1500
1500

Dit krediet bevat de budgetten voor de realisatie van grondaankopen in kader van het natuurdecreet door het
Vlaams Gewest d.m.v. het recht van voorkoop of de koopplicht. De procedure wordt in beide gevallen
uitgevoerd door de Vlaamse landmaatschappij. Het Agentschap voor Natuur en Bos beslist of er al dan niet
op de aanbiedingen wordt ingegaan.
Onroerende goederen aangekocht via deze instrumenten zullen, zoals bepaald in het natuurdecreet, in regel
worden aangeduid als natuurreservaat. Er wordt beduidend meer grond verworven door recht van voorkoop
in kader van uitvoering natuurdecreet, binnen de groene bestemmingen van uitbreidingszones van reservaten
enerzijds, binnen het afgebakende VEN anderzijds. Het totaal geraamd budget houdt bovendien ook rekening
met een toename van oppervlakte gronden die verworven dienen te worden in kader van
natuurinrichtingsprojecten, diverse voorstellen voor de aankoop (onteigeningen in der minne) van
gedesaffecteerde militaire domeinen, engagementen in kader van goedgekeurde LIFE-projecten,
landinrichtingsprojecten en ruilverkavelingen. De Vlaamse Regering kan aan de VLM een machtiging
verlenen om in haar naam, voor haar rekening en volgens de door haar gestelde voorwaarden dit
voorkooprecht uit te oefenen.
.
Basisallocatie 361B7003: Uitgaven ivm. de verwerving van het patrimonium onder de bevoegdheid van
de afdeling Bos en Groen, met inbegrip van de investeringsuitgaven met betrekking tot de bijhorende
inrichtingen en constructies

GVK
GOK

Krediet
14147
15058

2004
Uitvoering %
100%
85%

Krediet
13317
13819

2005
Uitvoering %
100%
85%

2006
Krediet
13317
13819

2007
Krediet
9900
10402

Het aankoopbeleid is natuurlijk een belangrijke doelstelling van de Vlaamse Regering waarbij de aankoop
van 3000 ha. bos- en natuurgebied/jaar werd vooropgezet. Elk aankoopdossier is het voorwerp van een
voorafgaandelijke schatting door een federaal aankoopcomité.
De verwerving van natuur- en bosentiteiten is in de eerste plaats gericht op de realisatie van een gewenste
natuur- en bosstructuur die internationaal uitgetekend werd als het NATURA 2000-netwerk (167.000ha) en
vervolgens of gelijklopend regionaal voorlopig gedeeltelijk uitgetekend werd als 86.500ha Vlaams
Ecologisch Netwerk.
Verder wordt in het aankoopbeleid prioriteit gegeven aan de realisatie van belangrijke stadsbosprojecten en
aan het versterken van de bosstructuur
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Basisallocatie 361B7005: Uitgaven in verband met de verwerving en het beheer van het patrimonium
onder de bevoegdheid van de afdeling Natuur, met inbegrip van de investeringsuitgaven met
betrekking tot de bijhorende inrichtingen en constructies.

GVK
GOK

Krediet
18154
12427

2004
Uitvoering %
91,84%
57,56%

Krediet
13926
16270

2005
Uitvoering %
99,66%
78,55%

2006
Krediet
12336
14000

2007
Krediet
16294
16294

In 2006 werd de omzendbrief FB.AC/2005.3 met betrekking tot vermogensgoederen van kracht. De
uitvoering van de omzendbrief laat zich voor het eerst voelen bij de begroting 2007. Een aantal uitgaven
dienen nu te gebeuren op post 361B1233.
Op deze basisallocatie worden wel nog volgende uitgaven gedaan:
A. Duurzaam beheer van natuur- en bosgebieden ondersteunen
De bijzondere uitgaven in 2007 hebben betrekking op aanpassingswerken aan beheergebouwen (vb. Loods
Mol-Postel, Hoeve Leeman te Woumen) en inrichtingswerken tbv. projecten in de Vlaamse bezoekerscentra
(vb. De Nachtegaal, De Otter).
Recurrente uitgaven hebben betrekking op de aankoop van rollend materieel of gespecialiseerde machines
ten behoeve van de optimalisatie en professionalisering van de eigen terreinploegen met het oog op
efficiëntieverhoging (oa. mechanisatiegraad) van het terreinbeheer.
B. Voorzien in voldoende natuur en bossen
De verwerving van natuur- en bosentiteiten is in de eerste plaats gericht op de realisatie van een gewenste
natuur-en bosstructuur die internationaal uitgetekend werd als het NATURA 2000-netwerk (167.000ha) en
vervolgens of gelijklopend regionaal voorlopig gedeeltelijk uitgetekend werd als 86.500ha Vlaams
Ecologisch Netwerk. Het verwervingsbeleid richt zich bijgevolg op de in- en uitbreiding van bestaande
Vlaamse natuurreservaten en gewestelijke natuurdomeinen én hun essentiële corridors om ze te verbinden.
Daarnaast gaat de aandacht naar de verwerving van gebieden met hoge kwetsbaarheid of uniciteit en van
gebieden met hoge waterbergingscapaciteiten. Het agentschap voor Natuur en Bos beheerde eind 2005 ruim
18.000 ha natuur- en bosgebieden, waarvan (delen van) 21 militaire domeinen in uitvoering van het protocol
van 1999 met het Ministerie van Landsverdediging. In 2005 werd 724ha natuurpatrimonium verworven
(toestand december 2005).
De implementatie van enkele goedgekeurde bijzondere engagementen vergt volgende budgetten in 2007:
•
uitvoering Sigma-plan (5.200 k.euro)
•
uitvoering natuurcompensatieplan Zeebrugge (1.000 k.euro)
•
verwervingen ikv. Ruilverkavelingen Elinge (400 k.euro) en Grootloon (620 k.euro).
•
financiering Recht van Voorkoop Natuur wordt geraamd op 1.000 k.euro.
Naast deze engagementen wordt ook het normale aankoopprogramma van de voormalige afdeling Natuur
gefinancierd. Dit aankoopprogramma is gebaseerd op vrijwillige verkopen van private eigenaars. Dit
aankoopprogramma gebeurt in de aankoopvisiegebieden van de Vlaamse natuurreservaten en gewestelijke
natuurdomeinen. Het geeft uitvoering aan het hoger gestipuleerde verwervingsbeleid. De voorstellen voor
vastlegging van aankoopdossiers uit het programma 2007 bedragen -na een eerste raming- 8.100 k.euro.
Basisallocatie 361B7140: Kapitaaluitgaven als compensatie voor het bosbehoud itv. artikel 90 bis van
het bosdecreet van 1990

GVK
GOK

Krediet
0
899

2004
Uitvoering %
0%
52%

Krediet
0
899

2005
Uitvoering %
0%
98%

2006
Krediet
0
336

2007
Krediet
0
0
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Het betreft hier een ‘uitdovend’ artikel voor compenserende bebossingen met de opbrengst van de
bosbehoudsbijdragen. Er werden enkel betalingskredieten voorzien om vroegere vastleggingen in betaling te
stellen. Aangezien het resterend OK in 2006 quasi volledig werd benut dienen er voor 2007 geen kredieten
meer voorzien te worden.
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PR 61.1
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen




De sanering van de urgente historische bodemverontreinigingen is vóór 2021 aangevat
Alle historische bodemverontreinigingen, die een ernstige bedreiging vormen, worden vóór 2036
gesaneerd
De afvalproductie en de hieraan verbonden milieudruk is teruggedrongen tot een niet te vermijden
minimum

B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen
naar het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144
16114144

Aanbod aan wegwerpverpakkingen reduceren en hergebruik stimuleren
Actieprogramma scheepvaartafvalstoffen
Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen vergroten
Bewustwording en gedragsverandering van de doelgroepen stimuleren
Communicatiestrategie uitwerken
Doelstellingen voor recuperatie/terugwinning van energie vastleggen
Draagvlak afvalstoffenbeleid vergroten
Financiering bodemsanering
Beleidsvoorbereiding
Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: brownfields
Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: woonzones
Gericht onderzoek en kennisopbouw
Hergebruik van producten bevorderen
Implementatie verordening dierlijke bijproducten
Interne recuperatie en terugname voor hergebruik stimuleren
Kenniscentrum bodem
Kwaliteit van de geselecteerde hoogcalorische afvalstromen verbeteren
Milieubewustwording en gedragswijziging (ecoconsumptie) stimuleren
Milieugerichte product- en productieontwikkeling door de industrie
Mogelijkheden van co-verbranden van hoogcalorisch afval nagaan
Onderzoek naar afvalkost en economische voordelen van afvalpreventie
Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
Productie van de belangrijkste bedrijfsafvalstoffen in kaart brengen
Stort- en verbrandingscapaciteit planmatig aanpakken
Stort- en verbrandingsverboden strikt toepassen
Thuiscomposteren bevorderen
Toepasbaarheid afvalstoffenbeleid optimaliseren
Uitvoeren ambtshalve bodemsanering
Verbrandingscapaciteit met hoog energierendement stimuleren en ontwikkelen
Verfijning van de wetgeving
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16114145
16114145
16114145
16114145
16114145
16114145
16114145
16114145
16114145
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
16116143
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Communicatiestrategie uitwerken
Financiering bodemsanering
Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: brownfields
Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: woonzones
Handhaving bodemverontreiniging
Kenniscentrum bodem
Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
Uitvoeren ambtshalve bodemsanering
Verfijning van de wetgeving
Aanbod aan wegwerpverpakkingen reduceren en hergebruik stimuleren
Actieprogramma scheepvaartafvalstoffen
Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen vergroten
Bewustwording en gedragsverandering van de doelgroepen stimuleren
Communicatiestrategie uitwerken
Doelstellingen voor recuperatie/terugwinning van energie vastleggen
Draagvlak afvalstoffenbeleid vergroten
Financiering bodemsanering
Afval
Beleidsvoorbereiding
Bodem
Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: brownfields
Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: woonzones
Gericht onderzoek en kennisopbouw
Hergebruik van producten bevorderen
Implementatie verordening dierlijke bijproducten
Interne recuperatie en terugname voor hergebruik stimuleren
Kenniscentrum bodem
Kwaliteit van de geselecteerde hoogcalorische afvalstromen verbeteren
Milieubewustwording en gedragswijziging (ecoconsumptie) stimuleren
Milieugerichte product- en productieontwikkeling door de industrie
Mogelijkheden van co-verbranden van hoogcalorisch afval nagaan
Onderzoek naar afvalkost en economische voordelen van afvalpreventie
Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
Productie van de belangrijkste bedrijfsafvalstoffen in kaart brengen
Stort- en verbrandingscapaciteit planmatig aanpakken
Stort- en verbrandingsverboden strikt toepassen
Thuiscomposteren bevorderen
Toepasbaarheid afvalstoffenbeleid optimaliseren
Uitvoeren ambtshalve bodemsanering
Verbrandingscapaciteit met hoog energierendement stimuleren en ontwikkelen
Verfijning van de wetgeving

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.
Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 41.44: Werkingsdotatie aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
2004
GVK
GOK

Krediet
14.364
14.364

2005
Uitvoering
100%
80%

Krediet
13.832
16.732

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
16.335
16.335

2007
Krediet
16.643
16.643
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Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en
werkingskosten. Deze dotatie wordt aangevuld met eigen inkomsten van de OVAM hoofdzakelijk afkomstig
van de retributies bodemattesten. In de voorgaande jaren werd er een opsplitsing gemaakt tussen de sector
bodem (41.45) en de sector afvalstoffen (41.44). Vanaf 2006 worden deze 2 artikels samengevoegd. De
verhoging t.o.v. 2006 is een gevolg van de indexatie van de personeelskosten en de werkingskosten met 230
k.euro, 56 k.euro voor startbaners en 22 k.euro voor de uitgaven Sociale Dienst. Tot op heden vorderde de
OVAM de gemaakte uitgaven voor de startbaners terug. Vanaf 2007 wordt deze tussenkomst rechtstreeks in
de dotatie voorzien. De personeelsleden van de OVAM waren tot op heden automatisch aangesloten bij de
Sociale Dienst. Het bedrag wordt nu toegevoegd aan de dotatie zodat OVAM kan beslissen of ze al dan niet
zelf een eigen sociale dienst organiseren of aansluiten bij de centrale Sociale Dienst. In dit laatste geval zal
de OVAM een bijdrage dienen te betalen.
Basisallocatie: 41.45: Werkingsdotatie aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)sector Bodem
2004
GVK
GOK

Krediet
1.846
1.846

2005
Uitvoering
100%
80%

Krediet
1.871
2.245

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
0

Zie basisallocatie 41.44.
Basisallocatie: 61.43: Investeringsdotatie aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
(OVAM)
2004
GVK
GOK

Krediet
1.186
2.117

2005
Uitvoering
100%
52%

Krediet
1.137
1.607

Uitvoering
100%
64%

2006
Krediet
1.417
1.418

2007
Krediet
1.188
1.188

Investeringsdotatie voor de OVAM voor de aankoop van: installaties, machines en uitrusting,
kantoormeubilair, hardware en software. Kredieten software ondermeer bestemd voor: EUDIN (in- en
uitvoer van afvalstoffen), vervolg MISTRAL (bodemtoepassing) en de verdere implementatie en
ontwikkeling van een DMS systeem.

Hoofdstuk 3. Toelichting per ESR-code
Toelichting bij de OVAM-begroting 2007 (wijzigingen t.o.v. BC 2006):

ONTVANGSTEN:
08.211 Overgedragen werkingssaldo
Saldo rekening houdend met het over te dragen saldo voorzien in de OVAM begroting n.a.v. de BC 2006.
16. Verkopen van goederen en diensten
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Betreft voornamelijk verkopen van bodemattesten, inkomsten in het kader van in- en uitvoer dossiers
afvalstoffen en terugbetaling van de personeelskosten. De OVAM zal de uitgaven die ze gemaakt heeft voor
startbaners niet meer kunnen terugvorderen, maar in de plaats wordt de dotatie verhoogd (zie 46.1). Er wordt
geen verdere stijging van de inkomsten van de bodemattesten verwacht gelet op de macro-economische
evolutie.
2. Rente, pacht en andere vermogensresultaten
Ontvangsten bijvoorbeeld wisselresultaten zijn moeilijk in te schatten en beperkt. Geen inkomsten meer
inzake verhuur van terreinen.
38.132. Teruggevorderde uitgaven verwijdering en saneringen en lopende uitgaven bodem
Bedrag is moeilijk in te schatten en hangt af van de door de OVAM verrichte uitgaven voor sanering en
verwijdering en de juridische mogelijkheden inzake terugvordering.
38.134.00 Gerecupereerde uitgaven UMICORE
De uitgaven in het kader van de convenant met UMICORE voor onderzoeken en saneringen worden voor
50% terugbetaald door UMICORE. Bedrag stijgt rekening houdend met de ordonnanceringsplanning voor de
uitgaven in het kader van de convenant. In de tweede helft 2006 worden dossiers vastgelegd die voor een
groot deel worden gefactureerd in 2007 (deel van artikel 12.340 en 73.412 van de OVAM-begroting).
39.130 Financiering BeNekempen – EU / 39.210 Financiering BeNekempen - andere Lidstaten
Het BeNekempen project heeft betrekking op het grensoverschrijdend probleem van de zware
metalenproblematiek in de regio Kempen. Bijdragen worden voorzien van de EU en van Nederland. Met
deze ontvangsten wordt een deel van de uitgaven van artikel 12.320 van de OVAM begroting gefinancierd.
In 2007 worden geen ontvangsten verwacht van EUROSTAT.
46 Inkomensoverdrachten
Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van programma 61.1 BA 4144, van de MINA-begroting (zie
toelichting per MINA-artikel) en ontvangsten van het CFO. Stijging van de werkingsdotatie omwille van de
indexatie, verhoging voor startbaners en de bijdragen voor de VZW Sociale Dienst die vanaf 2007 mee
wordt voorzien in de dotaties van de IVA’s met rechtspersoonlijkheid. De daling van de overdrachten vanuit
het MINA-fonds is hoofdzakelijk omwille van minder ordonnanceringskredieten voor lopende uitgaven
bodem.
66.111.00 Overdrachten uit de departementale begroting (kapitaalsoverdrachten).
Beperkt vermindering gelet op de daling van de investeringen (zie 74 van de OVAM begroting)
66.313.00 Overdrachten uit het MINA-fonds – verwijderingen en saneringen (artikel 61.47).
Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van de MINA-begroting (zie toelichting per MINA-artikel).
Stijging aangezien er meer uitgaven voor sanering via het MINA-fonds worden gefinancierd dan via de
andere bronnen vorige jaren (FFEU, IFO, teruggevorderde bedragen).
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66.314.00 Overdrachten uit het MINA-fonds – saneringen convenant UMICORE (artikel 61.48).
Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van de MINA-begroting (zie toelichting per MINA-artikel). In
2006 worden dossiers vastgelegd die hoofdzakelijk in 2007 zullen worden geordonnanceerd.
7. Desinvesteringen
Daling t.o.v. BC 2006 omdat in 2006 een éénmalige ontvangst was ingeschreven m.b.t. de verkoop OVAMgebouw en parking.
98.100.00 Opname uit het reservefonds (BBF)
Ter financiering van ambtshalve sanering, uitgaven in het kader van de convenant UMICORE en rekening
houdend met de annulatie van enkele vorderingen (zie bijlage).
UITGAVEN:

03.221 Over te dragen werkingssaldo:
Aanwending gedeelte saldo voor financiering van huur Stationsstraat en het eco-efficiëntiescanprogramma.
11 Lonen en sociale lasten
Verhoging omwille van indexatie.
12.111 Huisvestingskosten
Stijging onderhoudskosten, energiekosten en verzekeringskosten rekening houdend met indexatie.
12.112 Kantoorkosten
Uitgaven blijven op hetzelfde niveau als de uitgaven voorzien in de begroting BC 2006.
12.113 Reis- en representatiekosten
Geen wijzigingen totaal krediet.
12.114 Exploitatiekosten wagenpark.
Beperkte stijging voor benzinekosten.
12.12 Huur gebouwen
De huurprijs wordt midden van het jaar geïndexeerd. Toch daalt het gevraagd krediet 2007 t.o.v. 2006
aangezien in 2006 5 kwartalen dienen te worden betaald. In 2005 was de huurder vergeten het laatste
kwartaal te factureren.
12.119 Oninbare vorderingen
De OVAM dient de gemaakte kosten inzake ambtshalve verwijdering en sanering terug te vorderen van de
overtreder. De vorderingen worden jaarlijks, rekening houdend met de uitgaven, aangerekend op artikel
38.132. Artikel 37 van het Afvalstoffendecreet voorziet niet in de mogelijkheid af te zien van de
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terugvordering van de kosten. Van een dergelijke terugvordering kan slechts worden afgezien indien
hiervoor een decretale machtiging wordt verkregen. Voor de ambtshalve saneringen is in het
Bodemsaneringsdecreet een bepaling opgenomen waarin o.a. wordt bepaald dat de Vlaamse regering van
verhaal kan afzien (art. 48 Bodemsaneringsdecreet).
De vorderingen werden in het verleden toegewezen aan het FAVO, nu BBF. Via deze uitgave wordt het
saldo van het BBF verminderd rekening houdend met de oninbaarheid. Zie tevens Decreetsbepaling inzake
ambtshalve verwijdering.
12.13 Operationele leasing.
Beperkte daling van het krediet t.o.v. 2006 (een aantal leasingovereenkomsten wordt niet vernieuwd).
12.310 Specifieke aankopen werking.
Minder uitgaven voor geschillen en specifieke expertise.
12.320 Onderzoeken
Minder kredieten nodig voor onderzoeken sector afvalstoffen en sector bodem. Voor het eco-efficiëntiescan
programma blijven de kredieten op een zelfde niveau. De nieuwe vastleggingen voor het scan-programma
2007 gaan in tegenstelling tot BC 2006 wel volledig via de MINA-fonds middelen worden gefinancierd. In
2006 werd een deel gefinancierd via de middelen van de ondernemingsconferentie.
12.330 Communicatie
Stijging van de uitgaven voor communicatie in het kader van het nieuw uitvoeringsplannen huishoudelijke
afvalstoffen en milieuverantwoord materialengebruik en afvalbeheer in de bouw. Ook uitgaven voor
communicatie in het kader van het aangepast Bodemsaneringsdecreet (VLAREBO).
12.340 Werkingskosten saneringen en attesteringen (inclusief UMICORE).
Stijging van de kredieten in het kader van de convenant UMICORE (courante uitgaven)
12.4 Gemeentelijke bodemonderzoeken en verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen.
Stijging voor dossiers in het kader van de gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen. Er
worden meer aanvragen verwacht.
31 Exploitatiesubsidies
Middelen bestemd voor de werking van de Interregionale Verpakkingscommissie en de VZW VLACO.
41.0 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep – niet verdeeld
De personeelsleden van de OVAM zijn t.e.m. 2006 automatisch aangesloten bij de vzw Sociale Dienst.
Vanaf 2007 wordt het bedrag toegevoegd aan de werkingsdotatie van de OVAM zodat OVAM kan beslissen
of ze al dan niet zelf een eigen sociale dienst organiseren of aansluiten bij de vzw Sociale Dienst. De OVAM
heeft gekozen voor een aansluiting bij de vzw Sociale Dienst.
73.410.00 Verwijdering van afvalstoffen
Middelen voor de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen. Stijging van het gevraagd krediet gelet op de
toename van de aanvragen in 2006.
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73.412.00 Verwijderingen en saneringen (BBF):
Krediet voor het uitvoeren van (ambtshalve) saneringen inclusief saneringen in het kader van de convenant
met UMICORE.
74. Verwerving overig investeringsgoederen.
Vermindering kredieten voor installaties, machines, uitrusting, kantoormachines, meubilair, software en
hardware. Tevens wordt voorzien in de aankoop van een kleine bestelwagen.
93.02.000 Spijziging BBF
Détail BBF 2007
Inzake nieuwe vastleggingen (in KEUR)
Vastleggingen (artikel 73.412 OVAM-begroting) gefinancierd via:
Artikel 361B6147 MINA-fonds (gedeeltelijk, rest voor ambtshalve
verwijdering)
Asse Asphalco (reeds provisioneel vastgelegd)
FFEU
Artikel 361B6148 investeringen UMICORE (50% via MINA-fonds)
Vastleggingen artikel 361B4151 werking UMICORE (50% via MINA-fonds)

17.102
2.000
0
1.500
1.000

Spijzing van het fonds (in KEUR)
Teruggevorderde bedragen inzake ambtshalve saneringen
FFEU
MINA-fonds (artikel 361B6147)
MINA - UMICORE – werking (361B41.45)
MINA - UMICORE – investeringen (361B6148)
Terugvorderingen UMICORE.

10.000
0
19.450
661
1.637
2.204

totaal spijzing fonds

33.952

opname uit het fonds (in KEUR)
saneringen ( artikel 73.412.00 OVAM-Begroting) gefinancierd via:
MINA-fonds (artikel 361B6147)
FFEU
afkomstig van het vroegere IFO/teruggevorderde bedragen

investeringen Umicore (artikel 73.412.01) ovam-begroting:
werking UMICORE (artikel 12.340.01 en 12.330 (gedeeltelijk) OVAM-begroting) :
Te schrappen vorderingen uit het verleden
totaal opname uit het fonds

20.602
19.450
0
1.152

3.274
1.133
11
25.020
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PROGRAMMA 61.1
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen
•

•

•





•

•
•

•

•
•

Bereiken van een goede toestand van de watersystemen.
Voor oppervlaktewater betekent dit ten minste een goede ecologische, kwantitatieve en chemische
toestand voor gewone oppervlaktewaterlichamen en een goed ecologisch potentieel en goede chemische
toestand voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen.
Voor grondwater betekent dit dat de kwantitatieve en de chemische toestand van de grondwaterlichamen
ten minste goed moeten zijn
Het zoveel mogelijk behouden en herstellen (tot op nader te bepalen of van toepassing zijnde
referentieniveaus) van de natuurlijke werking van watersystemen en van de hydromorfologische
structuur (met uitzondering van kunstmatige waterlichamen) en de goede kwantitatieve toestand van
oppervlaktewaterlichamen
Bereiken van een gewenste grondwaterstand en een evenwicht tussen onttrekkingen (inbegrepen de
natuurlijke afvoer) en aanvulling van grondwater in elk grondwaterlichaam, die voldoen aan de door de
Vlaamse regering vastgestelde milieukwantiteitsnormen voor het betreffende grondwaterlichaam
Stopzetten van de emissies van ozonafbrekende stoffen in de atmosfeer, met uitzondering van de
emissies van CFK’s en HCFK’s afkomstig van isolatiepanelen die geblazen zijn met deze stoffen
Fotochemie: Verminderen van het hoogste 8-uurgemiddelde per dag tot maximaal 120 µg/m³ (bron:
Wereldgezondheidsorganisatie)
Fotochemie: Verminderen van de AOT40ppb-vegetatie tot maximaal 6000 (µg/m³).uren (bron: verdrag ter
bestrijding van de Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging)
Fotochemie: Verminderen van de jaargemiddelde ozonconcentratie tot maximaal 40 µg/m³
Verzuring: De zuurdepositie tegen 2030 verminderen tot 1400 zeq/ha.jaar (73,7% minder in vergelijking
met 1990)
Voorkomen van eutrofiëring in oppervlaktewater en grondwater door in heel Vlaanderen de richtwaarde
voor het gehalte orthofosfaat (0,17 mg P/l), de norm voor het gehalte orthofosfaat in oppervlaktewater
(0,3 mg P/l) en de richtwaarde voor nitraat (5,6 mg N/l = 25 mg nitraat/l in oppervlakte- en grondwater)
te halen
Streven naar concentraties in het milieu, dichtbij achtergrondwaarden voor natuurlijk voorkomende
stoffen en nulbenaderende concentraties voor synthetische stoffen, waarbij in eerste instantie het risico
voor mens en milieu tot een aanvaardbaar en zo mogelijk verwaarloosbaar niveau wordt teruggebracht
Afronden van de saneringen van waterbodems van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie met
een Triade-kwaliteitsklasse 3 en 4 op probleemsites met een reële kans op herstel (i.e. waar ecologische
en hydraulische functies ernstig belemmerd worden door de kwaliteit en kwantiteit van het aanwezige
slib en waar betreffende functies niet belemmerd worden door andere factoren zoals waterkwaliteit,
aanvoer van contaminanten en slib, en/of morfologie)
Beheersen van de speciekwantiteit in de waterlopen en rivieren door de aanvoer van sediment naar de
waterloop te beperken en het sedimenttransport in de waterloop zelf in te dijken door een beperking van
erosie en oppervlakkige afstroming (zie ook ‘Bodemaantasting’), een vermindering van sedimentafvoer
via overstorten en een bevordering van sedimentatie in de bovenloop (zie ook thema “Integraal
Waterbeleid”)
De rapportering optimaliseren en integreren als beleidsondersteunend instument voor de verschillende
beleidsniveaus.
Geïntegreerde milieu-informatie ontsluiten voor specifiek afgelijnde doelgroepen, instellingen en
bestuursniveaus.
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B. Operationele doelstellingen, beoogde effecten en prestaties

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt
verwezen naar het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van
Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

16114146
16114146
16114146
16114146
16114146
16114146
16114146
16114146
16114146
16114146
16114146
16114146

Cluster: integraal waterbeleid implementeren
Cluster: geïntegreerde milieudoelstellingen voor watersystemen
Cluster: Opmaak van (gebiedsgerichte) integrale waterbeleidsplanning
Cluster: Watersysteemkennis verder uitbouwen
Cluster: Publieke participatie waterbeleid
Cluster: Realiseren van een zuiveringsgraad van 80%
Cluster Gecoördineerde aanpak diffuse lozingen
Cluster: Efficiënt ondersteunend beleid water uitbouwen (oppervlaktewater)
Cluster: natuurlijke werking en structuur van watersystemen
Cluster: Bescherming en herstel watervoorraden
Cluster: Duurzaam watergebruik
Inventarisatie en prognoses van broeikasgasemissies optimaliseren
Cluster: Opvolgen Europese richtlijnen milieugevaarlijke stoffen en aandacht
voor gezondheidsaspecten
Cluster: maatregelen en instrumenten informatiebeheer
MIRA verder ontwikkelen en verbeteren
Cluster: historische ruimingsachterstand onbevaarbare waterlopen
Waterlopen goed beheren en onderhouden
Watervoerende lagen beschermen en herstellen
Watersysteemkennis verder uitbouwen
Meetnetten water en Lucht
Uitbouw en afstemming basisonderdelen milieudatabank
Watersysteemkennis verder uitbouwen
Instrumenten ozonbeleid uitbouwen op diverse schalen
Cluster: Natuurlijke werking en structuur van watersystemen
Subsidiëren en samenwerken bij lokaal waterbeheer
Cluster: Watersysteemkennis verder uitbouwen
Waterlopen goed beheren en onderhouden
Watervoerende lagen beschermen en herstellen

16114146
16114146
16114146
16114149
16114149
16114149
16114149
16116142
16116142
16116142
16116142
16116144
16116146
16116147
16116147
16116147

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 41.46: Werkingsdotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

GVK
GOK

Krediet
54.943
54.943

2004
Uitvoering %
100%
80%

Krediet
55.979
67.099

2005
Uitvoering %
100%
100%

2006
Krediet
58.276
58.176

2007
Krediet
75.123
75.123
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Het verschil ten opzichte van het referentiekredietkrediet 2006 (na het eerste BBB-herverdelingsbesluit d.d.
12/05/2006) (GVK) is als volgt te verklaren:
-

Indexatie (instructies)
Watertoets: aanwerving 2 VTE met rugzak aan 6/12 (reeds 6/12 bij BC2006)
Overdracht kredieten vanuit PR 61.5 (afdeling Water)
Overdracht kredieten vanuit PR 99.1 (aandeel afdeling Water)
Overdracht van PR 61.1 BA 41.47
Overdracht van Minafonds artikel 361B4150
Overdracht van PR 61.2 BA 11.04
Overdracht naar PR 61.2 BA 11.04
Overdracht van PR 61.1 BA 41.49
Terugzetting eenmalige transfer bij BC2006 van PR 61.5 BA 11.03
Terugzetting vermindering PR 61.5 BA 11.03 door statutaire wervingen
Startbanen budgetverdeling VOI
Werkingstoelage vzw Sociale Dienst

+ 1.045.000 EUR
+
65.000 EUR
+ 1.788.000 EUR
+ 11.625.000 EUR
+
721.000 EUR
+
202.000 EUR
+
230.000 EUR
80.000 EUR
+
807.000 EUR
+
100.000 EUR
+
137.000 EUR
+
159.000 EUR
+
48.000 EUR

Basisallocatie 41.47: Werkingsdotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor uitgaven met
betrekking tot het milieurapport (MIRA) (decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid)

GVK
GOK

Krediet
704
704

2004
Uitvoering %
100%
80%

Krediet
712
853

2005
Uitvoering %
100%
100%

2006
Krediet
721
721

2007
Krediet
0
0

Deze dotatie wordt geïntegreerd in de algemene werkingsdotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij (PR
61.1 BA 41.46).
Basisallocatie 41.49: Werkingsdotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het
operationeel beheer van watersystemen

GVK
GOK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
9.938
2.952

2007
Krediet
10.455
9.314

Het verschil ten opzichte van het krediet 2006 na het eerste BBB-herverdelingsbesluit d.d. 12/05/2006
(GVK) is als volgt te verklaren:
-

Overdracht kredieten vanuit PR 61.5 (afdeling Water)
Overdracht kredieten vanuit Minafonds (afdeling Water)
Overdracht naar PR 61.1 BA 41.46

+ 1.215.000 EUR
+
109.000 EUR
- 807.000 EUR

Deze basisallocatie werd ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van
kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005
houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 d.d.
12/05/2006 als nieuwe basisallocatie in de begroting ingevoegd.
Deze dotatie betreft de uitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen, meer specifiek voor het
beheer van de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie en het grondwater.
Zo worden onder meer slibruimingen, onderhoudswerken, oeverherstel, exploitatiekosten voor pompstations,
kosten voor de rattenbestrijding, grondwateranalyses enz. op deze dotatie aangerekend.
Deze dotatie is de opvolger van de vroegere basisallocaties 12.11 en 73.02 op programma 61.5
samengevoegd met de artikels 361B1274 en 361B1275 van het Minafonds.
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In 2006 werden een deel van de beschikbare kredieten op de hiervoor vermelde basisallocaties overgeheveld
naar de nieuwe dotatie. Aangezien de lopende verbintenissen voorlopig verder op de oude basisallocaties
worden aangerekend en afgehandeld, kon er slechts een deel van de kredieten worden getransfereerd.
Dit is ook de verklaring voor de substantiële stijging van de ordonnanceringskredieten in 2007: de in 2006
afgesloten verbintenissen, gefinancierd vanuit de nieuwe dotatie, zullen grotendeels in 2007 moeten worden
betaald.
Basisallocatie 61.41: Subsidie aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor de uitbouw van de
meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank

GVK
GOK

Krediet
0
570

2004
Uitvoering %
91%

Krediet
5
335

2005
Uitvoering %
0%
72%

2006
Krediet
0
330

2007
Krediet
0
0

Deze basisallocatie is uitdovend en wordt vanaf 2000 vervangen door PR 61.1 BA 61.42.
Ervan uitgaande dat het encours per 31.12.2005 volledig in 2006 wordt geordonnanceerd, dient vanaf 2007
geen ordonnanceringskrediet meer te worden voorzien.
Basisallocatie 61.42: Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor de uitbouw van
meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank

NGK
BVJ

Krediet
3.651
1.056

2004
Uitvoering %
100%
100%

Krediet
3.691

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
3.758

2007
Krediet
3.814

Het verschil ten opzichte van het krediet 2006 betreft enkel de aanpassing aan de index.
Basisallocatie 61.44: Investeringsdotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

GVK
GOK

Krediet
1.527
1.527

2004
Uitvoering %
100%
78%

Krediet
1.507
1.507

2005
Uitvoering %
100%
89%

2006
Krediet
1.778
1.778

2007
Krediet
1.929
1.929

Het verschil ten opzichte van het krediet 2006 is als volgt te verklaren:
-

Indexatie (instructies)
Overdracht kredieten vanuit PR 99.1 (aandeel afdeling Water)

+ 29.000 EUR
+ 122.000 EUR
+ 151.000 EUR

Basisallocatie 61.46: Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor de subsidies aan
polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de
waterhuishouding en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen

GVK
GOK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
880
116

2007
Krediet
964
523

Deze basisallocatie werd ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van
kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005
houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 d.d.
12/05/2006 als nieuwe basisallocatie in de begroting ingevoegd.
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Deze dotatie betreft de subsidies aan polders en wateringen op grond van het besluit van de Vlaamse
Regering van 18 januari 2002 houdende het toekennen van gewestbijdrage aan polders, wateringen,
verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde
waterhuishoudkundige werken en tot vaststelling van de procedure inzake subsidiëring van deze werken.
Jaarlijks wordt een subsidiëringsprogramma opgesteld.
Deze dotatie is de opvolger van de basisallocatie 63.20 op programma 61.5.
In 2006 werden een deel van de beschikbare kredieten op de hiervoor vermelde basisallocatie overgeheveld
naar de nieuwe dotatie. Aangezien de lopende verbintenissen voorlopig verder op de oude basisallocaties
worden aangerekend en afgehandeld, kon er slechts een deel van de kredieten worden getransfereerd. Dit is
ook de verklaring voor de substantiële stijging van de ordonnanceringskredieten in 2007: voor de in 2006
definitief goedgekeurde en vastgelegde subsidiedossiers zullen de voorschotten vanaf 2007 moeten worden
uitbetaald.
Basisallocatie 61.47: Investeringsdotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het
operationeel beheer van watersystemen

GVK
GOK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
7.749
700

2007
Krediet
10.235
6.136

Deze basisallocatie werd ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van
kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005
houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 d.d.
12/05/2006 als nieuwe basisallocatie in de begroting ingevoegd.
Deze dotatie aan de VMM bevat de investeringsuitgaven voor het beheer van het oppervlakte-, grond- en
drinkwater. Dit budget wordt voornamelijk besteed aan werken (aanleg pompstations, wachtbekkens,
kunstwerken, oeververdedigingen, grondwaterputten, gebouwen, enz.). Verder alle hiervoor nodige
onteigeningen en opmetingen. Ook de bijbehorende studies/diensten, waaronder: erelooncontracten voor
ontwerp en toezicht der werken, grondmechanisch en ander onderzoek, MER-studies,
computermodelleringsstudies voor de knelpuntenanalyse, scenariovergelijking en haalbaarheid, enz.. Met dit
krediet wordt het beleid inzake integraal waterbeheer gestalte gegeven. Niet enkel de klassieke bescherming
tegen overstromingen wordt aangepakt, ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bouw van vispassages,
enz. wordt hier opgenomen
Deze dotatie is de opvolger van de basisallocatie 73.20 op programma 61.5.
In 2006 werden een deel van de beschikbare kredieten op de hiervoor vermelde basisallocatie overgeheveld
naar de nieuwe dotatie. Aangezien de lopende verbintenissen voorlopig verder op de oude basisallocaties
worden aangerekend en afgehandeld, kon er slechts een deel van de kredieten worden getransfereerd. Dit is
ook de verklaring voor de substantiële stijging van de ordonnanceringskredieten in 2007: voor de in 2006
definitief goedgekeurde en vastgelegde investeringsprojecten zullen de voorschotten vanaf 2007 moeten
worden uitbetaald.

Hoofdstuk 3. Toelichting per ESR-code
ONTVANGSTEN
08.21. Overgedragen overschot vorige boekjaren
Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2006 wordt bij begrotingscontrole 2007
overgedragen naar 2007 en als ontvangst ingeschreven.
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Het thans ingeschreven bedrag van 536 k.euro is afkomstig van de verkoopopbrengst van de onroerende
goederen in het kader van de waterzuiveringsinfrastructuur (begrotingsakkoord van 1 september 2005)
ingeschreven bij begrotingscontrole 2006; deze eenmalige opbrengst dient in 2007 deels (220 k.euro) voor de
verdere financiering van de oprichting van een stook- en servergebouw te Aalst (zie artikel 70.01) en deels
(316 k.euro) voor de eerste vaste inrichting van het toekomstige nieuwe labo te Gent.
46.14/46.15/46.19/46.3. Inkomensoverdrachten
Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van het programma 61.1 van de algemene uitgavenbegroting (zie
bespreking basisallocaties 41.46, 41.47 en 41.49) en uit de Minafondsbegroting (zie bespreking artikel
361B4150).
49.43. Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid)
Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is uitgavenartikel 21.1 “Rentes op overheidsschuld in
nationale valuta”.
66. Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid
Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van het programma 61.1 (zie toelichting per basisallocatie 61.41,
61.42, 61.44, 61.47 en 61.46 van het programma 61.1) en van de Minafondsbegroting (zie bespreking artikel
361B6150).
69.43. Toelagen aflossing gewestleningen (federale overheid)
Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is uitgavenartikel 91.1 “Aflossingen van de schuld in
nationale valuta”.
Voor orde: ontvangsten heffing afvalwater en ontvangsten heffing grondwater
Zie toelichting begroting Minafonds artikelen 261B3671 en 261B3677.
UITGAVEN
03.22. Over te dragen overschot van het boekjaar
Betreft het saldo van de eenmalige verkoopontvangsten van de onroerende goederen in het kader van de
waterzuiveringsinfrastructuur (zie post 08.21 hierboven). Hiermee wil de VMM de eerste vaste inrichting
van het toekomstige nieuwe labo te Gent in 2008 financieren. Deze uitgave is gepland in 2008 zodat dit
budget als saldo in de begroting 2007 is opgenomen om dan te worden overgedragen naar 2008 en dan te
worden aangewend.
11. Lonen en sociale lasten
Significante verhoging van het budget is hoofdzakelijk te verklaren door de overdracht van weddekredieten
voor de overgedragen personeelsleden van de afdeling Water (vanuit PR 61.5 en PR 99.1) en voor 4
personeelsleden van het Instituut voor Natuurbehoud (vanuit PR 61.2) naar het IVA VMM.
Daarnaast is er extra budget bijgekomen voor de aanwerving van 2 VTE voor de watertoets (bij
begrotingscontrole 2006 reeds budget voor 6 maanden bijgekregen, nu het budget voor de resterende 6
maanden), voor startbanen in het kader van de budgetverdeling VOI en voor de betaling aan de vzw Sociale
Dienst.

955

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

12.00. Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten (niet-verdeeld)
Verhoging betreft de overdracht van werkingskredieten van PR 99.1 in het kader van de overdracht van de
afdeling Water naar het IVA VMM.
12.02. Technologisch onderzoek (niet-verdeeld)
Verhoging betreft de overdracht van werkingskrediet van PR 61.5 BA 12.59 in het kader van de overdracht
van de afdeling Water naar het IVA VMM.
12.03. Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen
Dit is de tegenpost van het VMM-ontvangstenartikel 46.19 en verwijst naar basisallocatie 41.49 van het PR
61.1 (zie bespreking bij PR 61.1).
30. Inkomensoverdrachten aan andere sectoren (niet-verdeeld)
Betreft de tegenpost van artikel 46.3 “Dotatie Minafonds (artikel 361B4150)” voor terugbetalingen van
sociale vrijstellingen en moratoriumintresten in het kader van de afvalwaterheffing en de grondwaterheffing.
43.3. Tegemoetkomingen aan polders en wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten
Verhoging betreft de overdracht van werkingskrediet van PR 61.5 BA 43.30 in het kader van de overdracht
van de afdeling Water naar het IVA VMM.
63. Kapitaaloverdrachten
Betreft subsidies die naar de VMM-begroting zijn overgekomen naar aanleiding van de overdracht van de
afdeling Water naar het IVA VMM (zie bespreking artikel 361B6329 op Minafondsbegroting en
basisallocatie 63.20 op PR 61.5).
70.01. Investeringen (niet-verdeeld)

Kredietvermindering betreft de verdere aanwending van de eenmalige verkoopopbrengst van de
onroerende goederen in het kader van de waterzuiveringsinfrastructuur voor de oprichting van een
stook- en servergebouw te Aalst. Dit project is een dringende noodzaak gezien de stopzetting van de
stoomlevering vanaf 1 januari 2007. Het zwaartepunt van de betalingen is voorzien in 2006.
70.02. Investeringsuitgaven in het kader van het operationeel beheer van watersystemen
Dit is de tegenpost van het VMM-ontvangstenartikel 66.11.3 en verwijst naar basisallocatie 61.47 van het PR
61.1 (zie bespreking bij PR 61.1).
73.41.1. Gesubsidieerde investeringskosten voor de uitbouw van de meetnetten water en lucht en de uitbouw
van de milieudatabank
Zie toelichting programma 61.1 basisallocatie 61.41. Dit artikel is uitdovend.
74.2. Verwervingen van overig materieel
Verhoging betreft de overdracht van investeringskredieten van PR 99.1 in het kader van de overdracht van de
afdeling Water naar het IVA VMM.
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91.1. Aflossingen van de schuld in nationale valuta
Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is ontvangstenartikel 69.43 “Toelagen aflossing
gewestleningen (federale overheid)”.
93. Dotaties aan reservefondsen
Kredietvermindering is te verklaren doordat deze fondsen in 2006 naar de VMM-begroting zijn
overgekomen in het kader van de overdracht van de afdeling Water naar het IVA VMM.
Voor orde: doorstorting heffing afvalwater en heffing grondwater aan Minafonds
Zie toelichting begroting Minafonds artikelen 261B3671 en 261B3677.
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PROGRAMMA 61.1
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, AFDELING MESTBANK
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen




Voorkomen van eutrofiëring in oppervlakte- en grondwater door in heel Vlaanderen de richtwaarde voor
het gehalte orthofosfaat in grondwater (0,17 mg P/l), de norm voor het gehalte orthofosfaat in
oppervlaktewater (0,3 mg P/l) en de richtwaarde voor nitraat (5,6 mg N/l = 25 mg nitraat/l in
oppervlakte- en grondwater) te halen. Gebiedsgericht is er geen achteruitgang van de kwaliteit in
vergelijking met 1992
Voor het compartiment bodem wordt gestreefd naar een overschot op de bodembalans van 35 kg N/ha

B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar
het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

C. Instrumenten
Post

Maatregel

16114148
16114148
16114148
16114148
16114148
16114148
16116145
16116145
16116145
16116145
16116145

Ammoniakemissiereductie uit de landbouw
Bemestingsvoorwaarden meer gebiedsgericht maken
Mestoverschot wegwerken
Ondersteunend beleid
Sensibiliseren inzake mestproblematiek
Uitwerken van een vernieuwd mestbeleid (MAP3)
Ammoniakemissiereductie uit de landbouw
Bemestingsvoorwaarden meer gebiedsgericht maken
Mestoverschot wegwerken
Ondersteunend beleid
Sensibiliseren inzake mestproblematiek

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 41.48: Werkingsdotatie aan Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank

GVK
GOK

Krediet
12.310
12.310

2004
Uitvoering %
100%
100%

Krediet
12.410
14.872

2005
Uitvoering %
100%
100%

2006
Krediet
14.089
14.089

2007
Krediet
16.091
16.091

De uitvoering van het mestdecreet (decreet van 23 januari 1991, inzake de bescherming van het Leefmilieu
tegen de verontreiniging door meststoffen) werd aan de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling mestbank
toegewezen.
De taken die aan de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling mestbank, zijn toegewezen zijn de volgende:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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informatie registreren en een databank opzetten met betrekking tot de mestproblematiek;
opvolgen van het transport van meststoffen, vervoerders erkennen;
opleggen en innen van heffingen;
opvolgen van verwerkingsplicht en nutriëntenhalte
voorlichting geven;
de vraag naar dierlijke mest stimuleren; bemiddelen;
adviseren milieuvergunningen;
toegepast wetenschappelijk onderzoek opvolgen en subsidiëren;
initiatieven nemen voor mestverwerking;
controle en toezicht uitoefenen;

Tegen 1 januari 2007 moet de mestwetgeving aangepast worden om in overstemming te zijn met de
Europese nitraatrichtlijn. Uitgaande van het voorstel van actieprogramma overgemaakt aan de Europese
Commissie en het reeds gevoerde overleg met de Europese Commissie, kan gesteld worden dat enerzijds het
huidige takenpakket van de Mestbank bevestigd wordt en anderzijds tengevolge van nieuwe noodzakelijke
maatregelen een aantal nieuwe taken en opdrachten toegevoegd worden aan het takenpakket van de
Mestbank teneinde de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat de doelstellingen van de nitraatrichtlijn
gehaald worden. In het bijzonder wordt daarbij vooral aandacht geschonken aan het verhogen van de
controle en toezicht in het kader van het mestdecreet. Een aantal van deze nieuwe maatregelen werden de
voorbije maanden aangekondigd en reeds deels omgezet in de mestwetgeving. ( cfr persberichten minister
van Leefmilieu van 20 december 2005, 28 april 2006, ..). Verder werden in ingevolge het afsluiten van een
overeenkomst tussen de federale overheid en de 3 gewesten in het kader van verordening 1774 nieuwe taken
toegewezen aan de Mestbank. (cfr Overeenkomst tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten dd. 28 oktober 2005).
Concreet werd het budget verhoogd met 1.750.000 euro voor de uitvoering van volgende taken:
a) 5.000 extra nitraatresidu - metingen (op perceelsniveau) in het najaar (1ste maal in 2006; nadien
jaarlijks) (conform decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassingen van de begroting
2006 goedgekeurd door het Vlaams parlement op 28 juni 2006 ) :
Een strengere controle op het nitraatstikstofresidu in de bodem in het najaar wordt uitgevoerd in
probleemgebieden. Het gaat gepaard met volgende taken: selecteren van de te bemonsteren percelen (5.000
op jaarbasis) op basis van een risicoanalyse, organisatie van de aanbestedingen, opvolgen van de labo’s,
ontwikkelen en onderhouden applicatie voor opvolgen resultaten, verwerken van de resultaten.
Deze nitraatresidumetingen komen bovenop de ongeveer 4.500 nitraatresidu-metingen in het kader van de
aan de bedrijven toegekende derogatie overeenkomstig het huidige mestdecreet; o.a. voor de
nitraatresidumetingen werd bij de begrotingscontrole 2006 voor de eerste maal een extra budget voorzien.
b) opvolgen van het natraject bij (ernstige) overschrijding van het nitraatresidu in het voorgaande
kalenderjaar (eerste maal in 2007) (conform decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de
aanpassingen van de begroting 2006 goedgekeurd door het Vlaams parlement op 28 juni 2006):
Het respecteren van de waterkwaliteitsdoelstellingen staat voorop in het vernieuwde mestbeleid. Hiertoe
wordt oordeelkundig bemestingsgedrag gestimuleerd via versterkte handhaving en begeleidende maatregelen
zoals het uitwerken van een bedrijfsdoorlichting, teelt- en bemestingsplan en een bemestingsregister. Een
strengere controle op het nitraatstikstofresidu in de bodem in het najaar wordt uitgevoerd in
probleemgebieden. Een administratieve geldboete wordt opgelegd bij overschrijding. Volgende taken zijn
hieraan gerelateerd:
•
•

Versturen van waarschuwingen bij beperkte overschrijding, + selecteren op kosten van de
landbouwer te bemonsteren percelen in volgende kalenderjaar + opvolgen bemonsteringen en
resultaten (raming : 2.300 tal );
uitschrijven boetes voor overschrijding nitraatresidu, behandelen van bezwaren tegen de boetes,
inning en invordering van de boetes ( raming : 1.230 tal boetes, 500 tal bezwaren);
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•
•
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Toezicht en opvolging op terrein van de laboratoria met betrekking tot correcte staalnames (5 % van
de te nemen stalen);
Uitvoeren van een audit van de bedrijven (raming : 230 bedrijven aan 5 mensdagen per bedrijf = 1150
mensdagen).

c) Opvolgen verbod op gebruik van fosfor uit kunstmest (conform decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassingen van de begroting 2006 goedgekeurd door het Vlaams parlement op 28
juni 2006):
Een vernieuwd mestbeleid zal ingaan in 2007. Dit vernieuwd mestbeleid is resultaatgericht, vereenvoudigd,
volledig in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en komt tegemoet aan het arrest van 22 september
2005.Verwerken van toelatingen met betrekking tot het gebruik van fosfor uit kunstmest op basis van
bemonstering en analyse door erkende labo’s; aanpassing informaticatoepassingen, noodzakelijk om deze
informatie te kunnen opnemen in de mestbalans. Er wordt uitgegaan van een 2.000 tal aanvragen op
jaarbasis.
d) Intensiveren opvolgen overbemesting niet-overschotsbedrijven en niet bewezen mestafzet van
overschotsbedrijven :
Overbemesting is nefast voor de waterkwaliteit. Daarom wordt de controle op het vervoer en het gebruik van
mest verscherpt.
Het op grote schaal verzenden van waarschuwingen naar bedrijven met niet bewezen mestafzet en
overbemesting en het via een administratieve procedure beboeten van een deel van deze bedrijven is
bijkomende arbeidsintensieve taak. Om dit op een behoorlijke manier op te vangen is bijkomend personeel
noodzakelijk. Er wordt uitgegaan van het verzenden van 2.000 waarschuwingen en 500 administratieve
geldboetes. Dit omvat volgende taken :
•
•
•
•
•

screenen van de bedrijven;
verzenden brieven waarschuwingen en boetes;
ontvangen en adviseren landbouwers (800 tal)
behandelen bezwaren (300 tal)
opvolging inning boetes

e) AGR-GPS opvolging verder uitbouwen en integreren in werking Mestbank
Voor de verdere uitbouw van een gerichte handhaving in functie van de waterkwaliteit en de risicogroepen
wordt een AGR-GPS-systeem voor mesttransportopvolging tot op perceelsniveau gebruikt.
De verplichting voor de grote mestvoerders om de mesttransporten via een AGR-GPS systeem te melden aan
de Mestbank wordt ingevoerd in 2006. Vanaf 2007 zullen de meldingen systematisch opgevolgd en
gekoppeld worden aan de per fax of elektronisch aangemelde mestafzetdocumenten. De verzamelde en
gekoppelde informatie zal op basis van risicoanalyses geanalyseerd worden en op terrein gecontroleerd
worden om fraudeleuze transporten op te sporen. Daarnaast moet vanaf 2007 bij volledige implementatie, de
nodige inhoudelijk technische ondersteuning en opvolging van de mestvoerders voorzien worden teneinde
het systeem correct en volledig te laten toepassen. Tenslotte wordt het toezicht op het terrein van de
transportcontroles verder aangescherpt. De meeste transporten vinden plaats in een periode van ongeveer 6
maanden (februari tot juni en augustus). In deze periode wordt per provincie een extra controleploeg ( 2
personen per ploeg ) ingezet voor de transportcontroles. (2 x 5 x 40 controledagen = 2 VTE op jaarbasis).
f) Bestaande opdrachten waarvoor nog geen structurele middelen toegekend zijn
Verwerkte dierlijke mest bestemd voor export zal moeten voldoen aan de bepalingen van de Europese
Verordening 1774 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor consumptie bestemde
dierlijke bijproducten. De erkenning van mestverwerkingsinstallaties zal conform deze bepalingen gebeuren.
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Taken in het kader van verordening 1774. Deze taken worden reeds deels uitgevoerd sinds 2005, doch
hiervoor werden nog geen werkingsmiddelen verkregen. Het betreft :
• Uitreiken van erkenningen en controleren van de erkende installaties. (90 tal mestbe/verwerkers;
10 verzamelpunten);
• 2-jaarlijks controleren van de 100 erkende installaties (cfr Overeenkomst tussen de Federale
Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
dd. 28 oktober 2005).
Opdracht
a) extra nitraatresiducontroles
aankondiging extra controles ( 5.000 brieven x € 1,5 )
b) Opvolging natraject nitraatresidu
Brief- en verzendingskosten resultaten ( 2.300 x € 1,5 & boetes ( 1.200 x € 5,5)
c) Opvolgen verbod op gebruik van fosfor uit kunstmest
Brief- en verzendinskosten ( 2.000 x € 1,5 )
d) Intensiveren opvolgen overbemesting niet - overschotsbedrijven en niet
bewezen mestafzet van overschotsbedrijven
Brief- en verzendingskosten waarschuwingen ( 2.000x € 1,5 & boetes ( 500 x €
5,5 )
e) AGR-GPS opvolging verder uitbouwen en integreren in werking Mestbank
f) Taken in het kader van verordening 1774 (excl. erkenning labo’s)
TOTAAL

Bedrag euro
€ 7.500
€ 10.050
€ 3.000
€ 5.750

€ 26.300

begroting extra personeelskosten
Opdracht
Niveau A
Niveau B
a) nitraatresidumetingen
0,5 ir.
0,5
b) Opvolging natraject nitraatresidu
2,5 ir.
16,5
- versturen waarschuwingen en opvolging : 0,5 VTE B
- uitschrijven boetes, behandelen bezwaren, inning en invordering van de
boetes ( 1.230 tal boetes, 500 tal bezwaren ) : 0,5 VTE A; 1,5 VTE B
- toezicht en opvolging op terrein van de laboratoria met betrekking tot
correcte staalnames ( 5 % van de te nemen stalen) : 0,75 VTE B
- uitvoeren bedrijfsaudits :
1) lichte screening : 1000 x 2 mensdagen = 2000 mensdagen
2) volledige audit : 230 x 5 mensdagen = 1150 mensdagen
2 VTE A en 13,75 VTE B
c) Opvolgen verbod op gebruik van fosfor uit kunstmest
1
( 2.000 aanvragen aan 10 dossiers/dag = 200 mensdagen )
d) Intensiveren opvolgen overbemesting niet - overschotsbedrijven en niet
4,5 ir.
3
bewezen mestafzet van overschotsbedrijven.
Screening = 50 werkdagen of 0,25 VTE niveau B.
Afdruk + verzending = 20 werkdagen of 0,1 VTE niveau B.
Ontvangen landbouwers, bespreking dossier + nazorg : 1.000 werkdagen of 2,5
VTE niveau A en 2,5 VTE niveau B.
Bezwaren inhoudelijk onderzoeken en beantwoorden : 400 mensdagen of 2
VTE niveau A.
Inning en invordering boetes : 0,15 VTE niveau B.
e) AGR-GPS opvolging verder uitbouwen en integreren in werking Mestbank
1 ir.
2
- uitwerken risicoanalyses, afstemming met terreincontroles 0,5 VTE niveau A
- de inhoudelijk technische ondersteuning en opvolging van de mestvoerders : 0,
5 VTE niveau A
- extra transportcontroles tijdens transportperiode ( 1 controleploeg per
provincie gedurende 6 maanden = 2 x 5 x 40 controledagen = 400 werkdagen =
2 VTE niveau B )
f) Taken in het kader van verordening 1774
1 ir.
1,5
- Erkenningen voor 90 mestbe/verwerkers (aan 4 mensdagen/dossier) : 0,8 VTE
niveau B + 1 VTE niveau A
- Erkenningen voor 10 verzamelpunten voor export (aan 4 mensdagen/dossier )
= 0,2 VTE niveau B
- Het 2-jaarlijks controleren van de 100 erkende installaties (aan mensdagen per
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dossier) = 0,5 VTE niveau B
TOTAAL

9,5

24,5

Basisallocatie 61.45 : Kapitaalsdotatie aan Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank

GVK
GOK

Krediet
745
745

2004
Uitvoering %
100%
77%

Krediet
750
750

2005
Uitvoering %
100%
88%

2006
Krediet
763
763

2007
Krediet
774
774

Deze basisallocatie bevat de investeringen voor de eigen werking. Meer in het bijzonder gaat het over de
informatica-investeringen en over de uitgaven voor meubilair, kantoormachines, bedrijfswagens en
installaties.
Teneinde de taken die door het mestdecreet aan de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank,
opgedragen zijn te kunnen uitvoeren, zijn investeringsmiddelen absoluut noodzakelijk.
Een van de strategische sterkten van de afdeling mestbank is haar zeer goed uitgeruste databank. In het
bijzonder kan hier de nadruk gelegd worden op de aangiftendatabank (basis voor het berekenen van de
heffingen) en op de registratie van de gebruikspercelen. Deze worden in een geografische informatielaag
van de gebruikspercelen, gebiedsdekkend voor Vlaanderen geregistreerd.
Het moge duidelijk zijn dat deze realisaties een belangrijke input vergt aan uitrusting voor informatica
(toepassingen). De afdeling mestbank is dan ook in sterke mate geïnformatiseerd. Zoals bekend, gaan de
ontwikkelingen, zowel op het vlak van hardware als op het vlak van software, razendsnel vooruit. Naast de
vervanging van bestaande minder performante apparatuur door nieuwe dient ook de software, die veelal
maatwerk is, aangepast te worden.
Deze uitgaven zijn het onrechtstreeks gevolg van de opdrachten die statutair of decretaal aan de Vlaamse
Landmaatschappij zijn toegewezen (zie ook verantwoording bij programma 61.1, basisallocatie 41.48).

Hoofdstuk 2. Toelichting per ERS-code
Hierna volgt een bondig cijfermatig overzicht van de begroting VLM met een bondige becommentariëring
van de wijzigingen of verschuivingen tussen de begroting 2006 na begrotingscontrole en de
ontwerpbegroting 2007.
De bedragen zijn in duizend euro.

ONTVANGSTEN
ESR klasse 1 : Lopende ontvangsten van goederen en diensten
2006 na BC : 1.630
2007 BO : 1.055
De inkomsten uit verkopen van goederen en diensten worden lager geraamd in 2007 omdat er minder
inkomsten worden voorzien uit landbouweconomische studies en tevens vetronen de inkomsten uit de
controle en toezicht op de ruilverkavelingswerken de laatse jaren een dalende tendens.
ESR klasse 2 : Rentes
2006 na BC : 529
2007 BO : 407
De afname is te verklaren door de daling van het aantal pachtinkomsten door de verkoop van de gronden De
Merode.
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ESR klasse 3 : Inkomensoverdrachten van andere sectoren
2006 na BC : 1.399
2007 BO : 1.508
Enerzijds is het geraamde bedrag voor de te ontvangen “nadelige saldi” in het kader van de ruilverkaveling
verminderd van 1.328 keuro naar 1.115 keuro. Daarnaast zijn er bijkomende ontvangsten vanwege het IOK
voor grondenbank “De Kluis” ten bedrage van 203 keuro en vanwege de VZW Natuurpunt beheer voor de
grondenbank “Zwarte Beek” voor 130 keuro.
ESR klasse 4 : Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid
2006 na BC : 38.599 2007 BO : 42.467
Afgezien van de indexaties en de toekenning van 216 keuro voor startbanen, is deze sterke toename het
gevolg van de verhoging van de werkingsdotatie van de Mestbank met 1.750 keuro voor de uitvoering van
bijkomende opdrachten ingevolge het afsluiten van een overeenkomst tussen de federale overheid en de 3
gewesten in het kader van verordening 1774 (cfr Overeenkomst tussen de Federale Staat en de Gewesten
inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten dd. 28 oktober 2005). Er werd voor
575 keuro middelen toegekend aan de VLM voor de werving van 13 bedrijfsplanners die in de 5 provincies
(in samenwerking met onder meer de regionale landschappen) instaan voor de realisatie van
beheerovereenkomsten op het terrein in het kader van de volgende programmeringsperiode van het Europese
plattelandsontwikkelingsbeleid (2007 – 2013). Tevens werd er voor 326 keuro middelen toegekend aan de
VLM om het Europese en Vlaamse plattelandsbeleid verder uit te bouwen.
ESR klasse 5 : Kapitaalsoverdrachten van andere sectoren
2006 na BC : 2.757
2007 BO : 1.000
De EOGFL ontvangsten als bijdrage in de werken worden lager geraamd in 2007. In 2006 was er ingevolge
de
overeenkomst met BAM in het kader van de realisatie van natuurbegeleidende maatregelen bij de aanleg van
de
Oosterweelverbinding een overeenkomst afgesloten waarbij in de begroting 2006 de ontvangst van de
financiering vanwege BAM werd ingeschreven voor 1.500 keuro.
ESR klasse 6 : Kapitaalsoverdrachten binnen de sector overheid
2006 na BC : 24.633 2007 BO : 21.287
Het verschil is voornamelijk te verklaren door de wijzigingen in de ontvangsten van de werkingsmiddelen
voor de diverse grondenbanken. Tevens is er in 2007 1.000 keuro voorzien voor de verwervingen ingevolge
de SEVESO- II richtlijn.

UITGAVEN
ESR klasse 11: Lonen en sociale lasten
2006 na BC : 31.655 2007 BO : 33.922
De verhoging is het gevolg van de toename in de loonkosten vanwege : de startbanen en de bijkomende
opdrachten VLM ( bedrijfsplanners en uitbouw Plattelandsbeleid ) en mestbank ( bijkomende opdrachten in
het kader van verordening 1774 ) zoals vermeld onder ESR klasse 4 aan de ontvangstenzijde.
ESR klasse 12 : Aankopen van niet – duurzame goederen en diensten
2006 na BC : 10.368 2007 BO : 12.751
Deze verhoging is hoofdzakelijk te verklaren door een geraamde verhoging van 2.000 keuro in de
huisvestingskosten voorzien voor de renovatie en uitbreiding van het bestaande gebouw van de provinciale
afdeling Oost – Vlaanderen om een oplossing te bieden aan het plaatsgebrek.
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ESR klasse 3 : Inkomensoverdrachten aan andere sectoren
2006 na BC : 1.874
2007 BO : 1.641
Voor het begrotingsjaar 2007 wordt er voor 250 keuro minder uitgaven geraamd aan “batige saldi” in het
kader van de ruilverkaveling.
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PROGRAMMA 61.2
NATUUR
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN EN DE
UITGAVEN
ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
0
0

2004
Uitvoering %
-

begroot
0
0

2005
Uitvoering %
-

2006
Begroot bc
0
0

2007
raming
0
0

Krediet
8.813
6.169
4.048
0
0

2004
Uitvoering %
97,95%
97,90%
77,09%
-

Krediet
9.138
4.376
5.189
0
0

2005
Uitvoering %
93,69%
90,99%
91,12%
-

2006
Krediet
10.352
3.833
3.976
0
0

2007
Krediet
9.361
4.170
4.538
0
0

UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Op de programma’s 61.2 en 61.3 worden zowel kredieten van het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB) als van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) ingeschreven. In de mate van
het mogelijke werd bij deze begrotingsopmaak werk gemaakt van het bundelen van de kredieten
van INBO onder het programma 61.2 en de kredieten van ANB onder het programma 61.3.
In wat volgt, worden de kredieten op programma 61.2 voor ANB en INBO afzonderlijk besproken.

A. ANB op programma 61.2

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen


Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door
instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam
gebruik van ecosystemen en soorten
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B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar
het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.
C. Instrumenten
post

Maatregel

16121105
16121220
16121220
16121220
16121220
16121220
16121220
16124141
16125280
16125280
16126103
16126140

Biodiversiteit
Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
Gebruiksvormen in het buitengebied
Natuur- en bosgebieden toegankelijker maken
Natuurrichtplannen ontwikkelen
Versterking deelname internationaal natuur- en bosbeleid
Zorgplicht bekendmaken
Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Het programma 61.2 heeft betrekking op (delen van) de beleidsvoorbereiding, de specifieke werkingskosten,
de subsidies, het beleidsvoorbereidend en toegepast wetenschappelijk onderzoek.
Basisallocatie 11.05: salarissen en toelagen voor het specifiek personeel van de afdeling Natuur met
betrekking tot onder meer de projecten Life-mars, Life-feydra, samenwerkingsovereenkomst lokale
overheden, Europese natuurgebonden richtlijnen, ruimtelijk beleid, beheerscommissie
linkerscheldeoever, groenjobs, en het NEC De nachtegaal (pro memorie)
2004
GVK
GOK

Krediet
935
933

2005
Uitvoering
89,67%
89,78%

Krediet
991
991

Uitvoering
85%
85%

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
0

Dit krediet omvatte salarissen en toelagen van het specifiek niet statutair personeel van de afdeling Natuur.
Vanaf het begrotingsjaar 2006 is het krediet van basisallocatie 11.05 overgeheveld naar en samengevoegd
met het krediet op basisallocatie 11.07 .Vanaf 2007 is de basisallocatie 11.07 op haar beurt samengevoegd
met basisallocatie 11 08 van programma 61.30.
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Basisallocatie 11.07: salarissen en toelagen voor het specifiek personeel van de afdeling Natuur met
betrekking tot onder meer de projecten Life-mars, Life-feydra, samenwerkingsovereenkomst lokale
overheden, Europese natuurgebonden richtlijnen, ruimtelijk beleid, beheerscommissie
linkerscheldeoever, groenjobs, en het NEC De nachtegaal (pro memorie)
2004
NGK

Krediet
2674

2005
Uitvoering
100%

Krediet
3206

Uitvoering
83 %

2006
Krediet
3665

2007
Krediet
0

Dit krediet omvatte salarissen en toelagen van het specifiek niet statutair personeel van de afdeling Natuur
met betrekking tot onder meer de verscheidene projecten.
Vanaf het begrotingsjaar 2007 is het krediet van basisallocatie 11.07 overgeheveld naar en samengevoegd
met het krediet op basisallocatie 11.08 van programma 61.30 . De afdelingen Natuur en Bos en Groen zijn
door de realisatie van de structuur wijziging binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ingevolge
het plan Beter Bestuurlijk Beleid samengevoegd tot het Agentschap voor Natuur en Bos . Binnen het
Agentschap worden de salarissen en toelagen van het specifiek niet statutair personeel ondergebracht in
dezelfde basisallocatie .De financiële organisatie wordt aldus in overeenstemming gebracht met de structuur
van het Agentschap.
Basisallocatie 12.01 : specifieke werkingskosten inzake natuurbehoud en natuurinrichting

NGK
BVJ

Krediet
254
1

2004
Uitvoering
100%
0%

Krediet
354
0

2005
Uitvoering
100%
0%

2006
Krediet
958
0

2007
Krediet
0
0

Dit krediet omvatte de algemene werkingskosten voor personeelsleden van de vroegere afdeling Natuur.

Vanaf het begrotingsjaar 2007 is het krediet van basisallocatie 12.01 overgeheveld naar en samengevoegd
met het krediet op basisallocatie 12.01 van programma 61.30 . De afdelingen Natuur en Bos en Groen zijn
door de realisatie van de structuur wijziging binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ingevolge
het plan Beter Bestuurlijk Beleid samengevoegd tot het Agentschap voor Natuur en Bos. Binnen het
Agentschap worden de werkingskosten van het personeel ondergebracht in dezelfde basisallocatie.De
financiële organisatie wordt aldus in overeenstemming gebracht met de structuur van het Agentschap.
Basisallocatie 12.20: Allerhande uitgaven in verband met communicatie en sensibilisering
2004
GVK
GOK

Krediet
218
427

2005
Uitvoering
95%
64%

Krediet
215
415

Uitvoering
93%
95%

2006
Krediet
218
368

2007
Krediet
220
220

In 2006 werd er bij de begrotingscontrole een éénmalig bedrag van 150kEuro GOK bij aangevraagd op deze
basisallocatie.
Volgende uitgaven worden o.a. gefinancierd op deze ba.:
-

Voor elk van de Life-projecten, Interreg-projecten en andere internationale programma’s loopt een
projecteigen communicatieplan met brochures, folders, persconferenties, en website-ontwikkelingen
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-

Zorgplicht bekendmaken: de code goede natuurpraktijk wordt verder geactualiseerd en uitgebreid en er
worden nieuwe onderwerpen aan toegevoegd. Er wordt verder terreintraining voorzien in Natura 2000gebieden, waarbij gerichte communicatie-acties zullen zorgen voor een verdere regionale sensibilisatie en
draagvlakverbreding.

-

Er worden verder overlegmomenten voorzien in verband met ruimtelijke uitvoeringsplannen en ruimtelijke
ordening in het algemeen

-

Samenwerkingscharter met de jeugdsector verder vorm geven. Input kan ondermeer via opvolging van het
Argus-project Go4Nature.

-

Soortendiversiteit: de ontwerptekst voor het uitvoeringsbesluit wordt verfijnd waar nodig. Na de
goedkeuring in 2006, kan in 2007 gestart worden met vorming en sensibilisering. De uitwerking
van pilootprojecten voor bestrijding van exoten wordt verder gezet. Het voornemen is om vanaf
2006 op te starten met de bestrijding van de rosse stekelstaart. Deze moeten samen gaan met een
gepaste communicatie.

-

De ondersteuning van internationale samenwerkingsprojecten wordt voortgezet. Waar mogelijk wordt
een actieve participatie in de besprekingen van de programma's van de conventies en overeenkomsten
versterkt. In het kader van een effectievere opvolging van en rapportering voor conventies en
overeenkomsten wordt actief bijgedragen aan het proces voor harmonisering en stroomlijning van
rapportering inzake biodiversiteit. Er wordt verder gewerkt aan verbeterde communicatie over
internationale processen.

-

Sensibiliseren ruime publiek
- Realisatie Communicatieacties 2007. Het gaat hier hoofdzakelijk om het ontwerp, realisatie en
plaatsing van 24 infoborden verspreid over 12 militaire domeinen in Vlaanderen.
- Sensibilisatiecampagne rond LIFE project op militaire domeinen. Groots opgezette campagne.
Concepttitel: “Spottersdag” . Volledige campagne met folders, posters, website. Evenals infoborden,
advertenties, tentoonstelling, enz.
Het LIFE project is een Europees project. Elders in Europa lopen nog gelijkaardige projecten. Om
ervaringen met elkaar uit te wisselen, zijn reizen naar lidstaten met gelijkaardige projecten noodzakelijk.
Ook in het opzetten van een Europees netwerk speelt dit een grote rol.

-

-

Nieuwsbrief: De Nieuwsbrief “Natuur, daar zorgen we voor” zal vervangen worden door een
gezamenlijke nieuwsbrief uitgaande van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Basisallocatie 33.80: subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de
Nationale Loterij voor dierenwelzijn.
2004
NGK

Krediet
80

2005
Uitvoering
100%

Krediet
125

Uitvoering
100%

2006
Krediet
50

2007
Krediet
40

Ingevolge het Lambertmontakkoord en de bijzondere wet van 13 juni 2003 tot herfinanciering van de
gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten worden jaarlijks, vanaf het
begrotingsjaar 2002, nieuwe financiële middelen aan de gemeenschappen toegekend, waaronder een vast
percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij.
De voorwaarden voor de toekenning van subsidies uit de aan de Vlaamse Gemeenschap toekomende winst
van de Nationale Loterij voor bepaalde doeleinden van openbaar nut, zijn geregeld in het besluit van de
Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig
van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij.
Aangezien de vogelopvangcentra door het terug loslaten van beschermde en rode lijst soorten meehelpen aan
soortbescherming wordt een subsidie hiervoor voorzien.
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Basisallocatie 41.41: Overdrachten in het kader van natuurinrichting aan de Vlaamse
Landmaatschappij.
2004
GVK
GOK

Krediet
368
235

2005
Uitvoering
93,72%
48,18%

Krediet
306
138

Uitvoering
90,30 %
91,38 %

2006
Krediet
709
340

2007
Krediet
717
629

In tegenstelling tot basisallocatie 12.01 worden op deze allocatie uitgaven met de Vlaamse landmaatschappij
als begunstigde vastgelegd. Deze vallen uiteen in 3 belangrijke luiken.
Ter voorbereiding van de uitvoering van een natuurinrichtingsproject, dienen veelal een aantal
gebiedsspecifieke parameters in detail onderzocht te worden. Samen met VLM wordt bepaald welke
bijkomende gegevens nodig zijn, waarna hiervoor een studie wordt uitgeschreven. De resultaten van deze
studies dienen ter onderbouwing van de verschillende rapporten die tijdens het verloop van een
natuurinrichtingsproject dienen opgesteld te worden.
Eenmaal natuurinrichtingswerken zijn uitgevoerd, is het belangrijk de efficiëntie en effectiviteit van de
genomen maatregelen op te volgen, teneinde hier lering voor andere projecten uit te kunnen trekken. Voor de
monitoring van een vijftal projecten in uitvoering zijn daarom in 2007 middelen voorzien.
Het instrument natuurinrichting voorziet de mogelijkheid van uitbetaling van vergoedingen voor
inkomensderving als gevolg van in het kader van natuurinrichting genomen maatregelen. Het gaat hierbij per
project om een éénmalig feit (niet in alle projecten dienen trouwens vergoedingen uitgekeerd). Voor 2007
wordt een vastlegging voor vergoedingen voorzien voor het natuurinrichtingsproject Oostends Krekengebied
ten belopen van 550kEUR. Dit bedrag is een raming gebaseerd op een grondclassificatie die meer- en
minwaarden van percelen voor en na uitvoering van de werken in rekening brengt.

Basisallocatie 52.80: Subsidies gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de
Nationale Loterij voor de aankoop van natuurgebieden
2004
NGK

Krediet
775

2005
Uitvoering
78%

Krediet
296

Uitvoering
100%

2006
Krediet
321

2007
Krediet
257

Ingevolge het Lambertmontakkoord en de bijzondere wet van 13 juni 2003 tot herfinanciering van de
gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten worden jaarlijks, vanaf het
begrotingsjaar 2002, nieuwe financiële middelen aan de gemeenschappen toegekend, waaronder een vast
percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij.
De voorwaarden voor de toekenning van subsidies uit de aan de Vlaamse Gemeenschap toekomende winst
van de Nationale Loterij voor bepaalde doeleinden van openbaar nut, zijn geregeld in het besluit van de
Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig
van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij.
De aankoop van natuurgebieden komt voor deze subsidiering in aanmerking.

Basisallocatie 61.40: Investeringsdotatie, met inbegrip van voorschotten, aan de Vlaamse
Landmaatschappij, met betrekking tot natuurinrichting
2004
GVK
GOK

Krediet
4583
2327

2005
Uitvoering
100%
76%

Krediet
2798
3480

Uitvoering
93%
94%

2006
Krediet
2840
3189

2007
Krediet
2883
3237
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Basisallocatie 61.40 is voorzien voor de uitvoering van natuurinrichtingswerken op terrein.
Na uitwerken en goedkeuren van de te nemen maatregelen, wordt overgegaan tot daadwerkelijke realisatie.
In eerste instantie wordt de technische voorbereiding van de werken aangevat via de uitwerking van een
projectuitvoeringsplan (opstellen van technisch plan van de werken en uitvoeringsdossier,
bodembemonstering voor grondverzet, veiligheidscoördinatie, ev. MER-procedure). Vervolgens gaat, na
goedkeuring, de daadwerkelijke uitvoering van de werken via aanneming door. Begunstigde van deze
vastleggingen is normaal de Vlaamse Landmaatschappij.
Voor 2007 worden vastleggingen voor werken voorzien in volgende natuurinrichtingsprojecten: Bergerven,
Zwarte Beek, Dijlevallei, Turnhouts Vennengebied, Stropers, Noordduinen, en Oostends Krekengebied. In
vele van deze projecten gaat het om grond- of waterwerken wat meteen de grootte van de vastleggingen
bepaalt (gemiddeld ongeveer 250 k.euro per vastlegging).
De vastlegging voor werken in het project Oostends Krekengebied hangt samen met de vastlegging voor
vergoedingen voor dit project op ba 4141.
Opstart van een natuurinrichtingsproject rond Averbode Bos en Heide wordt voorzien. Voor dit project is
een Life-project goedgekeurd, dat voorziet in een medefinanciering vanuit EU van in totaal 1.045 k.euro.
Ook voor 2 andere projecten wordt Life-financiering voorzien.

Basisallocatie 74.03: Aankoop van specifiek materiaal, machines, meubilair en
vervoermiddelen voor de afdeling Natuur (pro memorie).
2004
NVK
BVJ

Krediet
482
10

2005
Uitvoering
98%
100%

Krediet
440
0

Uitvoering
99%
0%

2006
Krediet
459
0

2007
Krediet
0
0

Vanaf het begrotingsjaar 2007 is het krediet van basisallocatie 74.03 overgeheveld naar en samengevoegd
met het krediet op basisallocatie 74.05 van programma 61.30. De afdelingen Natuur en Bos en Groen zijn
door de realisatie van de structuur wijziging binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ingevolge
het plan Beter Bestuurlijk Beleid samengevoegd tot het Agentschap voor Natuur en Bos. Binnen het
Agentschap worden de werkingskosten van het personeel ondergebracht in dezelfde basisallocatie. De
financiële organisatie wordt aldus in overeenstemming gebracht met de structuur van het Agentschap.
B. INBO op programma 61.2

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen






Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door
instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam
gebruik van ecosystemen en soorten
Kennis ontwikkelen die zo goed mogelijk beleidsonderbouwend kan werken en in die zin ook wordt
gebruikt
De kloof verkleinen tussen producenten en gebruikers van wetenschappelijke kennis, zodat op termijn de
vraag accurater kan worden gesteld en het aanbod daar beter kan op inspelen
De rapportering optimaliseren en integreren als beleidsondersteunend instrument voor de verschillende
beleidsniveaus
Geïntegreerde milieu-informatie ontsluiten voor specifiek afgelijnde doelgroepen, instellingen en
bestuursniveaus
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B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar
het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

16121104
16121104
16121104
16121203
16121203
16121203
16121203
16121245
16121245
16121245
16121245
16127363
16127402
16127402
16127402

Biodiversiteit
Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
Monitoringprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
Biodiversiteit
Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
Monitoringprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in behee
Ecologische inpassing van de binnenvisserij
Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
Monitoringprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
Biodiversiteit
Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
Monitoringprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 11.04: Salarissen en toelagen personeel anders dan vast en stagedoend personeel van het
INBO
2004
NGK

Krediet
3450

2005
Uitvoering
98,89%

Krediet
3514

Uitvoering
98,92%

2006
Krediet
3628

2007
Krediet
6441

Deze basisallocatie wordt vanaf 2007 samengevoegd met basisallocaties 11.05 en 11.07 van programma
61.3.
De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor de tewerkstelling van contractuele
personeelsleden in het kader van beleidsvoorbereidende en beleidsondersteunende projecten. Ook de
medewerkers voor het opstellen van de Biologische Waarderingskaart en het Natuurrapport vallen ten laste
van dit krediet. Eveneens worden via deze basisallocatie een aantal groenarbeiders betaald die instaan voor
veldwerk i.v.m. het onderzoek rond het behoud en het gebruik van genetische bronnen, de aanleg van
proefpercelen, het onderzoek inzake visstandsbeheer en het onderzoek inzake visteelt. Tot slot worden via
deze basisallocatie een aantal contractuele personeelsleden betaald die instaan voor de horizontale
ondersteuning (administratie, bibliotheek, ICT, enz.).
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In het kader van BBB werden de onderzoekers “Landelijk Waterbeheer” toegewezen aan de VMM. Hun
weddekrediet wordt overgedragen (230 kEuro) naar de VMM-werkingsdotatie op ba. 61.1 4146.
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stopt vanaf 2007 met het overdragen van een krediet dat het
INBO toeliet een aantal studies voor het ANB uit te voeren. De bijhorende kredieten (455 kEuro) worden
dan ook terug overgeheveld naar ba. 1108 van programma 61.3.
Basisallocatie 12.03: Specifieke werkingskosten INBO
2004
NGK

Krediet
703

2005
Uitvoering
100%

Krediet
850

Uitvoering
100%

2006
Krediet
998

2007
Krediet
2036

Deze basisallocatie wordt vanaf 2007 samengevoegd met programma 61.3 basisallocatie 12.02.
De werkingskredieten worden o.a. aangewend voor het onderhoud en de werking van de
computerinfrastructuur, de uitbouw van een wetenschappelijke referentiebibliotheek, de uitgave van eigen
publicaties, onderzoeksuitgaven, specifieke kledij, de werkingskosten van de laboratoria, analysekosten,
brandstof en onderhoud van het wagenpark, buitenlandse zendingen, specifieke vormingsactiviteiten,
portkosten, enz. Sinds 2004 worden tevens de reis- en verblijfkosten van de contractuele personeelsleden
aangerekend op deze basisallocatie.
De specifieke werkingskosten inzake natuurbehoud (voormalige ba. 61.2 1203) hebben o.a. tot doel de eigen
diensten volledig inzetbaar te houden en de kwaliteit ervan te verbeteren, betere informatie te verschaffen
van de Vlaamse Overheid over de doelstellingen van het natuurbehoud en het beheer van de terreinen,
vergoedingen van deskundigen in kader van vogelbescherming en de reis- en verblijfskosten van
groenarbeiders en niet statutaire personeelsleden van het Agentschap te betalen.
Een bedrag van 25 k.euro wordt voorzien voor analyses van vervuilende stoffen in vissen in het kader van
het Cadmiumplan en voor de staalname voor blad- en naaldanalyses voor het Bosbodemmeetnet.
Voor de stijging van de energieprijzen wordt een bijkomend budget van 39 kEuro voorzien.
Verder wordt er nog 20 k.euro gecompenseerd op ba. 361B3308 en 61.2 1104 ter financiering van de werkingskost van
de 3 biologische monitoren. Hiernaast komt er 31 k.euro over ter betaling van de reiskosten van INBO-personeel (van
61.2 1104) en verschuift er 4 k.euro naar 61.3 1201.

Basisallocatie 12.45: Allerhande uitgaven van het INBO i.v.m. dringende studies of opdrachten van
algemeen dienstbetoon
2004
GVK
GOK

Krediet
65
124

2005
Uitvoering
99,85%
96,35%

Krediet
66
165

Uitvoering
100%
56,80%

2006
Krediet
66
79

2007
Krediet
196
298

Deze basisallocatie wordt vanaf 2007 samengevoegd met programma 61.3 basisallocatie 12.46.
Het nut van deze kredieten is gesitueerd op een dubbel vlak: enerzijds biedt het de mogelijkheid om naar
diverse instanties toe een degelijk wetenschappelijk onderbouwd beleidsadvies te vertrekken - ook binnen
disciplines die niet bij het eigen personeel van het instituut aanwezig zijn; anderzijds laat het toe om in te
spelen op onverwachte en niet te voorziene beleidsvragen en om aanvullende onderzoeksnoden buiten
programmatie te realiseren.
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Basisallocatie 73.63: Investeringsuitgaven van alle aard door het INBO i.v.m. de aanleg, de
instandhouding, de verbetering van proefvelden, zaadtuinen, arboreta, kwekerijen, zaadbestanden,
enz
2004
GVK
GOK

Krediet
0
0

2005
Uitvoering

Krediet
0
0

Uitvoering

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
154
154

De kredieten voorzien op deze basisallocatie betreffen investeringsuitgaven voor onderzoeksinfrastructuur.
Deze basisallocatie wordt vanaf 2007 samengevoegd met programma 61.3 basisallocatie 74.03. Verder wordt
een overheveling van 129 kEuro naar basisallocaties 11.04 en 74.02 van programma 61.2 voorzien.
Basisallocatie 74.02: Aankoop van specifiek materiaal voor specifieke uitrusting van het INBO
(machines, meubilair, materiaal, apparatuur en vervoersmiddelen)
2004
NGK

Krediet
365

2005
Uitvoering
100%

Krediet
262

Uitvoering
100%

2006
Krediet
273

2007
Krediet
587

Deze basisallocatie wordt vanaf 2007 samengevoegd met programma 61.3 basisallocatie 74.03.
De kredieten voorzien op deze basisallocatie zijn noodzakelijk teneinde het Instituut in staat te stellen op
adequate wijze in te spelen op allerhande beleidsvragen. Zowel voor de lange termijn monitoring als ad hocprojecten zijn apparatuur en software noodzakelijk. Via dit krediet wordt dan ook enerzijds de nodige harden software voor de verwerking van de wetenschappelijke data aangeschaft, anderzijds wordt de apparatuur,
de software en het meubilair aangekocht die nodig zijn voor het opzetten van specifieke proefopstellingen in
het veld. Tevens wordt dit krediet gebruikt voor de gefaseerde aanschaf van laboratoriumapparatuur, de
vervanging en eventuele uitbreiding van het wagenpark, enz.
Een overheveling van 52 k.euro van basisallocatie 73.63 van het programma 61.2 naar deze basisallocatie
wordt voorzien voor de vervanging van een aantal dienstwagens. Het wagenpark is verouderd en het
jaarlijks gereserveerde bedrag voor de vernieuwing van het wagenpark zal niet volstaan.
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PROGRAMMA 61.3
BOS EN GROEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
0
3.100

2004
Uitvoering %
129,34%

begroot
0
3.300

2005
Uitvoering %
111,05%

2006
Begroot bc
0
3.600

2007
raming
0
4.880

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
5.422
7.631
7.979
9.366
0

2004
Uitvoering %
99,37%
94,11%
88,45%
19,29%
-

Krediet
5.751
8.024
8.449
9.756
0

2005
Uitvoering %
98,93%
94,90%
94,22%
25,39%
-

2006
Krediet
6.242
8.735
8.128
3.000
0

2007
Krediet
3.478
14.400
13.655
4.400
0

UITGAVEN

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Op de programma’s 61.2 en 61.3 worden zowel kredieten van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) als
van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) ingeschreven. In de mate van het mogelijke werd bij
deze begrotingsopmaak werk gemaakt van het bundelen van de kredieten van INBO onder het programma
61.2 en de kredieten van ANB onder het programma 61.3.
In wat volgt, worden de kredieten op programma 61.3 voor ANB en INBO afzonderlijk besproken.

A. ANB op programma 61.3

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Het programma 61.3 heeft betrekking op (delen van) de beleidsvoorbereiding, de specifieke werkingskosten,
de subsidies, het beleidsvoorbereidend en toegepast wetenschappelijk onderzoek inzake bossen en bosbouw,
parken en groenvoorziening, riviervisserij, jacht en vogelbescherming.

A. Strategische doelstellingen


Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door
instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam
gebruik van ecosystemen en soorten
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B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar
het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

C. Instrumenten
Post

Maatregel

16131108
16131108
16131108
16131108
16131108
16131108
16131201
16131220
16131220
16131220
16131220
16131263
16131263
16131263
16131263
16131270
16131270
16131291
16133303
16133380
16133401
16135320
16136361
16136362
16137090
16137190
16137391
16137405
16137405
16137406

Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in behee
Ecologische inpassing van de binnenvisserij
Extra 38.000 ha natuurgebied op ruimtelijke uitvoeringsplannen
Biodiversiteit
Principes harmonisch park- en groenbeheer
Biodiversiteit
Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
Natuur- en bosgebieden toegankelijker maken
Principes harmonisch park- en groenbeheer
10.000 ha bosuitbreiding realiseren
Biodiversiteit in het stedelijk milieu
Monitoringprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
Samenwerking met lokale en provinciale besturen
Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in behee
Ecologische inpassing van de binnenvisserij
Biodiversiteit
Een netwerk van bosgroepen realiseren en ondersteunen
Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in behee
Bestaande bossen vrijwaren en beschermen tegen vernietiging
Ecologische inpassing van de binnenvisserij
Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in behee
Biodiversiteit

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

975

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Basisallocatie 36.01: Bossencompensatiefonds - bosbehoudsbijdragen (art. 90 bis, decreet 13/06/1990)
2004
TO

Raming
2.500

2005
Uitvoering
126,06%

Raming
2.500

Uitvoering
113,41%

2006
Raming bc
2.750

2007
Raming
2.800

Deze basisallocatie bevat inkomsten uit het boscompensatiefonds in uitvoering van
- art.90bis van het Bosdecreet
- BVR (16/02/2001) tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en
ontheffing van het verbod op ontbossing
Deze inkomst is afhankelijk van het aantal bouwaanvragen, het aantal afgeleverde stedenbouwkundige
vergunningen tot ontbossing, het aantal verleende ontheffingen .Deze inkomst is dus conjunctuurgebonden .
- Het basisbedrag is vastgelegd.
- De bosbehoudsbijdrage wordt berekend als volgt: de ontboste oppervlakte x de compensatiefactor x
het basisbedrag .
- De compensatiefactor hangt af van de ecologische waarde van het bos, waarbij de samenstelling van
de boomsoorten als criterium geldt.
Compensatiefactor 1: niet-inheems loofbos of naaldbos, waarvan het grondvlak uit minstens 80%
niet-inheems loofhout, naaldhout of een menging hiervan bestaat
Compensatiefactor 1,5: gemengd bos (naaldhout en loofhout), waarvan het grondvlak inheems
loofhout tussen 20 en 80 % ligt.
Compensatiefactor 2: inheems loofhout, waarvan het grondvlak uit minstens 80% inheems loofhout
bestaat.
Basisallocatie 36.03: Visserijverloven (Visserijfonds, art. 17 en 18 decreet 21.12.1990)
2004
TO

Raming
600

2005
Uitvoering
143,01%

Raming
800

Uitvoering
103,67%

2006
Raming bc
850

2007
Raming
780

De visserijverloven zijn wettelijk geregeld door de wet van1 juli 1954 op de riviervisserij. Decreet van 21
december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1991 artikel 17 en 18 betreffende het visserijfonds en het decreet van 21 december 1994 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995.
Er zijn drie soorten visverloven. De inkomsten van de visverloven komen integraal ten goede aan het
Visserijfonds. De prijs der visverloven is niet geïndexeerd. De laatste prijsverhoging dateert van 1995. In
2004 wordt nachtvisserij toegestaan in bepaalde waterlopen. Hiervoor is een visverlof van € 45,86 nodig
(BVR. 17 oktober 2003 en decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2004).
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UITGAVEN
Basisallocatie 11.08: Salarissen en toelagen van de groenarbeiders en van personeel andere dan vast en
stagedoend personeel van de IVA Agentschap voor Natuur en Bos

GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
5.220
96%
5.220
96%

2005
Krediet
5.318
5.318

2006
Krediet
5.437
5.437

Uitvoering
96%
96%

2007
Krediet
11.840
11.840

Deze basisallocatie omvat de salarissen en toelagen van het personeel andere dan statutair personeel
(natuurarbeiders, bosarbeiders, groenarbeiders, personeel werkzaam in Life projecten). Alle salarissen en
toelagen van voornoemd personeel werden ondergebracht in deze basisallocatie omtrent alle voornoemd
personeel binnen het agentschap.
De basisallocatie is een samenvoeging van de basisallocaties 11.07 van programma 61.20, en 11.08 en 11.09
van programma 61.30. De omvorming tot Agentschap voor Natuur en Bos van de afdelingen natuur en bos
en groen noodzaakt de samenvoeging van alle salarissen en toelagen in een basisallocatie.
Er wordt 1.200 k.euro extra voorzien voor volgende uitgavenposten:
- Voor het project Life natuurherstelproject ZENO dienen er voor de periode van 4 jaar 1 A1 en 1 B1
aangeworven te worden.
-

Wat betreft de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een
heel belangrijke verantwoordelijkheid voor het overgangs- en eindbeheer binnen de
SIGMAPLANgebieden, zowel in de zin van zelf instaan voor beheer als qua toezicht op het beheer door
derden. Dit engagement kan slechts worden waargemaakt wanneer ook in voldoende personeel wordt
voorzien. Vanaf de tweede helft van 2006 wordt gestart met de opmaak van visies per gebiedscluster en
wordt ook de noodzaak aan projectingenieurs acuut. Op dit moment wordt het SIGMAPLAN
ondersteund door omgerekend 1,2 medewerkers. Gelet op het aantal gebiedsclusters (4) betekent dit dat
er in 2007 moet worden voorzien in 1 bijkomende projectverantwoordelijke (A1), en voor begin 2007
voor nog 2 bijkomende projectverantwoordelijken (A1).

Basisallocatie 11.09 : Salarissen en toelagen personeel van de IVA Agentschap voor Natuur en Bod
m.b.t. de projecten bosbouwmaatregelen ikv het plattelandsbeleid (POP), operationalisering
beheervisie openbare bossen, bosuitbreidingproject, coördinatie bosgroepen, databankbeheer,
bossencompensatiefonds, kwaliteitszorg en het secretariaat Vlaamse Hoge Bosraad en
Visserijcommissie
2004
GVK
GOK

Krediet
1.130
1.130

2005
Uitvoering
99%
99%

Krediet
1.415
1.415

Uitvoering
97%
97%

2006
Krediet
852
852

2007
Krediet
0
0

Deze basisallocatie wordt opgeheven. De kredieten worden overgeheveld en ze samengevoegd met de
kredieten op basisallocatie 11.08 van dit programma.
Basisallocatie 12.01: Specifieke werkingskosten inzake bosbouw, jacht, riviervisserij, groenvoorziening
andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties alsmede allerhande uitgaven ivm de werking en
de ondersteuning van de Vlaamse Hoge Bosraad

NGK

Krediet
132

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
129

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
725

2007
Krediet
1706
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De kredieten op de basisallocatie 12.01 van programma 61.2 en van programma 61.3 worden samengevoegd
in de basisallocatie 12.01 van programma 61.3. De twee vroegere afdelingen Natuur en Bos en Groen
werden omgevormd binnen het project beter bestuurlijk beleid tot het agentschap voor Natuur en Bos wat de
samenvoeging van de kredieten binnen dezelfde basisallocatie meebracht.
Deze basisallocatie omvat de kosten van de werking van het agentschap ten einde de eigen diensten op een
performante wijze inzetbaar te houden.

Basisallocatie 12.20 : Allerhande uitgaven in verband met communicatie

NGK

Krediet
256

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
259

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
262

2007
Krediet
265

Communicatie is een constant aandachtspunt bij alle activiteiten van het agentschap. Vooral is het belangrijk
dat de nieuwe regelgeving over toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten bekend gemaakt wordt.
Hierdoor wordt het maatschappelijk draagvlak rond bossen, natuurgebieden, parken en openbaar groen
vergroot wat belangrijk is in het realiseren van de beleidsdoelstellingen.
Basisallocatie 12.63 : Boskartering, bosinventarisatie en uitgaven van alle aard in verband met
beleidsgerichte studies en modelprojecten, op het gebied van bosbouw, groenvoorziening, jacht,
vogelbescherming en riviervisserij in Vlaanderen en internationaal verband

GVK
GOK

Krediet
238
386

2004
Uitvoering %
100%
59%

Krediet
238
378

2005
Uitvoering %
99%
95%

2006
Krediet
238
166

2007
Krediet
238
238

Het ontwerp actieplan park en groenbeleid en vooral het aspect integratie van groen in planologische
processen past volledig in de prioriteiten van het beleidsdomein. Hiervoor is het noodzakelijk dat over een
volwaardig inventaris beschikt wordt. Deze inventaris ondersteunt het ontwikkelen van een concreet
actieplan om in de rand rond Brussel een grote hoeveelheid groene percelen te verwerven. Verder leidt dit
inventaris mee tot het opzetten van beleidsindicatoren welke een objectieve evaluatie van het gevoerde
beleid toelaten en die het inzetten of het uitzetten van de bakens naar de toekomst toe mee bepalen.
Op dit artikel worden eveneens de vrijwillige bijdragen betaald in een aantal internationale engagementen,
zoals de Vlaamse bijdrage aan het EUFORGEN-programma in het kader van de ministeriële conferenties ter
bescherming van de bossen. Ook worden hiermee uitgaven betaald die passen in het Forest Focusprogramma van de EU, met name bepaalde analyses in het kader van het Europese onderzoek rond
bosvitaliteit.

Basisallocatie 12.70: Uniformkosten en specifieke dienstuitrusting ten behoeve van de
aangeslotenen bij het kledingfonds van de afdelingen Bos en Groen en Natuur

GVK
GOK

Krediet
144
144

2004
Uitvoering %
95%
100%

Krediet
146
146

2005
Uitvoering %
99%
100%

2006
Krediet
148
148

2007
Krediet
150
150

De politionele bevoegdheid vereist dat de groentechnici beschikken over de specifieke kledij die de
herkenbaarheid op het terrein waarborgt. De aangekochte uniformstukken en uitrustingsvoorwerpen zijn
zeer specialistisch.
Naar herkenbaarheid op het terrein toe en voor het uitvoeren van bewakings- en opsporingsacties is het
uniform een onmisbaar instrument.
Daarenboven verleent het uniform bij handhavingsoperaties
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(vogelvangst, jachtdelicten,…) aan de drager de nodige autoriteit. m die redenen werd het Kledingfonds van
Bos en Groen / Natuur bij KB opgericht.
Aan de aangeslotenen van het kledingfonds (bos- en natuurwachters, houtvesters, woudmeesters, ingenieurs)
wordt jaarlijks voor een bepaald bedrag aan uniformstukken en specifieke beschermkledij ter beschikking
gesteld.
Basisallocatie 12.91 : Werkingskosten ter uitvoering van het visserijfonds

VRK

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0%

Krediet
380

2005
Uitvoering %
0%

2006
Krediet
700

2007
Krediet
700

Dit variabel krediet is functie van het aantal verkochte visverloven. Het aantal hengelaars bleef nagenoeg
constant in 2006. Het voorziene krediet voor 2006 stemt overeen met deze realiteit.
Het instrument van het Visserijfonds is gericht op uitvoering van het visserijbeleid via de provinciale
visserijcommissies. De begroting van het visserijfonds houdt zoveel mogelijk rekening met de implementatie
van het visserijbeleid in het natuur-en milieubeleid van de Vlaamse regering.
De basisallocatie 12.91 dekt de werkingskosten ter ondersteuning van de activiteiten van de
visserijcommissies door visserijdeskundigen.
Het Visserijfonds is, bij wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het decreet van 21/12/1990, art.18 en 19
m.b.t. het Visserijfonds, ingesteld om de riviervisserij te verbeteren, de verontreiniging te bestrijden,het toezicht
te verscherpen en het beleid inzake de riviervisserij te ondersteunen. Het fonds wordt gestijfd door de
ontvangsten van de belasting op de visverloven; de ontvangsten worden aangewend om de werkingskosten ter
ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies te dekken. Het aantal vissers wordt voor 2007 op
55.000 geraamd.
Basisallocatie 33.03: Subsidies aan maatschappijen en verenigingen die werkzaamheden verrichten op
het gebied van en die zich bezighouden met de bevordering van de bosbouw, de groenvoorziening, de
jacht, de visserij en de vinkenkweek

NGK

Krediet
76

2004
Uitvoering %
91%

Krediet
46

2005
Uitvoering %
96%

2006
Krediet
46

2007
Krediet
61

Dit zijn subsidies die worden toegekend aan beleidsondersteunende verenigingen met als doel de
samenwerking met de overheid te stimuleren.
De kredieten worden verdeeld op basis van wettelijk vastgestelde criteria die bij ministerieel besluit
worden toegekend op basis van het BVR van 16/12/1992.
Basisallocatie 33.80 : Ondersteuning van bosgroepen en projecten beheerseenheden

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0%

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0%

2006
Krediet
50

2007
Krediet
40

Deze kredieten worden gebruikt om bosgroepen en projecten beheerseenheden te ondersteunen.
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Basisallocatie 34.01 : Betaling van schadevergoeding aan derden

NGK

Krediet
24

2004
Uitvoering %
17%

Krediet
24

2005
Uitvoering %
63%

2006
Krediet
24

2007
Krediet
24

Dit krediet omvat de vergoeding aan derden door teeltschade veroorzaakt door wild afkomstig van ANB
domeinen. Het betreft domeinen waar het jachtrecht niet werd verpacht zodat ook artikel 25 van het
jachtdecreet niet kan worden toegepast.

Basisallocatie 53.20 : Subsidies privé-boseigenaars voor boswerkzaamheden

GVK
GOK

Krediet
277
309

2004
Uitvoering %
88%
81%

Krediet
236
277

2005
Uitvoering %
75%
65%

2006
Krediet
277
381

2007
Krediet
277
320

Deze subsidies ondersteunen de privé-boseigenaarsverenigingen onder de voorwaarden opgenomen in het
subsidiebesluit waarbij de principes van duurzaam bosbeheer als leidraad worden gehanteerd. Deze subsidie
is wettelijk geregeld in het BVR van 29 april 1991 betreffende de subsidiëring van de eigenaars van privébossen en de erkenning van bosgroepen van privé-boseigenaars.
Basisallocatie 63.61 : Subsidies aan lagere overheden en aan verenigingen van openbaar belang voor
de uitvoering van werkzaamheden in bos- en groendomeinen en andere initiatieven in uitvoering van
het bosdecreet, initiatieven in het kader van het harmonisch park- en groenbeheer

GVK
GOK

Krediet
154
65

2004
Uitvoering %
81%
6%

Krediet
157
155

2005
Uitvoering %
87%
42%

2005
Krediet
1374
647

2007
Krediet
1395
607

Op deze basisallocatie worden volgende subsidiedossiers aangerekend :
- projectenoproep vernieuwende en voorbeeldstellend HPG-projecten
- sponsorproject in het kader van de Dag van het Park
- projecten in het kader van de boomplantdag
Op deze basisallocatie worden de subsidiedossiers van openbare boseigenaars aangerekend. Het betreft
subsidies voor bebossing en herbebossing (maar niet de subsidies voor de bebossing van landbouwgronden
die via het MINA-Fonds worden aangerekend), subsidies voor opmaak van uitgebreide bosbeheerplannen die
voldoen aan de criteria voor duurzaam bosbeheer en de subsidies ecologische bosfunctie. Actueel zijn er
verschillende projecten rond uitgebreide bosbeheerplannen in opmaak (totaal ongeveer 8.500ha) waarvan
naar verwachting voor ongeveer 1.350ha nieuwe projecten in 2007 zullen ingediend worden voor
vastlegging.
Basisallocatie 63.62 : Subsidies aan openbare besturen voor de verwerving van terreinen voor
bosaanleg, waarvan de financiële middelen werden gegenereerd via het betalen van een
bosbehoudsbijdrage als compensatiemaatregel, door de aanvrager van een stedenbouwkundige
vergunning tot ontbossing of een verkavelingsvergunning

VRK

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0%

Krediet
500

2005
Uitvoering %
0%

2005
Krediet
500

2007
Krediet
500

Eén van de doelstellingen van het Bosdecreet is het behoud en de bescherming van het Vlaamse bos.
Volgens art.90bis van dit Bosdecreet (van 13 juni 1990, art.90 bis, ingevoegd bij het decreet van 21 oktober
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1997 en gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 en 17 juli 2000) kan slecht in welbepaalde gevallen een
stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing worden verleend.
Met het oog op het behoud van een gelijkwaardig bosareaal wordt door de houder van de
stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing compensatie gegeven voor de ontbossing en wordt door de
houder van de verkavelingsvergunning compensatie gegeven voor de beboste delen van de verkaveling
waarvoor de verkavelingsvergunning wordt aangevraagd. De compensatie wordt gegeven op één van de
volgende wijzen: in natura (door een compenserende bebossing), door storting van een bosbehoudsbijdrage
of door een combinatie van beide. In het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels
inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing wordt het bedrag van de
bosbehoudsbijdrage bepaald. (besluit van 26/11/1999). Het basisbedrag van de bosbehoudsbijdrage bedraagt
1.98 euro/m². Afhankelijk van het type bos kan dit basisbedrag vermenigvuldigd worden met een factor 1.5
of 2. Het is noodzakelijk dat de financiële middelen die gegenereerd worden door deze bosbehouds-bijdrage
ook daadwerkelijk worden aangewend om nieuwe bebossingsprojecten te financieren.
Hier worden twee pistes gevolgd: enerzijds zal het Vlaams Gewest deze middelen zelf gebruiken om nieuw
te bebossen terreinen aan te kopen, anderzijds worden deze middelen onder de vorm van subsidies
doorgegeven aan de openbare besturen. Een vaste verdeelsleutel wordt ingevoerd namelijk 75 en 25.
Op dit variabel krediet komt het aandeel voor de openbare besturen te staan, dus 25 % van de totale
ontvangsten via compensatie.
Basisallocatie 70.90 : Uitgaven in het kader van door de EU gecofinancierde Lifeprojecten

VRK

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0%

Krediet
0

2005
Uitvoering %
0%

2005
Krediet
0

2007
Krediet
1300

De uitvoering van projecten met cofinanciering van de EU zijn aan een aantal voorwaarden onderhevig. Het
tijdig beëindigen van de projecten is vaak een voorwaarde. Binnen de begroting kunnen inkomsten zonder de
oprichting van een variabel krediet niet onmiddellijk worden aangewend voor uitgaven. Hierdoor werd vaak
veel tijd verloren om met een project te kunnen starten met het risico dat het project niet tijdig werd
afgewerkt wat het mislopen van de Europese tussenkomst voor gevolg heeft. Om dit te vermijden werd dit
VRK ingeschreven.

Basisallocatie 71.90 : Bossencompensatiefonds: kapitaalsuitgaven voor het financieren van nieuwe
bebossingsprojecten, waarvan de financiële middelen werden gegenereerd via het betalen van een
bosbehoudsbijdrage als compensatiemaatregel, door de aanvrager van een stedenbouwkundige
vergunning tot ontbossing of een verkavelingsvergunning

VRK

Krediet
5931

2004
Uitvoering %
19%

Krediet
1200

2005
Uitvoering %
777%

2006
Krediet
1700

2007
Krediet
1.700

De middelen van dit variabel krediet zijn afkomstig van de inkomsten uit de boscompensatieregeling zoals
bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels
inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing. Deze inkomsten zijn dus
afhankelijk van enerzijds de evolutie van het aantal toegestane ontbossingen door middel van de afgifte van
stedenbouwkundige vergunningen tot ontbossen en anderzijds de wijze van compensatie (compensatie via
compenserende bebossing in natura of via financiële compensatie).
De uitgaven worden besteed aan de aankoop door het Vlaams Gewest van te bebossen gronden.
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Basisallocatie 73.91 : Kapitaaluitgaven ter uitvoering van het visserijfonds

VRK

Krediet
0

2004
Uitvoering %
0%

Krediet
80

2005
Uitvoering %
0%

2006
Krediet
100

2007
Krediet
200

Dit variabel krediet is, samen met basisallocatie 12.91, functie van het aantal verkochte visverloven. Het
instrument van het Visserijfonds is gericht op uitvoering van het visserijbeleid via de provinciale
visserijcommissies. De begroting van het visserijfonds houdt zoveel mogelijk rekening met de implementatie
van het visserijbeleid in het natuur-en milieubeleid van de Vlaamse regering.
De b.a. 73.91 dekt de investeringen ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door
visserijdeskundigen.
Basisallocatie 74.05 : Aankoop van specifieke machines, meubilair, materieel en vervoermiddelen

NGK

Krediet
777

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
791

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
804

2007
Krediet
1382

Dit krediet is de samenvoeging van de basisallocatie 74.03 van programma 61.20 en de basisallocatie 74.05
van het programma 61.30 en is het gevolg van de oprichting van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Dit krediet is noodzakelijk om voertuigen, machines en materieel te kunnen aankopen als uitrusting van de
eigen arbeidersploegen en andere personeelsleden van ANB (voornamelijk boswachters). De eigen
arbeidersploegen van de afdeling bos & groen voeren in de domeinen van de afdeling (bossen, parken en
viswaters) zelf specifieke beheerswerken uit waarvoor de algemene aannemers niet de nodige expertise in
huis hebben of die te beperkt in omvang zijn om uit te besteden aan de aannemers.
Er wordt 100 k.euro extra krediet voorzien om in 2007 verder te werken aan het inhalen van de achterstand
met betrekking tot de vervanging en nieuwe aankoop van aangepast materieel voor de groeiende
terreinploegen van het Agentschap voor Natuur en Bos, en dit in functie van de verhoogde terreinvereisten,
de efficiëntieverhoging en automatisering van gespecialiseerd natuurbeheer. Extra aandacht gaat hierbij naar
milieuvriendelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en de algemene veiligheid en gezondheid van de
natuurarbeiders.
In kader van Life natuurherstelproject ZENO wordt alzo een aankoop voorzien van een terreinvoertuig voor
de 3 nieuwe voltijdse arbeiders van dit project. In kader van Life Vleermuizen (Bataction) wordt de aankoop
van een terreinvoertuig voorzien als dienstvoertuig van de nieuwe voltijdse arbeiders van dit project. Voor
Life projecten gebeurt een co-financiering door Europa van 40 à 50%. In het kader van het Sigmaplan dienen
2 auto’s en PC’s en software aangekocht te worden.
Basisallocatie 74.06 : Aankopen en investeringen voor ICT in het kader van ontwikkeling en beheer
van het informatiesysteem t.b.v. het Agentschap voor Natuur en Bos

GVK
GOK

Krediet
0
0

2004
Uitvoering %
0%
0%

Krediet
0
0

2005
Uitvoering %
0%
0%

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
500
500

Deze extra kredieten worden voorzien voor
- de ontwikkeling van Informatiesysteem Vlaamse Bossen (ISVB) – Dossierbehandeling Privébossen. Het gaat om een dossierbehandelings– en opvolgingssysteem geïntegreerd met een GIScomponent en een rapporterings-module. Dit Informatiesysteem Vlaamse Bossen moet de kwaliteit
en de efficiëntie bij het behandelen van dossiers verhogen. In tegenstelling tot de bestaande
databanken werkt deze toepassing met één centrale databank waardoor een dossier niet langer
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tweemaal moet worden ingegeven. In de toekomst zullen ook boswachters via het systeem hun
advies over een bepaald dossier kunnen geven. Het gebruik van referentiedatabanken (Kadaster,
Adressen, …) moet heel wat fouten vermijden bij het ingeven van dossiers. De volledige integratie
met GIS maakt het makkelijker om ligging volgens gewestplan, BWK, SBZ, ….op te zoeken en op
basis daarvan de juiste beslissing te nemen. Door het GIS is het ook mogelijk om van een perceel
eenvoudig na te kijken of er in het verleden eerder dossiers werden ingediend. Dit zou de
dienstverlening naar notarissen sterk verbeteren. Het verhogen van de betrokkenheid van de
verschillende doelgroepen zoals notarissen, bosgroepen, bosbeheerders via e-government werd ook
voorzien bij het huidige ontwerp. Het systeem wordt zoveel mogelijk generiek en modulair
opgebouwd waardoor het steeds mogelijk is om andere dossiertypes mee op te nemen.
De ontwikkeling van een applicatie voor het plannen en opvolgen van beheerwerken.Het doel van de
databank is het vlot invoeren, bevragen en archiveren van de planning en opvolging van kappen en
andere beheerwerken. Het gebruik van een applicatie maakt het mogelijk op een gestructureerde en
uniforme manier te werken in de verschillende buitendiensten zodat gegevens gemakkelijk
samengevoegd en geanalyseerd kunnen worden. In die hoedanigheid zal de toepassing ook een
belangrijk instrument zijn voor de interne audit in het kader van FSC-certificering, vermits een
efficiënte centrale opvolging van de geplande beheerwerken mogelijk wordt. Om een beter inzicht te
verkrijgen in de kostprijs van het gevoerde beheer, wordt voor de uitgevoerde werken ook de
hoeveelheid van ingezette middelen ingevoerd (bvb mandagen of bedrag bij uitbesteding) Een
interessante en belangrijke toepassing is het afleiden van ‘standaard-kostprijzen’ voor een type
beheerwerk. Deze kunnen dan gebruikt worden voor een financiële analyse bij het opstellen van een
bosbeheerplan.
De ontwikkeling van een databank 'inventaris patrimonium: eigendommen, overeenkomsten: Zowel
de afdeling Natuur als de afdeling Bos & Groen beschikken over een databank waarin het
patrimonium van de afdelingen bijgehouden wordt. Door de recente samenvoeging moeten beide
databanken samengevoegd worden. Van deze operatie kan ook gebruik gemaakt worden om de
databank te moderniseren. Zo moet de databank voor alle sites toegankelijk zijn en een grotere
integratie met GIS is ook noodzakelijk.Daarnaast zou deze databank uitgebreid moeten worden met
een module waarin alle overeenkomsten eenvoudig bijgehouden kunnen worden.

B. INBO op programma 61.3

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Strategische doelstellingen


Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door
instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam
gebruik van ecosystemen en soorten

B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar
het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

16137403
16137403
16137403

Biodiversiteit
Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
Monitoringprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
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D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 11.05: Salarissen en toelagen personeel anders dan vast en stagedoend personeel van het
INBO (behalve groenarbeiders) (pro memorie)
2004
NGK

Krediet
2.711

2005
Uitvoering
100%

Krediet
2.839

Uitvoering
99,55%

2006
Krediet
2.610

2007
Krediet
0

Deze basisallocatie wordt samengevoegd met programma 61.2 basisallocatie 11.04.
Basisallocatie 11.07: Salarissen en toelagen groenarbeiders INBO (pro memorie)
2004
NGK

Krediet
585

2005
Uitvoering
98,78%

Krediet
598

Uitvoering
93,78%

2006
Krediet
583

2007
Krediet
0

Deze basisallocatie wordt samengevoegd met programma 61.2 basisallocatie 11.04.
Basisallocatie 12.02: Specifieke werkingskosten INBO (pro memorie)
2004
NGK

Krediet
726

2005
Uitvoering
100%

Krediet
726

Uitvoering
100%

2006
Krediet
906

2007
Krediet
0

Deze basisallocatie wordt samengevoegd met programma 61.2 basisallocatie 12.03.
Basisallocatie 12.46: Allerhande uitgaven van het INBO i.v.m. dringende studies of opdrachten van
algemeen dienstbetoon (pro memorie)
2004
GVK
GOK

Krediet
199
456

2005
Uitvoering
100,00%
47,53%

Krediet
199
298

Uitvoering
99,97%
99,48%

2006
Krediet
130
219

2007
Krediet
0
0

Deze basisallocatie wordt samengevoegd met programma 61.2 basisallocatie 12.45.
Basisallocatie 73.63: Investeringsuitgaven van alle aard door het INBO i.v.m. de aanleg, de
instandhouding, de verbetering van proefvelden, zaadtuinen, arboreta, kwekerijen, zaadbestanden,
enz (pro memorie)
2004
GVK
GOK

Krediet
269
269

2005
Uitvoering
34,71%
24,53%

Krediet
274
264

Uitvoering
85,44%
100%

2006
Krediet
279
278

2007
Krediet
0
0

De kredieten op deze basisallocatie worden overgeheveld naar programma 61.2 basisallocatie 73.63.
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Basisallocatie 74.03: Aankoop van specifiek materiaal voor specifieke uitrusting van het INBO
(machines, meubilair, materiaal, apparatuur en vervoersmiddelen) (pro memorie)
2004
NGK

Krediet
135

2005
Uitvoering
100%

Krediet
336

Uitvoering
100%

2006
Krediet
254

Deze basisallocatie wordt samengevoegd met programma 61.2 basisallocatie 74.02.

2007
Krediet
0
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PROGRAMMA 61.4
LANDBEHEER
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
0
2.555

2004
Uitvoering %
124,15%

begroot
0
2.615

2005
Uitvoering %
100,98%

2006
Begroot bc
0
1.316

2007
raming
0
1.430

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
24.773
10.271
13.051
3.798
0

2004
Uitvoering %
92,56%
99,95%
80,37%
79,24%
-

Krediet
24.517
8.798
13.097
3.438
0

2005
Uitvoering %
100,00%
88,82%
75,47%
22,16%
-

2006
Krediet
24.874
11.636
11.545
1.316
0

2007
Krediet
25.539
10.750
11.997
1.430
0

UITGAVEN

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen




Het behoud van de multifunctionaliteit van bodems die op dit ogenblik nog multifunctioneel zijn
Tegen 2015 zijn erosiebestrijdingsmaatregelen op het terrein uitgevoerd voor minimaal 75% van de
actuele erosieknelpunten. Voor minstens 20% van de potentiële erosieknelpunten wordt de huidige
situatie op het terrein bestendigd
Versterken en verbeteren van de milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit in de beoogde gebieden door
een gedifferentieerde aanpak van milieuproblemen en maatwerk op niveau van het gebied

B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar
het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

16141211
16141220

Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
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16141221
16141234
16143132
16143132
16143301
16144143
16146103
16146140
16146190
16146300
16146320
16146322
16148590

Ontwikkeling beleidskader erosiebestrijding
Ontwikkeling beleidskader erosiebestrijding
Ontwikkeling beleidskader erosiebestrijding
Toepassing van beheersovereenkomsten versterken en bevorderen
Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
Ontwikkeling beleidskader erosiebestrijding
Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Basisallocatie 36.09: Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van de wetten en decreten op de
ruilverkaveling en de landinrichting (Fonds landinrichting, art. 1 decreet 07.07.1998)
2004
TO

Raming
2.555

2005
Uitvoering
124,2%

Raming
2.615

Uitvoering
101.0%

2006
Raming bc
1.316

2007
Raming
1430

De toegewezen ontvangsten in 2007 worden 9% hoger geraamd dan in 2006, wat grotendeels wordt
verklaard door het terugbetalen van de winst en de pachtopbrengsten van de gronden die de voorbije jaren
door de VLM werden aangekocht met de door het Vlaams Gewest verleende terugvorderbare voorschotten
voor het uitoefenen van het recht van voorkoop in de ruilverkavelingsprojecten.

UITGAVEN
Basisallocatie 12.01: Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties
2004
NGK

Krediet
44

2005
Uitvoering
99,9 %

Krediet
45

Uitvoering
100,0 %

2006
Krediet
46

2007
Krediet
47

Deze basisallocatie voorziet specifieke middelen voor de werking van twee diensten van de afdeling Land en
Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (de dienst Land en Bodembescherming en de
dienst Ondergrond Vlaanderen). De twee diensten hebben samen 20 personeelsleden. Het krediet dient onder
meer voor aanmaak, aankoop, afdruk en raadpleging van analoog en digitaal kaartmateriaal, aankoop en
raadpleging van gespecialiseerde literatuur en databanken, brandstof en onderhoud van dienstwagens,
diverse andere werkingskosten.
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Basisallocatie 12.06: Uitgaven in het kader van grensoverschrijdende en andere bovengewestelijke
samenwerkingsprojecten rond erosiebestrijding
2004
GVK
GOK

Krediet
0
43

2005
Uitvoering
0,0 %
98,7 %

Krediet
0
69

Uitvoering
0,0 %
57,0 %

2006
Krediet
0
45

2007
Krediet
0
31

Deze basisallocatie voorziet ordonnanceringskredieten voor twee lopende Interreg-projecten m.b.t.
erosiebestrijding. Deze oorspronkelijk driejarige projecten startten in 2003, en kennen omwille van enkele
opstartproblemen een uitloopperiode en eindafrekening in 2007, binnen het initieel vastgelegde budget.
Basisallocatie 12.11: Uitgaven van alle aard in verband met het technisch beheer betreffende
onroerende goederen aangewend voor maatregelen van landinrichting in de ruilverkavelingsprojecten
2004
GVK
GOK

Krediet
0
0

2005
Uitvoering
0,0 %
0,0 %

Krediet
0
0

Uitvoering
0,0 %
0,0 %

2006
Krediet
91
25

2007
Krediet
56
57

Het technisch beheer van de onroerende goederen die door het Vlaams Gewest (dienst Land en
Bodembescherming) worden verworven is een belangrijke pijler van het multifunctioneel landbeheer in de
afgewerkte ruilverkavelingsprojecten. Deze basisallocatie voorziet zowel kredieten voor de jaarlijks
terugkerende beheerskosten, als voor de van jaar tot jaar sterk variabele beheerskosten van sommige
onroerende goederen waarvoor periodiek buitengewone onderhoudswerken nodig zijn.
Basisallocatie 12.20: Uitgaven van alle aard in verband met het onderzoek naar het nut van de
ruilverkavelingsprojecten (opstellen van ruilverkavelingsplannen en milieueffectenrapporten) en de
monitoring van de ecologische waarden in de ruilverkavelingsprojecten en het technisch beheer
betreffende onroerende goederen aangewend voor maatregelen van landinrichting in de
ruilverkavelingsprojecten
2004
GVK
GOK

Krediet
176
23

2005
Uitvoering
99,9 %
98,1 %

Krediet
55
164

Uitvoering
99,9 %
90,8 %

2006
Krediet
0
100

2007
Krediet
0
100

Deze basisallocatie is uitdovend en voorziet enkel ordonnanceringskredieten voor het betalen van lopende
overeenkomsten.
Basisallocatie 12.21: Allerhande uitgaven in verband met communicatie
2004
NGK

Krediet
10

2005
Uitvoering
100,0 %

Krediet
21

Uitvoering
100,0 %

2006
Krediet
21

2007
Krediet
21

Deze basisallocatie voorziet kredieten voor de sensibilisering en voorlichting m.b.t. het
bodembeschermingsbeleid en de beheersovereenkomsten met landbouwers. Occasioneel zijn er ook
communicatie-initiatieven m.b.t. ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten. De gebruikte
communicatiemiddelen omvatten onder meer brochures, een halfjaarlijkse infokrant erosiebestrijding,
deelname aan landbouwbeurzen en de organisatie van terreinbezoeken.
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Basisallocatie 12.34: Allerhande uitgaven in verband met de beleidsonderbouwende studies, de
verwerving van gegevens en het beheer van gegevens, met betrekking tot de ruilverkaveling, de
landinrichting, de beheerslandbouw en de bodembescherming
2004
GVK
GOK

Krediet
119
8

2005
Uitvoering
100,0 %
100,0 %

Krediet
117
207

Uitvoering
85,7 %
37,5 %

2006
Krediet
202
120

2007
Krediet
204
221

Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de studie van actuele en beleidsrelevante problemen binnen de
opdrachten van de dienst Land en Bodembescherming. De geraamde behoefte aan vastleggingskredieten is
van dezelfde grootteorde als in 2006. Sinds een vijftal jaar zijn de studieonderwerpen uitsluitend gericht op
het bodembeschermingsbeleid. Daarnaast voorziet de basisallocatie ook de kredieten voor het opstarten van
een pedologisch luik van de Databank Ondergrond Vlaanderen.
Basisallocatie 31.32: Uitgaven voor de uitvoering van beheersovereenkomsten in het kader van EUverordeningen nr 2078/92 en 1257/1999 en 1698/2005
2004
GVK
GOK

Krediet
472
208

2005
Uitvoering
100,0 %
99,6 %

Krediet
969
316

Uitvoering
100,0 %
70,0 %

2006
Krediet
3.424
911

2007
Krediet
2.424
1.147

Via beheersovereenkomsten met landbouwers wordt het door de Vlaamse overheid gewenste landbeheer in
de agrarische open ruimte gestimuleerd. In 2006 was er een sterke stijging van het aantal gesloten
beheersovereenkomsten. De combinatie van twee tegengestelde bewegingen, enerzijds de opstart van het
tweede Vlaams plan voor plattelandsontwikkeling (2007-2013) waardoor het tijdelijk onmogelijk zal zijn
nieuwe beheersovereenkomsten af te sluiten, en anderzijds de te verwachten daling van de Europese
cofinanciering, resulteert per saldo in een afname van de behoefte aan vastleggingskredieten in 2007. De
behoefte aan ordonnanceringskredieten stijgt echter verder en bedraagt reeds meer dan 1,1 miljoen euro in
2007.
Basisallocatie 33.01: Subsidies aan privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen voor de
uitvoering van landinrichtingsplannen (decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de
VLM)
2004
GVK
GOK

Krediet
643
461

2005
Uitvoering
99,9 %
99,7 %

Krediet
475
243

Uitvoering
99,9 %
82,2 %

2006
Krediet
504
490

2007
Krediet
504
490

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de uitvoering van landinrichting door
privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen. In 2007 zullen alle subsidies nog passen in de
uitvoering van vier pilootlandinrichtingsprojecten (NO-Limburg, De Westhoek, Leie en Schelde, Grote
Netegebied). Op 28 mei 2004 werden de werkingsprincipes van de landinrichting geactualiseerd door de
Vlaamse Regering, maar in 2007 worden dus enkel kredieten voorzien voor de afwerking van de lopende
landinrichtingsprojecten volgens de procedure van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996.
Basisallocatie 41.41: Werkingsdotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij

NGK

Krediet
23.775

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
23.772

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
24.066

Voor de toelichting van deze ba. wordt verwezen naar Deel 3 (VLM) bij dit programma.

2007
Krediet
24.719

989

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Basisallocatie 41.43: Dotatie aan VLM voor uitgaven van alle aard in verband met het onderzoek naar
het nut van de ruilverkavelingsprojecten (opstellen van ruilverkavelingsplannen en
milieueffectenrapporten) en de monitoring van de ecologische waarden en de landbouweconomische
parameters in de ruilverkavelingsprojecten
2004
GVK
GOK

Krediet
0
0

2005
Uitvoering
0,0 %
0,0 %

Krediet
0
0

Uitvoering
0,0 %
0,0 %

2006
Krediet
91
91

2007
Krediet
92
74

Deze basisallocatie voorziet de nodige kredieten voor de voorbereiding van nieuwe
ruilverkavelingsprojecten, die vaak geïntegreerd zijn in een groter geheel, zoals het project Groententeelt
NO-Limburg als deel van het Limburgplan en het project Schelde-Leie als flankerende maatregel voor de
gefaseerde aanleg van het stadsbos Gent. Deze basisallocatie voorziet voorts ook kredieten voor de
monitoring van ecologische waarden en landbouweconomische parameters voor de ruilverkavelingsprojecten
die in uitvoering zijn.
Basisallocatie 61.03: Bijdrage van het Gewest in de technische uitgaven m.b.t. de toepassing van de
wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen, eventueel door toekenning van voorschotten
2004
GVK
GOK

Krediet
4.155
6.744

2005
Uitvoering
100,0 %
100,0 %

Krediet
3.319
5.561

Uitvoering
99,8 %
100,0 %

2006
Krediet
3.576
5.355

2007
Krediet
3.800
5.301

Het krediet op de basisallocatie 61.03 is noodzakelijk om de opgemaakte ruilverkavelingsplannen op een
snelle en efficiënte manier uit te voeren, om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van de talrijke
betrokkenen (lokale besturen, verenigingen, landbouwers, particulieren). Het gaat concreet om de afwerking
van reeds lang lopende ruilverkavelingsprojecten (Sint-Gillis-Waas, Reninge, Woesten, Elingen, Grootloon
en Vliermaalroot) tot en met de sinds kort lopende ruilverkavelingsprojecten Merksplas en Vissenaken.
Basisallocatie 61.40: Dotatie aan Vlaamse Landmaatschappij voor de uitvoering
landinrichtingsprojecten (decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de VLM)
2004
GVK
GOK

Krediet
2.293
2.067

2005
Uitvoering
100,0 %
99,6 %

Krediet
2.180
2.020

Uitvoering
100,0 %
81,4 %

2006
Krediet
900
2.395

van

2007
Krediet
914
2.376

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de landinrichtingswerken waarmee de VLM werd
belast in uitvoering van vier pilootlandinrichtingsprojecten (NO-Limburg, De Westhoek, Leie en Schelde,
Grote Netegebied). Op 28 mei 2004 werden de werkingsprincipes van de landinrichting geactualiseerd door
de Vlaamse Regering, maar in 2007 worden dus enkel kredieten voorzien voor de afwerking van de lopende
landinrichtingsprojecten. De ordonnanceringskredieten liggen op een veel hoger peil omdat alle lopende
verbintenissen van de vroegere basisallocatie 63.21 thans via de basisallocatie 61.40 worden betaald.
Basisallocatie 61.45 : Investeringsdotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij

NGK

Krediet
920

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
716

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
728

Voor de toelichting van deze ba. wordt verwezen naar Deel 3 (VLM) bij dit programma.

2007
Krediet
739
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Basisallocatie 61.90: Bijdrage van het Gewest in de technische uitgaven met betrekking tot de
toepassing van de wetten, decreten en besluiten op de ruilverkaveling van landeigendommen en op de
landinrichting, eventueel door toekenning van voorschotten
2004
VRK

Krediet
20

2005
Uitvoering
0,0 %

Krediet
20

Uitvoering
640,0 %

2006
Krediet
20

2007
Krediet
20

Deze basisallocatie betreft een variabel krediet dat in de praktijk wordt aangewend voor analoge uitgaven als
de basisallocatie 61.03, dus enkel voor ruilverkaveling van landeigendommen. De raming van de
kredietbehoefte is gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten (fonds voor landinrichting).
Basisallocatie 63.00: Subsidies aan provincies, gemeenten, polders, wateringen, ruilverkavelingscomités en door de Vlaamse Regering aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen voor de
uitvoering van landinrichtingsplannen (Decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de
VLM)
2004
GVK
GOK

Krediet
0
0

2005
Uitvoering
0,0 %
0,0 %

Krediet
0
0

Uitvoering
0,0 %
0,0 %

2006
Krediet
1.153
0

2007
Krediet
1.170
300

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de landinrichtingswerken waarmee de provincies,
gemeenten, polders, wateringen… werden belast in uitvoering van vier pilootlandinrichtingsprojecten (NOLimburg, De Westhoek, Leie en Schelde, Grote Netegebied). Op 28 mei 2004 werden de werkingsprincipes
van de landinrichting geactualiseerd door de Vlaamse Regering, maar in 2007 worden dus enkel kredieten
voorzien voor de afwerking van de lopende landinrichtingsprojecten.
Basisallocatie 63.20: Subsidies voor de verbetering van de landbouwwegen en van de
waterhuishouding van de landbouwgronden en voor de drainage en de irrigatie van landbouwgronden
2004
GVK
GOK

Krediet
285
723

2005
Uitvoering
100,0 %
100,0 %

Krediet
0
595

Uitvoering
0,0 %
76,2 %

2006
Krediet
134
385

2007
Krediet
2
313

Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de uitdovende subsidieregeling voor de verbetering van
landbouwwegen op grond van het KB van 23 juli 1981. In 2007 is nog een zeer klein vastleggingskrediet
voorzien, voor eventuele bijkomende subsidie voor de twee lopende dossiers (Isabellapolder en Zwarte sluispolder). Voorts worden de nodige ordonnanceringskredieten voorzien voor het betalen van de eerder
verleende subsidies.
Basisallocatie 63.22: Subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen
2004
GVK
GOK

Krediet
2.128
2.774

2005
Uitvoering
99,8 %
8,1 %

Krediet
1.683
3.921

Uitvoering
42,9 %
39,2 %

2006
Krediet
1.561
1.628

2007
Krediet
1.584
1.587

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de gemeentelijke kleinschalige
erosiebestrijdingsmaatregelen. In de periode 2002-2005 werd ongeveer 3,8 miljoen euro subsidie toegekend
voor het opmaken van gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen. Vanaf 2006 bedraagt het aandeel van de
erosiebestrijdingswerken ongeveer 95% van het jaarbudget. De raming van de kredietbehoefte 2007 is
gebaseerd op een geraamd totaal subsidiebedrag voor erosiebestrijdingswerken van 37,5 miljoen euro,

991

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

waarvan in de periode 2002-2005 reeds 4,3 miljoen euro is toegekend. Het resterende bedrag wordt gespreid
over een periode van ongeveer 20 jaar. Naarmate meer gemeenten over een goedgekeurd
erosiebestrijdingsplan zullen beschikken, kan in de volgende jaren eventueel het jaarbudget aangepast
worden en zo de globale termijn van 20 jaar worden ingekort.
Basisallocatie 74.02: Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen
2004
NGK

Krediet
24

2005
Uitvoering
100,0 %

Krediet
13

Uitvoering
100,0 %

2006
Krediet
13

2007
Krediet
13

Deze basisallocatie voorziet specifieke investeringsuitgaven voor de werking van twee diensten van de
afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (de dienst Land en
Bodembescherming en de dienst Ondergrond Vlaanderen). Het krediet dient onder meer voor aankoop van
meubilair en materiaal voor deelname aan tentoonstellingen (landbouwbeurzen, projectgebonden
informatiedagen), topografisch materieel, allerhande materieel en materiaal voor monitoring van
bodemverdichting en voor het technisch beheer van onroerende goederen verworven via ruilverkaveling.
Basisallocatie 85.90: Terugvorderbare voorschotten aan Vlaamse Landmaatschappij met het oog op
de aankoop en afstand van landeigendommen in het kader van de ruilverkaveling en de
landinrichting. Bedrijfskapitaal te verlenen aan de VLM om de financiering van de ruilverkaveling
2004
VRK

Krediet
2.000

2005
Uitvoering
100,0 %

Krediet
2.505

Uitvoering
132,0 %

2006
Krediet
1.296

2007
Krediet
1.410

Deze basisallocatie betreft een variabel krediet dat in de praktijk enkel wordt aangewend voor het verlenen
van terugvorderbare voorschotten, om de VLM in staat te stellen haar recht van voorkoop in
ruilverkavelingsprojecten effectief uit te oefenen. De raming van de kredietbehoefte is gelijk aan de raming
van de toegewezen ontvangsten (fonds voor landinrichting). Er zullen in 2007 minder landbouwgronden
door VLM kunnen worden gekocht dan tot 2005 het geval was. Door het aandeel van de gekochte gronden in
de ruilverkavelingsprojecten die nog niet nuttig zijn verklaard te verkleinen, vormt dit geen probleem voor
een vlotte afwerking van de ruilverkavelingsprojecten die in uitvoering zijn.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 61.4
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Strategische doelstellingen



Optimaliseren van de ecologische samenhang van terrestrische en aquatische biotopen in functie van het
instandhouden, ontwikkelen of herstellen van leefbare (meta)populaties voor zoveel mogelijk
doelsoorten
Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door
instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam
gebruik van ecosystemen en soorten
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Versterken en verbeteren van de milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit in de beoogde gebieden door
een gedifferentieerde aanpak van milieuproblemen en maatwerk op niveau van het gebied.

B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar
het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

16144141
16144141
16144141
16144141

Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
Uitbouw van een Vlaamse grondenbank
Verdere uitbouw van het geïntegreerd plattelandsbeleid

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 41.41: Werkingsdotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij

NGK

Krediet
23.775

2004
Uitvoering %
100 %

Krediet
23.772

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
24.066

2007
Krediet
24.719

Met deze dotatie worden de opdrachten van de afdeling landelijke inrichting en de afdeling platteland
gefinancierd. De opdrachten van de afdeling platteland omvatten de rol als beheersdienst in het kader van het
PDPO en PDPO II, de decretale opdrachten inzake bodembeheer, de ondersteuning van voorbereiding en
uitwerking van internationale samenwerking, de voorbereiding van het Vlaams plattelandsbeleid en
ondersteuning en uitwerking van plattelandsprojecten, specifieke adviseringsopdrachten en de ondersteuning
van het zoeken naar nieuwe projecten waaraan de VLM kan deelnemen. De opdrachten van de afdeling
Landelijke inrichting omvatten taken in verband met projecten mbt flankerend beleid en kwaliteitsvolle open
ruimte. De projectrealisatie kan betrekking hebben op planvorming, procesbegeleiding, werken,
grondzaken/grondmobiliteit of een combinatie van één van deze. Concreet gaat het over inzet van
instrumenten ruilverkaveling, natuurinrichting, landinrichting, lokale grondenbanken of projecten op basis
van overeenkomsten.
AFDELING PLATTELAND
De afdeling Platteland van de VLM is een nieuwe afdeling (januari 2006) die op verzoek van de Vlaamse
minister bevoegd voor Plattelandsbeleid werd opgericht. De taken die bij de afdeling Platteland zijn
ondergebracht, werden in het kader van het project SCOOP opgelijst en goedgekeurd. De afdeling Platteland
bestaat uit 4 diensten:
Een dienst Bovengewestelijk Beleid:
Deze dienst biedt ondersteuning aan voorbereiding en uitwerking van Europese projecten en programma’s,
zowel naar de afdeling Platteland toe als naar de andere afdelingen van de VLM. De dienst coördineert de
internationale samenwerking van de VLM. In 2006 werden een aantal nieuwe projectvoorstellen voor
internationale samenwerking voorbereid (zoals Interreg IIIA ‘Land zonder Grenzen’ en Interreg IIIB
‘SOS+’, UNDP ‘Biodiversity China’ project) en werden andere projectvoorstellen goedgekeurd (zoals 3
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Life-projecten Natuur). Bovendien werden enkele grotere lopende projecten verdergezet die in 2007 verder
uitvoering kennen (bijvoorbeeld Interreg IIIB Farland en PSPE, Interreg IIIB Lifescape, …). Er zullen in
2007 nieuwe projectvoorstellen ingediend worden in de verschillende provinciale afdelingen, onder meer in
het kader van Cultuur 2007. De dienst heeft ondersteuning geboden inzake de voorbereiding van de strategie
en het operationeel programma voor doelstelling 2 en 3 van het nieuwe EU-structuurbeleid voor de volgende
programmaperiode. Dit beleid zal vanaf 2007 onder meer haar doorwerking kennen in het voorbereiden van
nieuwe projecten.
Een dienst Steun- en Beheermaatregelen en Bodembeheer:
Deze dienst zal zowel inhoudelijk als organisatorisch instaan als beheersdienst voor de maatregelen van as 2
(agromilieumaatregelen), as 3 en as 4 (plattelandsprojecten en Leader-benadering) van het nieuwe
Plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO II) voor de volgende programmaperiode 2007 – 2013. In de
lopende programmaperiode (PDPO I) is de dienst al beheersdienst voor agromilieumaatregelen en
provinciale plattelandsprojecten. Voor de financiering zijn verschillende basisallocaties van toepassing (zoals
361B4143 en 361B4147 van het Minafonds). De afdeling Platteland zal tevens de haar decretaal
toevertrouwde opdrachten in het kader van bodembeheer concreet uitwerken in 2007 en een aantal
onderzoeksopdrachten voor de uitbouw van een bodemdatabank opstarten.
Een dienst Vlaams Geïntegreerd Plattelandsbeleid:
Deze dienst is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Vlaams plattelandsbeleid in opdracht van de
bevoegde minister en treedt ook ook op als het inhoudelijk secretariaat van het Interbestuurlijk
Plattelandsoverleg (IPO) (verslaggeving van werk- en themagroepen, voorbereiding adviezen en
beleidsaanbevelingen, opzetten onderzoek, ondersteuning en verslaggeving Bestuurlijk Overleg van het IPO,
…). In 2007 zal het IPO een nog efficiëntere werking nastreven en de kwaliteit van adviezen en
beleidsaanbevelingen verhogen.
De dienst treedt op als activeringscel voor Leader+. Op basis van de ervaringen met de activeringscel zal
vanaf 2007 de methodiek verder ingang krijgen op het terrein. De dienst werkt verder concrete
pilootprojecten platteland uit in samenwerking met beleid en partners zoals het geïntegreerd
plattelandsproject ‘de Merode, prinsheerlijk platteland’, ‘buurtwinkel in landelijke omgeving’, ‘de hoppeteelt
in de 21ste eeuw’, ‘busschuilhuisjes in landelijk gebied’, ‘ondersteuning provincies inzake plattelandsbeleid’,
‘Dorp InZicht’, … . Deze projecten zullen in 2007 verder uitgevoerd worden. In 2007 zullen nieuwe
pilootprojecten worden uitgewerkt onder meer ten behoeve van de voorbereiding van een
plattelandsbeleidsplan voor Vlaanderen.
De dienst heeft een drieledige opdracht voor 2007: visievorming plattelandsbeleid en uitvoering geven aan
plattelandsbeleid, kenniscentrum en dienstverlening, en communicatie, zowel intern als extern.
De middelen voor de uitvoering van de pilootprojecten en de ondersteuning van het Interbestuurlijk
Plattelandsoverleg worden ingeschreven op het begrotingsartikel 361B4147 van het Minafonds.
Een dienst Ontwikkeling:
Deze dienst staat in voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de diensten
Projectontwikkeling in de provinciale afdelingen van de VLM met het oog op de uitbouw van de
vraaggestuurde werking bij de VLM. Aan de hand van afwegingskaders en een marketingplan zal de VLM
vanaf 2007 nieuwe projecten uitvoeren of ondersteuning geven aan nieuwe projecten. In 2006 werd hiermee
reeds een aanvang genomen.
Met het oog op de realisatie van beheerovereenkomsten op het terrein in de volgende
programmeringsperiode van het Europese plattelandsontwikkelingsbeleid (2007 – 2013) worden vanaf 2007
voor een periode van 3 jaar 13 bedrijfsplanners in de 5 provincies in samenwerking met onder meer de
regionale landschappen tewerkgesteld. Zij komen in de plaats van de 9 bedrijfsplanners die de afgelopen 2
jaar actief waren in de regionale landschappen. De budgettaire kost voor het begrotingsjaar 2007 bedraagt
575.000 euro en wordt gefinancierd vanuit de post 361B4143 van het Minafonds.
Om het Europese en Vlaamse plattelandsbeleid verder uit te bouwen, worden bovendien vanaf 2007 5 VTE
voor 3 jaar bij de afdeling Platteland van de VLM tewerkgesteld. Het betreft hier een verlenging van de
huidige opdrachten die in dit kader worden uitgevoerd. De budgettaire kost voor het begrotingsjaar 2007
bedraagt 326.000 euro en wordt gefinancierd vanuit de post 361B4143 van het Minafonds.
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AFDELING LANDELIJKE INRICHTING
In de afdeling Landelijke Inrichting wordt steeds meer “vraag gestuurd” gewerkt. Op vraag kunnen twee
types van projecten worden uitgewerkt:
1. Projecten flankerend beleid
Deze projecten zijn gericht op het zoveel als mogelijk beperken van de negatieve impact van grote
infrastructuurprojecten op de open ruimte en de activiteiten die in de open ruimte plaatsvinden. Deze
projecten worden voornamelijk gefinancierd door de initiatiefnemer van het infrastructuurproject.
2. Projecten kwaliteitsvolle open ruimte
Deze projecten zijn gericht op een verbetering van de kwaliteit van de bestaande open ruimte. Deze
projecten worden voornamelijk gefinancierd vanuit de basisallocaties van de instrumenten natuurinrichting,
landinrichting en ruilverkaveling.
Om de projecten te realiseren kunnen verschillende acties al dan niet gecombineerd ingezet worden:
- planvorming (studies)
- procesbegeleiding
- werken
- grondzaken – grondmobiliteit
Deze acties kunnen al dan niet vervat zijn in een wettelijk geregeld instrument: natuurinrichting,
landinrichting, ruilverkaveling.
Volgende opdrachten en programma’s vallen hieronder:
1. OPDRACHT VLAAMSE REGERING FLANKEREND BELEID GEACTUALISEERD SIGMAPLAN
Op 22 juli 2005 heeft de Vlaams regering een beslissing genomen m.b.t. het geactualiseerd Sigmaplan. Bij
deze beslissing wordt de VLM belast met de uitvoering van het flankerend beleid.
Dit flankerend beleid landbouw houdt in:
- Het uitwerken van een instrumentarium voor het flankerend beleid landbouw
- Het uitvoeren van landbouweffectrapporten op projectniveau
- Het opstarten van een grondenbankwerking.
M.b.t. het flankerend beleid plattelandsrecreatie zal een proces gevoerd moeten worden met betrokken lokale
besturen, diensten, actoren … De VLM heeft als opdracht gekregen gebiedsgerichte invulling te geven aan
de flankerende maatregelen plattelandsrecreatie.
Prestatiedrijvers hierbij zijn:
M.b.t. de opdracht inzake flankerend beleid landbouw:
1. aantal te ontwikkelen instrumenten, complexiteit bestaande wetgeving, complexiteit gewenste
wetgeving;
2. aantal gebruikers, beschikbare mogelijkheden flankerend beleid;
3. oppervlakte te verwerven gronden, oppervlakte te compenseren gronden, oppervlakte uit te ruilen
gronden, complexiteit van de gebieden, aantal gebruikers, aantal eigenaars, verhouding wijkersblijvers.
M.b.t. de opdracht inzake flankerend beleid plattelandsrecreatie:
aantal actoren, complexiteit van het planvormingsproces, oppervlakte projecten
2.OPDRACHT VLAAMSE REGERING AFBAKENING AGRARISCHE EN NATUURLIJKE STRUCTUUR
Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse Regering om te starten met de tweede fase van het
afbakeningsproces voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. In functie
hiervan besliste de Vlaamse regering op 17 december 2004 om aan de Vlaamse Landmaatschappij de
opdracht toe te kennen om in te staan voor het uitwerken van ruimtelijke visies voor landbouw, natuur en bos
voor 13 van de in totaal 15 buitengebiedregio’s in Vlaanderen. Deze beslissing resulteerde in een
samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Landmaatschappij en de Afdeling Ruimtelijke Planning van
AROHM, welke in juli 2005 werd ondertekend door de Vlaams ministers van Financiën, Begroting en
Ruimtelijke Ordening en van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.
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De gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visies worden in de periode tot 2007 in onderling overleg
met betrokken gemeenten en provincies en belangenorganisaties opgesteld. Onder verantwoordelijkheid van
de Afdeling Ruimtelijke Planning van AROHM staat de Vlaamse Landmaatschappij in voor het inhoudelijk
uitwerken van een aantal verschillende planningsdocumenten, resulterend in een eindvoorstel van gewenste
ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma worden actiegebieden
geselecteerd waar uitvoering wordt gegeven aan de ruimtelijke visie. Uitvoering vindt plaats via een
beslissing van de Vlaamse Regering over de herbevestiging van delen van de agrarische gebieden van het
gewestplan (Besluit Vlaamse regering van 3 juli 2005 over de herbevestiging van delen van de agrarische
structuur) of door het afbakenen van grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling,
natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en overige gebieden van de agrarische structuur in
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
3. OPDRACHT VLAAMSE REGERING LIMBURGPLAN – GROVE GROENTETEELT
De teelt van grove groenten in Limburg concentreert zich hoofdzakelijk in het noordoosten en het
zuidwesten van de provincie Limburg. De productie van grove groenten voor industrie gebeurt
hoofdzakelijk via contractteelt. De verwerkende voedingsindustrie eist in toenemende mate een minimale
geteelde oppervlakte bij het sluiten van de contracten. Huidige en eventueel toekomstige toeleveranciers
zullen in de toekomst wellicht aan steeds strengere voorwaarden vanuit de verwerkende industrie moeten
voldoen. Mogelijkheden zullen worden onderzocht en (desgevallend) geïmplementeerd om op een soepelere
manier tot grotere en beter bewerkbare kavels te komen en om de sector van de grove groenteteelt te
versterken in Noord Limburg. Dit project maakt deel uit van het Limburgplan.
4. OPDRACHT VLAAMSE REGERING RIVIERHERSTEL LEIE
Met de beslissing van de Raad van de Europese Unie van 29/10/93 werden verschillende binnenvaartassen
erkend als onderdeel van de Trans Europese Netwerken (TEN). Bij de noord – zuidverbindingen hoort de as
Seine – Schelde. De Leie en haar vallei vormt voor 54 km een schakel binnen deze verbinding. Op 5
december 2003 werd het project Seine – Schelde als één van de 30 prioritaire projecten geselecteerd met
“Deulémont – Gent” en “Compiègne – Cambrai” als prioritaire secties. Aansluitend bij de optimalisatie van
de binnenvaartverbinding langs de Leie wordt voorzien in een luik “rivierherstel Leie” met als doel tot een
optimalisatie van de functies waterbeheersing, natuur, recreatie, erfgoed en landschap te komen. De VLM
heeft de opdracht om een landbouwstudie uit te voeren en als partner op te treden bij de effectieve realisatie
van het luik rivierherstel Leie. Een eerste stap bestaat uit een afweging van het geschikte instrumentarium.
5. PROGRAMMA’S PROCEDUREEL VERANKERDE INRICHTING
Voor de uitvoering van de natuurinrichtingsprojecten is de VLM belast met de volgende taken (zie ook
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 23 juli 1998):
- de VLM levert bijstand bij de opmaak van het onderzoek naar de haalbaarheid en het projectrapport,
waarvoor de ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) verantwoordelijk is. Hierin wordt de visie van
het natuurinrichtingsproject uitgewerkt, evenals de maatregelen van natuurinrichting.
- de VLM staat in voor het secretariaat van zowel comité als commissie
- de VLM staat het projectcomité bij voor de opmaak van het projectuitvoeringsplan
- de VLM wordt belast met de uitvoering van de natuurinrichtingsmaatregelen
- de VLM staat het projectcomité bij voor de controle op de verrichtingen van aannemers
- de VLM is rekenplichtige voor de betalingen en ontvangsten van het natuurinrichtingsproject.
Momenteel zijn 19 natuurinrichtingsprojecten ingesteld. Het onderzoek loopt of voor 6 projectgebieden de
inrichtingsvragen via het instrument natuurinrichting kunnen opgelost worden.
Prestatiedrijvers zijn : uitvoeringstempo van natuurinrichting, jaarlijks in te richten oppervlakte, aantal
projecten per jaar, complexiteit van het planvormingsproces, aantal gebruikers, eigenaars, complexiteit van
de in te zetten maatregelen.
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In het kader van de realisatie van natuurbegeleidende maatregelen bij de aanleg van de
Oosterweelverbinding heeft de VLM een overeenkomst afgesloten met de Beheersmaatschappij Antwerpen
Mobiel. In de begroting 2006 werd de ontvangst van de financiering vanwege BAM ingeschreven voor
1.500.000 euro. In de begroting 2007 worden de betreffende uitgaven geraamd op 1.000.000 euro.
De doelstelling van landinrichting is de inrichting in landelijke gebieden te realiseren overeenkomstig de
bestemmingen toegekend door de ruimtelijke ordening. Dit gebeurt via het aanbieden van een overlegkader
dat de samenspraak tussen verschillende sectoren en instanties formeel organiseert. Vanuit een dergelijk
forum wordt gekeken hoe de inrichting van een gebied het best wordt aangepakt en hoe de verschillende
inrichtingsbehoeften op mekaar worden afgestemd.
De werkingsdotatie aan de VLM voor landinrichting wordt gebruikt om volgende operationele doelstellingen
te verwezenlijken:
- Kwalitatieve uitvoering landinrichtingswerken
- Volledige vastlegging budget 2007
- Afwerking planvorming lopende landinrichtingsprojecten
- Planvorming voor nieuwe landinrichtingsprojecten (vb. Genste Kanaalzone – koppelingsgebieden)
- Behandeling vragen naar landinrichting
- Verdere optimalisering regelgeving landinrichting
Van de vastleggingskredieten landinrichting 2007 worden door de VLM in 2007 een 16-tal grotere en
kleinere uitvoeringsdossiers opgemaakt en aanbesteed. De overige uitvoerings- dossiers (11-tal) worden
uitgewerkt door de partners. De VLM vervult hierbij een begeleidende rol.
Op 14 juli 2005 heeft de VLM de opdracht gekregen om, in uitvoering van de overgangsbepalingen van het
BVR 28 mei 2004, nog volgende inrichtingsplannen af te werken volgens de oude procedure landinrichting
(BVR 6 juni 1996):
- Landinrichtingsproject De Westhoek (inrichtingsplan Lovaart fase 3 en inrichtingsplan
Dorpskernherinrichting Avekapelle)
- Landinrichtingsproject Grote Netegebied (inrichtingsplan Geel – Bel fase 2, inrichtingsplan Open ruimte
tussen Hechtel en Eksel, inrichtingsplan Duinherstel Keiheuvel en inrichtingsplan Scherpenbergen – De
Hutten fase 2)
Tevens waren de inrichtingsplannen “Parkbos Gent – Scheldevelde”, “Vinderhoutse bossen” en “stadsbos
Deinze” reeds in opmaak en heeft de VLM op 19 december 2005 het mandaat gekregen om de
inrichtingsplannen “Parkbos Gent – spoorwegbedding” en “Parkbos Gent – kastelensite” op te maken.
In toepassing van het BVR 28 mei 2004, dat de nieuwe landinrichtingsprocedure regelt, worden in 2007 zes
nieuwe landinrichtingsprojecten uitgewerkt. De eerste fase omvat de opmaak van een planprogramma. In
het planprogramma worden verschillende inrichtingsprojecten geselecteerd en gemotiveerd. In 2006 werden
5 planprogramma’s opgemaakt: Oost Vlaamse Ontginningsgebieden, Plattelandsrecreatie Sigmaplan, Brugse
Veldzone, Bosgebied de Merode en omgeving en Plateau van Moorsel. In een volgende fase wordt elk
inrichtingsproject uitgewerkt in één of meerdere inrichtingsplannen. In 2007 worden voor het
Landinrichtingsproject “Gentse Kanaalzone – koppelingsgebieden, fase 1” (goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 24/02/06) de eerste inrichtingsplannen opgemaakt.
Ruilverkaveling is een inrichtingsinstrument dat kan ingezet worden om in het landelijk gebied het
ruimtelijke ordeningsbeleid, het (gebiedsgericht) milieubeleid, het landbouwbeleid en het plattelandsbeleid
mede uit te voeren op het terrein. Ruilverkaveling wordt hierbij niet langer beschouwd als een autonoom
planvormingsinstrument, maar wordt geheroriënteerd tot een uitvoeringsinstrument om elders gevormde
visies te realiseren op terrein. Ruilverkaveling is met andere woorden een middel en geen doel.
De werkingsdotatie aan de VLM voor ruilverkaveling wordt gebruikt om volgende operationele
doelstellingen te verwezenlijken:
- Kwalitatieve uitvoering ruilverkavelingswerken
- Volledige vastlegging budget 2007
- Voorbereiding aktes
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Planvorming ruilverkavelingsprojecten
Behandeling ruilverkaveling gerelateerde vragen
Nazorg uitgevoerde ruilverkavelingsprojecten
Implementatie ministeriële brief RVK

In 2007 worden in 10 ruilverkavelingsprojecten werken uitgevoerd. Deze werken hebben betrekking op
kavelinrichtingswerken, inrichting van het openbaar domein (wegenwerken, beplantingen), aanleg
wachtbekkens, erfbeplantingswerken … In 2007 bedragen de vastleggingskredieten ruilverkaveling
3.800.000 euro. Hiertoe worden door de VLM in 2007 een 15-tal grotere en kleinere uitvoeringsdossiers
opgemaakt en aanbesteed in de RVK projecten Reninge, Woesten, Sint Gillis Waas, Elingen, Maldegem,
Merksplas en Vliermaalroot.
6. DECREET GRONDENBANK
In het kader van de uitvoering van het grondbeleid staat VLM in 2007 in voor de dossierbehandeling van
verwervingen, beheer en vervreemden van onroerende goederen in eigen naam en voor eigen rekening of in
naam en voor rekening van het Vlaamse gewest (domeingoederen, ruilverkaveling, natuurinrichting,
landinrichting, mestbank). Hiernaast geeft VLM ondersteuning in een aantal strategische projecten.
Concreet gaat dit over verkoop en beheer van domeingoederen, ruilverkaveling (aankopen met het recht van
voorkoop, ingaan op vrijwillige aanbiedingen, ruilingen, onteigenen, beheer van de verworven onroerende
goederen en overdracht of verkoop), aankopen met het recht van voorkoop natuur, aankopen met eigen
middelen voor natuur, doorverkopen van de onroerende goederen aangekocht met eigen middelen, vervullen
van de koopplicht in het VEN, beheer van de verworven onroerende goederen, landinrichting (ingaan op
vrijwillige aanbiedingen, onteigeningen, doorverkoop van de verworven onroerende goederen aan
gemeenten en provincies en het Vlaamse gewest, beheer van de verworven onroerende goederen), Mestbank
(indien terug operationeel vervullen van de koopplicht), Integraal Waterbeleid (van zodra het
uitvoeringsbesluit goedgekeurd en van kracht is) en meewerken aan strategische projecten als
Herstructureringsaanbod landbouw Linkerscheldeoevergebied, Herstructureringsaanbod landbouw in het
natuurlijk overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, Stadsrandbossen,
Coördinatie
verwervingen / beheer / overdracht gronden in Merksplaskolonie, coördinatie verwervingen / beheer /
overdracht gronden in Wortelkolonie, De Merode, Blankaart, Zeehaven Brugge, Dijlevallei, Zwarte beek,
Parkbos Gent, Gentse Kanaalzone, Grote-Netegebied, Sigma, Rechterscheldeoever en Poperingevaart.
7. VLM PATRIMONIUM
Voor de oplossing van het plaatsgebrek in het kantoorgebouw van de provinciale afdeling Oost-Vlaanderen
werden plannen opgemaakt voor de renovatie en uitbreiding van het bestaande gebouw. Op de begroting
2007 werd voor de aanvang van de werken een bijkomende uitgave van de huisvestingskosten voor
2.000.000 euro geraamd.
Basisallocatie 61.45 : Investeringsdotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij

NGK

Krediet
920

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
716

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
728

2007
Krediet
739

Deze basisallocatie bevat de investeringen voor de eigen werking van de VLM. Meer in het bijzonder gaat
het over de informatica-investeringen en over de uitgaven voor meubilair, bedrijfswagens, kantoormachines
en installaties.
De Vlaamse Landmaatschappij beschikt over een uitstekende informatica uitrusting. Teneinde performant in
de toekomst te blijven zijn informatica-investeringen zeer belangrijk. De kredieten op deze basisallocatie
worden grotendeels hiervoor aangewend. De kredieten werden constant gehouden t.o.v. de vorige jaren.
Tijdige vervanging van de apparatuur en aanpassing en ontwikkeling van nieuwe software zijn voorzien.
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Alternatieven (huren, outsourcen) worden niet weerhouden omwille van de kostprijs en het vele maatwerk
dat noodzakelijk is. Deze uitgaven zijn het onrechtstreeks gevolg van de opdrachten die statutair of decretaal
aan de Vlaamse Landmaatschappij zijn toegewezen ( zie ook verantwoording bij programma 61.4,
basisallocatie 41.41 ).
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PROGRAMMA 61.5
WATERBEHEER

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
0
153

2004
Uitvoering %
131,31%

begroot
0
130

2005
Uitvoering %
346,63%

2006
Begroot bc
0
860

2007
raming
0
0

Krediet
1.405
70.473
20.700
1.022
0

2004
Uitvoering %
99,69%
98,83%
86,68%
0,00%
-

Krediet
1.636
20.927
24.640
1.346
0

2005
Uitvoering %
99,67%
98,50%
74,67%
0,00%
-

2006
Krediet
1.444
25.030
35.277
890
0

2007
Krediet
0
3.372
19.281
0
0

UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Strategische doelstellingen








Afronden van de saneringen van waterbodems van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie met
een Triade-kwaliteitsklasse 3 en 4 op probleemsites met een reële kans op herstel (i.e. waar ecologische
en hydraulische functies ernstig belemmerd worden door de kwaliteit en kwantiteit van het aanwezige
slib en waar betreffende functies niet belemmerd worden door andere factoren zoals waterkwaliteit,
aanvoer van contaminanten en slib, en/of morfologie)
Beheersen van de speciekwantiteit in de waterlopen en rivieren door de aanvoer van sediment naar de
waterloop te beperken en het sedimenttransport in de waterloop zelf in te dijken door een beperking van
erosie en oppervlakkige afstroming (zie ook ‘Bodemaantasting’), een vermindering van sedimentafvoer
via overstorten en een bevordering van sedimentatie in de bovenloop (zie ook thema ‘Integraal
waterbeleid’)
Bereiken van een goede toestand van de watersystemen. Voor oppervlaktewater betekent dit ten minste
een goede ecologische, kwantitatieve en chemische toestand voor gewone oppervlaktewaterlichamen en
een goed ecologisch potentieel en goede chemische toestand voor kunstmatige en sterk veranderde
waterlichamen
Het zoveel mogelijk behouden en herstellen (tot op nader te bepalen of van toepassing zijnde
referentieniveaus) van de natuurlijke werking van watersystemen en van de hydromorfologische structuur
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(met uitzondering van kunstmatige waterlichamen) en de goede kwantitatieve toestand van
oppervlaktewaterlichamen
Bereiken van een gewenste grondwaterstand en een evenwicht tussen onttrekkingen (inbegrepen de
natuurlijke afvoer) en aanvulling van grondwater in elk grondwaterlichaam, die voldoen aan de door de
Vlaamse regering vastgestelde milieukwantiteitsnormen voor het betreffende grondwaterlichaam

B. Operationele doelstellingen
Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar
het Milieujaarprogramma 2007, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.
C. Instrumenten
Post

Maatregel

16151211
16151259
16151259
16156301
16156320
16157302
16157302
16157320
16157320
16157320
16157320

Waterlopen goed beheren en onderhouden
Cluster: Natuurlijke werking en structuur van watersystemen
Cluster: Bescherming en herstel van watervoorraden
Subsidiëringsprogramma's bijsturen
Subsidiëren en samenwerken bij lokaal waterbeheer
Cluster: Natuurlijke werking en structuur van watersystemen
Cluster: historische ruimingsachterstand onbevaarbare waterlopen
Cluster: Watersysteemkennis verder uitbouwen
Waterlopen goed beheren en onderhouden
Cluster: Natuurlijke werking en structuur van watersystemen
cluster: Bescherming en herstel van watervoorraden

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

ONTVANGSTEN
Ontvangstenartikel 38.08: Inkomsten in het kader van de waterhuishouding, de polders en de
wateringen (Fonds voor de waterhuishouding, art. 17 decreet 22.11.1995)

TO

2004
Begroot
Uitvoering %
90
223%

2005
begroot
Uitvoering %
90
431%

2006
Begroot bc
550

2007
raming
0

Door de inwerkingtreding van BBB is deze ontvangst toegewezen aan VMM (zie decreet van 7 mei 2004 tot
wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot
aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten, meer
bepaald art. X.2.5, 13° van het decreet van 05.04.1995).
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Ontvangstenartikel 39.07: EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de waterhuishouding
(Fonds voor de waterhuishouding, art. 17 decreet 22.11.1995)
2004
begroot
TO

-

2005
Uitvoering %

-

begroot
-

Uitvoering %
-

2006
Begroot bc
310

2007
raming
0

Door de inwerkingtreding van BBB is deze ontvangst toegewezen aan VMM (zie decreet van 7 mei 2004 tot
wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot
aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten, meer
bepaald art. X.2.5, 13° van het decreet van 05.04.1995).

UITGAVEN
Basisallocatie 11.03: Salarissen en toelagen voor het specifiek personeel van de afdeling Water m.b.t.
onder meer de projecten bekkenwerking, rioleringen, operationeel waterbeheer, meetnetten,
rattenbestrijding en rationeel watergebruik

GVK
GOK

Krediet
838
838

2004
Uitvoering %
69%
69%

Krediet
737
737

2005
Uitvoering %
79%
79%

2006
Krediet
1.220
1.220

2007
Krediet
0
0

Door de inwerkingtreding van BBB zijn deze uitgaven overgeheveld naar de werkingsdotatie van VMM,
artikel 41.46 van programma 61.1 (zie decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot
wijziging van diverse andere wetten en decreten, meer bepaald art. X.2.5, 1° van het decreet van
05.04.1995).
Basisallocatie 12.10: Allerhande lopende uitgaven voor het beheer van het oppervlaktewater, het
grondwater en het drinkwater (pro memorie)

NGK
BVJ

Krediet
0
296

2004
Uitvoering %
96%

Krediet
0
50

2005
Uitvoering %
98%

2006
Krediet
0
2

2007
Krediet
0
0

Deze basisallocatie werd vervangen door de basisallocatie 12.11. In de voorbije jaren en ook in 2006 waren
nog bijkredieten noodzakelijk. Derhalve wordt deze basisallocatie nog pro memorie opgenomen.
Basisallocatie 12.11: Uitgaven voor beheer oppervlakte-, grond- en drinkwater

GVK
GOK

Krediet
7.463
7.334

2004
Uitvoering %
100%
74%

Krediet
7.808
7.741

2005
Uitvoering %
100%
84%

2006
Krediet
2.198
5.368

2007
Krediet
1.089
2.089

Door de inwerkingtreding van BBB zijn deze uitgaven grotendeels overgeheveld naar de werkingsdotatie
van VMM, artikel 41.49 van programma 61.1 (zie decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel
Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten, meer bepaald art. X.2.5, 1° van het
decreet van 05.04.1995).
Op deze basisallocatie wordt een bepaald bedrag aangehouden voor het vastleggen en betalen van eventuele
verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen, en voor het betalen van het openstaande encours.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1002

Basisallocatie 12.20: Allerhande uitgaven in verband met communicatie

NGK
BVJ

Krediet
14

2004
Uitvoering %
93%

Krediet
14

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
31
17

2007
Krediet
0
0

Door de inwerkingtreding van BBB zijn deze uitgaven overgeheveld naar de werkingsdotatie van VMM,
waarvan 14 k.euro naar artikel 41.46 en 17 k.euro (BVJ) naar artikel 41.49 van programma 61.1 (zie decreet
van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en
decreten, meer bepaald art. X.2.5, 1° van het decreet van 05.04.1995).
Basisallocatie 12.59: Studies toegepast wetenschappelijk onderzoek inzake oppervlakte-, grond- en
drinkwater

GVK
GOK

Krediet
119
348

2004
Uitvoering %
96%
74%

Krediet
119
284

2005
Uitvoering %
87%
99%

2006
Krediet
19
119

2007
Krediet
10
50

Door de inwerkingtreding van BBB zijn 9 k.euro vastleggingskrediet en 69 k.euro ordonnanceringskrediet
overgeheveld naar de werkingsdotatie van VMM, artikel 41.46 van programma 61.1 (zie decreet van 7 mei
2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot
aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten, meer
bepaald art. X.2.5, 1° van het decreet van 05.04.1995).
Op deze basisallocatie wordt een bepaald bedrag aangehouden voor het vastleggen en betalen van eventuele
verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen, en voor het betalen van het lopende encours.
Basisallocatie 34.01: Schadevergoedingen aan derden

NGK

Krediet
55

2004
Uitvoering %
96%

Krediet
0

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

Dit krediet werd ingevolge het eerste BBB-herverdelingsbesluit d.d. 12/05/2006 integraal overgeheveld naar
de algemene werkingsdotatie aan VMM (PR 61.1 BA 41.46).
Basisallocatie 43.30: Tegemoetkomingen aan polders en wateringen i.k.v. de regularisatie van de DACstatuten

NGK

Krediet
1.101

2004
Uitvoering %
88%

Krediet
1.116

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
545

2007
Krediet
0

Door de inwerkingtreding van BBB zijn deze uitgaven overgeheveld naar de werkingsdotatie van VMM,
artikel 41.46 van programma 61.1 (zie decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot
wijziging van diverse andere wetten en decreten, meer bepaald art. X.2.5, 1° van het decreet van
05.04.1995).
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Basisallocatie 63.01: Subsidies voor aanleg gemeentelijke rioleringen

GVK
GOK

Krediet
50.000
0

2004
Uitvoering %
100%
-

Krediet
0
3.594

2005
Uitvoering %
8%

2006
Krediet
0
8.982

2007
Krediet
0
9.000

In 2004 werd bij uitzonderingsmaatregel éénmalig 50 miljoen euro vastgelegd voor subsidiedossiers
ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1/02/2002, op deze basisallocatie.
Omwille van het feit dat het een uitzonderingsmaatregel, noodzakelijk voor het wegwerken van de
achterstand in vastlegging van de subsidies voor de goedgekeurde dossiers, betrof, werden geen nieuwe
GVK gevraagd voor 2007.
Rekening houdend met de betalingsritmes van de gesubsidieerde projecten (besluit van de Vlaamse regering
van 31/3/1996 en 1/02/2002), waarvoor de subsidie werd vastgelegd op de begroting van het Minafonds van
de afgelopen jaren, werd berekend hoeveel GOK vermoedelijk zal noodzakelijk zijn voor 2007. Het effectief
aanwenden van dit beschikbare budget is vooral afhankelijk van het uitvoeringsritme dat de verschillende
gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden behalen.
Basisallocatie 63.20: Subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van onbevaarbare
waterlopen en van de waterhuishouding. Subsidies aan polders en wateringen voor aankoop van en
infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen

GVK
GOK

Krediet
917
1.416

2004
Uitvoering %
93%
85%

Krediet
934
1.333

2005
Uitvoering %
87%
100%

2006
Krediet
70
1.300

2007
Krediet
0
914

Door de inwerkingtreding van BBB zijn 70 k.euro vastleggingskrediet en 386 k.euro ordonnanceringskrediet
overgeheveld naar de dotatie van VMM, artikel 61.46 van programma 61.1 (zie decreet van 7 mei 2004 tot
wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot
aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten, meer
bepaald art. X.2.5, 1° van het decreet van 05.04.1995).
Op deze basisallocatie wordt een bepaald bedrag aangehouden voor het betalen van het lopende encours.
Basisallocatie 73.02: Uitgaven voor de veiligheid en de versterking van de ecologische functie van de
onbevaarbare waterlopen

GVK
GOK

Krediet
-

2004
Uitvoering %
-

Krediet
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Krediet
551
4.234

2007
Krediet
597
2.061

Deze basisallocatie was tot en met 2005 onderdeel van programma 64.6. In de loop van 2006 werd het
beschikbaar VK gevoelig verminderd. Door de inwerkingtreding van BBB zijn deze uitgaven overgeheveld
naar de dotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen, meer bepaald programma
61.1, basisallocatie 41.49. Voor het afwerken van de lopende projecten wordt op deze basisallocatie een
bepaald bedrag aangehouden voor het vastleggen en betalen van eventuele verrekeningen en contractueel
voorziene prijsherzieningen, en voor het betalen van het lopende encours.
Basisallocatie 73.20: Investeringskosten voor beheer oppervlakte-, grond- en drinkwater

GVK
GOK

Krediet
11.136
10.764

2004
Uitvoering %
97%
97%

Krediet
11.329
10.951

2005
Uitvoering %
100%
86%

2006
Krediet
3.986
10.436

2007
Krediet
1.676
5.167

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1004

Door de inwerkingtreding van BBB zijn deze uitgaven overgeheveld naar de investeringsdotatie voor het
operationeel beheer van watersystemen van VMM, meer bepaald programma 61.1, basisallocatie 61.47 (zie
decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en
decreten, meer bepaald art. X.2.5, 1° van het decreet van 05.04.1995).
Op deze basisallocatie wordt een bepaald bedrag aangehouden voor het vastleggen en betalen van eventuele
verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen, en voor het betalen van het lopende encours.
Basisallocatie 74.05: Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen

NGK

Krediet
235

2004
Uitvoering %
99%

Krediet
506

2005
Uitvoering %
99%

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

Door de inwerkingtreding van BBB zijn deze uitgaven overgeheveld naar de werkingsdotatie van VMM,
meer bepaald programma 61.1, basisallocatie 41.46 (zie decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel
Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten, meer bepaald art. X.2.5, 1° van het
decreet van 05.04.1995).
Dit krediet werd ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten
tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 d.d. 12/05/2006
integraal overgeheveld naar de algemene werkingsdotatie aan VMM (PR 61.1 BA 41.46).
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MILIEUJAARPROGRAMMA 2007
Op basis van de wijziging van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid maakt het
Milieujaarprogramma (MJP) 2007 een herkenbaar onderdeel uit van de begroting. Deze tekst
wordt dan ook integraal toegevoegd aan de toelichtingen per programma van de
leefmilieubegroting. De beleidsprioriteiten worden in dit MJP omstandig toegelicht.
Inleiding
Algemeen
Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (verder het DABM
genoemd), bepaalt dat het milieubeleid in Vlaanderen gestalte krijgt door de milieubeleidsplanning waarvan
de hoekstenen het milieurapport, het milieubeleidsplan en de milieujaarprogramma’s zijn.
Het milieurapport (MIRA) is de wetenschappelijke onderbouwing van het milieubeleid. De opdracht van de
milieurapportering is: het beschrijven van de kwaliteit van het leefmilieu (MIRA-T), aangeven hoe die
kwaliteit zich zou kunnen ontwikkelen en via welke beleidsinterventies die ontwikkeling kan worden
verbeterd (MIRA-S), en onderzoeken in welke mate en op welke wijze het beleid tot nu toe tot
veranderingen in de milieukwaliteit heeft geleid (MIRA-BE). Het recentste MIRA-T dateert van december
2005. Specifiek voor het aspect natuur en biodiversiteit werd in mei 2005 een Natuurrapport (NARA)
gepubliceerd.
Het milieubeleidsplan bepaalt de hoofdlijnen van het milieubeleid dat door het Vlaamse Gewest, alsmede
door de provincies en gemeenten in aangelegenheden van gewestelijk belang, dient te worden gevoerd. Het
plan beoogt enerzijds de bescherming en het beheer van het milieu en anderzijds de doeltreffendheid, de
efficiëntie en de interne samenhang van het milieubeleid op alle beleidsniveaus te bevorderen. Het huidige
milieubeleidsplan 2003-2007 werd vastgesteld door de Vlaamse regering op 19 september 2003.
De milieujaarprogramma’s dienen ter uitvoering en operationalisering van het milieubeleidsplan. Nadruk
ligt hierbij op de organisatie, het tijdpad en de prioriteitenstelling van de verschillende maatregelen.
Een milieujaarprogramma moet volgens het DABM minstens het volgende bevatten:
- een verslag van de stand van uitvoering van het geldende milieubeleidsplan en de Europese
milieuwetgeving;
- een verslag van de stand van zaken aangaande de goedkeuring van internationale overeenkomsten;
- een opgave van de door het Vlaamse Gewest in het komende jaar te verrichten activiteiten en te nemen
maatregelen ter uitvoering van het geldende milieubeleidsplan;
- een overzicht van de in het ontwerp van begroting geraamde inkomsten en uitgaven ter uitvoering van
het milieubeleidsplan;
- een lijst met alle geplande en lopende onderzoeken en herstelprogramma’s.

Milieujaarprogramma 2007
Het milieujaarprogramma 2007 is het vierde programma in uitvoering van het Milieubeleidsplan 2003-2007.
De uitvoering van heel wat maatregelen en van de meeste projecten zit min of meer op schema. De vordering
van de 41 projecten wordt specifiek opgevolgd via de voortgangsrapportering. Een samenvatting hiervan
volgt verderop in deze inleiding.
Dit Milieujaarprogramma is het eerste sinds de wijziging van het decreet algemene bepalingen inzake
milieubeleid. Aan de inhoud en de vorm is niets fundamenteel veranderd. Wel maakt het MJP sinds dit jaar
een herkenbaar onderdeel uit van de begroting en volgt het uiteraard dezelfde weg.
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Milieubeleid en langetermijnplanning
Opvolging en evaluatie aan de hand van indicatoren
Om het beleid te kunnen evalueren, wordt een kernset van een dertigtal indicatoren gehanteerd. Hierbij wordt
gefocust op de strategisch belangrijkste domeinen en thema's, o.a. gebaseerd op de doelstellingen van het
DABM en op internationale strategieën en doelstellingen. In de selectie werden ook thema's / activiteiten
opgenomen die geheel of gedeeltelijk buiten de leefmilieubevoegdheid vallen (vb. energiegebruik,
ruimtegebruik, transport, landbouw,…), maar een belangrijke invloed op de druk en de toestand van milieu
en natuur hebben. In de onderstaande tabel zijn deze sleutelindicatoren opgenomen met vermelding van de
recentste trend.
Een uitgebreide rapportering van de toestand van milieu en natuur in Vlaanderen, en de evolutie ervan, is
voorwerp van de MIRA- en NARA-rapporten. De meeste van de indicatoren uit onderstaande kernset komen
dan ook aan bod in deze rapporten.
Thema

Indicator

Duurzaam gebruik van hulpbronnen
Afvalstoffen
Totale hoeveelheid geproduceerde
huishoudelijke afvalstoffen per
inwoner

Tren Tekst
d

+/-

Energiegebruik

Bruto binnenlands energiegebruik

--

Watergebruik

Leidingwatergebruik

+/-

Grondstoffengebruik

Totale materialenbehoefte

+/-

Ruimtegebruik

Oppervlakte bebouwde percelen

--

Bescherming van het milieu
Klimaat
Emissies van broeikasgassen

-

De totale hoeveelheid geproduceerde
huishoudelijke afvalstoffen per inwoner
nam toe van 405 kg in 1991 tot 560 kg in
2000, waarna er een geleidelijke afname
plaatsvond tot 535 kg/inwoner in 2003. In
2004 (560 kg/inwoner) was er evenwel
opnieuw een toename tot op het niveau
van 2001.
Hoewel de energie-intensiteit van de
Vlaamse economie sinds 1998 jaar na jaar
verbeterde, nam het absolute
energiegebruik de voorbije jaren
geleidelijk toe. In 2004 is het bruto
binnenlands energiegebruik met 36%
gestegen t.o.v. 1990 (sinds 1998
schommelt dit rond 1600 PJ per jaar).
Het totale drinkwaterverbruik
schommelde in de periode 1995-2000
rond 380 à 390 miljoen m³. Het
drinkwaterverbruik door de bevolking
vertoonde de laatste jaren geen duidelijke
trend. In 2003 gebruikte de bevolking ca.
222 miljoen m3 leidingwater of 101 liter
per persoon en per dag.
Sinds 1997 schommelt de jaarlijkse totale
materialenbehoefte (TMB) rond 140
ton/inwoner. De lichte daling in de jaren
2001 en 2002 zette zich niet door in 2003
en 2004.
In 2005 nam bebouwd Vlaanderen
2.336,8 km² in beslag. Dit komt neer op
17,3% van de totale oppervlakte. Tussen
1991 en 2005 is de bebouwde oppervlakte
toegenomen met gemiddeld 36 km² per
jaar. In diezelfde periode vertoont deze
toename evenwel een dalende tendens.
In 2004 waren de broeikasgasemissies
gestegen tot 91 Mton CO2eq, oftewel met
3,6 t.o.v. 1990.
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Luchtkwaliteit –
verzurende stoffen

Uitstoot van verzurende stoffen

++

Kwaliteit van het
oppervlaktewater

Percentage meetplaatsen van het
oppervlaktewatermeetnet dat
voldoet aan de basiskwaliteit voor
biochemisch zuurstofverbruik
(BZV)
Percentage meetplaatsen van het
oppervlaktewatermeetnet met een score op de Belgisch Biotische
Index van tenminste 7

++

Kwaliteit van het
grondwater

Percentage meetplaatsen van het
MAP-grondwatermeetnet met
overschrijding van de nitraatnorm
van 50 mg/l

…

Kwaliteit van de bodem
– nutriënten

Overschot op de stikstofbalans

++

Verspreiding van zware
metalen

Emissie van zware metalen naar
het oppervlaktewater

+

Verspreiding van
chemicaliën

Gebruik van bestrijdingsmiddelen

++

Aantal dagen met overschrijding
van de ozon drempelwaarde van
120 µg/m³

+/-

Milieu en gezondheid
Luchtkwaliteit –
omgevingslucht

Stedelijke luchtkwaliteitsindex

+

-
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De totale potentieel verzurende emissie
verminderde in de periode 1990-2004 met
43% tot 10.003 miljoen Zeq. De daling is
vooral toe te schrijven aan een sterke
afname van de SO2-emissies (-57%). Ook
de NOx-emissie nam geleidelijk af (-21%)
en vanaf 2000 werd een aanzienlijke
NH3-emissiereductie gerealiseerd (-50%).
De evolutie in de periode 1990-2005 wijst
op een duidelijke verbetering van de
situatie. In 2005 voldeden 56% van de
meetplaatsen aan de basiskwaliteit voor
BZV.
In 2005 voldeden 30% van de meetpunten
aan de basiskwaliteitsnorm. De toestand
verbetert geleidelijk. In vergelijking met
de eerste bepaling (1989) geeft aan dat de
toestand op 43% van de meetplaatsen is
verbeterd; op ruim de helft van de
meetplaatsen bleef de toestand nagenoeg
onveranderd; op 5% ging de toestand
achteruit.
De metingen uit 2004-2005 geven aan dat
de toestand niet verbetert. In de
meetcampagne (voorjaar) van 2005 blijkt
dat op ca. 40% van de meetlocaties de
nitraatnorm van 50 mg/l wordt
overschreden.
In de periode 1990-2004 is het overschot
op de stikstofbalans nagenoeg gehalveerd
(280 kg N/ha in 1990).
Voor de prioritaire metalen werden tussen
1985 en 1998 goede reducties
gerealiseerd. Van 1998 tot 2004 is de
belasting van het oppervlaktewater voor
de meeste zware metalen (behalve Hg)
verder gedaald, tussen 11% (Pb) en 37%
(Ni).
Gewasbeschermingsmiddelen:
In de periode 1990 – 2004 daalde het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen,
uitgedrukt in verspreidingsequivalenten
(Seq), met 52%.
Los van de belangrijke jaarfluctuaties en
sterke regionale verschillen inzake
ozonoverlast, blijft het aantal dagen met
overschrijding van de ozon drempel voor
de bescherming van de volksgezondheid
hoog. In 1995, 1999 en 2003 werden meer
dan veertig dagen genoteerd, in 1996,
1997 en 2001 meer dan dertig. Het
gemiddelde over 3 jaar blijft hoog.
Zowel in Antwerpen als in Gent wordt in
de periode 1996-2000 een geleidelijke
verbetering van de luchtkwaliteit
vastgesteld. Vanaf 2001 zet deze trend
zich niet meer door. In 2005 was de
luchtkwaliteit in Gent middelmatig tot en
met zeer slecht op gemiddeld 42% van de
dagen; in Antwerpen was dit op 45% van
de dagen.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1008

Gezondheidsschade

Gezondheidsimpact van zwevend
stof - Disability Adjusted Life
Years (DALY)

+/-

Hinder

Percentage van de bevolking dat
potentieel ernstig wordt gehinderd
door geluid.

+/-

Oppervlakte gebieden onder
effectief natuurbeheer

++

Biodiversiteit

Rode Lijst-soorten

…

Integratie
Transport

Volume personenvervoer

--

Energievoorziening

Aandeel groene stroom

+

Industrie

Eco-efficiëntie van de industrie

+

Bevolking

Aandeel selectief ingezameld
huisvuil

++

Landbouw

Areaal biologische
landbouwproductie

Natuurbehoud
Beschermde gebieden

Samenwerking en draagvlak

-

Het aantal verloren gezonde levensjaren
(DALY's) ten gevolge van blootstelling
aan zwevend stof wordt geschat op
ongeveer 40 DALY's per 10.000 inwoners
en per jaar. De situatie is de laatste jaren
niet significant veranderd. Bij
ongewijzigde concentraties zwevend stof
speelt de Vlaming gemiddelde één derde
van een gezond levensjaar kwijt.
In 2003 was ongeveer 18% van de
bevolking potentieel ernstig gehinderd
door geluid. De situatie is vrijwel
onveranderd sinds 1990.
De oppervlakte aan gebieden onder
effectief natuurbeheer nam toe van 27.001
ha eind 2001 naar 35.228 ha eind 2005.
In de periode 1994-2005 werden 16 Rode
Lijsten opgesteld waardoor de status van
3.479 soorten bekend is. Toestand: van
984 (28%) van de soorten is bekend dat ze
het gevaar lopen om op termijn te
verdwijnen. Er is nog geen trend
beschikbaar.
In de periode 1990-2004 is het
personenvervoer met 24% toegenomen tot
69,07 miljard personenkilometers. Het
gemotoriseerd wegvervoer (auto/moto)
neemt in 2004 zo'n 90% voor zijn
rekening en vertoont een stijging t.o.v.
2003. Sinds 1997 is er evenwel een
toename van het gebruik van het openbaar
vervoer waar te nemen.
Het aandeel groene stroom in het bruto
elektriciteitsverbruik is tussen 1994 en
2004 gestegen van 0,12% tot 2,64%.
Ondanks deze forse toename blijft dit
aandeel zeer klein.
Terwijl de productie-index van de
industrie steeg tussen 1990 en 2004
(+31%), daalde de emissie van verzurende
stoffen en van CZV en zware metalen in
oppervlaktewater, wat op een verbetering
van de eco-efficiëntie wijst. De
afvalproductie steeg daarentegen sneller
dan de productie-index (+43%); het
energiegebruik en de CO2-semissies
blijven de laatste jaren ongeveer statusquo.
De selectieve fracties in het totaal van het
huishoudelijk afval zijn sterk gestegen
van 34% in 1995 naar 72% in 2004.
Het areaal biologische landbouw is sinds
1991 (493 ha) sterk toegenomen tot 4.026
ha in 2001, waarna de trend terug dalend
is. In 2005 was dit nog 3.153 ha (minder
dan 1% van de totale
landbouwoppervlakte in Vlaanderen).
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Draagvlak - bereidheid
burgers

Bereidheid tot financiële
inspanningen ten aanzien van het
milieu

+/-

Draagvlak - gedrag
burgers

Feitelijk gedrag ten aanzien van
het milieu

-

Politiek draagvlak

Aandeel uitgaven van de Vlaamse
overheid voor milieu

Samenwerking - lokaal

Ondertekeningen
samenwerkingsovereenkomst
gemeenten - Vlaams gewest

+

Samenwerking internationaal

Bekrachtiging van internationale
milieuverdragen

+

+/-
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In de periode 1996 - 2005 is er nauwelijks
evolutie in het percentage Vlamingen dat
aangeeft minstens deels bereid te zijn een
financiële bijdrage te leveren ten voordele
van milieu (54% in '96 en '00 en 56% in
'05).
Het percentage Vlamingen dat zegt altijd
of dikwijls een zuinig gedrag te vertonen
daalt in de periode 1996-2005 geleidelijk
van 77,2 % tot 72,3%.
Tussen 2002 en 2005 schommelde het
aandeel leefmilieu uitgaven in de
Vlaamse begroting tussen 4,4% en 4,6%.
In 2006 (4,7%) was er een lichte stijging
t.o.v. 2005 (4,5%).
250 Vlaamse gemeenten hebben de
samenwerkingsovereenkomst
ondertekend (situatie 2005). Hiervan zijn
er 157 ondertekeningen voor niveau 1
(basis), 92 voor niveau 2 en 1 voor niveau
3.
Ongeveer 75% van de internationale
milieuverdragen waarbij Vlaanderen
betrokken is, werden door de Vlaamse
regering bekrachtigd.

Legende trendevolutie: +++: zeer gunstige trend; ++: gunstige evolutie; +: voorzichtig positieve trend; +/-:
toestand nagenoeg ongewijzigd; -: licht negatieve trend; --: negatieve evolutie: ---: zeer negatieve evolutie;
…: geen trend beschikbaar
De opvolging van het MINA-plan gebeurt ook met behulp van de bijhorende indicatoren in de
themahoofdstukken van dit milieujaarprogramma. Om de link met het beleid op lange termijn te versterken,
werd bij de keuze van die indicatoren een goede afstemming met de hoger vermelde sleutelindicatoren
nagestreefd. Ruim de helft van de indicatoren uit de kernset zijn terug te vinden als indicator bij één van de
plandoelstellingen uit het themabeleid. In deze gevallen wordt de sleutelindicator verder toegelicht (met
focus op genomen / te nemen beleidsmaatregelen) in de respectievelijke themahoofdstukken. Per thema
worden evenwel ook indicatoren opgevolgd die niet aan bod komen in de kernset. Een aantal daarvan,
waarvoor het bereiken van de plandoelstelling belangrijke inspanning vereist, worden hieronder toegevoegd
aan de sleutelindicatoren.
Thema MINA-plan 3

Indicator

Tren Tekst
d

Verdunning van de
ozonlaag

Emissie van ozonafbrekende
stoffen

++

Vermesting

Op landbouwgrond opgebrachte
hoeveelheid dierlijk mest

++

De uitstoot van ozonafbrekende stoffen
werd in 2004 (283 ton ODP) reeds met
55% teruggedrongen ten opzichte van de
emissies van 1999. Blijvende
inspanningen zijn nodig om deze gunstige
tendens voort te zetten tijdens de
planperiode.
De hoeveelheid dierlijk mest die
opgebracht wordt vertoont een
aanzienlijke daling in 2004 (53,5 miljoen
kg P2O5) ten opzichte van voorgaande
jaren.
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Verspreiding van
Jaargemiddelde concentratie fijn
milieugevaarlijke stoffen stof (PM10)

+/-

Verontreiniging en
aantasting van de bodem

Aantal gronden met
saneringsnoodzaak waarop de
sanering minstens is opgestart

++

Aantal hydraulische en
ecologische ruimingen op
onbevaarbare waterlopen van 1ste
categorie.

++

Verontreiniging door
afvalstoffen

Totale hoeveelheid primair
geproduceerde bedrijfsafvalstoffen

+/-

Verontreiniging van
oppervlaktewater

Zuiveringsgraad van de
huishoudens

+

Versnippering

Percentage gesaneerde
vismigratieknelpunten

+

Verlies van biodiversiteit Oppervlakte VEN en
natuurverwevingsgebied dat
afgebakend is
Totale oppervlakte groengebied op
de bestemmingsplannen

+

+

De jaargemiddelde concentratie fijn stof
vertoont, na een gunstige evolutie in de
periode 1996-1998 een eerder
schommelend verloop. In 2004 vond er
opnieuw een daling plaats van de
jaargemiddelde concentratie tot onder 40
µg/m³, ook in industrieel en stedelijk
gebied.
Het aantal gronden waarop de sanering
minstens is opgestart neemt jaarlijks toe.
Eind 2005 is de sanering van 20,6%
(2.271 gronden) van de gronden met
saneringsnoodzaak opgestart.
Het aantal sanerings-/ruimingsprojecten
alsook de geruimde/gesaneerde volumes
nam in de periode 2001-2006 sterk toe. In
2006 bedroeg de hoeveelheid geruimde
specie ca. 775.000 m³.
De productie van primair bedrijfsafval
nam toe van 12,5 miljoen ton in 1992 tot
18,8 miljoen ton in 1998, en bleef nadien
nagenoeg stabiel tot en met 2004 (ca. 20
miljoen ton).
In de periode 1990 tot 2005 is de
zuiveringsgraad geleidelijk toegenomen
van 30% naar 64%.
In 2005 zijn 12% van de knelpunten
gesaneerd. Een versnelling van de
uitvoering is vereist om de doelstelling
(75% knelpunten gesaneerd) te halen.
Eind 2005 is de oppervlakte VEN
toegenomen tot 86.800 ha. De
oppervlakte natuurverwevingsgebied nam
toe tot 768 ha.
Tussen 1994 en eind 2005 is de
oppervlakte natuurgebied (en
reservaatgebied) toegenomen met 11.500
ha. De oppervlakte bosgebied is in
dezelfde periode met 1.900 ha
toegenomen.

Legende trendevolutie: +++: zeer gunstige trend; ++: gunstige evolutie; +: voorzichtig positieve trend; +/-:
toestand nagenoeg ongewijzigd; -: licht negatieve trend; --: negatieve evolutie: ---: zeer negatieve evolutie;
…: geen trend beschikbaar
Naast de opvolging van de lange termijntrend (kernset) en de realisatie van de plandoelstellingen worden in
het milieujaarprogramma de verwachte beleidsrealisaties systematisch, en waar mogelijk kwantitatief door
middel van output-indicatoren, opgevolgd. Per thema of deel werd hiertoe een tabel met indicatoren
opgenomen.

De uitvoering van het MINA-plan 3
Organisatie
Het DABM geeft het planningsteam de opdracht om vijfjaarlijks een MINA-plan en jaarlijks een
milieujaarprogramma (MJP) voor te bereiden. Het planningsteam bestaat bij besluit uit de leidend
ambtenaren van AMINAL, VLM, VMM en OVAM (en APS). De uitvoering van het geldende
Milieubeleidsplan wordt gecoördineerd door een projectleider en een planningsgroep, waartoe één of
meerdere vertegenwoordigers van elke entiteit behoren.
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Voor de uitvoering en de opmaak van milieubeleidsplannen en jaarprogramma's werd een netwerk
opgebouwd, dat bestaat uit de planningsgroep, de planningsverantwoordelijken, de
thema/deel/hoofdstukcoördinatoren en de projectverantwoordelijken. Voor de 41 projecten van het plan werd
een projectwerking opgezet. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de onderdelen van het
MINA-plan ligt bij het afdelingshoofd van de respectievelijke thema-, deel- of hoofdstukcoördinator. De
planningsgroep waakt over de inpasbaarheid in het MINA-plan, de timing en de afstemming tussen de
projecten en verzorgt de rapportage voor de Beleidsraad. De planningsverantwoordelijken tenslotte
verzorgen de vlotte doorstroming van informatie binnen de instellingen, in overleg met de leidend
ambtenaar. Zij spelen ook een cruciale rol in de afstemming tussen algemene beleidsplannen en programma's en instellingsspecifieke operationele plannen.
Afstemming van de planningscycli (zie ook het project 'Planningscyclus')
De Vlaamse regering hanteert een eigen planningscyclus, die start met de opmaak van een regeerakkoord. In
uitvoering hiervan maakt elke minister een beleidsnota op die de regeringsperiode overspant. Deze
beleidsnota wordt jaarlijks geconcretiseerd via een beleidsbrief. Deze planningscyclus en de bijhorende
documenten overlappen met de milieubeleidsplanningscyclus. Bovendien loopt het MINA-plan 3 van 2003
tot en met 2007, de beleidsnota geldt voor de periode 2005-2009. Om in de toekomst een betere afstemming
te bekomen, zal een volgend milieubeleidsplan opgesteld worden na de opmaak van een volgende
beleidsnota. Een decreetswijziging, die een betere afstemming moet toelaten, werd goedgekeurd op 19 april
2006.
De huidige Vlaamse regering werd midden 2004 gevormd. De beleidsnota van de minister van Leefmilieu
legt nieuwe accenten en prioriteiten bij de uitvoering van het milieubeleidsplan. Deze nieuwe accenten
worden in de eerste plaats doorvertaald in de milieujaarprogramma’s en in de verdere uitwerking van de
projecten. De bindende doelstellingen van het MINA-plan 3 blijven hierbij uiteraard van kracht.
Ook een afstemming op niveau van de jaarlijkse cycli (MJP, beleidsbrief en begroting) dringt zich op. In
2006 werd voor het MJP en de beleidsbrief vertrokken van een zelfde set prioriteiten en ook de andere
onderdelen werden op elkaar afgestemd. Minstens even belangrijk is de afstemming met de begroting.
Idealiter biedt het ontwerp-MJP het inhoudelijk en budgettair kader voor de opmaak van de begroting,
sporen de cijfers in de begroting en de tekst van het MJP samen en hanteert de toelichting bij de begroting de
terminologie uit het MINA-plan. In 2005 werd reeds een bijzondere inspanning geleverd om de samenhang
tussen begroting en milieujaarprogramma maximaal te herstellen. Dit gebeurde zowel op inhoudelijk vlak,
door de motivering van de gevraagde middelen in de ontwerpbegroting te enten op de maatregelen van het
MINA-plan 3, als vormelijk.
Begroting en financiering
In de onderstaande tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de beleidskredieten die in de periode 20002006 voorzien werden voor milieu-uitgaven. De berekeningswijze voor de Vlaamse milieu-uitgaven
verschilt t.o.v. vorige jaren. In het kader van de objectivering van de begrotingscijfers wordt er teruggevallen
op de officiële cijfers zoals die jaarlijks door de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement worden
goedgekeurd en gepubliceerd in de algemene toelichting bij de begroting. Deze totaalcijfers worden op een
ESR-geconsolideerde basis berekend in overeenstemming met de Europese begrotingsnormering. De
correctie voor de hervorming van de watersector kon hierdoor ook op punt gezet worden. Deze correctie
komt er in grote lijnen op neer dat de Aquafinuitgaven die tengevolge de hervorming van de watersector
vanaf de begrotingscontrole 2005 gefinancierd worden door de drinkwatermaatschappijen i.p.v. door de
Vlaamse overheid meegerekend worden in de totaaluitgaven voor leefmilieu. Verder werd ook rekening
gehouden met de nieuwe structuur van het Beter Bestuurlijk Beleid. Hierdoor worden vanaf de
begrotingscontrole 2006 in de algemene toelichting bij de begroting de begrotingsmiddelen van energie bij
de totale leefmilieumiddelen geteld.
Uit deze tabel blijkt dat er in absolute cijfers in de periode 2002-2006 een duidelijke trend was om jaarlijks
meer beleidskredieten te voorzien voor het beleidsdomein Leefmilieu. In 2007 werd er 1 miljard EUR aan
middelen voorzien voor milieu.
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•
Tabel 1: Evolutie van het aandeel van de uitgaven voor het beleidsdomein leefmilieu t.o.v. de totale
Vlaamse uitgaven in de periode 2000-2007 (in beleidskredieten)
•

Relatief ten opzichte van de andere beleidsdomeinen bleef het aandeel van leefmilieu in de periode 20022007 ongeveer op hetzelfde niveau, namelijk tussen 4,4% en 4,6%. In 2006 was er een lichte stijging
merkbaar van 0,2% t.o.v. 2005. Dit bracht het aandeel van leefmilieu-uitgaven in de Vlaamse begroting op
4,7%. In 2007 blijft dit aandeel constant.
De verdeling over de thema’s is grotendeels gelijk gebleven. De bedragen zijn eveneens aangepast aan de
Aquafin-correctie. In tabel 2 is te zien dat van die totale beleidsruimte voorzien voor leefmilieu het
merendeel voorzien is voor de thema’s oppervlaktewaterverontreiniging (553 miljoen EUR of 63%) en
biodiversiteit (98 miljoen EUR of 10%). Het thema bodem won aan belang voornamelijk tengevolge de
verhoogde inspanningen voor bodemsanering en de aanmaak van het GRB (Groot Referentiebestand) voor
Vlaanderen. Het thema Verdroging kreeg op het eerste zicht veel minder budget in 2007. In de praktijk is dit
niet zo. Deze middelen voor Verdroging zijn opgenomen in de totale dotatie aan de VMM en zijn niet meer
rechtstreeks toewijsbaar aan het thema.
Tabel 2: Overzicht van de beleidskredieten per thema in de periode 2001-2007 in beleidskredieten (exclusief
financiering vanuit eigen ontvangsten VOI en inclusief interdepartementale bestaansmiddelen en FFEU)

Maar bovenstaande uitgaven dienen uiteraard ook gefinancierd te worden. Binnen het domein Leefmilieu
kan op meerdere financieringsbronnen teruggevallen worden (i.e. algemene middelen, milieuheffingen,
FFEU, diverse andere inkomsten AMINAL en VOI). In tabel 3 wordt een beeld geschetst van de manier
waarop het milieubeleid de laatste jaren gefinancierd werd.
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Uit tabel 3 blijkt dat de inkomsten voor het beleidsdomein Leefmilieu verder blijven dalen. Het merendeel
van de eigen middelen (65%) vloeit nog steeds voort uit de milieuheffingen. Door de hervorming van de
watersector gaat een deel van de afvalwaterheffing nu echter rechtstreeks naar de drinkwatermaatschappijen.
Hierdoor daalden de inkomsten uit de afvalwaterheffing van 153 miljoen EUR in 2005 naar 55 miljoen EUR
in 2007. Dit betekent evenwel nog steeds een aandeel van 28% in de totale inkomsten van 2007. Een andere
belangrijke bron van inkomsten, die is weggevallen t.o.v. 2007, is de opbrengst uit de verkoop van de
waterbekkens aan de VMW. De eigen ontvangsten van de VOI’s bestemd voor het milieubeleid stegen
lichtjes in 2006.
Tabel 3: Financiering van het milieubeleid: inkomstenbronnen in de periode 2001-2007

Globale voortgang van de projecten
Situering
Het MINA-plan 3 bevat 41 projecten met een aantal prioritaire maatregelen. Deze projecten worden
voornamelijk geformuleerd waar een belangrijke verandering of doorbraak en een thema - en/of
instellingsoverschrijdende aanpak noodzakelijk is. Een aantal projecten hebben betrekking op reeds lopend
beleid en bouwen verder op vroeger opgestarte strategische projecten. Andere projecten betreffen eerder
nieuw beleid, dat soms nog nader moet vorm krijgen in wisselwerking met processen zoals Beter Bestuurlijk
Beleid.
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Op basis van de beschrijving en de doelstelling van elk van deze projecten in het MINA-plan 3, werden bij
aanvang projectplannen opgemaakt. In functie van de projectopvolging wordt één maal per jaar een globale
voortgangsrapportering voorzien. Bij beëindiging van een project wordt een weergave van de resultaten en
eventuele beoordeling en aanbevelingen opgenomen in een eindrapport. Via de rapporteringen wordt
geïnformeerd over de voortgang en aanpak van de projecten. Dit kan resulteren in een aantal bijsturingen.
De globale rapportering loopt procedureel en deels inhoudelijk parallel met de opmaak van het MJP.
Centraal hierbij staat de toepassing van de GMO-databank.

Projectrapportering
Alle projecten werden gestart in de periode 2003-2004 op basis van respectieve projectplannen. Een eerste
globale rapporteringsronde vond begin 2005 plaats. De nodige acties werden ondernomen om de projecten af
te stemmen op de beleidsnota. Een tweede globale rapporteringronde voor een selectie van projecten werd
eind 2005-begin 2006 uitgevoerd. Het accent lag hier op projecten die in belangrijke mate themaoverschrijdend zijn. In het najaar van 2006 werd een globale evaluatieronde van de projecten uitgevoerd. Dit
gebeurde in afstemming met de evaluatie van de plandoelstellingen i.f.v. de voorziene verlenging van het
MINA-plan 3. Het resultaat van de realisaties wordt hierna per project beknopt weergegeven. Het accent ligt
op 2006.

Resultaten op projectniveau
Het project 'beleid gericht op voorraden' ging pas van start in 2004. Sinds dit jaar (2006) is het Milieuinnovatieplatform volledig operationeel en werden diverse gebruikersgroepen opgericht. Het voorbereidend
onderzoek m.b.t. langetermijndoelstellingen loopt naar zijn einde. Er wordt gezocht naar een algemene
methodiek, die ondertussen getoetst wordt aan drie cases: grondwater, geluid en bodem.
M.b.t. het luik transitiemanagement werd gestart met twee onderdelen 'transitie duurzaam materialenbeleid'
en 'transitie duurzaam bouwen en wonen'. Bij 'duurzaam materialenbeleid' ging in 2006 veel aandacht naar
de opzet en organisatie van het vernieuwingsnetwerk. Binnen dit netwerk wordt vanuit een goed inzicht in de
ideeën rond duurzaam materialenbeheer aan een gedeelde probleemperceptie gewerkt en
langetermijnbeelden ontwikkeld. Voor 'duurzaam wonen en bouwen' werd de in 2005 opgezette
transitiearena, bestaande uit een 20-tal betrokken organisaties, instellingen, federaties en overheid,
uitgebreid tot een 60-tal actoren. Op basis van de visie en de geselecteerde thema's werden in 2006 de
streefbeelden verder verfijnd alsook de transitiepaden gedefinieerd. Deze monden eind 2006 uit in
vernieuwende experimenten en door de betrokkenen onderschreven beleidsintenties.
In het project ‘klimaatbeleid‘ werden er, naast de meer concrete acties die voor de noodzakelijke resultaten
zorgen, twee cruciale beleidsplannen gerealiseerd. Op 20 juli 2006 werd het Vlaams klimaatbeleidsplan
2006-2012 definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. En in dezelfde periode werd het Vlaams
toewijzingsplan CO2 emissierechten 2008-2012 principieel goedgekeurd. Beide strategische beleidsplannen
bepalen het Vlaamse klimaatbeleid tot aan het einde van de eerste Kyotoperiode én tegelijkertijd bevatten ze
de bouwstenen voor een Vlaams klimaatregime na 2012.
Het project 'beleid milieugevaarlijke stoffen' loopt globaal volgens schema. In het eerste luik ter
verbetering van de kwaliteit voor water en lucht werd het Vlaams Stofplan verder uitgewerkt, waarbij met de
aanpak via voertuigfiscaliteit belangrijke stappen voor verkeer zijn genomen. Daarnaast werden concrete
aanpassingen in het kader van het Reductieprogramma Lozing Gevaarlijke Stoffen voorbereid en nader
onderzocht.
In het luik met betrekking tot gezondheidsgerelateerde effecten werd voor fijn stof het stratenmodel CARVlaanderen ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan steden en gemeenten. Ook werd onder meer een studie
naar de ecologische impact van endocriene verstoring en een onderzoek naar bronnen van fijn stof in de
haven van Antwerpen opgestart. In het derde luik werd onder andere verder gewerkt aan de implementatie
van de REACH-verordening in Vlaanderen.
In uitvoering van het project ‘bodemsanering’ werd – buiten de overdrachtsprocedure - een selectie
gemaakt van gronden waar een bodemsanering prioritair is. Voor deze gronden werd een aanmaning
verstuurd in uitvoering van het Bodemsaneringsdecreet (BSD). In 2006 werden de ambtshalve
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saneringswerken in onder meer enkele grote dossiers zoals Carcoke in Brugge en PCN in Nieuwpoort
opgestart of verdergezet. Deze dossiers werden geselecteerd volgens prioriteit en beschikbare budgettaire
middelen. In 2006 werd de samenwerking met gemeenten voor de ondersteuning van brownfieldprojecten
verdergezet. Voor een aantal van deze projecten is de eerste fase (conceptfase) afgerond en kan gestart
worden met de opmaak van concrete plannen. Zo werd bijvoorbeeld samengewerkt met verschillende
partners aan een masterplan voor de verouderde bedrijvenzone Vilvoorde – Machelen. In het kader van het
BSD werden ook de lopende woonzoneprojecten verder gezet en werd een nieuwe woonzone in Wijnegem
als site vastgesteld.
Binnen het project ‘waterbodemverontreiniging’ werden in 2006 belangrijke ruimingen van waterbodems
uitgevoerd op de Zenne te Lembeek, Halle en Drogenbos. De ruiming van de Zuidlede is voorzien in het
najaar van 2006. In 2005 en 2006 werd de geruimde specie integraal verwerkt volgens BATNEEC. De code
van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie werd in begin 2006 goedgekeurd.
In uitvoering van het project ‘bodembescherming’ werden de gemeenten verder begeleid en ondersteund bij
het opstarten van erosiebestrijdingswerken en bij het opmaken van hun gemeentelijk erosiebestrijdingsplan.
Erosiebestrijding in het veld werd verder gestimuleerd o.a. via beheersovereenkomsten. In het kader van het
Europese landbouwbeleid werd een voorstel uitgewerkt met mogelijke pistes voor uitbreiding van het areaal
waarop verplicht erosiebestrijdingsmaatregelen dienen genomen te worden. Bij de evaluatie van de
randvoorwaarden (zgn. cross-compliance) van dit Europees landbouwbeleid ging veel aandacht naar
bodembescherming. Integratie van bodembescherming vond verder plaats in het kader van de opmaak van
het sectoraal uitvoeringsplan 'Bagger- en Ruimingsspecie'. Ook zijn de eerste stappen gezet om de
bescherming van waardevolle bodems te integreren in het beleid rond landschapszorg.
In het kader van het project 'prioritaire afvalstoffen' werden vier prioritaire afvalstromen geselecteerd. Een
grondige analyse werd uitgevoerd i.f.v. actieprogramma's voor textiel -, dierlijk- en gemengd en
ongedifferentieerd bedrijfsafval. De analyse voor de afvalstroom 'zuren en basen en slib van
oppervlaktebehandeling van metalen' is in uitvoering. Voor textielafval en productiegebonden slib zijn 2
codes van goede praktijk uitgewerkt: één voor textielslib en één voor textielproductieafval.
Stimulering van preventie van huishoudelijke afvalstoffen gebeurde onder meer via de uitvoering van een
pakket aan preventieve acties binnen het ‘SUP Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007', dat als project
startte in 2003. Sensibiliseringsmateriaal is ontwikkeld voor organisatoren en deelnemers van evenementen.
Stimulering van thuiscompostering en afvalarm tuinieren gebeurde via opleidingen en bijscholingen van
compostmeesters en via het netwerk van compostmeesters in scholen en aan particulieren, structureel
ondersteund door Vlaco vzw. In het voorjaar van 2006 liep een uitgebreide actie ter sensibilisering van
compostering. Inzake selectieve inzameling passen de meeste gemeenten inmiddels gedifferentieerde
tarifering (DIFTAR) toe op basis van gewicht of volume. De kringloopcentra werden verder financieel
ondersteund. Nieuwe lespakketten over afvalpreventie en milieuverantwoord materiaalgebruik voor het
TSO/BSO werden in 2006 verspreid.
In het kader van het project ‘afvalvoorkoming’ werd de pilootperiode met een screening van 30 bedrijven
op vlak van eco-efficiëntie succesvol afgerond. Op IFEST (oktober 2006) werd de officiële start van het Ecoefficiëntiescanprogramma gegeven en vond de voorstelling van de bijhorende advertentiecampagne plaats.
Om ecodesign toegankelijker te maken voor de ontwerper bracht de OVAM in het voorjaar van 2006 de
Ecolizer uit. De Ecolizer maakt gebruik van indicatoren die in één cijfer de milieu-impact van materialen en
processen samenvatten. Ecodesign wordt in 2007 verder gepromoot via de ruime verspreiding van een 100tal cases en de verdere uitbreiding en toepassing van de Ecolizer. De hernieuwde versie van MAMBO (het
softwarepakket voor bedrijven voor de berekening van de werkelijke afvalkosten) werd in het voorjaar 2006
uitgebracht met daarbij de nodige communicatieacties. Het PRESTI-5 programma heeft de oproepperiode
voor projecten van zijn laatste cyclusjaar afgerond. Informatieverlening en sensibilisering voor intermediairs
in relatie tot de burger vond plaats via STIP (Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van Afval).
Via het project 'planning integraal waterbeleid' wordt het integraal waterbeleid op stroomgebied-, bekkenen deelbekkenniveau concreet ingevuld. De centrale spil hierin is de Coördinatiecommissie Integraal
Waterbeleid (CIW). De waterbeleidsnota vormt het uitgangspunt voor de maatregelen en acties die in de
bekken- en stroomgebiedbeheerplannen worden uitgewerkt. Als eerstvolgende stap op stroomgebiedniveau
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bereidde de CIW het tijdspad, het werkprogramma en het overzicht van de voornaamste waterbeheerkwesties
voor. Decretaal werd een strikt tijdspad opgelegd qua publieke raadpleging: (1) het werkprogramma en
tijdschema: uiterlijk eind 2006; (2) de belangrijkste waterbeheerkwesties: uiterlijk eind 2007; (3) het
ontwerpstroomgebiedbeheerplan: uiterlijk eind 2008. De ”waterbeheerkwesties” werden een jaar vervroegd,
zodat deze nu mee in openbaar onderzoek kunnen gaan. Ook het openbaar onderzoek op bekken- en
deelbekkenniveau kan gelijktijdig lopen (samen met dat op stroomgebiedniveau). Midden 2006 waren alle
voorontwerpen van bekkenbeheerplannen afgewerkt. Om de burger wegwijs te maken in het openbaar
onderzoek dat start op 22 november 2006 liet de CIW een communicatiecampagne ontwikkelen.
Daarnaast wordt volop gewerkt aan de uitbouw van het noodzakelijke instrumentarium. Een
uitvoeringsbesluit voor de geografische indeling van de watersystemen en de organisatie van het integraal
waterbeleid werd vastgesteld, evenals het besluit dat de richtlijnen aan de lokale, provinciale en gewestelijke
overheden geeft voor de toepassing van de watertoets bij het afleveren van een vergunning. Een besluit voor
de toepassing van de financiële instrumenten van het decreet wordt intussen voorbereid. De voorbereiding en
aanpassing van de monitoringprogramma’s voor grondwater en oppervlaktewater, die eind 2006 dienen
operationeel te zijn, loopt verder. De noodzakelijke methodologische studies worden afgewerkt. Hiertoe
wordt intensief deelgenomen aan het Europees overleg.
Het project “prioriteiten ontsnippering” richt zich via een procesmatige benadering op een betere integratie
van de ontsnipperingsproblematiek. De ontsnipperingsstrategie van het Agentschap Infrastructuur biedt
hiervoor een integrale, specifieke en complementaire aanpak. Zo worden bijv. ontsnipperende maatregelen
geïntegreerd in allerlei wegenprojecten. Rond bermbeheer werden recent nog enkele vlinderfaunastudies
afgewerkt. Er werden ook verschillende studies uitgewerkt als basis voor nieuwe ontsnipperingsprojecten en
voor advies bij andere projecten. De omvangrijke strategische dossiers (E19, E314, E34, N25, E313) werden
verder uitgevoerd. De natuurtechnische oevers en fauna-uitstapplaatsen bewijzen ondertussen hun efficiëntie.
In 2006 is gestart met het aanleggen van 45 extra fauna-uitstapplaatsen. Binnen het natuurinrichtingsproject
Bergerven werd begonnen met het herstel van een natuurvriendelijke oever. Bij de vismigratieknelpunten
worden de herstelprojecten gekoppeld aan andere projecten zoals het structuurherstel van de waterloop of de
aanpak van wateroverlast. Het project van de Mangelbeek en de Kleine Nete (Meerhout) is uitgevoerd en er
werden een aantal ontwerpen afgewerkt. Het overleg rond ontsnippering tussen de beleidsdomeinen binnen
de federale en Vlaamse overheid en met de lokale overheden is verder uitgebouwd alsook het administratief
grensoverschrijdend met Nederland.
Binnen het project “ruimte voor natuur” werd voor het Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan de
visievorming afgerond. In een aantal gebieden werd de huidige ecologische kwaliteit bepaald, aangevuld met
doelstellingen en maatregelen. Voor het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, het rivierherstel in de
Grensmaas en het Drie-Landen-Park werden verschillende plannen uitgevoerd. In 2006 werden de
ruimtelijke visies voor de buitengebiedregio’s en de actieprogramma's verder uitgewerkt en werden enkele
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor herbestemmingen voorbereid. Een aantal instandhoudingsdoelstellingen
(IHD) werden afgewerkt en de natuurrichtplannen van de pilootprojecten zitten in de laatste stadia.
Voorlopig verschuift de focus op de verdere uitwerking van de IHD. Op het landgoederenforum werden het
"geïntegreerd beheersplan" en "principes voor harmonisch landgoedbeheer" geconcipieerd en voor de
natuurverbindingsgebieden werd een strategische nota opgesteld. Door de vertraging met akten is er enkel
zicht op de verwerving van natuurgebied in 2005 (= 2026 ha). In 2006 werden ruim 14 nieuwe
natuurreservaten erkend en bij de gesubsidieerde, éénmalige inrichtingswerken zijn 36 projecten
goedgekeurd en in uitvoering. Bij de opmaak en goedkeuring van de beheerplannen voor Vlaamse
natuurreservaten is de inhaalbeweging het grootst in Limburg en Vlaams-Brabant. In 2006 zijn alle
toegekende 120 VTE voor Groenjobs effectief ingezet. Ter inrichting van de Natuurlijke Structuur zijn een
vijftal projecten in uitvoering en is het onderzoek naar de haalbaarheid voor Averbodebos en -heide en voor
Zoerselbos afgerond.
Het project “soortendiversiteit” is gericht op instandhouding en herstel op soortniveau. Zo kwam via het
Life-project “hamster” 32 ha onder hamstervriendelijk beheer in Vlaams-Brabant en Zuid-Limburg. Aan het
Life-project “vleermuizen” werden nog heel wat aanvullingen toegevoegd, met de garantie dat het wordt
goedgekeurd. Het ooievaarsproject leidde in september 2006 tot een expeditie waarbij enkele vogels gevolgd
werden. In de reservaten waar het gentiaanblauwtje en de nachtzwaluw voorkomen werden extra percelen in
specifiek beheer genomen. Het afwegingskader voor het tolereren van de bever werd afgerond. Er werd een
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model opgesteld voor de vereisten die serpeling stelt aan zijn habitat. Vervolgens werd in een aantal
geselecteerde waterlopen nagegaan of ze geschikt waren. In het najaar 2006 wordt de serpeling
geherintroduceerd. De ontwerptekst voor het uitvoeringsbesluit inzake soortenbescherming werd verder
uitgewerkt. Voor de bestrijding van de Rosse stekelstaart is men begonnen aan een nota. Tenslotte werden in
2006 ook 9 vogelopvangcentra gesubsidieerd.
Het project “bosbeleid” beoogt de uitbreiding en verbetering van de Vlaamse bossen. Naast de 10.000 ha
netto bosuitbreiding dienen er 3.900 ha compensatiebossen te worden gerealiseerd. Hiervoor is 5.205 ha voor
stadsbossen en compensatiebossen in kaart gebracht. Daarnaast zijn er nog andere projecten, zoals de
regionale bossen of historische bosgebieden, met een totaal van 8.695 ha gepland of in uitvoering. Recente
wetgeving in uitvoering van het Bosdecreet wordt volop geïmplementeerd bij openbare en particuliere
bosbeheerders. Vooral de bosgroepen spelen een cruciale rol in de toepassing van de criteria duurzaam
bosbeheer. Het erkenningssecretariaat en -comité voor bosexploitanten en kopers zijn operationeel. Tot op
heden zijn er 225 bosexploitanten en 12 kopers erkend.
In 2006 werd voor het project “instrumenten voor het buitengebied” verder gewerkt aan de optimalisatie
van de inrichtingsinstrumenten waarbij de vraag centraal staat. Elke vraag naar actie op het terrein wordt op
maat ingevuld door de meest efficiënte instrumenten. Hiertoe werden intussen 30 agenderingsnota's
opgemaakt en goedgekeurd. Landinrichting is vereenvoudigd en meer flexibel gemaakt. Ook voor
natuurinrichting werd onderzocht hoe het instrument snel uitvoering kan geven aan elders ontwikkelde
visies. Het Vlaams strategisch plan voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 werd
goedgekeurd. Voor het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II) werd vanuit
leefmilieu een gecoördineerde insteek voorbereid. Financieringsmogelijkheden voor herstelmaatregelen in
het kader van het behoud van Natura 2000-gebieden en bosbehoud werden ingeschoven. Het ontwerp PDPO
II werd principieel goedgekeurd en in het najaar aan de Europese Commissie voorgelegd. In 2006 heeft het
Interbestuurlijk Plattelandsoverleg zijn rol ten volle opgenomen in het plattelandsdebat. De goedkeuring van
het decreet Vlaamse grondenbank werd voorzien in 2006. Dit maakt het mogelijk dat alle overheden van het
beleidsdomein milieu, vrijwillig beroep kunnen doen op de Vlaamse Grondenbank. Daarnaast dienen alle
rechten van voorkoop en koopplichten gecentraliseerd te worden aangeboden bij de Vlaamse Grondenbank.
Tenslotte werden ook verscheidene lokale grondenbanken opgericht.
Omdat het door Europa als prioriteit wordt beschouwd, heeft het project “stedelijk milieubeleid” een
nieuwe stimulans gekregen. De Europese dossiers worden nauw opgevolgd en gebruikt als kader voor het
project. Het Vlaamse standpunt betreffende de Europese Thematische Strategie van het Stadsmilieu werd
opgesteld via breed overleg. In het Nationaal Strategisch Referentiekader van de Structuurfondsen werd
invulling gegeven aan de prioriteit 'stedelijke ontwikkeling'. De strategietekst werd reeds principieel
goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar het Operationeel Programma nog niet. Met betrekking tot het
opstarten van concrete projecten rond stedelijk milieubeleid zijn de besprekingen over de nieuwe
Samenwerkingsovereenkomst (SO) lopende. Binnen de cluster gebiedsgericht beleid wordt ruimte voorzien
voor stedelijke initiatieven. In de huidige SO werd het niveau-3 project Park Spoor Noord goedgekeurd. De
stad Antwerpen neemt bij de aanleg aanvullende maatregelen om een echt duurzaam park te realiseren.
Tenslotte werd de actualisatie van het projectplan Stedelijk Milieubeleid aangegrepen om te bekijken hoe het
project kan inspelen op het project 'Thuis in de stad'.
Het project "doelgroepenbeleid (DGB)" beoogt een betere afstemming tussen de rollen van de overheid,
bedrijven, huishoudens en andere groepen in de samenleving bij het realiseren van een goede
milieukwaliteit. Na overheidsinterne afstemming, consultatie van de doelgroeporganisaties en raadpleging
van de adviesraden keurde de beleidsraad half 2006 de uitvoeringskaders en actieprogramma’s DGB
industrie en landbouw goed. Het pilootproject met de voedingsnijverheid eindigde met de opmaak van het
doelgroepprogramma voedingsnijverheid. Op 30 maart werd dit vijfjarenplan ondertekend door de minister
en de doelgroeporganisaties FEVIA-Vlaanderen en UNIZO. Het pilootproject met de voedingsnijverheid
werd grondig geëvalueerd: de conclusies en aanbevelingen bepalen mee hoe de samenwerking met de te
identificeren prioritaire sectoren vorm zal krijgen. Deze sectoren uit de industrie en landbouw worden
geselecteerd aan de hand van een externe opdracht die nog in 2006 zal starten. Voor de doelgroep
consumenten wordt een gestructureerde aanpak uitgewerkt in samenwerking met de
consumentenorganisaties. Verder werd in het kader van de interne dienstverlening gewerkt aan de
actualisatie van het informatiebestand en aan een handleiding ‘betrekken van doelgroepen’ met aandacht
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voor de specificiteit van de doelgroep(organisaties). Sinds januari zijn de verantwoordelijkheden in het team
verdeeld over de drie hoofddoelgroepen landbouw, industrie en consumenten.
•
Met de uitvoering van het project ‘samenwerking met milieu- en natuurverenigingen en andere
maatschappelijke organisaties’ wordt er gewerkt aan een versterking van de rol die milieu- en
natuurverenigingen in het beleid kunnen spelen. De tweede fase van de samenwerkingsovereenkomsten
BBL/VODO 2005-2007 werd opgevolgd. Verder werd uitvoering gegeven aan het besluit inzake de
erkenning en subsidiëring van verenigingen en aan het besluit inzake projectmatige ondersteuning.
Aandacht ging ook naar het betrekken van socio-economische verenigingen bij het beleid, in de eerste plaats
door ondersteuning van de milieuwerking van de vakbonden. Voor volwassenen werd een verklarende
woordenlijst opgemaakt en werd de werking van de sector in kaart gebracht. Daarnaast krijgen jeugdgroepen
verschillende instrumenten (wedstrijd, 'loslopende prijsbeesten, bundel 'groenvoer voor jeugd', webstek
www.fermweb.be, jerometer, ecospot) aangereikt om milieuvriendelijk op kamp te gaan. Tot slot werd ook
de NME-inventaris werd verder bekend gemaakt naar volwassenen, socio-culturele en andere organisaties.
•
Het project 'milieu en gezondheid' loopt op kruissnelheid. Het 1ste generatie steunpunt voert sinds begin
2002 een humaan biomonitoringprogramma uit met daaraan gerelateerd onderzoek. In mei 2006 werden de
groepsresultaten van de jongeren bekendgemaakt via een studievoormiddag, een persconferentie en lokale
informatiecampagnes. Om de resultaten van het biomonitoringprogramma beleidsmatig te kunnen vertalen
werd een fasenplan ontwikkeld. Een actieplan cadmium werd uitgewerkt. Met een bijkomende studie moeten
de humane biomonitoringsgegevens gekoppeld kunnen worden aan milieumetingen, verkregen in een ander
kader. De evaluatie van de blootstelling aan PAK's in Vlaanderen werd afgerond. Hierbij werden mogelijke
indicatoren voor de impact op de gezondheid onderzocht en werd een eerste inschatting gemaakt van de
blootsteling. Een meetstrategie en modellering van blootstellingsniveaus van niet-ioniserende
elektromagnetische straling werd op punt gesteld.
•
Bij de uitvoering van het project 'integratie waterbeleid' ging veel energie naar de uitwerking van
het nieuwe instrument 'watertoets' en van het bijhorende kaartmateriaal. De Vlaamse regering keurde het
uitvoeringsbesluit goed in juli 2006. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden die
een vergunning dienen af te leveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Om de advies- en
vergunningverleners wegwijs te maken in deze nieuwe regelgeving en de daaraan gekoppelde richtlijnen
organiseert de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid in samenwerking met de provinciebesturen in het
najaar van 2006 een aantal informatiedagen.
•
Het project 'milieu en mobiliteit' integreert alle milieuaspecten met betrekking tot de mobiliteitsector. Om
de knelpunten voor luchtkwaliteit (NO2 en PM10) langs gewestwegen op te lossen werd bij
piekoverschrijdingen een snelheidsbeperking ingesteld op delen van de autosnelweg. Voor de uitvoering van
projectmer's en planmer's werd het CARVlaanderen model ter beschikking gesteld en werd een
methodologie beschreven in het richtlijnenboek Lucht en het richtlijnenboek m.b.t. infrastructuurprojecten.
De Vlaamse Regering besliste midden 2006 ook om enerzijds een ecologiepremie toe te kennen voor
roetfilters en Euro V vrachtwagens en anderzijds te starten met de hervorming van de verkeersbelastingen in
functie van de Ecoscore van het voertuig.
Het project 'aanspreekpunt lokale overheden' behelst de stroomlijning van de samenwerking met lokale
overheden: gemeenten, steden, provincies en samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden. Momenteel
is, na tussentijdse evaluatie en bijsturing, de tweede fase (2005-2007) van de Samenwerkingsovereenkomst
in uitvoering. Een nieuwe samenwerkingsvorm, die de huidige Samenwerkingsovereenkomst zal opvolgen
vanaf 2008, is voorbereid in overleg met provincies en gemeenten. Eind 2006 wordt de concrete uitwerking
ervan voorgelegd aan de maatschappelijke adviesraden en volgt het politieke besluitvormingsproces. In het
najaar van 2006 wordt een digitaal loket in gebruik genomen. Parallel aan de samenwerkingsovereenkomst
met lokale overheden werden twee steunpunten opgericht die de werking van natuur- en milieuverenigingen
ondersteunen. Een projectenfonds is opgericht, waarlangs duurzame lokale milieuprojecten financieel
ondersteund kunnen worden.
Het project 'internationaal milieubeleid' verloopt grotendeels volgens schema. Voor de drie luiken binnen
dit project werd een aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het draagvlak voor het gevoerde Europese en
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multilaterale milieubeleid werd verder vergroot door diverse overlegstructuren van het structureelorganisatorische luik te verstevigen, efficiënter te maken of verder uit te bouwen. De betrokken ambtenaren
werden hierdoor tevens bewust gemaakt van de werkwijzen binnen het Europese en multilaterale
milieubeleid. Verder werd de nodige inspanningen geleverd met betrekking tot inhoudelijke opvolging van
diverse Europese, multilaterale en interregionale dossiers. De Vlaamse inbreng in de meest relevante dossiers
werd hierbij verzekerd. Voor het juridisch-administratieve luik, blijft Vlaanderen verder streven naar
efficiënte operationalisering van de bron-tot-monding aanpak.
Het project 'planningscyclus' verloopt grotendeels volgens schema. Op basis van een gezamenlijke
projectrapportering werden voor een aantal projecten remediëringen vooropgesteld. Bij de afstemming van
de plannen ging vooral aandacht naar ondersteuning bij het nieuwe Vlaamse Klimaatbeleidsplan en naar de
Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling. De inhoud van de voorstellen voor een Vlaamse strategie
duurzame ontwikkeling werd sterk beïnvloed door de inhoud van het MINA-plan 3 en de verdere detaillering
daarvan in de projectwerking. De afstemming met en op de toekomstige beheerovereenkomsten moet nog
vorm krijgen. In dat opzicht wordt 2007 een cruciaal jaar. De afstemming tussen de milieubeleidsplanning en
de regeringscyclus middels een wijziging van het DABM is ondertussen een feit. Een belangrijke stap werd
gemaakt bij de afstemming tussen het MJP en de beleidsbrief/begroting. Een gezamenlijke basistekst met
bijzondere aandacht voor de toekomstige prioriteiten maakte dit mogelijk. Bovendien wordt het MJP voor
het eerst als dusdanig opgenomen in de begroting. Om in 2007 een actualisatie van het MINA-plan 3
mogelijk te maken, wordt een grondige evaluatie in de breedte voorbereid. Deze evaluatie zal ook het pad
effenen voor het toekomstige werk rond beleidsevaluatie en -indicatoren.
Bij het project 'wetenschappelijk onderzoek' werd het TWOL-programma 2006 opgestart, geactualiseerd
en geëvalueerd. Voor de opmaak van het TWOL-programma 2007 werden de nieuwe onderzoeksprioriteiten
bepaald. Thematische overleggroepen komen waar nodig bijeen en daarbij worden ook de programma’s van
het INBO, MIRA (VMM) en OVAM afgestemd met het TWOL-programma. Ondertussen zijn er 470
onderzoeksprojecten via het internet ontsloten. Het Europees ERA-NET Scientific Knowledge for
Environmental Protection werd opgestart. Vlaanderen participeert in dit netwerk als
onderzoeksprogrammerende regio binnen Europa.
Binnen het project ‘meetnetten en monitoring’ werd in 2006 verder gebouwd op de initiatieven die in 2005
genomen werden. Met betrekking tot de uitbouw van de website “Milieu- en natuurmonitoring Vlaanderen”
werd in samenwerking met MMIS een databank ontwikkeld voor opslag en beheer van de informatiefiches
over de lopende meetnetten en monitoringsinitiatieven. Ook werden de gewenste functionaliteiten van de
website vastgelegd. De opzet van de website zelf is gepland voor het einde van 2006. Parallel wordt in
samenwerking met onderzoekers en meetnetbeheerders gewerkt aan een methodologie voor een
kosteneffectieve uitbouw van beleidsgerichte meetnetten (TWOL onderzoek). Een eerste auditrapport met
betrekking tot de meetnetten verzurende depositie is intussen afgewerkt; tegelijk werd een tweede casus
opgestart (paling- en waterbodemmeetnet) en wordt een methodenboek ontwikkeld. In 2006 is tevens het
TWOL onderzoek ‘Prioriteiten uitbouw meetnetten – case study waterkwaliteit’ opgestart. Doel van het
onderzoek is het aanbod aan meetparameters te toetsen aan de brede waaier van informatiebehoeften met het
oog op de formulering van prioriteiten voor uitbouw van de monitoring.
Het project ‘informatiebeheer’ richtte zich in 2006 verder op de operationalisering en het beschikbaar
stellen van centrale referentiedatabanken. Dit impliceert een koppeling van het Centraal Bedrijvenbestand
(CBB) met de databanken van de verschillende milieu-instanties, de ontwikkeling van tools die het online
raadplegen van de gegevens uit het CBB mogelijk maken en de koppeling van het CBB met de
Kruispuntdatabank Ondernemingen. Naast de ontwikkelingen m.b.t. het CBB werden in 2006 ook de
digitale kadastergegevens (KADVEC) beschikbaar gesteld. Teneinde de milieu-informatie te ontsluiten naar
burgers en ondernemingen werd de internetwegwijzer www.milieuinfo.be verder inhoudelijk uitgewerkt en
beheerd. Intussen werd ook gewerkt aan de uitbouw van interactieve internetloketten ten behoeve van de
bedrijven. Hierbij is zowel de ontwikkeling van de 'front-end' (het loket zelf) als van de 'back-end' (de
achterliggende processen, koppeling van databanken) essentieel. In 2006 ging specifieke aandacht naar de
operationalisering van het IMJV-loket, de verdere uitbouw van het Milieuvergunningenloket (eMIL) en de
implementatie van milieuklachtenopvolgingssysteem (MKROS).
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Binnen het project ‘interne milieuzorg’ speelden de activiteiten zich vooral op het centrale niveau af. Het
actieplan 2006 - 2010 Energiezorg in Vlaamse overheidsgebouwen werd goedgekeurd en een ontwerp
actieplan 2006 - 2010 Milieuzorg in het Voertuigenpark afgewerkt. Onder meer voor de uitvoering van deze
actieplannen wordt nauw samengewerkt met het Agentschap voor Facilitair Management. Ook andere
entiteiten, waaronder de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming van de Vlaamse overheid kregen
ondersteuning. De communicatie geschiedde via bestaande kanalen zoals de muurkrant, acties op de sportdag
voor Vlaamse ambtenaren en ondersteuning van externe campagnes. Voor 2006 is nog een nieuwe campagne
voorzien rond energie en duurzame mobiliteit. De vormingsactiviteiten richten zich meer en meer naar
sleutelfiguren en worden meer i.s.m. andere entiteiten georganiseerd. De beleidsontwikkelingen op het vlak
van duurzame aankopen worden intenser opgevolgd. Op decentraal niveau werd naar aanleiding van de
reorganisatie beslist om voorlopig geen actieplannen per entiteit meer op te vragen.
In het kader van het project ‘milieuvergunningenbeleid’ werd de uitvoering van de EU-richtlijn inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) verdergezet. Alle bestaande GPBVbedrijven moeten tegen oktober 2007 worden geëvalueerd. Ter toetsing aan de later tot stand gekomen en
komende Europese BREF's is een tweede tussentijdse evaluatieronde van de vergunningssituatie van alle
bestaande GPBV-bedrijven lopende. Voor de twee pilootsectoren "garages" en "houtbewerkingsbedrijven"
werd een ontwerpbesluit tot integratie van integrale voorwaarden in de VLAREM-reglementering afgerond.
Begin 2006 werd de conceptnota betreffende de afstemming van de milieu- en de stedenbouwkundige
vergunning, de unieke vergunning, goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
In het kader van het project ‘handhaving’ werd het voorontwerp van het Milieuhandhavingsdecreet
gefinaliseerd rekening houdend met de adviezen van de Commissie Vervolgingsbeleid, de SERV, de MiNaRaad en het College van Procureurs-generaal en voorgelegd aan de Raad van State. In functie van een
planmatige en gecoördineerde handhaving werd in 2006 uitvoering gegeven aan het milieuinspectieprogramma (MIP) 2006 en werd het MIP 2007 opgesteld waarbij ook beroep wordt gedaan op de
insteek van andere belangrijke handhavingsactoren. In het kader van de uitdraging van de handhaving naar
de lokale overheden werd in de eerste helft van 2006 een evaluatie gemaakt van het project “gezamenlijke
inspecties Milieu-inspectie/lokale overheden”. Een nieuw gezamenlijk project werd op stapel gezet.
In het project 'milieueconomie en financiering’ werd in 2006, naast de voortzetting van de lopende
activiteiten, gewerkt aan een nieuw rekenmodel voor het ramen van reguleringskosten van
milieubeleidsinstrumenten. Dit zijn de kosten van de voorbereiding, de uitvoering en de handhaving van een
instrument, bovenop de pure bestrijdingskosten. Het gaat dus over tijd- en andere kosten voor overleg,
metingen, rapportering, inspecties, sanctionering, gerechtskosten...voor zowel de overheid als de privésector.
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1. Algemeen kader
Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
De projecten 'Beleid gericht op voorraden' en 'Risicobeheer' zijn nieuw in de Vlaamse context. Beide
projecten moesten begin 2004 nog volledig opgebouwd worden. Het laatste project werd in grote mate
vooruit geschoven naar eind 2006. Het eerste project is in 2004 gestart. In het kader van een OESO-activiteit
voor het stimuleren van het horizontale innovatiebeleid werd een analyse gemaakt van het beleid voor
duurzame ontwikkeling en het innovatiebeleid in Vlaanderen. Daarnaast werd in 2005 het Milieuinnovatieplatform opgericht. In 2006 is het volledig operationeel en werden diverse gebruikersgroepen
opgericht. Een studie rond innovatief aanbesteden werd opgestart. Daarnaast wordt de al dan niet
stimulerende werking van milieubeleidsinstrumenten onderzocht.
M.b.t. het luik transitiemanagement werd gestart met twee processen 'transitie duurzaam materialenbeleid'
vanuit het beleidsveld afvalstoffen en 'transitie duurzaam bouwen en wonen'. De case rond duurzaam
materialenbeleid kadert in een verruiming en vernieuwing van het afvalstoffenbeleid; er wordt o.m.
aansluiting gezocht bij het denken in voorraden en stromen. In 2006 ging veel aandacht naar de opzet en
organisatie van het vernieuwingsnetwerk. Binnen dit netwerk wordt vanuit een goed inzicht in de motieven,
wensen en ideeën rond duurzaam materialenbeheer aan een gedeelde probleemperceptie gewerkt en
langetermijnbeelden ontwikkeld. Tegelijk wordt bekeken hoe vanuit het bestaande afval- en preventiebeleid
en/of vanuit andere beleidsvelden elementen kunnen worden aangedragen die het vernieuwingsproces
kunnen voeden. Ook de internationale en Europese context werd opgevolgd met onder meer de Europese
thematische strategie voor een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
In de case 'duurzaam wonen en bouwen' werd de in 2005 opgezette transitiearena duurzaam wonen en
bouwen, bestaande uit een 20-tal betrokken organisaties, instellingen, federaties en overheid, uitgebreid tot
een 60-tal actoren. Op basis van de visie en de geselecteerde thema's werden in 2006 de streefbeelden verder
verfijnd alsook de transitiepaden gedefinieerd. Deze monden eind 2006 uit in vernieuwende experimenten en
door de betrokkenen onderschreven beleidsintenties.
Tot slot werd een toekomstverkenning 'platteland' afgewerkt begin 2006. Deze heeft geleid tot vier
verkennende toekomstscenario's voor 2030 en een eerste inschatting van de beleidsimplicaties van deze
scenario's. Het voorbereidend onderzoek m.b.t. langetermijndoelstellingen werd gelanceerd. Er wordt
gezocht naar een algemene methodiek, die binnen de studie getoetst wordt aan drie cases: grondwater, geluid
en bodem.
Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

De streefbeelden voor de case duurzaam bouwen en wonen zijn
opgesteld

2005 EINDE

Een transitieprogramma duurzaam bouwen en wonen werd afgewerkt 2006 EINDE
Mogelijkheden voor de stimulering van het milieu-innovatiebeleid
zijn gedefiniëerd
Visie, strategie en instrumentenbepaling voor het innovatieproject
'platteland' zijn voltooid
Theoretische verkenning en voorstel voor verder verloop zijn klaar

2006 EINDE
2006 MIDDEN
2006 MIDDEN

Status

Huidige
verwachting

gerealise
erd
op
schema
op
schema
gerealise
erd
vertraagd

Aanpak prioriteiten 2007
Transitiemanagement en toekomstgericht werken (cf. OD 4 Beleidsnota)
Eind 2006 wordt de verkennende fase van het project transitiemanagement afgerond. Het netwerk waarmee
demogelijke transities voor duurzaam bouwen en wonen werden besproken, werd uitgebreid tot een 60-tal
actoren. In eerste instantie werd rond vier deelthema's gewerkt: wonen voor het leven, levende kernen,
samen leren en innoveren, en gesloten kringlopen. Eind 2006 liggen er een visie voor 2030, streefbeelden,
transitiepaden, opties en gedragen beleidsintenties voor in de vorm van een transitieagenda. Projecten en
experimenten moeten inzichten verschaffen over verschillende innovatieve oplossingen en nieuwe
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samenwerkingsverbanden stimuleren. Concreet wordt gedacht aan aspecten als duurzame materialen,
modulair bouwen, nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe bouwconcepten, ... In 2007 wordt gestart met
het uitvoeren van deze agenda. Het netwerk zal verder functioneren als platform en daarbij de functie
opnemen van kenniscentrum en draaischijf. Het platform kan voorstellen lanceren en complementaire acties
stimuleren. In het transitieproject duurzaam materialenbeheer wordt een vergelijkbare aanpak gevolgd. In dit
geval zijn er grote raakvlakken met het afvalbeleid, productbeleid, grondstoffenbeleid, economisch beleid,
innovatiebeleid, enz. en dit op verschillende niveaus. De twee lopende transitieprocessen zijn ook een
leerproces, waarbij over een bepaalde thematiek gezamenlijke of overlappende doelen, inzichten, belangen
en uitgangspunten ontwikkeld worden. De aanpak op zich wordt in 2007geëvalueerd, eerst voor duurzaam
wonen en bouwen, en later ook voor duurzaam materialenbeheer. Bekeken wordt of dit in het algemeen en
voor Vlaanderen een aantrekkelijk proces van beleidsontwikkeling is. Ook klimaatbeleid is bijuitstek een
terrein waar transitiemanagement kan worden ingezet. De te halen doelstellingen vergen denkwerk overeen
structurele wijziging van onze (fossiele) energievoorziening en -gebruik in de richting van een koolstofarme
samenleving. Er wordt nagegaan of energie als transitiethema kan worden aangepakt in 2007.
Langetermijndoelstellingen en toekomstverkenningen voor het milieubeleid uitwerken (cf. SD 3
Beleidsnota)
Begin 2007 worden verkennende studies afgerond m.b.t. het bepalen van langetermijndoelstellingen
'leefmilieu'. Een algemene methodiek en de specifieke uitwerking van de cases 'Geluid', 'Grondwater' en
'Bodem' moeten toelaten omin 2007 een volgende stap te zetten bij het funderen van het milieubeleid, o.m.
door het geheel ook toe te passen op de resterende thema's. Bij uitbreiding zullen gezamenlijke
toekomstscenario's moeten worden uitgewerkt, die de vaakimpliciete keuzes bij de beleidsformulering
expliciteren. Aansluitend hierbij kan in 2007 gestart worden met het uitvoeren van foresight studies. Hiermee
kan de verbinding worden gemaakt met de verkenning van mogelijkheden inzake het ontwikkelen van
milieutechnologie. De resultaten hiervan kunnen ook als insteek dienen voor mogelijke cases voor innovatief
aanbesteden, alsook als inspiratiebron voor nieuwe projecten binnen het MIP.
Beleid voor milieu-innovatie versterken (cf. OD 2 en 3 Beleidsnota)
In 2007 wordt binnen het kader van het Milieu Innovatie Platform (MIP) het Vlaams Actieplan Milieu en
Innovatie voorbereid. Hierin zullen de strategische doelstellingen voor een geïntegreerd beleid rond milieu,
energie en innovatie worden vastgelegd en prioritaire beleidsthema's en marktsegmenten worden bepaald.
Het Vlaams Actieplan Milieu en Innovatie zal tevens dienen als input voor het Environmental Technology
Action Plan (ETAP). In hetzelfde kader wordt tegen begin 2007 een praktische handleiding 'Innovatief
aanbesteden' uitgewerkt. Op hetzelfde ogenblik worden ter concretisering cases geselecteerd en uitgevoerd.
In 2007 wordt aan de slag gegaan met de resultaten van de studie 'Invloed van milieubeleidsinstrumenten op
milieu-innovatie', afgerond met een Milieu-innovatie conferentie tijdens IFEST. De mogelijkheden voor
innovatieve stimuli en voor het wegwerken van hinderpalen voor innovatie worden benut. Ook wordt de
RIA-handleiding aangepast, zodat bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsinitiatieven innovatie van meet af
aan een aandachtspunt is.

2. Verdunning van de ozonlaag
Opvolging van de plandoelstellingen
De emissies van ozonafbrekende stoffen terugdringen met ten minste 70% ten opzichte van de
+
emissies in 1999
+
De emissies van ozonafbrekende stoffen werden in 2004 met 55% teruggedrongen ten opzichte van de
emissies van 1999. Deze emissiereductie is voornamelijk te wijten aan de gefaseerde afbouw van het gebruik
van ozonafbrekende stoffen zoals deze wordt bevolen door de Europese verordening. De aanscherping van
de VLAREM-reglementering rond de uitbating van koelinstallaties en de gevoerde milieu-inspecties moeten
deze afbouwende tendens in de toekomst nog verder versterken.
In 2007 mogen ozonafbrekende stoffen nog slechts in 11 toepassingen worden gebruikt ten opzichte
+
van 15 toepassingsgebieden in 2002
Het is de EU-verordening 2037/2000 met betrekking tot stoffen die de ozonlaag aantasten die bepaalt in
welke toepassingsgebieden ozonafbrekende stoffen nog mogen worden gebruikt. Sinds 1 januari 2004 mogen
halonen enkel nog worden aangewend om te worden gebruikt in een zeer beperkt aantal kritische
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toepassingen. Sinds 1 januari 2004 is ook het gebruik van ozonafbrekende stoffen in de productie van
kunststofschuimen verboden, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden. Vanaf 2004 is het aantal
toepassingsgebieden principieel beperkt tot 13.
Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Op 14 maart 2003 zijn verscherpte voorwaarden voor de uitbating van koelinstallaties in het VLAREM II
opgenomen. Op 14 mei 2004 werd een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering inzake de certificering
van koeltechnici principieel goedgekeurd. In 2005 was bijkomende consultatie van de betrokken sectoren
noodzakelijk. Op 20 juli 2006 werd het besluit een tweede maal principieel door de Vlaamse regering
goedgekeurd.
Het aantal geïnspecteerde koelinrichtingen bleef in 2006 constant ten opzichte van 2005 als gevolg van de
beperkt inzetbare middelen bij de Milieu-inspectie. Het gemiddelde van de ingeschatte relatieve lekverliezen
der koelinstallaties blijft een veelvoud hoger dan het VLAREM-objectief van 5% per jaar. Meer toezicht,
controle en bijkomende middelen moeten worden overwogen. Onderzoek gevoerd door de Milieu-inspectie
en andere autoriteiten naar de illegale trafiek van ozonafbrekende stoffen, bracht een aantal inbreuken aan
het licht waartegen de federale en gewestelijke handhavingsautoriteiten krachtdadig optreden.
In 2006 werd ook een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van technici voor
brandbeveiligingssystemen die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten voorbereid
en door de administratie gefinaliseerd.
Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Status

Wettelijk kader erkenningsregeling koeltechnische bedrijven

2003 EINDE

vertraag
2006 MIDDEN
d

2004 BEGIN

verlaten 2006 BEGIN

2006 MIDDEN

nieuw

Reductieplan ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde
broeikasgassen
Wettelijk kader voor certificering van onderhoudspersoneel
blusinstallaties
Indicatoren
Hoeveelheid vernietigde halonen (ton)

Realisatie
20,7 (2005)

Huidige
verwachting

2007 MIDDEN

Doelstelling

3. Verandering van het klimaat door het broeikaseffect
Opvolging van de plandoelstellingen
Stabiliseren van de broeikasgasemissies in 2005 t.o.v. 1990 (beslissing van de Vlaamse regering van 21
april 2001)
Zie nieuwe doelstelling voor 2008-2012. De eindafrekening van de stabilisatiedoelstelling kan pas gebeuren
in 2007 wanneer definitieve emissiecijfers voor 2005 beschikbaar zijn.
Bereiken van 2% groene stroom in de leveringen van elektriciteit tegen 2004 en 6% tegen 2010, met
een maximale invulling van het haalbaar potentieel aan hernieuwbare warmte (Elektriciteitsdecreet en +
Vlaams Klimaatbeleidsplan)
Het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (groene stroom) in het totaal bruto
elektriciteitsverbruik is tussen 1994 en 2005 gestegen van 0,12 % tot 1,66 %. Biomassa en biogas dragen het
meest bij. Het regeerakkoord stelt bijkomend dat 25 % van de geleverde electriciteit tegen 2010
milieuvriendelijk moet opgewekt zijn uit hernieuwbare energiebronnen of WKK. In 2005 bedroeg dit
gezamenlijk aandeel 13,3 %.
Tegen 2012 het economisch potentieel aan kwalitatieve WKK realiseren (1832 MW)
+
(Elektriciteitsdecreet en Vlaams Klimaatbeleidsplan)
Eind 2004 was een elektrisch vermogen aan WKK-installaties opgesteld van 1079 MWe. Hiervan voldoet
791 MWe aan de Vlaamse beleidsdefinitie van een kwalitatieve WKK.
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Reductie van de Vlaamse broeikasgasemissies in de periode 2008-2012 met gemiddeld 5,2% ten
opzichte van 1990.
In 2004 bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen 90.651 kton CO2 equivalent.
Vergeleken met de uitstoot in 1990, 87.459kton CO2 equivalent, betekent dit een toename van 3,6%.
Voorzichtige prognoses stellen dat, zonder trendbreuk, deze stijging zich zal doorzetten naar 2012.

--

Opvolging van de richtinggevende doelstellingen
Tegen 2004 het energieverbruik in de honderd meest energie-intensieve gebouwen van de Vlaamse
n
overheid met gemiddeld 10% verminderen t.o.v. 1999-2000 (Resolutie van het Vlaams Parlement van
vt
23/05/01)
In 255 gebouwen werd een energieboekhouding opgestart, waarover in december 2003 werd gerapporteerd
aan het Vlaams parlement. Voor 5 gebouwsites werden audits uitgevoerd. Een cijfermatig overzicht van
energiebesparingen is nog niet beschikbaar.
Tegen 2005 een energiebesparing van 15% realiseren in de glastuinbouw t.o.v. 1990 (Vlaams
+
Klimaatbeleidsplan)
Het energieverbruik van de glastuinbouw is gedaald van 22,2 PJ naar 20,4 PJ in de periode 2004-1990
(daling met 9%). De CO2-emissies ten gevolge van het energieverbruik in de glastuinbouw zijn tussen 1990
en 2003 gedaald van 1.689 kton naar 1.286 kton (-24%). Het doel (15 %) is al een tijd bereikt (sedert 2000) ,
maar momenteel is een stijging waarneembaar.
Tegen 2010 de uitstoot van CO2 door verkeer t.o.v. het referentiejaar 1990 stabiliseren (ontwerp
-Mobiliteitsplan en Vlaams Klimaatbeleidsplan)
De CO2-emissies in de transportsector zijn in 2004 gestegen tot 14,9 Mton, wat een stijging van 26,8%
betekent t.o.v. het jaar 1990.
Beperken van de stijging van de CO2-emissies van de huishoudens over de periode 1990-2005 tot 8%
(Vlaams Klimaatbeleidsplan)
In 2004 bedroeg de CO2-uitstoot van de huishoudelijke sector ten gevolge van brandstofgebruik 13.904
kton. In 1990 lag deze uitstoot op 11.765 kton, wat over de periode 1990-2004 resulteert in een stijging van
18,2%. In het Vlaamse regeerakkoord werd een andere doelstelling opgenomen: het verminderen van het
energieverbruik van de gezinnen met 7.5% tegen 2010 ten opzichte van 1999. In 2004 lag het
energieverbruik van de huishoudens op 257,6 PJ, wat 8% meer is dan in 1999.
Beperking van de stijging van de CO2-emissies in de tertiaire sector in 2005 met 5% t.o.v. de
+
verwachte emissies (BAU = Business As Usual).
De CO2-emissies voortkomend uit het brandstofgebruik in de tertiaire sector bedroegen 3.486 kton CO2 in
2004, oftewel een stijging van 64 % tov 1990. In 2003 was dit nog 3.921 kton. Het is voorlopig niet mogelijk
om te rapporteren over het doelbereik. BAU wordt immers niet meer als referentie gehanteerd, omdat het
BAU-scenario in de loop der jaren gewijzigd werd.
Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
2006 stond in het teken van twee cruciale beleidsplannen die het Vlaamse klimaatbeleid tot aan het einde van
de eerste Kyotoperiode bepalen én tegelijkertijd de bouwstenen bevatten voor een Vlaams klimaatregime na
2012.
Een publieke rondvraag resulteerde via de klimaatconferentie (zie ook www.klimaatconferentie.be) in 365
aanbevelingen voor het Vlaams klimaatbeleidsplan 2006-2012. Dit plan werd vervolgens op 20 juli 2006
definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Tien thematische assen - energie, industrie, mobiliteit,
gebouwen, adaptatie, inzet flexibiliteitsmechanismen, land- en bosbouw, rol van de overheid en sensibilisatie
- vormen de kern. Met de doelstellingen en acties uit het plan wordt het mogelijk om 80 % van de afstand
naar de Kyotodoelstelling met binnenlandse maatregelen te overbruggen.
Het Vlaams toewijzingsplan CO2 emissierechten 2008-2012 bepaalt de totale hoeveelheid emissierechten, de
wijze van verdeling en het aantal emissierechten voor elk van de deelnemende 177 bedrijfsvestigingen. Het
werd als onderdeel van het Belgische toewijzingsplan voorgelegd aan de Europese Commissie.
Naast deze strategische planning werd vanuit het beleidsdomein milieu ook heel wat terreinwerk verricht. De
certifering van koeltechnische bedrijven kreeg een vaste vorm en de certificering van technici voor
brandblusapparaten gevuld met ozonafbrekende stoffen werd voorbereid. Het convenant met de
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salpeterzuurindustrie onderging een eerste resultaatsevaluatie. Het actieplan voor efficiënt onderhoud van
verwarmingsinstallaties kon concreet starten na goedkeuring van het bijhorende besluit. De inzet en de
financiering voor flexibele mechanismen werd mogelijk door de principiële goedkeuring van het
ontwerpbesluit in juli 2006. De voorbeeldrol van de overheid kreeg een extra troef na de goedkeuring van het
actieplan 2006-2010 rond energiezorg in de Vlaamse overheidsgebouwen. Na een grondige analyse werd
beslist dat Vlaanderen geen gebruik zal maken van de bijdrage die bosbeheer kan bieden aan het halen van
de Kyotodoelstellingen. De Vlaamse strategie rond post 2012 werd verder onderbouwd door de opmaak van
Vlaamse energiescenario's voor 2030. Bijkomend werd de impact op Vlaanderen bij het opnemen van de
emissies van internationale scheepvaart in een nieuw klimaatregime onderzocht.
In 2006 nam het Vlaams gewest tot slot het voorzitterschap van de Nationale Klimaatcommissie waar. Het
secretariaat zorgde voor de actualisatie van het Nationaal klimaatplan inclusief de opmaak van een
indicatorendatabank.
Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Goedkeuring Vlaams klimaatbeleidsplan 2006-2012

2005 EINDE

Energie- en broeikasgasprognoses tot 2012 en 2030

2004 EINDE

Opmaak energiescenario's tot 2030

2006 EINDE

Opmaak rapport ter vaststelling van de AAU

2006 BEGIN

Eerste voorstel uitwerking sectorale doelstellingen

2004 MIDDEN

Studie procesemissies afgerond

2005 EINDE

Actieplan energiezorg in overheidsgebouwen

2006 MIDDEN

Plan voor efficiënt onderhoud van particuliere stookinstallaties

2004 MIDDEN

Uitgewerkte reglementering stooktoestellen

2006 MIDDEN

Opstellen procedures voor meten van lachgas- en
ammoniakemissies bij mestverwerking
Visietekst inzet flexibele mechanismen

2005 EINDE
2004 EINDE

eindrapport studie klimaatfondsen - voorstel verwervingsstrategie 2006 MIDDEN
ontwerp van toewijzingsplan 08-12 wordt voorgelegd aan
Vlaamse regering

2006 BEGIN

Indicatoren
Aandeel leefmilieuprojecten waarvan de reductiedoelstelling bereikt is
Aandeel leefmilieuprojecten waarvoor planning gerespecteerd wordt
Aandeel van projecten in andere beleidsdomeinen waarvoor de planning wordt
gerespecteerd
Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten (GSC) in kader van stortgasvalorisatie
Aantal JI/CDM-projecten volgens Vlaamse criteria

Status

Huidige
verwachting

gerealisee
2006 MIDDEN
rd
gerealisee
2005 MIDDEN
rd
op
2006 EINDE
schema
gerealisee
rd
gerealisee
2006 BEGIN
rd
gerealisee
2006 BEGIN
rd
gerealisee
rd
gerealisee
2006 MIDDEN
rd
gerealisee
rd
gerealisee
2006 MIDDEN
rd
vertraagd 2006 EINDE
gerealisee
rd
gerealisee
rd
Realisatie
0 (2005)
90 (2006)

Doelstelling
100 (2012)
100 (2012)

80 (2006)

100 (2012)

15432
(2004)
0 (2005)

6 (2007)

Aanpak prioriteiten 2007
Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 uitvoeren (cf. OD 2 Beleidsnota)
Met Kyoto voor de deur moet in 2007 hard gewerkt worden aan het Vlaams klimaatbeleid op het terrein. De
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uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 stelt Vlaanderen in staat om haar
Kyotodoelstelling voor 80% met binnenlandse maatregelen te verwezenlijken, maar dan enkel op
voorwaarde dat alle betrokken beleidsdomeinen de geformuleerde doelstellingen en acties concreet en tijdig
aanpakken. Twee evaluatienota's zullen in (begin en midden) 2007 aan de Vlaamse regering weergeven waar
de Vlaamse overheid staat en waar er bijgestuurd moet worden. Een grondige evaluatie van het plan volgt in
2008.
Strategie Flexibele mechanismen opstellen (cf. OD 2 Beleidsnota)
Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 06-12 geeft aan op welke wijze de flexibiliteitsmechanismen van het Kyotoprotocol verder geoperationaliseerd zullen worden. In 2007 zal de Vlaamse overheid haar verwervingsbeleid
verder vormgeven via de selectie van bijkomende verwervingskanalen en de aankoop van Kyoto-eenheden
aan de hand van diverse instrumenten. Met de oprichting van een Vlaams klimaatfonds in beheer van de
Participatiemaatschappij Vlaanderen wordt een structureel financieringsmechanisme beoogd. De Vlaamse
goedkeuringsregels en procedures van buitenlandse emissiereductieprojecten evenals de Vlaamse
verwervingsregels voor externe Kyoto-eenheden zijn in voorbereiding en zullen in 2007 definitief worden
vastgelegd.
Voorbereiding op post-2012 klimaatdoelstellingen (cf. OD 2 Beleidsnota)
Op internationaal niveau zijn de debatten rond een mogelijk klimaatregime na 2012 reeds formeel gestart.
Rekeninghoudend met deze context bereidt Vlaanderen technisch, economisch en maatschappelijke
onderbouwde engagementen voor, gericht op 2020. Hiervoor heeft de Vlaamse overheid een
onderzoekstraject uitgewerkt dat loopt van 2006 tot 2008. De basiselementen van een Vlaamse visie op het
post-2012 klimaatbeleid worden verder uitgewerkt, aangevuld en bijgesteld in de loop van de
onderhandelingsperiode. Het maatschappelijk debat hierover dat onder de Vlaamse klimaatconferentie van
start ging, zal in 2007 verder gezet worden.
Visie ontwikkelen over de opname van internationale lucht- en scheepvaart in een klimaatregime na
2012
De internationale lucht- en scheepvaart vertegenwoordigen een belangrijk deel van de wereldwijde
broeikasgasuitstoot. Op internationaal en EU-niveau bekijkt men hoe deze sectoren deel kunnen uitmaken
van een volgend klimaatregime. De opname en behandeling van broeikasgasemissies uit de internationale
scheepvaart in een nieuw klimaatregime is een enorme uitdaging voor Vlaanderen. Er zijn namelijk
verschillende belangrijke zeehavensmet duidelijk een economisch gewicht. Hierdoor verwachten we een
relatief hoog aandeel van broeikasgasemissies in Vlaanderen. De impact van de beleidsscenario's hieromtrent
zal daarom mogelijk grondig verschillen in vergelijking met de meeste andere EU lidstaten. Daarnaast kan
de uitbreiding van het klimaatregime na 2012 ook indirecte economische gevolgen hebben op Vlaamse
sectoren die reeds reductie-inspanningen leveren in het kader van het Kyoto-protocol. Als voorbereiding op
de internationale onderhandelingen dient tijdig de impact op de internationale concurrentiepositie van de
Vlaamse zeehavens en andere Vlaamse sectoren in kaart gebracht te worden. Een studieopdracht voorzien in
2007 zal een belangrijke pijler zijn van de Vlaamse visie die hierover moet ontwikkeld worden.

4. Verontreiniging door fotochemische stoffen
Opvolging van de plandoelstellingen
Verminderen van het aantal dagen per kalenderjaar met een hoogste 8-uurgemiddelde van meer dan 120 µg/m3 +/
tot maximaal 25 (gemiddeld over drie jaar)
Het aantal dagen, waarop het hoogste 8-uursgemiddelde van de dag de drempelwaarde van 120 µg/m³
overschrijdt, bedroeg 28 dagen in 2004. Dit is beduidend lager dan in 2003 (65), maar het gemiddelde over
drie jaar bedraagt nog steeds 37 dagen. Om de MLTD van 25 dagen te halen zullen bijgevolg bijkomende
reductiemaatregelen moeten geïmplementeerd worden.
De totale NOx-emissie verminderen tot maximum 100,97 kton (er wordt gestreefd naar een verdere reductie tot
+
87,2 kton)

De totale NOx emissie bedroeg.173 kton in 2004, een daling met 21% t.o.v. 1990, voornamelijk door een
emissievermindering in de energiesector. Er is echter nog een lange weg af te leggen om tegen 2010 de
doelstelling van 101 kton te halen.
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De totale VOS-emissie verminderen tot maximum 91,86 kton (er wordt gestreefd naar een verdere reductie tot
75,35 kton)

+
+

Een dalende emissietrend kan in het algemeen toegeschreven worden aan bijkomende inspanningen door de
industrie. Anderzijds worden binnen bepaalde sectoren ook toenames waargenomen als gevolg van een
stijgende productiecapaciteit of een toename van het aantal bedrijven binnen deze sector. In 2004 bedroeg de
totale NMVOS emissie 95,9 kton, een daling met 51% t.o.v. 1990. Tegen 2010 dient de NMVOS met 57%
gedaald te zijn.
Vermijden van plaatselijke overschrijding van de AOT40ppb-vegetatie-waarde van 18.000 (µg/m3
+/
uren) (gemiddeld over vijf jaar)
Gemiddeld (over vijf jaar) blijft AOT40ppb - vegetatie sinds 1991 onder de plandoelstelling, maar ligt ze
nog steeds ver boven de langetermijndoelstelling van 6.000 (µg/m³).uren. In 2004 bedraagt de AOT40ppb
7.053 µg/m3. Het glijdend 5-jaargemiddelde van de seizoensoverlast voor gewassen en semi-natuurlijke
vegetatie vertoont een duurzame daling sinds 1994 en daalde in 2004 tot net onder de 10.000 µg/m3.
Opvolging van de richtinggevende doelstellingen
De emissies van de huishoudens verminderen tot maximaal 12 kton NOx en 10,5 kton VOS

+/-

Zowel de huishoudelijke VOS- emissie door het gebruik van verf als door het gebruik van andere
solventhoudende producten blijft over de periode 1990-2004 zo goed als stabiel (12 kton). Door toedoen van
een nieuwe productrichtlijn, die in 2004 gepubliceerd werd en in 2007 effectief van kracht zal worden, zullen
de huishoudelijk emissies tegen 2010 dalen. De NOx-emissies van deze sector zijn tussen 1990 en 2004
gestegen van 11,2 kton tot 14,1 kton, ten gevolge van het stijgend energieverbruik. In 2004 werd een K.B.
gepubliceerd ter beperking van (onder meer) de NOx-emissies door branders met een vermogen van minder
dan 400 kW. Gezien de vervanging van de bestaande branders een geleidelijk proces is, zal dit K.B.
resulteren in een geleidelijke daling van de NOx-emissies door deze sector.
De emissies van de industrie verminderen tot maximaal 46,3 kton NOx en 60,4 kton VOS

+

De procesemissies voor VOS zijn aanzienlijk gedaald, van 113,7 kton in het jaar 1990 tot 58,5 kton in het
jaar 2004. Deze reducties zijn gerealiseerd door verbeterde technologieën en emissiereductiemaatregelen. De
keramische sector kende bv. een halvering van haar emissies in 2004 t.o.v. 2003 als gevolg van strengere
VLAREM-normen. Door toepassing van de solventrichtlijn dalen de emissies in de droogkuissector en de
sector van de autoassemblage sinds 2002. De NOx-emissie in 2004 bedroeg 68,6 kton, een daling van 18%
t.o.v. 1990. Deze emissievermindering is voornamelijk afkomstig van de energiesector (o.m. overschakeling
van steenkool naar aardgas voor de electriciteitsproductie).
De emissies van het verkeer verminderen tot maximaal 42,67 kton NOx en 20,96 kton VOS
+
Bij de uitwerking van het milieubeleidsplan 2003-2007 werden richtinggevende verkeersdoelstellingen
gedefinieerd op basis van de emissiecijfers uit 1995. Vermits later bleek dat de drie gewesten pas vanaf 1999
dezelfde methodologie gebruikten, werden andere cijfers voor de transportsector als doelstelling naar voor
geschoven. Dankzij de steeds strengere normen van voertuigen dalen de emissies. De VOS-emissie in 2004
bedroeg 21,7 kton en benadert de doelstelling voor 2010. De NOx emissies daalden ook maar liggen nog ver
boven de te bereiken doelstelling (90,2 kton in 2004). Het steeds toenemende gebruik van dieselbrandstof
alsook de werkelijke, hoger dan ingeschatte, NOx emissies van het verkeer, bemoeilijken het behalen van de
doelstelling nog meer.
Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Het emissiereductiebeleid lucht kreeg verder vorm op basis van de uitgevoerde sectorstudies. Voor de
aanpak van lekemissies werd met de chemie en petrochemie een akkoord bereikt over een
Vlaremaanpassing. In overleg met de raffinaderijen werd ook een aanpassing uitgewerkt die de emissies van
op- en overslagactiviteiten verder moet reduceren. Met de andere sectoren, waar nog een kosteneffectief
reductiepotentieel aanwezig is, zijn de onderhandelingen lopende (grafische sector, op- en overslagbedrijven,
...). Een evaluatie van de nationale emissieplafonds (NEC richtlijn) geeft aan dat het NOx emissieplafond
voor transport niet zal gehaald worden. In die optiek werden een aantal beslissingen genomen. Een
ecologiepremie wordt toegekend voor vrachtwagens en bussen die worden uitgerust met een roetfilter of die
reeds aan de toekomstige emissienorm voldoen (Euro V). Daarnaast werden onderhandelingen gestart met de
federale overheid om hiervoor een verhoogde investeringsaftrek te voorzien. De Vlaamse Regering besliste
ook om tegen eind 2006 een nieuw systeem uit te werken voor de verkeersbelastingen gebaseerd op de
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Ecoscore van een voertuig. De cluster mobiliteit binnen de samenwerkingsovereenkomst blijft gemeenten
aanzetten hun wagenpark milieuvriendelijk uit te bouwen en de bevolking te sensibiliseren. Projecten van
BBL en VOKA zetten bedrijven aan om respectievelijk een cursus energiezuinig rijden te volgen en acties te
nemen om de CO2-emissies van hun transport te verminderen. Bij piekoverschrijdingen van ozon en fijn stof
werd beslist op bepaalde delen van de snelweg een snelheidsbeperking in te voeren.
In 2006 werd de emissie-inventaris lucht verder geoptimaliseerd, met bijzondere aandacht voor de fijn stof
inventaris. De resultaten zijn eind 2006 beschikbaar. De emissies naar de lucht en het brandstofverbruik
door spoorverkeer en scheepvaart worden onderzocht.
Het SMOGSTOP ozonvoorspellingsmodel werd aangepast zodat het automatisch kan draaien bij IRCEL. De
nieuwe techniek voor de interpolatie van ozongegevens werd uitgebreid naar andere polluenten (NO2 en
PM10). Het belEUROS model werd verder geoptimaliseerd. Het model werd gebruikt voor de berekening
van de achtergrondconcentraties van ozon, NO2 en PM10 in het kader van het CAR-stratenmodel project en
zal gebruikt worden bij de opmaak van het MIRA-T 2006 rapport.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

NEC voortgangsrapport 2006

2006 EINDE

Berekeningen emissieplafonds 2015-2020 uitgevoerd

2005 MIDDEN

Status

Voorstel aanpassing verkeersbelastingen uitgewerkt

2006 BEGIN

ecologiepremie voor roetfilters voor zwaar vervoer in voege

2006 MIDDEN

project energiezuinig rijden in bedrijven afgerond

2008 BEGIN

Ontwikkeling emissiemodule spoor en binnenvaart

2004 EINDE

Beoordeling ozonvervuiling in de zomer van 2005
Real time display van overschrijdingen van de drempels van
de EG-richtlijnen ivm ozon en PM10

2006 MIDDEN

op
schema
gerealis
eerd
vertraag
d
vertraag
d
vertraag
d
gerealis
eerd
gerealis
eerd
vertraag
d
gerealis
eerd
nieuw
op
schema
nieuw

2006 BEGIN

nieuw

Emissie-inventaris spoor- en scheepvaart

2007 MIDDEN

Beleurosmodel: sensitiviteitsstudie ivm menglaaghoogte

2005 EINDE

Maatregelenpakket chemische industrie (fugitieve emissies)
(VOS)
Maatregelenpakketten raffinaderijen, grafische, op- en
overslag (VOS)
Maatregelenpakketten verfindustrie, auto-mobiel, diverse
(VOS)
Omzetting productrichtlijn decoratieve en carrossierverven in
nationale wetgeving
Rekenblad voor vloothouders, inclusief aanbevelingen
aankoop voertuig, hernieuwd

2004 EINDE
2003 EINDE
2004 MIDDEN
2004 MIDDEN
2005 EINDE

Beoordeling RAINS scenario's voor EU thematische strategie
2007 BEGIN
lucht
Onderzoek naar ozonflux benadering voor schade aan
2007 EINDE
bepaalde soorten gewassen
Indicatoren
VOS-emissies andere sectoren (kton)
VOS-emissies chemie en raffinage (kton)
VOS-emissies door sectoren uit de Solventrichtlijn (kton)
Aantal bezoekers "www.milieuvriendelijkvoertuig.be"
Aantal gemeenten die deelnemen aan de ROB-campagne
Aantal bussen uitgerust met CRT-roetfilter

Huidige
verwachting

2006
MIDDEN
2007 EINDE
2007 EINDE
2007 EINDE
2006 EINDE
2006 BEGIN
2007 BEGIN

2007 EINDE

op
schema
vertraag 2006
d
MIDDEN
nieuw
nieuw

Realisatie
29,10 (2005)
22,10 (2005)
22,20 (2005)
69562 (2005)
172 (2006)
763 (2006)

Doelstelling
27,00 (2010)
22,00 (2010)
19,00 (2010)
100000 (2008)
130 (2005)
765 (2006)
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Aantal gemeenten ingetekend op cluster mobiliteit (totaal)
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192 (2006)

205 (2007)

Aanpak prioriteiten 2007
Doelstelling NEC-richtlijn halen en uitwerken van sectorale maatregelenpakketten (cf. SD2 bij
Klimaat- en luchtbeleid)
Het NEC-reductieprogramma geeft aan hoe Vlaanderen de NEC emissieplafonds tegen 2010 zal
respecteren. Voor de Vluchtige Organische Stoffen (VOS) moet in de periode 2005-2010 nog een
belangrijke reductie gerealiseerd worden. Met de chemische industrie en de raffinaderijen werd een akkoord
bereikt over het invoeren van enkele reductiemaatregelen. Met andere sectoren (o.a. grafische industrie, open overslagsector, applicatie coating, ...) zijn de gesprekken over de haalbaarheid van bijkomende
maatregelen nog lopende. Eind 2006 moet aan de Europese commissie een geactualiseerde versie van het
NEC reductieprogramma overgemaakt worden waarin de huidige stand van zaken en de nog te nemen
maatregelen voorgesteld worden. De geselecteerde reductiemaatregelen voor de verschillende sectoren
zullen met het meest geschikte instrument (Vlarem, milieuvergunning, ...) worden doorgevoerd en verder
opgevolgd (opmaak emissie-inventaris). Ook regelmatige overlegmomenten met sectoren of bedrijven
moeten voor de nodige opvolging zorgen.
Post-2010 NEC-doelstellingen voorbereiden
Midden 2007 wordt een voorstel verwacht van de Europese commissie tot invoering van nieuwe NEC
emissieplafonds voor de jaren 2015 en/of 2020. Om de onderhandeling met Europa goed voorbereid aan te
vatten, wordt per sector alle relevante informatie (emissieprognoses, reductiepotentieel, kosten,..) actueel
gehouden. Hierbij is het tevens noodzakelijk de modelscenario's, die worden ontwikkeld in het kader van die
herziening van de NEC-emissieplafonds voor 2020, te beoordelen en bij te sturen met de eigen belEUROS
berekeningen. Het is belangrijk dat deze scenario's realistisch en haalbaar zijn. De timing van de evaluaties
is afhankelijk van de Europese timing van dit dossier. Gezien het steeds toenemende belang en gebruik van
het belEUROS model blijven bijkomende optimalisatieopdrachten noodzakelijk, o.m. voor de toetsing van
beleidsscenario's in het kader van de EU thematische strategie. Tevens gaat in 2007 aandacht naar de
verdere optimalisatie van de emissie-inventaris lucht en naar de nodige gegevens voor het maken van
toekomstprognoses. Beiden liggen aan de basis van modelleringen van de luchtkwaliteit en de evaluatie van
de emissies uit de (RAINS) modelscenario's.
Opvolgen ozon in de omgevingslucht
Om de beoordeling, de bewaking en de rapportering van ozon in de omgevingslucht te optimaliseren en de
bevolking nog beter te informeren, worden modellen ingezet. Een nieuwe verbeterde interpolatietechniek
houdt niet alleen rekening met de afstand tussen de meetstations maar ook met landgebruiksgegevens. De
huidige techniek gebruikt de bevolkingsdichtheid als maat voor de NO-concentratie. Er wordt onderzocht of
met andere landgebruiksdata niet nog betere resultaten kunnen bekomen worden. Het 'BELEUROS-model
wordt verder gevalideerd en verfijnd. Dit model wordt o.m. gebruikt voor berekening van
achtergrondconcentraties ozon, NO2 en fijn stof (zie ook Milieugevaarlijke Stoffen) en voor
scenarioberekeningen. Er zal verder onderzoek gebeuren naar mogelijkheden om de laagresolutie
belEUROS output te verfijnen. Reduceren van de transportemissies Hiervoor wordt verwezen naar het deel
externe integratie - mobiliteit.

5. Verzuring
Opvolging van de plandoelstellingen
De totale NH3-emissie verminderen tot maximum 45 kton (er wordt gestreefd naar een verdere
+
reductie tot 40,7 kton)
+
De NH3-emissie wordt voor meer dan 90 % veroorzaakt door landbouwactiviteiten en daalde van 98 kton in
1990 tot 48,9 kton in 2004. Deze daling is voornamelijk te wijten aan het emissiearm aanwenden van mest.
Verdere inspanningen blijven nodig om de doelstelling te halen. Hiervoor werd een reductieprogramma
uitgewerkt in het kader van de NEC-richtlijn.
De totale NOx-emissie verminderen tot maximum 100,97 kton (er wordt gestreefd naar een verdere
+
reductie tot 87,2 kton)
De emissies van NOx daalden geleidelijk sinds 1990, met in 2004 een emissie van 172,9 kton (waarvan 52
% door het verkeer). Weliswaar blijft de te reduceren hoeveelheid NOx nog aanzienlijk en blijven verdere
inspanningen nodig. In het kader van de NEC-richtlijn werd een emissiereductieplan opgesteld waarin voor
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de betrokken sectoren maatregelen werden uitgewerkt.
De totale SO2-emissie verminderen tot maximum 67,05 kton (er wordt gestreefd naar een verdere
+
reductie tot 60 kton)
+
De SO2-emissie is tussen 1990 en 2004 gedaald van resp. 252,4 kton per jaar tot 108,9 kton per jaar
(waarvan 32 % door de industrie). Deze daling situeert zich zowel bij de industrie als bij het wegverkeer en
de residentiële sector. Ten opzichte van 2003 is er een kleine stijging van de SO2-emissie bij de
elektriciteitssector en de industrie merkbaar (door reeds voorziene maatregelen zal deze stijging slechts
tijdelijk zijn). Ook hier blijven nog aanzienlijke inspanningen nodig om de doelstellingen te halen. Ook
hiervoor werd een reductieplan uitgewerkt.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Voor de belangrijkste industriële sectoren werd het reductiepotentieel voor emissies naar de lucht in kaart
gebracht. In het kader van de NEC-richtlijn (2001/81/EG) en het emissiereductieprogramma werden met een
aantal industriële sectoren (ijzer- en staalproductie, non-ferro, chemie, glasproductie) gesprekken gevoerd
over bijkomende emissiereducties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de studie naar een
intersectorale afweging van de maatregelen.
Op basis van een vergelijking tussen de meetresultaten uit het depositiemeetnet en de OPSmodelberekeningen (voor gans Vlaanderen) blijkt een grondige validatie noodzakelijk, met de nodige
modelaanpassingen. Deze validatie zal begin 2007 afgerond worden. Om gebiedsgerichte uitspraken te
doen, zijn nog bijkomende aanpassingen aan het model noodzakelijk.
Nieuwe varkens- en pluimveestallen moeten NH3-emissiearm gebouwd worden volgens een lijst van
toegestane stalsystemen. Deze lijst wordt continu geëvalueerd en aangepast op basis van nieuwe inzichten.
Er werd een inventarisatiesysteem opgesteld om het aantal dieren dat in emissiearme stallen wordt
gehouden op te volgen. Deze gegevens worden gebruikt bij het actualiseren van de emissie-inventaris en bij
de evaluatie van de impact van de invoer van emissiearme stallen op de NH3 emissiereductie.
De elektriciteitsdistributienetbeheerders zijn verplicht om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid primaire energie
te besparen. Hierover dienen zij jaarlijks een actieplan in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). In juli
2006 werd het ontwerpbesluit goedgekeurd voor het onderhoud en het nazicht van verwarming van
gebouwen en de productie van sanitair warm water.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Status

Huidige
verwachting

Evaluatie externe mestopslag

2006 EINDE

Uitbouwen inventarisatiesysteem emissiearme stallen

2006 BEGIN

Certificeringsprocedure mestverwerkingsinstallaties
Maatregelenpakket voor de chemische sector
(verzurende emissies)
Maatregelenpakket voor de ijzer- en staalsector en de
non-ferro sector
Keuze van een economisch instrument - uitwerken van
een stappenplan
bijkomende metingen (droge, occulte en aerosolen)
operationeel
OPS berekeningen met betrouwbaarheidsinterval
conform EG richtlijn
OPS voorzien met uitgebreide(re) meteo
validatie OPS afgerond

2003 BEGIN

gerealise
erd
op
schema
gerealise
erd
verlaten 2005 EINDE

2005 MIDDEN

vertraagd 2006 EINDE

2004 BEGIN

vertraagd 2006 EINDE

Evaluatie NH3-emissiefactoren voor aanwending mest 2006 BEGIN

2004 EINDE
2007 EINDE
2008 EINDE
2007 MIDDEN
2006 MIDDEN

Indicatoren
Aantal industriële sectoren waarvoor maatregelen werden ingevoerd

gerealise
erd
op
schema
op
schema
vertraagd
vertraagd
Realisatie
5 (2005)

2005 EINDE
2007 EINDE

2007 EINDE
2007 BEGIN
Doelstelling
9 (2010)
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Aanpak prioriteiten 2007
Doelstelling NEC-richtlijn halen en uitwerken van sectorale maatregelenpaketten (cf. SD2 bij Klimaaten luchtbeleid)
Eind 2003 heeft de Vlaamse regering het NEC-reductieprogramma, met maatregelen om de Europese
emissieplafonds voor SO2, NOx en NH3 te halen, goedgekeurd. In uitvoering hiervan werden voor een
aantal sectoren (elektriciteitsproducenten, raffinaderijen, keramische sector, stookinstallaties) al maatregelen
genomen. Voor andere sectoren, met belangrijke procesemissies (chemie, ijzer- en staalproductie en de
non-ferrosector) zijn besprekingen aan de gang rond de haalbaarheid van bijkomende maatregelen. De
geselecteerde maatregelen zullen met het meest geschikte instrument (Vlarem, milieuvergunning,
economische instrumenten, ...) worden geïmplementeerd en opgevolgd. Het reductieprogramma bevat
evenwel nog een aantal lacunes en onzekerheden. Eind 2006 wordt een geactualiseerde versie van dit
programma overgemaakt aan de Europese Commissie. Hierin wordt een inschatting gemaakt van de
emissies in 2010 met het lopende beleid en worden maatregelen geïdentificeerd en uitgewerkt om, waar
nodig, deze emissies te reduceren tot aan het NEC-plafond.
Post-2010 NEC-doelstellingen voorbereiden en economische haalbaarheid evalueren
De Europese Unie bereidt een herziening van de NEC-richtlijn voor die kadert in de Europese thematische
strategie rond de verbetering van de luchtkwaliteit. Een eerste voorstel, dat emissieplafonds voor 2020 en
misschien ook voor 2015 zal bevatten, wordt verwacht in de zomer van 2007. Naast de vier polluenten uit de
huidige richtlijn zal daarin waarschijnlijk ook een plafond voor fijn stof worden opgenomen. Op basis van een
analyse van dit voorstel zal een reactie worden voorbereid. Vlaanderen ziet deze onderhandelingen als een
belangrijke kans om de eigen luchtkwaliteit te verbeteren maar wil anderzijds ook technisch en economisch
haalbare plafonds en een evenwichtige verdeling van de inspanningen tussen de verschillende lidstaten.

6. Vermesting
Opvolging van de plandoelstellingen
De totale NH3-emissie verminderen tot maximum 45 kton tegen 2010, er wordt gestreefd naar een
+
verdere reductie tot 40,7 kton
+
De NH3 emissie wordt voor meer dan 90 % veroorzaakt door landbouwactiviteiten en daalde van 98 kton in
1990 tot 48,9 kton in 2004. Deze daling is vnl. te wijten aan het emissiearm aanwenden van mest. Verdere
inspanningen blijven nodig om de doelstelling te halen. Hiervoor werd een reductieprogramma uitgewerkt in
het kader van de NEC-richtlijn.
In 2007 voldoet 40% van de meetplaatsen van het oppervlaktemeetnet aan de basiskwaliteit voor
+
orthofosfaat (0,3 mg P/l)
In 2005 voldeden 24 % van de meetpunten aan de basiskwaliteitsnorm voor orthofosfaat. Sinds 1990 (1%) is
dit percentage continu gestegen tot 2002, vanaf dan doet er zich een afvlakking voor.
Geen overschrijdingen meer van de maximale nitraatnorm van 50 mg/l in grondwater
Het aantal meetplaatsen uit het MAP-grondwatermeetnet met overschrijding van de nitraatnorm van 50 mg/l
bedroeg in 2000 32 %. In 2004 werd de norm van 50 mg/l op 36 % van de meetlocaties overschreden. In het
voorjaar van 2005 werd de norm van 50 mg/l in 40 % van de meetlocaties overschreden. Hierbij wordt
opgemerkt dat de dataset uit 2000 slechts een 100-tal meetpunten omvat die bovendien slecht verspreid
liggen over Vlaanderen, daar waar vanaf 2004 het nieuw MAP-meetnet grondwater bestaat uit 2100
meetpunten verdeeld over gans Vlaanderen. De vergelijking van de meetresultaten van 2004 en 2005 toont
geen algemene verbetering van de grondwaterkwaliteit in de ondiepe grondwaterlichamen. Wegens de trage
kwaliteitsverandering van grondwater kan een eenduidige trendevolutie pas op basis van een langere
meetreeks worden bepaald.
+
In 2007 wordt maximaal 55 miljoen kg P2O5 uit dierlijke mest op Vlaamse landbouwgrond opgebracht
+
Deze doelstelling dient feitelijk bijgesteld te worden tot 49 miljoen kg P2O5 rekening houdend met de
acceptatiegraad van dierlijke mest, zijnde het reële gebruik van dierlijke mest door de landbouwbedrijven.
Sinds 1998 is de mestproductie stelselmatig gedaald ten gevolge van afbouw van de veestapel en van de
toepassing van fosforarme voeders en aangepaste voedertechnieken. In 2004 bedroeg de mestproductie
61,5 miljoen kg P2O5. In hetzelfde jaar is 8 miljoen kg P2O5 verwerkt en geëxporteerd. Dit betekent dat we
nog 4,5 miljoen kg P2O5 verwijderd zijn van de bijgestelde doelstelling. In 1998 bedroeg de theoretische
mestproductie 85 miljoen kg P2O5 zonder rekening te houden met de voederefficiëntie, er is met andere
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woorden al een hele weg afgelegd.
Overschot op de bodembalans is maximaal 70 kg N/ha in 2007
++
Het overschot op de stikstofbalans (bodembalans) bedroeg 145,6 kg N/ha in 2004. In 1998 was dit 226 kg
N/ha. Hoewel de daling groot is, is er nog een ganse weg af te leggen. Aan hetzelfde tempo (gemiddeld 14,8
kg N per jaar) zal het nog tot 2009 duren vooraleer de doelstelling wordt bereikt. Actie blijft dus nodig: daling
van de mestproductie (afbouw, stikstofarme voeders en voedertechnieken), verhoging van de verwerking en
export en sensibilisering van de producent/gebruiker (nutriëntenbalansen, nitraatresidumetingen,
afstemming op plantbehoefte).
Voldoen aan de grenswaarde van 10 mg N/l (nitraat en nitriet) en geen overschrijdingen meer van de +/
maximale nitraatnorm van 50 mg /l in oppervlaktewater (11,3 mg N/l)
Het aantal meetplaatsen uit het algemeen meetnet oppervlaktewater met overschrijding van de grenswaarde
van 10 mg stikstof/l bedroeg 34 % in 2005. Er is een licht positieve evolutie vast te stellen sedert 1990. Het
aantal meetplaatsen uit het MAP-meetnet oppervlaktewater met overschrijding van de norm van 50 mg
nitraat/l bedroeg 42 % in de periode 1/7/2005 tot 30/6/2006. De sinds 2000 ingezette daling van het aantal
overschrijdingen van de nitraatnorm blijkt zich vanaf 2004 niet meer door te zetten. Er zijn blijvend
inspanningen nodig zijn om de doelstelling te halen.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Op 22 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering de visienota "Naar een nieuw mestbeleid in Vlaanderen" van
de minister voor leefmilieu goed. Op 22 september 2005 kwam er een arrest van het Europees Hof tegen
België en Vlaanderen voor het niet correct omzetten en toepassen van de nitraatrichtlijn. Het arrest stelt dat
Vlaanderen nagelaten heeft passende maatregelen te treffen voor de volledige omzetting en behoorlijke
uitvoering van de aanduiding van de kwetsbare wateren en kwetsbare zones en dat er lacunes zijn in de
actieprogramma's binnen de kwetsbare zones en in de rapportering aan de Europese Commissie. Op 28
november stelde de Eurocommissaris voor milieu dat Vlaanderen bij de uitwerking van het nieuwe
mestbeleid moet uitgaan van het feit dat Vlaanderen volledig kwetsbaar gebied is.
De opmaak van het nieuwe mestbeleid werd voorbereid in samenwerking met wetenschappers en
landbouworganisaties, en begeleid door een technische werkgroep op Europees niveau. Het voorstel voor
nieuw mestbeleid werd voor het zomerreces van 2006 gelanceerd en werd door een parlementaire
werkgroep verder uitgewerkt tot een voorstel van decreet dat in 2007 in voege gaat. Ter ondersteuning van
dit nieuwe mestbeleid werden verschillende onderzoeken geïnitieerd, zoals naar onderbouwing
bemestingsnormen, monitoringsnetwerk voor derogatie, en fosfaatverzadigde gebieden. Het verzoek tot
derogatie werd onderhandeld met de Europese Commissie.
Het convenant over laag-fosforvoerders met de mengvoedersector werd verlengd. Voor het eerst werd ook
een convenant voor laag-stikstofvoeders met de mengvoedersector ondertekend.
Een actieplan voor mestverwerking 2006-2010 werd voorgesteld op de Rondetafel Mestverwerking. Het
aanpakken van knelpunten in de wetgeving is gestart. De BBT-studie mestverwerking werd geactualiseerd.
Wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van meetprotocols en nutriëntenbalansen voor
mestverwerking werd opgestart.
Verstrengde controle werd uitgevoerd op het nitraatstikstofresidu in het najaar van 2006. Een 10.000-tal
percelen werden bemonsterd. Een strengere controle op mesttransporten en bemesting op perceelsniveau
werd gerealiseerd door de invoering van het AGR-GPS systeem - wat staat voor Automatische
GegevensRegistratie - Global Positioning System - voor de grote mestvoerders. Hierdoor kan de weg
afgelegd door een mesttransport worden gevolgd.
De Taskforce Tuinbouw Nitraatproblematiek, opgestart in 2006, onderzocht op welke manier de
verschillende sectoren van de tuinbouw kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit wat
betreft de aanwezigheid van nitraat. Een sectorstudie naar bemestingsgedrag en acceptatiegraden voor
dierlijke mest werd opgestart.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
Bijkomende afbakening kwetsbare
gebieden
Vernieuwd mestbeleid

Oorspronkelijke verwachting Status

Huidige verwachting

2006 BEGIN

vertraagd 2007 BEGIN

2006 BEGIN

vertraagd 2007 BEGIN

Indicatoren
Oppervlakte onder beheerovereenkomst water en natuur
Verminderde N productie (mio kg) t.g.v. stopzettingsdecreet

Realisatie
Doelstelling
25324 (2004) 26000 (2008)
6,0 (2003)
5,6 (2003)
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Verminderde P2O5 productie (mio kg) t.g.v. stopzettingsdecreet
Verwerking en export (mio kg P2O5)
Verwerking en export van mest (mio kg N)
Areaal waarop gebiedsgerichte maatregelen van toepassing zijn (ha)
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2,5 (2003)
7,8 (2004)
8,8 (2004)
311885 (2003)

3,5 (2003)
8,0 (2007)
14,2 (2007)
670000 (2007)

Aanpak prioriteiten 2007
Nieuw mestdecreet uitvoeren (cf. SD 7 Beleidsnota)
Een vernieuwd mestbeleid zal ingaan in 2007. Dit vernieuwd mestbeleid is resultaatgericht, vereenvoudigd,
volledig in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en komt tegemoet aan het arrest van 22 september 2005.
Op aansturen van de Europese Commissie is in dit nieuw mestbeleid Vlaanderen volledig als kwetsbaar
gebied afgebakend. Afwijking op de strenge bemestingsnormen water (derogatie) wordt onderhandeld met
de Europese Commissie van zodra een akkoord is bereikt over het actieprogramma van Vlaanderen. Het
respecteren van de waterkwaliteitsdoelstellingen staat voorop in dit vernieuwde mestbeleid. Hiertoe wordt
oordeelkundig bemestingsgedrag gestimuleerd via versterkte handhaving en begeleidende maatregelen
zoals het uitwerken van een bedrijfsdoorlichting, teelt- en bemestingsplan en een bemestingsregister. De
mestproductie wordtonder controle gehouden via een systeem van nutriëntenemissierechten. Landbouwers
krijgen een E-governmentinstrument aangeboden om op bedrijfsniveau een overzicht te krijgen van de eigen
bedrijfssituatie en de nutriëntenstromen, zoals geregistreerd bij de Mestbank. Dit instrument werkt
sensibiliserend en heeft tegelijk een knipperlichtfunctie.
Mestverwerking realiseren
Door de volledige afbakening van Vlaanderen als kwetsbaar gebied neemt het mestoverschot toe met 30 à
40 miljoen kg stikstof. Mestverwerking met export van nutriënten is dus meer dan noodzakelijk. Om de
knelpunten inzake mestverwerking aan te pakken, wordt het actieplan mestverwerking, voorgesteld op de
Rondetafel Mestverwerking,uitgevoerd. Financiële ondersteuning aan het Vlaams Coördinatiecentrum
Mestverwerking (VCM) wordt bestendigd. Verwerkte dierlijke mest bestemd voor export zal moeten voldoen
aan de bepalingen van de Europese verordening tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet
voor consumptie bestemde dierlijke bijproducten. De erkenning van mestverwerkingsinstallaties zal conform
deze bepalingen gebeuren.
Handhaving versterken
De controle op het vervoer en het gebruik van mest wordt verscherpt. Voor de gerichte handhaving in functie
van de waterkwaliteit en de risicogroepen wordt voortaan een Automatische GegevensRegistratie-GPSsysteem voor mesttransportopvolging tot op perceelsniveau gebruikt. Een strengere controle op het
nitraatstikstofresidu in de bodem in het najaar wordt uitgevoerd in probleemgebieden. Bij overschrijding volgt
een administratieve geldboete en begeleidende maatregelen, zoals een bedrijfsaudit, teelt- en
bemestingsplan en bemestingsregister. Er zal ook invulling gegeven worden aan het nieuwe
handhavingsdecreet.
Vermindering van het meststoffengebruik in de tuinbouw
In 2006 werd een Taskforce tuinbouw opgestart. Deze Taskforce werkt rond maatregelen ter verbetering van
de waterkwaliteit voor de verschillende sectoren in de tuinbouw. In functie van de resultaten hiervan zullen in
2007 verdere maatregelen geïmplementeerd worden. De Best Beschikbare Technieken voor de
glastuinbouw zijn reeds opgesteld. Een andere concrete mogelijkheid is het aanwenden van het
restdrainwater van tuinbouwbedrijven op landbouwgronden. Via demoprojecten en sensibilisering zullen
reductietechnieken voor nutriënten gepromoot worden.

7. Verspreiding van milieugevaarlijke stoffen
Opvolging van de plandoelstellingen
Bestrijdingsmiddelen: reduceren van verspreidingsequivalenten met 50% (2005 t.o.v. 1990)

+
+

De som van de jaarlijkse verspreidingsequivalenten van de gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in
Vlaanderen daalde in de periode 1990 - 2004 met 52%. De plandoelstelling werd hiermee bereikt. Een
verdere daling wordt vnl. nagestreefd via een eliminatiebeleid voor de meest risicovolle stoffen (zoals lindaan
en parathion) in navolging van het Europees pesticiden- en biocidenbeleid.
Zwevend stof: vermijden van overschrijdingen van een PM10-concentratie van 40µg/m3
+/-

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1034

(jaargemiddelde) (2005)
Na de scherpe daling in de periode 1996-1998 kent het jaargemiddelde PM10-concentratie een eerder
schommelend verloop. In 2004 daalde deze t.o.v. 2003 onder het jaargemiddelde 40 µg/m³. Er zijn nog wel
overschrijdingen op 2 van de 29 meetstations nl. te Roeselare en te Lommel. In Lommel is deze
overschrijding te wijten aan bodemsaneringswerken met veel opwaaiend stof. De doelstelling ligt binnen
bereik.
++
Dioxines: reduceren van de emissies naar lucht tot maximaal 100 g TEQ/jaar (2010)
+
De emissie van dioxines naar lucht daalde in de periode 1990-2005 van 470 tot 44 g TEQ/jaar. Recent
verbeterde emissieberekeningen, gekoppeld aan een terugrekening over de voorbije jaren, tonen aan dat de
doelstelling van 100 g per jaar TEQ reeds in 1999 werd bereikt. Een verdere daling van de dioxine-emissies
wordt gepland via een verderzetting van de sanering van de grootste dioxinepunten, informatiecampagnes,
maatregelenpakketten voor dioxinebeladen afvalstromen en gebouwenverwarming en een juridische
verankering van de richtinggevende doelstelling inzake depositie.
+
PAK's: reduceren van de emissie naar de lucht tot maximaal 192 ton (2010)
De PAK-emissie naar lucht werd recent verfijnd en geoptimaliseerd t.o.v. vroegere rapporteringen. Over de
periode 1990-1995 nam de totale PAK-concentratie af met iets meer dan 46% tot 152 ton in 1995 om
vervolgens na een kleine toename in de periode 1996-2000 (168 ton in 2000) min of meer constant te blijven
tot 2005 (173 ton in 2005). De doelstelling voor 2010 werd hiermee bereikt. De PAK-emissie door de
industrie is sinds 1990 gedaald. Een sterke toename voor deze periode wordt echter gemeten voor de
transportsector. Ook de huishoudens blijven een belangrijk aandeel vormen. Beleidsmaatregelen worden
dan ook gefocust op deze twee doelgroepen.
+
Zware metalen, lucht: reduceren van emissies met 70% (2010 t.o.v. 1995)
De totale emissies van de meeste zware metalen naar lucht vertonen sinds 1995 een dalende trend, maar
voor een aantal metalen is dat de laatste jaren niet meer het geval. De doelstelling voor Cd en Cr (totaal)
werd eerder bereikt. Op basis van trend en waarden in 2004 lijkt voor As (59%) en Pb (56%) de doelstelling
(70%) nog binnen bereik. Voor Cu (33%), Ni (26%) en Zn (29% in 2003, de waarde voor 2004 was echter
nagenoeg gelijk aan deze van referentiejaar 1995). Zeker voor Hg (4%) is de doelafstand nog groot.
Sectorstudies dienen uit te wijzen hoe en waar de meeste reducties nog mogelijk zijn.
+
Zware metalen, water: reduceren van emissies met 50% (2010 t.o.v. 1998)
De emissie naar oppervlaktewater daalde tussen 1998 en 2004 voor de meeste zware metalen: As: 21%,
Cd: 35%, Cr: 29%, Cu: 16%, Ni: 37%, Pb: 11% en Zn: 21%. Voor Hg kunnen de concentraties minder
nauwkeurig worden bepaald. Voor het behalen van de doelstelling van de diverse metalen zijn bijkomende
inspanningen vereist. De aanpak van specifieke puntbronnen wordt verdergezet; een specifieke aanpak van
de diffuse bronnen is voorzien.

Opvolging van de richtinggevende doelstellingen
Dioxines: reduceren van de depositie tot maximaal 26 µg/m2.dag (maandgemiddelde) tegen 2005
+
De dioxinedepositie vertoont een dalende trend in de periode 1993 - 2004. In 1993 waren nog 70 % van de
metingen verhoogd (26 µg/m².dag). In 2003-2004 is dit verminderd tot gemiddeld 5,5 % voor meer dan 70
meetpunten. Afgezien van enkele accidentele overschrijdingen is de doelstelling bereikt.
+/Fijn stof: reduceren van de PM10-concentratie tot 20 µg/m3 (jaargemiddelde) tegen 2010
Uit modellering op EU-niveau blijkt dat België tegen 2010 nog steeds zal behoren tot de hot-spotgebieden
van Europa en dat deze doelstelling van 20 µg/m³ niet haalbaar is. In Vlaanderen wordt in 2004 nog een
jaargemiddelde van 33 µg/m³ gemeten. Centraal in de aanpak van zwevend stof staat het opstellen en
uitwerken van reductieplannen.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Op 23 oktober 2005 werd in uitvoering van richtlijn 76/464/EEG het Reductieprogramma 'Lozing Gevaarlijke
Stoffen' goedgekeurd. Een aanpassing van de basismilieukwaliteitsnormen in oppervlaktewater werd
voorbereid, het meetnet oppervlaktewater werd conform de Kaderrichtlijn Water aangepast en er werd
onderzocht of er aanpassingen aan Vlarem nodig zijn.
De Europese Commissie deed op 26 juli 2006 een voorstel voor een ontwerpdochterrichtlijn van de
Kaderrichtlijn Water, waarvoor Vlaanderen mee het Belgische standpunt opmaakt en de totstandkoming
nauwgezet opvolgt. Het ontwerpbesluit voor de omzetting van de 4de dochterrichtlijn van de Europese
kaderrichtlijn luchtkwaliteit, die zich richt tot het limiteren van luchtverontreiniging met arseen, cadmium,
kwik, nikkel en PAK's, werd in eerste lezing goedgekeurd.
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Het Vlaams stofplan werd verder uitgewerkt en heeft onder meer als aandachtspunten de verdere
saneringen van emissies van verkeer en scheepvaart, de sanering van hot spot gebieden (met identificatie
door lokale besturen via het stratenmodel CAR-Vlaanderen) en de industriële emissies. De Vlaamse
regering besliste dat de ecoscore bij personenwagens en de Euro-norm en het al dan niet aanwezig zijn van
een roetfilter bij vrachtwagens gebruikt zal worden voor de hervorming van de voertuigfiscaliteit. Een
ecologiepremie wordt toegekend voor de installatie van een dergelijke roetfilter en bij de aankoop van EuroV vrachtwagens. Verder geldt gedurende smogepisodes een snelheidsbeperking tot 90 km/u op bepaalde
delen van de snelweg. Met de betrokken sector werd overlegd over de opname van een bijkomende norm
voor fijn stof in het ontwerp KB inzake huishoudelijke stookinstallaties op vaste brandstoffen.
De nodige voorbereidende stappen voor de implementatie van de 'REACH-verordening' in Vlaanderen
werden gezet in afstemming met de federale overheid. De conceptuele opmaak van een POPimplementatieplan ging van start na ratificatie van het POP-protocol en het POP-verdrag in juni 2006.
De eerste evaluatie van het decreet verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen bij openbare besturen
werd afgerond. Het uitgewerkte actieplan voorziet naast het opstarten van structureel overleg, de
sensibilisatie van de burger, het inzetten van MiNa-werkers voor manueel onkruidbeheer, het verderzetten
van de inhoudelijke ondersteuning van openbare besturen ook in het versoepelen van het uitvoeringsbesluit
van 14 juli 2004 en het gelijktijdig doorvoeren van een administratieve vereenvoudiging. Het meetnet
bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater werd aangepast in functie van de Europese erkenningregels. Voor
de aanpak van diffuse verontreiniging werden bepaalde stoffen bekkenspecifiek gemodelleerd aan de hand
van het SEPTWA-model. Vlaanderen is betrokken bij het federaal reductieprogramma en Europese
initiatieven zoals de richtlijn 91/414 en de 'Thematische strategie duurzaam pesticidengebruik'.
Diffuse bronnen van zware metalen blijven een aandachtspunt naarmate de puntbronnen verder gesaneerd
worden. De transporten van metalen in de waterketen werden beter gemodelleerd en de verliezen van de
bouwmetalen werden zo accuraat mogelijk gekwantificeerd.
Begin 2006 is een studie opgestart naar de ecologische impact van hormoonverstoring, waarbij men tracht
te onderzoeken of hormoonverstoring een bedreiging kan zijn voor het bereiken van een goede toestand,
zoals opgelegd door de Kaderrichtlijn Water.
De informatieverspreiding met betrekking tot particuliere afvalverbranding werd verder gezet en de brochure
'Asbest in land- en tuinbouwbedrijven' werd ontwikkeld.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
Dioxines, PAK's, fijn stof e.a. POV: invoering KB
verwarmingstoestellen op vaste brandstoffen.
Bestrijdingsmiddelen: evaluatie rapportering programma's
openbare diensten 2005 aangevat

Oorspronkelijke
verwachting
2006 EINDE
2006 MIDDEN

Bestrijdingsmiddelen: lijst met gedoogde middelen verspreid

2006 EINDE

Inspectiecampagne bij scheepsherstellers en scheepsslopers

2006 MIDDEN

Asbest: sensibiliseringscampagne land- en tuinbouwbedrijven
2007 BEGIN
opgestart
Actualisering reductieprogramma i.k.v. uitvoering RL 76/464 is
2005 MIDDEN
klaar
Voorstel tweede herziening milieukwaliteitsnormen water is
2006 MIDDEN
opgesteld
Vierde dochterrichtlijn luchtkwaliteit is omgezet
Ecologiepremie roetfilters vrachtwagens en Euro V
vrachtwagens
Fijn stof: Extern saneringsplan (overschrijdingen 2003)
overgemaakt aan EU
Fijn stof: Vlaams stofplan goedgekeurd
Fijn stof: ter beschikking stellen van stratenmodel aan steden
en gemeenten
Onderzoek naar chemische karakterisatie van fijn stof
afgewerkt

2006 MIDDEN
2006 BEGIN
2005 EINDE
2005 EINDE
2006 MIDDEN
2007 EINDE

Status

Huidige
verwachting

op
schema
gerealis
eerd
op
schema
gerealis
eerd
nieuw
gerealis
eerd
gerealis
eerd
vertraag
2007 BEGIN
d
gerealis 2006
eerd
MIDDEN
gerealis
eerd
gerealis
eerd
gerealis
eerd
nieuw
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Onderzoek naar scheepvaartemissies afgewerkt

2007 MIDDEN

nieuw

Onderzoek naar stofbronnen in haven van A'pen afgewerkt
Protocol: bij smogepisodes zone 90 op bepaalde delen
autosnelweg

2007 MIDDEN

Ontwerp strategie hormoonverstoring is klaar

2006 MIDDEN

PAK stofstroomanalyse beschikbaar

2006 EINDE

nieuw
gerealis
eerd
gerealis
eerd
vertraag
2007 EINDE
d

2006 MIDDEN

Indicatoren
Aantal afgewerkte stofdossiers in voorbereiding op de uitvoering van de
kaderrichtlijn water
Aantal prioritaire stoffen waarvoor een substitutiebeleid is opgestart
Aantal stoffen waarvoor een volledige stofstroomanalyse is uitgevoerd
Aandeel vernietigde PCB-houdende apparaten

Realisati Doelstellin
e
g
3 (2005) 33 (2007)
0 (2005) 6 (2007)
3 (2005) 4 (2006)
88
100 (2005)
(2005)

Aanpak prioriteiten 2007
Doorwerking Europees beleid milieugevaarlijke stoffen (cf. SD3 bij Waterbeleid en SD2 bij Klimaaten luchtbeleid)
Het geactualiseerde reductieprogramma inzake lozingen van milieugevaarlijke stoffen verzorgt de
doorwerking van de Europese richtlijn 76/464 en de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het Vlaamse
vergunningenbeleid milieugevaarlijke stoffen. Tegen eind 2006 wordt een aanpassing van de
basismilieukwaliteitsnormen in oppervlaktewater voorbereid, dient het meetnet oppervlaktewater conform de
KRW aangepast te zijn en moet er onderzocht worden of er aanpassingen aan Vlarem nodig zijn. In dit
kader wordt jaarlijks opgelijst welke milieuvergunningen prioritair dienen onderzocht te worden en zal de
effectieve herziening plaatshebben via individuele aanpassingen of een herziening van een aantal sectorale
normen. Voor de omzetting van de 4de dochterrichtlijn luchtkwaliteit werden de RIA, de nota aan de
Vlaamse regering en het ontwerpbesluit opgemaakt. In 2007 wordt dan finaal de richtlijn in Vlarem II
omgezet.
Fijn stof beleid verder ontwikkelen (cf. SD 2 Beleidsnota)
Het Vlaams stofplan van 23 december 2005 wordt verder uitgewerkt en heeft als aandachtspunten de
verdere saneringen van emissies van verkeer en scheepvaart, de aanpak via de voertuigfiscaliteit, de
sanering van hot spot gebieden en de industriële emissies. De lokale besturen worden ondersteund bij het
identificeren van hot-spots op hun grondgebied. Het geheel wordt ondersteund door meetcampagnes en
door onderzoek naar een chemische karakterisatie van fijn stof, dit op zes locaties om informatie te bekomen
over de samenstelling van fijn stof, de oorsprong ervan, diverse bron categorieën, zoals primair versus
secundair stof, mineraal stof, organisch fractie(organische, elementair koolstof). Het voorspellingsmodel fijn
stof wordt verfijnd ter ondersteuning van de informatieverstrekking aan de bevolking en voor de
ondersteuning van verkeersacties tijdens smog periodes. Het 'BELEUROS-model wordt verder gevalideerd
en verfijnd. Dit model kan o.m. gebruikt worden voor berekening van achtergrondconcentraties fijn stof (o.m.
ten behoeve van het 'CAR-model' dat ter beschikking van gemeenten zal gesteld worden) en voor
scenarioberekeningen (zie ook fotochemie).
Optimalisering van aanpak pesticidenreductie
In 2006 werd het pesticidendecreet geëvalueerd. Hoewel reeds een belangrijke milieuwinst geboekt is, lijkt
het in uitzonderlijke gevallen nodig om tijdelijke afwijkingen op het verbod te voorzien. In 2007 wordt daarom
een aanpassing van het uitvoeringsbesluit voorzien zonder daarbij af te wijken van de doelstellingen van het
decreet en het uitvoeringsbesluit. In datzelfde uitvoeringsbesluit gebeurt bovendien ook een administratieve
vereenvoudiging. In 2007 is een sensibilisatiecampagne gepland naar het brede publiek. Eén van de
grootste knelpunten m.b.t. een pesticidenvrij beheer van de openbare ruimte is een doordacht ontwerp
ervan. Bestaande ontwerpen moeten worden omgevormd zodat deze inzake onkruidbestrijding beter
beheerd kunnen worden zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen. Voor nieuwe ontwerpen moeten
van meet af aan rekening houden met deze doelstelling. Daarom wordt één of meerdere studiedagen
georganiseerd naar specifieke doelgroepen zoals ontwerpbureaus voor openbare ruimten en worden
oplossingen aangereikt voor specifieke probleemgevallen zoals kerkhoven en sportterreinen.

1037

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

8. Verontreiniging en aantasting van de bodem
Opvolging van de plandoelstellingen
30% (+/- 22.500 gronden) van de gronden met potentieel bodembedreigende inrichtingen of
++
activiteiten is onderzocht
+
Het aantal onderzochte gronden met potentieel bodembedreigende inrichtingen of activiteiten nam in de
periode van 2000 (11.231 gronden) lineair toe t.e.m. 2005 (23.449). Eind 2005 was 30,8% van de gronden
onderzocht. De vooropgestelde doelstelling werd dus behaald. De onderzoeksinspanningen worden aan
hetzelfde tempo verder gezet. In 2007 zal bijkomend onderzoek plaatsvinden van een aantal gronden i.k.v.
woonzones en/of brownfields.
+
De sanering van 23% (+/- 2.450 gronden) van de gronden met historische bodemverontreiniging is
+
minstens opgestart (d.w.z. een project is conform verklaard)
Het aantal gronden met historische bodemverontreiniging waarvan de sanering minstens is opgestart,
vertoont een sterk stijgende trend voor de periode 1997 (47 gronden) t.e.m. 2005 (2.271 gronden = 20.6 %).
De doelstelling ligt binnen bereik.
Voor de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie is van de historische achterstand +/- 600.000
+
m3 aan ruimingen van hydraulische aard en +/- 1.000.000 m3 aan saneringen van ecologische aard
+
weggewerkt (geactualiseerde cijfers op basis v/h SUP)
De hoeveelheid specie afkomstig van hydraulische ruimingen en saneringen van de onbevaarbare
waterlopen van eerste categorie neemt lineair toe voor de periode 2001 (86.000 m³) t.e.m. 2006 (775.000
m³) Voor 2007 wordt een volume van 180.000 m³ vooropgesteld, wat een benadering is van de doelstelling.
+
Minimaal 1.000.000 m3 van de hoeveelheid specie afkomstig van hydraulische ruimingen en
+
ecologische saneringen is verwerkt volgens BATNEEC (geactualiseerde cijfers op basis v/h SUP)
De hoeveelheid specie afkomstig van ruimingen en saneringen van de onbevaarbare waterlopen van eerste
categorie en verwerkt volgens BATNEEC (inclusief direct toepasbare specie na ruiming) stijgt lineair voor de
periode 2001 (55.000 m³) t.e.m. 2006 (770.000 m³).
+
Voor 90% van de gemeenten met erosieknelpunten zijn erosiebestrijdingsplannen opgesteld
Het aantal gemeenten met erosieknelpunten werd initieel geraamd op 100. Medio 2006 heeft hiervan 39 %
een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan. Een verdere stijging tot +/- 60 % eind 2006 wordt verwacht.
Voor minimaal 20% van de actuele erosieknelpunten zijn erosiebestrijdingsmaatregelen op het terrein
+
uitgevoerd en voor minimaal 5% van de potentiële erosieknelpunten is de huidige situatie op het
+
terrein bestendigd.
Tot medio 2006 werden er voor 9 % van de actuele knelpunten erosiebestijdingsmaatregelen uitgevoerd.
Voor reeds 20 % van de potentiële knelpunten werd de huidige situatie op het terrein bestendigd. Dit
resultaat in vnl. het gevolg van de integratie van bodembescherming in het landbouwbeleid.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Bodemverontreiniging
In 2006 werd verder gewerkt aan de herziening van het Bodemsaneringsdecreet (BSD). In uitvoering van het
BSD vond doorlopend de opvolging van vrijwillige en verplichte bodemsaneringen plaats alsook het beheer
van het register van verontreinigde gronden. Zo werden onder meer voor een aantal grootschalige dossiers
belangrijke stappen gezet. Een eerste voorbeeld is de voorstelling van het actieplan cadmium in februari
2006. Dit plan geeft een overzicht van de cadmiumproblematiek en voorziet een concreet kader voor de te
nemen maatregelen o.a. op vlak van bodemsanering. Een tweede voorbeeld is de overeenkomst met de
NMBS zoals afgesloten in april 2006. Deze overeenkomst stippelt de planning uit voor het bodemonderzoek
en de sanering van alle Vlaamse spoorwegsites over de komende twintig jaar én spreidt het totale budget
dat hiervoor beschikbaar werd gesteld.
Om de risicogronden in Vlaanderen beter in kaart te brengen, werd een geïnformatiseerde
gegevensuitwisseling via een webloket tussen de gemeenten en OVAM tot stand gebracht. Daarnaast werd
een selectie gemaakt van gronden waar, buiten de overdrachtsprocedure, een bodemsanering prioritair is.
Voor deze gronden werd een aanmaning verstuurd in uitvoering van het BSD. In 2006 werden de
ambtshalve saneringswerken in onder meer enkele grote dossiers, zoals Carcoke in Brugge, PCN in
Nieuwpoort en Asfaltco te Asse opgestart of verdergezet. Deze dossiers werden geselecteerd volgens
prioriteit en beschikbare budgettaire middelen.
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In 2006 werd de samenwerking met gemeenten voor de ondersteuning van brownfieldprojecten verdergezet.
Voor een aantal van deze projecten is momenteel de eerste fase (conceptfase) afgerond en kan gestart
worden met de opmaak van concrete plannen. Zo werd bijvoorbeeld samengewerkt met verschillende
partners aan een masterplan voor de verouderde bedrijvenzone Vilvoorde - Machelen. In het kader van het
BSD werden ook de lopende woonzoneprojecten verder gezet en werd een nieuwe woonzone in Wijnegem
als site vastgesteld.
Om een meer billijke verdeling van de saneringslast te bereiken, werd in mei 2006 een decreet goedgekeurd
dat de mogelijkheid voorziet om bodemsaneringsorganisaties op te richten (decreet tot wijziging van het
BSD). De nadruk wordt hierbij gelegd op preventie, responsabilisering en sensibilisering van de betrokken
sector, de solidarisering binnen deze sector, de spreiding en het reduceren van de saneringskosten, het
verhogen van de rechtszekerheid voor de beheerder van de grond en de financiële ondersteuning van
bepaalde sectoren. Zo kunnen erkende bodemsaneringsorganisaties de oprichting van sectorfondsen
concretiseren. Parallel daaraan werd dit decreet geïntegreerd als hoofdstuk in het voorstel tot herziening van
het BSD. In dit kader werd het overleg met de droogkuissector verder gezet en is ook het
Bodemsaneringsfonds voor Tankstations (BOFAS vzw) volop in uitvoering. Bovendien gaf de Vlaamse
Regering in juli 2006 principiële goedkeuring aan de wijziging van het samenwerkingsakkoord met BOFAS
vzw, waardoor onder meer ook tankstations gesloten vóór 1993, een aanvraag kunnen indienen.
De regelgeving (VLAREBO = uitvoeringsbesluiten van het BSD) inzake grondverzet werd grondig
geëvalueerd. Een voorstel van herziening werd opgemaakt.
Vlaanderen heeft zich ook in 2006 actief geprofileerd in Europa door deelname aan een aantal Europese
projecten alsook door vertegenwoordiging op het internationale forum van experten binnen de overheden
van diverse lidstaten. Voor een tijdige implementatie van de Europese richtlijn rond milieuschade werden
voorstellen uitgewerkt. In het voorstel tot herziening van het BSD werden ter zake ook enkele relevante
bepalingen gewijzigd.
Bodemaantasting
De gemeenten werden verder begeleid en ondersteund bij het opstarten van erosiebestrijdingswerken en bij
het opmaken van hun gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. Erosiebestrijding in het veld werd verder
gestimuleerd o.a. via beheersovereenkomsten.
In het kader van het Europese landbouwbeleid werd een voorstel uitgewerkt met mogelijke pistes voor
uitbreiding van het areaal waarop verplicht erosiebestrijdingsmaatregelen dienen genomen te worden. Bij de
evaluatie van de randvoorwaarden (zgn. cross-compliance) van dit Europees landbouwbeleid ging veel
aandacht naar bodembescherming. Integratie van bodembescherming vond verder plaats in het kader van
de opmaak van het sectoraal uitvoeringsplan 'Bagger- en Ruimingsspecie'. Ook zijn de eerste stappen gezet
om de bescherming van waardevolle bodems te integreren in het beleid rond landschapszorg.
Waterbodems
Belangrijke ruimingen van waterbodems in 2006 gebeurden op de Zenne te Lembeek, Halle en Drogenbos.
De ruiming van de Zuidlede is gepland in het najaar van 2006. In 2005 en 2006 werd de geruimde specie
integraal verwerkt volgens BATNEEC.
De code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie werd in februari 2006 goedgekeurd (publicatie
BS op 9 maart 2006). In het voorjaar van 2006 werd een sectoraal uitvoeringsplan Bagger- en
Ruimingsspecie (SUP) gefinaliseerd, dat ter goedkeuring is voorgelegd aan de minister.
Ook in 2006 vond de bemonstering plaats van het waterbodemmeetnet (150 meetpunten) en het
sedimentmeetnet (21 meetposten in het zuidelijke Demerbekken).

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Oorspronkelijke
Huidige
Status
verwachting
verwachting
Evalueren en bijsturen regeling grondverzet inclusief overleg met
gerealis
2005 EINDE
sectoren
eerd
op
Opmaak vereenvoudigde procedures bodemsanering
2007 EINDE
schema
Uitwerken van een concept voor beheersstrategie voor
op
2009 EINDE
grootschalige complexe verontreinigingen
schema
Actieplan "Clusteraanpak voor bodemonderzoeken van bedrijven
gerealis
2005 MIDDEN
terreinen" is opgesteld
eerd
Uitwerken scenario voor procesoptimalisatie ambtshalve
gerealis
2006 EINDE
bodemsanering
eerd
Uitwerken en implementeren scenario integratie bodemsanering in
op
2007 EINDE
ontwikkeling van verontreinigde brownfields.
schema
Mijlpalen

1039

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Afronding van een eerste omvangrijk woonzoneproject

2005 MIDDEN

Uitwerken en implementeren scenario van integrale aanpak
woonzones

2007 EINDE

Uitgewerkt systeem voor alternatieve financiering

2006 EINDE

Uitwerken systematiek voor realisatie sectorale saneringsfondsen 2005 EINDE
Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid voor luik bodem

2007 MIDDEN

Opmaak voorstel voor het creëren van een rechtsgrond voor de
snelle opheffing van de risico's.

2005 MIDDEN

Verfijnd systeem van de saneringsplicht

2005 EINDE

Start uitvoering sectoraal uitvoeringsplan bagger- en
ruimingsspecie
Code van goede praktijk voor ecologische saneringen en
hydraulische ruimingen is uitgewerkt

2007 BEGIN
2004 EINDE

Code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie goedgekeurd 2005 EINDE
Beheerovereenkomsten-erosie worden operationeel

2005 MIDDEN

gerealis
eerd
op
schema
op
schema
gerealis
eerd
op
schema
gerealis
eerd
gerealis
eerd
op
schema
gerealis 2005
eerd
EINDE
gerealis
eerd
gerealis
eerd

Doelstelli
ng
Aantal brownfieldprojecten waarvoor saneringsmogelijkheden in kaart zijn gebracht
25
inclusief kostenramingen (in samenwerking met OVAM)
(2010)
145
Aantal dossiers opgestart in het kader van ambtshalve bodemsanering (aanmaning)
(2010)
15
Aantal woonzoneprojecten waarbij onderzoek is opgestart
9 (2006)
(2007)
39
80
Aantal gemeenten met een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan
(2006) (2007)
Aandeel hergebruikt (als bodem of bouwstof) specie bij waterlopen van eerste
638000 1000000
categorie (m³)
(2006) (2007)
132500
Aandeel specie gedeponeerd op de oever bij waterlopen van eerste categorie (m³)
(2006)
4500
Aandeel specie gestort bij waterlopen van eerste categorie (m³)
0 (2007)
(2006)
Aantal goedgekeurde dossiers voor het uitvoeren van kleinschalige
47
80
erosiebestrijdingswerken
(2006) (2007)
Aantal opgestelde waterbodemsaneringsprojecten
4 (2006) 5 (2007)
Aantal opgestelde waterbodembeheerplannen (= zgn. 'theoretische prioriteitsbepaling 11
11
van waterbodemsanering' in de bekkenbeheerplannen)
(2006) (2007)
Aantal sectoren waarvoor een financiering van bodemverontreiniging is uitgewerkt.
1 (2006) 5 (2010)

Indicatoren

Realisati
e
12
(2006)
112
(2006)

Aanpak prioriteiten 2007
Optimaliseren van de (ambtshalve) bodemsanering en grondverzet (cf. OD 1 Beleidsnota)
Inzake de optimalisatie van (ambtshalve) bodemsanering wordt een voorstel tot aanpassing van het
bodemsaneringsdecreet gefinaliseerd. In essentie blijft hierbij het onderscheid tussen nieuwe en historische
bodemverontreiniging behouden. De procedures worden in sterke mate vereenvoudigd en meer afgestemd
op een bedrijfsmatig beheer van gronden. Ook zal de aanpak bij historische bodemverontreiniging nog meer
risicogericht kunnen gebeuren. Om deze decreetswijziging uitvoerbaar te maken, wordt in 2007 een
grondige wijziging van VLAREBO voorbereid.
In geval van ambtshalve sanering wordt voorrang gegeven aan het zo snel mogelijk wegnemen van de
meest ernstige risico's, en aan projecten die door integratie een maatschappelijke meerwaarde betekenen.
De ambtshalve bodemsanering zal ook meer planmatig worden aangepakt. Een voorbeeld hiervan zijn de
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zinkassen in Noord-Limburg, waarbij een groot aantal percelen geïdentificeerd en in één operatie aangepakt
worden. Optimalisering van sanering zal in 2007 verder ook plaatsvinden op het niveau van interne
procedures en dataverwerking bij OVAM. Aangezien het toenemend aantal gronden in dossierbehandeling
niet gecompenseerd wordt met een toename van overheidsmiddelen, zijn deze optimalisaties essentieel om
de dienstverlening te waarborgen en om bv. aanzienlijke financiële implicaties voor terreineigenaars te
vermijden bij overdrachten van vastgoed.
Inzake grondverzet wordt voorgesteld om de bepalingen voor het gebruik van uitgegraven bodem aan te
passen met het oog op een duurzaam gebruik van uitgegraven bodem met toepassing van eenduidige
procedures. De goedgekeurde voorstellen van wijziging van VLAREBO worden in 2007 verder uitgewerkt.
Integratie van bodemsanering in een ruimer maatschappelijk kader (cf. OD 2 Beleidsnota)
De voorstellen voor wijziging van het bodemsaneringsdecreet hebben ook een aanzienlijke impact op de
mogelijke afstemming van bodemsanering op maatschappelijke en bedrijfsprocessen. Deze voorstellen
worden verder uitgewerkt. Daarnaast zal verder gewerkt worden aan beleidsovereenkomsten met bedrijven
of relevante bedrijfssectoren om bodemsanering nog beter te integreren in bedrijfsprocessen. Zo wordt door
de overeenkomst met Umicore samen met het Europese project BeNeKempen de cadmiumverontreiniging
in de bodem in de Noorderkempen versneld aangepakt. Activiteiten in dit verband zijn opgenomen in het
actieplan cadmium (zie ook externe integratie - Milieu en gezondheid).
Voor de integratie van bodemsanering in een ruimer maatschappelijk kader worden scenario's uitgewerkt
(tegen eind 2007) en geïmplementeerd. Dit zal onder meer gebeuren voor de ontwikkeling van brownfields
en voor de aanpak van potentieel verontreinigde woonzones. Er zal worden gezocht naar meerwaarden via
partnerships met zowel private als publieke actoren om een eventueel noodzakelijke ambtshalve
bodemsanering op een kostenefficiënte wijze te integreren in de ontwikkeling. Bij brownfields zorgt de
ambtshalve sanering ervoor dat er een nieuwe bestemming kan gerealiseerd worden. Dit zal onder meer
gebeuren op de sites van Balmatt in Mol, PCN in Nieuwpoort, Alvat in Buggenhout, Carcoke en Deso Petrol
in Zeebrugge. Met een aantal gemeenten die in 2004 een samenwerkingsovereenkomst met OVAM hadden
afgesloten voor de opmaak van een herontwikkelingsconcept voor een brownfieldterrein, zal de planfase
uitgevoerd worden op basis van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Andere gemeenten kunnen ook
nieuwe voorstellen tot samenwerking rond een brownfieldproject indienen. De samenwerking in het kader
van het START-project voor de reconversie van de verouderde bedrijvenzone Vilvoorde -Machelen en de
integratie van de bodemsanering wordt verdergezet. Voor woonzones werden met diverse gemeenten
besprekingen gevoerd die aanleiding zullen geven tot enkele nieuwe integrale projecten in 2007.
Realiseren van een meer billijke verdeling van de saneringslast (cf. OD 3 Beleidsnota)
Het aangepaste bodemsaneringsdecreet voorziet in de oprichting van bodemsaneringsorganisaties voor een
goede coördinatie van de saneringsproblematiek op sectorniveau. De oprichting van een saneringsfonds
voor de droogkuissector wordt tegen begin 2007 voorzien. Eveneens zal de opstart van een fonds voor
gasolietanks gestimuleerd worden.
Interageren met Europees beleid bodem (cf. OD 6 Beleidsnota)
De Europese Commissie heeft formeel de thematische strategie bodem en een ontwerpkaderrichtlijn
uitgebracht. Er wordt vanuit gegaan dat het Duitse voorzitterschap (1ste helft 2007) het bespreken en
onderhandelen van de thematische strategie bodem naar voor zal schuiven als prioritair. Gezien de grote
invloed ervan op het Vlaamse bodembeleid (zowel bodemsanering als bodembescherming), streeft
Vlaanderen naar een maximale invloed en inbreng. Tegen eind april 2007 moet de richtlijn Milieuaansprakelijkheid geïmplementeerd zijn in Vlaamse regelgeving.
Erosiebestrijding door de landbouwers en door steden en gemeenten versterken (cf. SD8 bij
Waterbeleid)
Erosiebestrijding werd een voorwaarde voor de uitbetaling van rechtstreekse steun aan landbouwers. Voor
2007 wordt een sterke uitbreiding nagestreefd van de oppervlakte waarop verplicht
erosiebestrijdingsmaatregelen moeten worden genomen. In 2007 komt de uitvoering van de goedgekeurde
erosiebestrijdingsplannen van steden en gemeenten op kruissnelheid. Op basis van deze plannen wordt
uitvoering gegeven aan kleinschalige erosiebestrijdingsprojecten die het perceelsniveau overschrijden. De
gemeentegrensoverschrijdende aanpak zal verder worden gestimuleerd door een aanpassing aan het
'Erosiebesluit'.
Ruiming van waterbodems (cf. SD8 en OD9 bij Waterbeleid)
De historische ruimingsachterstand wordt verder weggewerkt in 2007. Elk jaar worden er op de
onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie minstens 150.000 m³ geruimd. Het betreft hier zowel
hydraulische als ecologische ruimingen. Volgende ruimingen staan centraal: de Heulebeek, de Poekebeek,
de Devebeek en de Zenne van Lot tot Drogenbos. In het kader van het actieplan cadmium voor de
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Noorderkempen (zie ook externe integratie - Milieu en gezondheid) wordt de ruiming van de waterbodems in
de Kempen prioritair aangepakt om cadmiumvervuiling te saneren en de verdere verspreiding tegen te gaan.
Slibvangplan opstellen en uitvoeren
Ruimingswerken in verstedelijkt gebied worden vaak bemoeilijkt door de beperkte toegankelijkheid van de
waterloop. Door de aanleg van sedimentvangen (slibvang of zandvang) stroomopwaarts van deze
probleemgebieden wordt massale afzetting van slib in deze gebieden voorkomen. Het slib wordt gedwongen
om lokaal op een strategisch gekozen locatie te bezinken waardoor slibruiming beperkt blijft tot een
regelmatige ruiming van de sedimentvang. Ook vanuit ecologische standpunt kan het opportuun zijn om
sedimentvangen in te richten. Het sedimentmeetnet levert de noodzakelijke onderbouwing voor het optimaal
inplanten in de nabijheid van de sedimentbronnen en het dimensioneren van de slib-/zandvangen. Een
aanpak wordt opgesteld en uitgewerkt. In 2007 starten de werken aan een slibvang op het Schijn (Deurne).

9. Verontreiniging door afvalstoffen
Opvolging van de plandoelstellingen
Bedrijfsafvalstoffen: de hoeveelheid afval verminderen t.o.v. 2002
De trend (kwadratisch) van de totale hoeveelheid primair geproduceerde bedrijfsafvalstoffen (primair afval
ontstaat op het moment dat een product voor het eerst afval wordt) is stijgend in de periode van 1992 (12,5
miljoen ton) t.e.m. 1998 (18,8 m.t.). Nadien t.e.m. 2004 (18.5 m.t.; 21.5 m.t. incl. tertiaire sector) blijft de
trend vrij stabiel. Voor een betrouwbare trendbepaling na 2002 zijn er nog onvoldoende gegevens. Preventie
van bedrijfsafval zal blijvend worden gestimuleerd vooral door maatregelen m.b.t. sensibilisering,
informatieverlening en subsidiëring. Aandacht gaat hierbij zowel naar kwantitatieve als kwalitatieve
preventie. De hoeveelheid secundair afval - afkomstig van afvalverwerkende bedrijven - blijft globaal
toenemen (8,0 miljoen ton in 2002 en 8,2 in 2003). Een belangrijke oorzaak van deze stijging is dat steeds
meer afval geconditioneerd wordt.
Bedrijfsafvalstoffen: de productie van afval blijft meer achter op de economische groei t.o.v. 2002
De waarden van de ontkoppelingsindicator (= 1 - totaal primair bedrijfsafval/ BRP tegen constante prijzen)
wijzen op een relatieve ontkoppeling van de productie van primair bedrijfsafval t.o.v. de economische groei.
Voor een significante trendberekening vanaf 2002 zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.
Bedrijfsafvalstoffen: de hoeveelheid definitief verwijderd afval vermindert met minstens 20% t.o.v. 2000
+
(2010)
De totale hoeveelheid gestorte bedrijfsafvalstoffen vertoont een dalende (lineaire) trend van 1992 (5,4
miljoen ton) t.e.m. 2004 (2.7 m.t.). De doelstelling (2.3 m.t. in 2010) ligt hiermee binnen bereik. Aanvullend
aan de aanpak inzake hergebruik en preventie wordt een daling nagestreefd d.m.v. heffingen op storten,
stort- en verbrandingsverboden voor recycleerbare afvalstoffen, de regelgeving inzake secundaire
grondstoffen en de aanvaardingsplichten. Selectieve inzameling van afvalstromen bij bedrijven zal verder
worden gestimuleerd. Via het exportverbod voor te verwijderen afval wordt ontwijkingsgedrag tegengegaan.
Huishoudelijke afvalstoffen: de totale hoeveelheid afval blijft minstens gelijk of vermindert t.o.v. 2000 +/De totale hoeveelheid geproduceerde huishoudelijke afvalstoffen per inwoner nam toe van 405 kg in 1991
tot 560 kg in 2000. Nadien geeft de (kwadratische) trendlijn indicaties van een mogelijke trendbreuk naar
een vermindering van de totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Het selectief ingezameld afval gaat
nagenoeg volledig naar hergebruik of wordt gerecycleerd of gecomposteerd. In het uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen (2003-2007) gaat extra aandacht naar preventie, hergebruik, compostering en
recyclage. Een preventieve aanpak wordt bijkomend uitgewerkt in het project 'Afvalvoorkoming via procesen productbeleid'. Prioritaire maatregelen zijn het stimuleren van milieubewustwording, het verminderen van
het aanbod aan wegwerpverpakkingen en het hergebruik ervan stimuleren, het hergebruik van producten
bevorderen evenals de stimulering van thuiscompostering.
Huishoudelijke afvalstoffen: de productie van afval blijft meer achter op de groei van de consumptie
+/t.o.v. 2000
De productie van huishoudelijke afvalstoffen per consumptie-eenheid in de periode 1996 - 2001 vertoonde
een dalende trend. De resultaten gaven de start aan van een ontkoppeling tussen de afvalproductie en
consumptie. De sinds 1999 ingezette trend van ontkoppeling tussen de toename van bevolking en
consumptie enerzijds en de evolutie van de afvalberg anderzijds is niet te merken in 2004.
++
Huishoudelijke afvalstoffen: de hoeveelheid definitief verwijderd afval vermindert tot gemiddeld 150
+
kg per inwoner
De totale hoeveelheid gestorte en verbrande huishoudelijke afvalstoffen per inwoner verminderde aanzienlijk
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van 325 kg in 1995 tot 159 kg in 2004. Op basis van de (exponentiële) trend, lijkt het doel binnen bereik.
Positief is ook dat het aandeel verbranden verder is toegenomen t.o.v. het aandeel storten. Belangrijke
gerealiseerde maatregelen in dit verband zijn de hogere heffingen voor storten van huishoudelijke
afvalstoffen, het instellen van stortverboden op bepaalde afvalstoffen, een verbeterde invulling en een
uitbreiding van de beschikbare capaciteiten bij verbrandingsinstallaties en het nauwgezet opvolgen van de
afwijkingen op de stortverboden. Het uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen (2003-2007) blijft deze
aanpak volgen. Zo wordt onder meer voorgesteld om de capaciteit voor storten verder te beperken en af te
bouwen.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
In oktober 2006 (IFEST) ging het Eco-efficiëntiescanprogramma van start. Ter voorbereiding werden 30
bedrijven gescreend op vlak van eco-efficiëntie. Om ecodesign toegankelijker te maken voor de ontwerper
bracht OVAM in het voorjaar van 2006 ook de Ecolizer uit. Deze tool maakt het voor een ontwerper
eenvoudiger om de milieu-impact in te schatten van verschillende productvoorstellen of gebruikte materialen,
productieprocessen enz. Ook werd de hernieuwde versie van MAMBO (het softwarepakket voor bedrijven
voor de berekening van de werkelijk afvalkosten) uitgebracht. Het PRESTI-5 programma heeft de
oproepperiode voor projecten van zijn laatste cyclusjaar afgerond. Informatieverlening en sensibilisering voor
intermediairs in relatie tot de burger vond plaats via STIP (Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie
van Afval).
In het kader van het project 'Prioritaire bedrijfsafvalstoffen' werd een grondige analyse uitgevoerd i.f.v.
actieprogramma's voor textiel -, dierlijk- en gemengd en ongedifferentieerd bedrijfsafval. Verder zijn voor
textielafval en productiegebonden slib 2 codes van goede praktijk uitgewerkt. In 2006 werd de afzetmarkt
voor gerecycleerde materialen geanalyseerd. Het doel is een gecoördineerde aanpak van de huidige en
geplande beleidsmaatregelen ter ondersteuning van het gebruik van gerecycleerde materialen.
Ook werd gestart met een grondige analyse van het instrument aanvaardingsplicht. In juli 2006 is een
milieubeleidsovereenkomst (MBO) voor gebruikte oliën en vetten afgesloten. Ook werden
milieubeleidsovereenkomsten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), zaklampen
en reclame- en persdrukwerk opgemaakt. De voorbereiding van de MBO's voor afgewerkte olie en oude en
vervallen geneesmiddelen is in een eindfase en voor landbouwfolies wordt een collectief plan overwogen in
plaats van een milieubeleidsovereenkomst.
Conform het afvalstoffendecreet vond de verdere invulling van het afvalstoffenbeleid plaats via sectorale
uitvoeringsplannen (SUP). Afhankelijk van de fase van elk SUP werden de nodige evaluatie,
voortgangsrapportering, planning en openbaar onderzoek voorzien.
Stimulering van preventie van huishoudelijke afvalstoffen gebeurde in het kader van het SUP 'Huishoudelijke
afvalstoffen 2003-2007'. Het gaat dan o.m. om sensibiliseringsmateriaal voor organisatoren en deelnemers
van evenementen en stimulering van thuiscompostering en afvalarm tuinieren. In juni liep een uitgebreide
sensibiliseringsactie inzake compostering in samenwerking met alle gemeenten. Inzake selectieve
inzameling passen de meeste gemeenten gedifferentieerde tarifering (DIFTAR) toe op basis van gewicht of
volume. De kringloopcentra werden verder financieel ondersteund. Via het ontwerp sectoraal uitvoeringsplan
(SUP) 'Milieuverantwoord materiaal gebruik en afvalbeheer in de bouw' is een aanpak voorzien die is
gebaseerd op het principe van de verruiming naar een duurzaam materialenbeheer. Het openbaar
onderzoek startte in augustus 2006.
In het kader van het SUP 'Gescheiden inzameling van bedrijfsafval van kleine ondernemingen' is verder
gewerkt aan sensibilisering en werd een actieplan voor kleine ontpakkers goedgekeurd. Een proefproject is
gestart voor het inzamelen van verpakkingsmaterialen op bouwwerven.
Energierecuperatie bij verbranden werd planmatig uitgewerkt in een SUP 'Hoogcalorisch afval' en via het
SUP 'Houtafval' wordt gewerkt aan een beheersplan voor een structurele oplossing voor verduurzaamd
houtafval. Heffingen op het verbranden werden bijgestuurd via de goedkeuring van een verzameldecreet. De
wetgeving inzake heffingen op het storten en verbranden van afvalstoffen werd grondig bijgestuurd. Het
aantal tarieven vermindert sterk, de tarieven voor het storten van brandbaar afval stijgen en de verminderde
tarieven voor het storten van recyclageresidu's verdwijnen geleidelijk. Ook komt er een compensatie voor de
niet-fiscale aftrekbaarheid van de milieuheffingen. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2007.
Het ontwerp SUP 'Bagger- en ruimingsspecie' werd verder op punt gesteld in samenwerking met alle
betrokkenen. In uitvoering van het Vlarea (uitvoeringsbesluiten van het afvalstoffendecreet) is een code van
goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie goedgekeurd (zie ook 'Waterbeleid'). Verder werd in het
kader van het SUP 'Slib' een code van goede praktijk uitgewerkt om het ontstaan van slib te voorkomen en
de kwaliteit van het slib te verbeteren.
In uitvoering van het SUP 'Organisch-Biologisch Afval' lag het accent op de verdere afstemming met de
federale overheid (krengenverwijdering, gebruik als diervoeding, ...). Het voortgangsrapport van februari
2006 duidt op het belang van kwaliteitsopvolging en traceerbaarheid , het zoeken naar een evenwicht tussen
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materiaalrecyclage en energieterugwinning en de Europese wetgeving inzake dierlijke bijproducten. Een
akkoord werd bereikt over een gedeeltelijk vernieuwd financieringssysteem voor de ophaling en verwerking
van krengen van veehouders. Een nieuw ontwerpbesluit dierlijk afval werd principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering.
In uitvoering van het actieplan 'Groenestroom' van de Vlaamse Regering is in 2006 een eerste inventarisatie
biomassa opgemaakt en gepubliceerd. De inventaris geeft het aanbod aan biomassa (afval) in 2005 weer
evenals een overzicht van welke biomassastromen die voor groenestroomcertificaten (vergisting,
verbranding) in aanmerking komen.
In 2006 was OVAM nauw betrokken bij het opstellen van raadsconclusies over de thematische strategie
afvalpreventie en recyclage. Deze strategie legt de krijtlijnen vast voor het Europese afvalbeleid van de
komende 5 jaar. Ze kondigt onder meer de herziening aan van een aantal afvalrichtlijnen, waaronder de
kaderrichtlijn Afval.
Een groot aantal controles werd uitgevoerd om toe te zien op de naleving van de verschillende
aanvaardingsplichten en het (grensoverschrijdend) afvaltransport. Naar aanleiding van een Europees project
vonden grootschalige acties plaats in de zeehavens van Antwerpen en Zeebrugge.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Oorspronkelij
Huidige
Status verwachti
ke
verwachting
ng
Definitief actieprogramma voor 4 prioritaire bedrijfsafvalstoffen (dierlijk,
op
2007
textiel/ productiegebonden slib, gemengd ongedifferentieerd,
sche
MIDDEN
zuren/basen)
ma
2004
gereal
Finalisering studie en publicatie i.v.m. indicatoren eco-efficiëntie
MIDDEN
iseerd
2005
gereal
Ontwikkeling eco-efficiëntiescan
MIDDEN
iseerd
gereal 2006
Afronding Presti 5 project: optimalisatie en verspreiding van Mambo
2005 EINDE
iseerd MIDDEN
op
Consensus aanpak herbruikbare en eenmalige verpakkingen via LCA en
2006 EINDE sche
peer review industrie
ma
gereal
Subsidiebesluit kringloopcentra is goedgekeurd
2005 EINDE
iseerd
op
Aanpassingen van productnormen voor brandstoffen: gemotiveerd
2006 EINDE sche
voorstel aan federale overheid
ma
op
Optimalisering beheer- en opvolgingssysteem voor vraag en aanbod van
2006 EINDE sche
eindverwerking afval
ma
op
2005
2006
Aanpassing wetgeving inzake dierlijke bijproducten (dierlijk afval)
sche
MIDDEN
EINDE
ma
2005
gereal 2006
Actieprogramma scheepvaartafvalstoffen is opgesteld
MIDDEN
iseerd MIDDEN
op
Aanduiding transitiepaden i.f.v. een geïntegreerd materialenbeleid
2006 EINDE sche
ma
op
2007
Methodiek prioriteitsstelling van materiaalstromen beschikbaar
sche
MIDDEN
ma
Mijlpalen

Indicatoren
Aantal goedgekeurde Presti-5 projecten
Aantal thuiscomposteerders (% van de bevolking)
Aantal uitgereikte milieucharters aan bedrijven i.k.v. Presti-4
Aantal gescreende bedrijven d.m.v. een eco-efficiëntiescan

Realisatie
31 (2005)
34 (2005)
634
(2005)
27 (2006)

Doelstelling
28 (2005)
40 (2007)
640 (2005)
1000 (2009)
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Afwijkingen op stortverboden op jaarbasis (som van HA en BA-cat.2 x 1000 ton)

550
(2006)

200 (2007)

Aanpak prioriteiten 2007
Optimalisering afvalvoorkoming (kwalitatieve en kwantitatieve preventie van bedrijfsafval) (cf. OD 1
Beleidsnota)
De ontwikkelde eco-efficiëntiescan zal in 2007 verder worden toegepast bij Vlaamse bedrijven met het oog
op een verbetering van de eco-efficiëntie. Er wordt gestreefd naar 1000 gescande bedrijven in 3 jaar tijd.
Ecodesign wordt gepromoot via de ruime verspreiding van een 100-tal cases en de verdere uitbreiding en
toepassing van de Ecolizer, een gebruiksvriendelijke tool waarbij via indicatoren de milieu-impact van
materialen en processen wordt bepaald.
Voorbereiding nieuw Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen (cf. OD 2 tem 6 Beleidsnota)
Met alle betrokkenen wordt een evaluatie van het lopende Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 20032007 opgemaakt tegen het voorjaar 2007. Een nieuw Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen wordt
tegen eind 2007 verwacht. Het principe van de verruiming naar een duurzaam materialenbeheer zal ook
hierin worden doorgevoerd. Het toetsingskader voor de evaluatie van bestaande en eventueel nieuw in te
zamelen selectieve afvalfracties wordt uitgewerkt. Onderzoek wordt gevoerd naar de meest aangewezen
systemen of instrumenten om de consument tot milieuverantwoorde consumptie aan te zetten.
Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen verhogen (cf. OD 3 Beleidsnota)
De kwaliteit, gebruiksmogelijkheden en hoogwaardige toepassing van secundaire grondstoffen worden
gepromoot met extra aandacht voor bouw- en sloopafval. Verder wordt nagegaan hoe de terughoudendheid
ten aanzien van het gebruik van gerecycleerde materialen kan worden weggewerkt. In overleg met de
federale overheid wordt gestreefd naar lagere BTW-tarieven voor gerecycleerde materialen. Verdere acties
worden ondernomen op basis van een analyse van de afzetmarkten, die in 2006 is gestart.
Aanpassing van de milieuheffing voor storten en verbranden (cf. OD1 Beleidsnota)
In overleg met de betrokkenen wordt het milieuheffingensysteem vereenvoudigd met onder meer een
aanzienlijke reductie van het aantal tarieven. Bovendien zijn de voorbereidingen gestart om de huidige
inputheffing op het verbranden van afvalstoffen om te schakelen naar een systeem dat in de toekomst is
gebaseerd op de aard en hoeveelheid van emissies bij thermische processen (zie ook deel
'Beleidsuitvoering: economische instrumenten').
Optimalisatie geïntegreerde aanpak rond biomassa afval (cf. SD 2 Beleidsnota)
Om de dualiteit tussen energiebenutting en materiaalrecyclage uit te klaren, wordt een toetsingskader
uitgewerkt voor de beoordeling van de aanvragen tot afwijking van de verbrandingsverboden. Proefprojecten
en onderzoek worden voorzien met de focus op de kwaliteit en de afzet van de afvalstoffen die ontstaan in
het vergistingsproces. In 2007 zal bij de 'inventarisatie biomassa' de beschikbaarheid en prijsvorming voor
materiaalbenutting (bv. snoeihout, oliën en vetten, organische meststof, vezels, enz) centraal staan.
Optimale benutting van de verbrandingscapaciteit (cf. OD 5 Beleidsnota)
In het kader van het nieuwe Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen wordt een verdere verbetering in de
benutting van de verbrandingscapaciteit voorzien. Om het storten van Hoog Calorisch Afval versneld af te
bouwen, zal de nadruk worden gelegd op selectieve inzameling, het ontwikkelen van een gepaste capaciteit
met verhoogde energetische benutting (bv. WKK, co-verbranding, gunstige locatie, enz) en het strikter
toepassen van de stortverboden voor bedrijfsafvalstoffen.
Toepasbaarheid afvalstoffenbeleid optimaliseren en illegale praktijken van afvalbehandeling en
ontwijkingsgedrag verminderen (cf. OD 8 Beleidsnota)
Op basis van een specifiek evaluatiekader zullen de aanvaardingsplichten worden doorgelicht voor minimaal
3 afvalstromen. In 2007 zal ook de wetgeving omtrent secundaire grondstoffen worden onderzocht. Het
nieuwe handhavingsdecreet zal toelaten efficiënter en met meer impact overtredingen tegen de
afvalstoffenwetgeving aan te pakken. Om het sluikstorten en ontwijkingsgedrag tegen te gaan, zullen op
regelmatige basis communicatie- en sensibiliseringscampagnes worden voorzien. Campagnes evenals de
uitvoering van proefprojecten en een optimalisering van de handhaving zijn ook voorzien in de verdere
aanpak van het zwerfvuil. Er zal hierbij intensiever worden samengewerkt tussen de drie gewesten, de
lokale overheden en de bedrijfswereld. Naleving van de verplichtingen inzake selectieve inzameling van
bedrijfsafvalstoffen door KMO's, wordt gestimuleerd via de verdere uitwerking van het GISTI-programma en
de opstart van nieuwe acties in het kader van het GOA-project (gemengd ongedifferentieerd afval).
Optimalisatie afgifte scheepsafvalstoffen (cf. OD 8 Beleidsnota)
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De bestaande systemen voor afgifte van scheepsafvalstoffen afkomstig van de zeevaart, jachtvaart en
visserij, met inbegrip van de kostendekkingsmechanismen, worden verder verfijnd. Bovendien wordt daarbij
gestreefd naar een Europese harmonisatie, vooral dan m.b.t. de havens binnen de Hamburg - Le Havre
range. Daarnaast wordt in het najaar van 2007 het verdrag voor inzameling van afvalstoffen van de
binnenvaart geratificeerd.
Interageren met het Europees afval - en materialenbeleid
Ook in 2007 wordt actief deelgenomen aan de herziening van een aantal afvalrichtlijnen en de initiatieven
zoals aangekondigd in de thematische strategie afvalpreventie en recyclage. In het bijzonder wordt intens
meegewerkt aan de herziening van de kaderrichtlijn Afval. Belangrijk in het kader van de ontwikkeling van
het materialenbeleid, is de opvolging van de initiatieven zoals aangekondigd in de Europese thematische
strategie voor een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Verruiming afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeleid (cf. OD 1 Beleidsnota)
In 2007 wordt verder bekeken hoe vanuit de ervaringen van het voorbije en huidige afvalbeleid, elementen
kunnen worden aangedragen die het proces rond de verruiming naar een duurzaam materialenbeleid
kunnen voeden. Het huidig afvalpreventiebeleid, maar ook historisch evaluatieonderzoek van vijftien jaar
afvalpreventiebeleid van de OVAM (eind 2006 afgerond) of vanuit het biomassavraagstuk kunnen dergelijke
elementen aandragen. In het kader van het nieuwe Uitvoeringsplan 'milieuverantwoord materialengebruik en
afvalbeheer in de bouw' wordt het materialenbeleid geconcretiseerd door de opstart van twee projecten in
2007 waaronder een project met als doelde invoering van prestatie-eisen voor materialengebruik in de bouw
d.m.v. het opstellen van het materiaalgebonden milieuprofiel van een gebouw. Voor huishoudelijke
afvalstoffen, waar reeds belangrijke stappen gezet zijn in de richting van een duurzaam materialenbeleid,
wordt een zelfde verruimingsoefening gemaakt in 2007 in het nieuwe uitvoeringsplan. Een belangrijk
onderdeel van de verruiming is ook het verkrijgen van inzicht in de milieu-impacten van materiaalstromen om
tot prioritering en monitoring te kunnen overgaan. Eén van de projecten betreft het koppelen van milieu- en
economische gegevens om tot prioriteiten te komen.

Overzicht : sectorale uitvoeringsplannen (SUP) afvalstoffen
2003
2004
2005
2006
2007
Project 'Hoogcalorisch afval'
• start uitvoering • opmaken en uitvoeren van jaarlijkse actieprogramma’s
• opmaak plan
• openbaar
onderzoek
• goedkeuring
door VR
• voortgangsrapport
Project 'Huishoudelijke afvalstoffen (2003-2007)'
• opmaken en uitvoeren van jaarlijkse actieprogramma’s
• voortgangs• evaluatierapport +
rapport 2004
voorbereiding nieuw
(publicatie
plan
januari 2005)
Houtafval
• opmaak plan
• start uitvoering • opmaken en uitvoeren van jaarlijkse actieprogramma
• openbaar
onderzoek
• goedkeuring
door VR
• voortgangsrapport
Organisch - biologisch afval
• voortgangs• evaluatie o.a. • uitvoeren
rapport 2002-2003
voortgangsactieprogramma
rapport 2004• evaluatie, o.a.
2005
voortgangsrapport
2006-2007
Slib
• opmaken en uitvoeren van jaarlijkse actieprogramma’s
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•
Bouw – en sloopafval
• evaluatie
• opmaak nieuw
plan

•

voortgangsrapport
•
•
•

voortgangsrapport

openbaar onderzoek
goedkeuring door VR
opmaken en uitvoeren van jaarlijkse
actieprogramma’s

Gescheiden inzameling van bedrijfsafval van kleine ondernemingen
• opmaak GISTI-programma
•

voortgangsrapport

•

voortgangsrapport

•

goedkeuring door VR

Bagger- en ruimingsspecie

10. Integraal Waterbeleid
Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 omvat het juridisch en organisatorisch kader voor het
waterbeleid in Vlaanderen. Op Vlaams niveau staat de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) in
voor de coördinatie van het integraal waterbeleid.
Het uitvoeringsbesluit van 9 september 2005 bij het decreet Integraal zorgt voor de geografische indeling
van de watersystemen en regelt de organisatie van het integraal waterbeleid. Het uitvoeringsbesluit van 20
juli 2006 geeft richtlijnen aan de lokale, provinciale en gewestelijke overheden voor de toepassing van de
watertoets bij het afleveren van een vergunning. In het najaar van 2006 organiseert de CIW in
samenwerking met de provinciebesturen hierover een aantal informatiedagen. Een uitvoeringsbesluit voor
de toepassing van de financiële instrumenten van het decreet wordt intussen voorbereid binnen de CIW.
Op het internationaal niveau staan de Internationale Scheldecommissie (ISC) en de Internationale
Maascommissie (IMC) in voor de coördinatie van het waterbeheer en van de opmaak van de internationale
stroomgebiedbeheerplannen. Binnen de ISC geeft het door Vlaanderen geleide Scaldit-project een
belangrijke impuls aan de samenwerking tussen de verschillende oeverstaten en -gewesten. Het Scalditproject liep oorspronkelijk van 1 januari 2003 tot 31 december 2005 maar werd verlengd tot 31 december
2006.
Op bekkenniveau is er, overeenkomstig het decreet, behoefte aan een bekkenbestuur, een
bekkensecretariaat en een bekkenraad. De operationalisering van de bekkenwerking werd voorbereid
binnen de CIW. In augustus vond een overlegvergadering met de provinciegouverneurs en het kabinet van
de minister voor Leefmilieu plaats over de oprichting van de bekkenbesturen. Als voorzitter ervan is het
immers aan de gouverneur om het bekkenbestuur samen te roepen. Inmiddels werden de 11 bekkens
toegewezen aan de gouverneurs. De oprichtingsvergaderingen van de bekkenbesturen zijn gepland medio
oktober 2006. In het voorjaar van 2006 hebben de provincies de oprichting van de 52 waterschappen
voorbereid. Op enkele uitzonderingen na, is de formele oprichting ervan afgerond.
Als gevolg van het decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie van 19 mei 2006
dienen de bekken- en deelbekkenbeheerplannen pas tegen eind 2007 te worden vastgesteld. Het openbaar
onderzoek op bekken- en deelbekkenniveau loopt daarmee gelijktijdig met dat op stroomgebiedniveau. Om
de burger wegwijs te maken in het openbaar onderzoek liet de CIW een communicatiecampagne
ontwikkelen.
Via de waterbeleidsnota legde de Vlaamse Regering in 2005 de visie vast op het integraal waterbeleid voor
Vlaanderen. De nota vormt het uitgangspunt voor de maatregelen en acties die in de bekken- en
stroomgebiedbeheerplannen worden uitgewerkt. Als eerstvolgende stap op stroomgebiedniveau bereidde de
CIW het tijdspad, het werkprogramma en het overzicht van de voornaamste waterbeheerkwesties voor.
Deze documenten worden vanaf 22 november 2006 voor een periode van zes maanden aan de bevolking
voorgelegd. Midden 2006 waren alle voorontwerpen van bekkenbeheerplannen afgewerkt. Deze
voorontwerpen worden door de bekkenbesturen gebruikt als basis voor de ontwerp-bekkenbeheerplannen
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om op hetzelfde ogenblik in openbaar onderzoek te kunnen gaan. Door de lokale besturen werden in 2006 in
het kader van de samenwerkingsovereenkomst de actieplannen van de DuLo-waterplannen voor de
verschillende deelbekkens opgemaakt.
De voorbereiding en aanpassing van de monitoringprogramma's voor grondwater en oppervlaktewater, die in
uitvoering van de kaderrichtlijn Water tegen eind 2006 dienen operationeel te zijn, loopt verder. Het
grondwatermeetnet werd in 2005 verder uitgebouwd naar kwantiteit en kwaliteit. De uitbreiding van het
primair meetnet met 130 nieuwe peilputten startte midden 2005. Het freatisch meetnet is uitgebreid met 33
meetpunten in natuurgebied. De noodzakelijke methodologische studies worden afgewerkt. Ook het
voorbereidend werk voor de aanpassing van beoordelingskader van de waterlopen, wat moet uitgebreid
worden met bijkomende biologische, hydromorfologische en fysisch-chemische kenmerken, werd
verdergezet. Hiertoe wordt intensief deelgenomen aan het Europees overleg.
Om de uitwisseling van watersysteemkennis te stimuleren organiseerde de CIW in het voorjaar van 2006
een vijfde Waterforum. In het najaar van 2006 vinden de eerste drie thematische studiedagen plaats naar
aanloop van het congres Watersysteemkennis in het najaar van 2007. Ondertussen werd in 2006 verder
geïnvesteerd in de opbouw van noodzakelijke kennis, o.a.: - een kwantificering van de diffuse bronnen is
beschikbaar voor nutriënten, bestrijdingsmiddelen en zware metalen; -voor nutriënten zijn met behulp van
het SENTWA-model (model voor de diffuse verontreiniging van stikstof en fosfor door de landbouw) zowel
een consistente tijdreeks tot 2005 als beleidsrelevante scenario's doorgerekend; - in het project
'Toekomstverkenning Landbouw en Milieu' wordt op basis van het SENTWA-model de toekomstige
milieueffecten van de landbouw ingeschat. - tevens werd een studie afgerond die de omvang van de
belasting van het oppervlaktewater met BZV en CZV door de landbouwsector en vanuit natuur verder in
kaart brengt; - de resultaten van het SENTWA-model zijn ook gebruikt in het Milieukostenmodel, deel water.
Dit model laat toe de meest kostenefficiënte maatregelen te bepalen voor CZV, stikstof en fosfor voor een
combinatie van maatregelen voor de huishoudens, industrie en landbouw. In 2006 werden de eerste
resultaten van het model voor het Netebekken gegenereerd; - het PEGASE-model voor het stroomgebied
van de Schelde werd gereviseerd en simulatieresultaten zijn beschikbaar voor de huidige toestand en een
toekomstscenario (2015). Het SIMCAT-waterkwaliteitsmodel voor de IJzer werd geactualiseerd en
gereviseerd; - er werd een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de werking van vistrappen in de Mark
(Meerseldreef), de Abeek (Bocholt) en de Luismolen-Abeek. Ook werd de invloed van migratieknelpunten op
de Grote en de Kleine Nete verder bestudeerd. Dit alles moet toelaten de meest kostenefficiënte
maatregelen te bepalen voor opname in de stroomgebied- en bekkenplannen.
Inzake sensibilisatie zette het Waterloket haar dienstverlening verder. In 2005 werden 5600 vragen
behandeld. Via de aanstelling van een gemeentelijke coördinator waterbeleid werd ingespeeld op de
specifieke informatiebehoefte van de gemeenten.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
Operationele structuren voor integraal waterbeleid op Vlaams (CIW)
niveau
CIW formeel geïnstalleerd
Bekkenstructuren formeel geïnstalleerd (cfr. uitvoeringsbesluit IWB)
Klassegrenzen tussen hoge, goede en matige ecologische toestand
van oppervlaktewater liggen vast.
Afbakening van waterlichamen en aanduiding van sterk veranderde
en kunstmatige waterlichamen
Afgewerkte analyses op stroomgebiedniveau
goedgekeurde waterbeleidsnota
openbaar onderzoek van alle deelbekkenbeheerplannen loopt
samen met het openbaar onderzoek van de bekkenbeheerplannen
Indicatoren
aantal afgewerkte ontwerp-bekkenbeheerplannen

Huidige
Oorspronkelijke
Status verwachtin
verwachting
g
gereali
2004 EINDE
seerd
gereali 2006
2005 EINDE
seerd MIDDEN
op
2006
2005 EINDE
schem
EINDE
a
vertraa
2006 EINDE
gd
gereali
2006 EINDE
seerd
gereali
2004 EINDE
seerd
gereali
2004 EINDE
seerd
op
2006
2005 MIDDEN schem
EINDE
a
Realisatie
11 (2006)

Doelstelling
11 (2006)
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aantal vragen beantwoord door steunpunt duurzaam water
aantal opgestarte operationele bekkenmodellen
aantal bezoekers van website waterloket

5600 (2005)
2 (2005)
12743 (2005)

11 (2006)

Aanpak prioriteiten 2007
De omzetting van de Europese richtlijnen water (cf. OD Beleidsnota)
De Kaderrichtlijn Water duidde 33 'Prioritaire Stoffen' aan waarvoor Europese milieukwaliteitsnormen en
reductiemaatregelen moeten worden vastgesteld. Het voorstel van dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen werd
door de Europese Commissie bekendgemaakt op 17 juli 2006. Als er in december 2006 geen
overeenstemming is tussen de Raad en het Europese Parlement over deze dochterrichtlijn, moet
Vlaanderen trouwens zelf normen en maatregelen voor de prioritaire stoffen vaststellen. Ook de
dochterrichtlijn Grondwater wordt in de loop van 2006 verwacht. Deze dochterrichtlijn is vooral gericht op de
bescherming van de kwaliteit van het grondwater en zal invulling geven aan de wijze waarop de lidstaten
normen moeten afleiden voor grondwaterbescherming. In 2006 formuleerde de Europese Commissie een
voorstel van richtlijn over overstromingsbeoordeling en -beheer. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat
overstromingsrisico's voor de gezondheid van de mens, voor het milieu, voor de infrastructuur en voor de
eigendommen afnemen. Hiertoe legt het voorstel de lidstaten op om beheerplannen voor overstromingsrisico
op te stellen; om de gebieden met een significant overstromingsrisico in kaart te brengen en om in overleg
met andere lidstaten (grensoverschrijdende) maatregelen te nemen. Op basis van de huidige voortgang in
dit dossier wordt verwacht dat deze richtlijn vanaf 2007 naar Vlaamse wetgeving zal moeten worden
omgezet. De nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn vervangt de dertig jaar oude wetgeving op dit gebied en
moet tegen begin 2008 omgezet zijn naar Vlaamse wetgeving. In de nieuwe richtlijn wordt een lager risico op
besmetting nagestreefd dan in de oude. Een belangrijke verbetering is dat in de nieuwe richtlijn bepalingen
zijn neergelegd met betrekking tot de informatieverstrekking over de zwemwaterkwaliteit. Voortaan dienen
elk jaar alle zwemwateren aangeduid te worden en de duur van het badseizoen vastgesteld te worden. Dit
zal voor het eerst gebeuren in het voorjaar van 2008. Op basis van de nieuwe richtlijn zal een pro-actief
beheer van de zwemwaterkwaliteit moeten gevoerd worden, waarbij de vervuilingsbronnen in kaartmoeten
worden gebracht en worden beschreven in zogenaamde kwetsbaarheidprofielen.
Het uitwerken van de instrumenten aankoopplicht en vergoedingsplicht (cf. SD 5 Beleidsnota)
Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet in een aantal financiële instrumenten, met name onteigening,
recht van voorkoop, aankoopplicht en vergoedingsplicht. Voor deze financiële instrumenten kan een
uitvoeringsbesluit noodzakelijk blijken dat voor de aankoop en de vergoedingsplicht de procedures en de
berekening van de bedragen bevat. Alleszins dienen de financieringsinstrumenten beschikbaar te zijn bij de
start van het openbaar onderzoek van de bekken- en deelbekkenbeheerplannen. Dit uitvoeringsbesluit zal
inhoudelijk afgestemd moeten zijn op het decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse grondenbank en
het decreet inzake de harmonisering van de procedures voor voorkooprecht.
Het verder uitwerken van de watertoets (cf. SD 1 Beleidsnota)
Het huidige uitvoeringsbesluit watertoets geeft richtlijnen over de toepassing van de watertoets voor de
vergunningverleners. In 2007 staan de opmaak van richtlijnen of aanbevelingen voor plannen- en
programmamakers en voor de adviesverleners op het programma. Het decreet Integraal Waterbeleid
voorziet geen vergoedingsregeling voor het weigeren van vergunningen tengevolge van de watertoets.
Hiervoor kan de verwerving van de betrokken terreinen (bv. overstromingsgebieden of oeverzones) een
oplossing bieden. Om dit uit te voeren, zullen er middelen voorzien worden. Bovendien is er afstemming
nodig met het Rubiconfonds, dat opgericht werd door de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening.
Het vastleggen van de klassengrenzen voor de goede toestand (cf. OD 1 Beleidsnota)
De Europese Kaderrichtlijn Water, en de omzetting ervan in Decreet Integraal Waterbeleid, verplichten tot
het halen van een "goede toestand" in het oppervlaktewater in 2015 en het vermijden van achteruitgang van
de bestaande kwaliteit. Uitstel of uitzonderingen zijn mogelijk, maar moeten grondig gemotiveerd worden.
Ten einde de "toestand" van het oppervlaktewater te kunnen beoordelen en de noodzakelijke maatregelen te
kunnen inschatten, is de vaststelling via wettelijke milieukwaliteitsnormen nodig van de grenzen tussen zeer
goede/goede/matige/ontoereikende/slechte toestand voor de biologische, hydromorfologische en de fysischchemische kwaliteitselementen. Gedurende de afgelopen jaren werd de noodzakelijk kennis hierover
opgebouwd, zodat in 2007 de procedure overeenkomstig het DABM kan worden voorbereid.
De waterbeheerkwesties als opzet naar de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen en
maatregelenprogramma's (cf. SD 5 Beleidsnota)
Eind 2006 start het openbaar onderzoek over de waterbeheerkwesties. De "Waterbeheerskwesties"
beschrijven de belangrijkste uitdagingen en knelpunten om in 2015 de "goede toestand" in het watersysteem
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te bereiken. Dit vormt mee de insteek voor de opmaak van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen en
bijhorende maatregelenprogramma's, die eind 2008 beschikbaar moeten zijn. Om een onderbouwd
maatregelenprogramma te kunnen uitwerken in functie van haalbare resultaten, bijhorende kostenafweging
en uitzonderingsbepalingen zal het nodig zijn te investeren in de verdere uitbouw van expertise inzake
watersysteemkennis en het beoordelen van maatregelen alsook inzake het afwegen van kosten. Wat betreft
het kostenluik vormt het MKM Water een belangrijke aanzet, maar dit model moet nog verder uitgewerkt
worden om het vervolgens ook te kunnen operationaliseren en toepassen.
Het openbaar onderzoek over en de vaststelling van de bekken- en deelbekkenbeheerplannen (cf. SD
5 Beleidsnota)
Het openbaar onderzoek over de bekkenbeheerplannen (inclusief de deelbekkenbeheerplannen) wordt
gelijktijdig met dat over de waterbeheerkwesties gevoerd. Deze werkwijze is mogelijk na de wijziging van het
decreet in 2006. Het openbaar onderzoek start op 22 november 2006 en loopt over een periode van zes
maanden. De organisatie ervan ligt in handen van de CIW en de bekkensecretariaten. De eerste
bekkenbeheerplannen, met toegevoegde deelbekkenbeheerplannen, worden uiterlijk tegen 22 december
2007 door de Vlaamse regering vastgesteld.
Integraal waterbeheer op het terrein integreren (cf. OD 4 Beleidsnota)
Op Vlaams niveau wordt verder gewerkt aan de optimale taaktoewijzing van de waterlopen. Een voorbeeld
hiervan is de herklassering van de Antitankgracht (Provincie Antwerpen) als onbevaarbare waterloop 1ste
categorie. Deze kunstmatige waterloop met belangrijke natuurwaarden sluit qua beheer immers beter aan bij
het beheer van de onbevaarbare waterlopen. Op lokaal niveau worden de deelbekkenbeheerplannen en
programma's geclusterd binnen de waterschappen. De integratie van de DuLo-waterplannen en de
waterhuishoudingsplannen is een logisch verdere stap. De structuren van de polders en wateringen worden
meer afgestemd op de deelbekkenstructuren. Dit kan zowel gebeuren door een fusie van bestaande polders
en wateringen als door een beperkte uitbreiding binnen de deelbekkenomschrijving. De uitvoering van lokale
geïntegreerde projecten op het terrein is de uiteindelijke doelstelling. De lokale projecten die omwille van hun
integraal aspect niet subsidieerbaar zijn binnen de huidige regelingen kunnen via de
samenwerkingsovereenkomst financieel ondersteund worden. Via het subsidiebesluit polders en wateringen
zijn ook concrete projecten die voorgesteld werden in een waterhuishoudingsplan subsidieerbaar.
Het uitvoeren van de geïntegreerde monitoringprogramma's (cf. SD 5 Beleidsnota)
De meetnetten voor kwaliteits- en kwantiteitsbeheer worden, in het kader van de eind 2006 door de Vlaamse
Regering vastgestelde monitoringprogramma's, geoperationaliseerd in 2007. Hiertoe zullen, naast
aanpassingen aan de bestaande meetnetten oppervlaktewater en grondwater, vooroppervlaktewater nieuwe
meetnetten uitgebouwd worden voor het monitoren van fytoplankton, macroflora, fytobenthos en
hydromorfologische kenmerken. Het congres Watersysteemkennis (cf. OD3 bij Wetenschappelijke
onderbouwing) Om een overzicht te geven van het lopend onderzoek met betrekking tot watersystemen
organiseert de CIW eind 2007 een grootschalig congres "Watersysteemkennis". Dit congres wordt
voorafgegaan door 9 thematische studiedagen in de periode oktober 2006 - mei 2007.

11. Verontreiniging van oppervlaktewater
Opvolging van de plandoelstellingen
Biologische oppervlaktewaterkwaliteit: het aantal meetplaatsen dat voldoet aan de biologische
+
kwaliteitsnorm verhogen tot 40%
In 2005 voldeden 30% van de meetplaatsen aan de biologische kwaliteitsnorm (BBI-score van tenminste 7).
Dit is één procent meer dan in 2002, 2003 en 2004. Een vergelijking van de BBI voor 2005 met de eerste
bepaling sinds 1989 toont aan dat de biologische waterkwaliteit op 43% van de meetplaatsen is verbeterd.
Op ruim de helft van de meetplaatsen is de kwaliteit niet of niet noemenswaardig gewijzigd, terwijl in 5% de
kwaliteit achteruitging. De biologische kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de waterkwaliteit, maar ook
door de structuurkenmerken van de waterloop en de chemische kwaliteit van het sediment. Om tegen 2015
in alle watersystemen een goede toestand te kunnen halen, zijn naast de sanering van de verontreinigende
oppervlaktewateren en de waterbodems, ook de herinrichting van het waterlopenstelsel en andere
maatregelen in het kader van integraal waterbeleid noodzakelijk.
Biologische oppervlaktewaterkwaliteit: op maximaal 25% van de meetplaatsen met een goede of zeer
goede biologische kwaliteit (situatie 2001) is de toestand verslechterd in 2007
In 2001 behoorde 25% van de meetplaatsen tot de kwaliteitsklasse goed of zeer goed en voldeed hiermee

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1050

aan de basiskwaliteitsnorm voor biologische waterkwaliteit (een BBI van tenminste 7). Op de helft van de
meetplaatsen die eerder wel een goede score haalden, werd de basiskwaliteitsnorm in 2001 echter niet
meer gehaald. De bescherming van de waterlopen met een goede biologische kwaliteit blijft een belangrijk
aandachtspunt. In 2005 is in 6% van de meetplaatsen met een goede of zeer goede kwaliteit de toestand
met minstens twee indexpunten achteruitgegaan.
Chemische oppervlaktewaterkwaliteit: het aantal meetplaatsen dat voldoet aan de basiskwaliteit voor +
+
biochemisch zuurstofverbruik (BZV) verhogen tot 66%
Het aantal meetplaatsen dat in 2005 voldeed aan de basiskwaliteit voor BZV bedroeg 56%. In totaal werden
1129 plaatsen bemonsterd voor BZV. De evolutie van de laatste 10 jaar wijst op een aanzienlijke
verbetering.
+
Zuivering afvalwater: verhogen van de zuiveringsgraad van de huishoudens tot 80%
De zuiveringsgraad van de huishoudens neemt gestaag toe. Midden 2006 bedroeg de zuiveringsgraad
64,4%. In het kader van de veroordeling door Europa voor het niet naleven van de richtlijn Stedelijk
Afvalwater, meer specifiek de einddatum voor de collectering en de zuivering van agglomeraties groter dan
10.000 IE, werd begin 2004 door het Vlaamse Gewest een inhaaloperatie op touw gezet. Deze actie is
gericht op de agglomeraties waar de RWZI nog ontbreekt (7 RWZI's) en/of waar de zuiveringsgraad lager ligt
dan 90%. Omdat op 31 december 2005 ook de termijn voor de verplichtingen met betrekking tot de
agglomeraties tussen 2.000 en 10.000 IE verviel, werd in augustus 2005 een gelijkaardige actie gestart voor
de agglomeraties tussen 2.000 en 10.000 IE.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Om de richtlijn Stedelijk Afvalwater versneld te kunnen uitvoeren, definieerde het Vlaamse Gewest 102
prioritaire projecten in de agglomeraties groter dan 10.000 inwonerequivalent (IE) en 59 in de agglomeraties
tussen 2.000 en 10.000 IE. Ze nam ook een aantal acties om de resterende doorlooptijd voor deze projecten
tot het minimum te beperken. Bovendien werden de privé-aandeelhouders in de eerste helft van 2006
uitgekocht. Hiermee kwam Aquafin volledig in handen van het Vlaamse Gewest, waardoor
tegemoetgekomen werd aan bezwaren van de Europese Commissie, met betrekking tot het overtreden van
de mededingingsregels. Het Optimalisatieprogramma 2008-2012 werd in september 2006 goedgekeurd door
de Vlaamse Regering. Het programma bevat projecten voor de optimalisatie van het toevoerend stelsel, de
bouw van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI's), de renovatie van rioolwaterzuiveringsinstallaties
(RWZI's) en de aansluiting van vuilvracht voornamelijk ter optimalisatie van het buitengebied.
Het programmadecreet van 24 december 2004 heeft samen met een aantal begeleidende maatregelen de
watersector gereorganiseerd. De VMM oefent voortaan zowel het ecologisch als het economisch toezicht op
de uitbouw en het beheer van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur uit. Voor de
beoordeling van de kwaliteit van de werking van de rioleringsstelsels en de RWZI's wordt in samenwerking
met Aquafin de praktische toepasbaarheid van het indicatorenkader onderzocht in 21 proefgebieden. Het
proefproject is bijna afgerond en wordt weldra geëvalueerd met oog op ruimere toepassing. De
drinkwatermaatschappijen werden belast met de sanering van het water dat zij leveren. Ze kunnen hiervoor
een contract afsluiten met derden. Voor de uitvoering van de bovengemeentelijke sanering werd een
overeenkomst afgesloten tussen Aquafin NV, de drinkwatermaatschappijen en de VMM. Voor de uitvoering
van de gemeentelijke saneringsverplichting worden de afspraken vastgelegd in een contract tussen de
drinkwatermaatschappijen en de gemeente. In sommige gevallen werd een gemeentebedrijf, een
samenwerkingsverband van gemeenten, een intercommunale of een andere entiteit aangesteld door de
gemeente. Aan gezinnen met een eigen waterwinning die gebruik maken van de saneringsinfrastructuur,
kunnen de drinkwatermaatschappijen een vergoeding aanrekenen voor de bovengemeentelijke en de
gemeentelijke sanering. Particulieren die geen bijdrage aan de drinkwatermaatschappij betalen blijven een
heffingsplichtig.
Aan de beheersovereenkomst tussen Aquafin NV en het Vlaamse Gewest werd in mei 2005 een addendum
toegevoegd dat het beschikbaarheidsrisico ten laste van Aquafin NV legt. Dit gebeurt door de vergoeding
voor de exploitatiekosten afhankelijk te maken van het behalen van de effluentconcentraties. Hierdoor is de
druk om op korte termijn tot een algemene herziening van de beheersovereenkomst over te gaan
weggenomen. Voor RWZI's die de minimale verwijderingspercentages niet zonder meer kunnen halen
werden in 2006 de vergunningen aangepast. Hierbij werden de voorgestelde herstelprogramma's in de
vergunningen van RWZI's en bedrijven geïmplementeerd.
Op 10 maart 2006 keurde de Vlaamse Regering het besluit inzake de vaststelling van de regels voor de
scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de
zoneringsplannen goed. Voorafgaand aan dit besluit werd het voorontwerp van zoneringsplan reeds in
primeur overgemaakt en toegelicht aan alle Vlaamse gemeenten. De officiële verzending en het verder
zetten van de procedure is voorzien voor eind 2006 - begin 2007. Aangezien Vlarem niet langer compatibel
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is met dit uitvoeringsbesluit wordt een voorstel tot aanpassing van Vlarem II uitgewerkt en besproken met
alle betrokkenen.
Voor de subsidiëring van gemeentelijke rioleringen en KWZI's werden tot nog toe in 2006 twee
kwartaalprogramma's goedgekeurd. Met het eerste kwartaalprogramma van 2007 (1 juni 2006) worden 116
projecten opgedragen, met het tweede kwartaalprogramma van 2007 (31 juli 2006) 70 projecten. Midden
2006 is in de helft van Vlaanderen de gemeentelijke zuiveringsinfrastructuur doorgelicht. Hierbij werden
5.000 knelpunten opgespoord en werden de bestaande inventarisaties verfijnd zodat op basis hiervan de
geplande investeringen waar nodig kunnen bijgestuurd worden.
Via het uitvoeringsbesluit van 21 oktober 2005 besliste de Vlaamse Regering dat bedrijven met eigen
waterwinning én een vergunning voor de lozing van hun afvalwater op riolering, aangesloten op een
operationele RWZI, voor de zuivering van hun bedrijfsafvalwater een contract met Aquafin NV kunnen
afsluiten. In dit geval betaalt het bedrijf aan Aquafin NV een saneringsvergoeding welke de afvalwaterheffing
vervangt. Het uitvoeringsbesluit omschrijft de voorwaarden voor lozen van bedrijfsafvalwater evenals de
procedures tot het bekomen van een contract. Het bevat ook bepalingen aangaande de vergoeding die
Aquafin mag aanrekenen. In 2005 was een overgangsmaatregel voorzien waardoor bedrijven die aan een
aantal voorwaarden voldeden via een vereenvoudigde procedure een contract voor één jaar konden
afsluiten met Aquafin NV. Vanaf 2006 wordt er een onderscheid gemaakt tussen 'typecontracten' en
'specifieke contracten'. Als een bedrijf voldoet aan de voorwaarden van 'klein bedrijf' of 'bedrijf met kleine
impact' krijgt het een typecontract. Voor andere bedrijven wordt de situatie ad hoc bekeken.
In het kader van de heffingen grootverbruikers werd de huidige sectorindeling geëvalueerd en werd een
methodologie opgemaakt voor het herbepalen van de omzettingscoëfficiënten van de grootverbruikers. In
2006 en 2007 worden de sectoren natwasserijen, textiel/leerlooierijen en groenteconservenbedrijven onder
de loep genomen.
De omzendbrief afvalwater van 23 september 2005 zoekt naar een evenwicht tussen de afkoppelingskosten
voor bedrijven en de te realiseren verbetering van de waterkwaliteit zonder dat de lozing van
bedrijfsafvalwater de werking van de zuiveringsinfrastructuur hypothekeert. Hiervoor is binnen de CIW
overleg opgestart met de beheerders van de waterlopen en diverse afvalwateractoren om tot een gedragen
visie op het afvoeren van hemelwater en gezuiverd afvalwater te komen. Dit moet leiden tot uitvoerbare
saneringsscenario's voor de afkoppeling van hemelwater en/of gezuiverd afvalwater van de riolering waarbij
de bestaande infrastructuur (grachten, gemeenschappelijke buffering, etc.) zoveel mogelijk wordt
ingeschakeld. Bij de herziening van vergunningen worden de uitgangspunten van het in 2005
geactualiseerde Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen geïmplementeerd. Om de lozing van de steeds
meer niet-klassieke stoffen in afvalwater te normeren wordt de ecotox-normering onderzocht in concrete
vergunningsvoorwaarden en dit ter vervanging en ter aanvulling van te extensieve lozingsvoorwaarden.
Daarnaast gebeurt er een -ad hoc- actualisatie van de sectorale voorwaarden op basis van BBT-studies en
beschikbare meetgegevens.
Eind 2005 werd de Emissie-inventaris Water afgestemd op het geïntegreerde formulier van het Integraal
Milieu Jaarverslag (IMJV). Momenteel wordt nagegaan hoe een geautomatiseerde uitwisseling met het
IMJV-loket kan opgezet worden om de gegevensinvoer in de Emissie-inventaris Water te automatiseren en
de gegevens op termijn maximaal te ontsluiten via het internet. Voor de optimalisatie en uitbreiding van de
waterbodemdatabank wordt bekeken hoe bijkomende toetsingskaders in het systeem kunnen voorzien
worden en hoe de kwantitatieve bepaling van baggerspecie kan geïntegreerd worden in het systeem. Het
AVOS (Advies Vergunningen Opvolging Systeem) werd afgestemd op de bepalingen van de omzendbrief
afvalwater. Het AWIS (AfvalWater Informatie Systeem) wordt verder uitgebouwd en wordt eind 2006 in
productie genomen.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Huidige
Oorspronkelijke
Status verwachtin
verwachting
g
gereali 2006
Zoneringsmethodiek is verankerd in de wetgeving
2005 MIDDEN
seerd BEGIN
Agglomeraties groter dan 2000 IE beschikken over een opvang- en
vertraa 2007
2005 EINDE
behandelingssysteem
gd
EINDE
gereali 2005
Methodiek ecologische regulering Aquafin is klaar
2004 EINDE
seerd EINDE
op
Uitwerking nadere regels saneringsverplichtingen en openbare
2006 EINDE
schem
dienstverplichtingen naar de drinkwatermaatschappijen.
a
Toezicht over correcte aanrekening van bijdragen door
op
2006 EINDE
drinkwatermaatschappijen aan partikulieren startklaar
schem
Mijlpalen
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Toezicht over een correcte aanrekening van vergoeding door
Aquafin aan drinkwatermaatschappijen startklaar

2006 EINDE

Inschatting gevolgen van nieuw mestdecreet (MAP3)

2006 EINDE

Coherente beleidsvisie inzake septisch materiaal is klaar

2004 MIDDEN

Indicatoren
Aantal gesubsidieerde projecten gemeentelijke rioleringen
Emissie-inventaris Water: Aantal geïnventariseerde stoffen
Percentage gemeentelijke infrastructuur doorgelicht (t.o.v. straatlengte riolering)
Aantal gemeenten waarvoor voorontwerp van zoneringsplan werd aangeleverd
Aantal meetpunten overstortmeetnet

a
op
schem
a
vertraa
gd
vertraa 2006
gd
EINDE

Realisatie Doelstelling
256
(2005)
8 (2005)
50 (2006) 100 (2007)
308
308 (2006)
(2006)
260
600 (2006)
(2006)

Aanpak prioriteiten 2007
Openbaar onderzoek en vaststelling van zoneringsplannen (cf. SD 3 Beleidsnota)
In 2006 werd voor elke gemeente voorontwerpen van zoneringplannen opgesteld. Na een voorafgaande
voorstellingsronde zullen in de periode september 2006 - februari 2007 deze voorontwerpen aan de
gemeenten worden bezorgd. Met hun inbreng wordt vervolgens het ontwerp zoneringsplan opgemaakt en in
openbaar onderzoek gebracht (periode februari - augustus 2007). Op basis van de reacties daaruit kunnen
dan de definitieve plannen worden opgesteld en voorgelegd aan de minister voor bekrachtiging. De eerste
definitieve zoneringsplannen worden verwacht in oktober 2007.Daarnaast dient ook het VLAREM aangepast
te worden aan het zoneringsbesluit. Een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering wordt
verwacht in het najaar van 2006.
Bijsturing subsidiebesluit gemeentelijke rioleringen (cf. OD 7 Beleidsnota)
Het subsidiebesluit zal verregaand bijgestuurd worden teneinde de gemeenten te responsabiliseren en de
procedure te vereenvoudigen. In het zoneringsbesluit van 10 maart 2006 is reeds een eerste wijziging aan
het subsidiebesluit voorzien door te stellen dat het beschikken over een zoneringsplan een vereiste zal zijn
om nog in aanmerking te komen voor subsidie.
Ondertussen blijft natuurlijk ook in 2007 de volle aandacht gaan naar de de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. De
uitvoering van de richtlijn Stedelijk afvalwater wordt op maximale snelheid gehouden en de laatste grote
agglomeraties worden gesaneerd. Bovendien blijft Vlaanderen via de opmaak van het
Optimalisatieprogramma 2009-2013 en het Subsidiëringsprogramma 2009-2013 verder investeren in de
optimalisatie en renovatie van de bovengemeentelijke en gemeentelijke infrastructuur.
Verder uitwerken nieuwe beheersovereenkomst Aquafin (cf. OD 6 Beleidsnota)
Om de beheersovereenkomst met de NV Aquafin te kunnen omvormen tot een volwaardige
resultaatsverbintenis,komt er per zuiveringsgebied een ecologisch evaluatiesysteem dat de kwaliteit van de
werking van de rioleringsstelsels en RWZI's beoordeelt. Eind 2006 zijn de resultaten beschikbaar van de 21
proefgebieden waar de praktische haalbaarheid van de in 2005 uitgewerkte methodologie werd nagegaan.
In 2007 kan, op basis van deze resultaten, de indicatorenset geëvalueerd worden en kunnen de nodige
aanpassingen en uitbreiding verder onderzocht.
Contracten voor het zuiveren van bedrijfsafvalwater (cf. OD 8 Beleidsnota)
Op basis van de ministeriële omzendbrief en het uitvoeringsbesluit konden bedrijven voor de sanering van
hunafvalwater, mits dit afkomstig is van niet-huishoudelijke activiteiten en geloosd wordt op een openbare
riolering die is aangesloten op een operationele RWZI, contracten met de NV Aquafin afsluiten. Via het
programmadecreet van 23 december 2005 is dit nu ook mogelijk voor bedrijven waarvan de aansluiting op
een RWZI voorzien is in een investeringsprogramma en voor de bedrijven die via een bestaande
toevoerleiding of een toevoerleiding waarvan de uitvoering aan de NV Aquafin opgedragen is, op een
operationele RWZI lozen. De contractaanpak leidt er toe dat enerzijds aan bedrijven die, om allerlei redenen,
zelf niet kunnen instaan voor de zuivering van hun bedrijfsafvalwater, onder de voorwaarden opgenomen in
het uitvoeringsbesluit, een langetermijnoplossing geboden wordt. Anderzijds wordt hiermee ook een
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oplossing geboden voor een gemeenschappelijke aanpak van gescheiden riolering en buffercapaciteit op
industrieterreinen. In 2007 wordt de uitvoering van deze vernieuwde aanpak verder in praktijk omgezet en
waar nodig geoptimaliseerd.
Vergunningen lozing afvalwater (cf. SD 3 Beleidsnota)
In 2007 zullen de herstelprogramma's die door de NV Aquafin in 2006 werden opgemaakt in functie van het
verkrijgen van afwijkende lozingsnormen, beoordeeld worden. In het kader van het Reductieprogamma
Gevaarlijke Stoffen wordt jaarlijks opgelijst welke vergunningen aan onderzoek (en eventuele actualisering)
toe zijn. De uiteindelijke toetssteen blijft echter de resulterende waterkwaliteit. Naarmate de opmaak van en
het openbaar onderzoek over de waterbeheerkwesties en bekken- en deelbekkenbeheerplannen vordert in
2007, zal geïnventariseerd worden waar bijkomende acties nodig zijn en een aanpak voorgesteld worden.
Daarnaast wordt de aanpassing en actualisatie van VLAREM verdergezet. Het betreft onder meer de
implementatie van het onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen in functie van het reductieprogramma
en de verdere actualisering van de sectorale voorwaarden.

12. Verdroging
Opvolging van de plandoelstellingen
Duurzaam watergebruik: afname van drinkwatergebruik bij de bevolking tot 215 miljoen m3 (ca. 98
+/liter per persoon per dag)
In 2003 gebruikte de bevolking ca. 222 miljoen m³ leidingwater (101 liter/inw.dag). Het drinkwaterverbruik
vertoonde in de periode 2000-2003 geen duidelijke trend.
Duurzaam watergebruik: afname industrieel watergebruik exclusief koelwater
+/Het industrieel watergebruik exclusief koelwater bedroeg in 1997 452 miljoen m3. De waarde stabiliseert
zich sinds 2000 rond de 350 miljoen m³.
Duurzaam watergebruik: afname van het totaal watergebruik voor de landbouw (varkens-, rundvee-,
pluimvee- en glastuinbouwsector) tot 43 miljoen m3
In 1999 gebruikte de landbouwsector 50,5 miljoen m³ water. Een recenter cijfer wordt nog berekend.
Bijkomend beschermen van 200 ha oeverzones waarvan minstens 50% wordt gerealiseerd door
+
verwerving
In 2004 bedraagt de oppervlakte oeverzone via aankoop (getekende onteigeningsbesluiten) 44 ha. Tussen
2000 en 2002 zijn voor 172 ha aan beheersovereenkomsten perceelranden langs waterlopen afgesloten.
Voor 2003 en 2004 komt dit al op 149 ha.
+
Duurzaam watergebruik: stijging van het hemelwatergebruik bij de bevolking tot 30 miljoen m3
Het hemelwatergebruik steeg tussen 1991 en 1999 van 2,8 miljoen m3 tot ca. 19,3 miljoen m³. Voor 2003
werd een waarde van 26 miljoen m3 geschat.
Verbeteren van de structuurkwaliteit van de waterlopen (verhogen van het percentage waardevolle
+/trajecten, verminderen van de slechte)
Vanaf augustus 2005 zijn er gegevens voor 30 waterlopen van eerste categorie. De gegevens zijn op een
andere wijze geïnventariseerd en daarom moeilijk te vergelijken met de resultaten van 1994. Toch kunnen
we stellen dat er een status quo van de toestand is ten op zichte van 1994.
Watervoorraden: het waterpeil in de watervoerende lagen blijft minstens status-quo
Voor alle watervoerende lagen wordt een indicator ontwikkeld op basis van de stijghoogte (waterpeil) in de
peilputten. De gegevens van het huidige meetnet wijzen nog steeds op een daling van het waterpeil van de
Sokkel. Voor de Kolenkalk is er nu een stabilisatie.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Bij de aanpak van wateroverlast wordt het concept 'vasthouden - bergen - afvoeren' verder toegepast. Dit
zorgt ervoor dat de wateroverlast niet afgewenteld wordt op stroomafwaarts gelegen gebieden. Hierbij wordt
afstemming gezocht met de verschillende functies van het valleigebied en het ecologische herstel van
watersystemen. Dit ecologische herstel omvat o.a. hermeandering, structuurherstel van de waterloop en de
sanering van vismigratieknelpunten.
In 2006 zijn de meeste overloopgebieden en vispassages gerealiseerd in de vallei van de Zwalm (nog één te
doen). Ecologische projecten werden uitgevoerd op de Mangelbeek, de Kleine Nete (Meerhout). Voor de
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Abeek, de Zwinnevaart en de Laan zijn de projecten opgestart. De studie van een vernieuwend project voor
rivierherstel en bescherming tegen wateroverlast in de Demervallei werd in februari 2006 voorgesteld aan
het publiek en de lokale besturen. Het ontwikkelde streefbeeld omvat een reeks ingrijpende maatregelen
zoals dijkverleggingen en hermeandering. De noodzakelijke infrastructuur om wateroverlast te voorkomen
wordt verder geoptimaliseerd. Zo stond voor 2006 de bouw van een nieuw centraal besturingsgebouw voor
het Dijlebekken op het programma.
Eind 2006 zullen alle inwoners van Vlaanderen tijdig gewaarschuwd kunnen worden voor nakende
overstromingen. Naast het waarschuwings- en voorspellingssysteem dat nu reeds operationeel is voor het
Demerbekken kwam in 2006 ook een gelijkaardige systeem voor de Dender operationeel. Voor de andere
bekkens van Vlaanderen zal tegen eind 2006 een vereenvoudigd systeem operationeel zijn. De informatie
die het waarschuwingssysteem genereert zal toegankelijk zijn voor de hulpdiensten en het brede publiek o.a.
via een op maat gemaakte website. Er wordt gezorgd voor een afstemming tussen dit
waarschuwingssysteem, dat zich concentreert op de onbevaarbare waterlopen, en het
waarschuwingsysteem van de waterwegbeheerders dat hierop aansluit.
Voor de 5 grondwatersystemen is de grondwatermodellering afgewerkt. Dit vormt de basis voor het bepalen
van de maximale hoeveelheden die uit de grondwatersystemen / grondwaterlichamen kunnen opgepompt
worden. Het vergunningen- en heffingenbeleid wordt hierop afgestemd door het bepalen van gebieds- en
laagfactoren voor de grondwaterheffing en van de quota van de grondwatervergunning. Het
Grondwaterdecreet werd in december 2005 aangepast voor de twee watervoerende lagen van het
Sokkelsysteem: de Sokkel en het Landeniaan. In uitvoering van de Beneluxbeschikking omtrent schade als
gevolg van grondwaterwinningen wordt een vergoedingsregeling uitgewerkt.
Het Project "Strategische visie watervoorziening en watergebruik" heeft tot doel een visie te ontwikkelen rond
het duurzaam beheer van de watervoorraden in Vlaanderen. In 2004 startte de afdeling Water met het
verzamelen van de nodige informatie en de uitwerking van een eerste discussienota. Na bijkomende
inventarisaties en aanpassingen voor de aspecten grondwater en oppervlaktewater werd de nieuwe
ontwerptekst besproken door de werkgroep Rationeel Watergebruik van de CIW. Om een beter inzicht te
krijgen in de mogelijkheden tot duurzaam watergebruik door industrie en landbouw, werden een aantal
wateraudits doorgevoerd. Van elk wordt een brochure opgemaakt met aandacht voor alternatieve
waterbevoorradingssystemen zoals de uitbouw van een grijswatercircuit of recuperatie en hergebruik van
tweedecircuitwater. Sedert 2005 ontvangen de abonnees een geintegreerde waterfactuur van hun
drinkwatermaatschappij, waarin ook de vergoeding voor de waterzuivering is opgenomen.
Op 12 december wordt een Vlaams grondwatersymposium georganiseerd.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Basis strategische visie klaar

2005 EINDE

Kaarten met overstromingsgevoelige gebieden (vroegere
risicokaarten overstromingen)

2004 EINDE

Eéngemaakte drinkwaterfactuur

2005 BEGIN

Indicatoren
aantal waterlopen met afgebakende en of ingerichte overstromingsgebieden
aantal uitgewerkte herstelprogramma's voor watervoerende lagen
regionale grondwatermodellen (grondwatermodellen voor de
grondwatersystemen)

Huidige
verwachting
vertraag 2007
d
MIDDEN
gerealise
2005 EINDE
erd
gerealise
erd
Status

Realisatie Doelstelling
70 (2006) 80 (2007)
2 (2006) 10 (2007)
2 (2006)

5 (2005)

Aanpak prioriteiten 2007
Aanpakken van de wateroverlast en ecologisch herstellen van watersystemen (cf. SD 1 Beleidsnota)
Bij de aanpak van wateroverlast wordt het concept "vasthouden-bergen-afvoeren" verder toegepast. Dit
zorgt ervoor dat de wateroverlast niet afgewenteld wordt op stroomafwaarts gelegen gebieden. Hierbij wordt
afstemming gezocht met de verschillende functies van het valleigebied en het ecologisch herstel van
watersystemen. Dit herstel omvat o.m. hermeandering, structuurherstel van de waterloop en het oplossen
van vismigratieknelpunten. Daarnaast wordt ook in 2007 de gecoördineerde intensieve bestrijding van de
exoten verder gezet. In 2007 staan volgende realisaties op het programma:- Ieperlee te Ieper- Omlegging
van de Gaverbeek door het provinciaal Domein De Gavers (Harelbeke)- Aanleg van gecontroleerde
overstromingsgebieden op de Molenbeek (Erpe-Mere )- aanleg gecontroleerde overstromingsgebieden op
de Grote Molenbeek (Londerzeel)- Abeek: inrichting van een oeverzone en realisatie van visdoorgang
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stroomafwaarts Kanaal Bocholt-Herentals. Er worden ook belangrijke stappen gezet in het project van het
overstromingsgebied Galmaarden en het oplossen van vismigratieknelpunt op de Marke.
Operationeel beheer van de waterlopen (cf. SD 1 Beleidsnota)
In 2006 zijn het waarschuwings- en voorspellingssystemen voor de Demer en de Dender operationeel, voor
de andere bekkens in Vlaanderen is een vereenvoudigd systeem opgestart. In 2007 wordt bijkomend het
operationeel bekkenmodel voor de Dijle opgestart, de opstart van dat voor Nete en IJzer voorbereid, en het
model voor Demer uitgebreid. De operationele meetnetten hebben tot doel om die informatie te vergaren en
online ter beschikking te stellen die de waterbeheerders nodig hebben om de hun beschikbare infrastructuur
te sturen op basis van de meest actuele informatie. In 2007 worden de bestaande meetnetten verder
geoperationaliseerd gericht op de taken van sturen en waarschuwen:- invullen van de ontbrekende leemtes
in meetlocaties en gemeten parameters;- online inschakelen van alle relevante meetposten in een
telemetriesysteem;- ter beschikking stellen van de online meetgegevens in functie van de vragen van de
waterbeheerders.2007 is daarnaast ook het voorbereidingsjaar voor enkele grote realisaties op het terrein,
zoals de vernieuwing van de pompstations van het Schijn
Opstellen van een Waterverkoopreglement (cf. SD 5 Beleidsnota)
In 2007 zal, in uitvoering van het drinkwaterdecreet uit 2002, een algemeen Vlaams waterverkoopreglement
worden opgesteld. Dit reglement beschrijft de diverse regels en bepalingen tussen de "waterbedrijven" en de
consument. Naast de levering van drinkwater hebben de "klassieke drinkwatermaatschappij" sinds 2005
immers ook een saneringsplicht voor het geleverde water.
Operationalisering strategische visie watervoorziening en watergebruik (cf. SD 2 Beleidsnota)
In 2006 werd een strategische visie uitgewerkt inzake watervoorziening en watergebruik. In de visie wordt de
vraagnaar grond-, oppervlakte-, drink- en tweedecircuitwater afgestemd op het aanbod aan water. De
negatieve impact wordt hierbij minimaal gehouden. De visie geeft dus aan hoe de watervoorziening in
Vlaanderen verder verzekerd kan worden. In 2007 wordt deze visie vertaald naar het operationeel beheer
van oppervlaktewater en grondwater en worden er, in samenspraak met de sectoren, acties en maatregelen
uitgewerkt.
Verdere uitwerking van het gebiedsgericht grondwaterinstrumentarium (cf. OD 2 en 3 Beleidsnota)
In 2006 werden de verschillende watervoerende grondwaterlagen bij besluit vastgelegd. Voor 2
overgeëxploiteerde lagen zijn er ondertussen ook aangepaste gebieds- en laagfactoren ingevoerd in de
grondwater-heffingsformule. De stroomgebiedanalyse duidde echter nog andere lagen aan die onder druk
staan. Ook voor deze lagen wordt een aangepaste gebieds- en laagfactor uitgewerkt. Voor deze lagen wordt
de uitbouw van een grijswatercircuit gepromoot. In 2007 is het besluit nodig om het grondwaterschadefonds
operationeel te maken. Dit grondwaterschadefonds,voorzien in het grondwaterdecreet sinds1984, biedt de
mogelijkheid om een op maat gemaakte regeling uit te werkenvoor de schade die veroorzaakt wordt door het
oppompen van grondwater.

13. Hinder
Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
De studie 'Doorlichting van de juridische en organisatorische mogelijkheden voor een verhoogde integratie
van het hinderbeleid in het ruimtelijke ordeningsbeleid, het woonbeleid, energiebeleid en het
mobiliteitsbeleid' werd afgerond.
Op de studiedag 'Geluidsisolatie voor duurzaam bouwen en verbouwen' werd technische informatie over
geluidsisolatie ter beschikking gesteld van vertegenwoordigers van de overheden in diverse
beleidsdomeinen en werd de ruimtelijke ordening rond Europese luchthavens toegelicht. De presentaties zijn
ter beschikking op www.mina.be/geluidsisolatie.
Het visiedocument 'de weg naar een duurzaam geurbeleid' gold als startnota bij de onderzoeksopdracht
'effectentoets voor specifieke beleidsmaatregelen en regelgeving ter beheersing van geurhinder veroorzaakt
door hinderlijke inrichtingen'. Hiermee werd de visie van de Vlaamse milieuadministratie getoetst aan de
ideeën van de verschillende stakeholders, een eerste stap in het op gang brengen van het maatschappelijke
debat rond een vernieuwd geurbeleid.
MKROS ging in mei 2006 definitief van start. Het merendeel van de Vlaamse gemeenten maakt nu gebruik
van dit instrument voor de registratie en opvolging van hun milieuklachten.
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Opvolging mijlpalen en indicatoren
Huidige
Oorspronkelijk
Status verwachtin
e verwachting
g
op
2008
brochure geluidsisolatie is klaar
2004 EINDE
schem
BEGIN
a
eindrapport studie over juridische en organisatorische mogelijkheden
gereali 2006
2005 MIDDEN
van integratie hinderbeleid in RO en in woonbeleid klaar
seerd BEGIN
gereali 2006
informatie i.v.m. geluidsisolatie is verspreid via studiedag
2004 EINDE
seerd MIDDEN
op
2006
overzichtsrapport buitenlandse luchthavens klaar
2004 EINDE
schem
EINDE
a
op
richtlijn milieuzonering is klaar
2007 EINDE
schem
a
gereali 2005
visiedocument geurbeleid klaar
2004 EINDE
seerd EINDE
Mijlpalen

14. Verstoring door geluid
Opvolging van de plandoelstellingen
Afspraken maken over een totale oppervlakte aan stiltegebieden van minstens 300 km2
+/Het gebied Dender-Mark heeft als stiltegebied een oppervlakte van 28 km² en fungeert als pilootproject om
beleidsmaatregelen rond stiltebehoud uit te werken.
In 2007 ligt het aantal potentieel ernstig gehinderden door geluid niet hoger dan 15% van de
+/bevolking
Het percentage van de bevolking dat potentieel ernstig gehinderd wordt door geluid bedraagt ongeveer 18%
en is de laatste jaren niet significant gewijzigd (laatste berekening gebeurde in 2002). De sector transport
levert veruit de belangrijkste bijdrage. Ruimtelijk gezien situeren de knelpunten voor lawaai zich voornamelijk
ter hoogte van de stadskernen en in het gebied van de Vlaamse ruit.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Voorbereidingen werden getroffen om de strategische geluidskaarten voor wegen en spoorwegen op te
maken en om een geluidsmodel voor agglomeraties op te stellen. De studie ter actualisering van ArcNoise,
een instrument dat het moet mogelijk maken om de strategische geluidskaarten voor wegen te produceren,
wordt beëindigd (in samenwerking met het departement MOW en het Agentschap Infrastructuur). Voor het
maken van de geluidskaarten voor spoorwegen en voor het ontwerpen van een geluidsmodel voor
agglomeraties werden de bestekken opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd.
Het politieke overleg rond de luchthaven van Zaventem werd ondersteund via de werkzaamheden van de
Gemeenschappelijke Expertencommissie. Het geluidmeetnet rond de luchthaven van Zaventem werd verder
vernieuwd. Via meetrapporten en maandelijkse geluidsfiches op de website worden de meetgegevens van
de LNE-meeteenheden rond de luchthaven Zaventem bekend gemaakt. Een overzichtsrapport met de
meetresultaten voor 2005 van de verschillende meetnetten wordt opgemaakt i.s.m. BIAC en BIM.
Technische informatie over geluidsisolatie werd, o.m. via een studiedag, ter beschikking gesteld van de
verschillende bestuursniveaus en beleidsdomeinen.
De beleidsvisie voor stiltegebieden werd vertaald naar de brochure 'Stiltegebieden in Vlaanderen, leidraad
bij het creëren van een landelijk stiltegebied', ten behoeve van gemeentelijke en provinciale overheden.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Status

Huidige
verwachting
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Juridische omzetting richtlijn Omgevingslawaai is
gebeurd
Rapport RO luchthavens is klaar
Brochure geluidsisolatie is klaar
Handleiding stiltegebieden is klaar
Indicatoren
aantal opgestelde geluidrapporten
aantal rapporten adviescommissie zaventem
aantal samenwerkingsprotocols stiltegebieden
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gerealisee
2005 EINDE
rd
op schema 2006 EINDE
op schema 2008 BEGIN
op schema 2006 EINDE

2004 MIDDEN
2004 EINDE
2004 EINDE
2005 EINDE

Realisatie
24 (2006)
3 (2006)
1 (2006)

Doelstelling
29 (2007)
4 (2007)
9 (2007)

Aanpak prioriteiten 2007
Geluidsbelastingskaarten en actieplannen omgevingslawaai opmaken (cf. SD 1 en OD 1 Beleidsnota)
In uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49 aangaande omgevingslawaai zullen in 2007 de
geluidskaarten voor de drukste wegen en spoorwegen en voor de agglomeraties met meer dan 250.000
inwoners aangemaakt worden. Een volgende stap is dan het informeren van het publiek en het ontwikkelen
van de actieprogramma's (tegen midden2008). Tegen 2012 zullen ook de geluidskaarten voor iets minder
drukke wegen en spoorwegen en stedelijke gebieden van meer dan 100.000 inwoners beschikbaar zijn.
Nieuwe stiltegebieden ontwikkelen
In 2006 is een 'Leidraad landelijke stiltegebieden' opgemaakt die aan alle Vlaamse gemeenten wordt
bezorgd. Op basis hiervan zullen in 2007 een aantal overeenkomsten afgesloten worden tussen Vlaamse
overheid, provincies en gemeenten, waarbij naar alle waarschijnlijkheid een 'kwaliteitslabel stiltegebied' zal
worden uitgereikt.

15. Verstoring door geur
Opvolging van de plandoelstellingen
Minimaal het aantal gehinderden gelijkhouden ten opzichte van 2001
++
Uit het schriftelijk leefomgevingsonderzoek (SLO-1), dat werd uitgevoerd begin 2004, bleek een daling van
het aantal gehinderden in 2004 t.o.v. 2001.
++
Verminderen van het aantal ernstig gehinderden ten opzichte van 2001
In 2004 was nog 5,2 % van de Vlamingen ernstig tot extreem gehinderd door geur, dit was een daling t.o.v.
2001 met bijna 2 %.
Verminderen van het aantal geurbronnen boven het aanvaardbaarheidsniveau
Het aantal bronnen van geurklachten gelinkt aan vergunningsplichtige inrichtingen zal pas ingeschat kunnen
worden van zodra het milieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS volledig operationeel is.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Het maatschappelijke debat rond een vernieuwd geurbeleid werd ingezet. Een eerste stap was het toetsen
van de maatschappelijke effecten van specifieke beleidsmaatregelen en regelgeving ter beheersing van
geurhinder veroorzaakt door hinderlijke inrichtingen, zoals opgenomen in het visiedocument 'de weg naar
een duurzaam geurbeleid'. In 2006 ging ook veel aandacht uit naar de opmaak van codes van goede praktijk
en richtlijnennota's met betrekking tot geur. Zo werd het MER richtlijnenboek lucht aangevuld met een deel
'geur', werd de handleiding 'behandeling van geurklachten door lokale overheden' geactualiseerd, en werd
de code van goede praktijk 'geur meten, berekenen & beoordelen' opgemaakt en werd hierrond een
consultatieperiode ingesteld.
MKROS ging in mei 2006 definitief van start. Het merendeel van de Vlaamse gemeenten maakt nu gebruik
van dit instrument voor de registratie en opvolging van hun milieuklachten.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Status

Huidige
verwachting
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Studieresultaten sectorale geurnormering omgezet in
ontwerp regelgeving
Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid'
afgewerkt
introductie geurnormen in Vlaamse milieuregelgeving
juridische verankering geuraudit en geurbeheersplan
consultatie omtrent code van goede praktijk afgerond
deelaspect snuffelmethodiek afgerond
ontwerp code van goede praktijk geurmetingen
opgemaakt
SLO-2 afgerond

2004 EINDE

vertraagd 2007 EINDE

2006 EINDE
2006 EINDE
2006 EINDE
2006 EINDE

gerealise
erd
vertraagd
vertraagd
vertraagd
vertraagd

2005 MIDDEN

vertraagd 2006 MIDDEN

2007 BEGIN

vertraagd 2008 MIDDEN

2004 MIDDEN

Indicatoren
% gemeenten die MKROS als operationele databank gebruiken
aantal gemeenten die ingetekend hebben op cluster hinder uit SO

2005 EINDE
2008 BEGIN
2007 EINDE
2007 MIDDEN

Realisatie Doelstelling
80 (2006) 80 (2006)
196 (2006) 190 (2005)

Aanpak prioriteiten 2007
Regelgeving geurhinder uitwerken
In 2006 is een effectentoets uitgevoerd voor specifieke beleidsmaatregelen en regelgeving ter beheersing
van geurhinder veroorzaakt door hinderlijke inrichtingen. Op basis van deze resultaten zal de haalbaarheid
en de effectiviteit van de verschillende beleidsopties duidelijk worden en zullen deze beleidsopties concreet
vorm krijgen. De geurbeleidsmaatregelen met een voldoende ruim draagvlak worden in de loop van 2007
verder uitgewerkt. Onder meer volgende beleidsopties worden nader onderzocht: de juridische verankering
van de beleidsinstrumenten geuraudit en geurbeheersplan, de introductie van geurnormen, een hindertoets,
sectorale codes van goede praktijk (in uitvoering van doelgroepenprogramma voedingsindustrie).
Milieuzoneringsinstrument uitwerken
Dit richtinggevende instrument, reeds toegepast in Nederland, laat toe milieuhinderaspecten (geluid, geur,
stof)gekoppeld aan hinderlijke inrichtingen, beter te integreren in bestemmingsplannen. Op die manier kan
bij het vastleggen van de bestemming van een bedrijventerrein voldoende scheiding aangebracht worden
zodat geen of een aanvaardbare hoeveelheid milieuhinder zal optreden in de omliggende woonzones.
Omgekeerd kan ook de locatie van woningbouw worden afgestemd op de reële of verwachte emissies in
een industriegebied of bedrijventerrein. Dit biedt meer rechtszekerheid aan de bedrijven en voorkomt het
ontstaan van nieuwe hindersituaties. Aangezien steeds meer RUP's vorm krijgen, zal de opmaak van
dergelijke richtlijnen in 2007 aangevat te worden. De concrete uitwerking van dit instrument zal overlegd
worden met het beleidsdomein RWO.

16. Verstoring door licht
Opvolging van de plandoelstellingen
Nieuwe lichtvervuiling voorkomen en bestaande lichtvervuiling verminderen
Er bestaat momenteel geen goede indicator voor het opvolgen van lichthinder. Onderzoek hiernaar is
wenselijk.

Opvolging van de richtinggevende doelstellingen
In 2007 komen geen gebieden meer voor met een kunstmatige hemelluminantie groter dan negen keer
de natuurlijke hemelluminantie (tussen 0u30 en 5 uur): dit is de categorie gebieden waar de
kunstmatige hemelgloed nu het grootst is
Er zijn geen nieuwe gegevens beschikbaar.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
De databank lichthinder die in samenwerking met VITO werd ontwikkeld is operationeel

1059

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

(www.emis.vito.be/lichthinder). Het Dulomi-project voor sensibilisatie van lokale overheden is afgerond en
heeft een reeks initiatieven rond lichthinder in gemeenten op gang gebracht.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
Databank verlichtingstoestellen is actief

Oorspronkelijke
verwachting
2005 EINDE

Status

Huidige
verwachting

gerealiseerd

17. Versnippering
Opvolging van de plandoelstellingen
Saneren van 75% van de bestaande vismigratieknelpunten op het netwerk van prioritaire waterlopen
+
voor vismigratie en het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe knelpunten
In 2005 was in totaal 12% van de vismigratieknelpunten gesaneerd. Een versnelling van de uitvoering is
vereist om tegen 2010 een vrije vismigratie te kunnen realiseren.
Bevorderen van de mogelijkheden van migratie tussen en binnen leefgebieden voor bepaalde
(land)doelsoorten
In het kader van de natuurtechnische milieubouw (NTMB) werden reeds een aantal strategische en
vernieuwende ontsnipperingsingrepen uitgevoerd. Dit NTMB-beleid wordt verdergezet en momenteel zijn
verschillende projecten in uitvoering of in voorbereiding. Ook tal van andere beleidsmaatregelen dragen bij
tot deze plandoelstelling (e.g. natuurverbindingsgebieden), maar een kwantitatieve opvolging is nog niet
voorhanden. De mogelijkheden hiertoe worden onderzocht.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Bij het oplossen van vismigratieknelpunten worden de herstelprojecten gekoppeld aan andere projecten
zoals de structuurherstel van de waterloop of de aanpak van wateroverlast (zie ook thema 'Verdroging'). In
2006 is het project van de Mangelbeek en de Kleine Nete (Meerhout) uitgevoerd. Voor de Abeek is het
ontwerp klaar en is de grondverwerving afgerond. Bij de Laan is het voorontwerp klaar en is de verwerving
gestart. Ook bij de Zwinnevaart is het ontwerp afgewerkt. Binnen de Benelux zijn de onderhandelingen
afgerond om de beschikking vismigratie af te stemmen op de (timing van de) KRLW.
Reeds langer worden een aantal strategische en vernieuwende ontsnipperingsingrepen uitgevoerd in het
kader van de natuurtechnische milieubouw. Deze projectmatige aanpak is aangevuld met een procesmatige
benadering over betrokken beleidsdomeinen heen. De bermbeheersplannen voor de E403, de A19, de R8
de E313 en de E19 (deel Antwerpen) werden afgerond. In Oost-Vlaanderen is het bermbeheersplan voor de
E40 en een begrazingsproject langs de N42 opgestart. Voor de kanalen in beheer bij NV De Scheepvaart in
Antwerpen en Limburg zijn ontsnipperingsstudies uitgewerkt. Voor de E40 werd einde 2006 een
ontsnipperingsproject aanbesteed. Binnen het ontsnipperingsproject E314 werd het ecoduct 'Kikbeek' in
Maasmechelen voltooid. De omvorming van de toeristische weg door de Mechelse Heide tot fietspad is
grotendeels uitgevoerd. De voorziene ontsnipperingsmaatregelen langs de E19 ten noorden van Antwerpen
zijn verder afgewerkt. De uitvoering van de bermbrug in Schoten en van het ecoduct in Wuustwezel werd
eind 2006 opgestart. Langs het Kanaal Dessel-Schoten werden bij oeverherstelwerken enkele faunauitstapplaatsen gecreëerd. In 2006 werd op hetzelfde kanaal ook gestart met de aanleg van 45 geplande
extra fauna-uitstapplaatsen. Begin 2006 werd de natuurvriendelijke omlegging van de Witte Nete afgerond
en binnen het natuurinrichtingsproject Bergerven is gestart met het herstel van een natuurvriendelijke oever
langs de Zuid-Willemsvaart. In 2006 werden een aantal uitgevoerde NTMB-maatregelen gemonitord, waaruit
blijkt dat deze inderdaad een stevige extra winst aan natuurwaarden opleveren. Een uitvoeringsgerichte
connectiviteitsstudie voor de das in de provincie Vlaams-Brabant is in volle uitvoering en wordt afgerond
begin 2007. Tenslotte werd ook een studie aanbesteed om een overzicht te maken van de
wetenschappelijke literatuur rond NTMB. Hiermee kunnen op een meer gefundeerde wijze
(natuur)technische keuzes gemaakt worden bij toekomstige natuurtechnische projecten.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Status

Huidige
verwachting
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Proefproject autovrij maken Mechelse heide
voltooid

2004 EINDE

Goedkeuring uitvoeringsbesluit vismigratie

2004 EINDE

vertraag
2007 EINDE
d
vertraag
2007 BEGIN
d

Indicatoren
Aantal uitgewerkte ecologische visiestudies voor waterlopen en valleigebieden
Aantal natuurverbindingsgebieden waarvoor een natuurrichtplan is opgemaakt

Realisatie Doelstelling
30 (2005) 42 (2007)
0 (2005)

Aanpak prioriteiten 2007
Vismigratieknelpunten oplossen
Voor alle vissoorten in alle hydrografische stroomgebieden moet er binnen een realistische termijn vrije
vismigratie mogelijk zijn en moeten nieuwe migratieknelpunten vermeden worden. Ook in 2007 worden er
nieuwe herstelprojecten opgestart. Deze worden maximaal gekoppeld aan andere projecten zoals het
structuurherstel van de waterloop of de aanpak van wateroverlast. Volgende visdoorgangen staan gepland
voor 2007:- Watermolen op de Kleine Nete te Grobbendonk- Molen van Kievermont op de Molse Nete te
Geel- Terlaemen op de Laan- Molen van Rotselaar op de Dijle. Hier komt een afstemming tussen
erfgoeddoelstellingen, energiewinning én vismigratie. Na goedkeuring in 2006 zal het uitvoeringsbesluit rond
vismigratie in 2007 uitvoeringsgericht geïmplementeerd worden.
NTMB-beleid in de praktijk brengen
Ook in 2007 is de ontsnippering van de Mechelse Heide een prioriteit. Zo zullen de technische en
administratieve mogelijkheden voor het tweede ecoduct over de E314 worden geconcretiseerd. Langs het
kanaal Dessel-Schoten zal een innoverende project uitgevoerd worden. Een 10-tal niet meer gebruikte
zwaaikommen zullen daar worden ingericht, waarbij op een integrale manier de functies paaiplaats, faunauitstapplaats, natte natuurontwikkeling worden gecombineerd. Langs het Albertkanaal tussen Riemst en
Bilzen en langs de andere Kempense kanalen zullen nieuwe types van fauna-uitstapplaatsen worden
uitgevoerd. De aandacht gaat hierbij naar soorten met een zeer verschillend levenspatroon zoals das, ree en
watervogels. Langs de Kempense kanalen zullen tevens een aantal multifunctionele vispaaiplaatsen worden
aangelegd. Baanbrekend zijn enkele geïntegreerde natuurvriendelijke projecten, die voor het eerst ook langs
een natuurlijke waterloop zullen worden uitgevoerd. Hierbij is gekozen voor de IJzer. Een ander vernieuwend
project is de certificatie van natuurvriendelijke oeverbeschermingsmaterialen. In 2007 zal er worden
toegespitst op de daadwerkelijke certificatie op basis van de uitgewerkte procedures. Voor de Ecologische
Infrastructuur van de Antwerpse Haven zal een modelmatige inschatting van de invloeden van bepaalde
technische ingrepen gebeuren. Dit wordt uitgewerkt met alle betrokken partijen en met het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen in het bijzonder. In 2007 zullen volgende nieuwe monitoringsprojecten worden
opgestart worden: de intense, multidisciplinaire opvolging van 3 types natuurvriendelijke oevers langs het
Zeekanaal in Grimbergen, het ecoduct Kikbeek over de E314 in Maasmechelen, de geïntegreerde
natuurvriendelijke projecten langs de IJzer. Ook bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
biedt NTMB de mogelijkheden om innoverend te werken. Vooral ontsnippering en bermbeheer zijn punten
waar een meerwaarde kan worden gecreëerd. Recent heeft de Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen de nodige aandacht aan natuur- en milieuaspecten besteed. Een samenwerking tussen een
federale instelling en een gewestelijke dienst kan vernieuwend werken.

18. Verlies aan biodiversiteit
Opvolging van de plandoelstellingen
Het afbakenen van 125.000 ha VEN en 150.000 ha natuurverwevingsgebieden
+
Bij de aanvang van 2006 was er een totaal van 86.800 ha van het VEN en 768 ha van de
natuurverwevingsgebieden afgebakend (medio 2006 respectievelijk 87.022 ha en 934 ha).
De totale oppervlakte groengebied doen stijgen met 38.000 ha natuur en 10.000 ha bosgebied en
+
bosuitbreidingsgebied ten opzichte van begin 1994
In de periode 1994 tot en met 2005 is de oppervlakte groengebied netto toegenomen met 11.500 ha natuuren 1.900 ha bosgebied (medio 2006 respectievelijk 11.498 ha en 2.000 ha). Het overige groen, dat status
quo diende te blijven, stond bij de start van 2006 op -700 ha. Midden 2006 was de oppervlakte park- en
groengebied toegenomen met 76 ha en was het buffergebied afgenomen met 677 ha. In het kader van de
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buitengebied-RUP's worden ook extra bestemmingswijzigingen naar natuurgebied doorgevoerd.
50.000 ha onder effectief natuurbeheer (erkend, Vlaams en/of bosreservaat en/of natuurgebieden met +
een goedgekeurd beheersplan)
+
Eind 2005 was er in totaal 35.228 ha onder effectief natuurbeheer. Dit getal ligt in werkelijkheid hoger indien
de categorie "natuurgebieden met goedgekeurd beheerplan via particulieren" becijferd zou kunnen worden
(naar schatting 1.000 ha). Momenteel is dit nog niet mogelijk en wordt ervoor gekozen om deze categorie
nog niet toe te voegen aan het totaal. Op basis van verfijning van digitalisering gebeurt momenteel ook een
controle van deze totaaloppervlakte. Eind 2005 bedroeg de totale oppervlakte aangewezen natuurreservaat
5.369 ha. Ondertussen (tot midden 2006) werden 14 nieuwe natuurreservaten erkend met een oppervlakte
van 288 ha en werden reeds erkende natuurreservaten uitgebreid met een oppervlakte van 360 ha. De
totale erkende oppervlakte privaat natuurreservaat bedraagt momenteel 11.033 ha. Daarnaast zijn er 24
dossier voor een oppervlakte van 324 ha in proces voor goedkeuring. De totale oppervlakte bosreservaat
bedraagt eind 2.273 ha en draagt rechtstreeks bij tot de plandoelstelling. Daarnaast beschikt overigens
8.566 ha bos over een uitgebreid beheerplan en 27.694 ha over een beperkt beheerplan. In 2005 werd er
voor 1.140 ha openbaar bos en voor 31 ha privébos een uitgebreid beheerplan (volgens het vernieuwd
besluit) opgesteld en voor 590 ha privébos een beperkt beheerplan.
+/Het jaarlijkse aankoopritme van natuur- en bosgebied doen stijgen tot 3.000 ha
Door de vertraging bij de notariële akten is enkel het definitieve cijfer voor 2005 bekend. In totaal werd er
toen voor 2.027 ha natuur- en bosgebied gekocht. (i.e. 728 ha natuurgebied en 623 ha bos en te bebossen
gronden door de overheid; 676 ha door erkende terreinbeherende verenigingen). In 2006 werd ca. 343 ha
natuurgebied en 151 ha bos en te bebossen gronden effectief aangekocht, en gebeurde de vastlegging voor
een bijkomende oppervlakte van ca. 232 ha natuurgebied. Daarnaast zijn vastleggingsdossiers in procedure
voor goedkeuring voor een oppervlakte van ongeveer 417 ha.
+
Inrichten van 20.000 ha natuur via natuurinrichting, bosuitbreiding en natuurontwikkeling
Een totaalcijfer is moeilijk te generen vanwege overlapping tussen de verschillende categorieën en het
gebrek aan recente gegevens voor natuurontwikkeling. Tot medio 2006 werden 5 natuurinrichtingsprojecten
(NI) afgerond voor een totale oppervlakte van 693 ha. Er zijn 18 NI-projecten lopende voor een totale
oppervlakte van 8.553 ha. Hiervan zijn er 17 in uitvoeringsfase, voor 1 dient het projectrapport nog
goedgekeurd te worden. Voor het project Blankaart wordt eerst nog de eerder ingestelde oppervlakte
herzien. Voor Averbodebos en -heide en voor Zoerselbos is het onderzoek naar haalbaarheid afgerond en
het projectvoorstel opgemaakt. Voor 3 andere gebieden loopt een haalbaarheidsonderzoek. Sinds 1994 tot
midden 2006 werd 2.368 ha gronden bebost of aangekocht voor bosuitbreiding. Vanaf 2004 komt dit neer op
1.636 ha. Voor het jaar 2004 bedroeg de bijkomende oppervlakte waar natuurontwikkeling werd uitgevoerd
ca. 6.000 ha.
nv
Milieukwaliteit afstemmen op de ecologische vereiste van de kwetsbare soorten en habitats in
gebieden in het VEN, de groen-, park-, buffer- en bosgebieden en in de speciale beschermingszones t
De relatie van de milieukwaliteit, randvoorwaarden en natuurdoeltypen werden in kaart gebracht en getoetst
met gegevens van monitoring. Een kwantitatieve opvolging is nog niet voorhanden. De mogelijkheden
hiertoe worden momenteel onderzocht.
nvt
Het soortenbeleid versterken: stopzetten van het verlies aan biodiversiteit
Tot nu toe (medio 2006) werden 16 Rode Lijsten opgesteld, waarvan deze van de zoogdieren en van de
broedvogels herzien zijn. Er zijn 7 soortenbeschermingsplannen in uitvoering. Uit het natuurrapport 2005
blijkt enkel voor de soorten van bossen en wetlands een verbetering op te treden.
De oppervlakte met beheerovereenkomsten voor natuurgerichte maatregelen doen toenemen tot
+/16.500 ha
De totale oppervlakte waarvoor beheerovereenkomsten werden afgesloten komt midden 2006 op 3.686 ha.
Er werden natuurgerichte overeenkomsten afgesloten voor de aanplanting en onderhoud van 238 km heg en
87 ha houtkanten, 980 ha werd opgenomen voor weidevogelbeheer en 6,2 ha voor hamsterbescherming . Er
werd ca. 7,6 ha poelen (her)aangelegd of in onderhoud opgenomen. Voor 1.290 ha werden
beheerovereenkomsten afgesloten voor specifiek beweiden of maaien van grasland of beheer ook gericht op
weidevogels, 180 ha botanisch beheer van akkers en grasland en 1.135 ha voor het beheer van
perceelsranden.
+
Instellen van een gebiedsdekkend systeem van wildbeheerseenheden (200) en bosgroepen (19)
+
Op 1 september 2006 zijn 176 wildbeheerseenheden (WBE) erkend, voor 1 WBE is de jaartermijn van de
erkenning verlopen en verlenging in procedure, voor 1 WBE is de 5-jaartermijn van de erkenning verlopen
en werd geen aanvraag voor verlenging ontvangen. Voor 3 nieuwe WBE's is de erkenningsprocedure
lopende. Er werden 17 pilootprojecten bosgroepen opgestart, waarvan er 12 erkend zijn. Twee bosgroepen
bereiden hun erkenningsaanvraag voor 2007 voor en de opstart van de twee laatste bosgroepen is in
voorbereiding.
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Verbeteren van de ondersteuning van lokale besturen
nvt
In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst, cluster natuurlijke entiteiten, zijn op dit ogenblik in totaal
ongeveer 250 projecten in uitvoering. Daarnaast wordt de laatste reeks GNOP-projecten ook nog afgewerkt.
Voor 2006 werden in de 1ste en 2de ronde samen 160 nieuwe projecten ingediend. Van deze nieuwe
projecten werden reeds 61 projecten goedgekeurd en opgestart. Voor de ondersteuning van de uitvoering
van projecten werden bij de lokale besturen 155 minawerkers ingezet.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
In het kader van de afbakening van de natuur- en bosstructuur werden de buitengebiedregio's en de
actieprogramma's verder uitgewerkt. Voor de regio's Veldgebied-Brugge-Meetjesland, Neteland en
Hageland, werden de ontwerpen van ruimtelijke visie, uitgewerkt op basis van de wetenschappelijke
gebiedsinformatie, en van actieprogramma gefinaliseerd en voor formeel advies voorgelegd. Er werden
tevens voorstellen geformuleerd voor agrarische gebieden die in aanmerking komen voor een
herbevestiging van hun bestemming. Voor de regio's Limburgse Kempen en Maasland, Leiestreek,
Noorderkempen en Schelde-Dender werden de onderzoeksnota's uitgewerkt en overleg met betrokkenen
opgestart. Voor de regio's Zenne-Dijle/Pajottenland, Vlaamse Ardennen, Krekengebied-Waasland en KleinBrabant/Antwerpse Gordel, werd de voorbereiding opgestart van de bouwsteennota's. De
instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van de speciale beschermingszones (SBZ) gelegen in de 6
natuurrichtplanprojectgebieden werden midden 2006 afgewerkt. In het natuurrichtplanproces zelf van deze 6
pilootprojecten ging de aandacht vnl. naar overleg met stakeholders. Eind 2006 zijn deze natuurrichtplannen
in de fase van voorlopige goedkeuring. Ter inrichting van de Natuurlijke Structuur zijn de projecten Uitkerkse
Polder, Meetkerkse Moeren, Bourgoyen-Ossemeersen, Bergerven, Turnhouts Vennengebied, Latemse
Meersen en Noordduinen momenteel in uitvoering. Het dossier Osbroek-Gerstjens is nog in procedure voor
goedkeuring. Voor de Blankaart wordt een aangepast projectvoorstel voorgelegd. Het onderzoek naar de
haalbaarheid voor Averbodebos en -Heide en voor Zoerselbos is afgerond. Het onderzoek naar de
haalbaarheid van de projecten Bos t'Ename, Kolisbos en Torfbroek is nog lopende. Over de
natuurverbindingsgebieden werd een concept voorgelegd met voorstellen voor bijsturing van de regelgeving
en vereenvoudiging van het proces.
Begin 2006 werd in totaal 20.200ha natuurgebied en bosreservaat door ANB beheerd (militaire domeinen
inclusief). Er wordt geïnvesteerd in een verhoging van de mechanisatiegraad en beveiliging van de
terreinploegen, en meer aandacht gegeven aan coördinatie voor effectievere beheeruitvoering. Hierdoor is
de achterstand in de opmaak van de beheerplannen zelf nog niet volledig ingehaald. Naast het reguliere
beheer werden verscheidene projecten voor eenmalige inrichting opgestart. In 2006 werden tot nog toe 14
nieuwe natuurreservaten erkend met een oppervlakte van 288ha en werden reeds erkende natuurreservaten
uitgebreid met een oppervlakte van 360ha. De totale erkende oppervlakte privaat natuurreservaat bedraagt
momenteel 11.033ha. Voor de subsidiëring van éénmalige inrichtingswerken in erkende natuurreservaten
zijn 36 projecten in uitvoering en werd 1 project gerealiseerd. Nieuwe wetgeving in uitvoering van het
Bosdecreet (subsidieregelingen, beheerplannen en criteria duurzaam bosbeheer) werd geïmplementeerd bij
openbare en privébosbeheerders, waarbij bosgroepen een cruciale rol spelen in de toepassing van de
criteria duurzaam bosbeheer. Het erkenningssecretariaat en -comité voor bosexploitanten en kopers zijn
operationeel. Tot op heden zijn er 225 bosexploitanten en 12 kopers erkend. Vanaf 2006 is het project
Groenjobs op kruissnelheid gekomen, en zijn alle toegekende 120 VTE ingezet op het terrein.
Ter bescherming van bestaande bossen werd in een eerste fase een methodiek voor de semi-automatische
opmaak van de boskaart ontwikkeld. Voor de bosdatabank werd reeds een bedrijfsanalyse en een
behoeftendefinitie uitgevoerd. Er werd ook gestart met de ontwikkeling van een documentbeheersysteem
voor de raadpleging van juridische adviezen.
In 2006 werd tot nu toe 343 ha natuur- en bosgebied effectief aangekocht, gebeurden 49 vastleggingen voor
de aankoop van natuurgebieden en pachtuitwinningen voor ca 232 ha, en werd een voorstel tot aankoop
voorgelegd voor ongeveer 417 ha. Op basis van de definitieve actes konden ook de juiste cijfers voor 2005
berekend worden: inclusief voorkooprecht werd 727,6 ha natuurgebied verworven door de afdeling Natuur,
de erkende terreinbeherende verenigingen verwierven samen 675,9 ha, en de afdeling Bos en Groen
verwierf 622,3 ha. Gezamenlijk werd er dus 2025,9 ha verworven. Aandachtsgebieden voor bosuitbreiding
werden geselecteerd op basis van de 'gewenste bosstructuur'. Naast de 10.000 ha netto bosuitbreiding
moeten er nog 3.900 ha compensatiebossen worden gerealiseerd. Ter realisatie hiervan is reeds een
oppervlakte van 5.205ha, voor stadsbossen en compensatiebossen, in kaart gebracht. Daarnaast zijn er nog
andere projecten zoals de regionale bossen, historische bosgebieden met een totaal van 8.695 ha (incl.
compensatiebossen) gepland of in uitvoering. Momenteel wordt actief gewerkt aan de integratie van deze
projecten binnen het proces 'afbakening van het buitengebied' alsook binnen de afbakening van een aantal
stedelijke gebieden. De geplande subsidieregeling voor verwerving van te bebossen terreinen voor
openbare besturen is nog in voorbereiding.
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In het najaar 2006 wordt de serpeling geherintroduceerd in de bekkens van de Nete, Demer, Maas, BovenSchelde en IJzer en worden de nodige beheermaatregelen met de waterbeheerders afgesproken. Voor een
aantal zeldzame vissoorten (o.a. Habitatrichtlijnsoorten) werden de trajecten waar ze voorkomen in kaart
gebracht en beheermaatregelen voorgesteld aan de waterbeheerders. Op basis van het Life-project hamster
werden er ondertussen contracten afgesloten voor 32 ha hamstervriendelijk beheer. Het afwegingskader
voor het gedoogbeleid van de bever in Vlaanderen werd afgerond. Voor de bestrijding van de Rosse
stekelstaar werd een voorstel van actieplan opgestart. Tenslotte werden 9 vogelopvangcentra
gesubsidieerd. De analyse van gebruik en voorkomen van wildsoorten laat toe om tot een wetenschappelijk
onderbouwd wildbeheer te komen.
Op basis van het beheerconcept "Harmonisch Park- en Groenbeheer" is een actieplan uitgewerkt. De
opmaak van beheerplannen voor de parkdomeinen in beheer bij ANB is lopende. Pilootprojecten voor de
opmaak van beheerplannen van andere eigenaars en andere type domeinen zoals campings en
recreatiedomeinen zijn opgestart. Het stedelijk groen werd voor heel Vlaanderen in kaart gebracht als
insteek voor een uitgebouwde parkenwebsite.
Het ontwerp-besluit inzake de toegankelijkheidsregeling werd intern afgestemd en aan een juridisch advies
onderworpen. Het overleg met de externe doelgroepen is in voorbereiding. Het aantal gemeenten dat de
cluster 'natuurlijke entiteiten' ondertekende is gestegen tot 230 en het aantal ingediende projecten tot 160.
Ter ondersteuning van de lokale besturen worden momenteel ook 155 minawerkers ingezet. In het kader
van het natuurrichtplanproces werd een uitgebreid communicatieproject met de betrokken doelgroepen
uitgevoerd. De conclusies van de conferentie "Samenwerken aan een draagvlak voor natuur' zijn het
startpunt van nieuwe benaderingen voor het doelgroepenbeleid. In samenwerking met het
landgoederenforum werd een eerste conceptnota over 'landgoed' opgesteld en mogelijkheden voor het
beheer van deze gebieden geformuleerd. Om de werking m.b.t. beheerovereenkomsten verder te
optimaliseren werden voor het PDPO II concrete maatregelen uitgewerkt, o.a. bedrijfsaanpak met
maatregelen via bedrijfsplanners en resultaatsverbintenissen op basis van structurele monitoring.
In uitvoering van het Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan GEB werd de visievorming afgerond. Voor
een aantal gebieden werd ook de huidige ecologische kwaliteit in kaart gebracht, en doelstellingen en
maatregelen geformuleerd om deze te verbeteren. Er wordt vorm gegeven aan de organisatiestructuur om
tot uitvoering te kunnen overgaan. In het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide werd een bestrijdingsplan
van Amerikaanse vogelkers in uitvoering gebracht, een gebiedsplan voor heideherstel opgesteld en
maatregelen tegen verdroging uitgewerkt (uitvoering onder het nieuwe Lifeproject). In het kader van het
grensoverschrijdend rivierherstel in de Grensmaas gebeurde een concrete uitwerking van de aanleg van
grinddrempels en van de monitoring. Onder het programma van het Drie-Landen-Park is het actieplan voor
de ontwikkeling van de groene gordel in uitvoering gebracht. Voor de uitvoering van het natuurluik van de
Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium en de actualisatie van het Sigma-plan is de opmaak
van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Zwingebied opgestart, en gebeurde een inrichtingsstudie
voor verscheidene gebieden.
Internationaal is er verder bijgedragen aan de harmonisering van rapportering over biodiversiteit en aan de
uitwerking van de biodiversiteitindicatoren.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
eerste natuurrichtplan definitief goedgekeurd
Informatiesets van Natuurgebiedendatabank uitgebreid
Technische vademeca principes harmonisch park- en
groenbeheer klaar
Uitvoeringsbesluit soortenbescherming goedgekeurd
Gebiedsdekkende inventarisatie inheemse boom- en
struiksoorten Vlaanderen
Uitvoeringsbesluit (decreet) soorten
Uitvoeringsbesluit schaderegeling
Ontwerpbesluit 'toegankelijkheidsregeling' is uitgewerkt
Code goede natuurpraktijk herzien en goedgekeurd

Oorspronkelijke
Huidige
Status
verwachting
verwachting
vertraa 2007
2006 EINDE
gd
MIDDEN
vertraa 2006
2004 EINDE
gd
EINDE
op
2007 EINDE
schema
vertraa 2007
2004 EINDE
gd
MIDDEN
gerealis 2006
2005 EINDE
eerd
BEGIN
vertraa 2006
2005 EINDE
gd
MIDDEN
vertraa 2007
2005 EINDE
gd
MIDDEN
vertraa 2007
2004 MIDDEN
gd
BEGIN
2004 EINDE
vertraa 2007
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Startinventarisatie van de acht belangrijkste Vlaamse bostypes (in
2010 BEGIN
het kader van bosreservaten) uitgevoerd
Uitgebreide monitoring van 12 Vlaamse Natuurreservaten

2006 MIDDEN

Groepscertificeringssysteem domeinbossen operationeel

2005 BEGIN

Lange Termijn Plan Bosbouw en actieplan Bosbouw zijn
goedgekeurd

2004 MIDDEN

Indicatoren
Aantal erkende bosexploitanten
Aantal erkende bosgroepen
Aantal gemeenten met een project 'Harmonisch park en groenbeheer'
Aantal gemeenten die de cluster 'natuurlijke entiteiten' van de
samenwerkingsovereenkomst ondertekenen
Aantal ha landbouwgrond met goedgekeurd dossier voor bebossing sinds 1997
Aantal herziene Rode Lijsten (totaal)
Aantal nieuw gecreëerde groenjobs voor verenigingen
Aantal nieuw opgestelde rode lijsten
Aantal nieuwe minawerkers bij gemeenten
Aantal soortenbeschermingsplannen in opmaak
Aantal soortenbeschermingsplannen waarvan de uitvoering is opgestart
Aantal subsidiedossiers 'toegankelijkheid'
Aantal beheersplannen voor eigen parkdomeinen
Aantal goedgekeurde natuurrichtplannen

gd
EINDE
op
schema
op
schema
gerealis 2006
eerd
BEGIN
vertraa
gd
Realisati
e
225
(2006)
12
(2006)
53
(2006)
224
(2006)
1152
(2006)
2 (2006)
120
(2005)
2 (2006)
155
(2005)
2 (2006)
7 (2006)
57
(2006)
3 (2006)
0 (2006)

Doelstelli
ng
350
(2007)
19 (2008)
150
(2007)
308
(2007)
1664
(2008)
120
(2007)
2 (2006)
162
(2004)
3 (2006)
7 (2007)

7 (2007)
6 (2007)

Aanpak prioriteiten 2007
Evaluatie instrumentenmix (cf. OD 1 bij SD 1 Beleidsnota)
Het Vlaams gebiedsgericht natuurbeleid zet voor het beheer en de inrichting van de open ruimte diverse
instrumenten in. Om een naar kosten/baten optimaal natuurbeleid te kunnen voeren is een permanente
monitoring en objectieve evaluatie van de efficiëntie en effectiviteit van de ingezette instrumenten
noodzakelijk. In het najaar van 2006 wordt de studie "Evaluatie van de billijkheid van
milieubeleidsinstrumenten: pilootstudie natuurbeleid" opgestart en doorheen 2007 verder uitgewerkt. Ook
wordt gewerkt aan de objectieve evaluatie van natuurbeleidsinstrumenten waarbij voor de Vlaamse biotopen
en habitattypes de geschiktheid van de mogelijke beleidsinstrumenten zal nagegaan worden
(reservaatbeheer door overheid of verenigingen, beheersovereenkomsten of regelingen inzake ruimtelijke
ordening). Tenslotte zal ook werk gemaakt worden van een aanbeveling voor monitoring. Die aanbeveling
moet in de toekomst toelaten om voor alle natuurbeleidsinstrumenten de effectiviteit te meten, wat nu slechts
in beperkte mate mogelijk is. Op basis van de evaluaties en de gebruikte ecologische, economische en
maatschappelijke criteria kan dan met de betrokken uitvoerders nagegaan worden of het juridische kader
en/of het uitvoeringsconcept dient aangepast te worden om de efficiëntie en effectiviteit van het
instrumentarium te verhogen.
Afbakenen en invullen van de natuur- en bosstructuur (cf. OD 4 bij SD 4 Beleidsnota)
De ruimtelijke visies op de natuurlijke en agrarische structuur, die in 2005 en 2006 werden uitgewerkt,
vormen de basis voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor herbestemmingen en
voor afbakening van de gebieden van het VEN en de natuurverwevingsgebieden. Voor de regio's
Haspengouw-Voeren en Kust-Polders-Westhoek worden initiatieven genomen voor de opmaak van de
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor de tweede reeks buitengebiedregio's worden de ruimtelijke visie en het
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operationele uitvoeringsprogramma in 2007 gefinaliseerd en in navolging van beslissingen van de Vlaamse
Regering hierover kunnen de planningsprocessen voor prioritaire RUP's worden opgestart. Voor de andere
regio's worden in 2007 de ruimtelijke visies voorbereid.
Op basis van de pilootnatuurrichtplannen wordt begin 2007 gestart met de grondige evaluatie van het
natuurrichtplanproces. Deze evaluatie moet leiden tot een vernieuwd en performant planningsproces met
betrekking tot het gebiedsspecifieke natuurbeleid. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de opmaak van
wetenschappelijk en juridisch onderbouwde instandhoudingsdoestellingen (IHD) per Europese Speciale
Beschermingszone (SBZ) en dit binnen een fasering gericht op het opmaken van de IHD voor alle SBZ
tegen 2010 zoals gesteld in de Habitatrichtlijn. Daarna wordt per SBZ gestart met het uitwerken van
maatregelen voor het realiseren van de IHD in het kader van concrete projecten of gebiedsspecifieke
plannen. Bij de opmaak van deze instandhoudingsmaatregelen zal rekening worden gehouden met een
geïntegreerde beleidsaanpak en met de diverse socio-economische belangen. Lokale initiatieven voor de
planning en de uitvoering van instandhoudingsmaatregelen kunnen ondersteund worden.
Duurzaam beheren van natuur- en bosgebieden (cf. OD 4 bij SD 1 Beleidsnota)
Prioritaire aandacht gaat naar de opmaak en uitvoering van beheerplannen van de Vlaamse natuur- en
bosreservaten en de gebieden in eigen beheer. Voor het beheer van de domeinen door derden blijft de
nadruk liggen het versterken van de samenwerking met en ondersteuning van de betrokken actoren (bv.
regionale landschappen, bosgroepen, verenigingen,…). Met betrekking tot de bestaande instrumenten
inzake samenwerking voor duurzaam beheer wordt werk gemaakt van een evaluatie, onderlinge afstemming
en waar nodig bijsturing en aanvulling. Daarnaast worden ook nieuwe benaderingen onderzocht zoals het
geïntegreerde beheerplan, beheergoepen, particulier natuurbeheer. Verder wordt het terreinbeheer van
verenigingen, lokale besturen en bosgroepen ook rechtstreeks ondersteund door de inzet van groenjobs.
Achterstallige beheermaatregelen of herstel van gebieden worden binnen specifieke projecten aangepakt.
Met de financiële ondersteuning van Europa worden volgende nieuwe Lifeprojecten opgestart: Averbodebos
en -heide, Turnhouts Vennengebied, Stropersbos en 'De Zwinduinen en -polders' en het grenspark
Kalmthout. Natuurherstel, natuurinrichting en beheer gaan hierbij samen met een verhoging van de
landschappelijke waarde en de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. In 2007 zullen naar verwachting
een tiental bosbeheerplannen voor een totaal oppervlakte van 1350ha worden opgestart. De recente
toename aan projecten tot het opstellen van een uitgebreid bosbeheerplan, zal leiden tot een verhoogde
instroom van subsidiedossiers. Binnen het project certificering zal onderzocht worden of een gemengd
groepscertificeringsproject in de context van de bosgroepen haalbaar is. Tevens zullen concrete stappen
gezet worden om vanuit de ondersteuning aan de vzw Fair Timber te werken aan de
gelijkwaardigheidsvereisten voor certificering van duurzaam bosbeheer in Vlaanderen.
Het landgoed als nieuw concept in het natuurbeleid (cf. OD 4 bij SD 1 Beleidsnota)
Het gevoerde overleg over het concept "landgoed" wordt verder gezet op basis van een actieplan. Concreet
maakt men werk van de formulering van "principes van harmonisch landgoedbeheer" naar analogie met de
"principes van harmonisch park- en groenbeheer" en met de verdere uitwerking van het "geïntegreerde
beheersplan".
Soortenbeleid versterken (cf. OD 2 bij SD 3 Beleidsnota)
De uitvoering van 8 bestaande soortenbeschermingsplannen wordt opgestart of voortgezet: het
ooievaarsproject wordt afgerond in 2007; onder het hamsterproject wordt het aantal overeenkomsten
'hamstervriendelijke beheer' met de landbouwers verhoogd, gemonitord en geëvalueerd; het Lifeproject
vleermuizen geeft een nieuwe impuls aan de uitvoering van het soortenbeschermingsplan vleermuizen; het
beverplan wordt op projectmatige basis uitgevoerd binnen het kader van de bekkenbeheerplannen; en de
plannen voor hazelmuis en visarend worden opgestart.
Voor de herstelprogramma's van de kwabaal, kopvoorn en serpeling worden potentiële waterlooptrajecten
geëvalueerd voor herintroductie van deze soorten. Deze programma's worden geïntegreerd in de
organisatiestructuur en werking van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Hierbij worden in
overleg met de waterbeheerder via de bekkenbeheerplannen beheermaatregelen geïmplementeerd voor
deze soorten zoals ook voor vissoorten van bijlage II van het Decreet voor Natuurbehoud zoals kleine en
grote modderkruiper, rivierdonderpad, beekprik en bittervoorn. In het vooruitzicht van een EU-verordening
voor de bescherming van het Europese palingbestand worden concrete stappen genomen om hieraan te
voldoen (i.e. Integraal Waterbeleid, palingbeheerplannen).
In het nieuwe programma voor plattelandsontwikkeling (2007-2013) werden beheerovereenkomsten voor
hamsters, weidevogels en akkervogels opgenomen. De beheerovereenkomsten voor akkervogels zijn nieuw
en worden tegen eind 2006 uitgewerkt. Alle soortgerichte beheerovereenkomsten zullen gebiedsgericht
ingezet worden binnen beheergebieden, afgebakend op basis van realistische criteria.
Voor de controle van invasieve soorten wordt conform Europese afspraken de controle van Rosse
stekelstaart opgestart. Op de militaire domeinen wordt de bestrijding van Amerikaanse vogelkers op grote
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schaal in uitvoering gebracht. Na aanpassing aan de Europese aanbevelingen (cf. Habitatrichtlijn) kan het
ontwerp uitvoeringsbesluit inzake soortenbescherming, waarin de versnipperde soortenwetgeving werd
samengebracht, in 2007 goedgekeurd en gepubliceerd worden. Dit besluit zou ondermeer het kader
omvatten voor de vergoeding van schade veroorzaakt door beschermde diersoorten.
Toegankelijkheidsregeling bos en natuurgebieden/reservaten vernieuwen (cf. OD 3 bij SD 2
Beleidsnota)
Na de interne voorbereiding van een nieuwe en identieke regelgeving inzake toegankelijkheid voor de
Vlaamse bossen en natuurreservaten/gebieden wordt in 2007 een uitgebreid doelgroepenoverleg gehouden
met oog op afwerking van het ontwerpbesluit. Aansluitend zal bijzondere aandacht uitgaan naar de
ondersteunende maatregelen en initiatieven zoals de opmaak van een ideeënboek rond het uitwerken van
toegankelijkheidsregelingen. In 2007 wordt ook een vademecum Integrale Toegankelijkheid Harmonisch
Park- en Groenbeheer gelanceerd. Dit is een code van goede praktijk om parken en groengebieden
toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke handicap.
Harmonisch park en groenbeheer stimuleren (cf. OD 1 bij SD 2 Beleidsnota)
In 2007 wordt het ontwerp actieplan voor het openbare park- en groenbeleid gefinaliseerd met als kern het
'Harmonisch Park- en Groenbeheer'. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het bieden van
rechtszekerheid, de volwaardige integratie van groen in planologische processen, het bundelen van de
krachten en het ontwikkelen van duurzame ondersteuningsmechanismen. T.b.v. het 'bundelen van krachten'
wordt een thematische pocket 'groenbeleid' ontwikkeld, gekoppeld aan thematische discussie- en
vormingsdagen voor lokale mandatarissen. Tegen 2007 wordt gemikt op 150 gemeenten met een project
'Harmonisch parkbeheer'. Het geheel wordt gestimuleerd door gerichte subsidie en door de
samenwerkingsovereenkomst. In 2007 wordt werk gemaakt van een toevoeging van het aspect 'monitoring'
aan de beheerplanning. Op het vlak van bomenbeheer wordt in 2007 gewerkt aan technische richtlijnen voor
parken. Beoogd wordt de methodiek voor het ontwikkelen van bomenbeheerplannen aan lokale besturen
aan te reiken. Ter ondersteuning hiervan wordt gestart met de ontwikkeling van een digitaal beheerssysteem
op maat van lokale besturen.
Samenwerking verder stimuleren (cf. OD 5 bij SD 1 Beleidsnota)
In het kader van het Integraal Waterbeleid, het geïntegreerde beheer van de kustgebieden en de
geïntegreerde visievorming voor ruimtelijke planning wordt de samenwerking met andere sectoren versterkt
om een gepaste integratie van natuur- en bosbehoud te verzekeren. Op Vlaams niveau wordt met de
sectoren toerisme en recreatie, met de waterbeheerders en met de landeigenaars verder onderhandeld over
een samenwerkingskader. Op basis van het draagvlakonderzoek in 2006 wordt begin 2007 een symposium
"Samenwerken voor de natuur" georganiseerd. Er wordt naar gestreefd om nieuwe partnerschappen vast te
leggen die toelaten om de oppervlakten natuur-, bos- en groengebieden sneller te doen toenemen. Door
middel van Lifeprojecten krijgt de samenwerking een bijkomende stimulans. Een maximale participatie van
betrokken actoren & doelgroepen en de uitbouw van een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak wordt
hierbij beoogd. Lopende voorbeelden zijn de Lifeprojecten 'DANAH' (Defensie en NatuurHerstel) 'Turnhouts
Vennengebied', 'Stropers', 'Averbodebos en -heide', 'Zwinduinen' en Grenspark Kalmthout. Via het charter
rond het bosgebied Lage Kempen wordt een ruimer partnerschap opgezet met de deelnemende lokalen
besturen om voor het projectgebied een overkoepelende visie rond duurzame recreatie en toerisme te
realiseren.
Met de vertegenwoordigers van de verschillende hengeldisciplines en de visserijcommissies wordt gewerkt
aan codes van goede praktijk. Er wordt eveneens gewerkt aan een vereenvoudiging van de regelgeving om
te komen tot een betere handhaving. Via overleg o.m. bij de opmaak van bekkenbeheerplannen wordt een
afstemming nagestreefd met andere natuurgebruikers en -functies.
De nieuwe reglementering betreffende de wildbeheereenheden, gericht op een efficiëntere werking en
vermindering van de adminstratieve lasten, wordt verder toegepast bij de erkenningen. Naar verwachting zal
dit in 2007 leiden tot een verdere stijging van het aantal erkende wildbeheereenheden.
Internationale samenwerking
In 2007 wordt gevolg gegeven aan de opgezette evaluatie van het Vlaams Fonds Tropisch Bos en worden
desgevallend de nodige programmatorische en beheersmatige bijstellingen gerealiseerd. De uitvoering van
het Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan (GEB) met Nederland wordt opgestart met de opmaak van de
uitvoeringskaders en de ontwikkeling van de gebiedsspecifieke uitvoeringsplannen.
Uitbreiding van monitoringsprogramma's
De monitoringsprogramma's worden verder toegespitst op de steeds toenemende vereisten van
internationale rapporteringen en om de kennis van natuurlijke systemen uit te breiden. Voor 2007 wordt er
bijkomende monitoring voorzien inzake Natura 2000, de Habitat- en Vogelrichtlijn (meer bepaald de IHD's
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voor de specifieke beschermingszones) en de Kaderrichtlijn Water. De ontwikkeling van een geïntegreerd
gebiedsinformatiesysteem is cruciaal om een effectievere gebiedsspecifieke wetenschappelijke
onderbouwing te verzekeren zowel voor beleids- en beheerplanning en voor de opmaak van de
instandhoudingsdoelstellingen als voor adviesverlening. Bij de uitbouw van de 'biologische monitoring' is het
daarom belangrijk om in samenwerking met INBO de nodige architectuur en interne verbanden in kaart te
brengen.
De monitoring van Vlaamse natuurreservaten die volgens een specifiek protocol loopt, krijgt eind 2006 een
eerste evaluatie om dan in 2007 op ruimere schaal toegepast te worden. Ook dient in 2007 een principiële
beslissing genomen te worden omtrent het opzetten van de tweede gewestelijke bosinventaris die
noodzakelijke gegevens dient op te leveren. Deze data zijn nuttig voor zowel het natuur- als bosbeleid, maar
eveneens nodig in het kader van de rapporteringen volgend uit het Kyoto Protocol.
Voorzien in voldoende natuur en bossen (cf. Od2 bij SD2 en OD1 bij SD3 Beleidsnota)
Het verwervingsbeleid is gericht op het uitbreiden van bestaande natuurreservaten en -domeinen evenals
bossen tot grote aaneengesloten entiteiten waarbinnen ecologische processen maximaal sturend kunnen
zijn. De nagestreefde oppervlakte moet habitats in een gunstige staat en leefbare populaties van
internationale en regionale soorten duurzaam in stand kunnen houden en ligging moet toelaten om habitats
en soorten van internationaal en regionaal belang in elke eco-regio duurzaam in stand te kunnen houden.
De verwerving van patrimonium is prioritair georiënteerd op de habitattypes en biotopen van soorten in (i)de
Speciale Beschermingszones (Natura 2000), (ii)het VEN en de GNBS, (iii)de groene
gewestplanbestemmingen en de duinendecreetgebieden, (iv)de beschermde landschappen en
ankerplaatsen (erfgoedlandschappen) en (v)de overstroombare valleien met hoge waterbergingscapaciteit,
(vi)regio's waar nood is aan betere afstemming tussen ecologische, landschappelijke en recreatieve functie
van natuur en bos. Binnen deze gebieden gaat de hoogste aandacht naar natuur die gekenmerkt wordt door
onder meer een hoge zeldzaamheid/kwetsbaarheid, een hoge uniciteit en een geringe of onbestaande
vervangbaarheid. Ook waar het functioneren van de corridors tussen bestaande grote natuurentiteiten
bedreigd wordt op korte termijn, krijgt verwerving een hoge prioriteit.
In het kader van de ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium en het Sigmaplan wordt in nieuwe
natuur geïnvesteerd in en rond het Zwin en langsheen de Schelde. In 2007 wordt de verwervingsplanning
verder verfijnd en zullen ook de aandachtszones voor aankopen van natuurgebieden in kaart worden
gebracht voor elke provincie en voor de Maritieme kustduinen.
Voor bosuitbreiding worden de geplande projecten waar een lokalisatiestudie voor werd uitgevoerd en de
reeds deels gerealiseerde projecten verder gezet, waarbij stadsbossen, prioritair gerangschikt staan. Indien
opportuun en gesteund door een lokaal draagvlak zullen nieuwe projecten worden opgestart. In de rand rond
Brussel wordt bijzondere aandacht besteed aan het vrijwaren van groene ruimten en aan de toegankelijkheid
ervan voor het publiek. Daarbij wordt, ter versterking en verbreding van de maatschappelijke benutting van
deze groene ruimten, een intense samenwerking met de lokale besturen opgezet.

19. Gebiedsgericht beleid
Opvolging van de plandoelstellingen
Versterken en verbeteren van de milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit in de beoogde gebieden door
een gedifferentieerde aanpak van milieuproblemen en maatwerk op niveau van gebied
De focus ligt hierbij op het inrichtingsinstrumentarium voor het buitengebied, op de uitbouw van het
plattelandsbeleid en een Vlaamse grondenbank en op het stedelijk milieubeleid. Momenteel wordt gewerkt
aan een meer kwantificeerbare opvolging van deze plandoelstelling.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
In het kader van PDPO I (2000 - 2006) bleef in 2006 de Vlaamse co-financiering voor provinciale
plattelandsprojecten en voor de natuur- en bosmaatregelen op hetzelfde peil. Hierdoor konden onder meer
opnieuw een reeks plattelandsprojecten worden uitgevoerd met het oog op het milieubehoud,
landschapszorg, dorpskernvernieuwing en basiszorg op het platteland en werden met toenemend succes
nieuwe beheerovereenkomsten gesloten met landbouwers. In 2006 werd het Vlaams strategisch plan voor
plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 door de Vlaamse regering goedgekeurd. Ter
voorbereiding van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II) werd in juni
2006 vanuit leefmilieu een gecoördineerde insteek voorbereid. Financieringsmogelijkheden voor
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herstelmaatregelen in het kader van het behoud van Natura 2000-gebieden en bosbehoud werden
ingeschoven. Voor wat het leefmilieuluik betreft zal ook het toekomstige hoofdstuk
'Landbouwmilieumaatregelen' (As 2) op de ingeslagen weg verdergaan. Uitgewerkte maatregelen voor As 3
(Diversificatie en leefkwaliteit) werden ingeschoven in PDPO II zodat een Europese co-financiering voor
maatregelen van plattelandsbeleid in Vlaanderen gegarandeerd wordt in die periode. Het ontwerp van PDPO
II werd in juli 2006 principieel goedgekeurd en in het najaar aan de Europese Commissie ter goedkeuring
voorgelegd.
In 2006 werd gewerkt aan de optimalisatie van de inrichtingsinstrumenten. Intussen werden 30
agenderingsnota's opgemaakt en goedgekeurd. Landinrichting is vereenvoudigd en meer flexibel gemaakt.
Daarbij wordt vooraf een planprogramma gemaakt voor de motivering van een aantal inrichtingsprojecten.
Het planprogramma voor de Gentse Kanaalzone is door de Vlaamse regering goedgekeurd en de
planbegeleidingsgroep werd opgericht. Planprogramma's Plateau van Moorsel en Brugse Ommeland zijn in
procedure gesteld. Meer en meer vormen inrichting, verwerving en beheer een onderdeel van ruimere
projecten. Voorbeelden hiervan zijn het flankerend beleid in het kader van het Schelde-estuarium en
actualisatie Sigma-plan, Zeebrugge, Linkerscheldeoever (LSO) en RSO Antwerpen, Oosterweelverbinding,
... Binnen het Europees project FARLAND werd met Europese partners een toekomstvisie voor inrichting in
Europese context uitgewerkt. In 2006 konden i.k.v. de Samenwerkingsovereenkomst drie nieuwe niveau-3
gebiedsgerichte projecten worden opgestart, waaronder één stedelijk: Park Spoor Noord.
De goedkeuring van het decreet Vlaamse Grondenbank werd voorzien in 2006. Alle begunstigden van
rechten van voorkoop en koopplicht zijn hierover ingelicht, protocols zijn in voorbereiding en notarissen
werden op de hoogte gebracht. Er werden verscheidene lokale grondenbanken opgericht: deze zorgen
ervoor dat overheidsinitiatieven kunnen doorgaan met een beperking van de impact op open-ruimtegebruikers.
Stedelijk milieubeleid heeft een nieuwe stimulans gekregen doordat het door Europa als prioriteit wordt
beschouwd. Het Vlaamse standpunt betreffende de Europese Thematische Strategie van het Stadsmilieu
werd opgesteld. In het Nationaal Strategisch Referentiekader van de Structuurfondsen (NSRK) werd voor de
prioriteit 'stedelijke ontwikkeling' input geleverd voor de doelstelling 'leefkwaliteit'. De strategietekst werd
reeds principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. De studie 'Stimuleren van duurzaamheid in het
ruimtelijke instrumentarium' heeft ideeën aangereikt om het stedelijk milieubeleid sterker te verankeren in
een toekomstig RSV 2.
Het milieubeleid bleef in 2006 betrokken bij de diverse planningsprocessen rond de Vlaamse zeehavens, het
Economisch Netwerk Albertkanaal en duurzame bedrijventerreinen. Op die manier werden milieu- en
natuurdoelstellingen op een efficiënte manier ingebracht in deze processen. Een studie m.b.t. transport en
veiligheid is lopende. Een studie over hinderbeleid en ruimtelijke ordening werd afgewerkt. De aandacht voor
luchtkwaliteit in diverse projecten neemt toe. Vooral fijn stof speelt dan een rol.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Status

Decreet inrichting in werking

2007 MIDDEN

Op
schema

2007 EINDE

nieuw

2007 BEGIN

nieuw
vertraag
d
vertraag
d
vertraag
d
vertraag
d
vertraag
d
vertraag
d
gerealis
eerd
op
schema

Formulering beleidsaanbevelingen en algemene adviezen
door IPO afgerond
Implementatie PDPO II
Opstellen nieuw programmeringsdocument
plattelandsontwikkeling
Opstellen visie op het platteland en Vlaams
plattelandsbeleidsplan
Uitbouw van indicatoren voor opvolging van kwaliteit en
leefbaarheid van plattelandsgebieden
Grondenbank is operationeel

2005 MIDDEN
2005 EINDE
2005 EINDE
2004 BEGIN

Uitbouw consulteerbare databank (LMIS,
2005 MIDDEN
landmanagementinformatiesysteem)
Goedkeuring samenwerkings - en afsprakennota tussen VLM
2005 MIDDEN
en RL door beide partijen
Uitwerken van leefkwaliteit binnen het deel Stedelijke
2006 BEGIN
Ontwikkeling van het NSRK
Ontwikkeling van set indicatoren rond stedelijk milieu

2006 EINDE

Huidige
verwachting

2006 EINDE
2008 EINDE
2008 EINDE
2007 BEGIN
2006 EINDE
2006 EINDE
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Indicatoren
Aantal gefinancierde plattelandsprojecten per jaar
Aandeel goedgekeurde plattelandsprojecten dat rechtstreeks bijdraagt tot het
milieubeleid
Aantal ha verworven via lokale grondenbanken

Realisati
e
80
(2005)
20
(2005)
130
(2005)

Doelstellin
g
70 (2006)
15 (2006)
260 (2006)

Aanpak prioriteiten 2007
Insteek van leefmilieu in PDPO consolideren en vergroten (cf. OD 5 Beleidsnota)
In het kader van de nieuwe Europese programmaperiode voor plattelandsontwikkeling (2007-2013) wordt
een Vlaamse strategie en een nieuw programmeringsdocument (PDPOII) voorgelegd aan de Europese
Commissie in het najaar van 2006. Het beleidsdomein LNE zal in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor
de uitvoering van de maatregelen voorzien in as 2 (Landbeheer), as 3 (Leefkwaliteit van het platteland) en
de horizontale Leader-as (as4) en in beperkte mate as 1 (Competitiviteit van Land- en Bosbouw). In het
nieuwe PDPO zal vanaf 2007 aandacht gaan naar de maatregelen uit het huidige PDPO die positief
geëvalueerd werden en waarvoor continuering aangewezen is. Specifieke aandacht kan in het kader van as
2 gaan naar beheerovereenkomsten voor soortenbescherming, perceelsrandenbeheer, erosiebestrijding, en
naar bosbouwmaatregelen. Het PDPO II kan met betrekking tot beheerovereenkomsten enkele nieuwe
elementen bevatten, zoals bedrijfovereenkomsten met maatregelen en het systeem met aanbestedingen.
Daarnaast kunnen ook enkele nieuwe agromilieumaatregelen en compenserende betalingen worden
voorzien, zoals de beheerovereenkomst akkervogels, diensten ten behoeve van integraal waterbeheer en
compenserende betalingen voor waterpeilaanpassingen in NATURA 2000 gebieden en voor het bergen van
water in overstromingsgebieden. Deze nieuwe maatregelen zullen in 2007 geïntegreerd worden in de
Vlaamse wetgeving. De Vlaamse wetgeving m.b.t. beheerovereenkomsten zal ook aangepast worden aan
de nieuwe Europese verordeningen die gerelateerd zijn aan het PDPO. Het gaat meer concreet om de
financiering, de uitvoeringsbepalingen, de controle en de monitoring van beheerovereenkomsten. In as 3
worden de inrichtingsmaatregelen vooral toegespitst op recreatief medegebruik, geënt op de
omgevingskwaliteiten en worden provinciale plattelandsprojecten en projecten in Leader-gebieden onder
meer ingezet voor de opwaardering van natuurlijk en cultureel erfgoed. De besparingen op de Europese
begroting vereisen een verhoogde inspanning van de Vlaamse overheid. Het beleidsdomein LNE heeft niet
enkel een significante rol te spelen in het kader van het PDPO, maar ook bij de uitbouw van het Vlaams
geïntegreerd plattelandsbeleid. Een belangrijke bijdrage tot het succes van de beheerovereenkomsten is de
inzet van de bedrijfsplanners die gezamenlijk met de landbouwers gebiedsgericht en op maat van het bedrijf
bedrijfsplannen opmaken en in dat verband beheerovereenkomsten laten sluiten met de landbouw.
Bijstellen van inrichting en grondmobiliteit (cf. OD 6 Beleidsnota)
In 2007 wordt gewerkt aan een nog snellere inrichting en grondmobiliteit in belangrijke projecten. De
inrichtingsinstrumenten worden verder vereenvoudigd, er worden instrumenten ontwikkeld die op maat van
een project kunnen worden ingezet en de begroting wordt vereenvoudigd. Ook in de lopende projecten
worden de bestaande mogelijkheden soepel en creatief ingezet (vereenvoudigde ruilverkaveling,
natuurinrichting en landinrichting, werken op basis van overeenkomsten, overeenkomsten lokale
grondenbanken,...) in functie van snellere realisaties op terrein. Nieuwe mogelijkheden worden verkend en
uitgetest in onder meer de koppelingsgebieden van de Gentse Kanaalzone, grove groententeelt NoordoostLimburg, Stokstorm, mestverwerking als aanvulling op het flankerend beleid Sigma.
Projecten zoals de uitvoering van werken (natuurcompensatie), het tot stand brengen van grondmobiliteit
(overeenkomsten lokale grondenbanken, (vrijwillige ruilingen tussen particulieren,...) of het uitvoeren van
voorbereidende studies landbouw-economische analyses) in het kader van bv. Sigma, Gentse Kanaalzone,
... zijn prioritair. Hiernaast is het van belang om de ruilverkavelings-, landinrichtings- en
natuurinrichtingsprojecten in uitvoering zo efficiënt mogelijk en binnen aanvaardbare termijnen te kunnen
afronden. Zo kunnen de reeds genomen engagementen t.o.v. provincies, gemeenten en andere partners
worden nagekomen. Door de uitvoering van de projectmaatregelen sneller op mekaar te doen volgen,
worden de projecten ook merkelijk efficiënter en goedkoper."
Oprichten van een grondenbank (cf. OD 6 Beleidsnota)
De goedkeuring van het decreet Vlaamse Grondenbank werd voorzien in 2006. Alle overheden die
ressorteren onder het beleidsdomein milieu kunnen dan beroep doen op de Vlaamse Grondenbank.
Daarnaast dienen alle rechten van voorkoop en koopplichten gecentraliseerd bij de Vlaamse Grondenbank
aangeboden te worden. Hiervoor worden een interactief e-loket en een Landmanagement-
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informatiesysteem, dat toegang geeft tot alle perceelsgebonden informatie, uitgebouwd. Daarnaast is er een
meldpunt voor aanbiedingen van onroerende goederen aan de overheid en kunnen beroepslandbouwers
beroep doen op de grondenbank voor een ruilprogramma op vrijwillige basis. Nieuwe lokale grondenbanken
worden ingesteld om de impact van initiatieven (havenuitbreiding, aanleg infrastructuren, bosuitbreiding,
natuurontwikkeling,...) op grondgebruikers te beperken.
Regionale Landschappen (cf. OD 7 bij SD 1 Beleidsnota)
De Regionale Landschappen werden opgericht in het kader van het doelgroepenbeleid uit het Natuurdecreet
maar zijn geëvolueerd tot een eerder gebiedsgericht instrument. De focus van deze projecten zal meer
concreet worden vastgelegd. In elk geval moet de opdracht van een regionaal landschap vanuit het
natuurbeleid duidelijker worden zodat de projecten opgevolgd en geëvalueerd kunnen worden. Het
uitvoeringsbesluit op de Regionale Landschappen zal in die zin worden gewijzigd.
Ondersteuning en integratie van leefmilieu in stedelijke ontwikkelingsprojecten
Europa voorziet in de Structuurfondsen financiële middelen voor vier prioriteiten. Volgend op het zesde
Milieuactieprogramma van de EU is ook stedelijke ontwikkeling een prioriteit. In het Nationaal Strategisch
Referentiekader (NSRK) werd deze prioriteit verder uitgewerkt. In 2007 zullen er stedelijke
ontwikkelingsprojecten uitgewerkt worden die de focus leggen op de versterking van de economie, de
verbetering van de mobiliteit, de verbetering van de leefkwaliteit en van het sociaal-cultureel leven in de
stedelijke gebieden. Gezien deze projecten ook leefmilieu aspecten omvatten, zal er, naast de gevraagde
financiering vanuit Europa, voorzien worden in (financiële) ondersteuning vanuit Vlaanderen.

20. Actoren: doelgroepen
Opvolging van de plandoelstellingen
Via een optimale betrokkenheid van doelgroepen en andere maatschappelijke actoren het draagvlak
+
voor het beleid en de inhoudelijke kwaliteit van de beleidsinstrumenten verhogen
Via een betrokkenheid van de doelgroepen bij enerzijds de ontwikkeling van beleidsinstrumenten en
anderzijds de evaluatie van het ingezet instrumentarium kan de kennis en ervaring van de doelgroep in
rekening gebracht worden. Dit met het oog op het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de
beleidsinstrumenten. De vorm van de interactie is afhankelijk van de doelstelling ervan, het onderwerp, de
betrokken doelgroep en de fase in de beleidscyclus.
Een grotere responsabilisering en verinnerlijking van de milieuverantwoordelijkheden door de
+
doelgroepen bereiken
Doelgroepen zijn niet enkel de veroorzakers van de milieuproblemen maar dragen ook een deel van de
oplossing er van in zich. Een wisselwerking tussen hun kennis over hun activiteiten en een verdere
bewustmaking over de invloed op het milieu van deze activiteiten werkt responsabiliserend. Dit kan
initiatieven van de doelgroep zelf zoals bijvoorbeeld het aangaan van vormen van samenwerking met de
overheid, het ontwikkelen van codes van goede praktijk en de implementatie van milieuzorgsystemen
stimuleren.
De milieubelasting van de sectoren waarvoor in de planperiode een actief doelgroepenbeleid werd
verder gezet op opgezet, verminderen en daarmee bijdragen tot de thematisch vastgelegde
milieudoelstellingen (doeltreffendheid beleid verhoogt)
Het opzetten van een gestructureerd doelgroepenbeleid vraagt extra inspanningen van de milieuoverheid.
Met het oog op een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen worden die inspanningen gericht op die
doelgroepen die een belangrijk deel van de actuele milieudruk veroorzaken.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Het accent van de uitvoering van dit project van het Milieubeleidsplan lag in de eerste fase volledig op de
doelgroepen industrie, landbouw en consumenten.
Binnen de Vlaamse milieuoverheid werkten werkgroepen voorstellen uit om het doelgroepenbeleid concreet
te maken voor de industrie en voor de landbouw. Na consultatie van de respectieve doelgroeporganisaties
en adviesraden keurde op 12 juni 2006 de beleidsraad de uitvoeringskaders en actieprogramma's (2006)
voor beide doelgroepen goed. De uitvoering van de actieprogramma's is inmiddels gestart. Voor het
verruimen van een gestructureerd doelgroepenbeleid naar de consumenten werden na een
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omgevingsanalyse, verkennende gesprekken gevoerd bij zowel doelgroeporganisaties als de betrokken
overheidsdiensten om naar hun verwachtingen/mogelijkheden in dit kader te peilen. Dit resulteerde in een
eerste overlegvergadering waarop een plan van aanpak verder geconcretiseerd werd. Ook andere actoren
zoals vakbonden en leefmilieu- en natuurverenigingen werden geïnformeerd en geconsulteerd over het
doelgroepenbeleid en andere aspecten van participatie.
De ervaring met 2 industriële pilootsectoren leidde tot concrete aanbevelingen voor de ontwikkeling van het
doelgroepenbeleid industrie. Met de pilootsector voedingsnijverheid werd via intensief overleg een
doelgroepprogramma ontwikkeld als instrument voor een geïntegreerd milieubeleid op maat van de
doelgroep. Dit werd eind maart ondertekend door minister Peeters en FEVIA-Vlaanderen en UNIZO. De
uitvoering is voorzien tussen 2006 en 2010. Deze vorm van gestructureerd doelgroepenbeleid wordt
uitgebreid naar prioritaire sectoren binnen de hoofddoelgroepen industrie en landbouw. Het gaat om
sectoren die maximaal kunnen bijdragen tot een verlaging van de milieudruk. De milieuoverheid voorziet
extra inspanningen om deze sectoren op een structurele manier bij het beleid te betrekken. Aan de hand van
een ontwikkelde selectiemethodologie (op basis van de milieudruk) en in overleg met ambtelijke en politieke
verantwoordelijken zullen de prioritaire doelgroepen binnen de industrie en de landbouw geselecteerd
worden. Vervolgens wordt de samenwerking met de prioritaire sectoren opgestart met het oog op het maken
een doelgroepprogramma voor elke geselecteerde sector.
Recenter gaat er ook meer aandacht uit naar de dienstverlenende rol van de cel doelgroepenbeleid om
medewerkers van het beleidsdomein te assisteren bij het in praktijk brengen van doelgroepenbeleid. Door de
invoering van BBB is de cel doelgroepenbleid ondergebracht in de Afdeling Milieu-integratie en subsidiëringen van het departement.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
Goedkeuring beleids- en implementatieplan 'industrie' en
'landbouw'
Prioritaire doelgroepen voor verruimen van gestructureerd
doelgroepenbeleid geïdentificeerd
Doelgroepprogramma ondertekend door doelgroep industrievoedingsnijverheid
Formulering aanbevelingen op basis van de evaluatie van het
pilootproject voedingsnijverheid

Oorspronkelijke
verwachting
2004 EINDE
2004 MIDDEN
2006 BEGIN
2006 MIDDEN

IMA versie 2 voedingsnijverheid goedgekeurd

2006 EINDE

Aanstelling doelgroepcoördinator consumenten

2006 MIDDEN

Aanstelling doelgroepcoördinator industrie

2006 MIDDEN

Aanstelling doelgroepcoördinator landbouw

2006 MIDDEN

Ontwerp van afsprakennota i.v.m. aanpak beleidsinteractie
met doelgroep landbouw

2006 MIDDEN

Handleiding "betrekken van doelgroepen" afgerond

2006 EINDE

Intern informatiebestand is omgezet in een gebruiksvriendelijk
2007 EINDE
en toegankelijk bestand
Indicatoren
Aantal vragen voor assistentie bij doelgroepeninteractie

Status

Huidige
verwachting

gerealis
2006 BEGIN
eerd
vertraag
2006 EINDE
d
gerealis
eerd
op
2006 EINDE
schema
op
schema
vertraag
d
gerealis
eerd
gerealis
eerd
op
schema
op
schema
nieuw

Realisatie
7 (2006)

Doelstelling
12 (2006)

Aanpak prioriteiten 2007
Selecteren van en ontwikkelen van doelgroepprogramma's voor prioritaire sectoren binnen industrie
en landbouw (cf. OD Beleidsnota)
In 2006 startte de uitvoering van het Doelgroepprogramma Voedingsnijverheid als instrument voor een
milieubeleid op maat van een specifieke sector. Deze vorm van gestructureerd doelgroepenbeleid wordt
uitgebreid naar prioritaire sectoren binnen de hoofddoelgroepen industrie en landbouw. Het gaat om
sectoren die maximaal kunnen bijdragen tot een verlaging van de milieudruk. De milieuoverheid voorziet
extra inspanningen om deze sectoren op een structurele manier bij het beleid te betrekken. Aan de hand van
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een ontwikkelde selectiemethodologie (op basis milieudruk) en in overleg met ambtelijke en politieke
verantwoordelijken zullen de prioritaire doelgroepen binnen de industrie en de landbouw geselecteerd
worden. Vervolgens wordt de samenwerking met de prioritaire sectoren opgestart met het oog op het maken
een doelgroepprogramma voor elke geselecteerde sector.
Implementeren doelgroepenbeleid consumenten met focus op energie en mobiliteit (cf. OD
Beleidsnota)
De consumenten vormen een belangrijke doelgroep omdat ze nog veel stappen kunnen zetten die leiden tot
minder milieudruk. In 2007 wordt gewerkt aan de uitvoering van het actieprogramma doelgroepenbeleid
consumenten. Hierbij gaat speciale aandacht naar energie (omzetting energie-efficiëntierichtlijn) en mobiliteit
(ecoscore en fiscaliteit).

21. Actoren: burgers
Opvolging van de plandoelstellingen
Het draagvlak voor het milieubeleid en de kwaliteit van het beleid verhogen

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
De TWOL-studie betreffende het participatieluik van het Verdrag van Aarhus werd afgerond en vormt de
basis om plannen en programma's desgevallend aan te passen. De informatie op de websites van het
beleidsdomein werd afgestemd, o.m. voor milieugegevens die actief openbaar moeten worden. Daarmee
werd gezorgd voor de implementatie van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de verspreiding van
milieu-informatie vanaf 1 januari 2006 ( tweede luik van het verdrag van Aarhus). Doelgroepbrochures die
het Milieubeleidsplan voorstellen aan de landbouw en de aan de industrie werden in overleg met deze
sectoren opgemaakt. Inzake participatief beleid werd een beleidstekst voorbereid.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
Lijst met te ontsluiten info i.k.v. toepassing van het verdrag
van Aarhus klaar
TWOL-studie juridische aspecten participatieluik Aarhus
afgerond
Brochure over Milieubeleidsplan voor doelgroep industrie
gepubliceerd
Website 'www.milieubeleidsplan.be' vernieuwd en
geactualiseerd

Oorspronkelijke
verwachting
2006 MIDDEN
2005 EINDE
2005 MIDDEN
2006 MIDDEN

Afwerken internationale/ nationale case interactief beleid

2004 EINDE

Beleidstekst interactieve beleidsvorming is goedgekeurd

2006 MIDDEN

Draaiboek interactieve besluitvorming is afgewerkt

2006 BEGIN

Status
vertraag
d
gerealise
erd
gerealise
erd
vertraag
d
vertraag
d
vertraag
d
vertraag
d

Huidige
verwachting
2006 EINDE

2006 EINDE
2006 EINDE
2006 EINDE
2006 EINDE
2006 EINDE

22. Actoren: maatschappelijke organisaties
Opvolging van de plandoelstellingen
De actieve rol van de milieu- en natuurverenigingen versterken binnen het natuur- en milieubeleid
Maatschappelijke organisaties bij het beleid betrekken
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Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
De tweede fase van de samenwerkingsovereenkomsten 2005-2007 werd opgevolgd. Verder werd uitvoering
gegeven aan het besluit inzake de erkenning en subsidiëring van verenigingen en aan het besluit inzake
projectmatige ondersteuning. Aandacht ging ook naar het betrekken van socio-economische verenigingen bij
het beleid, in de eerste plaats door ondersteuning van de milieuwerking van de vakbonden. Voor
volwassenen (basis-educatie) werd een verklarende woordenlijst opgemaakt en werd de werking van de
sector in kaart gebracht. Daarnaast krijgen jeugdgroepen verschillende instrumenten (wedstrijd, 'loslopende
prijsbeesten, bundel 'groenvoer voor jeugd, webstek www.fermweb.be, jerometer, ecospot) aangereikt om
milieuvriendelijk op kamp te gaan. Tot slot werd ook de NME-inventaris verder bekend gemaakt naar
volwassenen, socio-culturele en andere organisaties.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

overeenkomst BBL/VODO verlengd door Vlaamse
2004 MIDDEN
Regering
Inventaris subsidies socio-culturele organisaties
2004 EINDE
afgewerkt
Inventaris relevante actoren
2006 MIDDEN

Status

Huidige
verwachting

gerealisee
rd
gerealisee
2005 MIDDEN
rd
nieuw

Indicatoren
aantal ecoscans ingevuld

Realisatie Doelstelling
2274 (2006)

aantal hoeveproducten geregistreerd op site www.fermweb.be
aantal milieuprojecten voor socioculturele organisaties - vakbonden

283 (2006)
2 (2005)

23. Interne en externe integratie binnen de Vlaamse overheid:
organisatie
Opvolging van de plandoelstellingen
Verbeteren van de samenwerking tussen de administratieve entiteiten in het beleidsdomein Leefmilieu
+
en Natuur
Verhogen van de samenwerking met de andere beleidsdomeinen binnen de Vlaamse bevoegdheid

+/-

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Het uitvoeringsnetwerk voor het MINA-plan 3 functioneerde goed. Dit punt komt verder aan bod in het
project 'Planningscyclus' in het deel 'Instrumenten'. Er werd gewerkt aan de interdepartementale integratie
via de overlegfora over gezondheid, economie, ruimtelijke ordening, interne milieuzorg en sinds 2005 ook
over duurzame ontwikkeling. Bij de vorming van de nieuwe regering in 2004 werd de bevoegdheid voor
'duurzame ontwikkeling' immers bij de minister-president gelegd. Verdere informatie is te vinden in het
hoofdstuk 'Externe integratie: voorbeelden' en voor wat interne milieuzorg betreft, bij het deel 'Instrumenten'.
Veel energie ging naar het uittekenen en detailleren van een nieuwe structuur van de milieuadministratie, en
van de wijze van samenwerking en de taakafbakening binnen deze nieuwe structuur. Wat duurzame
ontwikkeling betreft werd in 2005 een formeel ambtelijk overleg opgestart, voornamelijk om tot een Vlaamse
strategie duurzame ontwikkeling te komen. De Vlaamse regering keurde de tekst van deze Vlaamse
strategie goed midden 2006. Zie ook bij het hoofdstuk 'Samenwerking met de andere gewesten en de
federale overheid'.
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Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling

2004 EINDE

In voege treden van de hervormingen in het
beleidsdomein Leefmilieu en Natuur

2006 BEGIN

Status

Huidige
verwachting

gerealise
2006 MIDDEN
erd
gerealise
erd

24. Externe integratie binnen de Vlaamse overheid:
voorbeelden
Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Gezondheid
De beleidsdomeinen Leefmilieu en Gezondheid werken nauwgezet samen. Ze volgen de activiteiten van het
1ste generatie Steunpunt Milieu & Gezondheid op en dragen zij bij tot de start van het steunpunt van de 2de
generatie steunpunten op 01/01/2007. Het 1ste generatie steunpunt voert sinds begin 2002 een humaan
biomonitoringprogramma uit met daaraan gerelateerd onderzoek. In mei 2006 werden de groepsresultaten
van de jongeren bekendgemaakt via een studievoormiddag, een persconferentie en lokale
informatiecampagnes.
Om de resultaten van het biomonitoringprogramma beleidsmatig te kunnen vertalen werd een fasenplan
ontwikkeld. Bij het biomonitoringsprogramma wordt flankerend onderzoek uitgevoerd zoals o.a. de
uitbreiding van de opvolgstudie naar ontwikkeling van astma en allergie bij opgroeiende kinderen. Het
afstemmen van milieumeetgegevens op de humane biomonitoringresultaten in de aandachtsgebieden van
de lopende meetcampagne loopt verder. Het model dat toelaat om de milieumeetgegevens te koppelen aan
de humane biomonitoringgegevens werd bijgesteld en toegepast op de biomerkerresultaten van de
jongeren.
De evaluatie van de blootstelling aan PAK's in Vlaanderen werd afgerond. Hierbij werden mogelijke
indicatoren voor de impact op de gezondheid onderzocht en werd een eerste inschatting gemaakt van de
blootsteling. Een meetstrategie en modellering van blootstellingsniveaus van niet-ioniserende
elektromagnetische straling werd op punt gesteld. De aard en de omvang van de blootstelling in Vlaanderen
zal daarmee in beeld worden gebracht.
Een pilootproject voor effectgerichte metingen om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te kunnen evalueren
startte begin 2006. Drie meetplaatsen werden weerhouden: Zelzate (industrieel gebied), Borgerhout
(stedelijk gebied) en Aarschot (als mogelijk achtergrondgebied). De eigenlijke meetcampagne (1 jaar) zal
eindigen in het najaar van 2007.
De invloed van milieugevaarlijke stoffen in de buitenlucht op de kwaliteit van de binnenlucht wordt nagegaan,
met specifieke aandacht voor kinderen. Ondertussen werden de metingen afgerond en werd gestart met de
interpretatie van de meetresultaten.
Op communicatievlak werden kernboodschappen ontwikkeld voor de betrokkenen onder de vorm van
steekkaarten. De kernboodschappen werden geselecteerd vanuit de behoeften rond dit thema van
bewoners, consumenten, bouwers, verbouwers en automobilisten.
Een actieplan cadmium werd uitgewerkt en voorgesteld. In dit kader werd een bijkomende studie
geïnitieeerd: "Geïntegreerde risico-analyse van de cadmium- en arseenbelasting in de Noorderkempen".
Hiermee zouden de humane biomonitoringsgegevens gekoppeld moeten kunnen worden aan
milieumetingen, verkregen in een ander kader. De metaalverontreiniging en de biobeschikbare
metaalconcentratie in bossen nabij Umicore wordt in kaart gebracht (ter afbakening en passend beheer).
Metaalconcentraties worden bepaald in palingen uit probleemwaters uit de Noorderkempen en een proefvlak
van energiegewassen werd aangelegd waarbij biomassa-opbrengst en fyto-extractie-capaciteit bestudeerd
worden.
Mobiliteit
Informatie hierover is voornamelijk terug te vinden bij het thema 'Verontreiniging door fotochemische stoffen'.
Ruimtelijke ordening
De focus in 2006 lag op de uitwerking van de studie over de knelpunten tussen ruimtelijke ordening en de
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milieuwetgeving. De geselecteerde thema's betreffen het integraal waterbeleid, het natuurbeleid
(vergunningen en toetsen), de milieueffectrapportage en de veiligheidsrapportering. De uiteindelijke
doelstelling is een afstemming en vereenvoudiging van de regelgeving.
De studie over 'het stimuleren van duurzaamheid in ruimtelijke instrumenten' geeft een aantal aanzetten voor
evaluatie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, met name inzake stedelijk beleid. Tevens werd
nagedacht op welke manier bepaalde milieu-aspecten kunnen ingepast worden in het ruimtelijk
instrumentarium. Thema's zijn o.m. de ondergrondse ruimte, de akoestische kwaliteit van woningen,
groennormen, luchtkwaliteit en milieuzonering. Een andere beknopte studie leert dat er bij de uitvoering van
het RSV al heel wat werd bereikt, maar ook dat er nog heel wat werk aan de winkel is om de gestelde
doelstellingen te realiseren. Een nieuw RSV wordt pas verwacht tegen 2012.
Landbouw
Het cross compliance systeem voor 2006 werd aangevuld met richtlijnen betreffende volksgezondheid,
diergezondheid en gezondheid van planten. Zoals voorzien worden de richtlijnen betreffende dierenwelzijn
voor 2007 toegevoegd.
De BBT-studie voor de veeteeltsector (watergebruik, afvalwaterzuivering, en nutriënt-, geur- en stofemissies)
nadert de voltooiing.
De biobrandstoffen zijn sterk aanwezig in de actualiteit. In Vlaanderen werden circa 1.000 ha koolzaad
geoogst in 2006. Er wordt van uitgegaan dat de gunning voor de productie van biodiesel en bio-ethanol in
het najaar 2006 door de federale overheid de teelt van landbouwgewassen (koolzaad, granen, maïs,
suikerbieten) voor de productie van biobrandstoffen nog zal aanzwengelen.
Meer informatie over de afstemming met landbouw is terug te vinden bij het thema 'Vermesting'.
Economie en energie
Informatie hierover is voornamelijk terug te vinden bij het thema 'Verandering van het klimaat door het
broeikaseffect'.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Evaluatie van het Steunpunt Milieu & Gezondheid klaar
Meetstrategie + modellering en metingen van blootstellingsniveaus van
niet-ioniserende electromagnetische straling voor de bevolking in
Vlaanderen
Onderzoek naar bruikbare indicatoren voor impact op de gezondheid ten
gevolge van blootstelling aan PAK's in de omgeving en risico-inschatting
van PAK's als voorbereiding op de ontwikkeling van richtlijnen - Evaluatie
van de bootstelling aan PAK's
Uitwerken en uitvoeren van een pilootproject voor effectgerichte metingen
om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te kunnen evalueren
studie « multifunctionaliteit van valleigebieden » is afgerond

Nieuwe emissieplafonds 2020 voor PM10, NOx, VOS, SO2 en NH3
Uitgewerkt maatregelenpakket klaar voor het mobiliteitsbeleid voor het
behalen van de luchtkwaliteitsnormen voor PM10 en NO2
Verkenning van nut een haalbaarheid toekomstscenario's mobiliteit
maatregelen lokale overheden bereiken luchtkwaliteitsnormen uitgewerkt
Gebiedsvisies voor economische hoofdgebieden houden rekening met
elementen van milieu- en natuurbeleid

Oorspronkel
Huidige
Statu
ijke
verwacht
s
verwachting
ing
gerea
2006 EINDE liseer
d
gerea
2006
liseer
BEGIN
d
2006
BEGIN

gerea
liseer
d

op
sche
ma
gerea
2006
2005 EINDE liseer
MIDDEN
d
op
2006
2007
sche
BEGIN
EINDE
ma
gerea
2004
2006
liseer
MIDDEN
MIDDEN
d
2007 EINDE nieuw
gerea
2007
liseer
MIDDEN
d
op
2007 EINDE sche
ma
2008
BEGIN
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Visie over de inpassing van milieumaatregelen in ruimtelijke
uitvoeringsplannen is beschikbaar
afgewerkte visie ruimte voor water

Opmaak PDPO 2007-2013

Indicatoren
Aantal plan-MER's uitgevoerd
aantal biologische landbouwbedrijven
aantal acties jaarlijks opgestart in uitvoering van NEHAP
beheersovereenkomsten milieumaatregelen plattelandsbeleid

op
sche
ma
gerea
2004
liseer
BEGIN
d
op
2005 EINDE sche
ma
2007
BEGIN

Realisatie
16 (2006)
182 (2006)
1 (2006)
6655 (2006)

2006
MIDDEN
2006
EINDE

Doelstelling
4000 (2010)
1 (2006)
5800 (2005)

Aanpak prioriteiten 2007
Algemeen
Werken aan een Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling
De Algemene diensten van het regeringsbeleid coördineren de opmaak en opvolging van een Vlaamse
strategie duurzame ontwikkeling. Vele DO-thema's hebben een expliciete milieu-invalshoek. De integratie
van leefmilieuaspecten in de andere sectoren is een cruciaal onderdeel van de Vlaamse strategie.
Leefmilieu bereidt de strategie mee voor en treedt, waar mogelijk, faciliterend op voor wat de andere
beleidsdomeinen betreft. Na goedkeuring zullen de voorziene projecten getrokken en/of opgevolgd worden.
In dezelfde context zullen voorstellen worden gedaan voor de invulling van het Steunpunt 'Duurzame
ontwikkeling', dat vanaf 2007 voor 5 jaar wordt opgericht.
Gezondheid
Vernieuwen van de werking van het Steunpunt Milieu en Gezondheid
In het kader van het Steunpunt Milieu & Gezondheid loopt het huidige humaan biomonitoringsprogramma
eind 2006 af. Het biomonitoringsprogramma biedt het noodzakelijke kader om de impact van verschillende
polluenten op de volksgezondheid op een geïntegreerde manier te evalueren. Een nieuw programma wordt
op poten gezet, na evaluatie van het huidige programma, en zal in de tweede helft van 2007 opgestart
worden.
Versterken van wetenschappelijke onderbouwing en optimaliseren van meetinspanningen in functie
van de volksgezondheid (cf. SD 1 en SD 2 Beleidsnota)
Een pilootproject voor het effectgericht meten van de impact van de luchtkwaliteit op de gezondheid in
Vlaanderen zal in de loop van 2007 meer duidelijkheid geven over de bruikbaarheid van een dergelijke
meetstrategie voor opvolging van problemen voor de gezondheid en het opsporen van bronnen van
vervuiling. Metingen werden opgestart om de invloed van schadelijke stoffen in de buitenlucht op de kwaliteit
van het binnenmilieu te bepalen, en dit voor kinderen als kwetsbare doelgroep. De eerste resultaten worden
verwacht in het najaar 2006, zodat in 2007 hiervoor concrete beleidsacties kunnen worden voorgesteld.
Coördineren en bijdragen aan de inhoudelijke uitwerking van het actieplan Cadmium voor de
Noorderkempen
Op 13 februari 2006 werd het actieplan cadmium voorgesteld. Het actieplan heeft als doelstelling een
overzicht te geven van de cadmiumproblematiek in Vlaanderen en van de maatregelen die worden genomen
om dit probleem verder op te lossen. Het plan besteedt aandacht aan de aanpak van de historische Cdvervuiling in alle compartimenten van het leefmilieu, bijkomende controles op de huidige emissies en
immisiewaarden en lopende en nieuwe milieuvergunningen en aan de impact van cadmiumblootstelling op
de volksgezondheid met de nadruk op het gebied Noorderkempen. Toch worden ook andere hotspots zoals
Hoboken in het plan opgenomen. Elke entiteit rapporteert driemaandelijks de stand van zaken. Het
merendeel van de acties met betrekking tot extra controles en extra metingen wordt in de loop van
2006beëindigd. Een aantal acties loopt verder in 2007 met onder meer de uitgebreide saneringswerken, de
studies met betrekking tot de effecten van Cd-blootstelling op de volksgezondheid en de eventuele
beplanting van braakliggende terreinen al dan niet gecombineerd met het telen van energiegewassen.
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Verder uitwerken strategie hormoonverstorende stoffen (cf. OD 2 Beleidsnota)
In 2006 zal een recent ontwikkelde strategie worden uitgetest om trends op te sporen - zowel in tijd als in
ruimte - in aandoeningen die op een verstoorde hormonale werking bij de mens kunnen wijzen en de
mogelijke verbanden met de aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen in het milieu. De resultaten
worden verwacht tegen eind 2006. Ze zullen toelaten om eind 2006 concrete beleidsaanbevelingen te
formuleren betreffende de verbetering van de aard,kwaliteit en registratie van de verzamelde gegevens en
om een eerste inschatting te maken van het voorkomen van aandoeningen die op een verstoorde hormonale
werking bij de mens kunnen wijzen. Tevens wordt voor 2007 onderzoek gepland naar het voorkomen in
mens en milieu en eventuele humane effecten van nieuwe chemicaliën meteen mogelijk endocrien
verstorend karakter. Hierbij wordt voornamelijk toegespitst op brandvertragers en perfluorverbindingen.
Mobiliteit
Werken aan behalen van luchtkwaliteitsnormen via het mobiliteitsbeleid
In uitvoering van het Fijn stof plan gaat er aandacht naar dynamisch verkeersmanagement, dat een
instrument is waarmee de verkeersdoorstroming kan verbeterd worden. Optimalisaties langs snel- en
gewestwegen moeten toelaten een oplossing te bieden voor de overschrijdingen van de fijn stof norm en de
NO2 norm. Verder zal in 2007 bijzondere aandacht gaan naar de luchtkwaliteit in binnenstedelijke gebieden.
Hierbij worden eerst de grotere steden en regionaal stedelijke gebieden begeleid, waarna ook ondersteuning
wordt gegeven aan kleinere gemeenten. Er werden in 2006 voorstellen gelanceerd voor de aanpassing van
de verkeersbelastingen. In 2007 zal hierover overleg gevoerd worden met de andere gewesten en de
federale overheid. Er zal ook aandacht besteed worden aan een verdere verbetering van de Ecoscoredatabank, die aan de basis ligt van de belastingshervormingen. Het premiestelsel voor roetfilters voor
vrachtwagens zal worden geëvalueerd. Daarnaast worden ook de andere steunmaatregelen, die waren
voorzien voor de ondersteuning van de installatie van roetfilters voor vrachtwagens, verder uitgewerkt. In
2006 staat de goedkeuring van het 'Actieplan milieuzorg in het Vlaams voertuigenpark' op de agenda. De
uitvoering ervan loopt tot 2010. Hierbij wordt ondermeer een graduele toename van de gemiddelde Ecoscore
van het Vlaams wagenpark voorzien, wordt een voortzetting van de uitbouw van een milieuvriendelijker
bussenpark nagestreefd en gaat ook aandacht naar energiezuinig rijden bij de Vlaamse overheid. Tot slot
gaat in 2007 bijzondere aandacht naar maatregelen die er voor moeten zorgen dat de emissies van de
zeescheepvaart en binnenvaart gereduceerd worden.

25. Samenwerking met de andere gewesten en
gemeenschappen en de federale overheid
Opvolging van de plandoelstellingen
Streven naar een grotere rol voor het Vlaams Gewest in internationale netwerken en regimes
Streven naar toegevoegde waarde bij de uitvoering van het Vlaamse Milieubeleidsplan en het federaal
plan voor Duurzame Ontwikkeling
Uitbouwen van een continue intergewestelijke samenwerking voor een geïntegreerde aanpak van
intergewestelijke vraagstukken
Werken aan een betere inzet van federale instrumenten om de Vlaamse milieudoelstellingen te behalen

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
De ICL heeft formeel beslist dat de voorbereiding van de ICL-beslissingen en de opvolging van de uitvoering
ervan, door de plenaire vergadering van de CCIM moet gebeuren. Hierdoor heeft het Vlaams gewest meer
invloed op de agenda van de ICL.
Binnen de CCIM is er verder werk gemaakt van de inventarisatie van de relevante EU-expertgroepen en is
de bevraging gestart van de CCIM structuren ten einde de lopende opvolging vanuit België in kaart te
brengen. Het secretariaat van de CCIM beschikt sinds begin 2006 over een electronische uitwisseling en
archivering van zijn documenten.
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Er zijn vorderingen gemaakt inzake diverse thematische Samenwerkingsakkoorden over Dierlijk Afval,
Flexibele Mechanismen voor klimaatbeleid, register voor broeikasgasemissierechten en Zware Ongevallen.
De Nationale Klimaat Commissie hakt de laatste knopen door in verband met de uitbouw van zijn
secretariaat en werkt aan de vastlegging van een Huishoudelijk Reglement...
Via de oprichting van 'Vlaams Overleg Marien-Maritiem', met brede interdepartementale samenstelling is een
betere Vlaamse coördinatie verzekerd voor alle bovengewestelijke aspecten van dit beleidsdomein:
kustzonebeheer, Noordzeebeleid, Europees en multilateraal beleid, ... Dit uit zich ondermeer in een
actievere opvolging van de CCIM stuurgroep Noordzee en Oceanen.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
goedgekeurde nationale strategie voor Duurzame Ontwikkeling

Huidige
Oorspronkelijk
Status verwachtin
e verwachting
g
vertraa 2006
2005 EINDE
gd
EINDE

Overzicht doelstellingen en maatregelen waar een goede
samenwerking met de federale overheid kritisch is voor de realisatie
ervan

2006 MIDDEN

CIRCA-databank CCIM is uitgebouwd

2006 MIDDEN

Overheveling van leefmilieu van raadscategorie II naar III
Vademecum voor Belgische coördinatie van EU- en multilateraal
beleid

vertraa 2006
gd
EINDE

gereali
seerd
gereali
2003 MIDDEN
seerd
gereali
2004 MIDDEN
seerd

26. Samenwerking met lokale overheden
Opvolging van de plandoelstellingen
Een algemene verbetering van het stedelijk milieu en het milieu in het buitengebied
Het lokale milieu- en natuurbeleid versterken zodat de lokale overheden in staat worden gesteld een
coherent en duurzaam milieubeleid te voeren
Sinds het opstarten van de ondersteuning van het lokale milieubeleid worden geleidelijk aan steeds meer
gemeentebesturen bereikt. In 2006 ondertekenden 81% van de gemeenten de
samenwerkingsovereenkomst. Voor de provincies geldt dat alle provincies al geruime tijd de
samenwerkingsovereenkomst ondertekenden.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Bij de opvolging van het algemene lokale milieubeleid ging bijzondere aandacht naar de
Samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling'.
Op 1 januari 2002 ging de eerste fase (2002-2004) van de Samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap
naar duurzame ontwikkeling' van start. Naast de klassieke milieuthema's (zoals water en afval, hinder en
natuur,bos en groen) maken ook thema's als tewerkstelling, ruimtelijke ordening, mobiliteit en energie deel
uit van deze overeenkomst. Via gebiedsgerichte en/of doelgroepgerichte werking wordt de samenhang
tussen al deze thema's en beleidsdomeinen bevorderd. De tweede fase (2005-2007) van de
Samenwerkingsovereenkomst (GK VR 24 mei 2004) werd verder opgevolgd. In 2006 werd gestart met de
uitwerking van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die in 2008 in werking zal treden.
Via de overeenkomst worden lokale overheden ook gestimuleerd en ondersteund om te werken met
indicatoren. Eind 2006 zijn al meer dan 1 op 3 gemeenten die de overeenkomst ondertekenden bezig met
het gebruik van indicatoren voor de opvolging van hun milieubeleid.
De website (www.samenwerkingsovereenkomst.be) werd verder onderhouden en er werden specifieke adhoc communicaties gedaan (mailing, checklist opmaak MJP). De werking van het bestaande Milieuoverleg
Lokale Overheden (MILO) werd verder uitgebouwd met specifieke thematische werkgroepen voor elk
onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst.
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Ter ondersteuning van de overeenkomsten met lokale overheden werden ook de
samenwerkingsovereenkomsten met de NGO's (BBL en VODO) opgevolgd (zie deel samenwerking met
maatschappelijke organisaties).

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
evaluatie van 2e fase van
Samenwerkingsovereenkomst
nieuwe Samenwerkingsovereenkomst lokale
overheden klaar
digitaal loket is beschikbaar - eerste fase
Website voor opvolging algemeen lokaal milieubeleid
verder uitgebouwd

Oorspronkelijke
verwachting
2006 MIDDEN
2007 MIDDEN
2006 MIDDEN
2004 EINDE

Indicatoren
aantal jaarlijks georganiseerde overlegmomenten
aantal jaarlijks georganiseerde vormingsmomenten
% gemeenten die Samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben
% provincies die Samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben

Status

Huidige
verwachting

gerealise
erd
op
schema
vertraagd 2006 EINDE
gerealise
erd
Realisatie
20 (2005)
15 (2005)
81 (2006)
100 (2005)

Doelstelling
20 (2006)
15 (2006)
81 (2006)
100 (2006)

Aanpak prioriteiten 2007
Nieuwe samenwerkingsvorm met lokale overheden ontwikkelen (cf. OD 2 Beleidsnota)
De nieuwe samenwerkingsvorm, die de huidige Samenwerkingsovereenkomst zal opvolgen vanaf 2008, is in
2006 voorbereid in overleg met provincies en gemeenten. Concrete aandachtspunten hierbij zijn werken met
resultaatsverbintenissen, minimale plan-, rapporterings- en controlelast, eigen beleidsruimte, integratie en
netwerking. Eind 2006 wordt de concrete uitwerking ervan voorgelegd aan de maatschappelijke adviesraden
en volgt het politieke besluitvormingsproces. Tegen de zomer van 2007 zal de samenwerkingsvorm worden
toegelicht aan de lokale overheden.
Digitaal loket lokale overheden uittesten en evalueren
In 2005 werd de idee gelanceerd om de communicatie met de lokale overheden met betrekking tot de
Samenwerkingsovereenkomst te vergemakkelijken door het oprichten van een digitaal loket. Dit digitaal loket
wordt in het najaar van 2006 opgestart. Langs deze weg kunnen lokale overheden intekenen op de
samenwerkingsovereenkomst en hun dossier bezorgen aan de Vlaamse overheid. Het digitale loket zal in
2007 worden uitgetest en na deze testperiode worden geëvalueerd. Indien de evaluatie positief is, zal het
project verruimd worden zodat in 2008 alle gemeenten en provincies ervan gebruik kunnen maken.

27. Internationaal beleid
Opvolging van de plandoelstellingen
Bereiken van een zo hoog mogelijk milieubeschermingsniveau op mondiaal, Europees, federaal en
Vlaams niveau, rekening houdend met het streefdoel van duurzame ontwikkeling

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Wat het Europese milieubeleid betreft, neemt het Vlaams Gewest in de tweede helft van 2006 het Belgisch
woordvoerderschap waar in de Europese ministerraden Milieu. In 2006 werd het EUdossieropvolgingssysteem in gebruik genomen en verder geoptimaliseerd. Een deel van de daarin
opgenomen documenten wordt via een website ook openbaar gemaakt. In de eerste helft van 2006 werden
alle lopende Europese onderhandelingsdossiers opgelijst ten behoeve van de Vlaamse Regering en het
Vlaamse parlement. Dat document 'Vlaamse Vinger aan de Europese Pols' werd ook besproken in de
Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. Tijdens die zitting werd ook dieper ingegaan op de
thematische strategie afval, de richtlijn afval en de richtlijn overstromingsgevaar.
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De aanpak voor de correcte toepassing en omzetting van de EU-regelgeving werd opnieuw of met meer
verfijning uitgetekend. De implementatie van EU-regelgeving wordt daarmee gestroomlijnd en de
regelgevingscapaciteit binnen het beleidsdomein meer gecentraliseerd. Deze aanpak blijft gebaseerd op
twee krachtlijnen: clusteren en pro-activiteit. In het kader van de correcte implementatie, respectievelijk
ratificatie van leefmilieuverdragen werden contacten gelegd met de Raad van State. Als gevolg hiervan werd
een studiedag georganiseerd waar de knelpunten inzake de Belgische implementatie en ratificatie van
leefmilieuverdragen werden besproken.
In de OESO-werkgroep 'Environmental Performance' werd de doorlichting van het Belgische milieubeleid
door de OESO voorbereid. Een werkgroep op Vlaams niveau werd belast met informatieverstrekking,
verschaffen van toelichting en met het nalezen van het ontwerprapport. In september 2006 verdedigde
België haar milieubeleid ten aanzien van de ander OESO-lidstaten.
Vlaanderen was gastheer voor de tweede Algemene Vergadering van het Interregionaal Netwerk voor
Duurzame Ontwikkeling (NRG4SD) in april 2006. Deze vergadering betekende ook het startschot voor
bilaterale samenwerking van Vlaanderen met Noordrijn-Westfalen, Baskenland en Catalonië inzake de
leefmilieuthema's van duurzame ontwikkeling.
De Vlaamse leefmilieuadministratie nam deel aan de voorbereiding van de 14de sessie van de Commissie
voor Duurzame Ontwikkeling (CSD 14) en aan CSD14 zelf die voor de periode 2006-2007 de thema's
energie, luchtverontreiniging, klimaatverandering en industriële ontwikkeling behandelt.
In het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling werden eind 2005 drie projecten voor
cofinanciering voor een bedrag van 105.000 EUR door het departement LNE goedgekeurd. Met deze
investering zullen over 2 à 3 jaar zowat 75.000 extra mensen voorzien worden van zuiver water in Mali,
Ecuador en Gambia. Voor 2006 werd hetzelfde bedrag vrijgemaakt.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Opstart dossieropvolgingssysteem

2005 BEGIN

Deelname aan en input in de ENCORE conferentie in Jamtland
2006 MIDDEN
(Zweden)
Hervormen VOIM en VLIM conform de nieuwe BBB-structuur
Aanpak van de omzetting van Europese Richtlijnen volgens
vernieuwde werkwijze
Stroomlijning rapportering EU

2006 EINDE
2006 EINDE

Status

Huidige
verwachting

gerealis
2006 BEGIN
eerd
gerealis
eerd
op
schema
op
schema

2007 MIDDEN

Verdediging van het Belgisch milieubeleid t.a.v. OESO-lidstaten 2006 MIDDEN
Visie leefmilieu versus handel uitgewerkt in dialoog met
2007 BEGIN
belangengroepen
Hernieuwing Samenwerkingsakkoorden met Letland, Litouwen,
2006 EINDE
Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Slovenië

gerealis
eerd
nieuw
nieuw

Realis
atie
Aantal milieuprojecten of samenwerkingsprogramma's dat Vl. (mee) opstart in andere
20
regio's in het kader van ontwikkelingssamenwerking (cumulatief).
(2006)
Vlaamse achterstand (%) in aantal om te zetten Europese Internemarktrichtlijnen tussen 1,0
0 en 1 jaar oud
(2006)

Indicatoren

Doelste
lling

1,0
(2007)

Aanpak prioriteiten 2007
Correcte toepassing van supra- en internationale regelgeving (cf. SD Beleidsnota)
De omzetting van Europese richtlijnen die nog niet, niet volledig of niet-correct werden omgezet, wordt tegen
eind 2007 volledig doorgevoerd. In 2007 wordt het omzettingstraject verder opgevolgd en uitgetekend,
waarbij de juridische impact van een richtlijn wordt onderzocht in functie van de te nemen
omzettingsmaatregelen. Voldoende middelen worden voorzien om de financiële bijdragen aan multilaterale
leefmilieuverdragen en samenwerkingsakkoorden uit te betalen (zowel de bestaande als toekomstige
verplichte bijdragen, evenals de vrijwillige bijdragen zoals goedgekeurd door de ICL).
Integratie van milieucriteria in ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding nastreven (cf. SD
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Beleidsnota)
Samenwerking met partners in de derde wereld wordt aangeboden voor zover het gaat om programma's of
projecten met een pilootkarakter en er een concrete meerwaarde aan verbonden is aangaande de kerntaken
van het milieubeleid. Deze maatregel geeft concreet uitvoering aan een aantal internationale engagementen
inzake milieu, duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding, en in het
bijzonder aan de zevende Millenniumdoelstelling (waarborgen van ecologische duurzaamheid). Voor wat
betreft zuiver drinkwater- en sanitatievoorziening zal in 2007 de cofinanciering van een aantal projecten in
ontwikkelingslanden via het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling voortgezet worden. Verder
worden in het kader van de flexibele mechanismen onder het Kyotoprotocol emissiekredieten verworven via
projecten in ontwikkelingslanden (zie ook thema klimaat). Ook in kader van biodiversiteit worden
ontwikkelingsprojecten gesubsidieerd. Daarnaast wordt in 2007, met het oog op capaciteitsopbouw en
technologietransfer, verder samengewerkt of nieuwe samenwerking opgestart met binnen- en buitenlandse
partners in het kader van samenwerkingsakkoorden met partnerlanden, interregionale samenwerking met
partnerregio's, Europese prioriteiten of prioritaire multilaterale organisaties.
Structurele uitbouw en stroomlijning van de Vlaamse participatie aan het supra- en internationaal
milieubeleid (cf. OD Beleidsnota)
Op Europees niveau worden in 2007 volgende dossiers prioritair opgevolgd: het klimaatdossier (de postKyoto besprekingen evenals de herziening van het EU-emissiehandelssysteem, de voorstellen m.b.t. 'carbon
capture and storage' en 'clean coal'-technologieën en de initiatieven voor de lucht- en scheepvaartsector), de
herziening van het Europees beleid inzake biodiversiteit, de bespreking van de wetgevende initiatieven die
aangekondigd staan in de thematische strategieën (afval, lucht, bodem, marien milieu, pesticiden, natuurlijke
rijkdommen en stedelijk leefmilieu) en de herziening van de IPPC-richtlijn. De REACH-verordening treedt in
principe in voege in 2007. De nodige voorbereidende stappen voor de correcte toepassing ervan worden
genomen in afstemming met de federale overheid. Multilaterale processen worden opgevolgd in functie van
de relevantie voor latere processen rond milieubeleid en/of in functie van latere rechtstreekse
implementatielast voor Vlaanderen. Aandacht gaat hierbij vooral naar de processen in het kader van UNEP,
UNECE, OESO en afzonderlijke verdragsprocessen. Met het oog op capaciteitsopbouw en
technologietransfer wordt getracht de milieu- en organisatorische technologie die in Vlaanderen ontwikkeld
werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage voor duurzame ontwikkeling. In het kader
van de interregionale samenwerking worden met partnerregio's in diverse landen gemeenschappelijke
standpunten naar EU en VN-niveau bepaald inzake verschillende milieuthema's zoals afval, bodem,
luchtkwaliteit, monitoring en indicatoren, klimaat en hernieuwbare energie. Tevens wordt ter zake ook de
bilaterale samenwerking verder uitgebouwd en geconcretiseerd door uitwisseling van kennis en expertise.
Noord-Rijn Westfalen, Catalonië, Wales en Baskenland zijn hiervoor prioritaire partners.

28. Beleidsvoorbereiding, -evaluatie en -opvolging
Opvolging van de plandoelstellingen
Afstemmen en uitbouwen van de gehanteerde kaders in de beleidscyclus en verbeteren van de
+
doorwerking ervan
De voorbije jaren werd bijkomende vooruitgang geboekt m.b.t. de afstemming binnen de beleidscyclus. De
koppeling met indicatorensets werd sterk verbeterd, alsook de afstemming met de begroting. Dit MJP vormt
een herkenbaar onderdeel van de begroting. Bovendien werden via de wijziging van het decreet (DABM)
afspraken gemaakt over de toekomstige samenhang tussen de regeer- en de planningscyclus. De volledige
afstemming met beleidsnota en beleidsbrieven en met de meer operationele plannen is nog geen feit. De
beleidsbrief 2006 werd wel in grote mate gebaseerd op een prioriteitennota, opgesteld door de
planningsgroep op basis van het ontwerp MJP. Alles werd voorzien opdat de afstemming tussen MJP en
beleidsbrief volledig zou zijn eind 2006.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Het MINA-plan 3 werd op 19 september 2003 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Voor de eerste maal
werd het volledige milieubeleid opgenomen en bijgevolg de volledige leefmilieubegroting. Het plan werd zo
opgebouwd dat het vlot kan dienen als kader voor de jaarlijks weerkerende rapporteringen en
programmeringen. In het MINA-plan 3 wordt voor het eerst een set van 30 sleutelindicatoren opgenomen,
voorzien van een stand van zaken. Voor de themahoofdstukken werden plandoelstellingen beter opvolgbaar

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1082

gemaakt door er operationele indicatoren aan te koppelen. Deze worden voortdurend geactualiseerd en
verfijnd. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in de opeenvolgende MJP's.
In 2004 werd een nieuwe Vlaamse regering gevormd. Een goede afstemming tussen het MINA-plan en het
regeerakkoord en de beleidsnota van de minister is een belangrijke voorwaarde voor het halen van de
doelstelling uit dit hoofdstuk. In 2006 werd het DABM hiertoe aangepast. Het MINA-plan zal in de toekomst
worden opgesteld op basis van het regeerakkoord en de beleidsnota. Een belangrijk gevolg hiervan is dat
het MINA-plan 3 in 2007 geactualiseerd zal moeten worden. De voorbereidingen hiervan, met o.a. een
grondige evaluatie van de uitvoering van het plan, werden in 2006 aangevat.
Door de wijziging van het DABM worden het MJP en de begroting met elkaar gekoppeld. Koppelingen
tussen de begrotingscijfers en -teksten en de maatregelen van het MJP werden voor het eerst gerealiseerd
in 2005. Vanaf 2005 wordt door de planningsgroep een prioriteitennota opgesteld, die de basis vormt voor
het MJP en voor de beleidsbrief. In 2006 werd de afstemming tussen beide vervolledigd.
Begin 2004 werden de uitgangspunten voor de organisatie van de uitvoering van het MINA-plan 3
goedgekeurd. Bovendien werden projectleiders en themacoördinatoren aangeduid. Een eenvormige
aansturing en uitvoering van de 41 projecten uit het Milieubeleidsplan is hierbij een belangrijk element.
Projectplannen (midden 2004) werden opgesteld en projectgroepen samengesteld. Gestandaardiseerde
rapporteringen volgden jaarlijks. Het systeem wordt van onderuit met gegevens gevoed en is intern ruim
toegankelijk.
Op het vlak van beleidsevaluatie werden een aantal projecten opgestart vanuit het Steunpunt
Milieubeleidswetenschappen. Een deel van de bekomen informatie werkte door in het tweede MIRA-BE
(midden 2005). Daarnaast werden verkennende oefeningen gemaakt om tot een meer in de planningscyclus
geïntegreerde evaluatie te komen voor het volledige beleidsdomein. De opdracht heeft geleid tot een
methodiek om met beleidsinformatiekaarten (BIK) te werken. Hierin wordt de cruciale beleidsinformatie voor
een thema op een overzichtelijke wijze bijeengebracht.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
Beheerovereenkomsten en sectorale plannen zijn
afgestemd op het MINA-plan 3
Overgangsdoelstellingen voor de periode 2007-2010 zijn
volledig uitgewerkt
Voorstel voor afstemming van de timing MINA-plan versus
regeerperiode is bekrachtigd
Ontwerp MJP 2007 is ingeschoven in de begroting
Volledige afstemming MJP/beleidsbrief

Oorspronkelijke
verwachting
2007 EINDE
2007 MIDDEN
2005 EINDE
2006 EINDE
2004 EINDE

Taakverdeling m.b.t. beleidsevaluatie en -opvolging ligt vast 2006 MIDDEN
Indicatoren
Percentage thema's/delen met volwaardige set outputindicatoren in het MJP
Percentage leefmilieukredieten via een geïntegreerde planningscyclus

Status

Huidige
verwachting

op
schema
op
schema
gerealis
eerd
nieuw
vertraag
2006 EINDE
d
vertraag
2007 BEGIN
d
Realisatie Doelstelling
65 (2006) 100 (2005)
50 (2006) 100 (2006)

Aanpak prioriteiten 2007
Actualiseren en bijsturen van het MINA-plan 2003-2007
Met de wijziging van het DABM wordt meteen ook het MINA-plan 3 verlengd tot eind 2010. Om de periode
2008-2010 te overbruggen, zijn er aanpassingen nodig aan de doelstellingen en maatregelen van het
oorspronkelijke plan. Ter voorbereiding van een bijgesteld MINA-plan wordt een grondige evaluatie
uitgevoerd van de resultaten behaald in de voorbije periode -vooral op het vlak van de doelstellingen. Op
basis van dit evaluatiedocument worden aanpassingen aan het MINA-plan 3 voorgesteld. Na een beperkt
openbaar onderzoek zullen zij samen met het MJP 2008 een goedkeuringsprocedure doorlopen.
Diverse plannen, programma's en rapporteringen op elkaar afstemmen (cf. OD1 Beleidsnota)
Begroting en Milieujaarprogramma worden verder geïntegreerd en de aansluiting met de beleidsbrief
geperfectioneerd. De meeste aandacht zal in 2007 gaan naar de afstemming tussen diverse
planningsinstrumenten voor het hele beleidsdomein leefmilieu, natuur en energie onderling. Het gaat hierbij
over alle mogelijke beleidsplannen, maar ook over de beheersovereenkomsten en de daaraan gebonden
indicatoren en de diverse operationele plannen van de onderscheiden entiteiten. In 2007 komen de eerste
beheersovereenkomsten tot stand en moet worden nagedacht over de wijze van rapporteren hierover.
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Afstemming hierbij is noodzakelijk in het licht van geïntegreerde cycli. De verdere afstemming tussen milieuen energiebeleid is een bijzondere uitdaging.

29. Beleidsonderbouwing: kennisverwerving
Opvolging van de plandoelstellingen
Kennis ontwikkelen die zo goed mogelijk beleidsonderbouwend kan werken en in die zin ook wordt
+
gebruikt
+
De afgelopen jaren werd een vernieuwde overlegstructuur rond Onderzoek opgericht waarbij
onderzoeksvoorstellen op hun beleidsrelevantie en -prioriteit worden beoordeeld. Dit resulteert jaarlijks in
een inhoudelijk afgelijnd Onderzoeksprogramma waarbij zowel strategische als meer operationele
onderzoeksvragen aan bod komen. Daarnaast bevat een uitgebreid databeheersysteem al de
beleidsrelevante onderzoeksprojecten die door de milieu-overheid de afgelopen werden geprogrammeerd.
De kloof verkleinen tussen de producenten en de gebruikers van wetenschappelijke kennis, zodat op
+
termijn de vraag accurater kan worden gesteld en het aanbod daar beter kan op inspelen
Intern worden de geplande onderzoeksvoorstellen en de onderzoeksresultaten van afgeronde studies via het
daarvoor ontworpen databeheersysteem voor alle beleidsmedewerkers beschikbaar gemaakt. Extern
worden de belangrijkste onderzoeksgegevens (o.m. doel en -resultaten van het onderzoek) via het internet
ontsloten. Voor sommige instellingen is er een probleem omtrent de actualisatie van de
onderzoeksgegevens.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Sinds enkele jaren verloopt de stroomlijning van het wetenschappelijk onderzoek via een duidelijk
omschreven coördinatie- en overlegprocedure. Nieuwe onderzoeksvoorstellen worden ex ante geëvalueerd
en er wordt gezocht naar synergieën. Er wordt eveneens afgestemd met andere beleidsdomeinen die
milieugerelateerd onderzoek programmeren (o.m. landbouw, mobiliteit, energie, etc.). Het geheel wordt
overkoepeld door een stuurgroep Onderzoek waarin, met het oog op een optimale afstemming, tevens
andere Vlaamse en federale onderzoeksprogrammerende instanties zijn vertegenwoordigd. De procedure
voor de uitbesteding van onderzoek vanuit MIRA (VMM) en OVAM (Bodem) is geïntegreerd in de TWOLcyclus. Er wordt nog verder gewerkt aan de integratie van het werkprogramma van het INBO in de TWOLcyclus.
De opmaak van het Ontwerp TWOL-programma 2007 verloopt volgens de vastgelegde procedure in nauw
overleg met het kabinet.
In de voorbije jaren werden enkele voorbereidende studies afgerond die voor een aantal milieuthema's
(natuur, bodem en milieugevaarlijke stoffen) de leemten in de huidige kennis weergeven en die de
inhoudelijke lijnen formuleren waarbinnen het toekomstig onderzoek zich moet situeren. Ook werden
organisatorische aanbevelingen gedaan die moeten leiden tot een optimale programmering en uitvoering
van het onderzoek. Deze inhoudelijke krijtlijnen werden, waar relevant, opgenomen in het Onderzoekskader
2007 dat de onderzoeksprioriteiten voor 2007 beschrijft. Dit Onderzoekskader 2007 werd door de
Agentschappen en het Departement LNE in overleg met het kabinet samengesteld en onderbouwt de
opmaak van het TWOL-programma 2007.
Een uitgebreid databeheersysteem (GMO-databank) bevat alle uitgevoerde en geplande
onderzoeksprojecten. De informatie opgenomen in de databank heeft zowel betrekking op gegevens nodig
voor de onderzoeksprogrammering (TWOL-programma) als voor de ontsluiting van de onderzoeksresultaten.
De databank wordt regelmatig geactualiseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. De gegevens van de
afgeronde onderzoeksprojecten werden, na een grondige kwaliteitscontrole, via het internet ontsloten.
Het 'Europees ERA-NET 'Scientific Knowledge for Environmental Protection (SKEP) - Network of Funding
Agencies', dat sinds 2005 loopt, heeft als doel de onderzoeksprogrammerende en -financierende instanties
binnen Europa samen te brengen, een coördinatie te realiseren en de binding met de beleidsmakers te
verbeteren. Vlaanderen is als regio partner in dit ERA-NET en neemt actief deel aan de zes werkpakketten
die zijn opgenomen in het 4-jaar durende werkprogramma. In het kader van Werkpakket 2 "Exchange of
research programme information" werd aan het SKEP secretariaat o.m. een uitgebreid overzicht van de
lopende onderzoeksprojecten overgemaakt.
In het najaar van 2004 is het project Meetnetten en Monitoring van start gegaan. Een projectgroep werd
samengesteld uit vertegenwoordigers van de milieumeetnetten en de biologische monitoring, de
beleidsplanning en de milieu- en natuurrapportering. Deze projectgroep fungeert als overlegorgaan voor de
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uitvoering van een aantal meetnetoverschrijdende initiatieven. Meer concreet werd gewerkt aan een
inventaris van bestaande meetnet- en monitoringsinitiatieven (opgestart in 2006), de analyse van vraag en
aanbod van monitoringsinformatie en de uitwerking van een methodiek voor evaluatie van bestaande en de
uitbouw van nieuwe monitoringsinitiatieven. Deze laatste twee taken worden ondersteund door TWOLstudies die respectievelijk in 2006 en 2005 werden opgestart. Daarnaast wordt ook permanent werk gemaakt
van een verbetering van de gegevensverzameling. In 2005 en 2006 werd de emissie-inventaris lucht verder
geoptimaliseerd (verfijning, uitbreiding, actualisering e.d.) n.a.v. bepaalde ontwikkelingen ter zake en
resultaten van recent uitgevoerde studies (vb. voor NMVOS). Er werden bovendien bijkomende stappen
ondernomen om naar informatieleveranciers om de kwaliteit van de basisgegevens te verhogen.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Handboek beleidsgerichte meetnetten
Inventaris en website meetnetten en monitoring

2007 EINDE
2006 MIDDEN

Optimalisatie PM-inventaris

2006 EINDE

Optimalisatie emissie-inventaris ozonafbrekende
stoffen en F-gassen
Verfijning emissie-inventaris NH3

Status

Huidige
verwachting

nieuw
vertraagd 2007 MIDDEN
op
schema

2007 EINDE

nieuw

2008 MIDDEN

Opmaak Onderzoekskader 2007

2006 MIDDEN

Opmaak Ontwerp TWOL-programma 2007

2006 EINDE

Initiëren Onderzoeksprogramma
Afstemming met onderzoeksprogramma IN en IBW
gerealiseerd

2005 EINDE

nieuw
gerealise
erd
op
schema
vertraagd 2006 EINDE

2004 MIDDEN

vertraagd 2006 EINDE

Indicatoren
Uitvoeringspercentage van het TWOL-programma
Aantal ontsloten afgeronde onderzoeksprojecten
Aantal opgestarte strategische onderzoeksprogramma's

Realisatie
60 (2004)
470 (2006)
0 (2006)

Doelstelling
85 (2007)
350 (2007)
2 (2007)

Aanpak prioriteiten 2007
Bruikbaarheid onderzoeksresultaten verhogen (cf. OD 3 Beleidsnota)
Het is essentieel dat de beoogde en verkregen onderzoeksresultaten bruikbaar en beschikbaar zijn voor de
beleidsmakers en andere potentiële gebruikers. Voor elk onderzoek zal meer aandacht gegeven worden aan
de vertaling van de onderzoeksresultaten naar beleidsaanbevelingen. Ook zal bijkomende inspanning
geleverd worden om de onderzoeksgegevens in de GMO-databank te vervolledigen zodat deze op een
kwaliteitsvolle manier via het internet kunnen worden ontsloten. Op basis hiervan zal het mogelijk zijn om in
2007 het gebruik en de beschikbaarheid van de onderzoeksresultaten thematisch te evalueren en (indien
nodig) te optimaliseren.

30. Beleidsonderbouwing: informatiebeheer
Opvolging van de plandoelstellingen
Geïntegreerde milieu-informatie ontsluiten voor specifiek afgelijnde doelgroepen, instellingen en
bestuursniveaus

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Het project "Milieu Management InformatieSysteem" (MMIS) is sinds maart 2000 operationeel. Dit project
wordt opgevolgd door de Milieuinfostuurgroep. Momenteel wordt het merendeel van het voorziene budget
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van de Milieuinfostuurgroep besteed aan MMIS-projecten. De MMIS-projecten kunnen naargelang hun
karakteristieken opgedeeld worden in: - het opzetten van referentiedatabanken om milieu-informatie die
aanwezig is bij de milieu-instanties aan elkaar te koppelen; - projecten die werken aan de "basisdatabanken" als onderdeel van één logische milieudatabank en het koppelen en/of raadpleegbaar maken
van milieu-informatie tussen de milieu-instanties; - het ontsluiten van al deze milieu-informatie naar burgers
en ondernemingen en het opzetten van internetloketten voor dossieropvolging en de uitwisseling van milieuinformatie. Eind 2006 werd na de hervormingen door het BBB-project een nieuw samenwerkingsprotocol
voor de Milieuinfostuurgroep goedgekeurd.
Het opzetten van het Centraal Bedrijvenbestand (CBB) heeft al een heel traject achter de rug. De
bedrijfsgegevens werden gevalideerd en afgestemd op de gegevens van OVAM, VMM en VLM en van de
milieuvergunningendatabank van het Departement LNE. In 2006 werd gestart met de realisatie van de
digitale communicatie met de bedrijvendatabanken van VMM en OVAM. Tevens worden digitale diensten
(webservices) ontwikkeld die het online raadplegen van gegevens uit het CBB door lokale overheden
moeten mogelijk maken. Daarnaast werd gestart met de koppeling tussen de Verrijkte Kruispuntbank
Ondernemeningen (vKBO) en het CBB zoadat alle milieugegevens van ondernemingen
(milieuvergunningen, emissiegegevens, afvalstoffen,...) geïntegreerd aangeboden kunnen worden.
In samenwerking met het OC GIS Vlaanderen werden generieke geografische databanken zoals het
kadaster (KADVEC), het Centraal Referentie Adressenbestand (CRAB), het gewestplan beschikbaar gesteld
aan alle gewestelijke milieu-instanties. Een belangrijke stap in 2006 is het beschikbaar stellen van de digitale
kadastergegevens (KADVEC) voor alle betrokken instanties via internettechnologie (webservices). Deze
stap is essentieel om alle (milieu)informatie, die gekoppeld kan worden aan een kadasterperceel,
geïntegreerd te kunnen opvragen.
Teneinde de milieu-informatie te ontsluiten naar burgers en ondernemingen werd de internetwegwijzer
www.milieuinfo.be verder inhoudelijk uitgewerkt en beheerd. Tevens werden bestaande websites binnen het
beleidsdomein beter geïntegreerd en werd inhoudelijk afgestemd met de portaal www.vlaanderen.be. In
2006 werd eveneens gestart met het beschikbaar stellen (via internet) van emissiegegevens van bedrijven
die bepaalde emissiedrempels overschrijden, de zgn. PRTR-bedrijven, in navolging van internationale
verplichtingen.
Intussen werd gewerkt aan de uitbouw van interactieve internetloketten ten behoeve van de bedrijven.
Hierbij is zowel de ontwikkeling van de 'front-end' (het loket zelf) als van de 'back-end' (de achterliggende
processen, koppeling van databanken) essentieel. - In 2004 en 2005 werd ging veel aandacht naar de
voorbereiding van de invoering van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV). Het IMJV-loket waarmee
bedrijven alle informatieverplichtingen via het internet kunnen invoeren, werd in 2006 in een eerste fase
operationeel. - Ook ter realisatie van het Milieuvergunningenloket (eMIL) werd gestart met de uitwerking van
verschillende onderdelen. eMIL bestaat uit een milieuvergunningenwegwijzer, het milieuvergunningenloket
zelf en een internettoepassing om de milieuvergunningendatabank te bevragen. In 2006 werd de
milieuvergunningenwegwijzer gelanceerd; het internetloket en het bevragen van de databank wordt
operationeel in 2007. - Het milieuklachtenopvolgingssysteem (MKROS) werd de afgelopen jaren opgezet. In
2006 werd het systeem geïmplementeerd bij de gemeentelijke diensten.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
Operationeel CBB met digitale communicatie naar partners
Opzetten (m.i.v. optimalisatie) van de milieuvergunningendatabank
Prototype geoloket milieuvergunningen
Integreren bestaande informatieverplichtingen bedrijven in IMJV 2007
Koppeling milieuvergunningenloket (backoffice) met de bestaande
digitale dossieropvolgingssystemen (provincies, gemeenten, VMM
(AVOS), etc.

Huidige
Oorspronkelijk
Status verwachti
e verwachting
ng
vertra 2007
2004 EINDE
agd
EINDE
2005
vertra 2007
MIDDEN
agd
BEGIN
vertra 2006
2004 EINDE
agd
EINDE
2006
gereali
MIDDEN
seerd
2006 EINDE

Koppeling register digitale IMJV's aan het milieuvergunningendatabank 2006 EINDE
Operationeel IMJV-loket

2005 EINDE

vertra 2007
agd
EINDE
op
schem
a
gereali
seerd
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Opzetten van het milieuvergunningenloket (incl. koppeling met CBB en
2006 EINDE
CAB): fase 2
Uitbreiding IMJV-loket met bijkomende informatieverplichtingen
2007 EINDE
bededrijven
Indicatoren
Geoloketten Leefmilieu en Natuur
Aandeel gemeenten die het digitale loket Natuurvergunningen gebruiken

vertra 2007
agd
EINDE
nieuw

Realisatie Doelstelling
4 (2005)
10 (2007)
10 (2005) 200 (2007)

Aanpak prioriteiten 2007
CBB volledig operationaliseren
Het Centraal Bedrijvenbestand (CBB) zal in 2007 beschikbaar worden gesteld voor alle betrokken milieuinstanties. Specifieke aandacht zal gaan naar (1) de realisatie van de communicatie met de koepeldatabank
van de VLM, nadat deze met de VMM en de OVAM geoperationaliseerd zal zijn, en (2) de koppeling met het
vKBO (Vlaamse variant van de Kruispuntbank Ondernemingen). Tevens zullen de tools voor het on-line
raadplegen van gegevens uit het CBB door gemeenten en provincies actief worden (vooral ten behoeve van
de milieuvergunningen- en de milieuklachtendatabank).
IMJV-loket uitbreiden
In 2007 wordt het digitale loket voor het integraal Milieujaarverslag (IMJV) uitgebreid met bijkomende
informatieverplichtingen van bedrijven. Meer specifiek zal de aandacht gaan de CO2-emissiejaarrapporten
en sectorale verplichtingen zoals tarieven en capaciteiten van verbrandingsovens en stortplaatsen en het
technisch rapport van verbrandingsovens. De integratie van de regulerende waterheffingen (afvalwater en
grondwater) wordt verder geëvalueerd. Tevens zullen de EPER-plichtige bedrijven (bedrijven die hun
emissies dienen te rapporteren voor opname in het European Pollutant Emission Register) via het IMJVloket aan hun rapporteringsvereisten kunnen voldoen. Er zal ook bijzondere aandacht geschonken worden
aan de gebruiksvriendelijkheid en de technische optimalisering van het internetloket.
Het milieuvergunningenloket operationaliseren en de milieuvergunningendatabank optimaliseren
Het Milieuvergunningenloket (eMIL), waarmee een milieuvergunning via internet kan worden aangevraagd,
wordt begin 2007 operationeel. Ook de milieuvergunningendatabank zal on-line kunnen worden
geraadpleegd. De bestaande milieuvergunningendatabank zal tegen begin 2007 worden geoptimaliseerd.
Teneinde de dienstverlening (en de dossierafhandeling) met betrekking tot de milieuvergunningsaanvraag in
te toekomst te verbeteren, wordt vanaf 2007 een back-officesysteem uitgewerkt (gewestelijke milieuinstanties, provincies en gemeenten). Dit systeem moet een vlotte opvolging en beheer van een aanvraag
door alle betrokken milieu-instanties mogelijk maken en vergt een verdere koppeling van databanken en
afstemming van werkprocessen. Een prototype van het geoloket milieuvergunningen, waarbij de gegevens
van de milieuexploitaties en emissies van bedrijven via internet cartografisch kunnen worden geraadpleegd,
wordt eind 2006 gerealiseerd. In 2007 zullen ook de emissiegegevens (water, lucht, afval) via dit loket
worden beschikbaar gesteld. Dit vergt een optimale ICT-samenwerking tussen de milieu-instanties die deze
gegevens beheren (Departement LNE, OVAM, VMM en VLM), waarbij het CBB een sleutelrol speelt.
Databank Ondergrond Vlaanderen uitbreiden
In 2006 wordt het protocol voor samenwerking tussen de afdelingen bevoegd voor natuurlijke rijkdommen,
water en geotechniek hernieuwd en wordt een vernieuwde intranet- en internettoepassing in gebruik
genomen. In 2007 wordt de gegevensbasis in de deeldomeinen geologie, hydrogeologie, geotechniek en
grondwatervergunningen kwantitatief (aanvullende data) en kwalitatief (kwaliteitscontrole aanwezige data)
verbeterd. Andere instanties met gegevens en activiteiten in deze deeldomeinen zullen hiertoe bij de werking
van DOV worden betrokken. Daarnaast worden nieuwe deeldomeinen voorzien: de uitbouw van een
pedologisch luik komt immers in 2007 aan bod. Voor het geologisch luik zullen de toepassingsmogelijkheden
worden geoptimaliseerd. Meer specifiek wordt een geologisch 3D-model van de Vlaamse ondergrond
opgesteld, waarbij de bestaande kaarten geïntegreerd worden in één model en getoetst worden met de
puntdata in DOV. Om DOV voor de huidige partners operationeel te houden is een optimale ICTsamenwerking tussen de betrokken instanties noodzakelijk. De ICT-omgeving moet zodanig worden
uitgebouwd dat op termijn alle ondergrondgerelateerde instanties kunnen toetreden tot het
samenwerkingsverband voor DOV.
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31. Beleidsonderbouwing: rapportering
Opvolging van de plandoelstellingen
De rapportering optimaliseren en integreren als beleidsondersteunend instrument voor de verschillende
+
bestuursniveaus
Naast de interne optimalisatie wordt meer en meer overleg gepleegd teneinde de rapporteringen beter af te
stemmen op elkaar en deze beter te laten aansluiten bij de beleidsplanning, -opvolging en -evaluatie.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Het eerste milieurapport (MIRA) verscheen in 1994. In 1998 werd beslist om drie soorten rapporten uit te
werken om een betere afstemming met de milieubeleidsplanning te bewerkstelligen: - jaarlijkse
themarapporten (MIRA-T) ter onderbouwing van het milieujaarprogramma; - tweejaarlijkse
evaluatierapporten (MIRA-BE) voor de evaluatie van het gevoerde beleid; - vijfjaarlijkse scenariorapporten
(MIRA-S) ter voorbereiding van het milieubeleidsplan; De jaarlijkse MIRA-T rapportering bestaat uit 4
producten: syntheserapport (gedrukt), zakboekje (gedrukt), achtergronddocumenten (digitaal) en
indicatorenwebsite. Eind 2006 wordt het MIRA-T 2006 gepubliceerd, waarin focus wordt gelegd op de
actualiteit en bijzondere aandacht wordt gegeven aan de huidige knelpunten en succesverhalen van het
milieubeleid. Het tweede MIRA-BE rapport verscheen in 2005. Hierin wordt een overzicht gegeven van de
evaluatiestudies uitgevoerd sinds de publicatie van het eerste BE-rapport en worden 5 diepgaande
beleidsevaluaties uitvoerig beschreven. In 2006 werd gestart met de voorbereiding van het tweede MIRA-S
rapport, dat zal gepubliceerd worden in 2009.
Sinds het Natuurdecreet van 1997, brengt het Natuurrapport (NARA) tweejaarlijks informatie over de
toestand van de natuur in Vlaanderen en het beleid terzake (1999, 2001, 2003). In het voorjaar van 2005
werd het vierde NARA rapport voorgesteld (rapport, samenvatting, Engelstalige samenvatting). Naast het
rapport werd tevens een website Natuurindicatoren geoperationaliseerd. In 2006 werd de website
Natuurindicatoren permanent actueel gehouden, werd "Biodiversity indicators 2006" gepubliceerd en werd
het NARA 2007 voorbereid. De planning van NARA 2007 werd een half jaar achteruitgeschoven omwille van
de afstemming met de rapportering naar de Europese Habitatrichtlijn. In samenspraak met MIRA worden
vanaf 2006 scenario-analyses uitgewerkt.
Zowel NARA als MIRA doen belangrijke inspanningen om de verzamelde informatie verder te ontsluiten en
te verspreiden, enerzijds via de respectievelijke websites maar ook via vb. de NARA-samenvatting en het
MIRA- zakboekje.
Met betrekking tot de afstemming tussen de verschillende rapporteringen op Vlaams niveau, vindt er overleg
tussen MIRA en NARA plaats. MIRA en NARA worden tevens betrokken bij de initiatieven die door de
planningsgroep zijn opgestart, zoals de uitbouw van een domeindekkend systeem van beleidsopvolging en
de evaluatie van het MINA-plan 3. Om te voldoen aan de aankomende vragen voor beleidsevaluaties wordt
worden binnen de milieu-administratie de dataverzameling, beleidsplanning en beleidsrapportering worden
verder op elkaar afgestemd. De bedoeling is om de input vanuit deze diverse functies (NARA, MIRA-BE,
MIRA-S, MJP) te gebruiken voor de voornoemde beleidsevaluaties.
Op het niveau van de EU (DG-ENV) loopt een proces tot herziening van de huidige rapportering en hieraan
gekoppelde monitoring. Ook bij andere internationale instellingen (EMA, OESO, CBD) zijn initiatieven
lopende ter verbetering en harmonisering van de rapportering. De VOIM-werkgroep milieugegevens (VLIMI)
volgt deze initiatieven op zodat, waar relevant, er een doorvertaling naar de Vlaamse milieu- en
natuurrapportering kan geschieden.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Status

Blauwdruk MIRA-BE 2007

2006 MIDDEN

gerealiseer
d

Blauwdruk MIRA-S

2007 MIDDEN

nieuw

Publicatie jaarlijks milieurapport MIRA-T 2006 2006 EINDE
Realisatie scenariorapport Landbouw

2006 MIDDEN

op schema
gerealiseer
d

Huidige
verwachting
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Start evaluatiestudies i.k.v. opmaak MIRA-BE 2006 MIDDEN
Blauwdruk NARA 2007

2006 BEGIN

Publicatie tweejaarlijks natuurrapport NARA
2007

2007 MIDDEN

vertraagd 2007 BEGIN
gerealiseer
d
vertraagd

2007 EINDE

Aanpak prioriteiten 2007
De scenariorapporten voor 2009 voorbereiden
Tegen 2009 zullen MIRA en NARA scenario-analyses uitwerken doorheen de milieuverstoringsketen, als
insteek in de voorbereiding van het MINA-plan 4. In 2007 zal daarvoor het algemeen kader uitgewerkt
worden en een aflijning gebeuren van mogelijke onderwerpen, in overleg met de beleidsvoorbereiding. Ook
zullen bestaande modellen waar mogelijk en nodig worden aangepast. Daarnaast zal het NARA ook trachten
de informatie over de toestand van de natuur beter te koppelen aan socio-economische informatie.

32. Beleidsuitvoering: sociale instrumenten
Opvolging van de plandoelstellingen
De transparantie, de efficïentie en de effectiviteit van milieucommunicatie verhogen

+/-

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Het nieuw samengestelde Communicatie Overleg Leefmilieu Vlaanderen COLEV herwerkte de
communicatiestrategie. De opmaak van een inventaris van communicatieacties naar de doelgroepen
industrie en landbouw is lopende. De inspanningen van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie op
het vlak van digitale communicatie werden gestroomlijnd, wat ertoe moet leiden dat het informatieaanbod
beter ontsloten wordt en afgestemd op de gebruikers. De herpositionering van de portaalsite van het
beleidsdomein 'www.milieuinfo.be' werd voorbereid en uitgevoerd.
De interactieve NME-inventaris Vlaanderen werd volledig operationeel en werd reeds gedeeltelijk gevoed
door de NME-aanbieders. De promotie van de inventaris naar de diverse doelgroepen stond centraal.
De eerste initiatieven werden genomen om het implementatieplan 'Educatie voor Duurzame Ontwikkeling'
(EDO)uit te voeren: vertaling van de UNECE-strategie voor EDO, raadpleging NME-sector en andere
betrokkenen (beleidsdomeinen en NGO's), oprichting van een EDO-platform aangestuurd door het
beleidsdomein Leefmilieu en voorbereiding van een onderzoek naar de stand van zaken inzake het EDObeleid en EDO-initiatieven.
Voor de jeugd- en volwassenenwerking wordt verwezen naar het hoofdstuk "Actoren: Maatschappelijke
organisaties".
Als vervolg op de cursisten- en docentenmap omtrent diverse milieuthema's, ontwikkeld voor de
basiseducatie (2005), werd aanvullend een verklarende woordenlijst opgesteld die ook voor
laaggeschoolden begrijpbaar is. Om samenwerking tussen de NME-sector en de basiseducatie aan te
moedigen werd een eindrapport geschreven dat een beeld geeft van de sector van de basiseducatie en hun
methodiek
Voor het jaar 2006 werden in het kader van het Projectenfonds 40 projecten ingediend: 9 DuLoMi-projecten,
24 NME-projecten en 7 MiNa-projecten. Deze werden ingediend vóór 1 januari 2006. De adviescommissie
kwam 2 maal samen en gaf een gunstig advies voor 10 van deze projecten: 3 DuLoMi-projecten, 5 NMEprojecten en 2 MiNa-projecten.
Bij de doelgroep onderwijs stijgt het aantal MOS-scholen (Milieuzorg op School) dat werkt aan milieuthema's
afvalpreventie, water, energie, mobiliteit, natuur op school, materialen en keuken en kantine. Voor het
secundair onderwijs werd het nieuwe themapakket Energie afgewerkt.
Voor het hoger onderwijs werd een praktijkgerichte docentenhandleiding "milieuzorg in de opleiding
gezondheidszorg" opgesteld en verspreid. Voor docenten, lectoren en departementshoofden
gezondheidszorg van de Vlaamse hogescholen en de milieucoördinatoren en aankoopverantwoordelijken
van ziekenhuizen en rusthuizen werd een praktijkgerichte studiedag "milieuzorg in de gezondheidszorg"
uitgewerkt. Er werd van start gegaan met het ontwikkelen van een methodiek, uitgeschreven in een
handleiding, voor het invoeren van een milieuzorgsysteem voor het hoger onderwijs.
Met het project 'Vergroening van de schoolomgeving' kregen scholen een permanente technische en
educatieve ondersteuning. Er werd in elke provincie voor het basisonderwijs een studiedag georganiseerd
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rond vergroening. Er werden eveneens in samenwerking met VELT en WWF educatief materiaal voor
basisonderwijs en een technische handleiding ontworpen.
In het kader van de themawerking 'Landbouw en milieu' werden i.s.m. Regionale Landschappen
ontmoetingsdagen tussen landbouwers en natuurbeschermers georganiseerd met de bedoeling
samenwerking tussen beide te bevorderen. Voor de jeugdkampen werd een netwerk van lokale aankoop van
duurzame landbouwproducten sterk uitgebreid. In samenwerking met het CVN en VILT werd de cursus
Landbouwnatuurgids uitgewerkt die natuurgidsen op een genuanceerde wijze informeert over alle aspecten
van landbouw in Vlaanderen en in de wereld en over het raakvlak tussen landbouw en milieu.
De Milieukoopwijzer werd een tweede keer verlengd : het project wordt verbreed naar grootverbruikers en 3
nieuwe doelgroepen nl. jeugdwerk, socio-culturele verenigingen, de toeristische sector en
verzorgingsinstellingen. De communicatieactie Groen Bestek, met actieve begeleiding omtrent
milieusparende aankopen wordt een tweede keer georganiseerd.
In de NME-centra De Helix en De Vroente werd de geleidelijke verbreding naar andere dan schoolse
doelgroepen verdergezet, werd er verder gewerkt aan de ontwikkeling van een innoverend educatief aanbod
en werd het vormingsaanbod naar intermediairen verder uitgebouwd om het multiplicatoreffect te realiseren.
In de Helix kreeg het meerjarenproject 'Geluid en Stilte' veel belangstelling met o.a. een tentoonstelling en
eraan gekoppelde educatieve pakketten. De educatieve werking in De Nachtegaal te De Panne werd verder
uitgebouwd met een uitbreiding van de aangeboden educatieve pakketten. Het centrum De Helix werd
uitgebreid om de educatieve dienstverlening nog te optimaliseren.
Inzake interne milieuzorg keurde de Vlaamse Regering het actieplan 2006 - 2010 Energiezorg in Vlaamse
overheidsgebouwen goed op 20 juli 2006. Het ontwerp actieplan 2006 - 2010 Milieuzorg in het
Voertuigenpark van de Vlaamse overheid werd ook afgewerkt. Ook andere entiteiten kregen ondersteuning.
In oktober is er een nieuwe campagne voorzien rond energie en duurzame mobiliteit. De vormingsactiviteiten
richten zich meer en meer naar sleutelfiguren en worden meer i.s.m. andere entiteiten georganiseerd (vb.
studiedagen rond duurzame aankopen, biobrandstoffen). Europees en nationaal beleid wordt actiever
opgevolgd.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Milieucommunicatieplan 2007 is goedgekeurd
Milieucommunicatiestrategie in hoofdlijnen is goedgekeurd
Herpositionering van de portaalsite www.milieuinfo.be is afgerond

Handleiding milieuzorgsysteem hoger onderwijs is klaar
Lesgeversdatabank tbv sociaal-culturele verenigingen operationeel
Milieukoopwijzer uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
NME-inventaris Vlaanderen volledig operationeel
Opmaak implementatieplan Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Uitbouw concreter thematisch materiaal voor secundaire MOS-scholen

Oorspronkelij
Huidige
Statu
ke
verwachti
s
verwachting
ng
op
2006 EINDE sche
ma
2006
vertra 2006
MIDDEN
agd EINDE
op
2006 EINDE sche
ma
op
2007
sche
MIDDEN
ma
verlat
2006 EINDE
en
op
2006 EINDE sche
ma
gereal
2006 BEGIN
iseerd
op
2007
sche
MIDDEN
ma
op
2009 EINDE sche
ma

Analyse van de huidige stand van zaken en aanbevelingen betreffende
opname van milieu- & duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten van 2007 EINDE nieuw
de Vlaamse overheid
op
Basisset indicatoren milieuzorg binnen de Vlaamse overheid is uitgewerkt 2006 EINDE
sche
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Goedkeuring Vl. Reg. actieplan 2006-2010 Energiezorg in de Vlaamse
overheidsgebouwen
Goedkeuring Vl. Reg. actieplan 2006-2010 milieuzorg in het
voertuigenpark van de Vlaamse overheid

ma
gereal
2006 BEGIN
iseerd
vertra 2006
2006 BEGIN
agd EINDE

Realisati
e
Aandeel basisscholen die deelnemen aan het educatieve project 'Milieuzorg op
46
school'
(2005)
Aandeel hogescholen die deelnemen aan het educatieve project 'Milieuzorg op
40
school'
(2005)
Aandeel secundaire scholen die deelnemen aan het educatieve project 'Milieuzorg 59
op school'
(2005)
10
Aantal (sub)entiteiten met actieplan milieuzorg: milieuzorgniveau 1
(2005)
46
Aantal (sub)entiteiten met actieplan milieuzorg: millieuzorgniveau 2
(2005)

Indicatoren

Doelstellin
g
40 (2005)

65 (2005)
11 (2005)
62 (2005)

Aanpak prioriteiten 2007
Actieplannen interne milieuzorg uitwerken en uitvoeren (cf. SD Beleidsnota)
I.s.m. de betrokken diensten uit andere beleidsdomeinen werden voor de thema's energiezorg in Vlaamse
overheidsgebouwen en milieuzorg in het voertuigenpark van de Vlaamse overheid actieplannen uitgewerkt
voor de periode 2006 - 2010. De uitvoering van deze actieplannen zal ervoor zorgen dat op een meer
structurele manier werk gemaakt wordt van deze thema's en er een betere afstemming mogelijk is van de
acties van de verschillende betrokken beleidsdomeinen. Voor beide actieplannen zal in de loop van 2006
een eerste basisset indicatoren ontwikkeld worden. Daarnaast wordt ook een indicatorenset en
berekeningsmodel ontwikkeld rond milieuverantwoorde consumptie en productgebruik. Dankzij deze
indicatoren zal een opvolging van en een eventuele benchmarking tussen de verschillende
overheidsorganisaties en t.o.v. andere overheden mogelijk zijn. Groene en duurzame aankopen binnen de
Vlaamse overheid zullen vanuit het beleidsdomein gestimuleerd en ondersteund worden. Vanuit dat
engagement wordt ook meegewerkt aan een Nationaal Actieplan voor Groene Overheidsaankopen dat
tegen eind 2006 opgesteld moet zijn op vraag van de Europese Commissie.
Online informatieaanbod optimaliseren
Eind 2006 is de herpositionering van de portaalsite www.milieuinfo.be voltooid, waardoor de informatie op de
verschillende websites van het beleidsdomein wordt afgestemd, o.m. voor milieugegevens die actief
openbaar moeten worden. In een volgende fase, waarvan het zwaartepunt ligt in 2007, zal de portaalsite
uitgebreid worden met een overzicht inspraakprocedures binnen het beleidsdomein en met een lijst van
aanvraagformulieren voor bv. erkenningen of subsidies. Deze acties vormen de aanzet voor het opzetten
van digitale inspraak- en aanvraagprocedures. Inzake digitale inspraakprocedures kan in 2007het openbaar
onderzoek rond de actualisering van het Milieubeleidsplan 2003-2007 een interessante casus zijn.
Een geïntegreerd communicatieplan voor de doelgroep industrie en landbouw uitwerken
Het goed informeren van de doelgroepen industrie en landbouw is een belangrijk middel om het draagvlak
voor het milieubeleid te verhogen en deze doelgroepen te responsabiliseren. Dit vereist een geïntegreerde
aanpak. De eerste fase is een grondige analyse van de communicatiebehoeften (zowel van de doelgroep als
van de milieuoverheid), in 2006. Op basis daarvan zal in overleg met de respectieve doelgroep een
communicatieplan worden uitgewerkt dat voldoet aan de behoeften van de doelgroep en van de overheid.
Het geeft een overzicht van de communicatiedoelstellingen, de nodige acties de geschikte kanalen, de
timing en het budget. In 2007 zullen de eerste gecoördineerde acties ook uitgevoerd worden.
Vlaams Implementatieplan Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) opstellen
In het kader van het decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (2005-2014) van de Verenigde
Naties en ter uitvoering van de Strategie voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (UNECE 2005) wordt
tegen april 2007 een Vlaams Implementatieplan uitgeschreven. Dit plan spoort samen met de Vlaamse
Strategie duurzame ontwikkeling en wordt opgemaakt samen met andere betrokken beleidsdomeinen. De
eerste EDO-maatregelen en -acties worden genomen, te beginnen met de opmaak van een inventaris van
bestaande EDO-initiatieven en het vastleggen van EDO-indicatoren geënt op de Vlaamse situatie.
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Schoolse en niet-schoolse jeugd sensibiliseren
In het kader van het MOS-project energie kunnen in het schooljaar 2006-2007 alle secundaire scholen met
het Energiepakket aan de slag. In 2007 krijgen ze ook twee nieuwe pakketten 'Afvalpreventie en materialen'
en 'Water' ter beschikking. Andere initiatieven in 2007 betreffen: acties in de scholen n.a.v. de verjaardag
van het van kracht worden van het Kyoto-protocol; Dikke Truiendag, gericht op scholen, bedrijven en
overheidsgebouwen; de huldiging eerste Vlaamse laureaten van de 'groene vlag' van het internationaal
project 'Ecoschools'; de oprichting van een forum om effectieve projecten inzake vergroening van de
schoolomgeving te realiseren; lancering van de Handleiding voor het opzetten van een milieuzorgsysteem in
het hoger onderwijs. Dit vormt tevens de aanzet voor een project gericht op het hoger onderwijs
(hogescholen en universiteiten) ter introductie van een milieuzorgsysteem, aangepast aan deze doelgroep.
In het kader van de verbreding van NME naar niet-schoolse doelgroepen, wordt voor de jeugdsector in 2007
een totaalpakket aangeboden met vormingen en bestaande instrumenten en initiatieven (o.m. de website)
omtrent 'duurzaam op kamp gaan'.

33. Beleidsuitvoering: economische instrumenten
Opvolging van de plandoelstellingen
De kosteneffectiviteit van het gebruik van economische instrumenten binnen het milieubeleid
maximaliseren

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
In 2005 werd de studie inzetbaarheid van economische instrumenten voor het luchtbeleid afgewerkt met
stappenplannen voor meest interessante beleidsopties (o.a. een NOx emissieheffing waarvan de inkomsten
gebruikt worden voor de subsidiëring van milieuinvesteringen). In 2006 gebeurde een eerste verkenning van
de mogelijke interactie van een economisch instrument voor het luchtbeleid en de geplande hervorming van
de heffing op het verbranden van afval.
In 2005 werd een evaluatiekader ontwikkeld voor de evaluatie van milieusubsidies, vanuit een vnl.
economisch perspectief, op o.a. de criteria effectiviteit, efficiëntie en billijkheid. Tijdens de studieopdracht
werd de case subsidies aan gemeenten in het kader van de cluster vaste stoffen (afval) van de
samenwerkingsovereenkomst in detail geanalyseerd. In 2006 werd voor een reeks instrumenten bekeken
hoe we deze evaluatiemethodiek kunnen toepassen en werden hiervoor contacten gelegd en
voorbereidingen gestart (instrumenten voor natuur-en bosbeleid, PDPO, ecoefficiëntiescan…).

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
Opmaak en toepassing van een evaluatiekader voor financiële
tegemoetkomingen vanwege leefmilieu
Afronding studie Intersectorale afweging emissiereductielasten
tussen de Vlaamse industriële sectoren
Eindrapport verkennende studie Inzet economische
instrumenten in het luchtbeleid (NOx, SO2, VOS)
Indicatoren
Aantal leefmilieusubsidies die economisch geëvalueerd werden

Oorspronkelijke
verwachting
2005 EINDE
2005 EINDE
2004 EINDE

Status

Huidige
verwachting

gerealis
eerd
gerealis
eerd
gerealis
2005 EINDE
eerd

Realisatie
1 (2006)

Doelstelling

Aanpak prioriteiten 2007
Evalueren van milieusubsidies (cf. SD Beleidsnota)
Eind 2005 werd een evaluatiemethodiek voor milieusubsidies uitgeschreven en op enkele cases toegepast.
Nu wordt dit evaluatiekader gebruikt om een reeks andere bestaande subsidies te evalueren. Ook bij
voorstellen voor nieuwe subsidies is het de bedoeling een ex ante evaluatie te doen zodat het nieuwe
subsidie-instrument zo effectief en efficiënt mogelijk ontworpen wordt.
Inzetten van economische instrumenten in het luchtbeleid (cf. SD Beleidsnota)
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De resultaten van de studie "inzetbaarheid economische instrumenten voor het luchtbeleid" zullen gebruikt
worden bij het opstellen van het voortgangsrapport dat in 2006 moet worden opgesteld in het kader van de
NEC-richtlijn (nationale emissieplafonds). In dit rapport zal een stand van zaken gegeven worden van de
emissies en missieprognoses, met een overzicht van mogelijke maatregelen en hun reductiepotentieel. Op
basis van alle informatie zal, in samenspraak met de betrokkenen, een beslissing genomen over de verder
te nemen maatregelen. Indien gekozen zal worden voor een economisch instrument (bvb een NOx heffing of
een systeem van verhandelbare NOx emissierechten) is mogelijk nog bijkomend studiewerk noodzakelijk. Bij
de verdere uitwerking zal rekening gehouden worden met de complementariteit met de geplande hervorming
van de heffing op verbranden en storten van afval.

34. Beleidsuitvoering: juridische instrumenten
Opvolging van de plandoelstellingen
De kwaliteit van het milieurecht verbeteren door meer interne samenhang, onderlinge afstemming en
doeltreffendheid, vereenvoudiging en door de verhoging van de technische uitvoerbaarheid, de
rechtszekerheid en de handhaafbaarheid

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
In het kader van het milieuvergunningenbeleid werd de uitvoering van de EU-richtlijn inzake geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) verdergezet. Alle bestaande GPBV-bedrijven moeten
tegen oktober 2007 worden geëvalueerd. In de tweede driejaarlijkse rapportering aan de EU-Commissie is
toegelicht dat de bestaande GPBV-bedrijven reeds sedert 1 mei 1999 aan deze eisen voldoen. Ter toetsing
aan de later tot stand gekomen en komende Europese BREF's is een tweede tussentijdse evaluatieronde
van de vergunningssituatie van alle bestaande GPBV-bedrijven lopende.
Begin 2006 werd de conceptnota betreffende de afstemming van de milieu- en de stedenbouwkundige
vergunning, de unieke vergunning, goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Het voorontwerp van het Milieuhandhavingsdecreet werd op basis van twee Rondetafelconferenties in 2005
grondig bijgestuurd tijdens de eerste helft van 2006. Vervolgens werd het voorontwerp op basis van de
uitgebrachte adviezen door de Commissie Vervolgingsbeleid, de SERV en de MiNa-Raad, en het College
van Procureurs-generaal bijgewerkt en voorgelegd voor advies bij de Raad van State.
In functie van een planmatige en gecoördineerde handhaving werd in 2006 uitvoering gegeven aan het
milieu-inspectieprogramma (MIP) 2006. Voor eind 2006 wordt het MIP 2007 opgesteld waarbij ook beroep
wordt gedaan op de insteek van andere belangrijke handhavingsactoren. In het kader van de uitdraging van
de handhaving naar de lokale overheden werd in de eerste helft van 2006 een evaluatie gemaakt van het
project "gezamenlijke inspecties Milieu-inspectie/lokale overheden". Een nieuw gezamenlijk project werd op
stapel gezet.
De nieuwe richtlijnboeken MER voor de disciplines fauna/flora, bodem en water werden begin 2006
voorgesteld en vinden nu hun toepassing naar de mer-praktijk. Deze dienen als basis voor de richtlijnen per
activiteitengroep. Het richtlijnenboek voor veiligheidsrapportages werd geactualiseerd. Er werden nieuwe
risicocriteria voor externe mensrisico's van Seveso-inrichtingen opgesteld, die onder meer in de diverse
types van veiligheidsrapportages dienen aangewend te worden. Een onderzoeksproject over veiligheid
aangaande transport van gevaarlijke stoffen over de verschillende modi (weg, water, spoor, pijpleiding) in
het Vlaams gewest werd opgestart. Er werd gestart met de uitvoering van het Verdrag van Helsinki
aangaande grensoverschrijdende gevolgen van chemische ongevallen dat van kracht werd op 5 juli 2006.
In 2006 werd een voorontwerp van milieuschadedecreet uitgewerkt. Over deze tekst werden een online
consultatie en een rondetafel georganiseerd, die belanghebbenden toeliet op de ontwerptekst te reageren.
Eind 2006 ligt het ontwerp van milieuschadedecreet voor ter goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen
Onderzoek naar de basiselementen voor een concept van
milieureguleringseffecten-rapportage in Vlaanderen
Voorwaardenpakketten inzake milieuvergunningen voor twee

Oorspronkelij
ke
verwachting
2004
MIDDEN
2004 EINDE

Huidige
Status verwachti
ng
verlat 2005
en
MIDDEN
op
2006
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pilootsectoren (schrijnwerkerij en garages)

Maximale uitvoering MIP2006 en opmaak MIP2007
Milieuhandhavingsdecreet definitief goedgekeurd
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schem EINDE
a
op
2006 EINDE schem
a
2006
vertra 2006
MIDDEN
agd
EINDE

Opvolging en evaluatie van de inspectiecampagnes 'gezamenlijke
inspecties inrichtingen klasse 2 en 3' met lokale overheden in 2005 is
uitgevoerd

2006
MIDDEN

De richtlijn milieuschade is volledig omgezet

2007 BEGIN

Goedkeuring decreet betreffende het amendement van het
samenwerkingsakkoord aangaande Seveso inrichtingen.
Herziening risicocriteria voor de aanvaardbaarheid van externe risico's
van Sevesobedrijven
MER: bestaande richtlijnenboeken actualiseren en publiceren
Overige uitvoeringsbesluiten milieueffect-en veiligheidsrapportage ter
volledige omzetting van de Europese richtlijnen.
Start onderhandelingen overlegcomité van federale en gewestelijke
overheden aangaande de herverdeling van Seveso heffingen.

gereal
iseerd

vertra 2007
agd
MIDDEN
op
2006 EINDE schem
a
op
2006 EINDE schem
a
gereal 2006
2004 EINDE
iseerd BEGIN
2007 EINDE

vertra 2007
agd
EINDE
op
Uitvoeringsbesluit houdende nadere regels inzake ruimtelijke
2006
2003 EINDE schem
veiligheidsrapportage
EINDE
a
gereal 2005
VR: richtlijnenboeken opstellen en publiceren
2004 EINDE
iseerd EINDE
op
Wijziging MER/VR decreet plan-mer hoofdstuk (omzetting richtlijn plan2006 EINDE schem
mer).
a
2003 BEGIN

Aanpak prioriteiten 2007
Omzetting EU-richtlijn milieuschade (cf. OD 1 Beleidsnota)
De decreetgevende procedure ter omzetting van de EU richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuschade wordt
afgerond begin 2007. Die zal resulteren een aanvulling van het decreet houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid (DABM) met een titel XV "Milieuschade" en een wijziging van het decreet betreffende de
bodemsanering. Het objectief is een tijdige en correcte implementatie van de Europese Richtlijn tegen 1 mei
2007. Dit impliceert eveneens dat het milieuschadedecreet (MSD) aangevuld zal worden met besluiten van
de Vlaamse Regering tot aanduiding en bepaling van de taken van de bevoegde instantie en tot vaststelling
van de maatregelen om de exploitant in staat te stellen bepaalde gemaakte kosten terugbetaald te krijgen.
Regelgeving MER/VR op punt stellen (cf. OD 2 Beleidsnota)
Voor een volledige omzetting van de Europese richtlijn m.b.t. de plan-MER zal eind 2006 het
toepassingsgebied in een decreet bepaald worden. Dit betekent dat de toepassing van het planmer-luik
daarna ten volle haar doorwerking zal krijgen. Aansluitend wordt in 2007 een geïntegreerd besluit MER/VR
voorbereid ter uitvoering van titel IV van het DABM. Voor het VR-gedeelte wordt eind 2006 een apart besluit
houdende nadere regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportages geagendeerd. Dit besluit is prioritair om de
bepalingen aangaande de ruimtelijke veiligheidsrapportage (decreet ruimtelijke ordening) in werking te doen
treden. De aanpassing van het Samenwerkingsakkoord met de federale Staat, het Waals en het Brussels
Gewest is dringend ter omzetting van de gewijzigde Europese Sevesoregelgeving. Het is de bedoeling om
dit eind 2006 afgerond te hebben, maar andere partijen van het Samenwerkingsakkoord kunnen hierin een
doorslaggevende rol spelen. In 2007 wordt verder bekeken welke herverdeling van Sevesoheffingen kan
plaatsvinden tussen de federale en de gewestelijke overheden.
Het richtlijnenboek mer uitbreiden
Het richtlijnenboek mer gaat een belangrijke nieuwe fase in. Er komen richtlijnen per activiteitengroep en
voor de planmer. Aanpak en methodiek worden verduidelijkt op maat van een type activiteit, van een type
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plan of als ondersteuning en ter stroomlijning van de individuele mer's.
Verder uitwerken en optimaliseren van het milieuvergunningen-instrumentarium (cf. OD 5
Beleidsnota)
Het project integrale voorwaarden wordt voor de twee beschouwde pilootsectoren "garages" en
"houtbewerkingsbedrijven" in 2006 afgerond met een ontwerpbesluit tot integratie van integrale voorwaarden
in de VLAREM-reglementering. Begin 2007 worden deze integrale voorwaardenpakketten operationeel. In
2006 wordt het tweede verzamelbesluit tot wijziging van VLAREM afgewerkt. De focus ligt hierbij op
technologische actualisering en verdergaande vereenvoudiging door herziening van sommige
indelingscriteria van de indelingslijst. Begin 2007 wordt deze tweede "VLAREM-trein" operationeel gemaakt.
De EU-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) schrijft tegen
oktober 2007 een tussentijdse evaluatie voor van de vergunningssituatie van alle bestaande GPBVbedrijven. Deze tussentijdse evaluatie is al meerdere jaren lopende en hierover is driejaarlijks aan de EUCommissie gerapporteerd. Midden 2007 wordt deze eerste evaluatiecyclus afgesloten. Er wordt verder
gewerkt aan de unieke vergunning waarbij de stedenbouwkundige en de milieuvergunning maximaal op
elkaar worden afgestemd, met een gemeenschappelijke startdatum en zo mogelijk ook met een
gemeenschappelijke besluitvorming. Gepoogd wordt dit in 2007 operationeel te maken. Uitvoeringsbesluiten
Milieuhandhavingsdecreet (cf. OD 1 Beleidsnota) Tegen eind 2006 wordt voorzien dat de Vlaamse Regering
het Milieuhandhavingsdecreet definitief kan goedkeuren en voorleggen aan het Vlaamse Parlement. In de
loop van 2007 zullen een of meer uitvoeringsbesluiten van het Milieuhandhavingsdecreet worden
voorbereid. Eind 2006 en in de loop van 2007 worden de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, de
gewestelijke entiteit die zal instaan voor de oplegging van bestuurlijke geldboeten en het
Milieuhandhavingscollege opgericht en geoperationaliseerd. Het Milieuhandhavingscollege is een
administratief rechtscollege dat uitspraak zal doen over de beroepen, ingesteld tegen beslissingen van de
gewestelijke entiteit tot oplegging van bestuurlijke geldboeten.

35. Kosten en financiering
Opvolging van de plandoelstellingen
Een milieueconomische onderbouwing van goede kwaliteit van het milieubeleid leveren die ertoe
bijdraagt de middelen van de samenleving (overheid, privé-sector en burgers) zo efficïent mogelijk in te +
zetten voor een beter leefmilieu
Steeds meer afdelingen van AMINAL (sectie Lucht AMINABEL, cel Groenbeleid Afdeling Bos en Groen) en
de VOI (Economische analyse Kaderrichtlijn Water) doen in de fase van de beleidsvoorbereiding een beroep
op milieueconomische tools, zoals waarderingsstudies en kosteneffectiviteitsstudies.

Projecten en maatregelen
Toelichting en evaluatie tot 2006
Beleidsondersteunende statistieken werden opgesteld over de overheidsuitgaven voor leefmilieu in
Vlaanderen. Hierbij werden tijdsreeksen bekomen die de evolutie en de verdeling van de kredieten over de
verschillende thema's en delen van het milieubeleidsplan aangeven. In 2006 werd de bijdrage milieuuitgaven in MIRA-T 2006 beperkt tot de uitgaven van het beleidsdomein leefmilieu in Vlaanderen. Over de
milieu-uitgaven van de andere beleidsdomeinen, overheden en doelgroepen zal voortaan tweejaarlijks
gerapporteerd worden.
In 2001 werd het project 'Milieukostenmodel' (MKM) voor Vlaanderen opgestart (via het BBT-kenniscentrum
van VITO). In 2003 werden de eerste belangrijke resultaten geboekt, met de publicatie van het
'Achtergronddocument milieukostenmodel' en de ontwikkeling van de eerste modelversies. In 2004 werd
veel energie gestoken in het bepalen van de methodiek om de databank van het MKM-Vlaanderen-lucht in
te vullen. In 2005 werden de eerste resultaten bekomen wat betreft de berekening via het MKM-Vlaanderenlucht van de meest kosteneffectieve verdeling van de inspanningen gerelateerd aan de NEC-richtlijn over de
verschillende industriële sectoren. Om deze intersectorale afweging te ondersteunen is het MKM aangevuld
met indicatoren inzake de economische draagkracht en relatieve milieubelasting van de verschillende
industriële sectoren. In MIRA-2006 zal een focus in het hoofdstuk milieu en economie besteed worden aan
het MKM. In 2006 wordt gewerkt aan het uitbreiden met de polluent fijn stof en het uitbreiden van de
tijdshorizon van 2010 naar 2015 en 2020. Eind 2006 wordt ook gestart met de voorbereiding van de
uitbreiding van het MKM met broeikasgassen. Het tweede deel van de pilootstudie MKM-water voor het
Netebekken was eind 2005 klaar. In 2006 is gewerkt aan het invullen van de data van de pilootstudie Nete in
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de MKM-databank en aan verdere verbeteringen aan het model. Deze eerste toepassing van het MKMwater is nu operationeel. In 2006 is gewerkt aan de bredere bekendmaking van het MKM-water met het oog
op het gebruik van de resultaten voor het beleid. Ook worden verschillende sporen voor verbetering en
uitbreiding van het MKM-water voorbereid: via een nieuwe studie specifiek voor landbouw, via de
masterplannen van aquafin en via een koppeling met het waterkwaliteitsmodel SELES.
Begin 2006 is een studie opgestart over de reguleringskosten voor de overheid en de privésector van
milieubeleidsinstrumenten. Dit zijn de "bijkomende" kosten van monitoring, rapportering, handhaving,
juridische afwikkeling van geschillen enzovoort. Het is de bedoeling een rekenmodel te ontwikkelen
waarmee deze kosten geraamd kunnen worden, dit zou in maart 2007 moeten klaar zijn.
Het project Algemeen Evenwichtsmodel voor Vlaanderen in het kader van het steunpunt
milieubeleidswetenschappen zal eind 2006 een eerste modelversie van GEM-E3 Vlaanderen met een aantal
simulaties m.b.t. lucht- en klimaatbeleid opleveren.

Opvolging mijlpalen en indicatoren
Mijlpalen

Oorspronkelijke
verwachting

Afgewerkte statistiek milieu-uitgaven Vlaamse
bedrijven voor 2002

2004 EINDE

Afronding tweede pilootstudie MKM-water

2005 MIDDEN

Eindrapport en rekentool reguleringskosten
beschikbaar

2007 MIDDEN

MKM-lucht operationeel voor de polluent fijn stof

2005 EINDE

MKM-water operationeel voor 1 testcase

2005 MIDDEN

Afronding bruikbare input-outputtabel voor
Vlaanderen
Operationeel algemeen evenwichtmodel voor
Vlaanderen

Status
gerealise
erd
gerealise
erd
op
schema
op
schema
gerealise
erd

Huidige
verwachting
2006 MIDDEN
2006 BEGIN

2006 EINDE
2006 BEGIN

2006 EINDE

nieuw

2009 EINDE

2005 EINDE

op
schema

2006 EINDE

Realisati Doelstelli
e
ng
Aantal doelgroepen waarvan de milieu-uitgaven in kaart worden gebracht
1 (2006) 7 (2007)
Aandeel van de totale NOx-uitstoot van de Vlaamse industriële sectoren waarvoor
100
100
het MKM operationeel is
(2005) (2005)
Aandeel van de totale SOx-uitstoot van de Vlaamse industriële sectoren waarvoor
100
100
het MKM-operationeel is
(2005) (2005)
100
100
Aandeel van de totale industriële NMVOS-uitstoot waarvoor het MKM-operationeel is
(2005) (2005)
Aantal Vlaamse waterbekkens waarvoor het MKM operationeel is
1 (2006) 12 (2009)

Indicatoren

Aanpak prioriteiten 2007
Beleid onderbouwen met behulp van milieu-economische modellering (cf. OD Beleidsnota)
Het Vlaams milieukostenmodel (MKM) wordt gehanteerd bij de intersectorale afweging voor de verdeling van
de NEC reductie-inspanningen. In 2007 wordt de MKM toepassing voor waterkwaliteit verder uitgebreid. Het
is de bedoeling om hiermee insteek te geven aan de vereiste voorstellen van kosteneffectieve
maatregelenpakketten van de Kaderrichtlijn Water. Ook het MKM lucht/klimaat wordt in 2007 verder
uitgebreid en up to date gehouden. Naast de gedetailleerde bottom-up modellering met het MKM is er ook
nood aan analyse van de bredere, macro-economische impacts van milieubeleidsmaatregelen (op BBP,
tewerkstelling etc). Hiervoor wordt gewerkt aan de toepassing van een algemeen evenwichtsmodel voor
Vlaanderen. Het geheel zal ingezet worden om o.a. de kosten van mogelijke post-kyoto doelstellingen voor
Vlaanderen in te schatten en om de onderhandelingen over de NEC-plafonds voor 2015-2020 te
onderbouwen.
Reguleringskosten berekenen
Sinds 2006 wordt gewerkt aan de berekening van de "bijkomende" kosten (de zgn. reguleringskosten) voor
de overheid en de privésector van verschillende milieubeleidsinstrumenten. We denken hier aan de kosten
van monitoring, rapportering, handhaving, juridische afwikkeling van geschillen enzovoort. Betere kennis van
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deze reguleringskosten is nodig voor een goed onderbouwde instrumentenkeuze en voor het verbeteren van
de efficiëntie van bestaande instrumenten.

79,311
1,386
167.301
84.700
125.609
110.974
58,733
52,535
60,941
115.063
1,576
75.000
42.478

Verontreiniging en aantasting van de bodem
Niet-ioniserende straling
Innovatie, eco-efficiëntie en
grondstoffengebruik
Verspreiding van milieugevaarlijke stoffen
Instrumenten
Verontreiniging van oppervlaktewater
Verlies aan biodiversiteit
Verlies aan biodiversiteit
Verstoring door geurhinder
Verandering van het klimaat door
broeikaseffect
Verontreiniging door afvalstoffen
Verontreiniging door afvalstoffen
Verontreiniging door afvalstoffen
Verontreiniging door afvalstoffen
Verandering van het klimaat door
broeikaseffect

79.860
119.185
68.720
14.278
89,141

13.582
71.656
74.052

Verontreiniging door afvalstoffen
Beleidsvoorbereiding en -planning
Verandering van het klimaat door
broeikaseffect
Verontreiniging door afvalstoffen
Gebiedsgerichte benadering
Instrumenten

Evaluatie van 15 jaar preventiebeleid
Evaluatie van de selectieve inzamelingen
Evaluatie van het instrument aanvaardingsplicht
Evaluatie van voorbehandelingstechnieken voor medisch afval
Externe mestopslag: inventarisatie van opslagsystemen en bepaling van NH3-, N2O- en CH4-emissies uit deze systemen

40.698
19.200
61,371
57,666
54.906

Verspreiding van milieugevaarlijke stoffen
Instrumenten
Risicobeleid
Gebiedsgerichte benadering
Verontreiniging van oppervlaktewater

"Model luchtkwaliteit voor gemeenten / steden - stratenmodel"
aanpassen scenariomodel huishoudelijke afvalstoffen: grofvuilproblematiek
Actualisering van de faalkansen in risicoberekeningen van Sevesobedrijven
Afbakening en classificatie van stedelijk groen in Vlaanderen
Afstemmen databank op bijkomende vereisten van de Kaderrichtlijn Water (deel ecologisch potenteel van stilstaand water
groter dan 50 ha).
Afvalpreventie op school
Beleidsopvolging en prestatiemeting in functie van een geïntegreerde beleids- en beheerscyclus (vervolg)
Beleidsvoorbereidend onderzoek naar de financiële, ecologische en juridische aspecten van participatie in een
klimaatfonds, gericht op het verwerven van emissiekredieten via de flexibiliteitsmechanismen van het Kyotoprotocol
Bepalen van de calorische waarde van de verschillende fracties van het huishoudelijk afval
Bepalen van groenindicatoren
Bepaling van (rekenregels voor de inschatting van) publieke en private reguleringskosten (administratiekosten,
handhavingskosten, metingskosten,...) die gepaard gaan met de inzet van milieubeleidsinstrumenten nu en in de toekomst
Bio-augmentatie voor het induceren van aërobe bioremediatie van MTBE en TBA
Blootstelling van de algemene bevolking aan 0 Hz tot 3 GHz elektromagnetische velden in bibliotheken,
elektrozaken,grootwarenhuizen, luchthavens, openbaar vervoer, stations, wandel- en winkelstraten
Boom- en houtkwaliteitsonderzoek voor de Vlaamse bos-houtkolom: evaluatie van eigenschappen en
gebruiksmogelijkheden van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bestanden
De aanwezigheid van bioaccumulerende stoffen in industriële effluenten
De omzetting van het participatieluik bij plannen en programma's van het Verdrag van Aarhus: juridische, bestuurskundige
en praktische aspecten
Ecotoxicologische karakterisatie van effluenten: TIE-methodologie op RWZI Oudenaarde
Een integrale gebiedsvisie voor het Vlaams natuurreservaat 'De Zwinduinen en -polders' te Knokke-Heist
Een nieuwe verspreidingsatlas en Rode Lijst van de loopkevers en zandloopkevers van Vlaanderen (Coleoptera,
Carabidae)
Effectentoets voor specifieke beleidsmaatregelen en regelgeving ter beheersing van geurhinder veroorzaakt door
hinderlijke inrichtingen
Energie- en broeikasgasscenario's voor het Vlaamse Gewest - verkenning beleidsscenario's tot 2030

Vastgelegd
Bedrag

Hoofdthema

Lange titel

Overzicht van de lopende onderzoeken (2004-2006)

Bijlage 1
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139.392
199.198

Andere
Verlies aan biodiversiteit

Onderzoek naar verkorting van onderzoeksprocedures

Onderzoek naar de bronnen van fijn stof (PM10) in hotspotgebieden in Vlaanderen en doorrekening van
reductiemaatregelen in kader van saneringsplannen voor de 1ste dochterrichtlijn luchtkwaliteit (1999/30/EG)
Onderzoek naar de financiering van het huishoudelijk afvalbeleid
Onderzoek naar de haalbaarheid van het herstel van serpelingpopulaties in waterlopen van het Vlaamse Gewest.
Onderzoek naar de invloed van het voorkomen van milieugevaarlijke stoffen in de buitenlucht op de kwaliteit van de
binnenomgeving. Deel 1Blootstelling aan kinderen.
Onderzoek naar de invloed van het voorkomen van milieugevaarlijke stoffen in het milieu op de mens en naar de oorzaken
daarvan in opvolging van de groepsresultaten van de biomonitoring van pasgeborenen

Implementatie van de strategie voor het verzamelen van incidentiegegevens i.v.m. aandoeningen die mogelijks wijzen op
endocriene verstoring bij de mens en berekening van de maatschappelijke kost van een aantal geïdentificeerde prioritaire
aandoeningen
In kaart brengen van diffuse bronnen en voorstel voor reductiemaatregelen voor fijn stof (PM10 en kleiner) en de erop
aanwezige zware metalen, PAK, dioxines en andere micropolluenten
Kwantificering van oppervlaktewater met BZV en CZV door de landbouw
Landbouweconomische studie viskweekbedrijven binnen het Richtlijngebied Vijvergebied Midden-Limburg
Methodeontwikkeling voor de bepaling van kationische surfactanten in water
Modelvergelijking Vlaanderen - Nederland
Monstername en bijhorende frequentie van puingranulaten Deel III
Multifunctionaliteit van overstromingsgebieden: wetenschappelijke bepaling van de impact van waterberging op natuur, bos
en landbouw
Nadere uitwerking van de bescherming van waardevolle bodems
O&O MIRA 2005: Modelbouw en scenarioanalyse - zwevend stof : optimalisatie van modellering van fijn stof
Onderbouwing van het hydro-ecologisch model NICHE: onderzoek naar nutriëntenhuishouding en mineralisatie in
leembodems
Ondersteunend studiewerk en verdere karakterisatie van de Vlaamse toestand inzake hormoonverstoring
Ondersteuning van de Vlaamse overheid bij het gebruik van Ecoscore om milieuvriendelijke voertuigen te stimuleren
Onderzoek fijn stof ( karakterisatie fijn stof en / of meting van fijn stof - emissies van het autoverkeer

Impact van ambitieuze internationale emissiereductiedoelstellingen op de concurrentiekracht van de ondernemingen
Impact van verschillende soorten milieubeleidsinstrumenten en instrumentenmixen op milieu-innovatie

59.290
50.046
54,352

Verontreiniging en aantasting van de bodem
Verontreiniging en aantasting van de bodem
Verdroging

Grijs water
Grijs water 2, Gebruik van verontreinigd grondwater als proceswater
Het juridisch statuut van de watermolens binnen het kader van de regelementering op de bevaarbare en onbevaarbare
waterlopen en de bescherming van het onroerend erfgoed
Het uitvoeren van een systeemanalyse (inclusief actor- en netwerkanalyse), het opzetten en begeleiden van een eerste
transitiecyclus in het kader van een transitie naar een milieuverantwoord materialenbeleid
Hoeveel moeten we meten om te weten ? Naar een afwegingskader én rekenmodel voor de bepaling van de
steekproefgrootte bij beleidsgerichte monitoring

Verontreiniging en aantasting van de bodem

27.830

200.000

Gezondheidsaspecten

119.481
59,669
75.000

Verspreiding van milieugevaarlijke stoffen
Verontreiniging door fotochemische stoffen
Verspreiding zwevend stof

90.750
63,875
199.689

102.500
28.371
39.600

Verontreiniging en aantasting van de bodem
Verspreiding van milieugevaarlijke stoffen
Verlies aan biodiversiteit

Verontreiniging door afvalstoffen
Versnippering
Verspreiding van milieugevaarlijke stoffen

32,743
224.667
59,033
36.000
32.563
162,021

Verontreiniging van oppervlaktewater
Verlies aan biodiversiteit
Verontreiniging van oppervlaktewater
Verzuring
Verontreiniging door afvalstoffen
Verdroging

199.548

148,047

Verspreiding zwevend stof

Verspreiding zwevend stof

98,540

Verzuring
Innovatie, eco-efficiëntie en
grondstoffengebruik
Gezondheidsaspecten

1.396.887
2,215

37.378
41.461

Integraal Waterbeleid
Verlies aan biodiversiteit

Functietoekenningen voor waterlichamen
Geomorfodynamiek in het Ter Yde - duinencomplex
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66.000
24,942
144,534
90,700
172.667
49,604
85,912
88,941
35.000
76,106
83,097
64.900
15.070
4,327
30,470
181,330
78.287
76,666
152,697
99.115
130.000
3,779
15,913
60.636
45.155
30.500

Verspreiding zwevend stof
Verzuring
Verzuring
Verlies aan biodiversiteit
Versnippering
Verontreiniging door fotochemische stoffen
Verspreiding zwevend stof
Verontreiniging door afvalstoffen
Instrumenten
Verzuring
Risicobeleid
Verspreiding zwevend stof
Verontreiniging door afvalstoffen
Gebiedsgerichte benadering
Verlies aan biodiversiteit
Verlies aan biodiversiteit
Andere
Verontreiniging en aantasting van de bodem
Beleidsvoorbereiding en -planning
Beleidsvoorbereiding en -planning
Doelgroepen
Verspreiding van milieugevaarlijke stoffen
Verlies aan biodiversiteit
Verlies aan biodiversiteit
Risicobeleid
Verontreiniging van oppervlaktewater
Verontreiniging en aantasting van de bodem
Verontreiniging van oppervlaktewater
Verontreiniging van oppervlaktewater

OPS Optimalisatie 2004-2005-2006

OPS validatie en correctie

Opstellen van een referentie- en afwegingskader voor natuurontwikkeling en -herstel op vermeste en verzuurde terreinen
Opstellen van ontsnipperingsvoorstellen voor kanalen in Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen
Optimalisatie emissie-inventaris lucht : spoor en scheepvaart
Optimalisatie emissie-inventaris lucht: fijn stof
Opvolgen van de ontplooiing van het netwerk hergebruikcentra in Vlaanderen anno 2005 (inclusief financiële staalkaart)
Prioriteiten uitbouw monitoring - case study waterkwaliteit
Prognoses en scenario's voor luchtverontreinigende stoffen
Risicoberekening van Magazijnbranden van Sevesobedrijven
Ruimtelijke interpretatie van de luchtkwaliteit
Sorteeranalyse-onderzoek huisvuilzak Vlaanderen 2005
Stimuleren van duurzaamheid in (stedenbouwkundige) voorschriften om te komen tot een beter stedelijk leefmilieu
Studie naar de metapopulatiestructuur bij de Groene kikker (Rana esculenta synklepton) en de implicaties voor de
ruimtelijke configuratie van geïsoleerde habitats.
Studie van de groei en ontwikkeling van jonge inlandse eiken in functie van lichtaanbod - case study Meerdaalwoud
Systeeminnovatie in functie van het concept 'transitiemanagement'
Toepassing van elektromagnetische inductiemetingen in het kader van bodemonderzoek en -sanering
Uit- en doorwerking van langetermijndoelstellingen leefmilieu
Uit- en doorwerking van langetermijndoelstellingen leefmilieu (vervolg)
Uitwerken en uitvoeren van een effectieve communicatiestrategie inzake M&G
Uitwerken en uitvoeren van een pilootproject voor effectgerichte metingen om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te kunnen
evalueren
Uitwerken van een instrument (principes, richtlijnen en criteria) ter evaluatie van de wildbeheerplannen (inhoudelijk).
Valorisatie kennis bij IN / IBW voor opmaak van beheerplannen in de domeinbossen
Veiligheid aangaande transport van gevaarlijke stoffen
Verdere verfijning van de kwantificering van het aandeel van de diffuse bronnen op de emissies naar oppervlaktewater en
van het stedelijk (bewoond) gebied: verfijning van het model
Verfijning bodemerosiekaart
Verkennend onderzoek over eutrofiëring in Vlaanderen
Vervolgstudie : uitwerking van een methodologie voor de beoordeling van de zuiveringsinfrastructuur per zuiveringsgebied
: methodologie effectiviteitsrapporten & continue opvolging en aansturing van de actoren
Verontreiniging door afvalstoffen

70.180

Instrumenten

Operationeel Model Voorspelling luchtkwaliteit

Verwerking van afvalstoffen, voor nuttige toepassing, in Azië

202,382
78,351
66.913

Verlies aan biodiversiteit
Verstoring door geluidshinder
Verontreiniging door afvalstoffen

49,579

58.500

39.000

35.000

98.000

Verontreiniging en aantasting van de bodem

Onderzoek van het bodemmilieu in functie van het fysico-chemisch kwantificeren van de effecten van grondgebruik en
beheer op archeologische bodemsporen in Vlaanderen
Onderzoek van het geslacht Carassius in het Vlaamse Gewest.
Onderzoek wetgeving Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in functie van (geluid) hinder
Ontwikkelen van een set van indicatoren om de prestaties op het gebied van milieuverantwoord productgebruik van
(lokale) overheden in beeld te brengen. (Proefproject STIP 2005)
Ontwikkeling van een beoordelingsinstrument inzake beheersing van milieurisico's
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25.000
76,411
75.000
57.493
83,987
59.357
18.900
212.230

Verontreiniging door fotochemische stoffen
Verontreiniging door afvalstoffen
Verspreiding van milieugevaarlijke stoffen
Innovatie, eco-efficiëntie en
grondstoffengebruik
Verontreiniging door fotochemische stoffen
Verlies aan biodiversiteit
Verontreiniging van oppervlaktewater
Verontreiniging door afvalstoffen

VMM - SMOGSTOP 2006
Voorbereiden uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2008-2012: bepaling afvalcorrectie-indicatoren
Voorstellen milieukwaliteitsnormen voor dioxine en dioxine- achtige PCB's
Wereldwijde milieu-impact van de Vlaamse productie- en consumptiesectoren: mogelijkheden en beperkingen van een
model voor een Vlaamse
Input-Output studie
Wetenschappelijke beoordeling van gecombineerde systemen NOx katalysator en roetfilter voor bussen - deel 2
Wetenschappelijke onderbouwing van de beheergerichte maatregelen in het gebied Hoeverheide (Kamp van Beverlo)
Wetenschappelijke ondersteuning van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)
Zwerfvuilanalyse in Vlaanderen aan de hand van proefstroken
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Bijlage 2
Stand van uitvoering van de Europese milieuwetgeving
Europese milieuwetgeving
De normeringinstrumenten inzake milieu waarover (1) de Raad, (2) de Commissie en – overeenkomstig
de medebeslissingsprocedure – (3) het Europese Parlement samen met de Raad beschikken, zijn ook
diegene die in artikel 189 van het EG-verdrag worden gedefinieerd: verordeningen, richtlijnen,
beschikkingen, aanbevelingen en adviezen.
Deze instrumenten hebben niet dezelfde rechtsgevolgen.
• Een verordening heeft een algemene strekking, is bindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks van
toepassing in elke lidstaat.
• Een richtlijn is bindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor ze bestemd
is. Aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen. In tegenstelling
tot de verordening is de richtlijn dus niet rechtstreeks van toepassing; ze verkrijgt haar volwaardige
normatieve status in de interne (lees Vlaamse) rechtsorde slechts na omzetting in nationaal (lees
Vlaams) recht.
• Een beschikking is bindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie ze uitdrukkelijk is gericht;
aanbevelingen en adviezen daarentegen zijn niet bindend.
Stand van de uitvoering van Europese richtlijnen
De richtlijnen dienen te worden “omgezet” in intern Vlaams recht binnen de omzettingstermijnen voorzien
in elke richtlijn zelf. Deze omzetting gebeurt of gebeurde via decretale weg en/of (meestal) via besluiten
van de Vlaamse regering. Telkens als er een omzetting in intern Vlaams recht gebeurt, wordt deze via de
Permanente Vertegenwoordiging bij de EU medegedeeld aan de Commissie. De Commissie gaat de
correctheid van de omzetting na en signaleert welke correcties er moeten gebeuren.
De stand van zaken die hierna wordt gegeven, werd afgesloten op 1oktober 2004. Bij het overzicht van
de uitvoering wordt een onderscheid gemaakt tussen:
1. de bestaande Europese richtlijnen die reeds zijn omgezet;
2. de bestaande Europese richtlijnen die nog dienen te worden omgezet;
3. de Europese richtlijnen die nog in voorbereiding zijn en die later zullen moeten worden omgezet.
Naast de titel wordt voor elke richtlijn eveneens de volgende informatie gegeven:
• de officiële referentie (jaar/volgnummer ID = interinstitutioneel dossier, PBC = Publicatieblad EC met
mededelingen);
• de publicatiedatum;
• de referentie in het Europese Publicatieblad (PBL = Publicatieblad EC met wetgeving).
De verordeningen werden niet opgenomen in de overzichtslijst omdat ze immers geen “omzetting”
behoeven en in de regel, behoudens voor specifieke Vlaamse behoeften en toepassingen, geen
wetgevend initiatief van de Vlaamse overheid vereisen.

Publicatiedatum
25.07.75
25.07.75

25.07.75

05.02.76

26.04.76

18.05.76

26.02.78
31.03.78

14.08.78

25.04.79
29.10.79

10.11.79
26.01.80

30.08.80

30.08.80

27.03.82

Publicatiedatum
05.08.82
31.12.82

31.12.82
03.02.83

75/0439
75/0440

75/0442

76/0160

76/0403

76/0464

78/0176
78/0319

78/0659

79/0409
79/0869

79/0923
80/0068

80/0778

80/0779

82/0176

Ref.

82/0501
82/0883

82/0884
83/0029

Ref.

Richtlijn van de Raad van 24 juni 1982 inzake de risico’s van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten
Richtlijn van de Raad van 3 december 1982 betreffende de voorschriften voor het toezicht op en de controle van de milieus die
betrokken zijn bij de lozing van de titaandioxyde-industrie
Richtlijn van de Raad van 3 december 1982 betreffende een grenswaarde van de luchtkwaliteit voor lood
Richtlijn van de Raad van 24 januari 1983 tot wijziging van Richtlijn 78/176/EEG betreffende afvalstoffen afkomstig van de

Richtlijn van de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie
Richtlijn van de Raad van 16 juni 1975 betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater dat is bestemd voor de
productie van drinkwater in de Lid-Staten
Richtlijn van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (is opgeheven en vervangen door gecodificeerde versie RL
2006/12/EG)
Richtlijn van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwemwater (wordt opgeheven per 31.12.2004 en
thans is RL 2006/7 va kracht)
Richtlijn van de Raad van 6 april 1976 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloortefenylen
[sedert 16.09.96 vervangen door Richtlijn 96/59]
Richtlijn van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het
aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (is opgeheven en vervangen door gecodificeerde versie RL 2006/21/EG)
Richtlijn van de Raad van 20 februari 1978 betreffende de afvalstoffen afkomstig van de titaandioxyde-industrie
Richtlijn van de Raad van 20 maart 1978 betreffende toxische en gevaarlijke afvalstoffen
[sedert 12.12.93 vervangen door Richtlijn 91/869]
Richtlijn van de Raad van 18 juli 1978 betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering behoeft teneinde
geschikt te zijn voor het leven van vissen (is opgeheven en vervangen door gecodificeerde versie RL 2006/44/EG nog niet
gepubliceerd)
Richtlijn van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de Vogelstand
Richtlijn van de Raad van 9 oktober 1979 inzake de meetmethoden en de frequentie van de bemonstering en de analyse van het
oppervlaktewater dat bestemd is voor de productie van drinkwater in de Lid-Staten
Richtlijn van de Raad van 30 oktober 1979 inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater
Richtlijn van de Raad van 17 december 1979 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt
door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen
Richtlijn van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (is ten gevolge van
de inwerkingtreding en omzetting van Richtlijn 98/83 met ingang van 25 december 2003 opgeheven)
Richtlijn van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de grens- en richtwaarden van de luchtkwaliteit voor zwaveldioxyde en
zwevende deeltjes
Richtlijn van de Raad van 22 maart betreffende de grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van de
sector electrolyse van alkalichloriden
Titel richtlijn

Titel richtlijn

Overzicht van de omgezette Europese richtlijnen (stand op 01.10.2006)

PBL 378 p. 15
PBL 32 p. 28

Ref.
Publicatieblad
PBL 230 p. 1
PBL 378 p. 1

PBL 81 p. 29

PBL 229 p. 30

PBL 229 p. 11

PBL 81 p .47
PBL 20 p. 43

PBL 103 p. 1
PBL 271 p. 44

PBL 222 p. 1

PBL 54 p. 19
PBL 84 p. 49

PBL 129 p. 23

PBL 108 p. 41

PBL 31 p. 1

PBL 194 p. 47

Ref.
Publicatieblad
PBL 194 p. 31
PBL 194 p. 34
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24.10.83

17.03.84

16.07.84

17.10.84

13.12.84

27.03.85
05.07.85
30.08.85

04.07.86

04.07.86

12.02.87
28.03.87

28.03.87
25.06.88

Publicatiedatum
07.12.88

07.12.88

14.06.89

14.07.89

14.07.89

15.07.89

83/0513

84/0156

84/0360

84/0491

84/0631

85/0203
85/0337
85/0411

86/0278

86/0280

87/0101
7/0216

87/0217
88/0347

Ref.

88/0609

88/0610

89/0369

89/0427

89/0428

89/0429

Richtlijn van de Raad van 24 november 1988 inzake beperking van de emissies van bepaalde stoffen in de lucht door grote
stookinstallaties
Richtlijn van de Raad van 24 november 1988 tot wijziging van Richtlijn 82/501/EEG inzake de risico’s van zware ongevallen bij
bepaalde industriële activiteiten
Richtlijn van de Raad van 8 juni 1989 ter voorkoming van door nieuwe installaties voor de verbranding van stedelijk afval
veroorzaakte luchtverontreiniging
Richtlijn van de Raad van 21 juni 1989 tot wijziging van Richtlijn 80/779/EEG betreffende de grenswaarden en richtwaarden van
de luchtkwaliteit voor zwaveldioxyde en zwevende deeltjes
Richtlijn van de Raad van 21 juni 1989 tot vaststelling van de procedure voor de harmonisering van de programma’s tot
vermindering en uiteindelijke algehele opheffing van de verontreiniging door afval van de titaandioxyde-industrie
[vernietigd door Arrest Hof van Justitie dd. 11.06.91 en vervangen door Richtlijn 92/112]
Richtlijn van de Raad van 21 juni 1989 ter voorkoming van door bestaande installaties voor de verbranding van stedelijk afval
veroorzaakte luchtverontreiniging

Titel richtlijn

titaandioxyde-industrie
Richtlijn van de Raad van 26 september 1983 betreffende de grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van
cadmium
Richtlijn van de Raad van 8 maart 1984 betreffende de grenswaarden voor kwiklozingen in het aquatisch milieu afkomstig van
andere sectoren dan de electrolyse van alkalichloriden
Richtlijn van de Raad van 28 juni 1984 betreffende de bestrijding van door industriële inrichtingen veroorzaakte
luchtverontreiniging
Richtlijn van de Raad van 9 oktober 1984 betreffende de grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor de lozing van
hexachloorcyclohexaan
Richtlijn van de Raad van 6 december 1984 betreffende toezicht en controle in de Gemeenschap op de grensoverschrijdende
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen
[sedert 06.05.94 opgeheven door Verordening van 01.02.93]
Richtlijn van de Raad van 7 maart 1984 inzake luchtkwaliteitsnormen voor stikstofdioxyde
Richtlijn van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
Richtlijn van de Commissie van 25 juli 1985 tot wijziging van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de
vogelstand
Richtlijn van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij gebruik van
zuiveringsslib in de landbouw
Richtlijn van de Raad van 12 juni 1986 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde onder
lijst I van de bijlage van Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke stoffen
Richtlijn van de Raad van 22 december 1986 tot wijziging van RLR 75/349 inzake de verwijdering van afgewerkte olie
Richtlijn van de Raad van 19 maart 1987 tot wijziging van Richtlijn 82/501/EEG inzake de risico’s van zware ongevallen bij
bepaalde industriële activiteiten
Richtlijn van de Raad van 19 maart 1987 inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest
Richtlijn van de Raad van 16 juni 1988 tot wijziging van bijlage II van Richtlijn 86/280/EEG betreffende grenswaarden en
kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de bijlage van Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke
stoffen

PBL 203 p. 50

PBL 201 p. 56

PBL 201 p. 53

PBL 196 p. 32

PBL 336 p. 14

Ref.
Publicatieblad
PBL 336 p. 1

PBL 85 p. 40
PBL 158 p. 35

PBL 42 p. 43
PBL 85 p. 36

PBL 181 p. 16

PBL 181 p. 6

PBL 87 p. 1
PBL 175 p. 40
PBL 233 p. 33

PBL 326 p. 31

PBL 274 p. 11

PBL 188 p. 20

PBL 74 p. 49

PBL 291 p. 1
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08.05.90

08.05.90

23.06.90

18.08.90

27.12.90

26.03.91

26.03.91

08.05.91

30.05.91
31.12.91

31.12.91
Publicatiedatum
31.12.91

22.07.92

13.10.92
31.12.92

22.09.93

22.04.94

30.06.94

02.07.94
18.11.94

31.12.94
31.12.94

90/0219

90/0220

90/0313

90/0415

90/0667

91/0156

91/0157

91/0244

91/0271
91/0676

91/0689
Ref.

91/0692

92/0043

92/0072
92/0112

93/0076

94/0015

94/0024

94/0031
94/0051

94/0062
94/0063

Richtlijn van de Raad van 21 september 1992 betreffende de verontreiniging van de lucht door ozon
Richtlijn van de Raad van 15 december 1992 tot vaststelling van de procedure voor de harmonisatie van de
programma’s tot vermindering en uiteindelijke algehele opheffing van de verontreiniging door afval van de titaandioxydeindustrie
Richtlijn van de Raad van 13 september 1993 tot beperking van kooldioxide-emissies door verbetering van de energieefficiëntie (SAVE)
Richtlijn van de Commissie van 15 april 1994 betreffende aanpassing voor de eerste maal, van de technische
vooruitgang van Richtlijn 90/220
Richtlijn van de Raad van 8 juni 1994 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de
vogelstand
Richtlijn van de Raad van 27 juni 1984 tot wijziging van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen
Richtlijn van de Commissie van 7 november 1994 betreffende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn
90/219/EEG van de Raad inzake het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen
Richtlijn van het Europees parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van
vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag en de distributie van benzine vanaf terminals naar

PBL 365 p. 10
PBL 365 p. 24

PBL 168 p. 28
PBL 297 p. 29

PBL 164 p. 9

PBL 103 p. 20

PBL 237 p. 28

PBL 297 p. 1
PBL 409 p. 11

Richtlijn van de Raad van 23 december 1991 tot standaardisering en rationalisering van de verslagen over de toepassing PBL 377 p. 48
van bepaalde richtlijnen op milieugebied
Richtlijn van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora
PBL 206 p.7

PBL 117 p. 1
Richtlijn van de Raad van 23 april 1990 inzake het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (quasi
helemaal gewijzigd door richtlijn 98/81/EG).
Richtlijn van de Raad van 23 april 1990 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu PBL 117 p. 15
(per 17 oktober 2002 opgeheven door richtlijn 2001/18).
Richtlijn van de Raad van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie (is opgeheven ingevolge richtlijn 2003/4/EG per PBL 158 p. 56
14.2.2005)
PBL 219 p. 49
Richtlijn van de Raad van 27 juli 1990 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 86/280/EEG betreffende grenswaarden en
kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de bijlage bij Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke stoffen
Richtlijn van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de verwijdering en verwerking
PBL 363 p. 51
van dierlijke afvallen, voor het in de handel brengen van dierlijke afvallen en ter voorkoming van de aanwezigheid van
ziekteverwekkers in diervoeders van dierlijke oorsprong (vissen daaronder begrepen) en tot wijziging van Richtlijn 90/425/EEG
PBL 78 p. 32
Richtlijn van de Raad van 18 maart 1991 tot wijziging van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende
afvalstoffen
PBL 78 p. 38
Richtlijn van de Raad van 18 maart 1991 inzake batterijen en accu’s die gevaarlijke stoffen bevatten (wordt opgeheven per
26.9.2008)
PBL 115 p. 41
Richtlijn van de Commissie van 6 maart 1991 tot wijziging van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de
vogelstand
Richtlijn van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater
PBL 135 p. 40
Richtlijn van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische PBL 375 p. 1
bronnen
PBL 377 p. 20
Richtlijn van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen
Titel richtlijn
Ref. Publicatieblad
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24.12.94

31.12.94
24.09.96

10.10.96
21.11.96
14.01.97

14.03.97

Publicatiedatum
06.05.97

27.06.97

05.12.98
13.08.97

08.11.97

07.03.98

5.12.98

29.03.99

29.06.99

16.07.99
11.05.99

21.10.2000
28.12.2000

22.12.2000

13.12.2000

94/0066

94/0067
96/0059

96/0061
96/0062
96/0082

97/0011

Ref.

97/0016

97/0035

98/0083
99/0049

97/0062

98/0015

98/0083

99/0013

99/0030

99/0031
99/0032

00/0053
00/0059

00/0060

00/0069

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 1997 betreffende de beperking van het op de markt
brengen en het gebruik van hexacloorethaan
Richtlijn van de Commissie van 18 juni 1997 houdende tweede aanpassing van de vooruitgang van de techniek van
Richtlijn 90/220
Richtlijn van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd drinkwater
Richtlijn van de Commissie van 29 juli 1997 tot wijziging van Richtlijn 79/409 van de Raad inzake het behoud van de
vogelstand
Richtlijn van de Raad van 27 oktober 1997 tot aanpassing van de technische en wetenschappelijke voortuitgang van
Richtlijn 92/43
Richtlijn van de Commissie van 27 februari 1998 houdende wijziging van Richtlijn 91/271 ten aanzien van enkele in
bijlage I vastgestelde voorschriften
Richtlijn van de Raad van 3.11.98 houdende herziening van richtlijn 80/779 in.v.m. de kwaliteit vzan voor menselijke
consumptie bestemd water
Richtlijn van de Raad van 11 maart 1999 inzake de beperking van emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge
van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties
Richtlijn van de Raad van 22 april 1999 betreffende de grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en
stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht
Richtlijn van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen
Richtlijn van de Raad van 26 april 1999 betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare
brandstoffen en tot wijziging van Richtlijn 93/0012
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 27. November 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen
voor scheepsafval en ladingresiduën
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 betreffende grenswaarden voor benzeen en
koolmonoxide in de lucht

Titel richtlijn

benzinestations
Richtlijn van de Raad van 15 december 1994 tot wijziging van Richtlijn 88/609/EEG inzake beperking van de emissies
van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties
Richtlijn van de Raad van 16 december 1994 betreffende verbranding van gevaarlijke afvalstoffen
Richtlijn van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en
polychloorterfenylen (PCB’s/PCT’s)
Richtlijn van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
Richtlijn van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit
Richtlijn van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Richtlijn van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling
van bepaalde openbare en particuliere projecten

PBL 313 p.12

PBL 327 p. 1

PBL 269 p. 34
PBL 332 p.81

PBL 182 p. 1
PBL 121 p. 13

PBL 163 p. 41

PBL 85 p. 1

PBL 330

PBL 67 p. 29

PBL 305 p. 42

PBL 330 p. 32

PBL 169 p. 72

PBL 116 p. 31

Ref. Publicatieblad

PBL 73 p. 5

PBL 257 p. 26
PBL 296 p. 55
PBL 10 p. 13

PBL 365 p. 34
PBL 243 p. 31

PBL 337 p. 83
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28.12.2000
17.04.2001

27.11.2001

Publicatiedatum
27.11.2001

09.03.2002
14.2.03
18.07.2002

13.2.03
25.12.03

25.6.03

30.4.04
4.3..2006

27.4.2006
25.9.2006

00/0076
01/0018

01/0080

Ref.

01/0081

02/003
02/0004
02/0049

02/0096
03/0087

03/0035

04/0042
06/0011

06/0012
2006/44

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 23.10.2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde
luchtverontreinigende stoffen
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2002 betreffende ozon in de lucht
Richtlijn van het EP/R van 28.1.03 betreffende de vrije toegang tot de milieu-informatie
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van
omgevingslawaai
Richtlijn van het EP/R van 27.3.03 betreffende afgedankte elecktrische en electronische apparatuur
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13.3.03 tot vaststelling van een regeling voor
broeikasfasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61
Richtlijn van het EP/R van 26.5.03 tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en
programma's betreffende het milieu , en met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter en
wijziging RL 95/337 en 91/61
Richtlijn van het EP/R beperking tot wijziging van Richtlijn 99/13 (VOS)
Richtlijn van EP/R betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch
milieu van de gemeenschap worden geloosd (gecodificeerde versie)
Richtlijn van het EP/R betreffende afvalstoffen (gecodificeerde versie)
Richtlijn van EP/R betreffende kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering behoeft teneinde geschikt te zijn
voor het leven van vissen (gecodificeerde versie)

Titel richtlijn

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval
Richtlijn van het europees Parlement en de Raad van 12 maart inzake de doelbewuste introductie van genetisch
gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220 van de Raad
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissiesvan
bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties

PBL 114
PBL 264

PBL 143
PBL 64

PBL 157

PBL 37
PBL 275

PBL 67 p.14
PBL41
PBL 189 p.12

PBL 309 p. 22

Ref. Publicatieblad

PBL 309 p.1

PBL 332 p. 91
PBL 106 p. 1
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Publicatiedatum
21.07.2001

18.2.04
30.4.04
13.11.04
15.12.04

9.3.05
4.3.2006
11.4.2006
26.9.2006

01/0042

04/0012
04/0035
04/0101
04/0107

05/0020
06/0007
06/0021
2006/66

Ref.

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 27 Juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het
milieu van bepaalde plannen en programma's
Richtlijn van het EP/R tot wijziging van Richtlijn 94/62 (verpakkingsafval)
Richtlijn van het EP/R betreffende Milieu-aansprakelijkheid i.v.m. het voorkomen en herstellen van milieuschade
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 03/87
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen in de lucht
Richtlijn van Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval
Richtlijn EP/R betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van richtlijn 76/160/EEG
Richtlijn van het EP/R betreffende het beheer van afvalstoffen van de winningindustrieën
Richtlijn van het EP/R inzake batterijen en accu's, alsook gebruikte batterijen en accu's

Titel richtlijn

Overzicht van de nog om te zetten Europese richtlijnen (stand op 01.10.2006)

PBL 70
PBL 64
PBL 102
PBL 266

PBL 47
PBL 143
PBL 275
PBL 23

PBL 197 p. 30

Ref. Publicatieblad
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Voorstel van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van kader voor
communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het marien milieu
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad betreffende afvalstoffen

COM(2005) 500

COM(2001) 139

COM (2003) 644

ID 03/246
ID 03/210

COM (2005) 667
2005/0281/COD
COM (2004) 516
2004/0175/COD

COM(2005) 447

COM (2005) 634

COM(2006) 205
COM (2006) 15

COM (2006) 286

COM (2006) 397

Eerste lezing Raad

Nieuw
Politiek akkoord eerste
lezing 27.6.2006
Eerste lezing Raad en
Parl.
Eerst lezing Raad en
Parl.
Eerste lezing Raad

Nieuw

Nieuw

Nieuw

nieuw

St. v. zaken
bespreking

Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad tot oprichting van een infrastructuur voor Gemeenschappelijk
ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)
standpunt dd. 23
23.1.2006
Voorstel van RL van het EP/R betreffende toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden
Geen besprekingen
Voorstel van RL van EP/R betreffende de bescherming van het grondwater
Gemeenschappelijk
standpunt dd.
23.1.2006
Voorstel voor een verordening van het europees parlement en de raad inzake de registratie en
Gemeenschappelijk
beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach),
standpunt dd.
tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en
27.6.2006
Verordening (EG) {inzake persistente organische stoffen}
Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake milieubescherming door het
Geen besprekingen
strafrecht

Voorstel van richtlijn tot vaststelling van een kader voor de bescherming van de bodem en tot wijziging van
richtlijn 2004/35/EG
Voorstel van Richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een
duurzaam gebruik van pesticiden
Voorstel voor een Richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van waterbeleid en tot wijziging
van Richtlijn 2000/60/EG
Voorstel voor een Richtlijn inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen
(gecodificeerde versie)
Voorstel voor een Richtlijn ivm vereiste kwaliteit van schelpdierwater (gecodificeerde versie)
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad over overstromingsbeoordeling en –
beheer
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad inzake de bevordering van schone
voertuigen voor wegvervoer
Voorstel Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de luchtkwaliteit

COM (2006) 232

COM (2006) 373

Titel richtlijn

Ref.

Overzicht van de Europese verordeningen en richtlijnen in voorbereiding (stand op 01.10.2006)
Ref. Publicatieblad
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Bijlage 3
Stand van zaken aangaande de goedkeuring van
internationale overeenkomsten
Toelichting bij tabel
De gegevens in de tabel werden bijgehouden tot eind augustus 2006.
Zoals voorgaande jaren werden de gegevens overgenomen uit het “repertorium” bijgehouden door de
administratie Buitenlands Beleid (ABB) van de Vlaamse Overheid.
Voor informatie m.b.t. procedurele aspecten van de ratificatiegang, wordt doorverwezen naar de
inleiding bij betrokken repertorium
Vindplaats in het repertorium
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Kwalificatie
II. Exclusief - Bilateraal
idem
idem
idem
II. Exclusief - Multilateraal
idem
idem
idem
III.4.C.Gemengd - EU
III.5.Gemengd - RVE
idem
III.6.Gemengd - I.A.O.
III.8.A.Gemengd - Multilateraal Milieu
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
III.8.D. Gemengd - Multilateraal Scheepvaart
idem
III.8.F. Gemengd - Multilateraal Varia

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Verdrag inzake afvoer Maaswater
(Vlaanderen, Nederland)
Verdrag tussen het Vlaams Gewest het
Koninkrijk der Nederlanden betreffende
de uitvoering van de
Ontwikkelingsschets 2010 Scheldeestuarium
Verdrag tussen de Vlaamse
Gemeenschap en het Vlaams Gewest,
enerzijds, en het Koninkrijk der
Nederlanden, anderzijds, inzake de
samenwerking op het gebied van het
beleid en beheer in het Scheldeestuarium
UNESCO-conventie inzake de
bescherming van het cultureel en
natuurlijk erfgoed in de wereld
(16/11/1972, Parijs).
Overeenkomst ter bescherming van
vleermuizen in Europa
(04/12/1991, Londen)
Verdrag inzake bescherming
Waterkwaliteit Maas (Vlaams,
Brussels Hoofdstedelijk en Waals
Gewest, Frankrijk, Nederland)

Overeenkomst met Nederland inzake de
verdediging van de oevers langs de
Westerschelde tegen inscharing
Verdrag inzake verruiming vaarweg
Westerschelde (Vlaanderen,
Nederland)

Preliminaire
fase

25/11/2005:
VR keurt goed
en machtigt tot
ondertekening

25/11/2005:
VR keurt goed
en machtigt tot
ondertekening

Preliminaire
fase

12/01/1994

16/11/72 –
Parijs

Ondertekening
verdrag
(Rangschikking
chronologisch)

Instemmingdecre
et
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaamse

15/11/1995

20/07/2006
(voorontwerp)

21/12/2005 Middelburg

17/01/95 Antwerpen

20/07/2006
(voorontwerp)

31/03/2000

28/07/1995

17/01/95 Antwerpen
21/12/2005 Middelburg

04/12/91 –
Londen

28/07/1995

Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaamse
Regering
29/09/1998

17/01/95 Antwerpen

6/01/93 –
Brussel

Ondertekening
verdrag
(Rangschikking
chronologisch)

Internationale
ratificatie
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaams

27/03/1996

14/03/2001

19/05/1994

21/12/1995

21/12/1995

Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaams
Parlement
31/03/1999

Instemmingdecreet

Bekrachtiging en
afkondiging door
Vlaamse

Opmerkingen

16/04/96 –
(BS 29/05/96)

23/03/01 –
(BS 26/04/01)

01/06/1994 –
(BS 05/08/94)

22/12/95 –
(BS 06/03/96)

22/12/95 –
(BS 06/03/96)

Bekrachtiging en
afkondiging door
Vlaamse
Regering
13/04/99 –
(BS 26/05/99)

20/06/1996

14/05/2003

24/07/1996

27/06/1996

27/06/1996

4/02/2000

Internationale
ratificatie

Inwerkingtreding/ 13/06/2003
Mededeling VR over notificatie:
BS 02/06/2003
Cfr. Maasverdrag verderop

Inwerkingtreding 24/10/96

In werking getreden op
01/07/1996. HYMEDISovereenkomst in uitvoering van
art. 9 van het verdrag verruiming
vaarweg Westerschelde.
15/12/1998 : VR keurt goed en
machtigt te ondertekenen.
30/04/2004: VR hecht
goedkeuring aande wijziging van
de Bijlagen B-E
In werking getreden op 01/07/96

Inwerkingtreding 01/04/00

Opmerkingen
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Europees verdrag inzake landschappen
(ETS 176)

Verdrag nr. 174 inzake voorkoming van
zware industriële ongevallen

Protocol tot wijziging van de
overeenkomst inzake watergebieden
van internationale betekenis ( i.h.b. als
verblijfplaats voor watervogels)
(03/12/1982, Parijs)
Amendement op de overeenkomst
inzake watergebieden van internationale
betekenis (i.h.b. als verblijfplaats voor
watervogels) (28/05/1987, Regina)
Protocol inzake de beheersing van
emissies van stikstofoxiden of van hun
stromen bij het verdrag inzake
grensoverschrijdende
luchtverontreiniging (Genève, 1979)

Verdrag inzake milieueffectrapportage in
grensoverschrijdend verband
(25/02/1991, Espoo)
Protocol betreffende

12.

13.

14.

17.

18.

16.

15.

Conventie inzake de bescherming van
het leefmilieu door het strafrecht
(4/11/1998, Straatsburg) (ETS 172)

Verdrag inzake bescherming
Waterkwaliteit Schelde (Vlaams,
Brussels Hoofdstedelijk en Waals
Gewest, Frankrijk, Nederland)
Verdrag inzake het Europees
Energiehandvest + amendementen +
protocol i.v.m. energie-efficiëntie

11.

10.

9.

Preliminaire
fase

WGV
25/03/96:
Gemengd
verklaard

WGV
op 20/06/96 +
14/10/98:
Gemengd
verklaard

15/11/1995

4/10/91 –

25/02/91 –
Espoo

Instemmingdecre
et
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaamse
Regering
25/03/1997

19/05/2000

31/10/88 –
Sofia

Ondertekening
verdrag
(Rangschikking
chronologisch)

13/01/1998

13/01/1998

03/12/82 –
Parijs

28/05/87 –
Regina

1/06/2001

14/03/2003

3/06/1997

Regering
15/11/1995

22/06/93 Genève

20/10/00 Florence

07/05/99 Straatsburg

17/12/94 Lissabon

17/01/95 Antwerpen

21/12/1995

Internationale
ratificatie
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaams
Parlement
9/07/1997

5/07/2000

8/07/1998

8/07/1998

6/02/2002

9/07/2003

18/12/1997

Parlement
27/03/1996

22/12/95 –

Bekrachtiging en
afkondiging door
Vlaamse
Regering
15/07/97 –
(BS 01/10/97)

Opmerkingen

17/07/00 –
(BS 12/08/00)

14/07/98 –
(BS 22/8/98)

14/07/98 –
(BS 22/08/98)

1/03/2002 –
(BS 12/04/2002)

18/07/03 –
(BS 05/09/03)

19/12/1997 –
(BS 10/02/98)

Regering
16/04/96 –
(BS 29/05/96)

25/04/1996

2/07/1999

8/11/2000

28/10/1998

28/10/1998

9/06/2004

28/10/2004

8/05/1998

20/06/1996

Federale Instemmingswet
09/06/1999. Inwerkingtreding :
30/9/1999
Federale Instemmingswet

Federale instemmingswet:
25/03/1999. Inwerkingtreding:
06/02/2001.

Federale instemmingswet:
10/05/1994. Inwerkingtreding:
01/02/1999.

Federale instemmingswet:
10/05/1994. Inwerkingtreding:
28/10/1998.

Federale instemmingswet:
15/06/2004. Inwerkingtreding:
01/02/2005.
Federale instemmingswet:
06/09/1996. Inwerkingtreding:
09/06/2005

Federale Instemmingswet
16/4/1998 Inwerkingtreding
6/8/1998. Dit verdrag zet de
principes van het Europees
Energiehandvest (= een politieke
verklaring, ondertekend in Den
Haag op 17/12/1991) om in
juridisch afdwingbare regels.

Cfr. Scheldeverdrag verderop
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Verdrag inzake de bescherming van het
marien milieu van de Noord-Oostelijke
Atlantische Oceaan – OSPAR-verdrag
(22/09/1992, Parijs)

Protocol betreffende de verlaging van
zwavelemissies en bijlagen I tot V (Oslo,
14/06/1994) bij het verdrag inzake
grensoverschrijdende
luchtverontreiniging
(Genève, 1979)
Akkoord inzake toepassing deel XI van
het VN-verdrag inzake het recht van de
zee
(10/12/1982, Montego Bay)

24.

25.

26.

23.

22.

Verdrag inzake de bescherming en het
gebruik van grensoverschrijdende
waterlopen en internationale meren
(17/03/1992, Helsinki)
VN-raamverdrag inzake
klimaatverandering
(09/05/1992, New York)
Verdrag inzake biologische diversiteit
(05/06/1992, Rio de Janeiro)

21.

20.

19.

milieubescherming bij het Antarctica –
verdrag
(04/10/1991, Madrid)
Protocol inzake beheersing van
emissies van vluchtige organische
koolwaterstoffen of hun
grensoverschrijdende stromen (Genève,
18/11/1991) bij het verdrag inzake
grensoverschrijdende
luchtverontreiniging
(Genève 1979)
Verdrag inzake de grensoverschrijdende
gevolgen van industriële ongevallen
(17/03/1992, Helsinki)
9/07/1997

Instemmingdecre
et
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaamse
Regering
19/05/2000

12/05/1998

Ondertekening
verdrag
(Rangschikking
chronologisch)
14/06/94 –
Oslo

28/07/94 –
New York

Preliminaire
fase

WGV
04/05/94:
gemengd
verklaard

18/10/1995
21/12/1994

05/06/92 –
Rio de Janeiro

22/02/1995

28/02/1996

17/03/92 Helsinki
04/06/92 –
Rio de Janeiro

1/06/2001

17/03/92 Helsinki

8/07/1998

Internationale
ratificatie
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaams
Parlement
5/07/2000

4/04/1995

28/02/1996

4/04/1995

19/06/1996

6/02/2002

14/07/98 –
(BS 22/08/1998)

Bekrachtiging en
afkondiging door
Vlaamse
Regering
17/07/00 –
(BS 12/08/2000)

Opmerkingen

19/04/95 –
(BS 04/10/1995)

19/03/96 –
(BS 24/05/1996)

19/04/95 –
(BS 07/07/1995)

8/07/96 –
(BS 13/08/96)

1/03/02 –
(BS 12/04/02)

15/07/97 –
(BS 29/08/97)

11/03/1997

18/11/91Genève

03/11/92 –
Parijs

WGV
17/12/97:
Gemengd
verklaard
WGV
25/03/96:
Gemengd
verklaard

WGV
17/12/1997:
Gemengd
verklaard

(BS 06/03/96)

Madrid

13/11/1998

8/11/2000

6/09/1996

22/11/1996

16/01/1996

8/11/2000

6/04/2006

8/11/2000

Federale Instemmingswet
18/06/1998. Inwerkingtreding :
13/12/1998

Federale Instemmingswet
24/06/2000. Inwerkingtreding :
06/02/2001

Federale Instemmingswet
11/05/1995. Inwerkingtreding :
15/04/1996
Federale Instemmingswet
11/05/1995. Inwerkingtreding :
20/02/1997
Federale Instemmingswet
11/05/1995. Inwerkingtreding :
06/10/1996

Federale Instemmingswet
29/09/2000. Inwerkingtreding :
06/02/2001

Federale Instemmingswet
22/03/2006. Inwerkingtreding :
05/07/2006

Federale Instemmingswet
24/06/2000.
Inwerkingtreding : 06/02/2001

19/05/1995. Inwerkingtreding :
14/01/1999
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Protocol van 1997 tot wijziging van het
internationaal verdrag ter voorkoming
van verontreiniging door schepen,
MARPOL 1973, zoals gewijzigd door het
protocol daarbij van 1978
(26/09/1997, Londen)
Protocol van 1996 bij het Verdrag ter
voorkoming van de verontreiniging van
de zee ten gevolge van het storten van
afval en andere stoffen van 1972,
07/11/1996, Londen)

29.

Protocol m.b.t. persistente organische
stoffen ( POP’s) bij het verdrag inzake
grensoverschrijdende
luchtverontreiniging over lange afstand
(Genève 1979).
Protocol over zware metalen bij het
verdrag inzake grensoverschrijdende
luchtverontreiniging
(Genève 1979)
Verdrag inzake toegang tot informatie,
inspraak van de bevolking in de
besluitvorming en toegang tot de
rechter inzake
milieuaangelegenheden
Bijlage V en Aanhangsel 3 bij het

32.

35.

34.

33.

Protocol bij het raamverdrag inzake
klimaatverandering (09/05/1992, New
York)

31.

30.

28.

Amendement op het verdrag inzake de
beheersing van de grensoverschrijdende
overbrenging van gevaarlijke
afvalstoffen en de verwijdering ervan
(Bazel, 22/03/1989)
Verdrag inzake verzameling , afgifte en
inname van afval in de Rijn- en
binnenvaart.

27.

25/06/98 Aarhus

herneming

19/07/2002

24/06/98 –
Aarhus

WGV
13/05/98:
Gemengd
verklaard
WGV 13/05/98:
Gemengd
verklaard
23/07/98 –

14/11/2003

24/06/98 –
Aarhus

WGV
13/05/98:
Gemengd
verklaard

WGV

Instemmingdecre
et
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaamse
Regering
14/11/2003

Ondertekening
verdrag
(Rangschikking
chronologisch)

Preliminaire
fase

22/04/2005

27/03/98 –
Londen

14/09/2001

22/04/2005

18/05/2001

26/09/97 –
Londen

09/09/96 –
Straatsburg

22/09/95 –
Genève

29/04/98 –
Kyoto

WGV
23/10/96,
17/12/97 +
14/01/98:
Gemengd
verklaard
WGV
17/12/97:
Gemengd
verklaard

WGV
14/05/96 +
20/06/96:
Gemengd
verklaard
WGV
22/03/2002:
Gemengd
verklaard

WGV
17/12/97:
Gemengd
verklaard

8/06/2005

27/11/2002

17/03/2004

Internationale
ratificatie
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaams
Parlement
17/03/2004

30/01/2002

14/12/2005

14/12/2005

27/11/2002

17/06/05 –

6/12/02 - (BS
07/01/2003)

26/03/04 –
(BS 21/05/2004)

Bekrachtiging en
afkondiging door
Vlaamse
Regering
26/03/04 –
(BS 21/05/2004)

Opmerkingen

22/02/02 –
(BS 23/03/2002)

23/12/05 –
(BS 21/02/2006)

23/12/05 –
(BS 21/02/2006)

6/12/02 –
(BS 31/12/2002)

28/07/2005

21/01/2003

8/06/2005

25/05/2006

31/05/2002

13/02/2006

27/02/2006

20/06/2003

Federale Instemmingswet

Federale Instemmingswet
17/12/2002. Inwerkingtreding :
21/04/2003

Federale Instemmingswet
25/05/2005. Inwerkingtreding :
06/09/2005

Federale Instemmingswet
25/05/2005. Inwerkingtreding :
23/08/2006

Federale Instemmingswet
26/09/2001. Inwerkingtreding :
16/02/2005

Federale instemmingswet
21/06/2004 Inwerkingtreding:
24/03/2006

Toetreding - Federale
instemmingswet 15/06/2004
Inwerkingtreding: 27/05/2006

Federale Instemmingswet
06/03/2002.
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Overeenkomst inzake persistente
organische polluenten (POP’s)

Scheldeverdrag

Maasverdrag

Internationaal verdrag betreffende de
controle van schadelijke
aangroeiwerende systemen op
schepen (TBT-verdrag)
(Londen, 5 oktober 2001)
Protocol inzake strategische
milieubeoordeling bij het Verdrag
inzake milieueffect-rapportage in
grensoverschrijdend verband (SEAprotocol)

40.

41.

42.

43.

44.

39.

38.

37.

Protocol inzake Water en Gezondheid bij
de Conventie van Helsinki betreffende
de bescherming en het gebruik van
grensoverschrijdende waterlopen en
internationale meren.
Overeenkomst inzake de bescherming
van Afrikaans-Euraziatische
trekkende watervogels
(15/08/1996, Den Haag)
Protocol ter bestrijding van verzuring,
eutrofiëring en ozon in de omgevingslucht (Gőteborg, 30/11/1999) bij het
verdrag inzake grens-overschrijdende
luchtverontreiniging (Genève 1979).
Protocol betreffende bioveiligheid bij de
Conventie inzake biologische diversiteit
(“Cartagena Protocol”)

36.

OSPAR-verdrag.

WGV
13/01/03:
gemengd
verklaard
25/04/03: VR

29/11/02:
VR keurt goed
en machtigt tot
ondertekening
29/11/02:
VR keurt goed
en machtigt tot
ondertekening
22/11/02:
VR keurt goed
en machtigt tot
ondertekening

Preliminaire
fase

WGV
13/06/95:
Gemengd
verklaard
WGV
22/09/00:
Gemengd
verklaard

op 17/06/98:
Gemengd
verklaard
WGV op
17/03/99:
Gemengd
verklaard

Instemmingdecre
et
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaamse
Regering
14/11/2003
6/02/2004

6/02/2004

Ondertekening
verdrag
(Rangschikking
chronologisch)

03/12/02 –
Gent
03/12/02 –
Gent

21/05/2003 –
Kiev

23/12/02 –
Londen

23/05/01Stockholm

14/11/2003

5/03/2004

4/02/00 –
New York

26/05/00 –
Nairobi

31/01/2003

13/02/2004

17/06/99 Londen

29/01/99 –
Den Haag

procedure:
03/12/04

Sintra

29/04/2004

29/04/2004

Internationale
ratificatie
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaams
Parlement
17/03/2004

11/02/2004

29/04/2004

14/05/2003

29/04/2004

30/04/2004 –
(BS 08/06/2004)

30/04/2004 –
(BS 08/06/2004)

Bekrachtiging en
afkondiging door
Vlaamse
Regering
26/03/2004 –
(BS 21/05/2004)

Opmerkingen

20/02/04 –
(BS 09/03/2004)

7/05/04 –
(BS 13/07/2004)

23/05/03 –
(BS 18/06/2003)

7/05/04 - (BS
16/07/2004)

(BS 07/07/2005)

12/10/2005

12/10/2005

25/05/2006

15/04/2004

3/03/2006

29/06/2004

Federale Instemmingswet
06/10/2005.
Instemmingsprocedure
Luxemburg nog niet afgerond

Federale Instemmingswet
17/09/2005. Inwerkingtreding :
23/08/2006
Federale Instemmingswet
06/10/2005. Inwerkingtreding :
01/12/2005

Federale Instemmingswet
15/03/2004. Inwerkingtreding :
14/07/2004

Federale instemmingswet
01/05/2006.

Federale instemmingswet
13/02/2006. Inwerkingtreding :
01/06/2006

Federale instemmingswet
13/05/2003. Inwerkingtreding :
04/08/2005

06/03/2002. Inwerkingtreding :
28/08/2005
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Protocol inzake aansprakelijkheid voor
een vergoeding van schade uit
internationale afvaltransferten, onder
Bazelverdrag

VN-verdrag over het recht inzake het
gebruik van internationale waterlopen
voor andere doeleinden dan de
scheepvaart
Wijziging bij het Verdrag van Helsinki
van 17 maart 1992 inzake de
bescherming en het gebruik van
grensoverschrijdende waterlopen en
internationale meren
Wijziging van het Verdrag inzake
milieueffectrapportage in
grensoverschrijdend verband
(27/02/2001, Sofia)
Internationaal verdrag van 1990 inzake
de voorbereiding op, de bestrijding van
en de samenwerking bij
olieverontreiniging (30/11/1990,
Londen)
Protocol van 2000 inzake de
voobereiding op, de bestrijding van en
de samenwerking bij de voorvallen van
verontreiniging door gevaarlijke en
schadelijke stoffen
(15/03/2000, Londen)
Verdrag van het Europees
Woudinstituut

47.

48.

53.

52.

51.

50.

49.

Protocol betreffende registratiesystemen
inzake de emissie en verplaatsing van
verontreinigende stoffen bij het Aarhusverdrag (PRTR-protocol)

45.

WGV
24/03/04:

WGV
24/03/04:
Gemengd
verklaard

WGV
02/12/03:
Gemengd
verklaard
WGV
24/03/04:
Gemengd
verklaard

19/05/00:
VR keurt goed
en machtigt tot
ondertekening
WGV
02/12/03:
Gemengd
verklaard

Preliminaire
fase

keurt goed en
machtigt tot
ondertekening
WGV
13/01/03:
gemengd
verklaard
25/04/03: VR
keurt goed en
machtigt tot
ondertekening
WGV
08/12/99:
Gemengd
verklaard

Ondertekening
verdrag
(Rangschikking
chronologisch)

21/05/2003 –
Kiev

Instemmingdecre
et
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaamse
Regering
Internationale
ratificatie
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaams
Parlement
Bekrachtiging en
afkondiging door
Vlaamse
Regering

Opmerkingen

Toetreding

Toetreding

Toetreding
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Wijziging van het Verdrag inzake
milieueffectrapportage in
grensoverschrijdend verband
(04/06/2004, Cavtat)
Amendement bij het Verdrag inzake
toegang tot informatie, inspraak van de
bevolking in de besluitvormingen
toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden
(27/05/2005, Almaty)
Internationaal verdrag inzake
hulpverlening op zee

56.

Internationaal verdrag betreffende de
controle en het beheer van
scheepsballast
(13/02/2004, Londen)

Verdrag inzake verbod op chemische
wapens (13/01/1993, Parijs)

59.

60.

58.

57.

55.

Internationaal Verdrag inzake
aansprakelijkheid en vergoeding voor
schade in samenhang met het vervoer
over zee van gevaarlijke en schadelijke
stoffen (HNS-Verdrag) (03/05/1996,
Londen)
Internationaal Verdrag inzake de
wettelijke aansprakelijkheid voor schade
door verontreiniging door bunkerolie
(23/03/2001, Londen)

54.

(28/03/2004, Joensuu)

WGV
02/10/01:
Gemengd
verklaard
WGV
24/03/04:
Gemengd
verklaard
18/02/05: VR
keurt goed en
machtigt tot
ondertekening

WGV
21/03/06:
Gemengd
verklaard
WGV
21/03/06:
Gemengd
verklaard

WGV
21/03/06:
Gemengd
verklaard
Preliminaire
fase

Gemengd
verklaard
WGV
21/03/06:
Gemengd
verklaard

13/01/93 –
Parijs

28/04/89 –
Londen

Ondertekening
verdrag
(Rangschikking
chronologisch)

6/06/1996

3/03/2004

Instemmingdecre
et
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaamse
Regering

9/10/1996

29/04/2004

Internationale
ratificatie
Goedkeuring
ontwerpdecreet
door Vlaams
Parlement

24/10/96 –
(BS 29/11/1996)

7/05/04 –
(BS 14/07/2004)

Bekrachtiging en
afkondiging door
Vlaamse
Regering

Opmerkingen

27/01/1997

30/06/2004

Federale Instemmingswet
20/12/1996. Inwerkingtreding :
29/04/1997

Toetreding
Federale Instemmingswet
13/05/2003. Inwerkingtreding :
30/06/2005

Toetreding

Toetreding
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PROGRAMMA 62.1
RUIMTELIJKE ORDENING, STEDENBOUW EN GRONDBELEID

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
begroot
AO
TO

0
8130

2005
begroot

Uitvoering %
74,60 %

0
9934

Uitvoering %
54,52 %

2006
Begroot bc
0
7000

2007
raming
0
3925

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACHT

2004
Krediet
1.014
11.992
12.741
6.011
-

Uitvoering %
80,36%
89,68%
90,57%
86,25%
-

2005
Krediet
1768
11755
12418
9.948
-

Uitvoering %
55,94 %
75,38 %
65,46 %
102,81 %
-

2006
Krediet
2079
11914
12862
7000
-

2007
Krediet
5712
13724
14075
3925
-

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Omschrijving van de strategische doelstellingen
Vlaanderen is een klein en dichtbevolkt gebied en onze ruimte wordt intensief gebruikt. Het is de opdracht
van het beleidsdomein ruimtelijke ordening om alle aanspraken op de ruimte gelijktijdig en gelijkwaardig af
te wegen, vanuit het perspectief van een lange termijn visie zoals die vermeld is in het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen. Ruimtelijke ordening heeft hierbij een integrerende en coördinerende opdracht.
Bovendien is er permanent aandacht nodig voor de evaluatie van het gevoerde beleid en moet er rekening
gehouden worden met nieuwe maatschappelijke uitdagingen en opportuniteiten. We moeten erover waken
dat ruimtelijke ingrepen van vandaag de ruimtebehoeften van morgen niet hypothekeren.
Zowel mijn coördinerende en integrerende opdracht als het belang van het ontwikkelen en uitvoeren van een
lange termijnvisie worden in het regeerakkoord onderschreven.
Een coördinerend en integrerend beleid
Het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening heeft de opdracht om expertise op te bouwen over
ruimtegebruik en –inrichting. Vanuit die expertise kan zij met kennis van zaken uitspraken doen over welke
de juiste plek is voor welke activiteit. We moeten bestuderen wat de troeven van plekken zijn, hoe groot de
ruimtevragen zijn, welke activiteiten makkelijk met elkaar kunnen samengaan of juist van elkaar moeten
worden gescheiden. Vanuit deze afweging kunnen we voor elke activiteit de beste plek kiezen.
Communicatie over de behoeften en wensen van de verschillende ruimtevragers is essentieel, en inbreng van
de eigen inzichten van elk beleidsdomein moet de afweging van de ruimtevragen ondersteunen. Het
ruimtelijke-ordeningsbeleid coördineert en integreert.
Een beleid met een lange termijnvisie
Na ons komen er nog generaties. We kunnen de ruimte niet opsouperen. De ruimtevragen van morgen zijn
mogelijks niet dezelfde als vandaag. Het is daarom belangrijk te anticiperen op toekomstige ruimtelijke
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ontwikkelingen ten gevolge van nieuwe maatschappelijke trends of evoluties. Deze ontwikkelingen moeten
we permanent en op een systematische wijze opvolgen. Daarnaast moet ook de uitvoering van het huidige
beleid permanent geëvalueerd en bijgestuurd worden. Beide sporen moeten bijdragen aan de voorbereiding
en onderbouwing van een samenhangende ruimtelijke visie op lange termijn.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen
Er wordt op verschillende sporen gewerkt aan de realisatie van hoger vermelde doelstellingen. De
krachtlijnen van het beleid worden uitgebreid toegelicht in de beleidsnota en de beleidsbrief. Hier hernemen
we vooral die actiepunten met een repercussie voor de begroting 2006.
1. Verder werken aan een snelle en effectieve uitvoering van het RSV
Het RSV bevat een concreet actieprogramma. Ik zal waken over een gelijkwaardige inspanning ten aanzien
van alle componenten in het RSV. Voor het volgende werkjaar plan ik volgende acties:
− Het maximaal afwerken van alle processen van groot- en regionaalstedelijke gebieden en van de
juridische verankering van de resultaten in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; heropstarten en
activeren van enkele processen die de vorige jaren stil gevallen zijn;
− Opstarten van een specifiek proces voor de uitwerking van het netwerk van de Kust;
− De start van alle afbakeningsprocessen van de natuurlijke en agrarische structuur (in totaal 13 regio’s) en
het juridisch verankeren van de resultaten van de reeds afgeronde processen;
− Het verderzetten van de procedures voor gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de zeehavens,
na het afronden van de strategische planningsprocessen;
− De uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake de nadere uitwerking van het
economisch netwerk Albertkanaal (voorbereidende onderzoeken, opmaak gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen, flankerend onderzoek, …).
− Opvolgen van streefbeeldstudies voor lijninfrastructuur op internationaal en Vlaams niveau en het
opmaken van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor missing links.
2

Evaluatie van het RSV en voorbereidende studies voor de lange termijn visie

Het is eigen aan de methodiek van structuurplanning dat het beleid continu geëvalueerd wordt en dat
inzichten verzameld worden over nieuwe trends in het ruimtelijk functioneren. Voor het volgende werkjaar
plan ik volgende acties:
- Inhoudelijke planevaluatie RSV;
- Kwantitatieve evaluatie RSV;
- Opstarten van voorbereidend onderzoek voor een ruimtemonitor Vlaanderen;
- Voorbereidende studies in functie van een verdere verfijning en eventuele herziening van het RVS.
3

Werken aan een ruimtelijk beleid met doeltreffende instrumenten

Er wordt permanent gewerkt aan de instrumenten van het ruimtelijk beleid om een doeltreffend beleid
mogelijk te maken.
- Planning: evalueren van gemeentelijke en provinciale structuurplannen, opmaken van typevoorschriften
voor gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
- Opmaken van een voorontwerp van grondbeleidsplan en performanter maken van het geo-loket
inventaris onbebouwde percelen;
- Vergunningenbeleid: onderzoeken meldingsmogelijkheden voor eenvoudige werken, meewerken aan
gezaghebbend advies, kader voor opportuniteitsbeoordeling en hiërarchisch beroep;
- Handhavingsbeleid: installeren Hoge Raad Herstelbeleid, opzetten website handhaving, verhogen van de
slagkracht van lokale besturen in handhavingsbeleid, invoeren van een uitdovend woonrecht;
- Subsidiëren van gemeentelijke taken inzake ruimtelijke ordening i.f.v. de vijf ontvoogdingsvoorwaarden;
- Vereenvoudigen van procedures en administratieve lasten: actualiseren dossiersamenstelling
verkavelingsaanvragen, uitvoeren van vereenvoudigingsprojecten in de relatie tussen sectorale
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wetgeving en wetgeving ruimtelijke ordening, afspraken met gemeenten en provincies over een
werkbare invulling van het subsidiariteitsbeginsel;
- Uitwerken van een generiek GIS-platform en een uniform dossierafhandelingssysteem.

4

Zorgzaam en creatief omspringen met de Vlaamse ruimte

Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en hergebruik, selectieve verweving van functies en meervoudig
ruimtegebruik zijn essentiele uitgangspunten in het ruimtelijk beleid. In het kader hiervan plan ik volgend
jaar volgende acties:
- Voorbereiden van een voorbeeldenboek “dichter wonen bis”;
- Voorbereiden van een voorbeeldenboek omtrent kwalitatieve bedrijventerreinen;
- Evalueren van de bestaande regelgeving leegstand en verwaarlozing van bedrijventerreinen;
- Organiseren van projectendagen.
5

Ondersteunen van specifieke speerpunten

In navolging van de belangrijke speerpunten van het regeerakkoord 2004-2009, geef ik hier een overzicht
van belangrijke ondersteunende acties vanuit het ruimtelijk beleid:
- Aanbodbeleid Wonen: uitbrengen van een atlas van woonuitbreidingsgebieden;
- Aanbodbeleid Werken: opvolging Actieplan Bedrijventerreinen voor nieuwe bedrijventerreinen;
- Inzetten op hergebruik van bestaande woningen en bedrijventerreinen (oa brownfields);
- Zorgen voor een ijzeren voorraad aan bedrijventerreinen;
- Werken aan strategische bedrijventerreinen (poorten, logistieke knooppunten, kantorenlocaties);
- Werken aan planologische oplossingen voor specifieke ruimtevragen van de recreatieve sector;
- Werken aan missing links in het infrastructuurnetwerk.;
- Werken aan beleidskaders voor het stimuleren van openbaar vervoer en alternatief goederenvervoer;
- Ondersteunen van innovatie en diversificatie van de landbouw;
- Ondersteunen van hernieuwbare energiebronnen (wind, biomassa);
- Ondersteunen van het beleid t.a.v. water (watertoets, Schelde-Estuarium, integraal waterbeleid).
C. Omschrijving van de instrumenten
In het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening hebben het Vlaams
gewest, de provincie en de gemeente volwaardige bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening gekregen.
Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel zal het Vlaams gewest zich voornamelijk bezig houden met taken
op het Vlaams niveau. De andere beleidsniveaus zullen op basis van samenwerking en eigen
verantwoordelijkheid worden begeleid in de uitoefening van hun bevoegdheden.
Volgende instrumenten worden ingezet in het beleidsdomein ruimtelijke ordening op Vlaams niveau:
Rechtstreekse beleidsinstrumenten:
- Structuurplan
- Uitvoeringsplan
- Strategische projecten;
- Grondbeleid
Gedragsbeïnvloedende beleidsinstrumenten:
- gericht vergunningenbeleid en afstemmen op elkaar van planningsbeleid en vergunningenbeleid
- handhavingsbeleid (toezicht en sanctioneren)
- subsidies en heffingen
- begeleiding van andere beleidsniveaus op basis van subsidiariteit en responsabilisering
- adviesverstrekking over planningsprocessen in andere beleidsdomeinen
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D. Omschrijving van prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

Prestaties en prestatiedrijvers:
In 2006 zullen volgende prestaties moeten geleverd worden teneinde de strategische en operationele
doelstellingen te realiseren.
Rechtstreekse beleidsinstrumenten:
- Er zijn 13 afbakeningsprocessen nodig voor de afbakening van de grootstedelijke en regionaalstedelijke
gebieden op Vlaams niveau volgens het RSV. Alle plannings- en overlegprocessen zijn afgerond,
behalve in het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. In de stedelijke gebieden Leuven en Hasselt-Genk
zal ik de stilgevallen processen opnieuw activeren. Deze lopende processen worden zo snel mogelijk
afgerond en vervolgens omgezet in gewestelijke RUPs, op basis waarvan de besluitvorming op Vlaams
niveau kan plaatsvinden
Ik streef ernaar om op korte termijn de gewestelijke RUPs voor de stedelijke gebieden Gent, Kortrijk en
Sint-Niklaas definitief te kunnen afronden. Voor de stedelijke gebieden Oostende en Mechelen streef ik
ernaar om volgend jaar ontwerpen van RUPs te kunnen vaststellen. Voor de stedelijke gebieden
Antwerpen, Brugge en Roeselare wil ik volgend jaar een voorontwerp kunnen voorleggen.
- Voor de afbakeningsprocessen van gebieden van de agrarische en de natuurlijke structuur werd
geopteerd voor gerichte processen in 13 buitengebiedregio’s. De reeds opgestarte projecten worden op
korte termijn afgerond en de voorbereiding van de RUPs wordt in 2006 gestart. Voor de andere regio’s
zal de voorbereidende fase worden gestart.
- Voor alle zeehavens lopen de procedures (ter voorbereiding) van RUPs. Voor de timing ben ik
afhankelijk van de vorderingen in de strategische planningsprocessen voor de zeehavens. Voor de
internationale luchthaven Zaventem loopt momenteel het START-project.
- Voorbereiden van RUPs en flankerend onderzoek in functie van de beslissingen van de Vlaamse
Regering over het economisch netwerk Albertkanaal.
- Opvolgen van streefbeelden van wegen van Vlaams niveau en opmaken van RUPs voor missing links
(vb. Oosterweelverbinding).
- Opstarten van een specifiek proces voor het netwerk van de Kust.
- Versneld vrijgeven van woonuitbreidingsgebieden binnen de principes van het RSV door het opmaken
van de atlas van woonuitbreidingsgebieden.
- Operationaliseren van concepten uit het RSV (o.a. ruimtelijke draagkracht, verweving, …)
- Evaluatie van het RSV en opstarten van voorbereidende studies voor de lange termijn visie.
- Voorbereiding grondbeleidsplan.
- Bijhouden ruimteboekhouding in functie van monitoring ruimtegebruik
Gedragsbeïnvloedende beleidsinstrumenten
- verlenen van vergunningen
- vaststellen van bouwovertredingen, stilleggingen ingeleide herstelvorderingen, uitgesproken vonnissen
en arresten, uitgevoerde vonnissen en arresten
- Subsidies grond- en pandenbeleid en sociaal grondbeleid, strategische projecten RSV , verwerving en
sanering verlaten bedrijfsruimten, grensoverschrijdende en transnationale projecten, nieuwe structurele
taken voor gemeenten in uitvoering decreet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999
- Advisering gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, van gemeentelijke plannen van aanleg, van
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, van plannenregisters, van vergunningenregisters, van
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, van bovengewestelijke plandocumenten en projecten.
- Advisering van het sectoraal beleid met ruimtelijke impact, waarvan de belangrijkste zijn:
- Aanvragen om principiële akkoorden voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden
(WUG’s) met of zonder woningbehoeftestudie
- Acties volgend uit mobiliteitsconvenanten
- Acties volgende uit de aanpak van zwarte punten
- Adviezen met betrekking tot het buitengebied: dit omvat MER's, integraal waterbeheer,
baggerslib, toerisme en recreatie, RWZI's, ruilverkavelingen, landinrichtingsprojecten,
natuurinrichtingsprojecten, landschap, stadsbossen, mest, waterwingebieden,...
- Gebiedsgerichte projecten
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- Vorming, communicatie en sensibilisering over wijzigingen aan het decreet, over de voorbereiding van
RSV 2020, over structuurplanning, handhaving, begrippen en concepten,... in functie van de
doorwerking van het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen naar lagere bestuursniveaus en het sectoraal
beleid

Budgettaire parameters
Voor de prestaties die uitbesteed worden of waarvoor subsidies worden verstrekt, worden volgende ramingen
van kostprijzen per prestatie voor 2007 vooropgesteld:
- studies in uitvoering van het RSV, ondersteunende opdrachten en ad-hoc onderzoeken: 600.000 euro
- evaluatie RSV en voorbereiding lange termijnvisie: 900.000 euro
- steunpunt Ruimte & Wonen: 300.000 euro
- communicatie over voorbereidende studies: 300.000 euro
- subsidies:
- grond- en pandenbeleid: sterk variërende bedragen volgens omvang van het project, subsidiëring
gemeenten voor opmaak inventaris onbebouwde percelen en subsidiëring projecten sociaal
grondbeleid voor een totaalbudget van 2.280.000 euro.
- strategische projecten: 372.000 euro totaalbudget
- verlaten bedrijfsruimten: sterk variërende bedragen volgens omvang van het project voor een
totaalbudget van 3.500.000 euro totaalbudget
- grensoverschrijdende en transnationale projecten: 355.000 euro totaalbudget waarvan o.a. het
lidmaatschap aan ESPON, en mogelijk een project in het kader van Interreg IIIb.
- gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: gemiddelde subsidie van 45.000 euro en een totaalbudget
van 2.350.000 euro, goed voor ca. 50 subsidie-aanvragen van gemeenten waarvan het
structuurplan voorlopig wordt vastgesteld in 2007
- gemeentelijk RUP: sterk variërende subsidies van 5.000 tot 30.000 euro in functie van het soort
RUP, met totaalbudget van 270.000 euro
- plannenregister: gemiddeld 4.715 euro per aanvraag en een geraamd aantal aanvragen van 100,
totaalbudget 415.700 euro
- vergunningenregister: gemiddeld 10.500 euro met een geraamd aantal aanvragen van 80,
totaalbudget 840.000 euro
- opleiding gemeentelijke ambtenaren ruimtelijke ordening: aan een gemiddeld subsidiebedrag
van 60.000 euro per persoon en nog 32 gemeenten die een subsidie zouden kunnen aanvragen
leidt dit tot een theoretisch bedrag van 1.920.000 euro
- vorming, communicatie en sensibilisering over het nieuw decreet, over structuurplanning,
handhaving …: gemiddeld 100.000 euro per initiatief, maar sterk variërend volgens
communicatieproject.
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Strategische doelstelling
Operationele doelstelling
1 Verder werken aan een snelle en - Afwerken van processen van groot- en
effectieve uitvoering RSV
regionaalstedelijke
gebieden
en
juridische
verankering
in
gewestelijke
ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
- Opstarten van een specifiek proces voor de
uitwerking van het netwerk van de Kust;
- Opstarten van voorbereidende fase voor alle
afbakeningsprocessen van de natuurlijke en
agrarische structuur (in totaal 13 regio’s);
- Opmaken gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de zeehavens, na het afronden van de
strategische planningsprocessen;
- Uitvoering beslissingen Vlaamse Regering inzake de
nadere uitwerking van het economisch netwerk
Albertkanaal
- Opvolgen streefbeeldstudies voor lijninfra-structuur
op internationaal en Vlaams niveau en het opmaken
van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor
missing links.
2. Evaluatie
RSV
en - Inhoudelijke planevaluatie RSV;
voorbereidende studies voor de - Onderzoek doorwerking RSV;
lange termijn visie
- Kwantitatieve evaluatie RSV;
- Opstarten van voorbereidend onderzoek voor een
ruimtemonitor Vlaanderen;
- Voorbereidende studies in functie van een
toekomstige verfijning en eventuele herziening van
het RVS.
3. Werken aan een ruimtelijk - Acties planningsinstrumentarium
beleid
met
doeltreffende - Acties grondbeleid
instrumenten.
- Acties vergunningenbeleid
- Acties herstelbeleid
- Acties administratieve vereenvoudiging
- Subsidiëren van gemeentelijke taken inzake
ruimtelijke ordening (stimuleren ontvoogdingsvoorwaarden)
- Duidelijke afspraken inzake subsidiariteit

4. Zorgzaam en creatief omspringen met de Vlaamse ruimte
5.

Ondersteunen

specifieke -

Basisallocatie
12.01
12.04
12.32
74.02

12.01
12.07
12.08
12.32

01.90
12.01
12.02
12.04
12.05
12.06
12.32
33.04
33.05
33.06
40.20
43.01
43.04
43.05
43.06
43.20
43.21
43.24
43.25
51.05
74.02
Grondfonds
Voorbeeldenboek “dichter wonen bis”;
12.01
Voorbeeldenboek
omtrent
kwalitatieve 12.04
bedrijventerreinen;
12.05
Evalueren bestaande regelgeving leegstand en 12.32
verwaarlozing van bedrijventerreinen;
43.25
Organiseren van projectendagen.
74.02
Uitbrengen atlas van woonuitbreidingsgebieden

12.01
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-

speerpunten

-

Opvolging Actieplan Bedrijventerreinen voor nieuwe
bedrijventerreinen
Inzetten op hergebruik van bestaande woningen en
bedrijventerreinen (oa brownfields)
Zorgen
voor
een
ijzeren
voorraad
aan
bedrijventerreinen
Werken aan strategische bedrijventerreinen (poorten,
logistieke knooppunten, kantoren-locaties)
Werken aan planologische oplossingen voor
specifieke ruimtevragen van de recreatieve sector;
Werken
aan
missing
links
in
het
infrastructuurnetwerk.
Werken aan beleidskader voor het stimuleren van
openbaar vervoer en alternatief goederenvervoer;
Ondersteunen van innovatie en diversificatie van de
landbouw;
Ondersteunen van hernieuwbare energiebronnen
(wind, biomassa);
Ondersteunen van het beleid t.a.v. water (watertoets,
Schelde-Estuarium, integraal waterbeleid).

12.04
12.32
43.06
74.02

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
BASISALLOCATIE 3690: INKOMSTEN VAN HET VERNIEUWINGSFONDS
2004
2005
2006
2007
Raming
in Uitvoering in Raming
in Uitvoering in Raming bc in Raming
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
AO
TO

8130

74,60 %

9934

54,52 %

7000

3925

De inkomsten hebben zowel betrekking op de leegstand en de verkrotting van woningen (decreet van 28
december 1995) als op de leegstand en de verwaarlozing van bedrijfsruimten (decreet van 19 april 1995).
Het grootste gedeelte van de invorderbare dossiers m.b.t. woningen zal afgehandeld worden in 2006. Een
deel van de ontvangsten, ongeveer één derde, zal verschoven worden naar 2007. Alle ontvangsten in 2007
m.b.t. woningen worden geraamd op 399.960,00 euro.
Voor de bedrijfsruimten worden de ontvangsten geraamd op 3255.000,00 euro.
Op termijn worden de ontvangsten m.b.t. woningen tot nul herleid waardoor de ontvangsten m.b.t. deze
basisallocatie enkel zullen gesteund worden op de inningen uit bedrijfsruimten.
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UITGAVEN
BASISALLOCATIE 0190: SUBSIDIES VOOR DE BESTRIJDING EN VOORKOMING VAN
LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN (FONDS VOOR
VERNIEUWINGSPROJECTEN
VAN
LEEGSTAANDE
EN/OF
VERWAARLOOSDE
BEDRIJFSRUIMTEN) EN KOSTEN VERBONDEN AAN DE AFHANDELING VAN
BEZWAARSCHRIFTEN (ART 17§2 DECREET VAN 19.04.1995)
2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

9939

102,81 %

6002

86,38 %

7000

3925

Twee begrotingsallocaties kunnen ingeschakeld worden voor het vastleggen en ordonnanceren van subsidies
voor sanering van verlaten en verwaarloosde bedrijven. Het betreft de basisallocaties 01.90 en 51.05 van het
programma 62.10. De 01.90 betreft een variabel krediet dat ook nog kan aangewend worden voor andere
doeleinden dan subsidies. De 51.05 wordt uitsluitend aangewend voor subsidies.
Subsidies kunnen gegeven worden voor aankopen en voor saneringswerkzaamheden. De subsidies voor
aankopen worden administratief behandeld door de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen, de subsidies
voor saneringswerkzaamheden werden behandeld door de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur.
De regelgeving laat de vrijheid een project te subsidiëren op de éne of de andere basisallocatie. Eens een
vastlegging genomen voor een project moeten alle bijkomende vastleggingen op de basisallocatie genomen
worden waarop de eerste vastlegging van het project werd genomen. De basisallocaties 0190 en 5105
moeten in samenhang gelezen worden.

Er wordt een prognose gemaakt op basis van de vastleggingen per project, gegroepeerd per jaar van
gunninggoedkeuring. Dat geeft een veel betere prognose dan een voorspelling met als basis de genomen
vastleggingen van een jaar of op basis van de “encours”. Daarbij werd rekening gehouden met de historieken
uit de vorige jaren.
De uitgaven worden afgetopt op het bedrag van de geraamde ontvangsten.
BASISALLOCATIE 1102: TOELAGEN VOOR DE GEDELEGEERDE STEDENBOUWKUNDIGE
EN PLANOLOGISCHE AMBTENAREN (DEPARTEMENT RWO)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0

2007
Krediet
in
duizend euro
35

Via artikel 90 van het domeinbesluit RO - OE wordt hoofdstuk II van het “besluit van de Vlaamse Regering
van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar
van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld” gewijzigd overeenkomstig de functiewijzigingen
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zoals voorzien in het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke
ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid.

In het gewijzigde artikel 4 van het bovengenoemde besluit wordt een toelage voorzien voor de aangestelde
gedelegeerde planologische of stedenbouwkundige ambtenaren en gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaren. Aan de aangestelde ambtenaren van rang A1 wordt een toelage toegekend van 4.215 euro aan
100% op jaarbasis. Het bedrag van 4.215 euro werd vastgesteld op basis van het verschil tussen de 3°
salarisschaal van adjunct van de directeur en de eerste salarisschaal van directeur en ingenieur-directeur.
Overeenkomstig de nieuwe regeling gaat het in totaal over 21 ambtenaren (6 in het departement en 15 in het
agentschap RO-Vlaanderen). Voor het departement betekent dit een uitgave van 35.000 euro op jaarbasis.
BASISALLOCATIE 1103:TOELAGEN VOOR DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE
AMBTENAREN (IVA RO-VLAANDEREN)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0

2007
Krediet
in
duizend euro
88

Via artikel 90 van het domeinbesluit RO - OE wordt hoofdstuk II van het “besluit van de Vlaamse Regering
van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar
van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld” gewijzigd overeenkomstig de functiewijzigingen
zoals voorzien in het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke
ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid.
In het gewijzigde artikel 4 van het bovengenoemde besluit wordt een toelage voorzien voor de aangestelde
gedelegeerde planologische of stedenbouwkundige ambtenaren en gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaren. Aan de aangestelde ambtenaren van rang A1 wordt een toelage toegekend van 4.215 euro aan
100% op jaarbasis. Het bedrag van 4.215 euro werd vastgesteld op basis van het verschil tussen de 3°
salarisschaal van adjunct van de directeur en de eerste salarisschaal van directeur en ingenieur-directeur.
Overeenkomstig de nieuwe regeling gaat het in totaal over 21 ambtenaren (6 in het departement en 15 in het
agentschap RO-Vlaanderen). Voor het departement betekent dit een uitgave van 88.000 euro op jaarbasis.
BASISALLOCATIE 1201: SPECIFIEKE WERKINGSKOSTEN ANDERE DAN DEZE BEDOELD
IN OVERIGE BASISALLOCATIES MET INBEGRIP VAN DE KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT
INTERNATIONALE CONTACTEN (PRO MEMORIE)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
530
99,98 %
515
88,81 %
522

2007
Krediet
in
duizend euro
0

Deze basisallocatie wordt in het kader van BBB opgesplitst in de basisallocaties 1271, 1272 en 1274.
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BASISALLOCATIE 1202: LIDMAATSCHAP VAN REGIONALE EN INTERNATIONALE
VERENIGINGEN INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
3
26 %
3
33,33 %
3

2007
Krediet
in
duizend euro
2

Het departement RWO is lid van volgende verenigingen Isocarp, de VRP en Flagis. Dergelijk lidmaatschap
is essentieel voor de integrerende en coördinerende rol van ruimtelijke ordening en de doorwerking van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, om uit de actuele discussie- en aandachtspunten rond planning in
Vlaanderen een voedingsbodem te halen voor de evaluatie van het RSV en om voeling te houden met de
noden omtrent doeltreffende beleidsinstrumenten.
Het krediet op deze basisallocatie verminderde als gevolg van de overheveling naar de basisallocatie 43.21
“subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste
plannenregister”.
BASISALLOCATIE 1204: WERKINGSKOSTEN VLACORO

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
97
65,98 %
98
85,81 %
99

2007
Krediet
in
duizend euro
100

Volgens artikel 7, §7 van het decreet RO stelt de Vlaamse regering de nodige werkingsmiddelen ter
beschikking van de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening (Vlacoro). De werkingsmiddelen voor
Vlacoro voor 2007 worden geraamd op 100.000 euro. Het verschil met het krediet van 2006 is te wijten aan
de index.

BASISALLOCATIE: 1205: WERKINGSKOSTEN OPLEIDING AMBTENAREN RUIMTELIJKE
ORDENING

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
11
32,73 %
49
2,04 %
50

2007
Krediet
in
duizend euro
21

Op deze basisallocatie worden vormingsinitiatieven betaald. Ook de kosten verbonden aan
vormingsinitiatieven van externen kunnen hierop worden aangerekend. In concreto betreft het vooral de
Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, die initiatieven neemt inzake permanente vorming i.v.m.
ruimtelijke ordening.
Vanuit de beleidsbrief van Minister Dirk Van Mechelen 2005-2006 hebben twee concrete initiatieven een
directe link met de initiatieven van de VRP, te weten:
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- Vanuit het werken aan kwalitatieve woonomgevingen, de opmaak van een voorbeeldenboek over
kwalitatief en duurzaam verkavelen, dat er toe moet leiden betere verkavelingsconcepten en –voorschriften
te stimuleren; tegelijk moet er vanuit dat onderzoek ook een geactualiseerde en vereenvoudigde
dossiersamenstelling worden voorbereid;
- Vanuit de nood om zorgzaam en creatief om te springen met de beschikbare Vlaamse ruimte, inzonderheid
om te ondernemen en te werken, een voorbeeldenboek omtrent kwalitatieve bedrijventerreinen voorbereiden,
vanuit de reeds bestaande zaken bij provinciebesturen en in overleg met de administratie Economie, maar
dan vooral gericht op ruimtelijke ordeningsaspecten.

BASISALLOCATIE 1206: WERKINGSKOSTEN HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
60
0%
92
29,78 %
103

2007
Krediet
in
duizend euro
104

De Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bestaande uit onafhankelijke experts, heeft tot doel een onafhankelijke
beoordeling mogelijk te maken van bij de rechtbanken in te leiden herstelvorderingen voor vastgestelde
bouwovertredingen. Deze Raad brengt tevens een (eensluidend) advies uit over de opportuniteit tot het
opstarten van de ambtshalve uitvoering van vonnissen en/of arresten. De Hoge Raad werd in de loop van
2005 geïnstalleerd en is sinds 16 december 2005, datum van goedkeuring van het huishoudelijk reglement
door de Vlaamse regering, volledig operationeel.
De werkingsmiddelen van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid voorzien niet alleen in de vergoedingen voor
de leden maar ook in werkingsmiddelen die specifiek bestemd zijn voor vergaderingen van werkgroepen en
voor gegunde opdrachten aan externe deskundigen. Het verschil met het krediet van 2006 is te wijten aan de
index.

BASISALLOCATIE 1207: STUDIES IN HET KADER
VOORBEREIDING VAN DE LANGE TERMIJN VISIE RSV

VAN

DE

EVALUATIE

EN

2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

-

-

-

-

1000
300

1000
1000

In het najaar van 2005 werd beslist de herziening van het RSV aan te pakken via twee parallelle sporen, met
name een korte termijn spoor en een lange termijn spoor.
In 2006 werden in eerste instantie studies opgestart in het kader van het korte termijn spoor, in functie van de
voorbereiding van de korte termijn herziening van het RSV. Daarnaast werden ook een beperkt aantal studies
opgestart voor het lange termijn spoor.
In 2007 zal voornamelijk verder ingezet worden op studies ter voorbereiding van het lange termijn spoor, in
functie van een bijgestelde visie op de lange termijn. Op basis van het projectdraaiboek voor dit project
worden hiaten in kennis in kaart gebracht. Hiervoor wordt gerichte onderzoeken uitbesteed. Er wordt ook
maximaal gebruik gemaakt van de informatie die beschikbaar is bij alle betrokken sectoren.
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BASISALLOCATIE 1208: COMMUNICATIE

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
300

2007
Krediet
in
duizend euro
300

In het kader van de herziening van het RSV via twee sporen, is het aangewezen om voor 2007 een budget te
voorzien voor communicatie in het kader van het korte termijn spoor, met name de tweede partiële
herziening. Er moet gecommuniceerd worden over o.a. een verlenging van de planhorizon tot 2012 en het
aanpakken van enkele prioritaire onderwerpen zoals wonen, werken, vrije tijd en lijninfrastructuur.
BASISALLOCATIE 1232: ALLERHANDE ONDERZOEKEN EN STUDIES BETREFFENDE DE
RUIMTELIJKE ORDENING EN EXTERNE ONDERSTEUNING BIJ DE OPMAAK VAN
GEWESTELIJKE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN
2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

1715
1831

100 %
99,03 %

1839
2446

28,06 %
49,32 %

1539
1846

890
1419

Voor 2007 worden de volgende projecten gepland: uitvoeringsgerichte projecten die resulteren uit de
afbakening van stedelijke gebieden, uitwerking stedelijke netwerken, afbakening van natuurlijke en
agrarische structuur, afbakening van poorten, projecten met betrekking tot lijninfrastructuren en daarnaast
ook verschillende ondersteunende opdrachten (opmaak jaarprogramma ruimtelijke ordening, GISondersteuning…).
BASISALLOCATIE 1271: SPECIFIEKE WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT RWO, ANDERE
DAN DEZE BEDOELD IN OVERIGE BASISALLOCATIES

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0

2007
Krediet
in
duizend euro
417

Nieuwe basisallocatie noodzakelijk bij de uitsplitsing in het kader van BBB. Het betreft de uitsplitsing van
de vroegere basisallocatie 1201 waarop in 2006 een krediet voorzien is van 522.000,00 euro.
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BASISALLOCATIE 1272: SPECIFIEKE WERKINGSKOSTEN IVA RO VLAANDEREN, ANDERE
DAN DEZE BEDOELD IN OVERIGE BASISALLOCATIES

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0

2007
Krediet
in
duizend euro
89

Nieuwe basisallocatie noodzakelijk bij de uitsplitsing in het kader van BBB. Het betreft de uitsplitsing van
de vroegere basisallocatie 1201 waarop in 2006 een krediet voorzien is van 522.000,00 euro.
BASISALLOCATIE 1274: SPECIFIEKE WERKINGSKOSTEN IVA INSPECTIE, ANDERE DAN
DEZE BEDOELD IN OVERIGE BASISALLOCATIES

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0

2007
Krediet
in
duizend euro
22

Nieuwe basisallocatie noodzakelijk bij de uitsplitsing in het kader van BBB. Het betreft de uitsplitsing van
de vroegere basisallocatie 1201 waarop in 2006 een krediet voorzien is van 522.000,00 euro.

BASISALLOCATIE 3304: SUBSIDIES AAN ORGANISATIES DIE BIJDRAGEN TOT DE
DOORWERKINGVAN DE OPTIES VAN HET RUIMTELIJK BELEID

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
25
10 %
25
30 %
15

2007
Krediet
in
duizend euro
10

Het krediet zal worden gebruikt om kleine subsidies toe te kennen aan ad-hoc initiatieven die bijdragen tot de
doorwerking van het ruimtelijk beleid. Voorbeelden hiervan zijn de organisatie van de architectuur
“Awards” die worden uitgereikt door de Koninklijke Vereniging der Architectenverenigingen in België en de
organisatie van de “Plandag” door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, in samenwerking met
haar Nederlandse zusterorganisatie.
Het krediet op deze basisallocatie verminderde als gevolg van de overheveling naar de basisallocatie 43.21
“subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste
plannenregister”.
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BASISALLOCATIE 3305: SUBSIDIE STEUNPUNT RUIMTE EN WONEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0
0%
0
0%
0

2007
Krediet
in
duizend euro
307

Op 12 mei 2006 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan de krachtlijnen voor een
nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen tot erkenning en financiering van Steunpunten voor
Beleidsrelevant Onderzoek. Eén van de 13 geselecteerde thema’s voor de inrichting van een nieuw
Steunpunt op 1 januari 2007, is het thema ‘Ruimte & Wonen’.
Op 1 januari 2007 gaat het Steunpunt Ruimte & Wonen van start. Het steunpunt zal instaan voor de
uitvoering van onderzoek m.b.t. ruimtelijke ordening en woonbeleid gedurende een periode van 5 jaar (2007
t/m 2011).
Voor de financiering van het Steunpunt Ruimte en Wonen is een jaarlijks bedrag van 1,2 miljoen euro
noodzakelijk. Vanuit beide beleidsdomeinen wordt bijgevolg een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 600.000
euro vooropgesteld.
BASISALLOCATIE 3306: SUBSIDIE AAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR RUIMTE EN
PLANNING

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0
0%
100
100 %
100

2007
Krediet
in
duizend euro
116

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) is de enige representatieve vakvereniging van
ruimtelijke planners in Vlaanderen en is bijgevolg uitermate goed geplaatst voor de ondersteuning, de
organisatie van vorming en voor de sensibilisering rond het beleid inzake ruimtelijke ordening in al haar
aspecten (planologie, ruimtelijke ordening, ruimtelijk beleid, stedenbouw, gebiedsgericht beleid, …). Zij
heeft tot doel (statutair) “Initiatieven te nemen en te steunen ter bevordering van het duurzaam
ruimtegebruik, de kwaliteit van de stedenbouw, de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke planning”. Aan
deze doelstelling wordt gewerkt via diverse initiatieven, waaronder vooral het inhoudelijk werken in
thematische werkgroepen (opleiding en onderzoek, juridisch-planologische dialoog, stedenbouw,
internationale ruimtelijke planning, open ruimte, ruimtelijke economie, vakwerk, adviesraden) en
werkgroepen rond de vaste activiteiten. Daarnaast bestaat er een inhoudelijke werkgroep “permanente
vorming”.
Deze werkgroepen organiseren jaarlijks een aantal activiteiten zoals de organisatie van lezingen,
studiedagen, vormingsmomenten en studiereizen rond specifieke thema’s inzake ruimtelijke ordening.
Verder worden jaarlijks twee sleutelactiviteiten georganiseerd, met name de werelddag van de stedenbouw
en de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs + studiedag. De organisatie heeft een ledenblad “Ruimte en
Planning” en publiceert een jaarboek. Verder beschikt zij over een website en worden persberichten en
nieuwsbrieven verspreid naar aanleiding van actuele feiten.
Er wordt voorgesteld om alle subsidies in het programma 62.10, die betrekking hebben op de werking van de
VRP, vanaf 2007 te bundelen in de jaarlijkse werkingssubsidie. Dit betekent dat de subsidie voor de
ruimtelijke planningsprijs en de VRP eindwerkprijs in de jaarlijkse werkingssubsidie worden opgenomen.
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Meer en meer is immers duidelijk dat de organisatie van deze prijzen en de bijhorende communicatie
integraal deel uitmaken van de jaarwerking van VRP. Het is dus logischer en transparanter om al deze
subsidieposten samen te nemen in één enkele subsidie, met een duidelijke resultaatsverbintenis.

BASISALLOCATIE 4020: SUBSIDIES VOOR INTERGEWESTELIJKE EN INTERNATIONALE
PROJECTEN ALSMEDE DE COFINANCIERING VOOR COMMUNICAIRE INITIATIEVEN
INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING
2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

264
188

9,39 %
88,83 %

234
200

0%
88,5 %

133
161

355
203

Het ESPON Programma zal worden voortgezet in de periode 2007-2013. De Europese ministers bevoegd
voor ruimtelijk beleid hebben zich op de informele ministerbijeenkomsten over territoriale cohesie op 29
november 2004 in Rotterdam en op 21 mei 2005 in Luxemburg uitgesproken over een ESPON 2 Programma.
Dit wordt ondersteund door de Europese Commissie en is bekrachtigd in het financiële raamwerk van de EU.
De financiële sleutel moet thans nog worden uitgeklaard. Het is te verwachten dat de financiële dotatie
vanuit de lidstaten – hetzij gecorrigeerd door indexering - op gelijk peil zal blijven: 6 * 42.500 = 255.000
euro.
De noodzaak voor de voortzetting van het ESPON Contactpunt en de bijhorende modaliteiten vormt
voorwerp van de inhoudelijke uitwerking van het ESPON Programma. Naar verwachting zal de nodige
dotatie vanuit Vlaanderen voor de periode 2007-2013 overeenkomen met de dotatie van de voorafgaande
periode: het betreft een eenmalige bijdrage van 100.000 euro.

BASISALLOCATIE 4110: DOTATIE AAN DAB GRONDFONDS (PRO MEMORIE)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0
0
0

2007
Krediet
in
duizend euro
0

Het Grondfonds werd in 2006 opgedeeld in het Grondfonds (bis) en het Herstelfonds.
BASISALLOCATIE 4111: DOTATIE RUBICONFONDS

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0

In 2007 wordt een dotatie voorzien van 2.500.000 euro voor het Rubiconfonds.

2007
Krediet
in
duizend euro
2500
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BASISALLOCATIE 4170: DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE
ORDENING EN ONROEREND ERFGOED (SARO)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
-

2007
Krediet
in
duizend euro
0

De strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) zal een aparte entiteit met
rechtspersoonlijkheid zijn binnen het ministerie RWO. Vandaar dat er in afwachting van verdere instructies
pro memorie een basisallocatie wordt gecreëerd die voorziet in de dotatie aan de SARO.
BASISALLOCATIE 4301: SUBSIDIES AAN PROVINCIES, GEMEENTEN, OCMW’S, OPENBARE
INSTELLINGEN EN BESTUREN VOOR DE UITVOERING VAN EEN GROND- EN
PANDENBELEID EN ALLERHANDE UITGAVEN HIERAAN VERBONDEN
2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2350
3194

99,25 %
99,96 %

2280
2280

80,98 %
28,40 %

2280
2280

0
2000

Deze basisallocatie wordt in het kader van BBB opgesplitst in de basisallocatie 4371 en 4372.
De allocaties 4301 en 4371 worden toegewezen aan het departement RWO. De basisallocatie 4372 wordt
toegewezen aan IVA RO Vlaanderen.
Strategische projecten Grond- en Pandenbeleid in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse regering van 24
juli 1996 houdende de tegemoetkoming van het Vlaamse gewest voor maatregelen in het kader van het
grond- en pandenbeleid (hoofdstuk II).
De administratie onderzoekt de aanvragen van de gemeenten en maakt een rangschikking op van de
projecten volgens ruimtelijke kwaliteitscriteria (ligging, relatie met de ruimtelijke beleidsvisie, ruimtelijke
inpasbaarheid in het kader van de geplande multifunctionaliteit, versterking van de functionele
complementariteit en ruimtelijk kwalitatieve meerwaarde). Twee maal per jaar wordt er een rangschikking
opgemaakt van de ingediende projecten. Aangezien het aantal projecten met een hoge quotering en hun
financiële weerslag elk jaar ruim de voorziene kredieten overschrijdt, worden twee lijsten opgemaakt: een
selectief programma met de best gerangschikte projecten en een aantal substitutieprojecten. De minister
neemt een beslissing over het programma voor het begrotingsjaar.
Momenteel worden initiatieven genomen die zullen leiden tot wijziging van het betrokken besluit uit 1996.
De ordonnanties m.b.t. bestaande vastleggingen op de basisallocatie 4301 blijven op deze allocatie
aangerekend. Nieuwe vastleggingen worden geïmputeerd op de basisallocatie 4371 (strategische projecten
in het kader van het RSV).
Voor het onderdeel ‘Register onbebouwde percelen’ (ROP) wordt momenteel een specifieke regeling
uitgewerkt. Dit wordt toegewezen aan de IVA RO Vlaanderen. Vandaar de creatie van een aparte basisallocatie
van voor de uitbouw van een inventaris onbebouwde percelen (zie Ba 4372).
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BASISALLOCATIE 4304: SUBSIDIE VOOR HET TOEKENNEN VAN DE JAARLIJKSE
RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS (PRO MEMORIE)

2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

13
13

96,16 %
96,16 %

13
13

0%
0%

13
13

0
0

De ruimtelijke planningsprijs hoort inhoudelijk en organisatorisch samen met de jaarwerking van de VRP.
Voorstel om dit samen te voegen met de jaarlijkse werkingssubsidie (basisallocatie 33.06).
BASISALLOCATIE 4305: SUBSIDIES VOOR HET TOEKENNEN VAN DE VRPEINDWERKPRIJS (PRO MEMORIE)
2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2
2

100 %
100 %

2
2

100 %
0%

3
3

0
0

De VRP-eindwerkprijs hoort inhoudelijk en organisatorisch samen met de jaarwerking van de VRP.
Voorstel om dit samen te voegen met de jaarlijkse werkingssubsidie (basisallocatie 33.06).

BASISALLOCATIE 4306: SUBSIDIES AAN STRATEGISCHE PROJECTENIN HET KADER VAN
HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN
2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

372
0

29,03 %
0%

372
372

87,47 %
7,25 %

372
372

0
372

Op deze basisallocatie worden strategische projecten in het kader van het RSV aangerekend (zie
subsidiebesluit BVR 04.06.2004). Deze subsidie heeft betrekking op een tussenkomst in de loonkost en de
daarbij horende werkingskosten van de coördinator van een erkend strategisch project. Per project bedraagt
het maximum subsidiebedrag 62.000 euro per jaar.
In 2005 werden 2 nieuwe projecten gesubsidieerd voor een periode van 3 jaar, waardoor het
vastleggingsbedrag bijna volledig werd benut. Voor 2006 wordt verwacht dat opnieuw voldoende aanvragen
zullen ingediend worden, gelet op het feit dat steeds meer planningsprocessen voor afbakeningen van
stedelijke gebieden en afbakeningen van de natuurlijke en agrarische structuur worden afgerond. In deze
planningsprocessen komen steeds projecten naar boven die voor deze subsidie in aanmerking komen.
Vanaf 2007 wordt deze basisallocatie in het kader van BBB overgedragen naar allocatie 4371. Er blijven wel
nog betaalkredieten staan om de aangegane verplichtingen op deze basisallocatie te kunnen uitbetalen.
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BASISALLOCATIE 4320: SUBSIDIES AAN GEMEENTEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN
GEMEENTELIJK STRUCTUURPLAN
2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

1129
1129

98,94 %
89,86 %

2500
1900

99,47 %
96,49 %

2350
2250

2350
2250

Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 voorziet in artikel 35 §4
een ondersteuning vanuit het Vlaamse Gewest aan de gemeenten voor de opmaak van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 bepaalt dat alle
gemeenten in aanmerking komen voor een subsidie voor de opmaak van het eerste gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan.
De subsidie kan aangevraagd worden van zodra de gemeenteraad het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan voorlopig heeft vastgesteld. De ene helft van de subsidie wordt uitbetaald na de toekenning van
de subsidie, de andere bij de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Tot nu toe (situatie mei 2006) werd er aan zo’n 100 gemeenten een subsidie toegekend. In 2006 werd reeds
aan 19 gemeenten een subsidie toegekend (totaal vastgelegd bedrag van 698.700 euro); voor 4 gemeenten is
de aanvraag in behandeling (vastlegging dient nog te gebeuren voor een totaal bedrag van 204.000 euro).
Tenslotte beschikken zes gemeenten over een goedgekeurd GRSP maar hebben zij hiervoor geen subsidie
gevraagd. Via een schrijven van de minister werden zij hierop attent gemaakt. Dit betekent een bijkomende
vastlegging van 222.000 euro.
Nog ruim 190 gemeenten kunnen een aanvraag om subsidie indienen voor een totaal bedrag aan subsidies
voor al deze gemeenten samen van ongeveer 6.800.000 euro, in principe gespreid over de jaren 2006 (tweede
helft) en 2007. Het beschikken over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is volgens het DRO (artikel
193) een van de vijf voorwaarden voor een gemeente om op een autonome manier vergunningen te kunnen
verlenen. De gemeenten moeten ten laatste op 1 mei 2007 over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beschikken (er werd uitstel voor twee jaar voorzien). Een groot aantal gemeenten doorloopt op dit ogenblik
de decretale procedure voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Toch ziet het er naar
uit dat niet alle gemeenten dit proces tegen 1 mei 2007 zullen doorlopen hebben.
BASISALLOCATIE 4321: SUBSIDIES AAN GEMEENTEN VOOR DE OPMAAK VAN HET
EERSTE VERGUNNINGSREGISTER EN HET EERSTE PLANNINGSREGISTER

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
71
98,74 %
317
58,83 %
317

2007
Krediet
in
duizend euro
1103

Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 voorziet in artikel 191 §2
en §3 een (financiële) ondersteuning en een begeleiding vanuit het Vlaamse gewest aan de gemeenten voor
de opmaak van het gemeentelijk plannen- en vergunningenregister. Het besluit van de Vlaamse regering van
22 juni 2001 bepaalt dat alle gemeenten in aanmerking komen voor een subsidie voor de opmaak van een
conform verklaard plannenregister en een eerste vergunningenregister. De subsidies voor het plannenregister
worden toegekend nadat het register door de bevoegde minister conform werd verklaard, de subsidies voor

1136
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
het vergunningenregister worden zonder verdere formaliteiten, na goedkeuring van het register door de
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, toegekend.

Tot nu toe (situatie mei 2006) werd er aan 71 gemeenten een subsidie toegekend (en uitbetaald) voor een
conform verklaard plannenregister. Er wordt verwacht dat 100 gemeenten in 2007 een subsidieaanvraag
zullen indienen. Het gemiddelde bedrag van de subsidie voor de opmaak van een plannenregister bedraagt
4.157 euro. Het geraamde bedrag aan subsidies voor de plannenregisters voor deze gemeenten bedraagt
415.700 euro.
Wanneer we als richtcijfer voor de subsidie van een vergunningenregister 10.500 euro nemen, bedraagt het
totale bedrag aan toe te kennen subsidies aan de overblijvende 80 gemeenten 840.000 euro. Indien beide
bedragen worden samengeteld, is er voor 2007 nood aan een NGK van 1.255.000 euro, dit is 938.000 euro
meer dan voorzien op deze basisallocatie in constant beleid. Dit hangt samen met het naderen van de
einddatum voor het voldoen aan de ontvoogdingsvoorwaarden (1/5/2007) en het feit dat de minister bevoegd
voor RO hier een actieve sensibiliseringscampagne voor heeft opgestart sinds begin 2006 (ook aangekondigd
in de beleidsbrief RO voor 2005-2006).
Er wordt voorgesteld om bij deze begrotingsopmaak alvast 500.000 euro extra te voorzien op deze
basisallocatie. Het ander deel kan bij de begrotingscontrole worden voorzien, indien blijkt dat het aantal
aanvragen inderdaad in overeenstemming is met wat momenteel wordt ingeschat.

BASISALLOCATIE 4323: SUBSIDIES AAN GEMEENTEN VOOR DE OPMAAK VAN
GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN EN GEMEENTELIJKE
PLANNEN VAN AANLEG (PRO MEMORIE)
2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

0
10

0%
0%

0
3

0%
83,33 %

0
0

0
0

BASISALLOCATIE 4324: SUBSIDIES AAN GEMEENTEN VOOR DE OPLEIDING EN DE
BETALING VAN DE GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAREN
2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

1690
1443

63,55 %
84,28 %

1040
635

21,33 %
61,02 %

540
750

390
450

Het decreet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 legt erkenningsvoorwaarden
op voor de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren (GSA) én voorziet in de mogelijkheid om de
gemeenten te ondersteunen wanneer zij hun ambtenaren een erkende opleiding laten volgen. Artikel 17 van
het decreet voorziet in de mogelijkheid tot financiële ondersteuning, het besluit van 19 mei 2000 van de
Vlaamse Regering regelt de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van
ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld en het besluit van 13 juli 2000 bepaalt de diploma’s van
een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als ambtenaar van
ruimtelijke ordening.
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In het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 wordt een subsidieregeling uitgewerkt ter
ondersteuning van de gemeenten die hun stedenbouwkundig ambtenaar een opleiding laten volgen én die
voorziet in een tussenkomst in de loonkosten van deze ambtenaren in kleine gemeenten (minder dan 10.000
inwoners) gedurende een periode van vier jaar.
Het besluit voorziet in een subsidiëring voor gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren wanneer zij een
“reguliere opleiding” volgen in de ruimtelijke planning, in één van de instellingen die hiertoe werden erkend.
De gemeenten moeten tegen mei 2007 beschikken over een stedenbouwkundige ambtenaar (ook hier werd
uitstel toegekend). Beschikken over een gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar, die voldoet aan de
voorwaarden van het decreet, is eveneens een voorwaarde voor de gemeente om op autonome wijze
vergunningen te kunnen afleveren.
In principe kunnen er nog weinig aanvragen om opleidingssubsidies worden ingediend. De gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaren, die sinds 1 mei 2005 worden aangesteld, moeten van bij de aanwerving aan
de diplomavoorwaarden voldoen.
Kleine gemeenten (minder dan 10.000 inwoners), kunnen nog steeds een beroep doen op een tussenkomst in
de loonkost van hun GSA. Tot nu toe hebben 58 gemeenten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt (van de
90 gemeenten met een inwoneraantal lager dan 10.000 – zie VRIND 2003). Dit betekent dat er nog 32
aanvragen om een loonsubsidie kunnen worden ingediend. Met een gemiddeld subsidiebedrag van 60.000
euro per persoon, wordt het theoretische totale subsidiebedrag vastgesteld op 1.920.000 euro.
Er wordt vastgesteld dat in 2006 nog minder aanvragen worden ingediend voor subsidies voor opleiding of
tussenkomst in de loonkost.
De minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, heeft onlangs het initiatief genomen om de bestaande
subsidiemogelijkheden extra onder de aandacht van de gemeenten te brengen. Dit zou aanleiding kunnen
geven tot bijkomende aanvragen in 2007.
Toch wordt voorgesteld om de kredieten voor 2007 op een verder verlaagd niveau te behouden.
BASISALLOCATIE 4325: SUBSIDIES AAN GEMEENTEN VOOR DE OPMAAK VAN
GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN EN GEMEENTELIJKE
PLANNEN VAN AANLEG

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
150
87,67 %
500
24,8 %
500

2007
Krediet
in
duizend euro
277

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 voorziet in een subsidiëring aan gemeenten voor
de opmaak van bepaalde categorieën van Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.
De inschatting van het aantal aanvragen tot subsidiëring van RUP’s is gebaseerd op het aantal gemeenten dat
een goedgekeurd structuurplan heeft (zo’n 100) en die bijgevolg in staat zijn om RUP’s op te maken. In de
gemeenten die het langst over een gemeentelijk structuurplan beschikken werden er tot nu toe gemiddeld 10
RUP’s opgemaakt (over meerdere jaren), waarvan er gemiddeld vier in aanmerking kwamen voor
subsidiëring. De ervaring heeft aangetoond dat een gemeente minder dan twee subsidieerbare RUP’s per jaar
kan opstellen en dat er weinig subsidies voor de opmaak van RUP’s worden ingediend.
De meest voorkomende types van RUP’s zijn de openruimte RUP’s en RUP’s voor het woongebied,
respectievelijk met een maximumsubsidie van € 30 000 en € 15 000. Het bedrag aan vastleggingkredieten in
2007 wordt verminderd tot 277.000 euro.
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BASISALLOCATIE 4371: STRATEGISCHE PROJECTEN IN UITVOERING VAN HET RSV

2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

-

-

-

-

0
0

2502
130

Nieuwe basisallocatie in het kader van BBB als gevolg van de uitsplitsing van de basisallocatie 4301.
BASISALLOCATIE 4372: SUBSIDIES AAN GEMEENTEN VOOR OPMAAK EN ACTUALISATIE
INVENTARIS ONBEBOUWDE PERCELEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0

2007
Krediet
in
duizend euro
150

Het betreft een uitsplitsing van de basisallocatie 4301. In het kader van BBB worden deze subsidiedossiers
toegewezen aan IVA RO Vlaanderen.
BASISALLOCATIE 5105: SUBSIDIES VOOR VERWERVING EN
LEEGSTAANDE EN:OF VERWAARLOOSBARE BEDRIJFSRUIMTEN

SANERING

VAN

2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

4332
4553

99,56 %
87,75 %

3475
4363

99,66 %
87,55 %

3534
4437

6087
6101

Zie toelichting basisallocatie 0190.
BASISALLOCATIE 6315: SUBSIDIE AAN DE LAGERE OVERHEDEN VOOR
STADSVERNIEUWING
2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

0
602

99,98 %

0
189

6,77 %

0
300

0
0

Deze basisallocatie wordt voor het begrotingsjaar 2007 als pro memorie opgenomen. De kans dat de drie
resterende dossiers in 2006 behandeld worden is vrij groot. Vanaf 2008 wordt deze basisallocatie volledig
geschrapt.
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BASISALLOCATIE 7110: KREDIET VOOR VERGOEDING EN AANKOOP VAN
CONSTRUCTIES EN:OF PERCELEN INGEVOLGE ARTIKEL 145 EN 195 QUATER DECREET
RUIMTELIJKE ORDENING
2004
2005
2006
2007
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro duizend euro
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

-

-

-

-

150
150

150
150

In de begroting van de DAB Grondfonds werd tot medio 2006 het artikel 34.02 opgenomen, met een beperkt
krediet van 100.000 euro, met de benaming “Subsidies voor door overmacht vernielde zonevreemde
constructies”. In feite gaat het niet om “subsidies” maar eerder om vergoedingen die hun grondslag vinden in
artikel 145 § 2 DRO . Dit artikel bepaalt dat:
“De Vlaamse Regering vergoedt de grondwaarde en vult de schadevergoeding die uitbetaald wordt door de
verzekeraar met toepassing van artikel 67, §2, 2° of 67, §3,1°, b) van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, aan tot 100 % van de totale verzekerde waarde, ongeacht of het een gehele
of gedeeltelijke vernietiging betreft, op voorwaarde dat aan de volgende drie voorwaarden gezamenlijk is
voldaan:
1° de gehele of gedeeltelijke vernieling gebeurde buiten de wil van de aanvrager;
2° het gebouw is gelegen in een gebied bedoeld in §1, 4°;
3° de eigendom van het betrokken kadastraal perceel wordt overgedragen aan het Vlaamse Gewest.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot deze bepaling.”
De nadere regels met betrekking tot de bepaling in artikel 145, §2, werden bepaald in het “Besluit van de
Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot uitvoering van artikel 145 van het decreet van 18 mei 1999 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening”.
In 2001 en 2002 werden geen dossiers ingediend. In 2003 werd slechts één aanvraag ingediend voor subsidie
(vergoeding). Pas in 2005 gebeurde er een uitbetaling van 49.819,84 euro in dat dossier. In 2004 en 2005
waren er geen andere dossiers. Een minimaal krediet voor eventuele dossiers blijft noodzakelijk. In 2004 en
2005 ontving de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen twee aanvragen van particulieren die de
toepassing vroegen van artikel 195 quater DRO. Ook dit artikel voorziet in een vergoedingsregeling in
welbepaalde situaties.
Tot nu toe werd er geen uitvoeringsbesluit genomen door de Vlaamse Regering tot regeling van dergelijke
aankopen. Dit neemt niet weg dat de criteria in het decreet welbepaald zijn en een basis vormen om tot het
uitkeren van een vergoeding over te gaan. Naar aanleiding van het eerste dossier werd aan de bevoegde
Inspecteur van Financiën de vraag gesteld of voor de schatting naar analogie toepassing kon gemaakt worden
van het BVR van 4 juni 2004 tot uitvoering van artikel 145 DRO en wel overeenkomstig artikel 3, §1 van dit
besluit, waarvoor hij op 17 november 2004 gunstig advies verleende.
Bij de budgetcontrole 2006 werd deze basisallocatie opgezet en voorzien van zowel een GVK als GOK van
150.000 euro.
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BASISALLOCATIE 7402: AANKOOP VAN ALLERHANDE SPECIFIEKE TOESTELLEN,
APPARATUUR, MACHINES EN MATERIAAL (PRO MEMORIE)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
68
18,39 %
69
0%
0

2007
Krediet
in
duizend euro
0

Deze basisallocatie wordt naar aanleiding van BBB opgedeeld in nieuwe basisallocaties zodat het
Departement RWO, IVA RO Vlaanderen en IVA Inspectie een eigen krediet hebben voor de aankoop van
apparatuur, machines en materiaal.
BASISALLOCATIE 7471: AANKOOP VAN ALLERHANDE SPECIFIEKE TOESTELLEN,
APPARATUUR, MACHINES EN MATERIAAL DEPARTEMENT RWO

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0

2007
Krediet
in
duizend euro
16

Aankoop van specifieke toestellen in functie van de werking van het departement RWO.
BASISALLOCATIE 7472: AANKOOP VAN ALLERHANDE SPECIFIEKE TOESTELLEN,
APPARATUUR, MACHINES EN MATERIAAL IVA RO VLAANDEREN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0

2007
Krediet
in
duizend euro
43

Aankoop van specifieke toestellen in functie van de werking van het agentschap RO Vlaanderen.
BASISALLOCATIE 7474: AANKOOP VAN ALLERHANDE SPECIFIEKE TOESTELLEN,
APPARATUUR, MACHINES EN MATERIAAL IVA INSPECTIE

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
2005
2006
Krediet
in Uitvoering in Krediet
in Uitvoering in Krediet
in
duizend euro %
duizend euro %
duizend euro
0

2007
Krediet
in
duizend euro
12

Aankoop van specifieke toestellen in functie van de werking van het agentschap Inspectie.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
•

DAB HERSTELFONDS

•

DAB GRONDFONDS

•

VOI RUBICONFONDS
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PROGRAMMA 62.1
DAB HERSTELFONDS
BEGROTING 2007
(in duizend euro)
Ontvangsten
ESR
code

ORAFIN

Omschrijving

2007

08.20

262H0820

Diverse ontvangsten

25

08.21

262H0821

Overgedragen saldo

5030

36.80

262H3680

Ontvangsten
administratieve geldboetes

38.01

262H3801

Ontvangsten uit dwangsommen 900
en recuperatie afbraakkosten

38.02

262H3802

Ontvangsten uit transacties

38.03

262H3803

Ontvangsten
planbatenheffingen

38.04

262H3804

Ontvangsten uit meerwaarden

46.01

262H4610

Dotatie Vlaamse Gemeenschap 0

HERSTELFONDS

uit 100

1
uit 0
500

6556

Totaal ontvangsten

Uitgaven
ESR
Code

COFOG

Artikel

Omschrijving

2007
HERSTELFONDS

code

GVK

GOK

03.30 06200

362H0330

Diverse uitgaven

12

12

03.22 06200

362H0322

Over te dragen saldo

5019

5019

11.10 06200

362H1110

Personeelskosten

0

0

12.10 06200

362H1210

Werkingskosten

1125

1125

12.11 06200

362H1211

Uitgaven
voor 0
informatieverstrekking,
communicatie en opleidingsinitiatieven

0

12.38 06200

362H1238

Specifieke
informatica

200

34.01 06200

362H3401

Planschadevergoedingen

werkingskosten 200
-

-
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34.02 06200

362H3402

Subsidies
voor
door overmacht
vernielde
zonevreemde constructies

-

34.70 06200

362H3470

Uitgaven
voor 100
begeleidingsmaatregelen bij
ambtshalve uitvoeringen

100

43.12 06200

362H4312

Herverdeling
planbatenheffingen
provincies

-

-

naar

Herverdeling
planbatenheffingen
gemeenten

-

-

naar

43.22 06200

74.01 06200

362H4322

362H7401

Aankoop van allerhande 100
toestellen,
apparatuur,
machines en materiaal
6556

Totaal Uitgaven

100

6556

Ontvangsten Herstelfonds
Art. 00 Diverse ontvangsten
De DAB Herstelfonds heeft identiek dezelfde ontvangsten als de voormalige DAB Grondfonds (voor de
splitsing naar DAB Grondfonds en DAB Herstelfonds). Het betreft inkomsten uit procedures die betrekking
hebben op bouwovertredingen en die niet kunnen worden toegewezen aan een andere inkomstenpost.
Art. 08.21 Overgedragen saldo
Artikel 159bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, in
werking getreden op 1 juli 2006, bevatte een verdeelsleutel voor de gelden die beschikbaar waren op de
DAB Grondfonds. Na doorstorting van 6.050.000 euro naar de rekening van de DAB Grondfonds (nieuw)
restte er een geraamd bedrag van 4.983.000 euro als over te dragen saldo naar de begroting 2007.
Art. 36.80 Ontvangsten uit administratieve boetes
Een geldboete van 5.000 euro is verschuldigd bij het doorbreken van een bekrachtigd stakingsbevel. De
boete kan worden verminderd, kwijtgescholden of er kan uitstel van betaling worden gegeven na het
indienen van een verzoekschrift. Boetes kunnen vervolgens via de rechter worden aangevochten.
Evolutie stakingsbevelen :
Stilleggingen
Boetes

1999
114

2000
344

2001
498

2002
466

2003
823
125

2004
521
115

2005
630
66

In 2005 werden door de rekenplichtige van het grondfonds 66 administratieve geldboetes opgelegd wegens
doorbrekingen van stakingsbevelen. In de periode 01/01/06 tot 20/09/06 werden er 94 boetes opgelegd. Er
werd in 2006 (stand 3 oktober 2005) 85.949 euro aan boetes geïnd.
Art. 38.01 Ontvangsten uit dwangsommen en recuperatie afbraakkosten
Wettelijke of decretale basis voor de ontvangst: artikel 144 § 2, 149 en 151 (dwangsommen) en 153
(recuperatie afbraakkosten) van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening.
Parameters (variabelen die de ontvangst beïnvloeden) en wijze van berekening: de principiële arresten van
het Hof van Cassatie bepalen in grote mate de invorderbaarheid van de dwangsommen, inzonderheid wat
betreft de aanvangsdatum voor het verbeuren van dwangsommen.
Er werd in 2006 (stand 26 september 2006) 414.100,81 euro geïnd.
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Art. 38.02 Ontvangsten uit transacties
Wettelijke of decretale basis voor de ontvangst: artikel 144 § 2 en 158 van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Parameters (variabelen die de ontvangst beïnvloeden) en wijze van berekening: door het
ontkoppelingsdecreet van 8 maart 2002 is er geen voorafgaandelijk vergelijk meer vereist voor het bekomen
van een regularisatievergunning, waardoor het belangrijkste drukkingmiddel om tot betaling te komen van de
transactiesommen wegviel, te meer omdat de rechtbanken geregulariseerde overtredingen niet langer
vervolgen. De administratie ziet dan ook, behoudens in uitzonderlijke gevallen, af van het aanbieden van en
vergelijk. De parketten kunnen nog steeds de strafvordering laten vervallen tegen betaling van een geldsom
(VSBG uit het wetboek van strafvordering). In 2006 werd er geen vergelijk aangevraagd of aangeboden.
De basisbedragen voor de berekening van de transactiesom is gekoppeld aan de gezondheidsindex.
Art. 38.04 Ontvangsten uit meerwaarden
Decretale basis: artikel 149 en 151 DRO.
Parameters: alhoewel de wijziging van artikel 149 DRO niet tot gevolg heeft dat de meerwaarde de
principeel te vorderen maatregel is geworden (zie Cass. 6 juni 2006), kan de herstelvorderende overheid in
principe steeds deze herstelmaatregel vorderen, behoudens in de drie decretaal bepaalde
uitzonderingsgronden.
Bij het opstellen van een meerwaardevordering moet rekening worden gehouden met geïndexeerde
basisbedragen (gezondheidsindex), maar de rechter bepaalt uiteindelijk vrij het verschuldigde
meerwaardebedrag.
Op 27 september 2006 was een bedrag van 426.123 euro ontvangen.

Uitgaven Herstelfonds
Art. 00 Diverse uitgaven
Art. 12.10 Werkingskosten
Oorsprong:
• artikel 153 en 160 DRO voor alle kosten om tot uitvoering te komen (inclusief gerechtelijke
betwistingen), resp. het leggen en lichten van wettelijke hypotheken ter vrijwaring van deze kosten.
Artikel 1385bis Ger Wb. vereist betekening voor verbeuring van de dwangsom. Artikel 149 en 151
(inleiden herstelvorderingen), 154 (kortgeding stakingsbevel), 157 (verzet tegen dwangbevel
administratieve geldboete) van het DRO veroorzaken kosten voor dagvaarding, voor vrijwillige
tussenkomsten en voor de verdediging van de stedenbouwkundig inspecteur via aangestelde
advocaten. Meerwaardevorderingen worden steeds burgerlijk ingeleid, met hogere proceskosten als
gevolg. De controle op de uitvoeringen verloopt steeds vaker via gerechtsdeurwaarder. De meeste
van voornoemde kosten zijn recupereerbaar.
• De arresten van Cassatie van 28/03/03 noden tot een onmiddellijke betekening van alle uitspraken in
een gerechtelijke procedure (eerste aanleg, beroep en cassatie).
• Dezelfde arresten zijn de oorzaak van een toegenomen aantal betwistingen inzake dwangsommen,
inzonderheid in oudere dossiers waarin er werd betekend overeenkomstig de toen geldende
regelgeving en rechtspraak. Het betreft voor het grootste deel dossiers waarin de veroordeelde
hardnekkig en gedurende vele jaren blijft/bleef weigeren om de herstelmaatregel uit te voeren. De
overheid is verplicht zich in deze zaken te verweren.
• De herstelmaatregelen die werden uitgesproken bij vonnissen en arresten van voor juli 1998 zijn
sedertdien onderworpen aan de verkorte verjaringstermijn van 10 jaar (i.p.v. 30 jaar). Gelet op het
groot aantal nog uit te voeren herstelmaatregelen, zal er wellicht in een aantal dossiers een
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ambtshalve uitvoering nodig zijn, waarvan de kosten dienen te worden voorgeschoten. Deze kosten
worden integraal verhaald op de veroordeelden.

De uitgaven worden altijd gelijktijdig vastgelegd en geordonnanceerd.
Artikel 12.38 Specifieke werkingskosten informatica
De toename van de administratieve handhaving leidt tot een verhoogde aanwezigheid op het terrein en een
onmiddellijk optreden door het uitvaardigen van stakingsbevelen via processen-verbaal. De verbalisanten
worden uitgerust met draagbare systemen die hen toelaten ter plekke PV op te stellen. Daarnaast loopt een
project waarin gerechtelijke uitspraken worden gedigitaliseerd en ontsloten.
Art. 34.70 Uitgaven voor begeleidingsmaatregelen bij ambthalve uitvoeringen
Grondslag: artikel 153 DRO
Het aantal uitvoeringen evolueerde als volgt:
1999
Uitspraken
184
met herstel
Uitvoerin-gen 236

2000
225

2001
122

2002
82

2003
142

2004
147

2005
165

122

261

301

351

244

217

Ondanks het groot aantal 'vrijwillige' uitvoeringen blijft een groot aantal dossiers, ook uit het recentere
verleden, onuitgevoerd.
Dit budget werd ingeschreven om de noodsituaties die ontstaan bij een ambtshalve uitvoering op te vangen.
Voor de in de tabel vermelde uitvoeringen behoefden geen extra inspanningen te worden geleverd op het
gebied van het aanbieden van noodopvang. In de sporadische noodgevallen waarin de 'spontane' uitvoering
tot problemen aanleiding gaf, kon het nodige worden geregeld via de OCMW's met toepassing van artikel
1344sexies Gerechtelijk Wetboek.
Een groot aantal dossiers waarin de veroordeelden nog niet overgingen tot het uitvoeren van de
herstelmaatregel worden voorbereid om het advies te bekomen van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid om
een ambtshalve uitvoering op te starten.
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PROGRAMMA 62.1
DAB GRONDFONDS
BEGROTING 2007
(in duizend euro)
Ontvangsten
ESR
code

ORAFIN

Omschrijving

2007

08.20

262L0820

Diverse ontvangsten

08.21

262L0821

Overgedragen saldo

36.80

262L3680

Ontvangsten
administratieve geldboetes

38.01

262L3801

Ontvangsten uit dwangsommen en recuperatie afbraakkosten

38.02

262L3802

Ontvangsten uit transacties

38.03

262L3803

Ontvangsten
planbatenheffingen

38.04

262L3804

Ontvangsten uit meerwaarden

46.01

262L4610

Dotatie Vlaamse Gemeenschap 0

GRONDFONDS

6064
uit -

uit 0
-

6064

Totaal ontvangsten

Uitgaven
ESR
Code

COFOG

Artikel

Omschrijving

2007
GRONDFONDS

code

GVK

GOK

03.30 06200 362L0330

Diverse uitgaven

0

0

03.22 06200 362L0322

Over te dragen saldo

3764

3764

11.10 06200 362L1110

Personeelskosten

0

0

12.10 06200 362L1210

Werkingskosten

500

500

12.11 06200 362L1211

Uitgaven
voor 0
informatieverstrekking,
communicatie en opleidingsinitiatieven

0

12.38 06200 362L1238

Specifieke
informatica

0

34.01 06200 362L3401

Planschadevergoedingen

34.02 06200 362L3402

Subsidies
voor
door overmacht
vernielde
zonevreemde constructies

werkingskosten 0
1800

1800
-
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34.70 06200 362L3470

Uitgaven
voor begeleidingsmaatregelen bij
ambtshalve uitvoeringen

-

43.12 06200 362L4312

Herverdeling
planbatenheffingen
provincies

0

0

naar

Herverdeling
planbatenheffingen
gemeenten

0

0

naar

Aankoop van allerhande 0
toestellen,
apparatuur,
machines en materiaal

0

43.22 06200 362L4322

74.01 06200 362L7401

Totaal Uitgaven

6064

6064

De ontvangsten van de DAB Grondfonds bestaan uit het overgedragen saldo. De andere ontvangsten
(administratieve geldboetes, dwangsommen, etc.) die vroeger op de DAB Grondfonds werden ontvangen,
worden in 2007 geïnd door de DAB Herstelfonds. De uitgaven voor planschadevergoedingen worden op
éénzelfde niveau ingeschat als in 2006.
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PROGRAMMA 62.1
VOI RUBICONFONDS
BEGROTING 2007
(in duizend euro)
Ontvangsten
ESR code

Omschrijving

BC 2006

46.1

Dotatie Vlaamse Gemeenschap

BO 2007

2500
2500

Totaal ontvangsten

Uitgaven
ERS code

COFOG
code

Omschrijving

BC 2006
GVK

34.01

Totaal
Uitgaven

06200

Subsidiëring van de werken tot
aanleg of aanpassing van de
rechtstreekse toegang naar en alle
waterkeringswerken, alle werken tot
de aanleg, aanpassing of inrichitng
van overstromingsgebieden en
wachtbekkens en de bijhorende
werken van natuurtechnische
milieubouw.

GOK

BO 2007
GVK

GOK

2500

2500

2500

2500

In 2007 wordt er 2.500.000 euro voorzien voor subsidiëring van alle waterkeringswerken, alle werken tot de
aanleg, de aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken
van natuurtechnische milieubouw
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PROGRAMMA 62.2
AGENTSCHAP RO VLAANDEREN
ONROEREND ERFGOED

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. Ontvangsten

begroot
AO
TO

2004
Uitvoering

172
172

begroot

205,43

172
172

2005
Uitvoering %

2006
Begroot bc

142,69 %

2007
Raming

172
172

220
220

2. Uitgaven
Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

7675
46926
35509
138
0

2004
Uitvoering %
97,97
100
91,21
48,26
0

Krediet
19283
48469
47812
131
0

2005
Uitvoering %
90,27
99,36
85,01
47,55

2006
Krediet
13592
47956
48438
131
0

2007
krediet
11059
66383
73164
138

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De strategische doelstellingen
Het Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed heeft voor wat betreft Onroerend
Erfgoed als missie een kwaliteitsvol beleid voor te bereiden en uit te voeren m.b.t. het bouwkundig,
landschappelijk, archeologisch en varend erfgoed. Voor de uitvoering van het beleid richt het zich in het
bijzonder op ondersteuning en begeleiding van burgers en lokale overheden en op alle instanties of personen
aan wie delen van die uitvoerende opdracht worden toevertrouwd.
De doelgroep die daarbij beoogd wordt, kan als breed omschreven worden. In de eerste plaats richt ze zich
tot de belangrijkste beschermers van het onroerend erfgoed : alle (toekomstige) eigenaars van beschermd
onroerend erfgoed.
Bij uitbreiding richt het zich op het verenigingen in de sector onroerend erfgoed, professionelen werkzaam
binnen de sector (ontwerpers en uitvoerders die onderhouds- en restauratiewerkzaamheden begeleiden),
intergemeentelijke diensten en het brede publiek.
Strategische doelstelling 1
Inventariseren en beschermen van monumenten en stads- en dorpsgezichten, archeologische monumenten en
zones, landschappen, varend erfgoed en aanduiding van ankerplaatsen
Strategische doelstelling 2
Onroerend erfgoed op een kwalitatieve en hedendaagse manier beheren
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Strategische doelstelling 3
Opbouwen van partnerships met overheden en particulieren, en het draagvlak voor onroerend erfgoed
vergroten

B . Operationele doelstellingen
Per strategische doelstelling kunnen een aantal operationele doelstellingen vermeld worden :
Inventariseren en beschermen van monumenten en stads- en dorpsgezichten, archeologische monumenten en
zones, landschappen, varend erfgoed en aanduiding van ankerplaatsen
•
•
•
•
•

Inhoudelijk en administratief voorbereiden en volgen van de beschermingsdossiers, rekening
houdend met de thematische aanpak
Aanduiden van ankerplaatsen
Verder afwerken van de geografische inventaris inventaris voor de provincie West-Vlaanderen
Beleidsvoorbereidend werk aan het eenheidsdecreet inzake onroerend erfgoed
Afstemming met de ruimtelijke ordening zodat er al in de planningsfase gestreefd wordt naar behoud
van onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed op een kwalitatieve en hedendaagse manier beheren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pro-actief en preventief beheer van onroerend erfgoed
Het stimuleren van onderhoud
Het streven naar een veelzijdige waaier aan financiële stimuli
Het actief inschakelen van partners in het beheer
Evaluatie van het restauratiepremiebesluit
Herbestemming van het onroerend erfgoed bevorderen
Planmatig beheer en onderhoud voor monumenten efficienter inschatten, structureren en financieel
ondersteunen
Efficienter benutten van het beschikbare restauratiebudget
Premies koppelen aan beheersplannen waarin een lange termijnvisie met betrekking tot onderhoud
en herstel wordt vastgelegd

Opbouwen van partnerships met overheden en particulieren, en het draagvlak voor onroerend erfgoed
vergroten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximaal benutten van bestaande communicatie- en informatiekanalen
Ontwikkelen van een methodologie ter realisatie van erfgoedroutes
Sensibilisering van het grote publiek
Implementatie van de uitgevoerde SWOT-analyse van de 4 gewestelijke partnerverenigingen
Kennisverwerking en ontsluiting
Begeleiding van lokale overheden
De steun aan het aantal intergemeentelijk archeologische diensten en regionale landschappen
verhogen
Opstarten proefproject intergemeentelijke erfgoeddienst
Samenwerking met het departement Onderwijs en Cultuur
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C. Instrumenten
Kennis
Tot het instrumentarium behoren vooreerst de eigen beheersgegevens en inventarisgegevens van het intern
verzelfstandigd agentschap VIOE. De geografische inventarisatie van het onroerend erfgoed en de
thematische inventaris vormen immers de basis voor de beschermingen.
Voor de landschapssector zijn de landschapsatlas en –kenmerkenkaart cruciaal, voor archeologie is het de
Centraal Archeologisch inventaris.

Verstrekken van gereglementeerde subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen en nietgereglementeerde subsidies die nominatief zijn opgenomen in de beheersovereenkomst
Het uitbreiden van de toestandsrapportage van Monumentenwacht met onderhoudsdraaiboek en
onderhoudsbegroting moet toelaten het accent nog meer op onderhoud en preventie te leggen, zoadat in de
toekomst dure restauraties vermeden worden.
Bij restauraties zullen beheersplannen moeten zorgen voor een lange termijnvisie, dit moet toelaten de
budgetten nog efficienter aan te wenden.
Voor de beschermde landschappen wordt het premiestelsel verder geïmplementeerd.
Opleiding, informatieverstrekking en sensibilisering
Een ander cruciaal instrument zijn de diverse verenigingen die actief zijn binnen het veld van de onroerende
erfgoedzorg. Zij hebben ofwel een sensibiliserende, ondersteunende of behoudsgerichte rol die veelal
aangestuurd wordt door een resultaatsverbintenis die afgesloten wordt tussen de desbetreffende vereniging
en het agentschap.
Lokale overheden dragen bij tot het behoud en de zorg van het onroerend erfgoed, zowel wat het beschermde
erfgoed betreft als het waardevolle erfgoed dat niet op Vlaams niveau beschermd wordt. Via informatie,
sensibilisering en opleiding moeten deze overheden nog een betere erfgoedpartner worden.
Regelmatig en gestructureerd overleg tussen drie beleidsdomeinen Cultuur, Onderwijs en Vorming en
Onroerend erfgoed moet een oplossing bieden voor knelpunten, zoals versnippering van opleidingen in de
erfgoededucatie.
Het is belangrijk dat het draagvlak van het onroerend erfgoed vergroot. Mogelijke instrumenten daartoe zijn
: het ontwikkelen van erfgoedroutes, sensibiliseringsprogramma’s zoals de monumentenstrijd,
kennisverwerking en ontsluiting en nieuwe methodes inzake presentatie van het onroerend erfgoed

D. Prestaties en prestatiedrijvers
•
•
•
•
•
•
•

•

de voltooiing van de geografische inventarisatie voor de provincie West-Vlaanderen
het voorbereiden van beschermingen op basis thematische inventaris
de toekenning van onderhouds-, beheers- en restauratiepremies
het uitbouwen van een maatschappelijk draagvlak d.m.v. sensibilisering onder meer door de
organisatie van de Open Monumentendag, De Monumentenstrijd en de Monumentenprijs
de uitgave van brochures en boeken
de publicatie van het tijdschrift Monumenten en Landschappen
de projecten gerealiseerd door de verenigingen op gebied van het behoud en beheer van het
onroerend erfgoed, op gebied van sensibilisatie, educatie en beleidsondersteuning. Prestatiedrijvers
zijn hierbij enerzijds de verleende subsidie en anderzijds de resultaatsverbintenissen, afgesloten
tussen de verenigingen en het agentschap óf de éénmalige subsidie aan vrijwilligersverenigingen
voor educatieve en sensibiliseringsprojecten in de sector monumenten en landschappen, archeologie
en varend erfgoed
de resultaten geboekt door samenwerking met lokale overheden en andere beleidsvelden
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Strategische doelstelling 1
Beschermen van monumenten en stads- en dorpsgezichten, archeologische monumenten en zones,
landschappen, varend erfgoed en aanwijzing van ankerplaatsen
Operationele doelstellingen

Instrumenten

Financieringsbronnen

* Inhoudelijk en administratief
voorbereiden en volgen van de
beschermingsdossiers, rekening
houdend met de thematische
aanpak

Æ inventarisgegevens,

b.a 12.72

*Aanduiden van ankerplaatsen

Æ inventarisgegevens,
landschapsatlas en –
kenmerkenkaart

b.a 12.72

* Verder afwerken van de
geografische inventaris inventaris
voor de provincie WestVlaanderen

Æ externe medewerkers in
samenwerking met eigen
erfgoedconsulenten

b.a 12.72

*Beleidsvoorbereidend werk aan
het eenheidsdecreet inzake
onroerend erfgoed

Æ kennis erfgoedconsulenten

b.a 12.71

*Afstemming met de ruimtelijke
ordening zodat er al in de
planningsfase gestreefd wordt naar
behoud van onroerend erfgoed

Æ kennis erfgoedconsulenten

1153

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Strategische doelstelling 2
Onroerend erfgoed op een kwalitatieve en hedendaagse manier beheren
Operationele doelstellingen
*Pro-actief en preventief beheer
van onroerend erfgoed
*Het stimuleren van onderhoud

*Het streven naar een veelzijdige
waaier aan financiële stimuli

*Het actief inschakelen van
partners in het beheer

Instrumenten
Æ onderhoudspremiebesluit voor
monumenten en stads- en
dorpsgezichten –
herwaarderingsplannen
Æ landschapsbeheersplan en –
premie

b.a 53.02, 63.10

Æ onderzoek door de eigen
administratie en overleg met de
betrokken instanties

b.a 33.10, 12.72

Æ beheerscommissies
landschappen, regionale
landschappen vzw,
monumentenwacht, VCM, SVE,
intergemeentelijke archeologische
diensten

b.a 33.04, 33.05, 33.06, 33.07,
33.09, 33.10, 43.09

*Evaluatie van het
restauratiepremiebesluit

Æ kennis erfgoedconsulenten

*Herbestemming van het
onroerend erfgoed bevorderen

Æ kennis erfgoedconsulenten

*Planmatig beheer en onderhoud
voor monumenten efficienter
inschatten, structureren en
financieel ondersteunen

Æ onderhoudspremiebesluit voor
monumenten en stads- en
dorpsgezichten –
herwaarderingsplannen
Æ landschapsbeheersplan en –
premie

*Efficienter benutten van het
beschikbare restauratiebudget

Financieringsbronnen

b.a 53.04, 53.07, 63.07

b.a 53.06, 63.05, 63.06

b.a 53.02, 63.10

b.a 53.04, 53.07, 63.07

Æ kennis erfgoedconsulenten
b.a 53.01,63.03,63.04

*Premies koppelen aan
beheersplannen waarin een lange
termijnvisie met betrekking tot
onderhoud en herstel wordt
vastgelegd

Æ onderhoudspremiebesluit voor
monumenten en stads- en
dorpsgezichten –
herwaarderingsplannen
Æ landschapsbeheersplan en –
premie

b.a 53.02, 63.10

b.a 53.04, 53.07, 63.07
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Strategische doelstelling 3
Opbouwen van partnerships met overheden en particulieren, en het draagvlak voor onroerend erfgoed
vergroten
Operationele doelstellingen

Instrumenten

Financieringsbronnen

*Maximaal benutten van bestaande
communicatie- en
informatiekanalen

Æ website, publicaties

b.a 1272, 1290

*Ontwikkelen van een
methodologie ter realisatie van
erfgoedroutes

Ækennis erfgoedconsulenten i.s.m.
erfgoedverenigingen

b.a 33.04, 33.05, 33.06, 33.07,
33.09, 33.10, 43.09

*Sensibilisering van het grote
publiek

Æ Open Monumentendag,
Monumentenstrijd,
sensibiliseringsprojecten door
vrijwilligersveregingen

b.a 12.24, 33.12, 33.06, 12.72,
12.90

*Implementatie van de uitgevoerde
SWOT-analyse van de 4
gewestelijke partnerverenigingen

Æ studieopdracht

b.a 12.72

Æ erfgoedverenigingen en eigen
erfgoedconsulenten

b.a 33.04, 33.05, 33.06, 33.07,
33.09, 33.10, 43.09

Æ infodagen voor de
gemeentelijke ambtenaren

ba 12.90 – 12.72

Æ ondersteunen van nieuwe
initiatieven en meer specifiek in
Vlaams-Brabant
Æ tewerkstelling van
landschapsanimatoren

BA 43.09 – 33.04

Æ opstart proefproject voor
integratie van 3 materies in 1 dienst

Ba 12.72

*Kennisverwerking en ontsluiting

*Begeleiding van lokale overheden

*Het aantal intergemeentelijk
archeologische diensten en
regionale landschappen optrekken

*Opstarten proefproject
intergemeentelijke erfgoeddienst

*Samenwerking met het
departement Onderwijs en Cultuur

Æ duurzame oplossing zoeken
voor de versnippering van de
opleidingen rond erfgoededucatie
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Basisallocatie 16.12 : Publicaties van de afdeling Monumenten en Landschappen (fonds monumenten
en landschappen
Aange Realisati Aangepa
past
e
st
2004
%
2005
TO

172

142,69

172

Voorstel
2006

172

2007

220

Basis vormt het programmadecreet van 21 december 1990 (artikel 25).
Aan het fonds Monumenten en Landschappen worden alle ontvangsten toegewezen voortkomend uit de
verkoop van publicaties of allerhande initiatieven van de Entiteit Onroerend Erfgoed.
De middelen worden aangewend voor de uitgaven m.b.t. publicaties en allerhande initiatieven van de entiteit
Onroerend Erfgoed
UITGAVEN
Basisallocatie: 12.21 Specifieke uitgaven met betrekking tot monumenten en landschappen en
archeologie met inbegrip van externe contacten, implementatie van het Europees verdrag van La
Valetta, internationale samenwerking, inventarisatieopdrachten en open monumentendag Vlaanderen
Duizend euro
Krediet
2004Soort
aangepast
ngk
708

Realis
2004 in
%
97,03 %

2005
aangepast
745

Realis
2005 in
%
99,75 %

2006
initieel

2006
aange
past
859

2007
basis
0

Deze basisallocatie werd uitgesplitst in het kader van BBB.
Basisallocatie: 12.24 Allerhande uitgaven i.v.m. de sensibilisering, met inbegrip van de open
monumentendag en het werelderfgoed
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004aangepast
328

Realis
2004 in
%
99,86

2005
aangepast
332

Realis
2005 in
%
80,83

2006
initieel
336

2006
aange
past
336

2007
basis
340

Open Monumentendag
Het protocol tussen het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten met betrekking tot een
samenwerkingsverband omtrent de Open Monumentendag is de basis voor de uitwerking van een
permanente sensibilisering.
De sensibilisering in het kader van de OMD heeft immers buiten de effectieve realisatie en organisatie van
de OMD nood aan een permanent karakter, waardoor sensibilisering het hele jaar door kan plaatsgrijpen.
Vandaar dat de partners van de Open Monumentendag en Erfgoeddag nauwer gaan samenwerken om een
geïntegreerde en integrale erfgoedbeleving tot stand te brengen.
Binnen het kader van het samenwerkingsverband OMD engageerden het Vlaamse Gewest, de Vlaamse
provincies en de VVSG zich om tot 2008 initiatieven te nemen en te ondersteunen die deze opdracht gestalte
geven. In het protocol engageerde het Vlaams gewest zich om het coördinatiecentrum Open Monumentendag
fincieel te ondersteunen.
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Herbestemming
Daarnaast zal de entiteit Onroerend Erfgoed initiatieven nemen ivm de problematiek inzake herbestemming.
In 2007 zullen workshops en een monumentenbeurs georganiseerd worden waarbij een aantal projecten
worden gepresenteerd aan mogelijke investeerders

Basisallocatie 12.71 : Specifieke werkingskosten IVA R-O Vlaanderen, andere dan deze bedoeld in
overige basisallocaties
DUIZEND EURO

2004
Krediet
NGK

-

Uitvoering in
%
-

2005
Krediet
-

Uitvoering
in %
-

2006
Krediet

2007
Krediet

-

104

Nieuwe basisallocatie noodzakelijk bij de uitsplitsing in het kader van BBB. Het betreft de uitsplitsing van
de vroegere basisallocatie 1221 waarop in 2006 een krediet voorzien is van 859.000 euro.

Basisallocatie 12.72 : Specifieke werkingskosten IVA R-O Vlaanderen, andere dan deze bedoeld in
overige basisallocaties
DUIZEND EURO

2004
Krediet
NGK

-

Uitvoering in
%
-

2005
Krediet
-

Uitvoering
in %
-

2006
Krediet

2007
Krediet

-

625

Nieuwe basisallocatie noodzakelijk bij de uitsplitsing in het kader van BBB. Het betreft de uitsplitsing van
de vroeger basisallocatie 1221 waarop in 2006 een krediet voorzien is van 859.000 euro.
Deze kredieten worden aangewend voor de entiteit Onroerend Erfgoed in verband met :
De geografische inventaris van het Bouwkundig Erfgoed is nog niet volledig voltooid.
Om Vlaanderen volledig in kaart te brengen moet de provincie West-Vlaanderen nog afgewerkt worden, dit
zal gebeuren door o.a externe medewerkers.
De Open Monumentendag Vlaanderen draagt bij tot de collectieve bewustwording en zorgt voor ons
bouwkundig, landschappelijk en archeologisch patrimonium én is daardoor een zeer belangrijk
sensibiliseringsinstrument, dat jaarlijks een half miljoen mensen bereikt.
De kredietbehoefte wordt berekend op basis van de specifieke uitgaven nodig voor een goede afwikkeling en
promotie van de OMD zoals die zich reeds in het verleden manifesteerden zoals promotiemateriaal,
drukwerk, regeringsmededeling, radio en tv spots, … .
De implementatie van het Europees Verdrag van La Valetta (1992) in de Vlaamse regelgeving.
Specifieke werkingskosten zoals kosten i.v.m. kosten kadaster, kosten hypotheekbewaring, drukwerk,
fotografie, scanwerk, commissies en externe deskundigen, verzekeringen, kleine bestuursuitgaven, … .
Basisallocatie 12.74 : Specifieke werkingskosten IVA R-O Vlaanderen, andere dan deze bedoeld in
overige basisallocaties
DUIZEND EURO

2004
Krediet
NGK

-

Uitvoering in
%
-

2005
Krediet
-

Uitvoering
in %
-

2006
Krediet

2007
Krediet

-

78
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Nieuwe basisallocatie noodzakelijk bij de uitsplitsing in het kader van BBB. Het betreft de uitsplitsing van
de vroeger basisallocatie 1221 waarop in 2006 een krediet voorzien is van 859.000 euro

Basisallocatie :12.90 Publicaties van de entiteit Onroerend Erfgoed (fonds monumenten en
landschappen)
Voorstel in duizend euro
Krediet
Soort
Vrkv
Vrko

2004Realis
aangepast 2004 in
%
138
48,29
138
28,27

2005
aangepast
131
138

Realis
2005 in
%
47,55
49,73

2006
basis
131
138

2006
aangepast
131
138

2007
basis
131
138

Het krediet wordt aangewend voor de realisatie van verschillende publicaties van de entiteit Onroerend
Erfgoed zoals :
 Tijdschrift monumenten, landschappen en archeologie
 M&L cahiers
 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, inventarisreeks van het bouwkundig erfgoed
Resterende delen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen,
 Brochure wet- en regelgeving
 Brochure onderhoud- en restauratiepremie
 Brochure fiscaliteit
 Brochure Landschapszorg
Deze publicaties dragen bij tot het vergroten van het draagvlak. Deze uitgaven worden verspreid naar
externen en zijn een noodzakelijke aanvulling bij verschillende regelgevende en premieverlenende
initiatieven van het programma.
De kredietbehoefte wordt berekend aan de hand van de uitgaven van vorige jaren
De verspreiding van de brochures en van de publicaties is een meetgraad voor de prestaties.

Basisallocatie 33.03 : Subsidie voor instandhouding, herstelling en onderhoud van het ijzermonument
en het omringende domein in Diksmuide (decreet van 23.12.1986)
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004Realis
aangepast 2004 in
%
99
100

2005
aangepast
99

Realis
2005 in
%
100

2006
basis
99

2006
aange
past
99

2007
basis
99

Het IJzermonument en het omringende domein is een beschermd monument met een uitzonderlijke status
voor Vlaanderen. De jaarlijkse subsidie moet de vzw, die het IJzermonument beheert, toelaten om met een
sluitende begroting haar werking te verzekeren en het monument te onderhouden.

Basisallocatie 33.04 : Subsidie aan regionale landschappen vzw
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004Realis
aangepast 2004 in
%
940
99,76

2005
aangepast
940

Realis
2005

2006
basis

100

997

2006aange
past
997

2007
basis
1.535

Vanaf 2006 zijn er 10 landschapsanimatoren aan de slag bij de erkende Regionale Landschappen die elk in
hun regio landschapszorg concreet en zichtbaar maken bij de lokale besturen en burgers.
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Daarnaast is een vergoeding voorzien voor beheersovereenkomsten voor houtige kleine landschapselementen
in relictzones.
De verhoging van het krediet is tweeledig. Enerzijds komt er één regionaal landschap bij. Anderzijds werden
de regionale landschappen uit het PDPO gehaald en worden ze nu voor 100% door de Vlaamse overheid
gefinancierd in plaats van de gebruikelijke 75%.

Basisallocatie 33.05 : Subsidie aan de vzw Erfgoed Vlaanderen
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004Realis
aangepast 2004 in
%
1.177
100

2005
aangepast
1.177

Realis
2005 in
%
100

2006
initieel
1.177

2006
aange
past
1.177

2007
basis
1.177

Zowel de wet- en regelgeving als de structuren op het vlak van de erfgoedzorg werden in de loop van de
voorbije jaren in Vlaanderen sterk uitgebouwd. Toch zijn er nog een aantal werkterreinen die op dit ogenblik
niet door de entiteit Onroerend Erfgoed kunnen worden ingevuld. Meer concreet het zelf in beheer nemen
van probleemmonumenten en het verzorgen van de ontsluiting ervan.
Om o.m. deze belangrijke opdracht – naar analogie van de National Trust in Groot-Brittannië – mogelijk te
maken, werd enkele jaren geleden op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap de Stichting Vlaams Erfgoed
(Erfgoed Vlaanderen) opgericht. Deze onthaalstructuur heeft als opdracht: de valorisatie van het onroerend
erfgoed.

Basisallocatie 33.06 : Subsidies aan vrijwilligersverenigingen voor educatieve en
sensibiliseringsprojecten in de sector monumenten en landschappen
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004aange
past
25

Realis
2004 in
%
100

2005
aangepast
50

Realis
2005

2006
initieel

100

50

2006
aange
past
50

2007
basis
150

Om de inzet van de vrijwilligers te ondersteunen wordt projectmatige financiële ondersteuning van zeer
groot belang, hierdoor kunnen waardevolle educatieve en sensibiliseringsprojecten opgestart worden.
De kredietbehoefte gaat uit van een eenvoudig principe waarbij een projectsubsidie wordt gegeven aan
geplande projecten van vrijwilligersverenigingen die verband houden met monumenten, landschapszorg of
archeologie in het Vlaams Gewest
Het krediet wordt verhoogd aangezien het aantal verenigingen in de sector van het onroerend erfgoed
toeneemt.
Basisallocatie 33.07 : Subsidie aan de vzw “Monumentenwacht Vlaanderen”
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004Realis
aangepast 2004 in
%
573
100

2005
aangepast
673

Realis
2005 in
%
100

2006
initieel
673

2006
aange
past
673

2007
basis
823

Monumentenwacht Vlaanderen heeft tot doel eigenaars van beschermd onroerend erfgoed bij te staan bij het
onderhoud van hun eigendom.
Monumentenwacht krijgt een bijkomende taak, zo zal de toestandsrapportage worden uitgebreid met een
onderhoudsdraaiboek en een onderhoudsbegroting, zodat de te verwachten kosten beter kunnen ingeschat
worden. Hiervoor wordt extra krediet voorzien op de begroting.
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Basisallocatie 33.10 : Subsidie aan VCM – Contactforum voor Erfgoedverenigingen
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004Realis
aangepast 2004 in
%
201
100 %

2005
aangepast
250

Realis
2005 in
%
100

2006
initieel
250

2006
aange
past
250

2007
basis
250

VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw (opgericht in 1993 als Vlaamse Contactcommissie
Monumentenzorg vzw) is een netwerk van meer dan 230 erfgoedverenigingen in Vlaanderen en Brussel.
Als contactforum en samenwerkingsverband staat vooral de zorg voor onroerend erfgoed centraal, maar
vanuit een integrale benadering wordt de werking ook uitgebreid naar andere cultuurgoederen.

Basisallocatie 33.11 : Subsidie voor de regularisatie van de gewezen DAC’ers tewerkgesteld bij vzw’s
en andere instellingen
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004Realis
aangepast 2004 in
%
315
99,55

2005
aangepast
322

Realis
2005 in
%
99,36

2006 initieel

322

2006
aange
past
328

2007
basis
335

In 2003 besliste de Vlaamse regering de tewerkstellingsprogramma’s DAC te regulariseren en de kredieten
over te hevelen naar de functioneel bevoegde minister. Dit gebeurde voor de volgende instellingen :
Stichting Vlaams Erfgoed vzw, Abdij van ’t park v.z.w. ,Vrienden van het Slot van Laarne ,
Norbertijnenabdij Tongerlo-Westerlo

Basisallocatie 33.12 : Subsidie aan de Stichting “Monumentenstrijd”
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004Realis
aangepast 2004 in
%
0
0

2005
aange
past
0

Realis
2005 in
%
0

2006
initieel
0

2006
aange
past
0

2006

2007
basis

0

500

Naar aanleiding van de “Monumentenstrijd”, een sensibiliseringsprogramma op VRT Canvas over onroerend
erfgoed, wordt een bedrag van 500.000 euro voorzien als subsidie aan de Stichting “Monumentenstrijd”.
Het is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Gemeenschap, VRT – Canvas, de Vlaamse
Bouwmeester, VCM, Momumentenwacht, SVE, KCML (alle afdelingen), OMD.
Basisallocatie 34.02 : Subsidie voor de toekenning van een jaarlijkse monumentenprijs
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004Realis
aangepast 2004 in
%
25
100

2005
aange
past
25

Realis
2005 in
%
90

2006
initieel
25

2006
aange
past
25

2006

2007
basis

25

25

De Vlaamse Monumentenprijs bekroont een persoon, een privé- of een openbare instelling, een project of
een realisatie met belangrijke verdiensten in de monumenten- of landschapszorg of archeologie. Behalve
naar de intrinsieke waarde van het monument, landschap of archeologische zone/bescherming gaat de
aandacht ook de naar de betekenis en de waarde van de huidige omgang met het onroerend erfgoed. Kortom,
de prijs wordt toegekend op basis van het uitzonderlijk belang, de verdienste, de hefboomfunctie of het
vernieuwend karakter van deze verwezenlijking.
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Het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 houdende de organisatie van de Vlaamse
Monumentenprijs vormt de wettelijke basis voor dit initiatief. De subsidie voor de monumentenprijs wordt
jaarlijks vastgelegd in het begrotingsbesluit.

Basisallocatie 35.41 : Bijdrage van het Vlaams Gewest aan de UNESCO-conventie voor het
werelderfgoed
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004Realis
aangepast 2004 in
%
100
10,72

2005
aangepast
25

Realis
2005 in %

2006
basis

100

25

2006
aange
past
25

2007
basis
25

België - met zijn drie gewesten - heeft in 1996 de UNESCO-conventie van 1972 geratificeerd.
Daardoor heeft Vlaanderen zich geëngageerd de UNESCO te steunen in haar bezorgdheid om de
bescherming en de instandhouding van het cultureel en natuurlijk erfgoed.
Hiervoor dient elk gewest een bijdrage te leveren. Jaarlijks is het Vlaams Gewest dan ook verplicht een
bijdrage te betalen aan de UNESCO.

Basisallocatie 41.01 : Dotatie aan het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Duizend euro
Krediet
Soort

2004Realis
aangepast 2004 in
%

ngk

2558

100

2005
basis
(excl.
index)
4186

2005
aangepast

Realis
2005 in
%

2006
basis

2006
aange
past

2007
basis

4186

100

4296

4363

4424

Bij besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot oprichting van de intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed werd het VIOE een feit. Deze
instelling heeft als missie om vanuit de opdracht van de overheid inzake de zorg voor het onroerend erfgoed
de verantwoordelijkheid te dragen voor het onderzoek van, kennisbeheer en kennisverspreiding over, en de
ontsluiting van het onroerend erfgoed.
Basisallocatie 41.06 : Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij ter ondersteuning van de
landschapsrelevante beheersovereenkomsten
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004Realis
aangepast 2004 in
%
25
100

2005
aangepast
25

Realis
2005 in
%
100

2006
initieel
13

2006
aange
past
13

2007
basis
13

Dit project geeft uitvoering aan art. 38 van het hoofdstuk omtrent maatregelen voor algemene
landschapszorg uit het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg.
Aan de Vlaamse Landmaatschappij wordt een dotatie verleend ter ondersteuning van de landschapsrelevante
beheersovereenkomsten m.n. de beheersovereenkomsten voor de aanleg en het onderhoud van houtige kleine
landschapselementen.
Een eenvoudige en stimulerende maatregel voor alle gebieden met grote landschapswaarden is een integratie
in het systeem van de landschapsrelevante beheersovereenkomsten die door de VLM kunnen afgesloten
worden met landbouwers.
Het Vlaams gewest legt een percentage bij op het standaard bedrag van geldende en lopende
landschapsrelevante beheersovereenkomsten die landbouwers ontvangen in het kader van de
beheersovereenkomsten voor kleine landschapselementen.
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Basisallocatie 43.05 : Aandeel van het Vlaams Gewest in de kosten voor de opmaak van
beheersplannen in beschermde landschappen – openbare sector
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

2004Realis
aangepast 2004
in %
115
99,67
0
0

2005
aangepast
134
76

Realis
2005 in
%
100

2006
initieel
134
76

2006
aange
past
86
77

2007
basis
87
68

Het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg stelt ter ondersteuning en sturing van het
landschapsbeheer een premieregeling in als tussenkomst in de kosten voor het verwezenlijken van een
beheersplan.
Basisallocatie 43.09

: Subsidies aan intergemeentelijke archeologische diensten

Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

2004Realis
aangepast 2004 in
%
250
100

2005
aangepast
250

Realis
2005 in
%
100

2006
initieel
300

2006
aange
past
300

2007
basis
500

Intergemeentelijke archeologische diensten hebben tot doel een duurzaam beheer van het lokale
bodemarchief. Ze moeten werk maken van het behoud en het beheer van de archeologische erfgoedwaarden
op het grondgebied van de aangesloten gemeenten. Dergelijke bovenlokale beheersinstrumenten kunnen een
passend antwoord bieden op de vele uitdagingen waarmee het beheer van het lokaal archeologisch erfgoed
geconfronteerd wordt.
Het krediet wordt verhoogd om nieuwe initiatieven de kans te geven op te starten in 2007.

Basisallocatie 52.03 : Aandeel van het Vlaams Gewest in de kosten van de werkzaamheden aan de
beschermde dierentuin in Antwerpen, ondernomen door de vzw KMDA (decreet van 30.5.85)
Duizend euro

Krediet
Soort

2004Realis
aangepast 2004

Gvk
Gok

0
177

0
0

2005
aangepast
876
525

Realis
2005 in
%
100
30,46

2006
initieel
876
525

2006
aange
past
889
884

2007
basis
902
943

De Vlaamse regering streeft er naar in de dierentuin van Antwerpen, binnen de perken van de begroting, om
tegen uiterlijk 2010 het deel van het beschermde patrimonium dat door de entiteit Onroerend Erfgoed
waardevol wordt geacht, in optimale staat te brengen.

Basisallocatie 53.01 : Aandeel van het Vlaams gewest in de toekenning van een restauratiepremie –
privé-sector (B.V.R. 5 april 1995)
Duizend euro

Krediet
Soort

2004Realis.
aangepast In %

Gvk
Gok

13705
10000

99,90
83,12

2005
aangepast
13595
11890

Realis
2005 in
%
100
69,89

2006
initieel
13367
11890

2006
aange
past
11320
10800

2007
basis
10196
10012

Particuliere eigenaars van beschermde monumenten die geconfronteerd worden met zware restauratiekosten,
krijgen zo een substantiële steun van de Vlaamse overheid. Dank zij deze steun worden eigenaars
gestimuleerd hun beschermd monument te restaureren en wordt het beschermd onroerend patrimonium voor
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de toekomst verzekerd. Doordat de laatste jaren het accent op onderhoud werd gelegd kan het krediet
verminderd worden. Momenteel zijn er geen wachtlijsten.

Basisallocatie 53.02 : Aandeel van het Vlaamse Gewest in de onderhoudspremie voor beschermde
monumenten privé-sector (B.V.R. 29 september 1994)
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

2004
aangepast
2337
1694

Realis.
2004
in % *
100
99,87

2005
aangepast
2740
2728

Realis
2005 in
%
100
80,37

2006
initieel
2740
2728

2006
aange
past
3990
2630

2007
basis
4990
3630

Beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten moeten regelmatig onderworpen worden aan
onderhoud teneinde ze voor de toekomst te bewaren. Meer en meer wordt vooropgesteld dat onderhoud dient
te primeren op de restauratie, aangezien elke restauratie –hoe zacht en respectvol ook – ingrijpt op de
authenticiteit van het monument of het stads- en dorpsgezicht. Onderhoud stimuleren en aldus restauratie
voorkomen is dan ook een basiskenmerk van een kwaliteitsvolle monumentenzorg.
Om de bestaande wachtlijsten weg te werken, werd het krediet verhoogd.
Basisallocatie 53.04 : Aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een beheerspremie voor
beschermde landschappen – privé-sector (decreet van 16 april 1996)
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

2004aange
past
83
3

Realis
2004 in
%
99,90
87,81

2005
aangepast
83
45

Realis
2005 in
%
100
32,80

2006
initieel
83
45

2006
aange
past
83
45

2007
basis
83
54

Het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg stelt een premieregeling in als tussenkomst in
de kosten voor het uitvoeren van beheer in beschermde landschappen.
Dit beheer is van wezenlijk belang voor het behoud van dit erfgoed omdat een administratieve bescherming
niet alleen het behoud ervan kan waarborgen. De directe betrokkenen zijn het meest geschikt om het beheer
van de beschermde landschappen uit te voeren, aangepast aan de Vlaamse doelstellingen met steun van het
Vlaamse Gewest.
Basisallocatie 53.05 : Restauratiepremie voor projecten van bijzonder strategisch belang (privésector) (BVR 05.04.1995)
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

20042004
aangepast reali.
In %
0
0
0
0

2005
aangepast
0
100

Realis
2005 in
%
0
0

2006
initeel
0
63

2006
aange
past
0
28

2007
basis
0
32

Voor deze basisallocatie wordt enkel GOK’s voorzien, teneinde engagementen uit het verleden te kunnen
betalen.
Basisallocatie 53.06 : Aandeel van het Vlaams Gewest in de kosten voor herbestemmingprojecten
(privé-sector) (BVR 14/12/2001, gewijzigd bij BVR 20/9/2002)
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

20042004
aangepast reali.
In %
0
0
0
0

2005
aangepast
0
0

Realis
2005 in
%
0
0

2006
initeel
0
0

2006
aange
past
0
0

2007
basis
300
150
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Het project ‘Monumentenbeurs -Monument zoekt m/v voor de toekomst’ kadert in de doelstellingen
‘herbestemming’ zoals aangegeven in de Beleidsbrief 2006 Onroerend Erfgoed, meerbepaald in volgende
passage: ‘Beschermd erfgoed dat niet langer functioneel is, wordt bij voorkeur zo vlug mogelijk opnieuw
geïntegreerd in onze samenleving. Er blijft daarom nood aan een specifiek beleid inzake herbestemming. Het
Vlaamse gewest dient dan ook haar taak hierin verder op te nemen’.
Er wordt een budget voorzien om een project op te zetten voor een aantal “probleemmonumenten”, zodat er
een haalbare en verantwoorde herbestemming kan ontwikkeld worden.

Basisallocatie 53.07 : Aandeel van het Vlaams Gewest in de kosten voor de opmaak van
beheersplannen voor beschermde landschappen – privé-sector
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

2004Realis
aangepast 2004
in %
81
99,23
0

2005
aangepast
81
45

Realis
2005 in
%
96
34,09

2006
initieel
81
45

2006
aange
past
31
45

2007
basis
31
42

Het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg stelt ter ondersteuning en sturing van het
landschapsbeheer een premieregeling in als tussenkomst in de kosten voor het verwezenlijken van een
beheersplan.
Dit beheer is van wezenlijk belang voor het behoud van dit erfgoed omdat een administratieve bescherming
niet alleen het behoud ervan kan waarborgen. De directe betrokkenen zijn het meest geschikt om het beheer
van de beschermde landschappen uit te voeren, aangepast aan de Vlaamse doelstellingen met steun van het
Vlaamse Gewest.

Basisallocatie 53.08 : Aandeel van de Vlaamse Gemeenschap in de toekenning van een
restauratiepremie aan beschermd varend erfgoed – privé-sector
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

20042004
aangepast realis.
In %
0
0
0
0

2005
aangepast
25
25

Realis
2005 in
%
0
0

2006
initeel
25
25

2006
aange
past
25
25

2007
basis
25
25

De eerste bescherming van varend erfgoed werd op 21/08/2006 een feit. Deze bescherming vormt de aanzet
van een inhaalbeweging van het warend erfgoed.
Basisallocatie 53.09 : Subsidies aan de gemeentebesturen en de provincies ingevolge de
milieuconvenanten met het Vlaams Gewest – deel landschappen
Duizend euro

Krediet
Soort

2004Realis
aangepast 2004

Gvk
Gok

85
35

57,03
69,25

2005
aangepast
115
100

Realis
2005 in
%
100
16,95

2006
initieel
115
88

2006
aange
past
65
88

2007
basis
65
55

De samenwerkingsovereenkomst is de opvolger van de milieuconvenant. In deze overeenkomst komen
verschillende milieuaspecten aan bod. In één van de onderdelen, clusters genoemd, komt ook landschapszorg
aan bod. Landschap valt onder de Cluster Natuurlijke Entiteiten, naast bos en groen en natuur.
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Basisallocatie 63.01 : Aandeel van de Vlaamse Gemeenschap bij de toekenning van een
restauratiepremie voor beschermd varend erfgoed – openbare sector (decreet 29 maart 2002)
Duizend euro

Krediet
Soort

2004
initieel

Gvk
Gok

0
0

2004aange
past
0
0

2005
aange
past)
0
0

Realis
2005 in
%
0
0

2006
basis
0
0

2006
aange
past
0
0

2007

25
25

Vanuit de zorg voor ons industrieel-archeologisch erfgoed werd de nood voelbaar om een inspanning te
leveren voor het maritiem en fluviaal erfgoed. Een recente studie van het Belgisch Instituut voor
Binnenvaarttransport stelt dat het aantal binnenvaarttuigen sinds 1960 verminderde met niet minder dan 76
%.
Het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed en het besluit van de Vlaamse Regering
tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed dienen nu als wettelijke
basis.

Basisallocatie 63.03 : Aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een restauratiepremie –
openbare sector (B.V.R. 5 april 1995)
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

20042004
aangepast realis.
In %
13900
99,23
11000
98,85

2005
aangepast
12900
14000

Realis
2005 in
%
100
76,95

2006
initieel
12900
14000

2006
aange
past
12825
14000

2007
basis
17951
19126

In 2006 werden de nodige stappen gezet om, na het systematisch optrekken van de betaalkredieten, ook de
beleidskredieten structureel te verhogen. In 2007 kunnen daarom niet alleen de wachtlijsten inzake
uitbetaling van toegekende premies verder worden weggewerkt, maar nu ook de wachtlijsten inzake toe te
kennen premies.
Het is evenwel de bedoeling om nieuwe wachtlijsten in de toekomst te vermijden.

Basisallocatie 63.04 : Aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een restauratiepremie –
sector erediensten (B.V.R. 5 april 1995)
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

20042004
aangepast realis
in %
20004
97,62
14612
99,98

2005
aangepast
16704
16312

Realis
2005 in
%
100
99,60

2006
initieel
16704
16883

2006
aange
past
15526
20000

2007
basis

2007
index

NI/BO

29138
36612

In 2006 werden de nodige stappen gezet om, na het systematisch optrekken van de betaalkredieten, ook de
beleidskredieten structureel te verhogen. In 2007 kunnen daarom niet alleen de wachtlijsten inzake
uitbetaling van toegekende premies verder worden weggewerkt, maar nu ook de wachtlijsten inzake toe te
kennen premies.
Het is evenwel de bedoeling om nieuwe wachtlijsten in de toekomst te vermijden.
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Basisallocatie 63.05 : Aandeel van het Vlaams Gewest in de kosten voor herbestemmingprojecten
(openbare sector) (BVR 14/12/2001, gewijzigd bij BVR 20/9/2002)
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

20042004
aangepast reali.
In %
0
0
0
0

2005
aangepast
0
0

Realis
2005 in
%
0
0

2006
initeel
0
0

2006
aange
past
0
0

2007
basis
300
150

Het project ‘Monumentenbeurs -Monument zoekt m/v voor de toekomst’ kadert in de doelstellingen
‘herbestemming’ zoals aangegeven in de Beleidsbrief 2006 Onroerend Erfgoed, meerbepaald in volgende
passage: Beschermd erfgoed dat niet langer functioneel is, wordt bij voorkeur zo vlug mogelijk opnieuw
geïntegreerd in onze samenleving. Er blijft daarom nood aan een specifiek beleid inzake herbestemming. Het
Vlaamse gewest dient dan ook haar taak hierin verder op te nemen.
Er wordt een budget voorzien om een project op te zetten voor een aantal “probleemmonumenten”, zodat er
een haalbare en verantwoorde herbestemming kan ontwikkeld worden.

Basisallocatie 63.06 : Aandeel van het Vlaams Gewest in de kosten voor herbestemmingprojecten
(sector erediensten) (BVR 14/12/2001, gewijzigd bij BVR 20/9/2002)
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

20042004
aangepast reali.
In %
0
0
0
0

2005
aangepast
0
0

Realis
2005 in
%
0
0

2006
initeel
0
0

2006
aange
past
0
0

2007
basis
300
150

Het project ‘Monumentenbeurs -Monument zoekt m/v voor de toekomst’ kadert in de doelstellingen
‘herbestemming’ zoals aangegeven in de Beleidsbrief 2006 Onroerend Erfgoed, meerbepaald in volgende
passage: Beschermd erfgoed dat niet langer functioneel is, wordt bij voorkeur zo vlug mogelijk opnieuw
geïntegreerd in onze samenleving. Er blijft daarom nood aan een specifiek beleid inzake herbestemming. Het
Vlaamse gewest dient dan ook haar taak hierin verder op te nemen.
Er wordt een budget voorzien om een project op te zetten voor een aantal “probleemmonumenten”, zodat er
een haalbare en verantwoorde herbestemming kan ontwikkeld worden.

Basisallocatie 63.07 : Aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een beheerspremie voor
beschermde landschappen – openbare sector (decreet van 16 april 1996)
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

20042004
aangepast realis
in %
250
97,58
140
0

2005
aangepast
250
140

Realis
2005 in
%
100
23,45

2006
initieel
250
140

2006
aange
past
150
390

2007
basis
150
240

Het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg stelt ter ondersteuning en sturing van het
landschapsbeheer een premieregeling in als tussenkomst in de kosten voor het uitvoeren van beheer in
beschermde landschappen.
Eigenaars, gebruikers, verenigingen en instanties betrokken bij een beschermd landschap worden actief
gestimuleerd tot de instandhouding, het onderhoud, het herstel en de verbetering van beschermde
landschappen
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Basisallocatie 63.10 : Aandeel van het Vlaamse Gewest in de onderhoudspremie voor beschermde
monumenten – openbare sector (B.V.R. 29 september 1994)
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

20042004
aangepast realis
in %
940
81,94
800
84,86

2005
aangepastg
940
800

Realis
2005 in
%
100
66,25

2006
initieel
940
800

2006
aange
past
1340
1200

2007
basis
1340
1200

Beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten moeten regelmatig onderworpen worden aan
onderhoud teneinde ze voor de toekomst te bewaren. Meer en meer wordt vooropgesteld dat onderhoud dient
te primeren op de restauratie, aangezien elke restauratie –hoe zacht en respectvol ook – ingrijpt op de
authenticiteit van het monument of het stads- en dorpsgezicht. Onderhoud stimuleren en aldus restauratie
voorkomen is dan ook een basiskenmerk van een kwaliteitsvolle monumentenzorg. In Vlaanderen wordt
onderhoud van beschermde gebouwen en vanaf 2005 ook beschermde stads- en dorpsgezichten op twee
manieren in de hand gewerkt. Enerzijds is er de financiële ondersteuning van onderhoudswerken in de vorm
van een onderhoudspremie; daarnaast reikt de overheid via Monumentenwacht Vlaanderen de burger meer
dan 10 jaar ook op praktisch vlak de hand.
Indien de onderhoudsplicht goed wordt nageleefd en ondersteund wordt door de overheid, heeft dit tot
positief effect dat er minder restauraties noodzakelijk zijn en dat de authenticiteit van het monument/stads- of
dorpsgezicht gegarandeerd is.
Basisallocatie 63.12 : Restauratiepremie voor projecten van bijzonder strategisch belang (publieke
sector) (BVR 05.04.1995)
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

20042004
aangepast realis
in %
0
0
1500
98,92

2005
aangepast
0
1000

Realis
2005 in
%
0
70,70

2006
initieel
0
250

2006
aange
past
0
150

2007
basis
0
150

Met deze basisallocatie, die haar wettelijke oorsprong ook vindt in het besluit van de Vlaamse regering van
14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan
beschermde monumenten, wordt ingespeeld op bijzondere restauratienoden. Zo werden met dit krediet de
restauratiewerkzaamheden gefinancierd ter verfraaiing van verschillende monumenten in de Brugse
binnenstad voor het evenement Brugge 2002. Deze bijzondere prestatie droeg zo bij tot een uitstraling van
het Vlaamse erfgoed in het buitenland.

Basisallocatie 70.01 : Terugvorderbaar voorschot voor werken die op basis van een vonnis op kosten
van een wegens inbreuk op het decreet van 16 april 1996 of op het decreet van 3 maart 1976
veroordeelde door het Vlaamse Gewest worden uitgevoerde (pro memorie)
Duizend euro

Krediet
Soort
ngk

20042004
aangepast realis
in %
0
0

2005
aangepast
0

Realis
2005 in
%
0

2006
initieel
0

2006
aange
past
0

2007
basis
0

Deze basisallocatie wordt enkel aangewend en van de nodige kredieten voorzien op het ogenblik dat
dergelijke kosten gemaakt dienen te worden.
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Basisallocatie 71.01 : Aankoop van beschermde monumenten, kosten voor onteigening van
beschermde monumenten die gevaar lopen voor verval of zware beschadiging zo ze in het bezit blijven
van hun eigenaar en kosten voor geschiktmaking, renovatie en restauratie van beschermde
monumenten van het Vlaams Gewest of van de Vlaamse Gemeenschap
Duizend euro

Krediet
Soort
Gvk
Gok

20042004
aangepast realis
in %
26
100
52
50

2005
aangepast
26
26

Realis
2005 in
%
100
100

2006
initieel
26
26

2006
aange
past
26
26

2007
basis
500
500

De Maagdentoren te Scherpenheuvel-Zichem is eigendom van het Vlaamse Gewest sinds de overdracht van
de federale overheid in 1999. In 2007 worden middelen voorzien voor de verdere instandhouding en de
conservatie van dit monument.
Basisallocatie 74.02 : Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te
land
Krediet
Soort
ngk

2004
aange
past * *
54

Realis.
2004 in
%*
100

2005
aange
-past
54

Realis. 2005
in % *

2006
initieel

100

54

2006aange
past
55

2007
basis
0

Deze basisallocatie werd uitgesplitst in het kader van BBB.
Basisallocatie 74.71 : Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te
land
Krediet
Soort
ngk

2004
aange
past * *
-

Realis.
2004 in
%*
-

2005
aange
-past
-

Realis. 2005
in % *

2006
initieel

-

-

2006aange
past
-

2007
basis
12

Nieuwe basisallocatie noodzakelijk bij de uitsplitsing in het kader van BBB. Het betreft de uitsplitsing van
de vroeger basisallocatie 74.02 waarop in 2006 een krediet voorzien is van 55.000 euro.
Basisallocatie 74.72 : Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te
land
Krediet
Soort
ngk

2004
aange
past * *
-

Realis.
2004 in
%*
-

2005
aange
-past
-

Realis. 2005
in % *

2006
initieel

-

-

2006aange
past
-

2007
basis
34

Nieuwe basisallocatie noodzakelijk bij de uitsplitsing in het kader van BBB. Het betreft de uitsplitsing van
de vroeger basisallocatie 74.02 waarop in 2006 een krediet voorzien is van 55.000 euro
Basisallocatie 74.74 : Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te
land
Krediet
Soort
ngk

2004
aange
past * *
-

Realis.
2004 in
%*
-

2005
aange
-past
-

Realis. 2005
in % *

2006
initieel

-

-

2006aange
past
-

2007
basis
10

Nieuwe basisallocatie noodzakelijk bij de uitsplitsing in het kader van BBB. Het betreft de uitsplitsing van
de vroeger basisallocatie 74.02 waarop in 2006 een krediet voorzien is van 55.000 euro
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 62.2
DAB INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED
BEGROTING 2007

(in duizend euro)
Ontvangsten
ESR code

2006 BC

2007

427

229

08.30

Archeologische projecten 540
gefinancierd door derden

600

16.00

Diverse ontvangsten

79

46.10

Dotatie (Pr 62.2 ba 41.01) 4363

4424

46.40

Tussenkomsten
GESCO’S

937

58.22

Schenkingen en legaten

Cofog
08.21

Omschrijving
Overgedragen saldo

79

VDAB- 860

Totaal ontvangsten

0

0

6269

6269

Uitgaven
ESR code

Cofog

Omschrijving

2006 BC

2007

GVK

GOK

GVK

GOK

03.30

00000

Externe fondsen

582

582

600

600

11.10

08200

Personeel

4485

4485

4612

4612

12.01

08200

Francia Media

40

40

100

100

12.00

08200

Werkingskosten

430

430

430

430

12.23

08200

Externe studiekosten

133

162

133

133

12.30

08200

Inventarisatieopdrachten
CAI

66

66

76

76

33.02

08200

Subsidies voor behoefte 149
van het vakmanschap

120

149

149

74.00

08200

Kapitaaluitgaven

57

57

57

57

Spijziging reservefonds

98

98

13

13

229

99

99

6269

6269

6269

93.00
03.22

08200

Over te dragen saldo naar 229
volgend begrotingsjaar

Totaal Uitgaven

6269

Reservefonds ontvangsten
ESR code

Omschrijving
Overdracht reservefonds

2006 BC

2007

0

98
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98

13

98

111

Reservefonds uitgaven
2006 BC
ESR code

2007

Omschrijving
0

Totaal uitgaven

0

0

ONTVANGSTEN
ESR 08.30
EXTERNE FONDSEN: 600 000 EUR
Met externe fondsen worden bedoeld de archeologische projecten gefinancierd door derden. We gaan daarbij
uit van het volgende:
Voorziene projecten: 325 000 EUR.
In 2007 lopen een aantal projecten van 2006 verder.
West-Vlaanderen: 80 000 EUR – Provinciebestuur West-Vlaanderen
Historische studie van dijken en dijkdoorbraken in het Scheldebekken in het kader van het Sigmaplan: 95
000 EUR – NV Waterwegen en Zeekanaal
Menen: 50.000 EUR – Westvlaamse Intercommunale
Archeologische opgravingen op een site van 3 ha
Kempen: 100.000 EUR – VLM
Onderzoek in het landinrichtingsproject Grote Netegebied voor de inrichtingsplannen Kempisch Plateau en
open ruimte tussen Hechtel en Eksel
Onvoorziene projecten: 275 000 EUR.
Het is duidelijk dat de buitenwereld steeds meer vertrouwen krijgt in het VIOE
omwille van zijn resultaatsgerichtheid en kwaliteitszorg. De cijfers weerspiegelen
deze trend.
2004: 145.000 EUR; 2005: 186.000 EUR; 2006: 582.000 EUR
Voor 2007 voorzien we dan ook dat de externe fondsen ongeveer 600.000 EUR zullen bedragen. Vandaar de
275.000 EUR voor de tot nu toe onvoorziene projecten.
ESR 46.10
DOTATIE: 4 424 000 EUR
De inkomsten van het VIOE bestaan grotendeels uit de dotatie die binnen de Vlaamse begroting wordt
toegekend. Deze bedraagt in 2006: 4 363 000 EUR. Voor 2007 moet een indexering worden toegepast zodat
we aan een bedrag komen van 4 424 000 EUR.
ESR 46.40
TUSSENKOMSTEN VDAB-GESCO’S: 937 000 EUR
Voor 2006 werd dit begroot op: 860 000 EUR. De inkomsten waren in 2005: 937 000 EUR. Voor 2007
voorzien wij hetzelfde bedrag: 937 000 EUR.
UITGAVEN
ESR 11.10
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PERSONEEL: 4 612 000 EUR
De totale personeelskost is voor 2006 begroot op: 4 485 000 EUR. Vanaf augustus 2006 komen de
personeelsleden die in het kader van de CAI werken bij de loonlijst van het VIOE. Dit en de aanpassing aan
de index brengt ons voor 2007 op een bedrag van 4 612 000 EUR.
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PROGRAMMA 62.4
HUISVESTING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN
2004
begroot
AO
TO

0
616

2005
Uitvoering %

0
107

begroot
0
590

Uitvoering %
0
81

2006
Begroot

2007
raming

0
440

0
390

2006
Krediet
117306
225503
244386
1023
262748

2007
Krediet
174632
266077
270444
584
247510

UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
76924
238126
268183
4196
163386

2004
Uitvoering %
93,7
99,5
99,2
27
69

Krediet
99293
223418
221574
3544
166926

2005
Uitvoering %
95,5
99,9
95
10,2
99

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Omschrijving van de strategische doelstellingen
Artikel 23 van de Grondwet blijft een belangrijk uitgangspunt voor het Vlaamse woonbeleid en de
formulering van de strategische doelstellingen. Het recht op behoorlijk wonen wordt grondwettelijk
gegarandeerd en wordt door de gewestelijke overheid beschouwd als een individueel basisrecht dat waar
nodig vorm moet krijgen door extra overheidsinspanning. De strategische doelstellingen vormen dan ook
stapstenen met het oog op de verdere realisatie van het grondwettelijke basisrecht inzake betaalbaar en
kwaliteitsvol wonen.
Ten eerste wil het Vlaamse woonbeleid zoveel mogelijk mensen stimuleren en helpen om eigenaar te worden
en te blijven. Voor diegenen die dit niet kunnen moet de private of sociale huurmarkt invulling geven aan dit
recht op behoorlijk wonen. Gerichte maatregelen dienen beschermend te werken voor de bewoners
gehuisvest op de private huurmarkt. Maar ook voor de eigenaars-bewoners worden eigendomsbewarende
maatregelen uitgedacht. Het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen wordt hierdoor geconcretiseerd, in
het bijzonder op de ruime private woonmarkt.
Vervolgens wil het Vlaamse woonbeleid met het oog op de structurele uitbouw en de optimalisatie van de
publieke sector een nieuw financieringssysteem introduceren. Een eenvormige en eenduidige financiering,
gekoppeld aan responsabilisering van de gemeente en de initiatiefnemers, moet een grotere efficiëntie en een
toename van het publieke patrimonium kunnen bewerkstelligen. In het kader van de responsabilisering van
de lokale partners past tevens het herwerken van het huurregime van toepassing in de sociale huursector.
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Ten slotte wil het Vlaamse woonbeleid de strijd tegen onwaardige woontoestanden intensifiëren. Het ter
beschikking stellen van woningen die niet voldoen aan de minimale basisnormen inzake veiligheid,
gezondheid of comfort, moet blijvend ontmoedigd worden. Hiertoe worden de nodige bijkomende
maatregelen getroffen, in het bijzonder m.b.t. de herhuisvesting en de controle op het terrein. Elke bewoner
dient het recht te worden toegezegd te kunnen wonen in een woning zonder veiligheids- of
gezondheidsrisico’s. In dit kader zal tevens de Vlaamse overheid de inspanningen vanuit het lokale
woonbeleid ondersteunen en aanmoedigen.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen
Met het oog op de concretisering van het recht op wonen op de private woonmarkt wordt de huursubsidie
geheroriënteerd op een gefaseerde wijze. Het bestaande stelsel wordt geactualiseerd. Er wordt gestreefd naar
een ruimere doelgroep op basis van het geactualiseerd inkomen en naar een verhoging van de toe te kennen
huursubsidie. Hiermee blijft de maatregel gericht op de ondersteuning van de meest behoeftige gezinnen en
alleenstaanden. Ook voor de eigenaar-bewoners worden maatregelen voorzien. De eigenaar-bewoner kan een
renovatiepremie aanvragen bij het uitvoeren van fundamentele renovatiewerken. Ook hier is de maatregel
specifiek gericht. Er geldt een inkomensbeperking en de eigenaar mag slechts één woning bezitten.
De huursubsidie en de renovatiepremie zijn gericht op het verzekeren van het recht op kwaliteitsvol wonen.
In dit kader wordt bovendien extra aandacht verleend aan de woningen die door een sociaal verhuurkantoor
worden ter beschikking gesteld van de sociaal gerechtigden. De huursubsidie wordt ook verruimd naar dit
doelpubliek en de renovatiepremie kan worden toegekend voor woningen die worden verhuurd aan het
sociaal verhuurkantoor. Met deze optie worden woningen vanuit het private woonpatrimonium kwalitatief
verbeterd én sociaal aangewend.
De ondersteuning van de private huurders wordt bovendien verder uitgebouwd en verankerd via een nieuw
besluit inzake de erkennings- en subsidievoorwaarden van de huurdiensten en de samenwerkings- en
overlegstructuur.
De sociale huursector zal via eenvormige financiering en vereenvoudigde procedures evolueren naar een
sector die instaat voor de lokale uitvoering van het Vlaams sociaal woonbeleid. Er wordt gewerkt aan een
éénvormige projectfinanciering op basis van een gesubsidieerde lening bij de VMSW. Dit wordt aangevuld
met een 'gewestelijke sociale correctie' die op basis van genormeerde inkomsten- en uitgavenstromen de
tekorten van maatschappijen met een zwak huurdersprofiel zal aanvullen, en zo de financiering van de
sociale huurwoningen sluitend maakt. Via een geobjectiveerd investeringsprogramma zullen de middelen
toegewezen worden waar ze meest nodig zijn. De uitwerking van het vernieuwde sociale huurregime ( in
uitvoering van titel VII van de Vlaamse wooncode) is volop aan de gang. Hierbij gaat aandacht uit naar het
responsabiliseren van de lokale partners die eigen instrumenten kunnen ontwikkelen zoals de
toewijzingsreglementen en de leefbaarheidsplannen. Hierdoor kan rekening worden gehouden met de
plaatselijke situatie en kunnen extra beleidsaccenten worden gelegd. Afstemming op het inburgeringbeleid,
alsook de invoering van de taalbereidheidsverplichting moet leiden tot meer leefbare woonwijken, in het
bijzonder in de steden. Ook dit wordt voorzien in het vernieuwde sociaal huurregime.
De bewaking van de woonkwaliteit, in het bijzonder de aanpak van de ergste uitwassen op het terrein, blijft
een belangrijke operationele pijler van het Vlaamse woonbeleid. In dit kader wordt in toepassing van het
BVR van 27 januari 2006 het nieuwe technische verslag van kracht vanaf februari 2008. Het vernieuwde
technische verslag laat op het terrein een meer efficiënte aanpak en controle toe. Daarnaast is budgettaire
ruimte vrijgemaakt om de Vlaamse wooninspectie te versterken. Zo kan de aanpak van huisjesmelkerij in de
grootsteden daadwerkelijk worden opgedreven en zullen op het terrein meer mensen worden ingezet. Tevens
voorziet een recent parlementair wetgevend initiatief in bijkomende maatregelen om op het terrein een
grotere slagkracht te verwerven. De burgemeester kan de bewoners herhuisvesten en de kosten recupereren
van de verhuurder van de onbewoonbare woning. Daarnaast zal het herstel van de woning gerechtelijk
afgedwongen kunnen worden. Deze concreet uitgebalanceerde maatregelen dienen de operationele werking
sterk te verbeteren.
Een andere belangrijke pijler in het Vlaamse woonbeleid is het stimuleren, begeleiden en ondersteunen van
de gemeenten om hun taak als regisseur van het lokaal woonbeleid echt op te nemen met alle publieke en
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private woonactoren. Een pakket aan maatregelen zal worden uitgewerkt teneinde te komen tot een
structurele ondersteuning lokaal woonbeleid. Het eerste luik van dit pakket zal focussen op de regisseursrol
van de gemeenten om de activiteiten van de lokale initiatiefnemers inzake sociale woonprojecten te
coördineren. Het tweede luik van dit pakket focust op de gemeentelijke rol als dienstverlener aan de burger.

C. Omschrijving van de instrumenten
Met verwijzing naar de memories van toelichting bij de opmaak van vorige begrotingen worden de ingezette
beleidsinstrumenten als volgt gegroepeerd:
a) Informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk;
b) Tegemoetkomingen aan particulieren;
c) Subsidies in de overheidssector (in hoofdzaak investeringssubsidies);
d) Subsidies voor de VMSW;
e) Subsidies voor het VWF,
f) Subsidies speciaal programma : o.a. urgentieplan voor de sociale huisvesting (Domus Flandria);
g) Werkingssubsidies actoren huisvestingsbeleid;
h) Instrumenten m.b.t. kwaliteitsbewaking.
Gezien de grootheid van de respectievelijke budgetten worden de subsidies voor de VMSW en het VWF als
afzonderlijke beleidsinstrumenten aanzien, hoewel deze subsidies ook onder andere beleidsinstrumenten
kunnen ondergebracht worden.
a) Informatievoorziening, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk
Met het instrument informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk wordt
bedoeld het volledige pakket aan maatregelen nodig om:
-

de klanten ( particulieren, openbare besturen ) te informeren : informatievoorzieningen, brochures,
boeken, studiedagen, cursussen voor gemeentelijke huisvestingambtenaren
het beleid te voorzien van relevante data. Daartoe is wetenschappelijk onderzoek nodig teneinde te
waarborgen dat het woonbeleid steunt op objectieve data betreffende woonbehoefte, woonkwaliteit,
doelgroepen…

In het verleden waren deze instrumenten opgenomen in het fonds voor de huisvesting. Gezien het belang
van deze instrumenten en om de doorzichtigheid van de begroting te verhogen werden in de begroting 2001
voor het eerst volgende instrumenten afgezonderd uit het fonds en opgenomen in aparte basisallocaties:
1. Communicatie
De klanten (particulieren, openbare besturen, huisvestingsactoren en initiatiefnemers sociale woonprojecten)
informeren over beleidsactiviteiten (maatregelen, tegemoetkomingen, regelgeving) die voor hen van belang
zijn, via brochures, mediacampagnes, folders, beurzen en via de websites "Wonen in Vlaanderen" en
"Bouwen en wonen", die specifieke informatie aanbieden aan elk van deze verschillende doelgroepen. De
eerstgenoemde site zal geleidelijk evolueren naar een instrument voor professionelen en het middenveld,
terwijl de tweede het brede publiek zal informeren over alle facetten (afdelingsoverschrijdend) van het
wonen.
De eigen afdeling van relevante informatie voorzien en op de hoogte houden van recente trends en
ontwikkelingen via het info – en documentatiecentrum en van een wekelijks persoverzicht dat relevante
berichtgevingen m.b.t. huisvesting bundelt.
2. Wetenschappelijk onderzoek en monitoring
Enerzijds is er behoefte aan beleidsvoorbereidend onderzoek, in functie van de initiatieven die de regering
wenst te nemen. Anderzijds is het wenselijk de effecten van het beleid te kennen in functie van evaluatie en
bijsturing. Cruciaal is daarbij de verzameling van alle basisgegevens, zowel wat de dossierstromen betreft
als algemenere indicatoren over het woningbestand en de woonconsumenten. Binnen de administratie is een
huisvestingsdatabank in ontwikkeling, waarin onder meer de relevante gegevens uit de dossierstromen
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worden opgenomen, evenals externe gegevens relevant voor het woonbeleid. Daarnaast is eind 2003 het
onderzoeksproject 'Ruimte voor Woonbeleid' toegekend aan het Kenniscentrum voor Duurzaam
Woonbeleid. Deze bestelopdracht voor studies en onderzoeken over wonen, woonomgeving en
woonlocaties in Vlaanderen kent een looptijd van drie jaar en dient tegemoet te komen aan de vraag naar
basisinformatie en gegevens ter ondersteuning van het Vlaams woonbeleid.
Centraal staan de
basisonderzoeken naar het woningbestand en de woonconsumenten en de raming van de kwantitatieve en
kwalitatieve woningbehoeften. Eind 2004 werd een grootschalige survey naar de woonkwaliteit en de
woonbehoeften uitbesteed om de lacunes in basisinformatie op te vullen. Daarnaast is binnen de
bestelopdracht de nodige ruimte voorzien voor meer specifieke, kortlopende onderzoeken die een antwoord
dienen te geven op concrete en actuele beleidsvragen. Het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Woonbeleid
loopt af op 31 december 2006.

Op 12 mei 2006 hechtte de Vlaamse Regering op voorstel van minister Fientje Moerman, vice-ministerpresident van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie
en Buitenlandse Handel, haar principiële goedkeuring aan de krachtlijnen voor een nieuwe oproep tot het
indienen van voorstellen tot erkenning en financiering van Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek.
Eén van de 13 geselecteerde thema’s voor de inrichting van een nieuw Steunpunt op 1 januari 2007, is het
thema ‘Ruimte en Wonen’.
Vanaf 1 januari 2007 gaat het Steunpunt Ruimte en Wonen van start. Dit steunpunt, dat zal bestaan uit een
samenwerkingsverband van meerdere onderzoeksgroepen, zal gedurende een periode van 5 jaar (2007-2011)
instaan voor het uitvoeren van onderzoek ter ondersteuning van het beleidsdomein RWO. Het Steunpunt zal
voor het luik Wonen inhoudelijk verder bouwen op het onderzoekswerk dat geleverd is door het
Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid.
b) Tegemoetkomingen aan particulieren
Concreet groepeert dit instrumentarium momenteel:
-

De verzekering gewaarborgd wonen die bij onvrijwillige volledige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid een deel van de hypothecaire lening afbetaalt;
De verbeterings – en aanpassingspremie voor woningen;
De huursubsidie en installatiepremie.

De verzekering tegen inkomensverlies liep af op 31 mei 2003. De verzekering gewaarborgd wonen, die
werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18 juli 2003, vervangt de verzekering tegen
inkomensverlies. Met de nieuwe verzekering werd een nog beter vangnet ontwikkeld voor diegene die in de
loop van het aflossen van zijn lening zijn inkomen sterk ziet dalen wegens volledige werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering geldt zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.
Hoewel de inkomensgrenzen in vergelijking met de verzekering tegen inkomensverlies met ongeveer 10 %
werden opgetrokken, komen een aantal personen, voornamelijk de tweeverdieners, niet in aanmerking voor
de verzekering gewaarborgd wonen.
Het contract tussen de Vlaamse overheid en de verzekeraar loopt uiterlijk op 31 juli 2008 af.
Het voorstel om de inkomensvoorwaarden te schrappen, zoals opgenomen in het Regeerakkoord, zal
geïntegreerd worden in een nieuwe aanbesteding, die moet resulteren in een nieuwe verzekering. Deze zal in
werking treden op 1 augustus 2008 zodat de nieuwe verzekering aansluit op de huidige.
De invoering van de verbeterings – en aanpassingspremie, krachtens het besluit van de Vlaamse regering van
18 december 1992, voorzag in een subsidiëring voor particulieren met een beperkt inkomen voor aanpassings
– en verbeteringswerken van geringe omvang aan hun eigen (enige) woning.
De oorspronkelijke inkomensgrenzen van de verbeterings- en aanpassingspremie werden in de loop van 2006
met terugwerkende kracht geïndexeerd waardoor de aanvankelijke doelgroep van de verbeterings- en
aanpassingspremie terug in aanmerking komt.
Renovatie aanmoedigen blijft nodig en nuttig. Het verwerven van een instapklare woning is namelijk niet
vanzelfsprekend. Ook de kwaliteit van het bestaande wonigbestand dient op peil gehouden te worden.
Daarom wordt vanaf 2007 voorzien in een substantiële renovatiepremie, specifiek gericht op de eigenaarsbewoners en met ruimere inkomensgrenzen dan bij de verbeterings- en aanpassingspremie. De
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renovatiepremie zal bovendien ook voor eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor
beschikbaar zijn.

Onder de tegemoetkomingen aan particulieren verdient de huursubsidie nog steeds een speciale aandacht.
Binnen het programma Wonen worden hier de meest behoeftigen en kwetsbaren bereikt. Het stelsel zal in
fazen geheroriënteerd en verruimd worden.
In 2007 treedt een vernieuwd huursubsidiestelsel in werking. Het stelsel werd geactualiseerd, vereenvoudigd
en geënt op de Vlaamse Wooncode. Het stelsel werd eveneens verruimd naar de doelgroep van huurders van
woningen beheerd door een sociaal verhuurkantoor.

c) Subsidies in de overheidssector ( in hoofdzaak investeringssubsidies )
Het huidige subsidie-instrumentarium met het oog op het stimuleren van kleinschalige, inbreidingsgerichte
sociale woonprojecten is driedelig:
-

-

-

De verwervingssubsidie geeft een belangrijke stimulans voor het socialiseren van privaat patrimonium
op locaties geschikt voor de realisatie van een kwaliteitsvolle sociale huisvesting zowel in de huur – als
de koopsector. Op 17 oktober 2003 werd de berekeningswijze van deze subsidie aangepast, zodat er
meer projecten gesubsidieerd kunnen worden met dezelfde middelen en de initiatiefnemers worden
aangemoedigd om op zoek te gaan naar goedkopere verwervingen en om de projecten sneller te
realiseren. Er wordt hierbij nog steeds uitgegaan van een gebiedsgerichte aanpak door verwervingen aan
te moedigen in woonvernieuwingsgebieden.
De subsidie voor sloop en infrastructuurwerken draagt in belangrijke mate bij tot de leefkwaliteit in
sociale woonprojecten en tot de betaalbaarheid voor de doelgroep van sociale huisvesting, zowel ten
behoeve van huurwoningen, koopwoningen als kavels.
De subsidie voor bouw en renovatie wordt als instrument ingezet voor het bouwen en renoveren van
sociale huurwoningen

De drie luiken vormen een geïntegreerd geheel en versterken elkaar.
Naast de rechtstreekse doelstelling namelijk het realiseren van kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting voor
woonbehoeftige gezinnen, worden ook belangrijke nevendoelstellingen ondersteund zoals een algemene
verbetering van het woonpatrimonium, de opwaardering en revitalisering van specifieke buurten,
kernversterking, het verlenen van nieuwe functies aan ongebruikt waardevol patrimonium of aan voormalige
bedrijfsruimten, het aantrekkelijk maken van de steden, het bijdragen aan de integratie van kansarme
gezinnen.
Er is een vereenvoudiging van de procedures en regelgeving in het vooruitzicht gesteld, o.m. door over te
gaan naar een systeem van ‘enveloppefinanciering’ en een afstemming van de tegemoetkomingen op de
Wooncode.
d) Subsidies aan de VMSW m.b.t. de huur – en eigendomssector
Kwaliteitsvol én betaalbaar wonen wordt als hoofddoelstelling van het woonbeleid vertaald in verschillende
gedragsbeïnvloedende beleidsinstrumenten, waaronder het beschikbaar stellen van huur- en koopwoningen
tegen sociale voorwaarden. Hiertoe worden ondermeer subsidies verstrekt aan de VMSW en de door haar
erkende sociale huisvestingsmaatschappijen.
De te subsidiëren onroerende verrichtingen maken deel uit van twee investeringsprogramma’s, een in de
huursector, en een in de koopsector. Na globale goedkeuring van deze programma’s wordt hieraan een
subsidiepercentage gekoppeld teneinde de grootte van de kapitaalsubsidies te kunnen bepalen. Het
subsidiepercentage wordt afgeleid uit het gemiddeld rendement van de lineaire obligatie (OLO) op
10 jaar. Zodoende werd voor het begrotingsjaar 2007 het investeringsvolume van € 237 570 712,47 van de
VMSW in de huursector vertaald in een vastgelegde kapitaalsubsidie van € 66 520 000,-. Voor de koopsector
vertegenwoordigt het investeringsvolume van € 126 670 991,38 een subsidie van € 24 084 000,- .
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Naast de kapitaalsubsidies wordt aan de VMSW een leningsmachtiging toegekend. Dit stelt de VMSW in
staat om de niet-gesubsidieerde delen van de investeringsprogramma’s te financieren. De combinatie van
kapitaalsubsidies en leningsmachtiging waarborgt aldus een volledige uitvoering van de
investeringsprogramma’s.

Tot 1998 was het investeringsvolume van de VMSW voor de huursector gelijk aan dat van de koopsector.
Sindsdien is, gelet op het grote tekort aan sociale huurwoningen, het investeringsvolume voor de huursector
drastisch opgewaardeerd. In 2002 was dit reeds het viervoud van de waarde voor 1998. Dit verhoogde
volume werd in de daaropvolgende jaren aangehouden, telkens geïndexeerd aan
1,50 %, wat de sociale huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid biedt hun bestaande patrimonium van
huurwoningen te renoveren en uit te breiden.
Het investeringsvolume in de eigendomssector wordt integraal aangewend voor de toekenning van
bijzondere sociale leningen, o.a. aan de kopers van de door de sociale huisvestingsmaatschappijen
gerealiseerde koopwoningen.
e) Subsidies voor het Vlaams Woningfonds
De hoofdactiviteit van het VWF bestaat uit het verstrekken van sociale leningen aan grote gezinnen met een
bescheiden inkomen, en dit voor de bouw, koop of verbouwing van een woning. In bepaalde gevallen kan
het VWF ook bestaande hypothecaire schulden overnemen.
De begroting 2007 van het Vlaamse Gewest voorziet een lenings- en verbintenissenmachtiging van
€ 247 510 000,- voor het VWF. De leningsmachtiging houdt in dat het VWF ertoe gemachtigd is voor het
overeenstemmende bedrag aan obligatieleningen op de kapitaalmarkt aan te gaan. Met de eruit
voortvloeiende kapitalen worden binnen de verbintenissenmachtiging vervolgens hoofdzakelijk sociale
leningen aan gezinnen toegekend. Naast het aanbieden van sociale leningen, is het VWF ook in beperkte
mate actief in het verwerven van zakelijke rechten op woningen met de bedoeling om deze na renovatie als
huurwoning ter beschikking te stellen van grote gezinnen.
Ten opzichte van 2005 is het ontleenvermogen van het VWF met meer dan 100 miljoen euro opgetrokken.
Dit valt te verantwoorden door het uitbreiden van de doelgroep van het VWF tot gezinnen met één kind ten
laste. Voorheen kon het VWF enkel sociale leningen verstrekken aan gezinnen met minstens twee kinderen
ten laste. Naast de uitbreiding van de doelgroep van het VWF, werd de maximum verkoopwaarde waaraan
de woning moet beantwoorden, aanzienlijk opgetrokken (van
€ 130 150,- tot € 160 000,-) teneinde het achterhaalde maximum opnieuw in overeenstemming te brengen
met de sterk gestegen prijzen op de woningmarkt.
Net zoals de VMSW, wordt het VWF gesubsidieerd voor het aanbieden van sociale leningen. De subsidie
komt in dit geval op een andere manier tot stand: het Vlaamse Gewest komt elk jaar voor een bepaald
percentage tussen op de interestlast van de obligatieleningen die het VWF uitgeeft. In principe bedraagt dit
percentage van tussenkomst 50 %. Voor 2007 is in dat verband een interestsubsidie van
€ 31 713 000,- ten voordele van het VWF ingeschreven in de begroting van het Vlaamse Gewest.
f) Subsidies speciale programma’s
Met dit geheel van instrumenten worden in feite 2 specifieke programma’s bedoeld:
- het programma van de alternatieve financiering, dat qua realisatie op het terrein volledig uitgevoerd is;
- het urgentieplan voor de sociale huisvesting waar momenteel praktisch alle woningen verwezenlijkt zijn.
Alle vastleggingen voor de totale looptijd van deze programma’s zijn genomen. Naar uitbetalingen toe
dienen evenwel maandelijks nog de noodzakelijke administratieve handelingen verricht te worden gedurende
de resterende looptijd van de respectievelijke programma’s. Het programma van de alternatieve financiering
loopt over respectievelijk 15 ( verlengbaar ) en 27 jaar. De laatste woningen werden begin 1999 in gebruik
genomen. Het urgentieplan loopt over ± 20 jaar. Voor dit programma werden de laatste woningen in 2000
in gebruik genomen.
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Onder het programma van de alternatieve financiering werden gespreid over verschillende projecten 1 051
woningen gerealiseerd. Per woning en per maand kan een huurcompensatie worden toegekend als
tussenkomst in:
- de huurprijs
- de werkings – en beheerskosten
- de onderhouds – en herstellingskosten
- de huurderving gedurende maximaal 3 maanden
Dit stelsel is op kruissnelheid en vertegenwoordigt een ordonnanceringskrediet van € 3 199.000,- op
jaarbasis. Voor een aantal projecten zal de looptijd van 15 jaar verlengd worden tot 27 jaar. Voor deze
verlengingen is op de begroting 2007 een vastleggingkrediet voorzien van € 7 537 000,-.
Het urgentieprogramma omvat in zijn totaliteit: - 7 119 huurwoningen
- 2 126 renovatiewoningen
- 1 297 koopwoningen
Naar subsidiëring toe kunnen 5 subsidievormen onderscheiden worden:
- een rentesubsidie in de bouwfase voor de initiatiefnemer
- een financiële tegemoetkoming ( gedurende ± 20 jaar ) voor de initiatiefnemer
- een huursubsidie ( gedurende ± 20 jaar )
- een rentesubsidie ( gedurende 10 jaar ) aan de particuliere kopers
- een rentesubsidie andere werken ( gedurende 5 jaar ) aan de initiatiefnemer.
De uitbetalingen zijn al geruime tijd op kruissnelheid en bedroegen ongeveer € 36 000 000,- op jaarbasis.
De bedragen van de rentesubsidies aan particuliere kopers beginnen af te nemen. Dit is te wijten aan het feit
dat de periode van maximum 10 jaar rentesubsidie voor steeds meer kopers afloopt. Daardoor zal vanaf
2007 minder dan € 36 000 000,- nodig zijn op jaarbasis.
Deze uitbetalingen worden betaald door een dienst afzonderlijk beheer en worden gefinancierd met een
dotatie uit de begroting.
g) Werkingssubsidies actoren huisvestingsbeleid
De sector van de huurdiensten kent de laatste jaren een belangrijke groei. Deze sector bestaat uit de sociale
verhuurkantoren en de huurdersbonden. Het Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw (VOB) fungeert als
erkende samenwerkings- en overlegstructuur voor de huurdiensten.
De sociale verhuurkantoren hebben als doelstelling woningen van de private huurwoningmarkt in te huren en
deze onder te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Begin 1998 waren 8 erkende en
gesubsidieerde sociale verhuurkantoren actief in Vlaanderen. Momenteel telt Vlaanderen 43 erkende SVK's,
waarvan er 32 personeels- en werkingssubsidies ontvangen. Eind 2005 hadden de erkende SVK's in
Vlaanderen in totaal 3.032 woningen in beheer. Met het oog op de verdere uitbouw van de werking van de
SVK's, in het bijzonder naar beheerd patrimonium, werd begin 2004 een nieuw SVK-besluit goedgekeurd
(BVR 6 februari 2004) In dit besluit is onder meer een verhoging van de werkingsmiddelen opgenomen, via
een koppeling van de subsidiebedragen aan het aantal beheerde woningen. In de beleidsnota Vlaams
woonbeleid 2004-2009 is het betaalbaar en kwaliteitsvol wonen op de private huurwoningmarkt een
belangrijke doelstelling. De recente uitbreiding van de subsidiemogelijkheden en een aantal in het
vooruitzicht gestelde initiatieven naar betaalbaarheid en kwaliteit, dienen de sector van de sociale
verhuurkantoren in staat te stellen het aanbod private huurwoningen, verhuurd aan sociale voorwaarden,
verder te verruimen.
De huurdersbonden verstrekken op individuele en / of collectieve basis informatie en advies m.b.t. alle
aangelegenheden inzake het wonen in huurwoningen, onder meer bevattelijke huurinformatie en huuradvies,
met bijzondere aandacht voor de meest behoeftige huurders. Momenteel worden 5 provinciale en 2
regionale huurdersbonden door de Vlaamse regering erkend en gesubsidieerd. Deze 7 huurdersbonden
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verstrekken advies in 29 Vlaamse steden en gemeenten. Het ledenbestand van de huurdersbonden kende het
afgelopen decennium een sterke groei. In 1995 bedroeg het individuele ledenbestand 7.788, eind 2005 reeds
16.659. Het collectieve ledenbestand is van 107 in 1995 gestegen naar 442 eind 2005. Evenwel bevat de
bestaande regelgeving (BVR 30 november 1994) geen bijkomende mogelijkheden tot verdere uitbouw van
de werking en dienstverlening van de huurdersbonden. Om hieraan tegemoet te komen, werd een nieuw
besluit houdende de erkennings- en subsidievoorwaarden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De
nieuwe regelgeving voorziet enerzijds een verruiming van de werkingsmogelijkheden voor de bestaande
huurdersbonden, anderzijds de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2010 in elke provincie één regionaal
steunpunt uit te bouwen met het oog op een verdere decentralisatie van de werking. Dit zal de
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening voor huurders en kandidaat-huurders ten goede
komen.

De erkende samenwerkings- en overlegstructuur staat in voor het informeren, begeleiden en ondersteunen
van de sociale verhuurkantoren en huurdersbonden, om een kwaliteitsvolle dienstverlening van de
huurdiensten te verzekeren. Op 10 februari 2006 werd het besluit van de Vlaamse Regering houdende de
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerkings- en overlegstructuur voor de erkende
huurdiensten goedgekeurd. Dit nieuwe besluit vervangt de bepalingen over de erkenning en subsidiëring van
de samenwerkings- en overlegstructuur die in twee besluiten waren ondergebracht. De personeels- en
werkingssubsidies werden substantieel uitgebreid, zodat de samenwerkings- en overlegstructuur haar
opdracht van ondersteuning en omkadering van de huurdiensten op een professionele wijze kan uitvoeren.
Daarnaast werden ook een aantal inhoudelijke en procedurele wijzigingen doorgevoerd.
h) Instrumenten m.b.t. de kwaliteitsbewaking
Met de invoering van de Vlaamse Wooncode wordt een minimumstandaard opgelegd voor de
woningkwaliteit. Elke woning in het Vlaamse gewest moet voldoen aan minimale veiligheids- en
gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Via het technisch verslag kan de kwaliteit van de woning worden
gecontroleerd ( het technische verslag werd recent geoptimaliseerd door het BVR van 27 januari 2006 ). Het
technische verslag omvat een veertigtal mogelijke gebreken die bij controle puntsgewijs moeten worden
afgecheckt. De methodiek bestaat erin strafpunten toe te kennen, onderverdeeld in vier categorieën. Lichte
gebreken krijgen 1 of 3 strafpunten, de zwaardere gebreken 9 of 15 strafpunten. Van zodra de woning 18
punten wordt toegekend, adviseert de gewestelijke onderzoeker de burgemeester om de woning ongeschikt te
verklaren. In geval de woning onbewoonbaar is - dit houdt in dat er ernstige risico’s zijn voor de veiligheid
of de gezondheid - moet een bijkomend verslag worden opgemaakt die de gronden van de
onbewoonbaarheid omstandig uiteenzet. Jaarlijks worden een 1200 à 1300 woningen onbewoonbaar of
ongeschikt verklaard.
Het handhavingsluik vormt het sluitstuk van kwaliteitsbewaking. Dit betekent dat strafrechtelijk opgetreden
kan worden. Het strafrechtelijke luik wordt strategisch ingezet en wordt ingezet om de meest
mensonwaardige woontoestanden te verhelpen. In die optiek is het strafrechtelijke luik complementair aan
de administratieve procedure en wordt het toegepast daar waar de administratieve procedure niet afdoende
slagkrachtig blijkt.
Via hoger vermeld wetgevend parlementair initiatief zal het instrumentarium worden verbeterd. Zo wordt het
herstel van de woning gerechtelijk afdwingbaar en wordt de recuperatie van de herhuisvestingskosten
voorzien. Samen met een verbeterd technisch verslag wordt hierdoor op het terrein een meer slagkrachtige
aanpak mogelijk.

D. Omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
In deze rubriek werd de opdeling van rubriek C hierboven gehanteerd.
a) Informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend – en beleidsondersteunend werk
1. Communicatie
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De voorziene communicatiebudget bedraagt € 296 000,- euro. Een gedeelte hiervan zal gaan naar een
herneming van bestaande campagnes. In functie van de beleidsprioriteiten wordt voorts gedacht aan
publicaties en eventueel informatie – en mediacampagnes rond o.a. het sociale huurbesluit, de huursubsidie
en de renovatiepremie. Ook zal, in functie van de vraag, een aantal bestaande brochures herdrukt worden.

2. Wetenschappelijk onderzoek en monitoring
Door de uitvoering van het onderzoeksproject 'Ruimte voor Woonbeleid' en aansluitend de opstart van het
Steunpunt Ruimte en Wonen, kunnen op een gecoördineerde wijze de gegevens verzameld worden die een
meer onderbouwde besteding van de middelen voor het woonbeleid toelaten. Essentieel daarbij zijn de
gegevens over de woningkwaliteit en leegstand en de woonconsumenten enerzijds, en anderzijds de
kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoeften.
De onderzoekscel en de verdere uitbouw van de huisvestingsdatabank kan op een meer systematische wijze
de coördinatie mogelijk maken met de gegevensverzameling die in het kader van het Vlaams statistiekbeleid
verder wordt uitgebouwd. Daarnaast kan dit ook fungeren als de centrale draaischijf voor de
gegevensverzameling van de uitvoerders van het sociaal huisvestingsbeleid. De onderzoekscel zal zich ook
inschrijven in de doelstellingen en uitwerking van GIS-Vlaanderen door de aanbevelingen inzake
standaarden toe te passen en te promoten.
De kostendrijvers
- aanbesteding van onderzoeksopdrachten in het kader van het onderzoeksproject 'Ruimte voor Woonbeleid'
subsidiëring van het Steunpunt Ruimte en Wonen (via een formule van cofinanciering met het
Departement EWI)
- aankoop van externe databestanden
- aankoop van documentatie
- verdere ontwikkeling van de huisvestingsdatabank, met inbegrip van de nodige hard- en software
De prestatiedrijvers
De prestaties worden in hoofdzaak bepaald door de inbreng van de expertise van de onderzoeksgroepen in
uitvoering van het onderzoeksproject 'Ruimte voor Woonbeleid' en van de onderzoekers die deel zullen
uitmaken van het Steunpunt Ruimte en Wonen, de conclusies van de beleidsgerichte onderzoeken en de
integratie van de onderzoeksresultaten onder meer in het kader van de huisvestingsdatabank.
b)

Tegemoetkoming aan particulieren

De uitgaven met betrekking tot de huursubsidie zitten al een tijdje op kruissnelheid. De maximum
huurprijzen zijn sinds de invoering van het huursubsidiestelsel nog nooit geïndexeerd. Doordat de
divergentie tussen de maximum huurprijzen en de reële huurprijzen steeds groter wordt, wordt de aangroei
van de huursubsidiedossiers gestremd. Om hieraan tegemoet te komen wordt met ingang van 2007 het
huursubsidiestelsel geactualiseerd en verruimd.
De nieuwe verzekering gewaarborgd wonen, die van kracht is vanaf 1 juni 2003, zou inmiddels moeten
ingeburgerd zijn. Ondanks de verhoogde inkomensgrenzen en ondanks het feit de toelatingsvoorwaarden
m.b.t. renovatieleningen aanzienlijk werden versoepeld, zijn de resultaten beneden de verwachtingen.
Slechts 35 % van de betrokkenen, die de aanvraagdocumenten opvragen, dienen ook daadwerkelijk een
aanvraag in voor de verzekering. Via een uitgebreide enquête bij alle personen, die de aanvraagformulieren
hebben ontvangen, werd gepeild naar de oorzaken waarom de verzekering uiteindelijk niet werd
aangevraagd. Op basis van de resultaten van deze enquête zal getracht worden om de voornaamst
knelpunten weg te werken.
Voor de verbeterings- en aanpassingspremie kan er aangenomen worden dat de verhoging van de
inkomensgrenzen zal leiden tot een groter aantal aanvragen en toekenningen. Aangezien deze maatregel
echter pas op 19 mei 2006 in werking is getreden, zijn hierover nog geen cijfers beschikbaar. De cijfers die
wel beschikbaar zijn, zijn deze van 2005. In 2005 zijn er 12.783 aanvragen gedaan, werden 11.344
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aanvragen afgewerkt, waarvan er 8093 werden goedgekeurd en 3251 werden geweigerd. Dit komt neer op
een goedkeuringspercentage van 71,34 %. Als we dit doortrekken naar het totale aantal aanvragen in 2003
(12.783) mogen we stellen dat er van de aanvragen in 2005 9120 dossiers worden goedgekeurd. Dit toont aan
dat deze premie zeer effectief is, zeker na de wijzigingen die in 2003 zijn aangebracht. De
inkomensverhoging in 2006 zal het succes van deze premie zeker nog laten stijgen.

Begin 2007 zal gestart worden met een nieuwe renovatiepremie voor eigenaars-bewoners van woningen in
Vlaanderen.
c) Subsidies in de overheidssector ( in hoofdzaak investeringssubsidies)
Het aantal te realiseren onroerende verrichtingen kan beschouwd worden als de te leveren prestaties.
Voor de verwervingssubsidie is dit evident het aantal verwervingen.
Voor de infrastructuursubsidie zijn de volgende gegevens relevant:
- aantal gesloopte panden
- infrastructuuraanleg ten behoeve van (aantal) woongelegenheden
Voor de bouw – en renovatiesubsidie wordt onderscheid gemaakt tussen:
- renovatie eigen patrimonium ( aantal woongelegenheden)
- bijkomend aantal gerealiseerde huurwoningen.
De prestatiedrijvers zijn de te verrichten onroerende verrichtingen:
- verwervingen van percelen
- aanleg van infrastructuur en omgeving
- uitvoeren van stedenbouwkundige studies
- sloop van panden
- uitvoeren van bouw – of renovatiewerken
Als bronnen kan verwezen worden naar de respectieve subsidieprogramma’s en de vastleggingen van de
respectieve begrotingsjaren.
d) Subsidies aan de VMSW m.b.t. de huur en de eigendomssector
De opdracht van de VMSW bestaat onder andere uit het verbeteren van de woonvoorwaarden van
woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, en dit vooral voor de meest behoeftigen. Dit kan voor de
VMSW concreet worden vertaald in de volgende prestaties in de huur- en de koopsector:
• zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen;
• zorgen voor een voldoende aanbod van sociale koopwoningen;
• het toestaan van bijzondere sociale leningen.
De VMSW voorziet samen met de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen in een aanbod van
sociale huurwoningen door een combinatie van nieuwbouw, vervangingsbouw en aankoop met renovatie.
Bestaande huurwoningen kunnen door de VMSW worden gerenoveerd, en sinds 2001 kan de VMSW ook
rechtstreeks “goede” woningen aankopen op de private markt.
De prestaties in de huursector kaderen binnen de doelstelling om het aanbod van sociale huurwoningen uit te
breiden en het bestaande patrimonium te renoveren en in stand te houden. De vraag naar sociale
huurwoningen en de staat van het patrimonium zijn dan ook de voornaamste prestatiedrijvers in de
huursector. Deze vraag is in grote mate afhankelijk van de verhouding tussen het beschikbaar inkomen van
de woonbehoeftige huishoudens en de private huurprijzen.
Voor het investeringsprogramma 2007 wordt aan de VMSW een kapitaalsubsidie toegekend van
€ 66 520 000,- in de huursector, goed voor een investeringsvolume van € 237 570 712,47. Dat laat de
VMSW toe om de hierboven omschreven prestaties in de huursector verder te zetten.
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Wat de koopsector betreft, verstrekt de VMSW bijzondere sociale leningen, die door de begunstigden
kunnen worden aangewend voor de aankoop van een sociale koopwoning, of voor de bouw, aankoop en
renovatie, of de verbetering van een private woning.

De prestaties in de koopsector richten zich voornamelijk tot het stimuleren van eigendomsverwerving als
operationele doelstelling. Prestatiedrijver is in dat geval de eigendomsbehoefte.
Voor het investeringsprogramma 2007 in de koopsector wordt aan de VMSW een kapitaalsubsidie toegekend
van € 24 292 000,-, wat overeenstemt met een investeringsvolume van € 126 670 991,38. Op die manier kan
de VMSW actief sociale leningen blijven aanbieden. Belangrijk hierbij is dat, hoewel het bouwen van
koopwoningen en het optrekken van vervangingswoningen wel als prestaties worden beschouwd, deze
activiteiten niet rechtstreeks gesubsidieerd worden. De subsidies in de koopsector worden door de VMSW
integraal aangewend voor het verstrekken van bijzondere sociale leningen.
De vastgelegde kapitaalsubsidies voor de huur- en de koopsector zijn het resultaat van de koppeling tussen
de jaarlijkse investeringsprogramma’s van de VMSW, en een subsidiepercentage afgeleid uit het rendement
op de OLO. Investeringsvolume en subsidiepercentage zijn aldus de budgettaire parameters die per prestatie
de benodigde middelen bepalen.
Elk investeringsprogramma blijft gedurende meerdere jaren actief. Het ordonnanceren en uitbetalen van de
subsidies gebeurt daarom aan de hand van jaarlijkse betalingsplannen, die vooropstellen welke projecten van
de verschillende investeringsprogramma’s in het betreffende begrotingsjaar zullen worden verwezenlijkt.
Aangezien er ten opzichte van de ramingen achteraf afwijkingen kunnen optreden, wordt bij de
ordonnanceringen tevens voorzien in een jaarlijkse verrekening in functie van de werkelijk geleverde
prestaties tijdens het voorgaande begrotingsjaar.
e) Subsidies aan het VWF
In 2005 kende het VWF via haar fonds B2 1.429 leningen toe voor een totaal bedrag van
€ 129 695 324,07. Daarnaast was het VWF in 2005 goed voor € 5 614 505,14 in sanerings-, verkoop-, en
huurhulpverrichtingen. In 2005 noteerde de dienst huurhulp van het VWF voor 37 woongelegenheden het
dossier in opmaak. 30 woongelegenheden waren aanbestedingsklaar of reeds aanbesteed, en aan 25
woongelegenheden waren werkzaamheden in uitvoering. Het VWF verwezenlijkt al deze prestaties binnen
de toegekende lenings- en verbintenissenmachtiging.
De hoofdprestatie bestaat uit het verstrekken van sociale leningen teneinde de eigendomsverwerving en het
eigendomsbehoud te stimuleren. De prestatiedrijver is in dit geval de behoefte aan eigendom. Daarnaast
draagt het VWF ook bij tot het aanbod van sociale huurwoningen door haar huurhulpverrichtingen.
Prestatiedrijver is hier de vraag naar huurwoningen, vooral door de inkomenszwakste groepen.
Voor het begrotingsjaar 2007 bedraagt de lenings- en verbintenissenmachtiging van het VWF, gelet op de
uitbreiding van de doelgroep, € 247 510 000,-. Aan deze leningsmachtiging is een interestsubsidie van € 31
713 000,- verbonden. Op die manier kan het VWF actief sociale leningen blijven aanbieden.
De meeste huurhulpverrichtingen van het VWF betreffen sociale woonprojecten, waarvoor het VWF als
initiatiefnemer projectsubsidies kan aanvragen. In 2005 werd op die manier voor € 1 593 581,40 aan
subsidies ontvangen.
f) Werkingssubsidies huisvestingsbeleid
Het betreft werkings- en personeelssubsidies voor de erkende huurdiensten, met name de huurdersbonden, de
sociale verhuurkantoren en de samenwerkings- en overlegstructuur.
De kostendrijvers zijn het aantal gesubsidieerde huurdersbonden, sociale verhuurkantoren en de
samenwerkings- en overlegstructuur. Deze organisaties ontvangen personeels- en werkingssubsidies om een
basiswerking en dienstverlening uit te bouwen.
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Voor de sociale verhuurkantoren zijn de prestaties het aantal gehuisveste huurders en als prestatiedrijvers het
aantal beheerde woningen. Voor de huurdersbonden zijn de prestaties het aantal adviesvragers en
behandelde adviesvragen en de prestatiedrijvers het aantal leden en permanentieplaatsen. Voor de
samenwerkings- en overlegstructuur zijn de prestaties het aantal huurdiensten dat ondersteuning en
begeleiding wordt geboden.

g) Instrumenten m.b.t. kwaliteitsbewaking
Afgelopen jaren werd het instrumentarium van de kwaliteitsbewaking verschillende malen intern als extern
geëvalueerd. De bevindingen zijn duidelijk. Het instrumentarium resulteert ongetwijfeld in een
maatschappelijke meerwaarde. Er wordt beklemtoond dat een aangehouden toepassing van het
instrumentarium noodzakelijk is en het meeste garanties biedt om de vooropgezette doelstellingen te
realiseren. Ten eerste is het instrumentarium een goed middel om negatieve ontwikkelingen zoals
verkommering of verloedering van buurten of stadsgedeelten tegen te gaan. Ten tweede biedt het
instrumentarium de mogelijkheid om in individuele gevallen de kwaliteit van de woonsituatie te verbeteren.
Vooral de inpandige onderzoeken m.b.t. de ongeschiktheid en onbewoonbaarheid monden uit in het
aanpakken van ontoelaatbare woonomstandigheden. Ook de steden en gemeenten waar het instrumentarium
goed wordt uitgeoefend, onderschrijven deze bevindingen. Een belangrijke schakel binnen het
instrumentarium betreft de heffing. De heffing werkt ontradend en voorkomt dat het instrumentarium
vrijblijvend is. De recente wijzigingen in het heffingsdecreet maken het mogelijk dat de gemeente het
instrument van de heffing versterkt kan inschakelen. Momenteel wordt binnen het beleid veel aandacht
besteed aan het verzekeren van het recht op wonen via de toepassing van de instrumenten voorzien in de
Vlaamse wooncode, in het bijzonder de aanpak van huisjesmelkerij. De administratieve procedure en de
strafrechtelijke aanpak bieden een perspectief op een verbeterde woonsituatie. De administratieve en de
strafrechtelijke procedure vormen op het terrein dan ook een complementair geheel. Om de ergste uitwassen
beter te kunnen aanpakken is recent beslist de equipe van de Vlaamse wooninspectie te versterken met een
aantal terreinwerkers. Ook is recent heel wat aandacht uitgegaan naar de verbetering van het
instrumentarium, wat geresulteerd heeft in divers wetgevende initiatieven. In de toepassing van de
administratieve procedure en de strafrechtelijke aanpak zullen dan ook op het terrein betere perspectieven
kunnen worden geboden.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
ONTVANGSTEN
Artikel 5801 - Terugbetaling van premies uit de huisvestingssector
( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering
AO
TO

616

107

2005
Raming
590

Uitvoering

2006
Raming bc

2007
Raming

81

440

390

UITGAVEN
Basisallocatie 0190: Allerhande uitgaven ter uitvoering van het fonds voor de huisvesting met inbegrip
van ADL-projecten, van subsidies voor bijdrage tot verbetering van de sociale huisvesting en de
internationale samenwerking, en van uitgaven voor buitenlandse zendingsreizen van de Vlaamse
minister bevoegd voor Wonen, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor
zendingen van derden in zijn opdracht
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2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

4192

27,03 %

2005
Krediet

3544
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Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

10,23 %

1023

584

Het variabel ordonneringskrediet voor 2007 bedraagt minder dan dit voor 2006. Dit heeft te maken met het
feit dat er minder betalingskrediet vereist is voor ADL en voor internationale samenwerking in 2007
(opmerking : tot en met 2005 was hier het beschikbaar krediet in het fonds opgenomen).
Basisallocatie 1202: Lasten van het Vlaamse Gewest bij het verzekeren van particulieren tegen
inkomensverlies in geval van onvrijwillige en volledige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
3507
97,03 %

2005
Krediet
4653

Uitvoering
58,52 %

2006
Krediet
3256

2007
Krediet
3147

Gedurende de periode augustus 2004 tot en met januari 2005 werden er 2278 verzekeringsdossier
goedgekeurd en werd er een premie van 1 566 530,14 euro voor betaald. Dit wil dus zeggen dat er
maandelijks ongeveer 380 aanvragen werden goedgekeurd en dat de gemiddelde premie 690 euro bedroeg.
Op basis van deze gegevens berekenen we de kostprijs voor 2007 voor het Vlaamse Gewest. We verwachten
4560 te betalen verzekeringsdossiers (380 dossiers/maand x 12 maanden) in 2007. De gemiddelde premie per
dossier bedraagt 690 euro, waardoor de totale kostprijs voor 2007 geraamd wordt op 3 146 400 euro.
Basisallocatie 1205: Uitgaven m.b.t. onderzoek en monitoring in het beleidsdomein huisvesting
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

1050
143

99,80 %
98,55 %

2005
Krediet
50
975

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

66,00 %
99,79 %

50
1121

50
333

In december 2003 werd 1.776.972,00 euro vastgelegd op de basisallocatie 12.05 ter financiering van het
onderzoeksproject “Ruimte voor Woonbeleid” (bestek WB/CO/RvW), gegund aan het Kenniscentrum voor
Duurzaam Woonbeleid. De hoofdopdracht van het project is de verzameling van basisinformatie over wonen
en woonbehoeften in Vlaanderen en de uitvoering van specifieke onderzoeksopdrachten ter voorbereiding
van het Vlaamse woonbeleid. Het project loopt over een termijn van 3 jaar (2004 tot en met 2006). Het
voorziene budget is bijgevolg gespreid over deze termijn, op basis van de prijsberekening uit de basisofferte
van de onderzoeksgroep. De valorisatieactiviteiten en de werkingskosten van het Kenniscentrum voor het
laatste semester zullen uitbetaald worden in 2007.
Basisallocatie 1220: Communicatie

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
293
100 %

2005
Krediet
312

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
293

2007
Krediet
296
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De beperkte kredietverhoging is te wijten aan de indexering van het krediet van 2006.
Basisallocatie 3101: Betaling van de rente die voor de leningen aangegaan door het Vlaams
Woningfonds van de Grote Gezinnen, overeenkomstig de terzake geldende besluiten ten laste van het
Gewest valt

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
0
/

2005
Krediet
16 000

Uitvoering
100%

2006
Krediet
34011

2007
Krediet
31713

In 2004 werd beslist geen rentesubsidie toe te kennen aan het VWF, in 2005 slechts 16 miljoen euro. Sinds
2006 wordt opnieuw een volledige rentesubsidie toegekend a rato van 50% van de door het VWF
verschuldigde interestlast. Door het gunstige renteklimaat voorziet het VWF ten opzichte van 2006 een
daling van de verschuldigde rente op de uitgegeven obligatieleningen. De bijdrage van het Vlaamse Gewest
daalt dus eveneens. De leningsmachtiging werd weliswaar in 2006 fors opgetrokken, doch het VWF zal
slechts begin 2007 overgaan tot de opname hiervan, met als gevolg dat de eerste impact van de hogere
leningsmachtiging pas in 2008 zal gevoeld worden.
Basisallocatie 3102: Dotatie aan de VMSW voor het voeren van een grondbeleid in de Vlaamse rand
rond Brussel

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
0
0

2005
Krediet
56

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
79

2007
Krediet
47

Deze basisallocatie verwijst naar een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in de Vlaamse rand
rond Brussel voor particulieren. Sinds 31 december 1999 kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden
ingediend.
In 1998 ontving de VMSW van het Vlaamse Gewest een dotatie van 619 733,81 euro. Vanaf de
inwerkingtreding van de regelgeving tot en met 31 juli 2004 heeft de VMSW aan de begunstigden 553 000,euro uitbetaald. Vanaf 2005 zou de in 1998 verstrekte dotatie ontoereikend zijn voor de VMSW om alle
tegemoetkomingen te honoreren aan de begunstigden. Vandaar dat voor 2005 opnieuw een dotatie werd
toegekend aan de VMSW. De budgettering voor 2006 bleek te hoog geraamd.
Basisallocatie 3122: dotatie aan de Limburgse Revonversiemaatschappij als rechtsopvolger van het
Limburgfonds

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
8809
77,78 %

2005
Krediet
6720

Uitvoering
96,11 %

2006
Krediet
6107

2007
Krediet
4750
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Tot en met 2002 werd de dotatie m.b.t. de mijnwerkersleningen via de BA 6101 van het PR 62.4 uitbetaald
aan het Limburgfonds. De dotatie met betrekking tot de gesubsidieerde mijnwerkersleningen wordt vanaf
2003 overgemaakt aan de Limburgse Reconversiemaatschappij.
Het stelsel van de mijnwerkersleningen betreft een aflopend stelsel: 1996 was het laatste jaar waarin
aanvragen konden gedaan worden. De jaarlijkse afname van dit krediet is dan ook logisch.
Basisallocatie 3350: Subsidie aan het steunpunt Ruimte en Wonen

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
0

2005
Krediet
0

Uitvoering

2006
Krediet
0

2007
Krediet
300

Op 12 mei 2006 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan de krachtlijnen voor een
nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen tot erkenning en financiering van Steunpunten voor
Beleidsrelevant Onderzoek. Eén van de 13 geselecteerde thema’s voor de inrichting van een nieuw
Steunpunt op 1 januari 2007, is het thema ‘Ruimte & Wonen’.
Op 1 januari 2007 gaat het Steunpunt Ruimte & Wonen van start. Het steunpunt zal instaan voor de
uitvoering van onderzoek m.b.t. ruimtelijke ordening en woonbeleid gedurende een periode van 5 jaar (2007
t/m 2011). Het Steunpunt ‘Ruimte & Wonen’ zal voor het luik Wonen inhoudelijk verder bouwen op het
onderzoekswerk dat geleverd is door het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid.
Voor de financiering van het Steunpunt RW is een jaarlijks bedrag van 1,2 miljoen euro noodzakelijk.
Vanuit beide beleidsdomeinen wordt bijgevolg een jaarlijkse bijdrage van 600.000 euro vooropgesteld.
Aangezien er cofinanciering is voorzien ten belope van 50% vanuit de administratie wetenschapsbeleid, zal
zowel voor ruimtelijke ordening als voor woonbeleid jaarlijks 300.000 euro voorzien worden.
Basisallocatie 3360: Subsidies voor personeels- en werkingskosten aan de samenwerkings- en
overlegstructuur van de huurdiensten (art. 57 en 58 decreet 15.07.1997)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
0

2005
Krediet
0

Uitvoering

2006
Krediet
360

2007
Krediet
365

Beperkte kredietverhoging om eventuele indexaanpassing op te vangen.
Basisallocatie 3361: Subsidies aan huurdersorganisaties (art. 56 decreet 15.07.1997)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
808
97,59 %

2005
Krediet
820

Uitvoering
87,18 %

Beperkte kredietverhoging om eventuele indexaanpassing op te vangen.

2006
Krediet
1233

2007
Krediet
1250
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Basisallocatie 3362: Subsidie voor personeels- en werkingskosten aan sociale verhuurkantoren

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
2838
95,19 %

2005
Krediet
3509

Uitvoering
99,71 %

2006
Krediet
4009

2007
Krediet
4537

Voor 2007 is een kredietverhoging voorzien om enerzijds bijkomende erkende sociale verhuurkantoren te
kunnen subsidiëren, anderzijds om de verwachte woninggroei te honoreren via de voorziene aanvullende
subsidie.
Basisallocatie 3364: Subsidies voor uitgaven met betrekking tot experimentele voorbeeldprojecten (pro
memorie)
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

0
1005

99,94 %

2005
Krediet
0
190

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

100 %

0
480

0
0

Normaal gezien wordt de encours in 2006 volledig opgebruikt. In die optiek is geen betalingskrediet meer
vereist in 2007.
Basisallocatie 3365: Subsidies voor ondersteuning lokaal woonbeleid
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

0
303

99,47 %

2005
Krediet
10000
630

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

99,98 %
59,80 %

1000
932

1267
1267

In 2007 wordt een kredietverhoging voorzien voor de uitbreiding van de ondersteuning van het lokaal
woonbeleid.
Basisallocatie 3366: Verhuursubsidie aan sociale huisvestingsmaatschappijen

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering

2005
Krediet

11000
11000

11000
11000

100 %
100 %

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

100 %
44,09 %

11000
17150

11000
11000
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In 2006 werd een hoger betalingskrediet ingeschreven om een gedeelte van de encours in te lossen. In 2007
wordt het budget op het normale niveau gebracht.

Basisallocatie 3367: Subsidies voor de ondersteuning van aanvullende tewerkstelling in de sector
wonen

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
0

2005
Krediet
0

Uitvoering

2006
Krediet
349

2007
Krediet
354

Beperkte kredietverhoging om eventuele indexaanpassing op te vangen.
Basisallocatie 3403: Verhuis-, huur- en installatiesubsidies aan krotverlaters en bejaarden, de
individuele huursubsidies en de installatiepremies, alsook tegemoetkomingen in de huurprijs

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
10335
88,01 %

2005
Krediet
10264

Uitvoering
88,68 %

2006
Krediet
10694

2007
Krediet
8672

De vermindering van het krediet voor 2007 ten opzichte van 2006 ligt in de uitdoving van het
huursubsidiestelsel, zoals gebaseerd op het BVR van 11 december 1991, vanaf 2007. De kredieten werden
overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie huursubsidies (34.05) waarop het nieuwe stelsel zal aangerekend
worden.
Basisallocatie 3404: Huurvermindering

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
3750
99,95 %

2005
Krediet
5250

Uitvoering
97,43 %

2006
Krediet
4750

2007
Krediet
4750

Krediet 2007 wordt doorgetrokken op constant niveau.
Basisallocatie 3405: Huursubsidie en installatiepremie m.b.t. huurwoningen op de private huurmarkt

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
-

2005
Krediet
-

Uitvoering
-

2006
Krediet
0

2007
Krediet
12022
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Op deze basisallocatie worden de budgettaire verrichtingen m.b.t. het nieuwe huursubsidiestelsel
aangerekend.

Basisallocatie 3469: huurcompensatie aan openbare besturen en instellingen, het vlaams woningfonds
van de grote gezinnen en aan de door de vlaamse huisvestingsmaatschappij erkende sociale
huisvestingsmaatschappijen ten behoeve van de minderbehoede gezinnen
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

0
446

0
93,72 %

2005
Krediet
0
496

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

0
80,32 %

1115
496

0
496

In het kader van de huurcompensatie aan een aantal huisvestingsinstanties ten goede van de huurders werden
bij de aanvang van de projecten vastleggingen genomen voor de volledige duurtijd van de projecten. Deze
duurtijd bedraagt doorgaans 27 jaar en de maandelijkse huurcompensatie was initieel gelijk aan 123,95 euro.
Omwille van de in de regelgeving opgelegde driejaarlijkse indexering van de huurcompensatiebedragen zijn
de initieel vastgelegde bedragen ontoereikend. Derhalve werd beslist een éénmalige vastleggingverhoging te
verrichten in 2006. Deze volstaat om de huurcompensatie voor de rest van de looptijd op aan te rekenen.
Basisallocatie 3470: Huurcompensatie aan gemeentebesturen, OCMW’s, het Vlaams Woningfonds en
erkende sociale huisvestingsmaatschappijen ten behoeve van de minderbehoede gezinnen in het kader
van de alternatieve financiering voor de sociale huisvesting
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

0
3061

0
99,80 %

2005
Krediet
0
3061

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

0
99,95 %

0
3061

7537
3199

In het kader van de alternatieve financiering voor de sociale huisvesting kan een huurcompensatie worden
toegekend aan minderbegoede gezinnen. Voor de projecten, waarvan de initiatiefnemer een openbare
instelling of bestuur is, werd de huurcompensatie vastgelegd voor 27 jaar. Voor de projecten waarvan de
initiatiefnemer een privé persoon is, werden de huurcompensaties vastgelegd voor 15 jaar met een
mogelijkheid tot verlenging tot 27 jaar als de woningen worden aangekocht door de hurende openbare
instelling of bestuur.
In het kader van die verlengingen is een vastleggingkrediet van ongeveer 6 miljoen euro nodig op de
begroting voor 2007.
De bedragen van de huurcompensaties zijn onderhevig aan de index. Door deze indexering waren de
oorspronkelijke vastleggingen ontoereikend. Bijgevolg dient m.b.t. de indexering een vastleggingkrediet
voorzien te worden van ongeveer anderhalf miljoen euro.
Basisallocatie 4105: Dotatie aan het Garantiefonds sociale huisvesting

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
0

2005
Krediet
0

Uitvoering

2006
Krediet
0

2007
Krediet
300
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In het kader van de realisatie van PPS-pilootprojecten m.b.t. de bouw van sociale huurwoningen is vanaf
2007 een eerste dotatie aan het Garantiefonds vereist. Er wordt verwacht dat de eerste huurwoningen m.b.t.
de PPS-pilootprojecten in het laatste kwartaal van 2007 zullen opgeleverd worden en klaar zullen zijn voor
verhuur.
Maandelijkse betalingen in functie van de te verwachten opleveringsdatum van de bouwwerken in de 10
locaties van perceel 1 en perceel 3 van de PPS-pilootprojecten.
Basisallocatie 4110: Dotatie bestemd voor het sociale huisvesting-urgentieprogramma

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
35984
100 %

2005
Krediet
35995

Uitvoering
100 %

2006
Krediet
35715

2007
Krediet
35679

De dotatie aan de DAB fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting bedroeg
ongeveer 36 miljoen euro. Door een uitdoving van de rentesubsidie aan kopers van een koopwoning in het
kader van dit urgentieprogramma zal de dotatie verder afnemen.
Basisallocatie 5103: subsidies in het kader van het grond- en pandenbeleid
huisvestingsdoeleinden in woonkernen en in het kader van het recht van voorkoop

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering

2005
Krediet

19439
21026

14555
19000

99,87
98,58

voor

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

100
94,7

15555
15000

15555
15000

Constant beleid.
Basisallocatie 5106: Subsidies ter uitvoering van de Huisvestingscode (Pro Memorie)
2004
Krediet
Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2006
Krediet

2007
Krediet

0
61

0
0

Uitdovende basisallocatie
Basisallocatie 5107: Subsidies in het kader van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de
infrastructuur voor sociale woonwijken en serviceflats

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering

2005
Krediet

24560
21262

28703
23431

100%
99,99%

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

100%
92,67%

33375
33349

51876
50603
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In 2007 wordt een budgetverhoging voorzien om de achterstand inzake omgevingsaanleg bij sociale
woonprojecten te kunnen wegwerken.

Basisallocatie 5111: In kapitaal omzetbare investeringssubsidies aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de realisatie van de investeringen met betrekking tot de huurwoningen van de
goedgekeurde investeringsprogramma’s van de VMSW of de door haar erkende sociale
huisvestingsmaatschappijen (art. 38 Wooncode)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering

2005
Krediet

82 616
81 306

66 210
50 666

99,97 %
98,74 %

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

100 %
99,41 %

56058
58464

66520
66425

Ten opzichte van 2006 steeg het subsidiepercentage voor het investeringsprogramma in de huursector van
23,95% tot 28,00%. Bij een licht gestegen investeringsvolume (index) leidt dit tot de toename in GVK. Het
gestegen subsidiepercentage valt volledig te verklaren door de stijging van de achterliggende OLO op 10 jaar
tussen juli 2005 en maart 2006.
Basisallocatie 5112: In kapitaal omzetbare investeringssubsidies aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de realisatie van de investeringen met betrekking tot de eigendomssector van de
goedgekeurde investeringsprogramma’s van de VMSW of de door haar erkende sociale
huisvestingsmaatschappijen (art. 38 Wooncode)

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering

2005
Krediet

15 159
7 158

17 767
19 333

100 %
94,38%

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

100 %
99,83 %

20043
14477

24084
20148

Ten opzichte van 2006 steeg het subsidiepercentage voor het investeringsprogramma in de eigendomssector
van 11,83% tot 18,28%. Bij een licht gestegen investeringsvolume (index) leidt dit tot de toename in GVK.
Het gestegen subsidiepercentage valt volledig te verklaring door de stijging van de achterliggende OLO op
10 jaar tussen juli 2005 en maart 2006, en door een lichte daling in de gemiddelde rentevoet van de
toegekende bijzondere sociale leningen.
Basisallocatie 5305: Premies met toepassing van de reglementering inzake de verbetering en
aanpassing van een woning

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
10450
86,90 %

2005
Krediet
15425

Uitvoering
94,90 %

2006
Krediet
16450

2007
Krediet
16450

In de loop van 2006 werden de inkomensgrenzen van dit stelsel van de verbeterings- en aanpassingspremie
verhoogd van 20.000 tot 25.000 euro voor eigenaars-bewoners en van 46.000 naar 50.000 euro voor
eigenaars-verhuurders. De grootste impact van deze maatregel zal maar pas te zien zijn eind 2006 doordat de
gemiddelde termijn tussen aanvraag en uitbetaling tussen 4 en 6 maanden ligt.
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Basisallocatie 5306: betaling van het aandeel in de financiële lasten van gezinnen naar aanleiding van
het bouwen, het kopen, het aanpassen of het saneren van een woning
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

206
4558

25,72 %
95,72 %

2005
Krediet
0
1664

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

99,64 %

0
532

0
100

Dit stelsel werd opgeheven eind 1999. Het betreft een reglementering waarbij in principe voor 2 periodes
van drie jaar een maandelijkse tegemoetkoming verstrekt wordt. Gelet op het aflopende karakter van dit
stelsel is een jaarlijkse afname van de kredieten logisch te verklaren.
Basisallocatie 5307: Tegemoetkoming voor renovatie van een woning

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering
0

2005
Krediet
0

Uitvoering

2006
Krediet
0

2007
Krediet
50000

Begin 2007 wordt er een stelsel voor een nieuwe substantiële renovatiepremie opgestart. De modaliteiten van
dit nieuwe stelsel worden uitgewerkt tegen eind 2006, zodat kan gestart worden begin 2007.

Basisallocatie 6362: Investeringsuitgaven in verband met de bouw en/of verbouwing van sociale
huurwoningen door gemeenten, OCMW’s, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of haar erkende
maatschappijen in het kader van inbreidingsprojecten in kansarme buurten van de grote
agglomeraties Antwerpen en Gent (art. 22, 1ste lid, 4°, BVR 19/12/1996)
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

375

97,85%

2005
Krediet

1246

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

22,98%

0
346

0
628

Het GOK in 2006 en 2007 komt overeen met de encours eind 2005
Basisallocatie 6363: Investeringsuitgaven in verband met de bouw en/of verbouwing van sociale
huurwoningen door gemeenten, OCMW’s, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of haar erkende
maatschappijen in het kader van inbreidingsprojecten in kansarme buurten van woonzones met
uitzondering van Antwerpen en Gent (art. 22, 1ste lid, 4°, BVR 19/12/1996)
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

3404

99,36%

2005
Krediet

1522

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

8,02%

0
126

0
670
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Het GOK in 2006 en in 2007 komt overeen met de encours eind 2005
Basisallocatie 6364: Subsidies in de agglomeraties Antwerpen en Gent in het kader van de renovatie
van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe woningen

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering

2005
Krediet

0
17294

0
12577

99,97%

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

27,92%

0
564

0
7858

Opkuis encours eind 2005
Basisallocatie 6365: Subsidies buiten de agglomeraties Antwerpen en Gent in het kader van de
renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe woningen

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering

2005
Krediet

0
23352

0
13490

100%

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

65%

0
6984

0
3862

Uitdovend stelsel
Basisallocatie 6366: Subsidies van het Vlaams Gewest voor de uitvoering van stads- en
dorpsbouwprojecten m.b.t. huurwoningen gelegen in woonvernieuwings- en herwaarderingsgebieden
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

17
1888

97,08%
99,88%

2005
Krediet
757
1125

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

97,47%
74,34%

439
1500

17
1083

Uitdovend stelsel
Basisallocatie 6367: Subsidies van het Vlaams Gewest voor de uitvoering van stads- en
dorpsbouwprojecten m.b.t. koopwoningen gelegen in woonvernieuwings- en herwaarderingsgebieden
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Constant beleid (index).

6331
7749

99,89%
97,35%

2005
Krediet
6432
9089

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

68,61%
52,36%

6541
8399

6639
8886
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Basisallocatie 6368: Subsidies van het Vlaams Gewest in het kader van de renovatie van woningen en
gebouwen en van de bouw van nieuwe woningen

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering

2005
Krediet

77748
62406

78992
77000

98,85%
99,80%

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

99,98%
79,73%

80327
81301

81532
78886

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

66,14 %

244248

247510

Constant beleid (index).
Basisallocatie 9932: Machtiging VWF

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
Uitvoering

2005
Krediet

208 386

211 720

54,10 %

Zowel in 2004 als 2005 was er sprake van een extra machtiging van 70 miljoen euro, door het VWF te
benutten vanuit de eigen reserves. In 2006 werd de vastleggingsmachtiging opnieuw gelijkgesteld aan de
leningsmachtiging, en bovendien sterk opgetrokken teneinde de nieuwe van kracht zijnde maatregelen
(hogere maximum verkoopwaarde, uitbreiding doelgroep naar gezinnen met 1 kind ten laste) op te vangen.
De stijging ten opzichte van de machtiging 2006 is het resultaat van indexering.
Basisallocatie 9933: Vastleggingsmachtiging Garantiefonds sociale huisvesting (pro memorie)
2004
Krediet
Uitvoering
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

0

0

2005
Krediet

25206

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

99,99 %

18500

0

In het kader van de PPS-pilootprojecten was het aanvankelijk de bedoeling om drie percelen aan te besteden.
Vermits de initiële vastleggingmachtiging van 25 miljoen euro ontoereikend was om de drie percelen te
kunnen vastleggen, werden enkel perceel één en perceel drie gegund in 2005.
Met de vastleggingmachtiging van 18,5 miljoen euro kan perceel twee in de regio Tienen/Dilbeek aanbesteed
worden.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1194

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
•

DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE
HUISVESTING

•

VOI GARANTIEFONDS SOCIALE HUISVESTING
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PROGRAMMA 62.4
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN
VOOR DE SOCIALE HUISVESTING
BEGROTING 2006-2007

(in duizend euro)
Ontvangsten
ESR code

2006 BC

2007

08.21

Artikel
Omschrijving
262G0821 Overgedragen saldo

697

399

46.10

262G4610 Dotatie

35715

35679

38.11

262G3811 Teruggestorte
0
intrestsubsidie door de
VMSW en de GIVM of
door één van haar
dochtermaatschappijen

Totaal
ontvangsten

0

36412

36078

2006 BC

2007

Uitgaven
ESR code

03.22

Artikel

Omschrijving

Over te dragen saldo

GVK

GOK

GVK

GOK

27

27

399

399

450

450

450

450

12.10

362G1210 Beheersvergoeding
Domus Flandria

31.11

362G3111 Ten laste neming van 3
intresten van de leningen
van de VMSW en de
GIMV of door één van
haar
dochtermaatschappijen

3

0

0

51.20

362G5120 Prefinanciering
tussenkomsten

0

0

0

63.64

362G6364 Betaling van subsidies aan 0
de
sociale
huisvestingsmaatschappij
en voor de realisatie of de
renovatie van sociale
woningen in het kader van
het
BVR van 19
december 1996 houdende
subsidiëring
van
de
renovatie en van de bouw
van
nieuwe
sociale
woningen
362G5122 Tussenkomsten (art. 49 35932
van het decreet van 25
juni
1992
houdende
diverse bepalingen tot
begeleiding
van
de
begroting 1992)

0

0

0

35932

35229

35229

36412

36078

36078

51.22

Totaal
Uitgaven

0

36412

Aan de uitgavenzijde zijn er geen noemenswaardige verschillen vast te stellen tussen 2006 en 2007.
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PROGRAMMA62.4
VOI GARANTIEFONDS SOCIALE HUISVESTING
BEGROTING 2007

(in duizend euro)
ESR code

Omschrijving

2007

08.2 (262G0820)

Overgedragen saldo

0

46.1 (262G4610)

Dotatie Vlaamse Gemeenschap (pr 62.4 ba 41.05)

300

48 (262G4800)

Dotatie van andere instanties dan Vlaamse Gemeenschap

0
300

Totaal ontvangsten
ESR code

Omschrijving

2007

03.22

Over te dragen saldo

0

63 (362G6300)

Betalen van verhuursubsidie en netto te financieren 300
saldo aan lokale huisvestingsinstanties

Totaal Uitgaven

300

In het kader van de realisatie van PPS-pilootprojecten m.b.t. de bouw van sociale huurwoningen wordt
verwacht dat het Garantiefonds een bedrag van 300.000,00 euro zal moeten uitbetalen aan lokale
huisvestingsmaatschappen die woningen verhuren in het kader van de PPS-pilootprojecten. De eerste
woningen zullen wellicht in het laatste kwartaal van 2007 opgeleverd worden en zullen klaar zijn voor verhuur.
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PROGRAMMA 62.6
SOCIAAL GROND- EN WONINGBELEID
DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
Macht.

140

2004
Uitvoering%

0%

Krediet

140

2005
Uitvoering%

0

25000

2006
Krediet
4048

2007
Krediet
9000

0

0

4500

4500

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen
Het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams Brabant (Vlabinvest) staat in voor het
grondbeleid en de realisatie van woonprojecten met een sociaal karakter in de Vlaamse rand, en voor de
uitbouw van voorzieningen die noodzakelijk worden geacht om het Vlaams karakter en een hoogwaardige
woonkwaliteit in deze regio te behouden of te bevorderen.
Vrij vertaald betekent dit dat de doelstelling van Vlabinvest dubbel is :
1. sociaal, in de zin dat een betaalbare woning wordt ter beschikking gesteld aan personen met een
middelgroot inkomen, maar zonder bebouwd of bebouwbaar onroerend goed in bezit;
2. Vlaams, in de zin dat voorrang wordt gegeven aan personen met een economische, culturele en/of
sociale band met het gebied zodat een bijdrage wordt geleverd aan het behoud van het Vlaams karakter
van de rand rond Brussel.
Tegelijkertijd ontwikkelt Vlabinvest haar activiteiten op dergelijke wijze dat ze beleidsconform zijn met de
algemene beleidsopties van de Vlaamse regering inzake huisvesting (inbreidingsgerichte projecten,
vervangingsbouw, …) en ruimtelijke ordening (kernversterking, realisaties in verstedelijkte kernen, …).
In uitvoering van het regeerakkoord werd het werkingsgebied van Vlabinvest uitgebreid tot het grondgebied
van het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Kortenberg, Bertem, Huldenberg en Tervuren.
Hiertoe werd in 2005 een bijkomende machtiging ingeschreven van 25.000.000 euro. Vanaf het
begrotingsjaar 2006 wordt een jaarlijkse machtiging van 4.500.000 euro voorzien.
B. Operationele doelstellingen
Ter realisatie van deze strategische doelstellingen voorziet Vlabinvest in :
1. het toekennen van leningen aan instellingen die sociale woonprojecten realiseren in voormelde
gemeenten van de Vlaamse rand;
2. het verwerven van bebouwbare gronden om sociale woonprojecten en erfpachtprojecten (hierbij worden
individuele bouwpercelen ter beschikking gesteld van particulieren) mogelijk te maken.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 6111:
2004
Krediet

Dotatie aan het investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor VlaamsBrabant
Uitvoering %

2005
Krediet

Uitvoering %

NGK

2006
Krediet
4048

2007
Krediet
9000

Sedert 2006 moet opnieuw een dotatie aan Vlabinvest ingeschreven worden. Tot en met 2005 volstond het
overgedragen saldo. Mede rekening houdend met de uitbreiding van het werkingsgebied bedraagt de dotatie
2007 9.000.000 euro.
Basisallocatie 9901:
2004
Krediet
MAC

Vastleggingsmachtiging Vlabinvest
Uitvoering %

2005
Krediet
25000

Uitvoering %

2006
Krediet
4500

2007
Krediet
4500

Tot en met 2005 volstond het saldo op de initiële machtiging uit 1992. In 2005 werd ter uitvoering van de
uitbreiding van het werkingsgebied een bijkomende machtiging van 25.000.000 euro ingeschreven, waarvan
het saldo jaarlijks wordt overgedragen.. Vanaf 2006 wordt gewerkt met een jaarlijkse machtiging van
4.500.000 euro.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 62.6
VLABINVEST
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR code
08.21
46.1

Omschrijving
Overgedragen saldo
Rente-ontvangsten binnen
de sector overheid

28.3

Huuropbrengsten van grond

66.11

Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid
– binnen eenzelfde institutionele groep – van de institutionele
overheid – investeringsbijdragen

86.2

Totaal ontvangsten

Kredietaflossingen door kredietinstellingen

B0 2007
1.965
337

3

9.000
409

11.714
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UITGAVEN
ESR code

COFOG code

Omschrijving

B0 2007

12.11

10600

Algemene werkingskosten

20

12.21

10600

Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheiddienstencontract VHM

127

12.3

10600

Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid

30

12.4

10600

Specifieke aankopen binnen de sector overheid

10

12.5

10600

Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

16

71.12

10600

Investeringen - aankopen van gronden bij andere sectoren dan de sector 3200
overheid

81.21

10600

Kredietverlening aan publiekrechtelijke kredietinstellingen

03.22

00000

Over te dragen saldo

Totaal uitgaven

8.156
155
11.714
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PROGRAMMA 63.1
WEGEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
NIHIL
2. UITGAVEN
2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
7.630
100,0
7.719
100,0
8.029
8.354
129.048
100,0
133.843
100,0
134.554
136.097
125.074
94,3
131.315
91,6
134.011
133.237

Krediet
NGK
GVK
GOK

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
1. ONTVANGSTEN
NIHIL
2. UITGAVEN
Eén van de prioriteiten van de Vlaamse regering, naast de nieuwe investeringen in infrastructuurwerken, is
tevens de milieuhinder en -overlast van het wegverkeer voor de weggebruiker en de omwonenden tot een
minimum te herleiden in het kader van de nieuwe milieuwetgeving.
Voor 2007 betekent dit dat vanuit beheers- en economisch oogpunt de budgettaire inspanning op het vlak
van milieugebonden uitgaven binnen het repetitief (vast) wegenonderhoud, dient voortgezet.
Beleidsdomein
Het beheer en onderhoud van de Vlaamse gewestwegen kadert in het globaal Vlaams infrastructuur- en
vervoerbeleid en situeert zich binnen de algemene uitgavenbegroting van de wegen in het volgende
beleidsveld : het repetitief (vast) onderhoud.
Dit zijn de jaarlijks weerkerende uit te voeren onderhoudstaken om het wegennet in een normale staat van
berijdbaarheid te houden, of m.a.w. het "instandhoudingsniveau van het wegennet te verzekeren".
Doelgroep
Het wegenbeleid is gericht op alle categorieën gebruikers van de Vlaamse gewestwegen :
• automobilisten,
• bus- en vrachtwagenchauffeurs,
• motorrijders,
• bromfietsers,
• fietsers,
• voetgangers,
• gebruikers van het openbaar vervoer,
• omwonenden.
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Wettelijke basis
•
•
•
•
•
•
•

de federale verkeersreglementering,
de wetgeving inzake de overheidsopdrachten,
de decreten inzake ruimtelijke ordening,
de milieudecreten,
het bodemdecreet,
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV),
de mobiliteitsconvenanten.

Raakvlakken
Het wegenbeleid in Vlaanderen heeft raakvlakken met andere sectoren :
• de Vlaamse Milieumaatschappij inzake de MER-studies,
• de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Maatschappij (OVAM) inzake de bodemsanering,
• de administratie Ruimtelijke Ordening (AROHM) inzake de naleving van de bouw- en
onteigeningsvoorschriften,
• het federale Ministerie van Verkeer en Infrastructuur inzake de verkeersreglementering die van
toepassing is op de Vlaamse gewestwegen,
• de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de NMBS en steden en gemeenten inzake de afgesloten
mobiliteitsconvenanten.
Doelstellingen
A. Strategische doelstelling
"Het doelmatig onderhoud van het bestaande wegennet met de daarbij horende verkeersinfrastructuur".
Uit onderzoek blijkt dat er een onderhoudsachterstand van het wegennet en bruggen optreedt.
Met het huidige onderhoudsbudget kan enkel het jaarlijks terugkerend onderhoud worden verzekerd met
betrekking tot het in aanvaardbare staat van berijdbaarheid houden van de weg (het repetitief onderhoud),
leveren en aanbrengen van markeringsproducten, groenonderhoud, herstellen van schadegevallen,
verzekeren van de winterdienst met inbegrip van de aankoop van dooizouten, netheidsacties, herstellingen
en onderhoud van de elektromechanische installaties en het elektriciteitsverbruik.
Tot voor kort werden heel wat kleine herstellingswerken aan de wegen uitgevoerd in eigen beheer
(dringende herstellingen van schadegevallen en winterdienst). Door het inkrimpend personeelsbestand in
de verschillende regiediensten (pensionering, uitstap, afvloeiing) dienen steeds meer van deze taken te
worden uitbesteed aan derden. Momenteel wordt 80% van het repititief onderhoud uitbesteed aan derden
en wordt 20% uitgevoerd in eigen beheer (hoofdzakelijk inspectietaken en opmaak van bestekken).
Vlaanderen heeft 6.190 km gewestwegen te onderhouden. Hiervoor worden jaarlijks een 300 tal
aannemingen uitgeschreven, waarvan 2/3 jaarlijks weerkerende onderhoudswerken en 1/3 éénmalige
contracten.
B. Operationele doelstelling
Het terugdringen van de onderhoudsachterstand inzake het repetitief onderhoud met 20%.
Beoogde effecten.
De instandhouding van het Vlaamse gewestwegennet voor de weggebruiker op het gebied van
berijdbaarheid, comfort en veiligheid verzekeren.
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1. wegenonderhoud
* jaarlijkse contracten :
 onderhoudspachten wegen
Deze werken omvatten voornamelijk de kleine, dringende herstellingen (opbraak en heraanleg) aan de
wegen en aanhorigheden (afwateringsstelsels, parkings,…). Om die reden wordt dit bestek ook
gebruikt als ‘brandweerbestek’ om in plotse noodsituaties te kunnen ingrijpen. Ook het herprofileren
van de bermen en het ruimen van de grachten is hierin opgenomen.
 andere onderhoudspachten (spoorovergangen, …)
Deze werken hebben betrekking op de bijkomende kosten voor het onderhoud en de vernieuwing van
de spoorwegovergangen. Deze werken worden uitgevoerd door de NMBS maar worden ten laste
genomen door het Vlaams Gewest.
 geldoverschotten
* éénmalige contracten
2. groenonderhoud
* jaarlijkse contracten :
 onderhoudspachten taluds en bermen.
Deze werken omvatten in hoofdzaak de verschillende maaibeurten, het herstellen van grasmatten, de
distelbestrijding en het scheren en snoeien van hagen en beplantingen.
 vellen en verzorgen van bomen.
Deze werken omvatten in hoofdzaak het verzorgen van boomwonden, de vorm- en onderhoudssnoei
en het vellen van hoogstambomen en het rooien van struikgewas.
 verdelgen van ratten
Deze werken omvatten de rattenbestrijding de wegen en hun aanhorigheden.
 andere onderhoudspachten.
 geldvoorschotten.
* éénmalige contracten.
3. signalisatie
* jaarlijkse contracten :
 verticale signalisatie.
Het betreft hier voornamelijk de bestekken voor het leveren en plaatsen van niet-electrische
signalisatie om oude, versleten en/of beschadigde reflecterende borden en bebakening te vervangen of
aan te passen aan gewijzigde verkeerssituaties en reglementeringen. Zowel enkel het leveren
(plaatsing gebeurt dan in eigen regie), enkel het plaatsen (materiaal wordt geleverd uit stocks van de
regies) als het leveren en plaatsen worden voorzien.
 horizontale signalisatie.
Deze werken omvatten het onderhoud van de niet-duurzame wegmarkeringen.
 geldvoorschotten
* éénmalige contracten.
4. herstellen schadegevallen
* jaarlijkse contracten :
 herstellen geleiderails.
Deze aanneming omvat de herstellingswerken aan de vangrails ten gevolge van schade.
 schadegevallen > 7.500 euro.
Alle andere schadegevallen worden op basis van de respectieve bestekken uitgevoerd en betaald op
factuur voor zover de bedragen kleiner zijn dan 7.500 euro. In het geval de schade meer dan 7.500
euro bedraagt wordt geval per geval een onderhandse overeenkomst afgesloten onder deze rubriek.
* éénmalige contracten.
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5. onderhoud kunstwerken
* jaarlijkse contracten :
 Onderhoud en herstellen van kunstwerken.
Deze werken omvatten alle herstellings- en onderhoudswerken aan de kunstwerken. Dit gebeurt op
basis van de regelmatige inspectiebeurten en -verslagen.
 geldvoorschotten.
* éénmalige contracten.
6. werking regies
* jaarlijkse contracten :
 geldvoorschotten
Deze geldvoorschotten dienen specifiek voor de aankoop van materialen voor de werken in eigen regie
en voor de kleinere onderhoudswerken aan de regiegebouwen.
* éénmalige contracten.
7. winterdienst
* jaarlijkse contracten :
 levering smeltmiddelen winter 06/07 (deel 2007).
Dit contract wordt jaarlijks voor gans het Vlaams Gewest afgesloten (in 25 verschillende loten (i.c. 5
soorten smeltmiddel) voor elk van de 5 provincies) door de afdeling Planning en Coördinatie.
De overeenkomst is geldig voor één volledige winterperiode en de daaropvolgende zomer. De
bestellingen gebeuren op afroep en zijn uiteraard afhankelijk van de winteromstandigheden.
 levering smeltmiddelen winter 07/08 (deel 2007).
cfr. vorig.
 geldvoorschotten contracten vervrachters winter 06/07 (deel 2007).
Voor de meeste strooiroutes worden contracten afgesloten met privé aannemers voor de
gladheidsbestrijding op deze routes in het kader van de winterdienst. Deze privé aannemers moeten
hiervoor een vrachtwagen met chauffeur ter beschikking stellen en worden opgeroepen naargelang de
winteromstandigheden het vereisen.
 geldvoorschotten contracten vervrachters winter 07/08 (deel 2007)
cfr. vorig.
 uitgestelde contracten.
In sommige gevallen worden met sommige aannemers contracten afgesloten met het oog op het ter
beschikking stellen van groot materieel (o.a. bulldozers) in het geval van extreme en uitzonderlijke
wintersituaties.
 andere contracten.
* éénmalige contracten.
8. netheid
* jaarlijkse contracten :
 ruimen van zwerfvuil.
Deze werken omvatten het verzamelen en afvoeren van alle afval op bermen en taluds, in grachten, op
de pechstrook en op de pleinen en tussenbermen.
 veegwerken en reinigen van kolken.
Deze werken omvatten het uitvoeren van veegwerken (mechanisch borstelen) op allerlei verhardingen,
het reinigen van rioolkolken en toezichtsschouwen, het manueel kuisen van allerlei verhoogde
oppervlakken (vluchtheuvels e.d.) en het manueel opladen van alle grof vuil dat niet door de
zuiginstallaties kan worden opgenomen.
 reinigen van tunnels.
Deze werken omvatten het periodiek onderhoud van de tunnels, zoals het afwassen van de wanden en
verlichtingstoestellen, het niet electromechanisch onderhoud van de pompputten en het reinigen van
greppels en kolken.
 ledigen containers.
Deze aanneming omvat het ledigen van afvalbakken en minicontainers op de parkings langsheen het
wegennet. Tevens omvat dit ook het ter beschikking stellen en ledigen van afvalcontainers op de
regies.
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 andere netheidspachten.
 geldvoorschotten.
* éénmalige contracten.
9. Diversen
Herzieningen, verrekeringen, verwijlintresten, onverwachte opdrachten, reservepot in het geval van
externe situatie (winteromstandigheden, winterschade,…).
Financieringsbronnen.
•
•
•

kredieten voor de eigenlijke uitvoering van de verschillende onderhoudswerken aan gewestwegen en
de ermee samenhangende elektrische installaties,
specifieke werkingskredieten voor het onderhoud van het materieel,
investeringskredieten voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, voertuigen
en materieel.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12.01 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties,
inzonderheid het onderhoud en herstel van het regiematerieel.

NGK
GVK
GOK

Krediet
495

2004
Uitvoering % Krediet
100,0
487

2005
Uitvoering %
100,0

2006
Krediet
510

2007
Krediet
616

Voor 2007 wordt het constant beleid van 2006 verdergezet, met dien verstande dat 80.000 euro van pr. 66.10
– b.a. 12.01 (specifieke werkingskosten) van de vroegere administratie AOSO en 20.000 euro van pr. 69.9 –
ba 12.28 van het secretariaat generaal wordt overgeheveld naar pr. 63.10 – b.a. 12.01, daar de vroegere
administratie van AOSO in het kader van BBB vanaf 01/04/2006 ressorteert onder de IVA Infrastructuur en
een deel van de middelen van deze basisallocatie vanaf 01/01/2007 dan ook worden overgedragen naar de
begroting van de IVA Infrastructuur.
Basisallocatie 14.08 : Uitgaven met betrekking tot het beheer van het autosnelwegen- en wegennet en
aanhorigheden met inbegrip van de winterdienst en het gewone onderhoud van de regiegebouwen.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

88.751
88.352

100,0
92,0

2005
Uitvoering %

89.816
89.412

100,0
91,2

2006
Krediet
89.954
89.545

2007
Krediet
90.966
90.961

Constant beleid
De IVA Infrastructuur staat in voor het onderhoud, de exploitatie en het beheer van het wegen- en
autowegennet en de aanhorigheden.
Hierbij horen tevens het verzekeren van de winterdienst en het gewone onderhoud aan de regiegebouwen.
Het betreft werken zoals het maaien en snoeien van beplantingen, vegen van wegen, onderhoud van de
signalisatie, sneeuwruimen en zoutstrooien in de winter, kortom alle onderhoudswerken met een repetitief
karakter.
De IVA Infrastructuur draagt de verantwoordelijkheid om het beheer, onderhoud en exploitatie van het
wegennet op een zodanige manier uit te voeren dat een optimale dienstverlening wordt verzekerd.
Het benodigde krediet op deze basisallocatie wordt berekend op basis van het aantal en de prijs van de
contracten met private aannemers voor het uitvoeren van de onderhoudswerken en de winterdienst, met
daarnaast de werken die door eigen personeel worden uitgevoerd.
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De noodwendigheid van de voorgestelde kredieten werd in het verleden steeds algemeen aanvaard opdat een
minimale dienstverlening inzake het wegenonderhoud naar de burger toe wordt gewaarborgd.
Voor 2007 wordt het constant beleid van 2006 verdergezet.
Basisallocatie 14.09 : Uitgaven met betrekking tot de exploitatie-, onderhouds- en beheerskosten van
elektrische en elektromechanische inrichtingen aangelegd op het autosnelwegen- en wegennet.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

38.458
34.978

100,0
100,0

2005
Uitvoering %

42.156
40.163

100,0
93,1

2006
Krediet

2007
Krediet

42.697
42.697

43.199
40.480

Voor 2007 wordt het constant beleid van 2006 verdergezet en wordt een extra krediet bekomen van 22.000
euro : ingevolge de aanpassing van de verkeerswet werden in de omgeving van 246 scholen gelegen langs
gewestwegen variabele verkeersborden “zone 30” geïnstalleerd. Het merendeel van deze installaties is nog
onder waarborg tot eind 2007. Het energieverbruik van deze installaties is echter reeds in 2007 ten laste van
het Vlaams Gewest.
Van één derde van de 246 installaties zijn de borden permanent verlicht (hetzij met de melding “30 km” bij
het begin en het einde van de schooluren, hetzij met de melding “50 km” op andere tijdstippen). Het verbruik
van deze installaties wordt geraamd op 1.800 kWh per jaar. De overige installaties die slechts oplichten bij
het begin en het einde van de schooluren, verbruiken ongeveer 600 kWh per jaar.
Aangezien 1 kWh 8,6 eurocent (BTW, taksen en bijdragen inbegrepen) kost, kan de meerkost aan energie
worden geraamd op : [(1.800kWh x 82 scholen) + (600kWh x 164 scholen)] x 8,6 eurocent/kWh = 21.156
euro, afgerond 22.000 euro per jaar.
Basisallocatie 41.01 : Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer LSO (werkingsmiddelen).
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
4.959
100,0
5.016
100,0
5.086
5.539

Voor 2007 worden de kredieten voor investeringen (pr. 63.10 – b.a. 61.01) volledig geïntegreerd in de
kredieten voor onderhoud en werking (pr. 63.10 – b.a. 41.01).
Reden : naar aanleiding van de omzendbrief FB.AC/2005.3 met betrekking tot vermogensgoederen blijkt dat
bepaalde werken die vroeger als vernieuwingsinvesteringen geboekt werden, nu bij de werkingsuitgaven
dienen opgenomen.
Basisallocatie 61.01 : Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer LSO (kapitaaluitgaven).
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
179
100,0

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
182
100,0

2007
Krediet
365

0

Voor 2007 worden de kredieten voor investeringen (pr. 63.10 – b.a. 61.01) volledig geïntegreerd in de
kredieten voor onderhoud en werking (pr. 63.10 – b.a. 41.01).
Reden : naar aanleiding van de omzendbrief FB.AC/2005.3 met betrekking tot vermogensgoederen blijkt dat
bepaalde werken die vroeger als vernieuwingsinvesteringen geboekt werden, nu bij de werkingsuitgaven
dienen opgenomen.
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Basisallocatie 73.25 : Oprichting, verwerving, verbouwing en geschiktmaking en groot onderhoud van
gebouwen voor het exploiteren en onderhouden van het wegennet.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
1.839
1.744

100,0
100,0

2005
Uitvoering %
1.871
1.740

2006
Krediet

100,0
73,8

2007
Krediet
1.903
1.769

1.932
1.796

Het krediet op deze basisallocatie wordt gebruikt voor :
 Het oprichten, onderhouden en aanpassen van horizontale en verticale zoutsilo's en loodsen voor de
winterdienst.
 Het opfrissen en herstellen van de regiegebouwen.
 Het aanpassen volgens inspectieverslagen VGV en de milieuwetgeving (VLAREM II) en verbouwen
(moderniseren) van de regiegebouwen.
Het betreft hier een verderzetting van het gevoerde constant beleid in 2006.
Basisallocatie 74.03 : Aankoop van specifieke machines, materiaal en vervoermiddelen te land.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
1.997
100,0
2.034
100,0
2.068
2.199

Op deze basisallocatie worden momenteel volgende goederen aangekocht :
1. Vervoermiddelen
- specifieke voertuigen voor de wegenregies (vrachtwagens en polyvalente voertuigen).
2. Rollend materieel en machines
- materieel winterdienst (zoutstrooiers, sneeuwploegen, laders);
- ander materieel en machines voor de wegenregies (aanhangwagens, signalisatiewagens,
botsabsorbeerders, hoogtewerkers, …).
3. Niet-rollend materieel en machines
- topografisch en signalisatiematerieel:
- onderzoek- en meetapparatuur voor de afdelingen Wegenbouwkunde en Verkeerskunde.
Voor 2007 wordt het constant beleid van 2006 verdergezet, met dien verstande dat 100.000 euro van pr.
66.10 – b.a. 74.01 (specifieke machines/materieel) van de vroegere administratie AOSO wordt overgeheveld
naar pr. 63.10 – b.a. 74.03, daar de vroegere administratie van AOSO in het kader van BBB vanaf
01/04/2006 ressorteert onder de IVA Infrastructuur en een deel van de middelen van deze basisallocatie
vanaf 01/01/2007 dan ook worden overgedragen naar de begroting van de IVA Infrastructuur.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 63.1
DAB LINKERSCHELDEOEVER
BEGROTING 2007
(in duizend euro)

Ontvangsten
ESR code
08.20
46.10
66.10

Artikel
266I0820
266I4610
266I4611

28.10
48.12
66.12
76.12
Totaal Ontvangsten

266I2810
266I4812
266I6616
266I7612

Omschrijving
Overgedragen saldo
Dotatie DAB Linkerscheldeoever (werking)
Dotatie DAB Linkerscheldeoever
(investeringen)
Verhuur en concessie gronden
Andere inkomsten
Nog te ontv.onbelaste dot.vorig begrotingsjaar
Verkoop van gronden

BC 2006
2.308
5.086
365

BO 2007
1.687
5.539
0

65
30
0
p.m.
7.854

65
30
0
p.m.
7.321

(in duizend euro)

Uitgaven
ESR code COFOG
03.22
11.00

11.33
12.10
12.11
12.11
12.11
12.30
14.10

14.10

14.10
14.10
73.11
74.00
Totaal uitgaven

Artikel

Omschrijving

4510 366I032 Over te dragen saldo
2
4510 366I110 Salarissen en toelagen voor het personeel,
0
pensioenen en pensioenbijdragen voor oudpersoneelsleden
4510 366I113 Pensioenbijdragen artikel 12bis, § 2 wet van
3
28 april 1958
5400 366I121 Onderhoud van natuurgebied
0
4510 366I121 Algemene werkingskosten met uitsluiting
1
van huurgelden, vorming en informatica
4510 366I121 Allerhande uitgaven in verband met vorming
5
en opleiding
4510 366I121 Werkingskosten informatica, inclusief
6
ontwikkelingskosten
4510 366I123 Specifieke werkingskosten andere dan deze
0
bedoeld in de overige basisallocaties
4510 366I141 Uitgaven met betrekking tot de exploitatie-,
0
onderhouds- en beheerskosten van elektrische
en elektromechanische inrichtingen in de
tunnels
4510 366I141 Exploitatie- en gewone onderhoudskosten
1
van de elektrische en elektromechanische
inrichtingen langs de Schelde
4510 366I141 Uitgaven m.b.t. het beheer van de tunnels en
2
aanhorigheden m.i.v. de winterdienst
4510 366I141 Onderhoud zonder meerwaarde van gebouwen
3
in eigendom of gehuurd
4510 366I731 Vernieuwingsinvesteringen om de veiligheid
1
te garanderen
4510 366I740 Aankoop van machines, meubilair, materiaal
0
en vervoermiddelen

BC 2006
BO 2007
GVK GOK GVK GOK
1.687
1.130
2.600

2.600

2.645

2.645

1.500

1.500

1 500

1 500

25

47

25

27

253

273

253

274

20

23

20

20

10

10

10

10

30

30

30

30

580

792

1.058

1.106

90

147

90

98

104

155

104

113

25

41

25

25

435

430

-

265

78

119

78

78

5.750

7.854

5.838

7.321
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RESERVEFONDS
(in duizend euro)

Ontvangsten
ESR code

Artikel

Omschrijving
Overgedragen saldo
Toewijzing

2006

Totaal ontvangsten

2007
751

751

751

751

Uitgaven
ESR code

Artikel

Omschrijving

2006

Totaal uitgaven

2007

0

0

Saldo reservefonds
ESR code

Artikel

Omschrijving

2006

Totaal saldo

2007

751

De begroting 2007 werd opgesteld na een evaluatie van de uitvoering van de begroting 2005 en met de
cijfers van de begroting 2006 na de eerste budgetcontrole.

Ontvangsten
Vastleggingen
Ordonnanceringen

2006
7.854
5.750
7.854

(in duizend euro)
2007
7.321
5.838
7.321

Ontvangsten
ESR 08.20 – Artikel 266I0820 – Overgedragen saldo
2006
2.308

2007
1.687

(in duizend euro)
Verschil in plus of min
- 621

ESR 46.10 – Artikel 266I4610 – Dotatie voor werking
2006
5.086

2007
5.539

(in duizend euro)
Verschil in plus of min
+ 453

751
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De dotatie voor werking stijgt met 453.000 euro :
- 45.000 euro meeruitgave door indexering lonen
- 365.000 euro die in 2006 in de begroting voorkwam als dotatie voor investeringen.
43.000 euro indexstijging

ESR 46.11 – Artikel 266I4611 – Dotatie voor investeringen
2006
365

(in duizend euro)
Verschil in plus of min
- 365

2007
0

Naar aanleiding van de omzendbrief FB.AC/2005.3 met betrekking tot vermogensgoederen worden de
werken die vroeger budgettair als vernieuwingsinvesteringen geboekt werden, nu bij de werkingsuitgaven
opgenomen.
Uitgaven
ESR 03.22 – Artikel 366I0322 – Over te dragen saldo
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
0
1.687

2007
0
1.130

Verschil in plus of min
0
- 557

2007
2.645
2.645

Verschil in plus of min
+ 45
+ 45

ESR 11.00 – Artikel 366I1100 - Lonen
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
2.600
2.600

Dit bedrag is berekend op 51 personeelsleden die nu al in dienst zijn + 3 personen van het niveau C waarvan
de werving is toegestaan. De stijging met 45.000 euro is te wijten aan indexatie.
Voor de berekening van het krediet 2007 wordt vertrokken van de gemiddelde reële personeelslast van de
eerste 4 maanden 2006 vermeerderd met de 3 personen die in dienst gaan treden, het vakantiegeld en de
eindejaarstoelage en rekening houdend met de indexaanpassing van 2 % voor het ganse jaar 2007.

ESR. 11.33 – Artikel 366I1133 – Pensioenbijdragen
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
1.500
1.500

2007
1.500
1.500

Verschil in plus of min
0
0

Op basis van de gegevens verstrekt door de Administratie van de Pensioenen wordt de pensioenlast voor
2006 geraamd op 1.453.671 euro.
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ESR 12.10 – Artikel 366I1210 – Onderhoud van natuurgebied
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
25
47

2007
25
27

Verschil in plus of min
0
- 20

In 2006 zal voor 22.000 euro aangegane verbintenissen van 2005 betaald worden.
In 2007 zal volgens de verwachtingen voor 2.000 euro aangegane verbintenissen van 2006 betaald worden.

ESR 12.11 – Artikel 366I1211 – Algemene werkingskosten met uitsluiting van huurgelden, vorming en
informatica
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
253
273

2007
253
274

Verschil in plus of min
0
+1

In 2006 zal voor 20.000 euro aangegane verbintenissen van 2005 betaald worden.
In 2007 zal volgens de verwachtingen voor 21.000 euro aangegane verbintenissen van 2006 betaald worden.

ESR 12.11 – Artikel 366I1215 - Vorming en opleiding
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
20
23

2007
20
20

Verschil in plus of min
0
-3

ESR 12.11 – Artikel 366I1216 – Werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingskosten
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
10
10

2007
10
10

Verschil in plus of min
0
0

ESR 12.30 – Artikel 366I1230 – Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige
basisallocaties
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
30
30

2007
30
30

Verschil in plus of min
0
0
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ESR 14.10 – Artikel 366I1410 – Uitgaven m.b.t. exploitatie-, onderhouds- en beheerskosten van elektrische
en elektromechanische inrichtingen in de tunnels
(in duizend euro)
GVK

2006
580

2007
1.058

Verschil in plus of min
+ 478

GOK

792

1.106

+ 314

Het onderhoud geschiedt voornamelijk op basis van contracten met gespecialiseerde firma's die tot stand
komen op basis van openbare aanbestedingen.
De betaling van het energieverbruik gebeurt op basis van de facturen van de stroomleveringsmaatschappij
waarmee na aanbesteding een contract werd afgesloten.
Naar aanleiding van de omzendbrief FB.AC/2005.3 met betrekking tot vermogensgoederen worden de
volgende werken die vroeger budgettair als vernieuwingsinvesteringen geboekt werden, nu bij de
werkingsuitgaven opgenomen en veroorzaken de stijging van dit krediet:
Vernieuwing aandrijving en PLC-sturing liften SAT
Brandbeveiliging dienstgebouwen WT en SAT
Vernieuwing roltraptreden SAT-LO
Vernieuwing telinstallatie tunnelgebruikers SAT
TOTAAL

p.m.
180.000
225.000
30.000
435.000

In 2006 zal voor 212.000 euro aangegane verbintenissen van 2005 betaald worden.
In 2007 zal volgens de verwachtingen voor 48.000 euro aangegane verbintenissen van 2006 betaald worden.
De voorziene middelen zijn strikt noodzakelijk om het bestaande patrimonium in goede staat te behouden en
naar behoren te laten functioneren.

ESR 14.10 – Artikel 366I1411 – Exploitatie- en gewone onderhoudskosten van de elektrische en
elektromechanische inrichtingen langs de Schelde
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
90
147

2007
90
98

Verschil in plus of min
0
- 49

In 2006 zal voor 57.000 euro aangegane verbintenissen van 2005 betaald worden.
In 2007 zal voor 8.000 euro aangegane verbintenissen van 2006 betaald worden.

ESR 14.10 – Artikel 366I1412 – Uitgaven m.b.t. het beheer van de tunnels en aanhorigheden m.i.v. de
winterdienst
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
104
155

2007
104
113

Verschil in plus of min
0
- 42

Voorlopig gebeurt het wassen van de wanden van de Waaslandtunnel door eigen personeel met een
tunnelboenauto die in 1978 werd aangekocht. Deze auto is dus al meer dan 20 jaar in gebruik en slijtage is
normaal. Tot op heden werden er geregeld (grotendeels in eigen beheer) herstellingen verricht, maar hoe
lang deze auto nog gebruiksklaar kan worden gehouden is moeilijk te voorzien. Indien de auto niet meer
gebruikt kan worden, zal er in 2007 rekening moeten gehouden worden met de meeruitgave van de
onderhoudsbeurten door een aannemer of de aanschaffing van een nieuwe tunnelboenauto.
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In 2006 zal voor 51.000 euro aangegane verbintenissen van 2005 betaald worden.
In 2007 zal voor 9.000 euro aangegane verbintenissen van 2006 betaald worden.
ESR 14.10 – Artikel 366I1413 – Onderhoud zonder meerwaarde van gebouwen in eigendom of gehuurd
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
25
41

2007
25
25

Verschil in plus of min
0
- 16

In 2006 zal voor 16.000 euro aangegane verbintenissen van 2005 betaald worden.
In 2007 zullen volgens de verwachtingen geen aangegane verbintenissen van 2006 betaald worden.
ESR 73.11 – Artikel 366I7311 – Vernieuwingsinvesteringen
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
435
430

2007
265

Verschil in plus of min
- 435
- 165

Naar aanleiding van de omzendbrief FB.AC/2005.3 met betrekking tot vermogensgoederen worden bepaalde
werken die vroeger budgettair als vernieuwingsinvesteringen geboekt werden, nu bij de werkingsuitgaven
opgenomen.

ESR 74.00 – Artikel 366I7400 – Aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen
(in duizend euro)
GVK
GOK

2006
78
119

2007
78
78

Verschil in plus of min
0
- 41

Aankoop van materiaal en voertuigen :
Vervangen versleten materiaal en meubilair
Toyota avensis 2,0-4D ter vervanging van een Opel Kadett KOTC 48 F (bouwjaar 1990)
Mercedes Sprinter 311CDI D 80 Kw ter vervanging van een Mercedes 13 307 D33
(bouwjaar 1985)
Totaal:

19.568
24.637
33.795
78.000
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PROGRAMMA 63.2
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
7.327
612.968
587.943

2004
Uitvoering %
100%
100%
100%

Krediet
612.038
57.413
94.347

2005
Uitvoering %
100%
100%
95%

2006
Krediet
658.586
72.618
71.516

2007
Krediet
752.641
66.626
73.438

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Beleidsmissie van de Vlaamse Regering :
De nog steeds toenemende mobiliteitsgroei vraagt om duurzame maatregelen om de verkeersveiligheid te
verhogen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te waarborgen.
A. Strategische doelstellingen
Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt een duurzame mobiliteit nagestreefd door middel van
volgende doelstellingen :
1) De verplaatsingsmogelijkheden van de verschillende bevolkingsgroepen op een selectieve en
verantwoorde manier waarborgen.
2) Op een selectieve manier de bereikbaarheid van de Vlaamse economische knooppunten en poorten
waarborgen.
3) De verkeersonveiligheid verder terugdringen.
4) De verkeersleefbaarheid verbeteren, zelfs al neemt de mobiliteit toe.
5) De schade aan milieu en natuur terugdringen, zelfs al neemt de mobiliteit toe.

De doelgroep bestaat duidelijk uit de volledige Vlaamse bevolking, iedereen heeft baat bij het streven
naar een duurzame mobiliteit met een grotere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.
Speciale aandacht gaat ook naar dat deel van de bevolking dat niet over eigen vervoer beschikt. Via de
basismobiliteit wil men in heel Vlaanderen juist die personen de kans geven om zich te verplaatsen en
deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
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B. Operationele doelstellingen
Wanneer we de strategische doelstellingen vertalen naar operationele doelstellingen voor de VVM De Lijn
komen we de volgende :
1. Het openbaar vervoer garandeert een recht op mobiliteit
De mogelijkheid om je te verplaatsen is een noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk leven. Verplaatsingen doen de economie en het sociale leven draaien. Door het
systematisch invoeren van de basismobiliteit in Vlaanderen zorgt De Lijn ervoor dat iedereen een
minimumaanbod ter beschikking heeft. Tegen eind 2006 is ervoor gezorgd dat 90 % van de Vlamingen van
basismobiliteit kunnen genieten. Vanaf 2007 komt het erop aan deze basismobiliteit te consolideren en,
onder meer met het oog op een zo efficiënt mogelijke inzet van de gemeenschapsmiddelen, naargelang de
reële vraag op het terrein, waar nodig aan te passen.
2. het openbaar vervoer dient toegankelijk te zijn
Een goed openbaar vervoer streeft ernaar zoveel mogelijk drempels weg te werken die de toegang tot dit
vervoer beperken. Er wordt systematisch verder gewerkt aan het verlagen van de fysieke drempels van zowel
voertuigen als infrastructuur. Om het vervoerssysteem sociaal duurzaam te houden moeten ook de financiële
drempels tot een minimum beperkt te blijven, zodat mobiliteit ook betaalbaar blijft voor iedereen.
3. het openbaar vervoer draagt bij tot de bereikbaarheid in Vlaanderen
Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol bij het bereikbaar houden van onze steden. Het ontwikkelen
van openbaar vervoersnetten rond de grote steden moet dan ook een prioriteit zijn.
De reissnelheid is een belangrijk aspect inzake het verbeteren van de bereikbaarheid. Om het openbaar
vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de wagen te laten zijn, moet het een concurrentiële snelheid
kunnen aanbieden. Het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer is hier een belangrijke
doelstelling. Het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen stelt dat de gemiddelde reistijd van het openbaar
vervoer maximaal 30% hoger mag liggen dan de gemiddelde reistijd van het autoverkeer, wil het openbaar
vervoer concurentieel zijn aan de wagen.
4. het openbaar vervoer draagt bij tot een beperking van de schade aan het milieu
Hierbij zorgen de Europese normen inzake voertuigemissies, brandstoffen en motorgeluid reeds een
belangrijke leidraad. Het openbaar vervoer kan hier een voorbeeldfunctie vervullen. Op die manier kan het
openbaar vervoer een significante bijdrage leveren tot het bereiken van, onder meer, de Kyotodoelstellingen.
C. Instrumenten
De beheersovereenkomt tussen de VVM en de Vlaamse regering, goedgekeurd op 3 oktober 2003, is het
belangrijkste instrument om bovenstaande doelstellingen te bereiken.
Zij loopt van 1 juli 2003 tot en met 31 december 2009.
De beheersovereenkomst toont de wijze aan waarop uitvoering wordt gegeven aan het openbaar
vervoerbeleid zoals dat via de decreten en besluiten van de Vlaamse regering is vastgelegd. Essentieel zijn de
doelstellingen op het vlak van de basismobiliteit en het netmanagement.
Dat heeft geresulteerd in operationele doelstellingen en verplichtingen voor De Lijn die onder andere
betrekking hebben op het aanbod, de informatieverstrekking en promotie, de investeringen, de
mobiliteitsconvenants en de klantvriendelijkheid.
De verplichtingen van het Vlaamse Gewest zijn gerangschikt in drie grote categorieën, met name algemene
verplichtingen inzake beleidsvoorbereiding en goedkeuring van projecten, financiële engagementen en
afspraken over het flankerend beleid zoals bijvoorbeeld de doorstromingsmaatregelen voor het openbaar
vervoer.
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Een aantal bijzondere verbintenissen tussen De Lijn en de Vlaamse regering werden opgenomen in een
specifiek gedeelte. Daartoe behoren onder meer verbintenissen inzake tarieven, samenwerkingsakkoorden
met andere vervoermaatschappijen, mobiliteitsmanagement en leerlingenvervoer.

Om het ambitieuze mobiliteitsbeleid van de Vlaamse regering te helpen waarmaken, kan De Lijn in 2007
rekenen op 839,5 miljoen euro (incl. De middelen op het VIF). De belangrijkste posten zijn :
• de algemene exploitatiedotatie (725 miljoen euro in 2007)
Sinds de 1e budgetcontrole 2004 zijn ook de kredieten van andere exploitatiedotaties naar deze globale
exploitatiedotatie overgeheveld. Het gaat hierbij onder meer om :
- de compensatie voor ontvangstenderving en bijkomende kosten ten gevolge van door de Vlaamse regering
goedgekeurde tariefmaatregelen.
- de toelagen ingevolge het decreet basismobiliteit
- de toelagen voor de projecten in het kader van het netmanagement
- de dotatie voor het inrichten van leerlingenvervoer
• de investeringsdotatie
Deze is samengesteld uit volgende onderdelen :
- de investeringsdotatie op de algemene uitgavenbegroting : 65,8 mio euro voor 2007
- de investeringsdotatie op het VIF : 20 mio euro voor 2007

De Lijn moet haar exploitatierekening minimaal in evenwicht afsluiten.

Ook het decreet van 20 april 2001 (en de bijhorende uitvoeringsbesluiten) betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg is sinds zijn goedkeuring door het Vlaamse Parlement in maart 2001 een
belangrijk instrument voor de uitwerking van het beleid.
Hieronder wordt kort de goedgekeurde uitvoeringsbesluiten weergegeven :
−
−
−
−
−
−

het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere
vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer;
het besluit van de Vlaamse regering van 29 november 2002 betreffende de basismobiliteit in het
Vlaamse Gewest;
het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 betreffende het netmanagement;
het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder;
het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 betreffende de rapportering over het
personenvervoer over de weg.
het besluit van 14 juli 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM .

D. Prestaties
Naast het instandhouden van het huidige aanbod van openbaar vervoer op een gelijkwaardig niveau, inclusief het
consolideren van de basismobiliteit rekening houdend met de voorziene evaluatieprocedures, zullen de middelen in
2007 vooral aangewend worden voor de realisatie van volgende initiatieven :

1) Implementatie van het netmanagement
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- Door het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer werd de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn belast met het opstellen van het netmanagement. Dit netmanagement
werd op 13 december 2002 door de Vlaamse regering goedgekeurd.

-

Het netmanagement heeft tot doel de realisatie van de basismobiliteit en de doelmatige en efficiënte
organisatie van het geregeld vervoer, waarbij maximaal tegemoetgekomen wordt aan de
verplaatsingsbehoeften en verplaatsingsstromen. Het omvat ten minste de regels en de criteria inzake
de gevolgde reisweg, de exploitatiewijze, het bedieningsniveau, het comfort in de ruime zin en de
halte-infrastructuur, de informatie aan de burger in het algemeen en de informatie aan de
stopplaatsen omtrent het aanbod van geregeld vervoer, de eventuele uitbreiding of verhoging van de
bedieningsfrequenties, de eventuele verhoging van de bedieningstijden, de doelstellingen met
betrekking tot de commerciële snelheid en de minimaal te bedienen aantrekkingspolen binnen het te
bedienen gebied.

-

In het kader daarvan wordt een jaarprogramma netmanagement opgesteld. Daarbij wordt enerzijds
uitgegaan van de resultaten van modelmatige potentieelonderzoeken, die op dit ogenblik al
voorhanden zijn, en anderzijds op selectiecriteria die hun oorsprong vinden in het besluit zelf en in
de ermee verbonden beleidsaccenten. Conform het regeerakkoord wordt prioriteit gegeven aan het
waar nodig oplossen van structurele capaciteitsproblemen en aan projecten die een modale
verschuiving in het woon-werk en het woon-schoolverkeer kunnen teweegbrengen.

-

Vanaf 2007 zullen de 1e projecten netmanagement gefinancierd en op het terrein gestart worden.
Hierbij wordt de convenantprocedure gevolgd, wat onder meer betekent dat elk project aan de
bevoegde provinciale openbaar vervoercommissie wordt voorgelegd en nadien ook door deze
commissie zal worden geëvalueerd.

2) verderzetting van het convenantbeleid
-

Het convenantbeleid maakt het immers mogelijk om op een constructieve manier, op basis van
samenwerking tussen het Vlaams gewest, de lokale overheid en De Lijn projecten voor te bereiden,
op te starten en uit te werken. Op dit ogenblik worden het convenant en de diverse modules in
verschillende werkgroepen van de Task Force mobiliteitsconvenanten doorgelicht en geëvalueerd
met het doel tot een verdere verfijning en vereenvoudiging te komen.

-

Indien een project een bedieningsniveau voorziet dat boven de normen basismobiliteit ligt, dan
kadert dit project binnen het convenantbeleid. Deze situatie zal zich hoofdzakelijk voordoen in de
voorstedelijke en stedelijke gebieden.

-

Een kritische succesfactor voor de openbaar vervoerprojecten is dat de lokale overheid een aantal
engagementen op zich neemt, vooral op het vlak van doorstroming,duurzaam parkeerbeleid,
promotie van het openbaar vervoer. Een duidelijk engagement van de lokale partners op deze
vlakken vormt dan ook een voorwaarde voor het invoeren van projecten netmanagement.
De bestaande projecten module 9 (uitbreiding van het aanbod openbaar vervoer) worden ook in 2007
verder gezet mits een positieve evaluatie. Vanaf 2007 zullen de projecten netmanagement via het
convenantenbeleid ingevoerd worden.

-

-

Om de (auto)mobiliteit in Antwerpen en Gent te verlichten moet het tram- en busnet in en naar de
eerste en tweede gordel rond deze steden verder worden uitgebouwd tot op een hoog
kwaliteitsniveau. In Antwerpen wordt de uitbreiding richting Mortsel –Boechout en richting Deurne
– Wijnegem in 2007 concreet uitgewerkt. Ook de andere openbaar vervoerprojecten die een integraal
onderdeel vormen van het Masterplan Antwerpen worden, volgens de door de Vlaamse regering
daarvoor bepaalde timing, voorbereid. In Gent wordt het Pegasusplan Oost-Vlaanderen verder
geconcretiseerd. Zo wordt onder meer een gedetailleerde studie uitgevoerd van de in het Pegasusplan
voorziene verlenging van de tramlijn naar Zwijnaarde dorp (reeds vastgelegd).
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In 2006 werd het START-project opgestart. Inzake openbaar vervoer bestaat dit uit een geïntegreerd
pakket van 13 buslijnen, specifiek gericht op een betere ontsluiting van de luchthavensite, vooral gericht
op het woon–werkverkeer. Voor het START-programma heeft de Vlaamse regering in supplementaire
middelen voorzien, zowel voor exploitatie (22,8 miljoen euro) als voor investeringen in voertuigen (14,5
miljoen euro van budget 2006) en doorstroming.

4) verderzetting van het investeringsprogramma ter verbetering en modernisering van het stads- en
streekvervoer.
Verdere investeringen zijn noodzakelijk om de reiziger een kwalitatief hoogstaand, snel en comfortabel
openbaar vervoer te kunnen bieden. Het gaat hier o.a. om volgende projecten :
-

verdere uitbouw van de voorstedelijke tramnetten te Antwerpen en Gent
uitbouw van het gewestelijk expresnet rond Brussel
vernieuwing van het autobuspark teneinde een maximale levensduur van 14 jaar te bereiken
verdere aankoop van nieuwe trams
verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer (via verderzetten van de
verkeerslichtenbeïnvloeding en de uitbouw van eigen beddingen).
verbetering halte-accommodatie, reizigersinformatie, …
modernisering van de stel- en werkplaatsen (nieuwe voorschriften van VLAREM en VLAREBO)
duurzame milieuinvesteringen : plaatsen roetfilters op de autobussen

De in de meerjarenbegroting opgenomen investeringsmiddelen zullen niet volstaan om aan alle
dringende investeringsbehoeften te voorzien. Voor 2007 wordt daarom enerzijds een verhoging van de
kapitaalsubsidies voorgesteld, maar wordt anderzijds ook actief gezocht naar vormen van alternatieve
financiering, inclusief mogelijke Publiek – Private Samenwerkingsconstructies. Al in 2007 moeten
dergelijke vormen van alternatieve financiering De Lijn op het vlak van de investeringen meer
ademruimte geven.

5) Tarievenbeleid
-

Om een realistisch alternatief te bieden voor de auto heeft de reiziger niet alleen behoefte aan
kwaliteit, comfort, snelheid en stiptheid, maar ook aan een goede prijszetting. Het tarievenbeleid is
een uitstekend instrument om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken.

-

De voorbije jaren heeft De Lijn haar tarievenbeleid op een drastische manier hervormd. Er is gratis
openbaar vervoer ingevoerd voor een aantal specifieke doelgroepen, alle abonnementen zijn
systematisch omgezet in netabonnementen tegen een zeer aantrekkelijke prijs en derdebetalers
(vooral gemeenten) kunnen hun bijdrage leveren voor het stimuleren van het openbaar vervoer door
nog bijkomende kortingen toe te kennen. Ruim een derde van alle Vlaamse steden en gemeenten is
intussen derdebetaler.

-

In 2006 is een zware inspanning geleverd om de klant ertoe aan te zetten zoveel mogelijk zijn
vervoerbewijs in voorverkoop aan te schaffen. Met deze maatregelen is zowel een betere
doorstroming op bus en tram zelf beoogd, als een daling van de geldomloop op het voertuig. Daartoe
is een performant voorverkoopnet uitgebouwd. Bovendien is door het inbouwen van prijsspanning
tussen biljeten en kaarten aangeschaft op het voertuig en biljetten en kaarten in voorverkoop ook een
financiële voorverkoopstimulans. De realisaties van 2006 moeten ook op dit vlak in 2007 worden
geconsolideerd en waar mogelijk nog verbeterd.

-

Inzake ticketing werkt De Lijn actief mee aan de realisatie van een voor de drie Belgische stads- en
streekvervoerders en de NMBS geldig en klantvriendelijk elektronisch vervoerbewijs. In 2006 is
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daarover door alle bevoegde gewestministers en de bevoegde federale staatssecretaris een protocol
afgesloten.

6) Verhogen van de sociale veiligheid op bus en tram
De verharding in de samenleving manifesteert zich ook in de maatschappelijke microkosmos die het
openbaar vervoer is. In 2006 heeft De Lijn daarom, in samenwerking met alle stakeholders in het
openbaar vervoer, haar veiligheidsplan versneld geactualiseerd. Dit plan, genaamd ‘Veilig op Weg –
Reizigers en personeel op één lijn’, is in juli 2006 door de Vlaamse regering goedgekeurd. Het
omvat een geïntegreerde set van veiligheidsmaatregelen, zowel op het vlak van investeringen en
uitrusting, van inzet van bijkomend begeleidings- en controlepersoneel, van opleiding, van
communicatie en sensibilisering. Een belangrijk deel van deze projecten zal De Lijn realiseren door
interne verschuiving van middelen en optimalisaties. Maar in 2007 zijn voor de uitvoering van het
veiligheidsplan ook bijkomende middelen voorzien. De uitvoering wordt mee aangestuurd door de
stakeholders die het ook mee hebben geformuleerd. Ook het wetenschappelijk begeleidingscomité
dat bij de actualisering heeft geadviseerd, wordt verder bij de realisatie van het plan betrokken.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 41.01 : Dotatie aan de Vlaamse Vervoermaatschappij als bijdrage tot het evenwicht
van haar exploitatierekening, met inbegrip van de werkingskosten van de bijzondere studiediensten.

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering

Krediet
0

2005
Uitvoering

2006
Krediet
658.269

2007
Krediet
725.329

Dit evolutie van de kredieten op dit artikel moet samen worden bekeken met de evolutie van het artikel 41.02
Basisallocatie 41.02 : Dotatie aan de Vlaamse Vervoermaatschappij als bijdrage tot het evenwicht
van haar exploitatierekening.

GVK
GOK

Krediet
558.756
469.101

2004
Uitvoering
100%
100%

Krediet
612.038
638.784

2005
Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
0

Bij de 1e budgetcontrole 2004 werden de kredieten van de verschillende exploitatie-artikelen van de VVM
samengevoegd in een nieuw artikel, 31.02. hierdoor kon de VVM een aantal meerkosten (bvb. inzake
leerlingenvervoer, verzekeringen, heraanbesteding ritten, …) zelf opvangen en kon het risico inzake de
BTW-aftrekbaarheid voor de volledige dotatie gegarandeerd blijven. Omdat op dat ogenblik geen evenwicht
bestond tussen de GVK en GOK kredieten werd toen gekozen voor een gesplitst krediet. Intussen blijkt dat
dit een paar praktische problemen met zich meebrengt in verband met het financieren van de dotatie. Sinds
de begroting 2006 wordt dus opnieuw overgegaan tot een niet gesplitst krediet.
De verhoging van het krediet t.o.v. 2006 heeft te maken met volgende aanpassingen. Het begrotingsvoorstel
is opgemaakt op basis van de bepalingen van de Beheersovereenkomst 2003-2009 met de Vlaamse Regering.
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Vertrekbasis = dotatie 2006

658.269 Keuro

1. parameteraanpassingen

19.530 Keuro

Het gaat hier om volgende parameteraanpassingen uit de begroting van De Lijn:
personeel, verbruiken, brandstoffen, electriciteit, exploitanten loonaandeel, goederen en diensten,
afschrijvingen, waardeverminderingen, verzekeringen, financiële kosten en correctie eenmalige verhogingen
BC 2006
2. Andere aanpassingen
Continuïteit beslissingen 2006 mbt START-dossier.
In het kader van de START-project mbt de econmische ontwikkeling van de luchthavenregio werd beslist
om 13 nieuwe buslijnen op te starten.
Nieuwe lijnen 2007 kostprijs
Kostprijs lijnen opgestart in 2006 en reeds
opgenomen in dotatie 2006:
Meerkost 2007 :

22.860 Keuro
-5.730 Keuro
17.130 Keuro

17.130 Keuro,
5.000 Keuro

Rij- en rusttijden
Netmanagement
cfr Beslissingen meerjarenbegroting

18.000 Keuro

Veiligheidsplan
In het veiligheidsplan is volgende verhoging van de dotatie opgenomen:
6,4 mio euro extra exploitatiekosten en 1 mio euro voor de aflossing van leningen
voor veiligheidsinvesteringen.

7.400 Keuro

Totaal budget 2007 op art.41.01 :
Dotatie 2006 (na BC) =
Aanpassingen parameters en correcties:
Verderzetten START
Rij- en rusttijden
Netmanagement
Veiligheidsplan
Totaal dotatie 2007 :

658.269.000 euro
+ 19.530.000 euro
+ 17.130.000 euro
+ 5.000.000 euro
+ 18.000.000 euro
+ 7.400.000 euro
725.329.000 euro
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Basisallocatie 61.02 : In kapitaal omzetbare investeringsmiddelen VVM- De Lijn.

GVK
GOK

Krediet
53.286
34.735

2004
Uitvoering
100%
100%

Krediet
56.274
58.952

2005
Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
71.851
62.225

2007
Krediet
65.806
72.500

Het beschikbare bedrag op artikel 61.02 is al volgt samengesteld:
Krediet 2006 =

71.851 Keuro

Indexering
Vermindering éénmalige investeringen START in 2006:
Compensatie op art 63.01
Compensatie op art. 61.04
Extra krediet voor veiligheidsinvesteringen :
+ 2 mio euro recurrent
+ 5,5 mio euro éénmalig voor 2007

+ 1.078 Keuro
- 14.570 Keuro
- 167 Keuro
+ 114 Keuro

Totaal budget 2007:

65.806 Keuro

+ 7.500 Keuro

algemene beschouwing
Gezien het ontwerp investeringsprogramma 2007 nog ter goedkeuring dient voorgelegd aan de Raad van
Bestuur van De Lijn, agendering november, en de effectieve realisatie van het investeringsprogramma 2006
nog aanleiding kan geven tot substantiële verschuivingen, wordt onderstaande opgave onder voorbehoud
gegeven.
De investeringskredieten op de belangrijkste begrotingsartikels, met name 65.806.000 euro op
begrotingsartikel 61.02 en 20.249.000 euro op begrotingsartikel 51.11 (VIF), zullen niet volstaan om alle
noodzakelijke investeringen uit voeren (bvb. in uitvoering van contractuele bepalingen met andere partners).
De VVM zal in overleg met de Vlaamse regering alternatieve financieringsvormen onderzoeken voor een
aantal begrotingsposten zoals de aankoop van nieuwe bussen en gelede trams, de aanleg of verlenging van
nieuwe tramlijnen en de investeringen in nieuwe stelplaatsen. Privaat-Publieke samenwerking kan hierbij een
mogelijke oplossing bieden.
Oplossingsrichtingen investeringsbehoeften openbaar vervoer
Door de Raad van Bestuur van De Lijn is begin 2006 de aandacht van de minister van Mobiliteit en
van de Vlaamse regering gevraagd voor het feit dat met het geplafonneerde investeringsbedrag,
voorzien in de meerjarenbegroting, onmogelijk aan de dringende investeringsbehoeften kon worden
voldaan.
Na intern overleg binnen de kern is gevraagd dat gezocht zou worden naar creatieve methodes om
bijkomende investeringsmiddelen voor het openbaar vervoer te kunnen vrijmaken.
Deze oefening heeft geresulteerd in volgende oplossingsrichtingen.
1. Binnen het programma kapitaalsubsidies 2007 – 2009 zijn alle geplande investeringen opnieuw
gescreend en is de volle prioriteit gegeven aan de investeringen die strikt noodzakelijk zijn voor het
garanderen van de veiligheid (van klanten, personeel en derden) en de continuïteit van de dienstverlening.
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Voor het begrotingsjaar 2007 werd binnen de financiële marge “constant beleid” volgend
investeringsprogramma op begrotingsartikel 61.02 samengesteld:

■ VOERTUIGENPARK
− Aankoop lagevloertrams periode 2001-2005+2006 - 47+10 stuks voor Antwerpen , Gent, kust vanaf lot 4 25% KS, contractuele verplichtingen
− Aankoop quotum autobussen 2005 - 25% KS, contractuele verplichtingen
− Veiligheidsplan - Aanpassingen voertuigenpark in functie van agressie, veiligheid,
toegankelijkheid (veiligheidsplan punten 1.3 en 1.4, middelen VVM)
− Ombouw autobussen naar PPO (zuivere plantenolie) - proefproject 70 autobussen
■ UITBREIDING NET INFRASTRUCTUURGEBONDEN EXPLOITATIE
− Spoorlijnen Antwerpen - 0,800 km - tram- busbaan Dascottalei + keerlus Silsburg, uitvoering
■ DOORSTROMING
− Herinrichten van de wegenis en tramsporen in de Van Kerchovenstraat te Antwerpen, contractuele
verplichtingen
− Doorstroming Antwerpen - Nationalestraat t.o. Tropisch Instituut, uitvoering
− Stadsontwikkeling Gent-zuid, contractuele verplichtingen
− Doorstroming Gent - aanpassen trambruggen over de Schelde en de stadsring voor busgebruik,
contractuele verplichtingen
− Doorstroming Gent - herprofilering Sint-Baafsplein en Limburgstraat, contractuele verplichtingen
− PP01 Doorstroming Gent 2004 - diverse trajecten op stadswegenis, studie
− Verkeerslichtenbeïnvloeding gemeentewegen Vlaams-Brabant, studie
− Doorstroming - aanleg bussluizen ifv bestrijding van sluikverkeer op gemeentewegen VlaamsBrabant
− Doorstroming Vlaams-Brabant - diverse locaties stadswegenis - uitvoering en uitvoeringsstudie
− Doorstroming Geel - bussluis tussen de Markt en het station, uitvoering
− Doorstroming Hasselt - busbaan 11de Liniestraat, uitvoering
− Bussluis op de busbaan Kapermolenstraat te Hasselt, uitvoering
− Doorstroming Hasselt - verdwijnpalen op 2 locaties, uitvoering
− Doorstroming Oostende - busbaan Van Iseghemlaan, Torhoutsesteenweg, uitvoering
− Verkeerslichtenbeïnvloeding - mobiele uitrustingen voor detectie en identificatie voertuigen,
contractuele verplichtingen
− Uitrusten stelplaatsen met een testinstallatie voor BDI/TDI, uitvoering
■ EXPLOITATIEGEBONDEN INVESTERINGEN
− Stelplaats Punt aan de Lijn (Antwerpen), contractuele verplichtingen
− Stelplaats Hoboken - aanpassingswerken, contractuele verplichtingen studie
− Spoorlijnen Antwerpen - aanpassen voedingsnet aan evolutie trampark, studie en uitvoering
tractiestation Herentalsebaan
− Nieuwe stelplaats Boom – Krekelenberg, aankoop gronden
− Premetro Antwerpen - seininstall EMU vernieuwen, studie
− Stelplaats Gentbrugge - uitbreiding directiegebouw, contractuele verplichtingen
− Aanpassen tractienet Gent tgv gelede trams - op niet gewestwegenis, bouwwerken tractiestations
fase 3 en contractuele verplichtingen
− Nieuwe stelplaats Zomergem (en Nevele), aankoop gronden, regularisatie
− Nieuwe wisselsturingen tramnet Gent in functie van gelede trams, contractuele verplichtingen
− Nieuwe stelplaats regio Aalst, aankoop gronden
− Stelplaats Destelbergen – herinrichting, uitvoering
− Stationsomgeving Leuven - directiegebouw Vlaams-Brabant, verwerven volledig gebouw en
verbouwingswerken
− Nieuwe stelplaats Sint-Pieters-Leeuw, aankoop gronden
− Nieuwe stelplaats Leuven (kadert in project Leuven-Noord), aankoop gronden
− Nieuwe stelplaats luchthavenregio (+buffer Grimbergen), aankoop gronden
− Uitbreiding tramnet kust - verlenging van Adinkerke naar De Panne, contractuele verplichtingen
− Nieuwe stelplaats Brugge, veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering
− Spoorlijnen kust - afstandssturing tractienet, studie
− Tractieonderstations kust - fase 3 - Middelkerke "Krokodiel" - verbouwen en uitrusten, studie en

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1222

1219

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

uitvoering verbouwen
Tractieonderstations kust - fase 1 - Koksijde - bouwen en uitrusten, studie en uitvoering
verbouwen
Stelplaats Kortrijk - uitbreiding in functie van basismobiliteit, aankoop gronden en studie
Spoorlijnen kust - inrichten twee schakellokalen te Zeebrugge, contractuele verplichtingen
Stelplaats Oostende Brandariskaai - aanpassen sporenbundel en busparking ifv project
stationsomgeving (+extra tussenkasten en Hermelijnen), voorstudie architectuurwedstrijd
Vernieuwen rijdraad bovenleiding kusttramlijn - fase 5 - vak De Panne - Nieuwpoort 1,
contractuele verplichtingen
Vernieuwen rijdraad bovenleiding kusttramlijn - fase 6, uitvoering
Vernieuwen rijdraad bovenleiding kusttramlijn - fase 7, uitvoering
Tractieonderstations kust - fase 3 - Blankenberge - bouwen en uitrusting, studie en uitvoering
verbouwen
Radio uitrustingen voertuigen en vaste installaties, contractuele verplichtingen
Voorverkoopautomaten vervoerbewijzen (AVM) + (BO), contractuele verplichtingen
GPS uitrustingen voertuigen, contractuele verplichtingen
Ontwaardingsapparatuur op rollend materieel en vaste installaties, contractuele verplichtingen
Automatisering en beheer belbussysteem Oost- en West-Vlaanderen en Limburg, contractuele
verplichtingen
Prioritaire stelplaatsen 2005 - Oudenaarde, Zomergem, Broechem, Overijse, Tongeren - studie

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

■ ONTHAALINFRASTRUCTUUR
− Autobusstation Mol, contractuele verplichtingen
− Premetro Antwerpen Station Diamant - vernieuwingswerken ifv HST-werken NMBS, uitvoering
− Stationsomgeving stopplaats Noorderkempen (Brecht) - aanleg, studie en uitvoering
− Premetro Antwerpen - 2003 - hydraulische liften station Meir, uitvoering
− Premetro Antwerpen - 2004 - hydraulische liften station Sport, uitvoering
− Premetro Antwerpen - vernieuwen buitenroltrappen en revisie binnenroltrappen 1ste vak,
uitvoering fase 1B
− Premetro Antwerpen - toegankelijkheid station Meir - verlichting en sasdeuren, contractuele
verplichtingen
− Premetro Antwerpen - toegankelijkheid station Plantin - verlichting en sasdeuren, contractuele
verplichtingen
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Premetro Antwerpen - renovatie premetrostation Meir, studie
Hoofdhalte Wilrijk – Bist, uitvoering

Herinrichten Korenmarkt-Cataloniëstraat en omgeving te Gent, studie en uitvoering
Sint-Niklaas Margaretaplan, contractuele verplichtingen
Stationsomgeving Wetteren, contractuele verplichtingen
Autobusstation Brakel, contractuele verplichtingen
Stationsomgeving Sint-Niklaas, contractuele verplichtingen
Hoofdhalte Keerbergen, contractuele verplichtingen
Autobusstation Tienen, contractuele verplichtingen
Stationsomgeving Vilvoorde - nieuw autobusstation, aankoop gronden
Autobusstation Genk - toegankelijkheid perrons, uitvoering
Stationsomgeving Hasselt - stedenbouwkundig project, kosten projectmanagement
Plaatsen systeem elektronisch vraagafhankelijke haltes entiteit Limburg, proefproject
Aanpassen halteaccommodatie Europalaan te Genk, contractuele verplichtingen
Autobusstation Hasselt - vervangen beton straatstenen (2005), uitvoering
Herinrichten stationsplein Menen, contractuele verplichtingen
Autobusstation Kortrijk, contractuele verplichtingen
Vervangen lijnwinkels kust, uitvoering
Stationsomgeving Knokke - tram- en busstation met nieuwe aansluitlus 1,240 km, uitvoering
Stationsomgeving Brugge - 2004 - herstellen klinkerbestrating busbaan, uitvoering
Uitbouw hoofdhalten (provisies)
Veiligheidsplan - Camerabewaking: 30 belangrijkste busstations uit te rusten met camera's
(veiligheidsplan punt 1.2.4, nieuwe middelen), uitvoering
− Veiligheidsplan - Camerabewaking: uitrusten 11 premetrostations Antwerpen met richtbare en
zoembare camera's (veiligheidsplan punt 1.2.3, nieuwe middelen), uitvoering

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
−

1220

1223

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Veiligheidsplan - Auditieve halteaankondiging 12 stations (veiligheidsplan punt 7, middelen
VVM), uitvoering fase 1 van 2

■ DUURZAME MILIEU-INVESTERINGEN
−

Stelplaats Tremelo - herinrichting ifv milieuwetgeving, studie

−

Stelplaats Westerlo - herinrichting ifv milieuwetgeving, studie

−

Stelplaats Mol - herinrichting ifv milieuwetgeving, studie

−

Stelplaats Malle - herinrichting ifv milieuwetgeving, uitvoering

−

Stelplaats Broechem - herinrichting ifv milieuwetgeving, uitvoering

−

Stelplaats Sint-Lievens-Houtem – herinrichting, studie

−

Stelplaats Oudenaarde – herinrichting, uitvoering

−
−

Stelplaats Gentbrugge - herinrichting ifv milieuwetgeving, studie
Herinrichten stelplaats Dilbeek, contractuele verplichtingen

−

Herinrichten stelplaats Haacht, studie contractuele verplichtingen

−

Stelplaats Tielt-Winge - Vlarem en renovatie, voorbereidende opmetingen

−
−
−

Stelplaats Lanaken – aanpassingswerken, studie
Roetfilters op autobussen met EURO-2 motor - 765 stuks, eindfase
Roetfilters + SCR voor autobussen met EURO-3 motor - 712 stuks, fase 1+2 van 3

■ SPOORVERNIEUWING
− Spoorvernieuwing Antwerpen – Brederodestraat, contractuele verplichtingen
−
−
−
−

Spoorlijnen Antwerpen - Cruyslei - vernieuwen wegdek in spoorzone, uitvoering
Premetro Antwerpen - vervangen droge door natte brandleidingen, contractuele verplichtingen
Spoorvernieuwing Antwerpen - premetro - periode 2006-2007, uitvoering
Spoornet Antwerpen - elektrificeren wissels bestaande net ingevolge nieuwe stelplaats
Deurne/Wijnegem, uitvoering

−
−
−

Spoorvernieuwing Gent - Elisabethlaan 0,250 km, studie
Spoorvernieuwing Gent - Gebroeders De Smetstraat, contractuele verplichtingen
Studie toegankelijkheid gebouwen en rollend materieel voor mindervaliden, contractuele
verplichtingen

■ HISTORISCH PATRIMONIUM
− Industrieel historisch patrimonium - restauratie rollend materieel
■ EFFECT NOG NIET BEPAALD
− Provisie voor contractuele verplichtingen

2. Alternatieve financiering wordt voorgesteld voor:





De aankoop van rollend materieel
De bouw van nieuwe stelplaatsen
Nieuwe of te verlengen tramlijnen
Het project Retibo, registratie, ticketing en boordcomputer (geïntegreerd concept)
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Er dient nog nagegaan te worden of voor het beste resultaat een beroep moet worden gedaan op echte PPSconstructies (wellicht aangewezen voor de nieuwe tramlijnen) of op andere financieringsmethodes zoals
operationele leasing (wellicht aangewezen voor de aankoop van het rollend materieel en de bouw van
nieuwe stelplaatsen). Voor het project Retibo dient eveneens nader onderzocht welke de meest aangewezen
financieringswijze is.
Investeringsprogramma 2007-2009 – alternatieve financiering, implementatie vanaf 2007
Rollend materieel
−
−
−
−

Aankoop lagevloertrams periode 2007-2012 - 98 stuks voor Antwerpen, Gent en kust - 60 stuks tlv
VVM - lot 1 t/m 3 (2007-2009) - 100% OL
Aankoop quotum autobussen 2007 - 100% OL
Aankoop quotum autobussen 2008 - 100% OL
Aankoop quotum autobussen 2009 - 100% OL

Nieuwe stelplaatsen
−

Nieuwe stelplaats Boom - Krekelenberg (AWV project nr. 0510)

−

Nieuwe stel- en werkplaatsen trams en bussen regio Gent - Wissenhage

−

Nieuwe stelplaats Sint-Niklaas

−

Nieuwe stelplaats Zomergem (en Nevele)

−

Nieuwe stelplaats regio Aalst

−

Nieuwe stelplaats Overijse

−

Nieuwe stelplaats Sint-Pieters-Leeuw

−

Nieuwe stelplaats Leuven (kadert in project Leuven-Noord)

−

Nieuwe stelplaats luchthavenregio (+buffer Grimbergen)

−

Nieuwe stelplaats Tongeren

−

Stationsomgeving Hasselt - stedenbouwkundig project - nieuwe stelplaats autobussen (afz site)

−

Stationsomgeving Hasselt - stedenbouwkundig project - nieuw directiegebouw (site
stationsomgeving - intergratie kantorencomplex)

−

Nieuwe stelplaats Brugge

Tramlijnen
■ UITBREIDING NET INFRASTRUCTUURGEBONDEN EXPLOITATIE
− Pegasus Antwerpen - verlengen tramlijn - 10 km - Brasschaat
− PP03 Uitbreiden tramnet regio Gent - lijn 4 - 2,2 km - Zwijnaarde-Meulestede - segment 1:
Zwijnaarde-Sint-Pietersstation (Zwijnaarde-brug - Zwijnaarde-dorp)
− Spartacus Limburg - spoorinfrastructuur - as 1 - 33,3 km - Hasselt-Maastricht
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Retibo
−

RETIBO, Registratie, Ticketing, Boordcomputers - (3 jaar) geïntegreerd systeem

Begrotingsartikelop het VIF
Basisallocatie 363F6141 : Investeringssubsidies aan de VVM (De Lijn) ter verbetering van de infrastructuur
van het openbaar vervoer op de wegen in samenhang met de verbetering van de verkeersveiligheid,
verkeersleefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid, alsmede uitgaven m.b.t. de beveiliging van het
personeel en de openbaar vervoergebruikers.

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
Macht.

2004
Uitvoering % Krediet
17394
29861

100,0
100,0

2005
Uitvoering %
19655
26975

2006
Krediet

100,0
100,0

2007
Krediet
19950
19655

Voornaamste projecten binnen constant beleid – begrotingsjaar 2007
■ VOERTUIGENPARK
− nihil
■ UITBREIDING NET INFRASTRUCTUURGEBONDEN EXPLOITATIE
− Verlenging tramlijn 3, Bredabaan te Merksem, contractuele verplichtingen
− Verlenging tramlijn naar Zwijndrecht, contractuele verplichtingen
− Verlenging tramlijn 1 naar Flanders Expo, contractuele verplichtingen
■ DOORSTROMING
− Doorstroming Antwerpen - vrije tram- busbaan Sint-Bernardsesteenweg - fase 1, contractuele
verplichtingen
− Oost-West as te Antwerpen, contractuele verplichtingen
− Aanleg vrije tram- busbaan op de Leien te Antwerpen - vak Bolivarplaats - Maria-Theresialei,
contractuele verplichtingen (AWV project nr. x10/46, 2687, 3411)
− Doorstroming Antwerpen N1 - vrije tram- busbaan Antwerpsestraat (H. Kuijpersstraat) tot Mortsel
gemeenteplein, contractuele verplichtingen
− Doorstroming Antwerpen - knelpunten openbaar vervoer op grondgebied arrondissement
Antwerpen, contractuele verplichtingen
− Doorstroming N12 Antwerpen-Deurne - Turnhoutsebaan - tracé Schotensteenweg tot Singel,
uitvoering
− Tram- busbaan Gent - Groot Brittanniëlaan - Koning Albertlaan, contractuele verplichtingen
− PP02 Doorstroming N9 Gent - tram- busbaan Brusselsesteenweg - vak Schooldreef-Hovenierstraat
(eigen bedding), studie
− PP02 Doorstroming N9 Gent - tram- busbaan Brusselsesteenweg - vak Hovenierstraat-Keizerpoort
(eigen bedding), studie
− PP02 Doorstroming Gent N9 - Brusselsesteenweg - verbreding Keizerpoortbruggen, studie
− PP01 Doorstroming N414 Gent - heraanleg Kortrijksesteenweg tussen Ch. De Kerchovelaan en
Elisabethlaan 0,500 km, studie
− Doorstroming N34 Oostende - nieuwe tram- busbaan - 2,060 km - Dr. E. Moreauxlaan van
Slijkensesteenweg tot Fortstraat, contractuele verplichtingen
− Objectieve behoefteanalyse doorstroming op gewestwegenis, aanvullend krediet nieuwe
gegevensgaring
■ EXPLOITATIEGEBONDEN INVESTERINGEN
− Vernieuwen rijdraad bovenleiding kusttramlijn - vak Zeebrugge - Oostende, contractuele
verplichtingen
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■ ONTHAALINFRASTRUCTUUR
− Verlenging tramlijn 1 naar Flanders Expo, contractuele verplichtingen
− Autobusstation Kampenhout-Sas, contractuele verplichtingen
− Stationsomgeving Neerpelt, contractuele verplichtingen
■ DUURZAME MILIEU-INVESTERINGEN
− nihil
■ SPOORVERNIEUWING
− Spoorvernieuwing Antwerpen - Kioskplaats – Lelieplaats, studie
− Spoorvernieuwing Antwerpen - 1,300 km - Turnhoutsebaan Deurne - lijn 10, contractuele
verplichtingen
− Spoorvernieuwing kust - Middelkerke tot Westende, contractuele verplichtingen
− Spoorvernieuwing kust - 1,150 km - Militair Kamp (Lombardsijde) – Westende, uitvoering
− Spoorvernieuwing kust - 0,977 km - Knokke-Heist - fase 3 - Heistlaan-Parklaan, uitvoering
− Spoorvernieuwing kust - 1,400 km - Zeebrugge Vandammesluis-Zeebrugge Visartsluis,
voorbereidende metingen
■ HISTORISCH PATRIMONIUM
− nihil
■ EFFECT NOG NIET BEPAALD
− Provisie voor contractuele verplichtingen

Basisallocatie 61.03 : Dotatie aan de VVM voor investeringen naar aanleiding van de invoering van
de euro.

GVK
GOK

Krediet
0
52

2004
Uitvoering
0%

Krediet
0
0

2005
Uitvoering

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
60

Dit artikel betrof de investeringen inzake de aanpassingen van ontwaardingsapparatuur. De laatste
factuur in dit verband is beschikbaar en zal in 2007 worden uitbetaald.
Basisallocatie 61.04 : Kapitaallasten leasingovereenkomst VVM.

GVK
GOK

Krediet
926
956

2004
Uitvoering
100%
100%

Krediet
822
873

2005
Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
721
773

2007
Krediet
607
665

De kapitaallasten betreffende deze leasingovereenkomst voor Punt aan de Lijn worden betaald conform de
bestaande aflossingstabellen.
Basisallocatie 61.05 : Sommen onderschreven door de staat tot samenstelling van het kapitaal voor
het aanleggen van de buurtspoorwegen – sommen overgenomen ter ontlasting van de provincies en
gemeenten die deelgenomen hebben aan de samenstelling van het oprichtingskapitaal van de
geconcedeerde buurtspoorwegen waarvan de inbedrijfstelling definitief is opgeheven (wet van 24 juni
1885).

NGK

Krediet
317

2004
Uitvoering
100%

Krediet
317

2005
Uitvoering
99%

2006
Krediet
317

De aflossing van deze annuïteiten volgen volledig de bedragen van de bestaande aflossingstabel

2007
Krediet
312
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Basisallocatie 63.01: Subsidies voor schuilhuisjes gemeenten eigen ontwerp

GVK
GOK

Krediet
0
0

2004
Uitvoering

Krediet
0
15

2005
Uitvoering
0%

2006
Krediet
46
45

2007
Krediet
213
213

In het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de
VVM (BS van 20 juli) wordt de nieuwe regeling inzake de financiering van de schuilhuisjes bepaald. Wat
betreft de standaardtypes van schuilhuisjes komt de VVM voor 75% tussen in de kostprijs. De gemeente
betaalt de resterende 25%.
De gemeente kan echter ook voor een eigen ontwerp van schuilhuisjes kiezen. Volgens artikel 27 van het
Besluit Exploitatie en Tarieven van de VVM wordt de tussenkomst van De Lijn dan beperkt tot 75% van de
kostprijs van het grootste standaardtype schuilhuisje. De gemeente neemt de rest van de kosten voor haar
rekening.
Aangezien de gemeente opdrachtgever wordt, kan De Lijn de in het besluit beschreven financiële
tussenkomst niet toepassen, gezien de betreffende schuilhuisjes de inventaris van De Lijn niet verhogen. Er
wordt een rechtstreekse betaling Vlaams Gewest-gemeente uitgewerkt, mits voorafgaandelijk akkoord van
De Lijn. Ook overdekte fietsenstallingen kunnen met dit budget worden gefinancierd.
Voor de investeringskosten werd hiertoe bij de budgetcontrole 2005 op het programma 63.20 een nieuw
begrotingsartikel aangemaakt. In 2005 werd dit nog niet effectief benut maar in 2006 is reeds 80% van de
voorziene middelen ingezet.
Een eerste raming voorziet dat het eerste jaar hooguit zo’n 10 tot 15 nieuwe schuilhuisjes eigen ontwerp
zullen worden opgericht. Gesteld dat de kostprijs van het grootste standaardtype De Lijn, heden 4.000 euro
kost, dan wordt er een subsidie van maximaal 4.000 x 75% = 3.000 euro per schuilhuisje eigen ontwerp
toegekend! Maximale jaarlijkse investeringskost wordt voorlopig geraamd op 15 x 3.000 = 45.000 euro.
Voor 2007 wordt ingeschat dat de aanvragen zullen oplopen tot ongeveer 60 tot 65 schuilhuisjes en is een
totaal budget van 213.000 euro voorzien.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 63.2
EVA VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN
ONTWERP DE LIJN - BEGROTING 2007
ONTVANGSTEN
ESR code 95 omschrijving
08.22

Over te dragen tekort van het boekjaar

16.00
16.10
46,10
46.10.01
46.10.02
46.10.07
46.10.12
46.10.17

verkoop van niet duurzame goederen en diensten
te verdelen
dotaties Vlaamse gemeenschap
exploitatiedotatie
exploitatiedotatie
convenants
basismobiliteit
onderhoud premetro niet in exploitatie
dotatie rij- en rusttijden
dotatie voor CAO
lasten verleden dossier 2005 pensioenfonds
kapitaalsubsidies
De Lijn
VIF
kapitaal leasing
veiligheid
schuilhuisjes
invoering EURO
kapitaalaflossing NMVB
opname leningen

46.40
66,10
66.10.1
66.3
66.10.3
66.10.5
66.10.6
66.10.7
66.10.9
96.00

Totaal ontvangsten
UITGAVEN
ESR code 95 omschrijving

2006
initieel

06.10.2006
2006
aangepast

2007
initieel

187.022

182.852

171.833

127.298

127.298

127.297

632.255

658.269
0
3.750
4.489
159
9.600
4.886
6.000

725.329
0
0
0
0
0
0
6.000

57.116
19.655
773
40
45
35
317
52.500

62.225
19.655
773
40
45
35
317
52.500

72.500
19.809
665
0
213
60
312
52.500

1.080.947

1.132.893

1.176.518

2.732
1.000
159

initieel

aangepast

initieel

03.21

Overgedragen tekort vorige boekjaren

214.729

220.718

182.852

11.00
12.00
12.00.1
12.00.2
12.00.3
12.00.4
12.00.5
12.00.6
21.10
21.50
91.00

personeelskosten
aankoop van niet duurzame goederen en diensten
verbruiken
brandstoffen
electriciteit
exploitanten
goederen en diensten
verzekeringen
interesten
interesten leasing
aflossingen leningen

360.651

376.654

401.489

16.152
25.550
4.303
253.707
38.864
8.106
12.992

17.415
27.495
4.344
274.184
41.094
9.104
11.492

19.024
34.130
4.484
288.975
49.033
9.609
11.971

28.412

28.412

28.892

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
91.10.1
91.70
70.00
70.00.1
70.00.2
70.00.3
70.00.5
70.00.6
70.00.7

obligatieleningen NMVB
aflossingen leasing
investeringen
via kapitaalsubsidie De Lijn
via kapitaalsubsidie VIF
via eigen investeringen
veiligheid
schuilhuisjes
invoering EURO

Totaal uitgaven
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317
773

317
773

312
665

44.116
19.655
52.500
40
45
35

48.616
19.655
52.500
40
45
35

72.500
19.809
52.500
0
213
60

1.080.947

1.132.893

1.176.518
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DE LIJN IN CIJFERS (alle b.a. samen)
Evolutie personeel
Aantal Personeelsleden

Jaar
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
jun/06

Directie en
afdelingshoofden
50
52
51
50
52
52
52
52
50
58

Weddetrekkenden
865
891
907
928
1.051
1.091
1.150
1.195
1.195
1.202

Loontrekkenden
4.319
4.482
4.634
4.835
5.083
5.392
5.611
5.966
6.058
6.197

Totaal
5.234
5.425
5.592
5.813
6.186
6.535
6.813
7.213
7.303
7.457

2001
2002
2003
2004
2005
jun/06
2001
2002
2003
2004
2005
jun/06
2001
2002
2003
2004
2005
jun/06

Loontrekkenden
4.525
4.749
4.924
5.186
5.245
5.357
558
643
687
780
813
840
5.083
5.392
5.611
6.037
6.058
6.197

Weddetrekkenden
771
800
836
851
848
854
332
343
366
396
397
406
1.103
1.143
1.202
1.176
1.245
1.260

Totaal
5.296
5.549
5.760
6.037
6.093
6.211
890
986
1.053
1.176
1.210
1.246
6.186
6.535
6.813
7.213
7.303
7.457

Aantal Personeelsleden Man / Vrouw

Man

Vrouw

Totaal
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Tabel functionele opdeling personeel
2002 Antwerpen
2003
2004
2005
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Limburg

West
Vlaanderen

Centrale
Diensten

Totaal

jun/06
Bus- & Trambestuurders

Controle op het net (1)

Exploitatie/planning/netbeheer

Verkoopsorganisatie

Techniek

Directie & Administratie

Financiën

ICT

Personeelsbeleid

Marketing / Marktonderzoek/ PR

Totaal

(1) Controle op het net :

1527
1605
1779
1758
1763
96
100
95
99
99
117
120
122
122
126
29
32
39
41
19
410
412
420
421
434
22
23
21
20
19
15
16
18
20
20
4
4
4
4
4
20
18
16
16
15
21
24
28
28
51
2261
2354
2542
2529
2550

848
880
914
950
967
36
40
41
44
44
80
85
86
86
85
13
14
13
18
20
215
224
231
230
248
18
15
14
16
24
15
16
18
18
18
3
3
3
3
3
22
21
23
22
23
11
11
11
13
19
1261
1309
1354
1400
1451

831
837
899
931
981
30
54
51
58
55
32
30
28
34
34
10
9
11
3
3
119
126
131
130
132
14
18
9
9
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
14
15
16
15
15
11
13
13
17
15
1072
1113
1169
1208
1255

= Controleurs op de voertuigen
= Lijnspotters
= Pre-metrotoezichters

502
542
551
544
543
27
17
18
19
19
28
45
47
43
48
10
10
9
8
1
81
85
91
90
86
17
10
11
11
9
6
7
7
7
8
2
2
2
2
2
10
9
9
8
10
8
8
9
7
16
691
735
754
739
742

700
741
807
842
860
10
8
8
10
10
71
80
85
82
82
41
42
44
43
42
129
142
144
149
151
13
10
9
10
10
11
12
12
12
12
2
2
2
2
2
15
13
15
15
18
10
11
11
11
20
1002
1061
1137
1176
1207

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
18
18
19
19
0
0
0
0
4
38
40
42
41
41
78
76
76
72
71
22
22
25
24
24
36
35
39
38
38
40
38
37
38
39
18
20
20
19
16
248
249
257
251
252

4408
4605
4950
5025
5114
199
219
213
230
227
344
378
386
386
394
103
107
116
113
89
992
1029
1059
1061
1092
162
152
140
138
142
78
82
89
90
91
49
48
52
51
51
121
114
116
114
120
79
87
92
95
137
6535
6821
7213
7303
7457

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1232

1229

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Evolutie afgelegde kilometers
KM's / Reizigers / Ontvangsten

2001

Antwerpen

O. Vlaanderen

Vl.Brabant

Limburg

W. Vlaanderen

Totaal

2002
2003
2004
2005
jun/06
beladen kms

Aantal reizigers

ontvangsten

42.016.308

29.246.415

25.354.824

23.345.044

23.512.465

143.475.056

47.216.246

33.871.859

28.190.528

26.998.994

27.429.463

163.707.090

48.909.889

37.064.188

32.024.401

28.930.067

28.403.086

175.331.631

56.318.648

38.889.613

36.133.104

31.578.969

30.475.288

193.395.622

60.119.795

38.708.841

38.059.740

31.407.088

31.863.361

200.158.825

29.314.889

20.738.247

19.997.760

16.252.111

16.429.018

102.732.025

101.676.822

57.482.325

46.524.575

23.475.636

35.845.321

265.004.679

120.452.246

68.073.408

54.504.213

30.206.468

45.122.155

318.358.490

139.350.124

76.590.546

60.381.441

34.911.110

50.950.920

362.184.141

161.488.627

86.306.528

69.154.966

38.921.471

57.143.124

413.014.716

175.601.100

92.244.599

75.924.743

42.511.153

62.436.362

448.717.957

89.119.429

47.195.850

39.484.800

22.485.179

30.644.393

228.929.651

38.519.557,36

22.529.076,30

21.090.183,94

10.829.636,87

17.181.485,36

110.149.939,83

36.752.818,65

21.872.073,75

19.881.541,89

10.005.331,78

16.909.872,76

105.421.638,83

35.725.045,57

20.925.385,90

19.551.783,26

9.837.932,15

16.816.608,58

102.856.755,46

39.397.692,75

21.925.415,77

21.463.808,68

10.417.798,31

17.420.214,05

110.624.929,56

40.585.055,80

21.769.971,08

22.339.432,59

10.797.685,39

18.241.105,36

113.733.250,22

20.280.483,20

11.097.232,67

11.799.453,21

5.652.719,80

8.563.191,85

57.393.080,73

verhouding pachter / regie KM's

x1000

km regie

km exploitanten

totaal km bus

verhouding regie

verhouding
exploitanten

2002

82.464

67.051

149.515

55,15%

44,85%

2003

86.881

73.850

160.731

54,05%

45,95%

2004

92.354

86.384

178.738

51,67%

48,33%

2005

94.530

90.973

185.503

50,96%

49,04%

2005

47.921

47.294

95.215

50,33%

49,67%
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Leerlingenvervoer
2001

Antwerpen

O. Vlaanderen

Vl.Brabant

Limburg

W. Vlaanderen

Totaal

2002
2003
2004
2005
jun/06
Reizigers

Kilometers

1.011.306

1.105.748

624.235

745.946

765.709

4.252.944

4.853.826

2.534.311

1.257.235

1.715.930

1.993.550

12.354.852

2.973.570

2.472.930

1.596.889

1.967.203

2.285.199

11.295.791

3.137.203

2.522.547

1.759.732

1.729.497

2.332.744

11.481.723

3.084.010

2.466.548

1.755.183

1.687.268

2.364.202

11.357.211

1.782.138

1.438.296

999.910

933.977

1.441.440

6.595.761

1.592.125

1.735.935

1.007.258

1.125.411

1.544.730

7.005.459

4.000.910

4.328.981

2.674.608

2.826.550

3.729.441

17.560.490

4.356.051

4.321.507

2.840.416

2.926.942

3.702.489

18.147.405

4.453.670

4.526.575

2.981.968

3.073.024

3.862.325

18.897.562

4.243.507

4.314.823

2.912.861

2.995.930

3.767.142

18.234.263

2.459.318

2.437.777

1.650.318

1.746.244

2.187.403

10.481.060

Evolutie voertuigenpark
Aantal Trams waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 30/06/2006

Type Tram / Entiteit
PCC
PCC-vernieuwd

Vlaams Brabant

WestVlaanderen

Limburg

Totaal

0

32

0

0

0

32

155

22

0

0

0

177

64

31

0

0

8

103

0

0

0

0

49

49

219

85

0

0

57

361

HermeLIJN
Kust-tussenkast
Totaal

OostVlaanderen

Antwerpen

Aantal Bussen waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 30/06/2006

Type Bus / Entiteit

OostVlaanderen

Antwerpen

Vlaams
Brabant

WestVlaanderen

Limburg

Totaal

Standaard + midi bus

403

240

360

268

282

1553

Gelede Bus

195

113

113

51

40

512

0

20

0

0

0

20

Trolley
Andere

12

4

2

27

28

73

Totaal

610

377

475

346

350

2158

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Bouwjaar / Type

1234

1231

Stads- en
midibussen

12m-bussen

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Gelede bussen

Trolley

Totaal

1981

0

0

0

0

0

1982

0

0

0

0

0

1983

0

0

0

0

0

1984

0

0

0

0

0

1985

0

0

1

0

1

1986

0

0

1

0

1

1987

0

0

0

0

0

1988

0

0

43

20

63

1989

33

0

8

0

41

1990

41

0

0

0

41

1991

52

0

0

0

52

1992

128

0

1

0

129

1993

100

0

26

0

126

1994

89

0

10

0

99

1995

32

4

0

0

36

1996

109

3

19

0

131

1997

32

67

17

0

116

1998

89

2

1

0

92

1999

109

6

17

0

132

2000

123

8

26

0

157

2001

144

30

51

0

225

2002

62

24

9

0

95

2003

57

51

32

0

140

2004

61

58

247

0

366

2005

79

28

3

0

110

2006
Totaal

5

0

0

0

5

1345

281

512

20

2158

Verwachte leveringen 2006
42 lagevloerstreekbusen Jonckheere transit - 212 A
62 gelede streekbussen Jonckheere transit - 212 C
16 citybussen Van Hool A 309 - 212 D (reeds 3 geleverd)
bestelling 4 tweerichtingspooltrams voor Gent
bestelling 6 tweerichtingspooltrams voor de kust

1232
1235
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Evolutie vervoerde reizigers per aard vervoerbewijs
2001
2002
2003
2004
2005
jun/06
Biljetten

Kaarten

Abonnementen
(gewone, stad,
voorstad)

Buzzy Pazz

NMBS/De Lijn

Bijzondere diensten

Derdebetalercontracten

Diversen (1)

Totaal

Leerlingenvervoer (2)

Antwerpen

13.919.489
14.267.774
14.129.293
15.198.439
15.416.238
5.875.081
18.526.807
13.980.904
11.098.790
10.675.128
10.354.517
6.652.551
17.519.828
26.901.104
38.398.622
52.459.729
63.352.689
32.553.089
34.628.166
47.256.399
57.231.315
62.565.301
66.404.562
34.891.273
2.624.856
2.894.988
3.248.902
4.481.988
4.835.039
2.326.086
2.315.437
1.889.065
1.798.307
1.987.849
1.863.268
912.727
11.689.580
12.721.232
12.556.789
13.173.595
12.872.135
5.845.644
452.659
540.780
888.106
946.598
502.652
62.978
101.676.822
120.452.246
139.350.124
161.488.627
175.601.100
89.119.429
1.011.306
4.853.826
2.973.570
3.137.203
3.084.010
1.782.138

O. Vlaanderen

7.296.706
7.578.296
7.499.012
7.431.213
7.184.665
2.610.730
9.429.820
6.671.393
5.236.122
4.766.589
4.521.909
2.826.432
6.721.046
11.797.886
18.031.626
22.986.283
27.564.615
15.005.651
19.112.903
25.827.496
29.532.736
31.867.317
33.900.031
17.957.193
5.214.972
5.646.366
6.209.552
6.931.203
7.993.037
3.656.301
1.972.737
1.920.153
1.672.371
1.908.586
1.286.629
547.299
7.559.260
8.650.583
8.196.945
10.222.642
9.589.897
4.574.910
174.881
-18.765
212.182
192.695
203.816
17.334
57.482.325
68.073.408
76.590.546
86.306.528
92.244.599
47.195.850
1.105.748
2.534.311
2.472.930
2.522.547
2.466.548
1.438.296

Vl.Brabant

3.687.198
3.800.048
4.578.025
5.281.064
5.648.944
2.609.204
7.418.634
5.745.313
4.679.021
4.578.001
4.443.789
2.481.750
14.259.573
17.263.605
19.138.871
21.891.554
23.805.527
12.001.585
10.906.584
15.164.122
18.680.776
21.264.405
23.184.893
12.475.836
3.682.256
3.893.726
5.026.410
7.084.683
9.661.893
5.443.376
628.114
435.796
346.270
254.288
153.397
82.534
4.399.332
6.464.075
5.996.598
6.699.741
6.938.867
3.418.900
1.542.884
1.737.528
1.935.470
2.101.230
2.087.433
971.615
46.524.575
54.504.213
60.381.441
69.154.966
75.924.743
39.484.800
624.235
1.257.235
1.596.889
1.759.732
1.755.183
999.910

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Limburg

805.326
879.917
893.420
1.408.951
2.100.865
1.060.871
1.894.144
1.134.708
745.695
653.065
568.902
374.084
1.484.569
3.249.766
4.857.452
6.416.728
8.064.837
4.161.797
11.324.564
16.455.548
19.475.040
21.424.504
23.161.868
12.272.898
720.576
647.434
643.234
694.171
854.101
433.138
595.378
736.130
691.232
563.774
592.803
289.494
5.476.427
5.990.019
6.483.123
7.053.479
7.106.651
3.861.651
1.174.652
1.112.946
1.121.914
706.799
61.126
31.246
23.475.636
30.206.468
34.911.110
38.921.471
42.511.153
22.485.179
745.946
1.715.930
1.967.203
1.729.497
1.687.268
933.977

(1) Diversen : = tussenkomst van de openbare besturen in de exploitatie
= tussenkomst van derden in de exploitatie
= ontvangsten van overheidsdiensten
= alle evenementen die niet gratis zijn
(2) Leerlingenvervoer : 2001: periode van september tot en met december
2002: periode van januari tot en met december
Aanrekeningsregels reizigersaantallen:
Biljetten en kaarten: 1 ontwaarding = 1 reiziger
Uitz.: dagpas = forfaitair 4 reizigers

W. Vlaanderen

4.673.196
5.071.660
4.940.915
4.638.070
4.439.465
1.583.488
5.259.017
3.849.086
3.057.418
3.218.997
3.449.818
1.967.643
2.097.104
6.071.154
9.503.359
12.934.669
16.079.360
7.752.734
10.305.278
14.840.226
17.949.327
19.502.919
20.737.774
10.990.906
2.301.644
2.179.386
2.380.096
2.837.548
3.308.852
1.445.759
2.720.345
2.728.484
2.735.918
2.852.479
2.855.756
1.524.611
7.952.090
9.623.179
9.725.010
10.457.068
10.492.173
4.889.579
536.647
758.980
658.877
701.374
1.073.164
489.673
35.845.321
45.122.155
50.950.920
57.143.124
62.436.362
30.644.393
765.709
1.993.550
2.285.199
2.332.744
2.364.202
1.441.440

Totaal

30.381.915
31.597.695
32.040.665
33.957.737
34.790.177
13.739.374
42.528.422
31.381.404
24.817.046
23.891.780
23.338.935
14.302.460
42.082.120
65.283.515
89.929.930
116.688.963
138.867.028
71.474.856
86.277.495
119.543.791
142.869.194
156.624.446
167.389.128
88.588.106
14.544.304
15.261.900
17.508.194
22.029.593
26.652.922
13.304.660
8.232.011
7.709.628
7.244.098
7.566.976
6.751.853
3.356.665
37.076.689
43.449.088
42.958.465
47.606.525
46.999.723
22.590.684
3.881.723
4.131.469
4.816.549
4.648.696
3.928.191
1.572.846
265.004.679
318.358.490
362.184.141
413.014.716
448.717.957
228.929.651
4.252.944
12.354.852
11.295.791
11.481.723
11.357.211
6.595.761

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
1236
1233
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Abonnementen:
1 abonnement = 90 reizigers (woonachtig in de stad)
1 abonnement = 52 reizigers (woonachtig in de streek)
65+ kaarten :
1 ontwaarding = 1 reiziger

1234
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Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Evolutie netto-vervoerontvangsten per aard vervoerbewijs
2001
2002
2003
2004
2005
jun/06
Biljetten

Kaarten

Abonnementen
(gewone, stad, voorstad)

Buzzy, -25 jaar, schoolabonnementen

NMBS/De Lijn combi

Bijzondere diensten

Derdebetalercontracten

Diversen (1)

Totaal

Leerlingenvervoer (2)

Antwerpen

11.563.280,90
12.021.815,65
12.046.474,31
12.944.890,52
12.806.771,38
5.571.013,46
12.374.603,98
9.724.167,96
7.466.722,55
7.175.873,11
6.982.052,05
4.244.902,60
5.058.267,06
5.180.447,02
5.619.440,54
7.698.754,23
8.825.732,15
4.199.325,77
6.254.579,16
6.580.092,95
7.292.640,13
7.757.837,99
8.142.276,29
4.362.001,06
878.295,21
860.725,40
785.497,00
919.859,69
1.110.603,95
596.221,53
1.358.969,93
1.162.165,43
1.054.851,23
1.134.243,71
1.207.118,51
669.071,85
212.989,64
260.285,03
195.540,19
211.401,32
599.545,74
525.956,71
818.571,48
963.119,21
1.263.879,62
1.554.832,18
910.955,73
111.990,22
38.519.557
36.752.819
35.725.045,57
39.397.692,75
40.585.055,80
20.280.483,20
17.696,26
19.030,25
70.025,22
55.727,28
48.906,11
29.047,81

O. Vlaanderen

6.179.023,01
6.425.882,39
6.512.877,42
6.658.599,90
6.580.074,97
2.905.438,78
6.167.891,91
4.748.013,65
3.616.971,97
3.484.536,60
3.236.461,31
1.932.056,42
2.220.675,03
2.266.404,13
2.470.775,78
2.858.233,42
3.284.603,70
1.781.926,60
3.989.162,26
3.973.771,77
4.341.992,97
4.588.799,87
4.826.443,71
2.610.599,45
1.711.583,48
1.698.130,03
1.623.522,19
1.733.503,46
1.818.398,27
952.431,81
1.128.850,75
1.162.492,61
963.557,31
1.161.320,69
714.070,26
332.687,54
813.836,57
1.240.463,10
1.078.255,11
1.125.255,21
1.046.819,99
573.478,11
318.053,29
356.916,07
317.433,15
315.166,62
263.098,87
8.613,96
22.529.076
21.872.074
20.925.385,90
21.925.415,77
21.769.971,08
11.097.232,67
49.226,44
69.210,36
79.465,65
95.033,93
117.951,32
78.882,80

Vl.Brabant

4.438.894,46
4.623.200,45
5.205.064,10
5.829.317,77
6.157.989,03
3.252.855,60
6.238.896,36
4.970.368,59
3.977.524,53
3.883.717,03
3.756.967,81
2.075.449,40
4.467.937,88
4.187.729,91
3.347.105,62
4.107.692,27
4.315.118,49
2.180.463,01
2.678.081,65
2.932.101,71
3.376.971,01
3.755.397,79
4.054.046,79
2.199.493,32
1.232.278,18
1.232.654,11
1.462.944,78
1.777.738,99
2.119.591,86
1.305.673,74
409.956,35
423.208,11
687.012,62
595.504,25
385.321,42
59.745,53
903.792,68
945.170,94
886.841,47
988.059,14
1.029.774,86
506.105,37
720.346,38
567.108,07
608.319,13
526.381,44
520.622,33
219.667,24
21.090.184
19.881.542
19.551.783,26
21.463.808,68
22.339.432,59
11.799.453,21
13.052,54
44.366,90
35.736,07
43.517,60
45.007,55
13.078,99

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Limburg

1.305.909,06
1.446.379,82
1.452.310,75
1.759.680,16
2.091.930,92
1.105.602,04
2.258.674,24
1.424.253,65
893.126,22
781.256,22
685.718,76
397.352,46
956.378,35
796.813,87
926.738,72
1.205.176,08
1.424.101,88
645.070,33
3.290.218,55
3.176.761,56
3.571.017,44
3.819.924,43
4.022.500,17
2.138.011,90
237.457,23
218.810,30
197.813,67
188.130,95
203.229,73
110.112,31
604.379,84
682.249,83
566.799,71
592.796,52
605.221,63
312.604,56
1.563.641,74
1.677.241,06
1.658.130,70
1.673.980,70
1.670.618,96
937.625,91
612.977,86
582.821,69
571.994,94
396.853,25
94.363,34
6.340,29
10.829.637
10.005.332
9.837.932,15
10.417.798,31
10.797.685,39
5.652.719,80
41.390,35
105.570,80
81.526,38
66.119,67
67.652,19
38.065,55

(1) Diversen : = tussenkomst van de openbare besturen in de exploitatie
= tussenkomst van derden in de exploitatie
= ontvangsten van overheidsdiensten
= alle evenementen die niet gratis zijn
(2) Leerlingenvervoer : 2001: periode van september tot en met december
2002: periode van januari tot en met december

W. Vlaanderen

5.237.123,39
5.524.694,82
5.612.100,73
5.210.317,57
5.004.196,26
2.152.426,98
4.636.060,37
3.493.846,51
2.693.225,47
3.098.131,88
3.504.928,20
1.801.989,82
1.008.281,27
1.474.356,18
1.975.495,47
2.310.476,62
2.619.782,22
1.048.275,92
2.626.783,29
2.702.262,92
3.018.935,02
3.231.884,98
3.394.069,15
1.816.722,29
676.014,55
622.651,56
636.613,77
708.989,07
747.022,75
376.811,16
1.723.201,98
1.785.857,95
1.683.637,03
1.705.767,36
1.797.581,16
904.097,56
733.571,40
709.136,59
679.903,14
655.924,76
769.880,04
377.809,34
540.449,11
597.066,23
516.697,95
498.721,81
403.645,58
85.058,78
17.181.485
16.909.873
16.816.608,58
17.420.214,05
18.241.105,36
8.563.191,85
29.095,26
48.260,92
60.245,16
66.404,15
65.832,84
34.839,42

Totaal

28.724.230,82
30.041.973,13
30.828.827,31
32.402.805,92
32.640.962,56
14.987.336,86
31.676.126,86
24.360.650,36
18.647.570,74
18.423.514,84
18.166.128,13
10.451.750,70
13.711.539,59
13.905.751,11
14.339.556,13
18.180.332,62
20.469.338,44
9.855.061,63
18.838.824,91
19.364.990,91
21.601.556,57
23.153.845,06
24.439.336,11
13.126.828,02
4.735.628,65
4.632.971,40
4.706.391,41
5.328.222,16
5.998.846,56
3.341.250,55
5.225.358,85
5.215.973,93
4.955.857,90
5.189.632,53
4.709.312,98
2.278.207,04
4.227.832,03
4.832.296,72
4.498.670,61
4.654.621,13
5.116.639,59
2.920.975,44
3.010.398,12
3.067.031,27
3.278.324,79
3.291.955,30
2.192.685,85
431.670,49
110.149.940
105.421.639
102.856.755,46
110.624.929,56
113.733.250,22
57.393.080,73
150.460,85
286.439,23
326.998,48
326.802,63
345.350,01
193.914,57

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
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Aantal abonnementen in omloop
2001
2002
2003
2004
2005
jun/06
Buzzy Pazz

Omnipas

Gemengde NMBS

MTB

Gemengde TEC

Gemengde MIVB

Derdebetalercontracten

Totaal

Antwerpen

48.745
62.181
70.476
77.578
82.594
81.803
15.608
32.003
41.884
52.429
60.936
64.331
2.801
3.088
2.595
2.597
2.622
2.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
15
25
323.767
320.929
337.803
357.341
365.314
390.921
435.884
470.416
503.508
514.348

O. Vlaanderen

25.614
33.012
36.855
39.983
43.309
42.782
6.037
14.014
19.500
23.022
26.997
28.421
5.465
5.881
5.540
5.019
5.026
5.499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
9
11
17
287.642
283.492
296.011
308.798
315.403
324.758
345.393
364.044
384.141
392.122

Vl.Brabant

18.895
24.701
29.220
33.031
35.878
35.710
4.315
10.169
13.980
17.549
20.192
21.568
4.320
5.129
3.319
2.850
2.945
3.147
31.293
44.397
35.921
34.961
35.304
33.713
0
0
24
54
58
42
0
0
237
651
1.082
1.438
202.453
202.294
212.811
224.290
228.504
261.276
284.995
301.907
319.749
324.122

Limburg

21.767
27.024
30.646
33.523
36.157
35.552
825
4.245
5.901
7.460
9.015
9.363
770
753
592
564
584
595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
8
8
10
134.222
137.006
147.724
154.796
158.378
157.584
174.149
189.279
200.560
203.898

W. Vlaanderen

18.730
24.507
27.620
30.134
32.472
31.776
1.853
7.531
10.394
13.127
15.332
16.203
2.158
2.189
2.119
2.016
2.065
2.409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
242.854
245.410
259.732
273.710
279.499
265.595
285.543
305.009
323.586
329.894

Totaal

133.751
171.425
194.817
214.249
230.410
227.623
28.638
67.962
91.659
113.587
132.472
139.886
15.514
17.040
14.165
13.046
13.242
14.525
31.293
44.397
35.921
34.961
35.304
33.713
0
0
24
54
58
42
0
0
247
677
1.123
1.497
1.294.514
1.280.913
1.355.467
1.430.686
1.463.927
1.503.710
1.617.746
1.732.041
1.843.295
1.881.213

Bij de splitsing per entiteit zijn de netabonnementen PMH niet opgenomen, deze zijn wel meegeteld in het
algemeen totaal.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1236

1239

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

PROGRAMMA 63.3
REGIONALE LUCHTHAVENS EN VLIEGVELDEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
4.396
100
4.972
100
5.522
7.058
5.090
94
5.288
100
5.618
6.062
5.790
94
5.300
99
6.720
5.800

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
LUCHTHAVEN ANTWERPEN
A. Strategische doelstellingen
De luchthaven draagt bij tot een betere toegankelijkheid van de Antwerpse regio via de lucht.
De luchthaven wordt verder uitgebouwd tot zakenluchthaven, als internationale toegangspoort voor de regio
Antwerpen en het havengebied. Deze luchthaven kent sedert 2006 opnieuw een geleidelijke opleving van de
activiteit, hetgeen vooral tot uiting komt in nieuwe investeringen vanuit de private sector en een uitbreiding
van het aanbod, vooral in de zakenluchtvaart.
De begroting 2007 is nog opgesteld zonder rekening te houden met de uitkomst van de lopende procedure tot
oprichting van een Publiek Private Samenwerking met als opdracht de aanleg van een tunnel in de
Krijgsbaan, de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de luchthaven en de commerciële exploitatie van de
luchthaven.
B. Operationele doelstellingen
De operationele doelstellingen in het luchthavenbeleid zijn de volgende:
- het onderhoud en de instandhouding en de modernisering van het bestaande luchthavenpatrimonium ;
- de aanpassing van de infrastructuur en van de installaties aan VLAREM, in uitvoering van de
milieuvergunningen ;
- het bekomen van een certificaat voor de exploitatie van de luchthaven, in toepassing van de bijlage 14
van het Verdrag van Chicago. Deze certificatie werd gevraagd voor een luchthaven categorie 3C,
waaraan de luchthaveninfrastructuur van Antwerpen in ruime mate beantwoordt.
- het verbeteren van de accommodatie voor de passagiers en het personeel ;
- het realiseren van een voldoende beveiliging van de burgerluchtvaart, overeenkomstig de Europese
Verordeningen en het nationaal veiligheidsplan. Op het vlak van de luchthavenbeveiliging werd op 25
november 2005 een samenwerkingsovereenkomst houdende de uitvoering van beveiligingstaken tussen
de Belgische Staat en het Vlaamse en het Waalse Gewest ondertekend. Deze overeenkomst regelt de
verhoudingen tussen de federale overheid en de gewesten op het vlak van hun respectievelijke
bevoegdheden betreffende de luchthavenbeveiliging, de opleiding en certificatie van hun personeel
evenals de hun toegewezen taken en de onderlinge gezagsverhoudingen.
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C. Instrumenten
De luchthaven ontvangt een exploitatiedotatie om het tekort aan eigen inkomsten op te vangen. De eigen
inkomsten dekken ongeveer 50 % van de exploitatieuitgaven.
In 2005 maakte de exploitatiedotatie 47 % uit van de totale inkomsten van de luchthaven, tegen 45 % in
2004. De eigen inkomsten bestonden uit aëronautische opbrengsten en niet-aëronautische opbrengsten
(respectievelijk 52 % en 48 % van de eigen opbrengsten).
Op 1 juni 2006 werden de luchthavenvergoedingen aangepast aan de gestegen exploitatiekosten van de
luchthaven.
D. Prestaties
De prestaties geven de belangrijkste maatregelen aan die nodig zijn om de operationele doelstellingen te
realiseren.
a) Behoud van de exploitatie en realisatie van de te verwachten groei.
In 2005 werd de aandacht gericht op de modernisering van het luchthavengebouw, voornamelijk de vertreken aankomstzaal en de behuizing van de veiligheidsdiensten en hun apparatuur in deze zones.
Bovendien werd, in overleg met de concessiehouder, de uitbreiding en volledige renovatie van het restaurant
voorbereid. Met deze verwezenlijking zullen alle verouderde gedeelten van de luchthaventerminal vernieuwd
zijn. Daarnaast zijn ook de verouderde technische installaties worden aangepast. De vernieuwde terminal
werd begin juni 2006 in gebruik genomen.
Het investeringsprogramma 2007 omvat een aantal projecten die tot doel hebben de uitrusting van de
luchthaven af te stemmen op de bevindingen van de audit , de herinrichting van vrijgekomen sportterreinen,
de voltooiing van de renovatie van het luchthavengebouwen, de aanleg van een water-infiltratiebekken
langsheen de startbaan en de gedeeltelijke vernieuwing van de interne riolering.

b) Beperking van de milieuhinder
Uit de berekening van de geluidscontouren is gebleken dat de geluidsbelasting van de luchthaven Antwerpen
in de voorbije jaren stelselmatig gedaald is. Uit de jaarrapporten van het geluidsmeetnet en uit de berekening
van de geluidscontouren is gebleken dat het aantal potentieel sterk gehinderden binnen de LDN
geluidscontour van 55dB(A) afnam met ongeveer 20 %, namelijk van 464 in 2004 tot 373 in 2005, en ook
ruim beneden de referentiewaarde bleef voor het jaar 2000.
Binnen het milieuoverleg werden afspraken gemaakt op het vlak van de registratie en behandeling van
klachten en meldingen. De jongste jaren is het aantal klachten en meldingen teruggelopen.
De luchthaven blijft ’s nachts gesloten.

c) Certificatie van de luchthaven
In het najaar van 2005 werd door het Directoraat-generaal Luchtvaart de door de Internationale
Burgerluchtvaartorganisatie ICAO verplichte integrale veiligheidsaudit uitgevoerd op de luchthaven
Antwerpen. Deze audit had tot doel na te gaan of de luchthaven voldoet aan de technische normen van
bijlage 14 van het verdrag van Chicago. Deze bepalingen hebben betrekking op de veiligheidsnormen op het
vlak van luchthavenuitrusting, infrastructuur, bebakening, verlichting, brandbestrijding,
luchtvaarthindernissen enz. Bij een gunstige beoordeling wordt de luchthaven in bezit gesteld van een ICAO
certificaat waaruit de overeenstemming met de bedoelde normen blijkt.
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de vrijwaring van de veiligheidsvlakken aan de kant Fort III te Borsbeek

Als gevolg van de vaststelling van belangrijke luchtvaarthindernissen in het verlengde van de startbaan 29
(kant Fort Borsbeek) werd de verlening van het certificaat voorlopig opgeschort en dit tot de nodige
maatregelen werden getroffen om deze hindernissen te verwijderen of te bebakenen.
Hiertoe werden onmiddellijk onderhandelingen aangeknoopt met de gemeente Borsbeek, eigenaar van dit
Fort. Eind 2005 werd een akkoord bereikt dat op 19 januari 2006 door de Vlaamse Regering werd
goedgekeurd. Deze overeenkomst beoogde het kappen en snoeien van de bomen op het Fortdomein die de
veiligheidsvlakken doorsnijden, het afbreken van een loods en de bebakening van de niet-verwijderbare
hindernissen. Met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst werden de nodige vergunningen
aangevraagd. In de begroting 2006 werden de nodige middelen opgenomen om deze overeenkomst uit te
voeren en om te voldoen aan de voorwaarden van de afgeleverde vergunningen op het vlak van het
natuurherstel en de boscompensatie, rekening houdend met het belang van het Fort III als habitatgebied voor
vleermuizen, en met het behoud van het gedeelte dat beschermd is als historisch monument.
Eind september 2006 waren deze hindernissen effectief verwijderd of bebakend, zodat de certificatie kon
worden aangevraagd en tegelijk om de intrekking van de speciale beperkende procedures ter vrijwaring van
de veiligheid van het vliegverkeer kon worden verzocht.
Met het oog op het herstel van het groen karakter van het Fort zal, in samenwerking met het Agentschap
Natuur en Bos en met de betrokken natuurverenigingen een nieuw beheersplan voor het Fort worden
opgesteld, dat ook zal voorzien in een permanente vrijwaring van de veiligheidsvlakken, zodat een herhaling
van deze problematiek voor de toekomst is uitgesloten.
Dit beheersplan zal eveneens tot resultaat hebben dat de recreatieve waarde van het Fort domein en ook van
de omgeving van dit domein kan hersteld of zelfs verbeterd worden.
Met het oog op de compensatie van het natuurverlies werd een programma uitgewerkt voor de aanplanting
van nieuw bos en bomenrijen in de omgeving van het Fort. Hierbij wordt ten volle rekening gehouden met
de aanbevelingen van de passende beoordeling met het oog op het behoud van de vleermuizen-habitat.
De Vlaamse overheid zal hiertoe, in nauw overleg met de betrokken gemeenten, de nodige terreinen
verwerven of heeft deze reeds in bezit.
-

aanleg van een RESA van 150 m aan de kant Borsbeek

Teneinde het tijdsschema voor de door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO verplichte
realisatie van een baanstrip van 60 m en een uitloopstrook van 90 m in het verlengde van de startbaan, kant
Fort Borsbeek, te kunnen eerbiedigen werd, in afwachting van een akkoord met betrekking tot de oprichting
van een PPS, aan de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen opdracht gegeven om reeds te starten met een
plan-MER, uitgewerkt tot op projectniveau, welke vereist is voor de opmaak van een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan voor deze omgeving.
PMV sloot daartoe een overeenkomst met het geselecteerde Consortium waarmee het Vlaamse Gewest
onderhandelt met het oog op de totstandkoming van een PPS.
Op basis van de ter inzage legging van de kennisgeving tussen 22 mei en 22 juni 2006 en de ontvangen
inspraakreacties werden op 1 september 2006 de richtlijnen voor de opmaak van dit MER verstrekt. De
afwerking van dit MER is voorzien tegen eind januari 2007.
Het voorwerp van het MER is drievoudig:
de commerciële exploitatie van de luchthaven volgens een aanvaard businessplan;
de uitbouw van een bedrijvenzone
de aanleg van de RESA en de ondertunneling of omlegging van de Krijgsbaan met dit doel. In deze
context zullen dus ook alternatieven voor de ondertunneling op zijn milieu-effecten worden bestudeerd.
- Promotie van de luchthaven
Na de zware inspanningen voor de certificatie van de luchthaven, de invoering van een safety management
system, de verbouwing van de vertrek- en aankomstzone en de verwijdering of bebakening van de
luchtvaarthindernissen in het verlengde van de startbaan, worden – gelijklopend met de herneming van de
luchtvaartactiviteit – ook de commerciële inspanningen opgedreven, via o.m. de vernieuwing van de website,
de intensifiëring van de contacten met potentieel geïnteresseerde luchtvaartoperatoren en de verhoging van
de aanwezigheid in internationale fora en publicaties.
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In dit kader werd ook geopteerd voor een eenvormige benaming van de luchthaven als “luchthaven
Antwerpen”.
LUCHTHAVEN OOSTENDE
Gezien de bijzonder zware beperkingen die de nieuwe milieuvergunning oplegt, ligt de focus op een
beperkte, gecontroleerde uitbreiding van de cargo- en van de toeristische charters
De luchthaven Oostende-Brugge draagt bij tot de betere toegankelijkheid van Vlaanderen via de lucht en
speelt vooral een rol in het intercontinentaal vrachtverkeer en in het Europees charterverkeer. In het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de luchthaven van Oostende, in samenhang met de zeehaven,
geselecteerd als toegangspoort.
De luchthaven Oostende-Brugge zal verder uitgebouwd worden, ten einde via deze ‘poort op de wereld’ een
optimaal rendement te bewerkstelligen in de vorm van een zo groot mogelijke impuls voor de regionale
economie (meetbaar in aantal tonnen verhandelde vrachten, aantal charterpassagiers en het totaal
gerealiseerde zakencijfer).
De economische meerwaarde bestaat er o.a. in dat er door de aanwezigheid van de luchthaven meer kansen
geschapen worden om internationale bedrijven en trafieken aan te trekken. De opening van de nieuwe
inschepingsvloer ( Apron I) draagt hiertoe bij. De luchthaven zorgt aldus voor meer economische groei en
ontwikkeling, meer welvaart, meer werkgelegenheid, extra inkomsten voor horeca en toerisme. Ten einde
optimale slaagkansen te realiseren, wordt het regionale luchthavenbeleid gekaderd in een overkoepelend
exportbeleid en investeringsbeleid in Vlaanderen en in een dynamisch toeristisch beleid.
De luchthaven mikt hierbij op duurzame ontwikkeling en brengt de principes ervan in de praktijk. Dit
betekent dat de luchthaven wel degelijk mikt op meer trafiek, binnen de krijtlijnen aangegeven door de in
2005 verleende milieuvergunning.
Een belangrijke regionale economische motor worden.
De luchthaven wenst te functioneren als een belangrijke motor voor de regionale ontwikkeling en zowel het
vrije ondernemerschap op en in de omgeving van de luchthaven, als de werkgelegenheid op en in de
omgeving van de luchthaven aan te zwengelen, zonder daarbij de principes van deugdelijk bestuur en
uitmuntend commercieel beheer te verloochenen.
De luchthaven ontwikkelt zich in de eerste plaats tot een cargoluchthaven, maar stelt haar infrastructuur ook
beschikbaar voor passagiersvluchten en overheidsdiensten (loodswezen, douane, politie).
De luchthaven wenst uitdrukkelijk haar verantwoordelijkheid op te nemen als alternatieve uitwijkluchthaven,
wanneer luchtvaartmaatschappijen (tijdelijk) niet terecht kunnen op één van de druk bevlogen luchthavens in
West-Europa.
Een kenniscentrum rond luchtvaart worden.
Ten slotte wenst de luchthaven actief de op de luchthaven gevestigde opleidingscentra te steunen
(voornamelijk pilotenopleidingen, KHBO (Bachelor & Master vliegtuigtechnieken) en Vlaams
Luchtvaartcentrum) en het culturele erfgoed van de luchthaven te bewaken en te bewaren voor het
nageslacht.

De begroting 2007 is nog opgesteld zonder rekening te houden met de uitkomst van het op te maken business
plan en de mogelijke wijziging van beheersvorm.
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B. Operationele doelstellingen
•

Voortzetten van de bedrijfseconomische professionalisering van het beheer. We blijven werken aan
de omvorming van de luchthaven van een overheidsdienst naar een overheidsbedrijf.

•

Voortzetten van de professionaliseringsbeweging van het communicatiemanagement. Via
voorlichting van journalisten, beleidsmakers, opinieleiders en omwonenden wil de luchthaven
weerwerk blijven bieden tegen negativisme en scepsis. De luchthaven wil ook duidelijkheid
scheppen over haar missie en doelstellingen, haar mogelijkheden, haar beperkingen en de
beperkingen welke haar door de diverse overheden opgelegd worden.

•

Rechtszekerheid en vertrouwen in de toekomst bieden aan werknemers en investeerders.

C. Instrumenten
De exploitatiedotatie voor 2006 bedraagt 3 810 000 euro.
De luchthaven ontvangt deze exploitatiedotatie om het tekort aan eigen inkomsten op te vangen. Deze
dotatie dekt ongeveer 70 % van de personeelskost en 57 % van de totale exploitatiekosten
De luchthaven zal in 2007 opnieuw een zware inspanning moeten leveren om met de eigen inkomsten en de
exploitatiedotatie de exploitatiekosten te financieren, rekening houdend met de steeds hogere loonkost als
gevolg van de stijging van de levensduurte en de toepassing van nieuwe bepalingen op de beveiliging van de
luchthavens en het luchtverkeer en het voldoen aan de vereisten op milieu- en communicatievlak. Teneinde
de door de minister getekende overeenkomst met de federale overheid in verband met personeelsbeleid en
beveiliging te kunnen honoreren, zal de luchthaven genoodzaakt zijn 18 bijkomende beveiligingsagenten aan
te werven. Daarnaast zal de luchthaven genoodzaakt zijn 11 extra personeelsleden aan te werven om andere
continu en semi-continu diensten volledig te kunnen verzekeren.
De Luchthaven Oostende – Brugge verwacht door deze extra aanwervingen een meerkost op vlak van
bezoldigingen van 969.000 euro.
Deze exploitatiekosten zijn weinig samendrukbaar omdat zij voor het grote deel verband houden met de
verantwoordelijkheid welke de luchthavenuitbater heeft op het vlak van het garanderen van de veiligheid van
de luchthavenoperaties en de beveiligingstaak die wordt uitgevoerd overeenkomstig de internationale
verplichtingen opgelegd door de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO en door de recente
Europese verordeningen , voornamelijk de Europese verordening 2320/2002 van 16 december 2002
houdende gemeenschappelijke maatregelen op het vlak van de luchthavenbeveiliging.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 31.01: Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer luchthaven Antwerpen.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
1.523
100
1.535
100
1.561
1.584
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Het krediet van 2006 blijft ongeveer ongewijzigd, enkel een indexaanpassing werd doorgevoerd.
Basisallocatie 31.02: Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer luchthaven Oostende.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
2.838
100
2.862
100
3.810
4.557

Wat de werkingsdotatie betreft, is het aangepaste bedrag van de BC 2006 (3.810.000 €) verhoogd met
747.000 euro. Deze verhoging is op te splitsen in volgende onderdelen:
- 556.000 euro voor stijging van de personeelskosten
- 134.000 euro voor extra werkingskosten
- 57.000 euro voor indexatie

- stijging personeelskost 2007
Ten einde de door de minister ondertekende overeenkomst met de federale overheid te kunnen honoreren
wordt een verhoging van 556.000 euro voorgesteld. In totaal stijgen de personeelskosten met een bedrag van
969.0000 euro. Het benodigde budget wordt echter verminderd met een bedrag van 413.000 euro dat bij de
budgetcontrole 2006 werd toegevoegd voor de opleiding van de luchthavenbeveiliging. Deze opleiding is
slechts een éénmalige kost , zodat dit budget van 413.000 euro vrijkomt in 2007, en kan worden benut voor
de extra aanwervingen.
Volgende vacatures dienen in 2007 te worden ingevuld:
1 Duty Operations Officer
4 elektriciens
17,5 beveiligingsagenten
1 veiligheidschef
4 seingevers
1 informaticus
1 administratieve medewerker ( personeelsdienst)
2) Daarnaast is er een bijkomende verhoging van 134.000 euro voor de algemene werking van de luchthaven
draaiende te houden na aanwerving van de gevraagde extra personeelsleden ( bvb. bedrijfskledij,...).
Basisallocatie 31.10: Subsidie voor de exploitatie van de luchthaven Wevelgem - Bissegem
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
764

De subsidiëring dekt de personeels- en werkingskosten van de luchthavenbrandweer Kortrijk-Wevelgem.
Om te kunnen optreden bij luchtvaartcalamiteiten op het luchthavendomein, en rekening houdend met de
functie en de categorie-indeling van de luchthaven en de toegelaten en gewenste vliegactiviteiten, wordt een
brandweerkorps ingezet dat voorlopig voldoet aan de CAT.4-vereisten (in een tweede fase CAT. 5).
Rekening houdend met de openingstijden en de vereiste beschikbaarheid is een ploeg van 15
brandweerlieden vereist. De brandweerdienst zal in eerste instantie werken met gehuurde voertuigen.
De brutoloonkosten worden voor 2007 begroot op 671.000 euro.
De werkingskosten (huur van rollend materieel, blusmiddelen, brandstoffen, verzekeringen…) worden
geraamd op 93.000 euro.
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Basisallocatie 41.03 : Dotatie aan de Serv voor de installatie van de luchthavencommissie
Krediet

2004
Uitvoering %

Krediet

NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering %
75
100

2006
Krediet

2007
Krediet
151

153

De SERV kreeg de opdracht om in haar schoot een Vlaamse Luchthavencommissie op te starten. Het budget
dekt voor het aanwerven van een stafmedewerker, het aanstellen van een voorzitter, voor de installatie van
het secretariaat en voor het uitvoeren van een aantal studies. Het voorgestelde bedrag voor 2007 betreft
dezelfde kosten..
Basisallocatie 51.11 : Subsidie voor de aanleg, inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten en
wegen voor de exploitatie van de luchthaven Wevelgem - Bissegem
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

NGK
GVK
GOK

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
1.500
100

2007
Krediet
0

p.m.

In 2005 werd een eenmalige investeringssubsidie toegekend aan de luchthaven van Wevelgem – Bissegem.
Hiermee werden een aantal noodzakelijke investeringen op de luchthaven uitgevoerd:
- de renovatie van de startbaan
- de renovatie van de taxibaan
- de herstelling van de startbaanverlichting
- enkele aanverwante werken.
In 2006 werden geen kredieten meer voorzien. De kredieten voor 2007 werden voorzien op b.a. 51.34
Subsidies voor investeringen op luchthavens (nieuw artikel).
Basisallocatie 51.32: Dotatie voor de aanleg, inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten,
wegen en gebouwen voor de exploitatie van de luchthaven Antwerpen, inclusief het buitengewoon
onderhoud.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
1.850
1.850

100%
98%

2005
Uitvoering %
2.242
1.832

100%
100%

2006
Krediet

2007
Krediet
2.572
2.970

2.016
2.400

Het investeringsprogramma 2007 omvat projecten voor een bedrag van 2.016.300 euro. Het jaarlijks
voorzien krediet (1.850.000 euro) werd aangevuld met vergoedingen en (meer)werken die voortvloeien uit
de overeenkomst met de gemeente Borsbeek (166.300 euro). Om deze projecten in 2006 nog te kunnen
uitvoeren, werden een aantal andere projecten doorgeschoven naar 2007.
De investeringsenveloppe zal als volgt aangewend worden :
- De jaarlijks weerkerende uitgaven voor het onderhoud van de verhardingen, rioleringen en
wegmarkeringen : 200.000 euro.
- De projecten die door het DG Luchtvaart opgelegd werden ingevolge de verschillende audits die
plaatsvonden in het kader van de certificatie-aanvraag van de luchthaven. De financiering van deze
projecten behoeft 470.000 euro, waarbij de voornaamste posten de aanpassing van de approach baan 29
(200.000 euro) en de plaatsing van inwendig verlichte borden (200.000 euro) betreffen.
- Voor de jaarlijks weerkerende herstellingen aan de gebouwen wordt 166.000 euro voorzien.
- Voor de prijsherzieningen en verrekeningen bij fase 1.3. van het renovatieproject (vertrek- en
aankomstzaal) wordt 125.000 euro gereserveerd.
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Om de vertrek- en aankomstzone en het personeel van de beveiliging, federale politie en douane tijdens
de duur van de werkzaamheden onder te brengen, werd een tijdelijke constructie in de Airventure-loods
opgericht. Na de ingebruikname van de nieuwe vertrek- en aankomstzaal (juni 2006) kan deze loods (TTerminal) omgebouwd worden teneinde de overslag en het vervoer van de diamanten efficiënter en
veiliger te laten verlopen (75.000 euro).
In een volgende fase van het renovatieproject dienen de gangen en commerciële ruimtes opgeknapt te
worden. Hiervoor wordt 150.000 euro vrijgemaakt.
Aangezien bijzondere voorwaarde 14 van de milieuvergunning d.d. 30 december 2004 voorschrijft dat
uiterlijk tegen 31 december 2007 het niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van de start- en
landingsbaan en van de taxiways opgevangen moet worden in een infiltratiebekken, worden hiertoe de
nodige middelen voorzien in 2007 (650.000 euro).
Ingevolge de overeenkomst met de gemeente Borsbeek moet het Vlaamse Gewest een jaarlijkse
vergoeding van 15.300 euro (15.000 euro + 2% indexatie) betalen voor het onderhouden van de
gebieden in eigendom van de gemeente Borsbeek waarop de erfdienstbaarheden, die het voorwerp van
de overeenkomst uitmaken, berusten.

Basisallocatie 51.33: Dotatie voor de aanleg, inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten,
wegen en gebouwen voor de exploitatie van de luchthaven Oostende, inclusief het buitengewoon
onderhoud.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
3.240
3.340

100%
100%

2005
Uitvoering %
3.046
3.361

2006
Krediet

100%
100%

2007
Krediet
3.046
3.750

3.046
3.400

De dotatie is amper toereikend om het patrimonium in stand te houden en de internationale regelgeving te
respecteren door de nodige aanpassingswerken, opgelegd door de controlerende Federale Overheidsdienst, uit
te laten voeren.
De dotatie laat de luchthaven niet toe om het project ‘doortrekking en verbreding van de taxiweg’ uit te
voeren.
Hierna volgen enkele van de voorziene investeringen.
-

aanpassingen rioleringen
beveiligingsprojecten waaronder preventief onderhoudscontract beveiligingsinstallaties
herstellen Apron II, III en taxiweg
Resa en obstakelsurvey
2e luik passagiersparking
Werken aan Apron I : KWS-afscheiders etc…
automatisering + uitbreiding van de check-in balies
vernieuwen van de bagageband in de aankomsthal van de passagiershal
allerlei onderhoudsopdrachten
allerlei infrastructuurwerken opgelegd door de internationale regelgeving en het Bestuur der Luchtvaart

Basisallocatie 51.34: Subsidies voor investeringen luchthavens
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
1.000

Deze subsidies zullen hoofdzakelijk bestemd worden voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem.
Het fysisch programma zal worden afgeleid van het businessplan van de luchthaven dat in december 2006
zal voorgesteld worden.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
•

DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN

•

DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1248

1245

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

PROGRAMMA 63.3
DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN
Begroting 2007
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR
08.21
46.1
66.10

Omschrijving

Budgetconrole Begroting 2007
2006
Overgedragen saldo
1.026
1.026
Dotatie (PR 63.3 – ba 41.01)
1.561
1.584
Dotatie voor aanleg inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, 2.970
2.400
wegen en gebouwen (PR 63.3 61.31 en 61.32)

16.00
Eigen inkomsten
Totaal Ontvangsten

2.280
7.837

2.280
7.290

UITGAVEN
ESR

Omschrijving

11.0
Personeelskosten
74.00
Investeringen met dotatie
74.00
Investeringen met eigen middelen
12.00
Werkingskosten
03.22
Over te dragen saldo
Totaal uitgaven

Budgetcontrole 2006

Begroting 2007

GVK
2.870
2.572
100
871
0
6.413

GVK
2.877
2.016
102
885
0
5.880

GOK
2.870
2.970
100
871
1.026
7.837

GOK
2.877
2.400
102
885
1.026
7.290

RESERVEFONDS ONTVANGSTEN
ESR

Omschrijving

Overgedragen saldo
Totaal Ontvangsten

Budgetcontrole
2006
325
325

Begroting 2007
325
325

RESERVEFONDS UITGAVEN
ESR

Omschrijving

Overgedragen saldo
Totaal Ontvangsten

Budgetcontrole
2006
0
0

Begroting 2007
0
0

Toelichting :
Eigen inkomsten
De eigen inkomsten 2007 worden geraamd op 2.280.000 euro.
De eigen inkomsten 2005 bedroegen 1.711.360 euro.
Deze inkomsten bestaan voor 52 % uit aëronautische ontvangsten (landings- en opstijgingsvergoeding en
passagiersvergoeding) en voor 48 % uit niet-aëronautische ontvangsten (vnl. concessies).
De eigen inkomsten 2006 werden geraamd op 2.280.000 euro.
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Op basis van de gegevens beschikbaar op 31 mei zal dit bedrag voor 2006 wellicht niet gehaald worden,
omdat de stijging van de activiteit sedert begin 2006 weliswaar aanwezig maar onvoldoende is. Bovendien
hebben de renovatiewerken in de luchthaven de concessie-inkomsten (tijdelijk) negatief beïnvloed.
Het bedrag van 2.280.000 euro houdt rekening met een verdere groei van de activiteit, en ook met een groei
van de concessie-inkomsten waarvan de aanzetten reeds zichtbaar zijn:
- toenemende activiteit bij de voornaamste luchtvaartbedrijven
- nieuwe bouwconcessies in uitvoering
- meeropbrengsten naar aanleiding van de voltooiing van de renovatie van de vertrek- en aankomstzone
- de verwijdering van de luchtvaarthindernissen ter hoogte van het Fort III van Borsbeek zal een aantal
operaties vergemakkelijken.
Bovendien zal in het najaar een aanpassing van de luchthavenvergoedingen worden doorgevoerd.
Personeelskosten
De personeelskosten 2007 werden geraamd op 2.988.000 euro, tegenover 2.793.762 euro in 2005 en
2.870.000 in 2006 (raming). Hierbij is vertrokken van een constant personeelseffectief in VTE.
Eigen investerings- en werkingskosten
Voor deze rubrieken werd uitgegaan van een minimale stijging die niettemin noodzakelijk is om te voldoen
aan de regelgeving inzake exploitatie, luchthavenbeveiliging, milieu en welzijn op het werk.
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PROGRAMMA 63.3
DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE
Begroting 2007
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR
08.21
46.1
66.10

Omschrijving
Overgedragen saldo
Dotatie (PR 63.3 – ba 41.02)
Dotatie voor aanleg inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten,
wegen en gebouwen (PR 63.3 61.31 en 61.33)

Budgetcontrole Begroting 2007
2006
3.441
3.441
3.810
4.557
3.750
3.400

16.00
Eigen inkomsten
Totaal Ontvangsten

ESR

5.280
16.281

UITGAVEN
Budgetcontrole 2006

Omschrijving

11.0
Personeelskosten
74.00
Investeringen met dotatie
74.00
Investeringen met eigen middelen
12.00
Werkingskosten
03.22
Over te dragen saldo
Totaal uitgaven

ESR

GVK
6.520
3.046
265
2.305
0
12.136

GOK
6.520
3.750
265
2.305
3.441
16.281

RESERVEFONDS ONTVANGSTEN
Omschrijving

Overgedragen saldo
Totaal Ontvangsten

5.280
16.678

Begroting 2007
GVK
7.267
3.046
265
2.305
0
12.883

GOK
7.267
3.400
265
2.305
3.441
16.678

Budgetcontrole
Begroting
2006
2007
1.029
1.029
1.029
1.029

RESERVEFONDS UITGAVEN
ESR

Omschrijving

Overgedragen saldo
Totaal Ontvangsten

Budgetcontrole
2006

Begroting
2007
0
0

Toelichting:
Eigen inkomsten : 5.280.000 euro
In het jaar 2005 was er een daling van de aëronautische inkomsten. deze daling is te wijten aan het verlies
van belangrijke klanten zoals Kalitta, Evergreen en Ethiopean Airlines.
De komst van MK Airlines en Saudi Arabian Airlines compenseren dit gedeeltelijk, maar maken het totale
verlies aan inkomsten niet goed.
In 2006 gaan we voorlopig verder op dit elan.
In 2007 wordt een stijging van de eigen inkomsten verwacht, maar deze zullen de gebudgetteerde bedragen
niet overschrijden.

0
0

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1248

1251

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Deze verwachte stijging is te danken aan de verdere uitbouw van MK Airlines op de nieuwe
inschepingsvloer ( Apron I).

Werkingsdotatie 2007 :
Constant beleid + indexatie : 3.867.000 euro
+690.000 euro voor de aanwerving van extra veiligheidspersoneel
Investeringsdotatie 2007:
Constant beleid : 3.046.000 euro

Voor de meer details inzake de toelichting bij de uitgaven wordt verwezen naar de toelichting bij de
begrotingsartikelen 41.02 en 51.33 van het programma 63.30.
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PROGRAMMA 63.4
ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
2.736
1.417
1.792

2004
Uitvoering %
83%
100%
100%

Krediet
4.552
1.415
1.413

2005
Uitvoering %
49%
100%
95%

2006
Krediet
5.366
1.373
1.409

2007
Krediet
5.247
1.376
1.413

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Beleidsmissie van de Vlaamse Regering :
De nog steeds toenemende mobiliteitsgroei vraagt om duurzame maatregelen om de verkeersveiligheid te
verhogen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te waarborgen.
A. Strategische doelstellingen
Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt via de middelen op dit programma een duurzame
mobiliteit nagestreefd door middel van volgende doelstellingen :
6) De verkeersonveiligheid in Vlaanderen terugdringen.
7) Op een selectieve manier de bereikbaarheid van de Vlaamse Economische knooppunten en poorten
waarborgen.
8) De verkeersleefbaarheid verbeteren, zelfs al neemt de mobiliteit toe.
De doelgroep bestaat duidelijk uit de volledige Vlaamse bevolking, iedereen heeft baat bij het streven
naar een duurzame mobiliteit met een grotere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.
B. Operationele doelstellingen
a) Implementatie van het STOP-principe (eerst Stappers, dan Trappers, dan Openbaar en tot slot Privévervoer)en dit onder meer via veiliger voet- en fietspaden.
b) het bieden van een zorgzame, integrale en efficiënte ondersteuning aan elk verkeersslachtoffer
c) het verdubbelen van het aandeel van het gemeenschappelijk vervoer in 10 jaar, naast het promoten
van andere verplaatsingsvormen om de automobiliteit terug te dringen.
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d) Het opzetten en uitbouwen van een degelijk vormingen en opleidingen inzake mobiliteit en
verkeerskunde, onontbeerlijk voor het vormen van goed opgeleide mensen, nodig om de
verschillende doelstellingen te verwezenlijken.

E. Instrumenten
De instrumenten waarmee de minister deze doelstellingen tracht te verwezenlijken bestaan voor dit
begrotingsprogramma vooral uit subsidiëring van instellingen en organisaties (en hun projecten of
studies) die zich inzetten voor de verkeersleefbaarheid, de verkeerskunde, de verkeersopvoeding en de
verkeersveiligheid. Via een goede sturing van de projecten en de opvolging van de resultaten wordt een
efficiënte en doelmatige inzet van de middelen nagestreefd.
Ook het decreet betreffende het bezoldigd personenvervoer over de weg evenals de oprichting van de
Mobiliteitsraad van Vlaanderen zijn belangrijke instrumenten voor de uitwerking van het beleid.
Ook het subsidiedecreet (van kracht sinds 1 januari 2005) schept intussen een duidelijk kader
waarbinnen een aantal verenigingen subsidies kunnen verkrijgen. Het gaat hierbij om verenigingen die
de belangen van de zachte weggebruikers en openbaar vervoergebruikers verdedigen of bijdragen tot een
duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Een eerste deel van dit decreet betreft de erkenning van
dergelijke verenigingen en het toekennen van een basissubsidie. Het tweede deel omvat het toekennen
van projectsubsidies. Vanaf 2006 werden voor het eerst subsidies op basis van het decreet verleend. In
dit kader werd de libellé van een bestaand begrotingsartikel aangepast. De nodige middelen worden
voorzien om ook in 2007 deze subsidies toe te kennen.
In uitvoering van het pendelplan dat eind 2005 door de minister van Mobiliteit werd voorgesteld, werd in
2006 het pendelfonds opgericht. Met dit pendelfonds kunnen duurzame (en innovatieve) projecten
inzake woon-werkverkeer worden gefinancierd voor een periode van maximaal 4 jaar. Het fonds werd
opgericht als een VOI type A om de nodige flexibiliteit te behouden inzake de toekenning van de
subsidies. Vanaf 2007 dient het pendelfonds volledig operationeel te zijn en kunnen de eerste projecten
worden gesteund.
Daarnaast staan op dit programma ook 2 artikels die te maken hebben met de uitgaven in het kader van
de mobiliteitsconvenants. Dit convenant is immers ook één van de basisinstrumenten om het
mobiliteitsbeleid in Vlaanderen te sturen en de geplande doelstellingen te bereiken.
F. Prestaties
-

Jaarlijks wordt door vzw Komimo de ‘week van de zachte weggebruiker’ en de ‘week van
vervoering’ georganiseerd om de Vlaamse bevolking aan te zetten tot een hoger gebruik van het
openbaar vervoer en tot het overschakelen op alternatieve verplaatsingswijzen.

-

Verschillende verenigingen die actief zijn op het vlak van verkeersopvoeding, verkeersveiligheid en
verkeerskunde zijn in 2005 erkend als mobiliteitsvereniging of koepel van verenging. Sinds 2006
hebben zij recht op een basissubsidie om een deel van hun personeels- en werkingskost te
financieren.

-

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft als decretale taak oa de organisatie van allerlei
opleidingen inzake verkeerskunde. Hiertoe is zij werkzaam op volgende domeinen :
• het organiseren van permanente vormingen en bijscholingen inzake verkeerskunde
• het uitbouwen van volwaardige opleidingen verkeerskunde op hogeschool- en universitair niveau
• het sensibiliseren van jongeren en het begeleiden van scholen die streven naar een preventief
verkeersgedrag en een verantwoorde vervoerskeuze.
• Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
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- Allerhande mobiliteitsstudies en adviezen in het kader van mobiliteitsprojecten, zoals bvb. de
adviezen van Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers in het kader van de projecten
basismobiliteit.

-

Financiële ondersteuning van innovatieve projecten in het woon-werkverkeer via het pendelfonds.

-

Financiële tussenkomst in de uitgaven van de gemeenten voor de opmaak van een mobiliteitsplan, de
aanwerving van een mobiliteitsambtenaar en voor het uitwerken van flankerende maatregelen.

-

Tenslotte is in het decreet betreffende het bezoldigd personenvervoer over de weg ook voorzien in de
oprichting en de installatie van de MORA (mobiliteitsraad Vlaanderen). De MORA wordt bevoegd
om inzake aangelegenheden die betrekking hebben op mobiliteit binnen het Vlaams Gewest,
aanbevelingen en advies te verstrekken en studies te verrichten.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12.10 : Allerhande uitgaven i.v.m. de voorbereiding, de planning, de studie en de
begeleiding van de projecten mobiliteitsconvenants en basisismobiliteit.
2004
GVK
GOK

Krediet
261
314

2005
Uitvoering
100%
100%

Krediet
261
257

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
267
361

2007
Krediet
270
307

Op dit artikel worden de uitgaven vastgelegd die in het kader van de mobiliteitsconvenants en de
basismobiliteit worden gemaakt en die niet rechtstreeks aan de VVM De Lijn of aan de gemeenten worden
betaald. Deze uitgaven kaderen in de ondersteuning of de praktische omkadering van het volledige
convenantbeleid en de invoering van de basismobiliteit. Het gaat hierbij vooral om uitgaven i.v.m. de uitgave
van het mobiliteitshandboek en mobiliteitsbrief, i.v.m. bepaalde studies of adviezen die aan derden (bvb.
Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers) worden gevraagd of i.v.m. de werking van de verschillende
provinciale auditcommissies (bvb. contracten voor auditoren)
Fysisch programma 2007 :
-

-

Werkingskosten Task Force :
Studies i.v.m. convenants en basismobiliteit :
Contracten BTTB voor adviezen in het kader
van openbaar vervoer projecten :
Werking Provinciale auditcommissie
(vooral contracten auditoren)
• openbaar vervoer :
• infrastructuur :
• mobiliteitsplannen
website mobiliteitshandboek :

Totaal :

20.000 euro
30.000 euro
75.000 euro
100.000 euro

45.000 euro
270.000 euro
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Basisallocatie 12.23 : Uitgaven m.b.t. mobiliteitsstudies en voor de begeleiding bij het opstellen en
uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen met inbegrip van studies en enquetes inzake
mobiliteitsbehoeften en studies m.b.t. organisatie, beheer, enz.

NGK

Krediet
361

2004
Uitvoering
97%

Krediet
372

2005
Uitvoering
100%

2006
Krediet
372

2007
Krediet
372

De middelen hebben gedeeltelijk betrekking op het uitvoeren in samenwerking met allerlei
belangenverenigingen of beroepsorganisaties van pilootprojecten die tot doel hebben de verkeersveiligheid te
verbeteren (verhogen van de rijvaardigheid, introductie van ISA, enz.) en de bereikbaarheid van de
economische knooppunten en poorten te verbeteren (pilootprojecten inzake telematica).
Een gedeelte van het onderzoeksprogramma houdt verband met de actualisatie en verdere ontwikkeling van
het strategisch beleid inzake mobiliteit. Prioritair gaat de aandacht uit naar de uitbouw van een strategische
beleidsvisie inzake goederentransport en de ontwikkeling van een strategische visie telematica of ITS.
De middelen hebben betrekking op het uitvoeren van studies. De effectiviteit ervan moet gezien worden in
relatie tot het nut ervan voor de beleidsvoorbereiding. In tegenstelling bij uitvoeringsprojecten is er dan ook
niet echt sprake van prestaties of maatschappelijke effecten. Wel wordt bij de uitvoering van de studie en bij
de definitieve aanvaarding ervan nauwlettend toegezien op de effectiviteit ervan voor de
beleidsvoorbereiding.
De pilootprojecten daarentegen dienen gezien te worden in het licht van de strategische doelstellingen van
het mobiliteitsplan Vlaanderen en de maatschappelijke effecten die op het niveau van de doelstellingen
werden naar voren geschoven. Voor de beleidsdoelstelling inzake verkeersveiligheid is dit het verminderen
van het aantal ongevallen, doden en zwaar gewonden met 50 %. Voor de beleidsdoelstelling inzake
bereikbaarheid van economische knooppunten en poorten is dit het verminderen van het aantal verliesuren.
Indicatief onderzoeksprogramma 2006 BA 63.40 – 12.23
Allerhande pilootprojecten m.b.t. het te voeren mobiliteitsbeleid
170.000,Actualisatie en operationaliseren strategische beleidsvisie inzake
mobiliteit.

200.000,-

Diverse uitgaven
TOTAAL

2.000,372.000,-

Basisallocatie 12.31 : Dotatie aan de SERV voor de werkings- en installatiekosten van de MORA
(Mobiliteitstraad van Vlaanderen)

NGK

Krediet
424

2004
Uitvoering
0%

Krediet
424

2005
Uitvoering
0%

2006
Krediet
424

2007
Krediet
0

Binnen het kader van het Beter Bestuurlijk Beleid wordt de oprichting van de strategische adviesraden
voorzien. In de nota gericht aan de Vlaamse regering betreffende het ontwerpdecreet houdende de
oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen werden de voorziene budgettaire middelen geraamd op
423.756,00 €. Deze middelen worden onder de vorm van een dotatie aan de SERV voorzien omdat de Mora
volgens het ontwerpdecreet binnen de SERV wordt opgericht. De middelen worden voor 2007 integraal
overgedragen naar de algemene dotatie van de SERV (art. 41.01 op progr. 51.1)
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Basisallocatie 33.01 : Subsidies voor mobiliteitsprojecten en basissubsidies voor erkende
mobiliteitsverenigingen in het kader van het decreet van 13 februari 2004.

NGK

Krediet
231

2004
Uitvoering
93%

Krediet
233

2005
Uitvoering
99%

2006
Krediet
448

2007
Krediet
448

Het decreet tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van
mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten trad in
werking op 1 januari 2005. Hierdoor kunnen nu enerzijds mobiliteitsverenigingen die actief zijn op het
Vlaams niveau structureel ondersteund worden en anderzijds is nu een duidelijke regeling uitgewerkt voor
het toekennen van projectsubsidies inzake mobiliteit.
Met dit krediet worden dus enerzijds de basissubsidies gefinancierd van de erkende mobiliteitsverenigingen
of koepels. Dit is de structurele subsidiëring van mobiliteitsverenigingen die vanaf 2006 start. Om erkend te
worden dienen deze verenigingen aan een heel aantal specifieke voorwaarden m.b.t. aantal leden,
doelstellingen, representativiteit op Vlaams niveau, tijdschrift, …te voldoen. Wanneer zij wordt erkend kan
een vereniging een basissubsidie ontvangen waarmee zij een deel van haar personeels- en werkingskost kan
financieren. 75% van het toegekende krediet op dit artikel wordt evenredig verdeeld onder alle erkende
verenigingen. 25% wordt verdeeld onder de erkende verenigingen die aan een aantal extra voorwaarden
voldoen.
In 2005 werden in totaal 5 verenigingen en 1 koepel erkend. Het betreft hier volgende verenigingen :
- Bond van Trein- Tram en Busgebruikers
- Fietsersbond
- Voetgangersbeweging
- Trage Wegen
- Ouders van verongelukte Kinderen
- Komimo (als koepel)
Op basis van deze erkenning ontvangen zij volgende subsidies in 2006 : 3 verenigingen ontvangen een
subsidie van 28.000 euro en drie ontvangen een subsidie van 42.000 euro omdat zij aan een aantal extra
voorwaarden voldoen. Het totale bedrag dat voor basissubsidies wordt aangewend is dus 210.000 euro.
Het tweede luik van het decreet omvat de uitwerking van een nieuwe en eenduidige regeling voor het
toekennen van subsidies voor mobiliteitsprojecten. Elke vereniging of vzw kan hiervoor een project
indienen, een erkenning als mobiliteitsvereniging is hiertoe niet vereist. De projecten dienen als
hoofddoelstelling de verkeersveiligheid of duurzame mobiliteit te bevorderen. Zij kunnen geen investeringen
in infrastructuur omvatten en de projecten worden voor maximaal 75% van de kostprijs gesubsidieerd. In het
decreet en het uitvoeringsbesluit zijn een heel aantal criteria opgenomen die zullen worden gehanteerd bij de
beoordeling van de ingediende projecten. Het gaat hier bijvoorbeeld om: de haalbaarheid/bruikbaarheid van
de verwachte resultaten, de omvang van de doelgroep, de verenigbaarheid met de doelstellingen van het
Vlaams mobiliteitsbeleid, de kostprijsefficiëntie, enz. Ook de manier waarop de geselecteerde projecten
inhoudelijk en financieel zullen worden opgevolgd zijn in het decreet opgenomen.
Het aantal projecten dat kan worden geselecteerd is afhankelijk van het bedrag dat hiervoor wordt voorzien
in de begroting. In 2005 werden een 26-tal projectvoorstellen ingediend, voor een totaal bedrag van ruim 1
miljoen euro. Na beoordeling van deze projecten werden er 7 geselecteerd die in 2006 een projectsubsidie
ontvangen. Hiervoor is een bedrag van 238.000 euro ebschikbaar.
Voor 2007 wordt een zelfde budget vooropgesteld.
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Basisallocatie 33.02 : Subsidie aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde

NGK

Krediet
1.384

2004
Uitvoering
100%

Krediet
1.315

2005
Uitvoering
100%

2006
Krediet
1.384

2007
Krediet
1.429

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) ressorteert onder het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
en werd opgericht door het Vlaams Parlement bij decreet van 21 maart 1990 (B.S. 9.5.90 p. 9051). Bij dit
decreet krijgt de VSV volgende taken toebedeeld:
- opstellen van programma’s, organisatie en coördinatie van opleiding, bijscholing en permanente
vorming inzake verkeerskunde, alsook adviseren bij de aanstelling van de lesgevers;
- stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs inzake verkeerskunde;
- zoeken naar financiële partners bij de overheid en in de privé-sector, ter realisatie van deze
doelstellingen;
- na goedkeuring door de Vlaamse Regering kan de VSV andere initiatieven inzake verkeerskunde en
vervoersproblemen nemen.
De VSV neemt ook een aantal inhoudelijke taken op zich. Voorbeelden hiervan zijn de organisatie van
de opleiding over het mobiliteitsconvenant, de begeleiding van scholen bij het opstellen van
schoolvervoerplannen en het Vlaams congres verkeersveiligheid. Dit leidt tot een hogere
kostenefficiëntie dankzij de specialisatie die wordt opgebouwd.
Dat deze aanpak vruchten afwerpt, blijkt uit het feit dat de VSV in 2000 door de Vlaamse regering werd
gevraagd om het secretariaat waar te nemen van het Vlaams Overlegforum Verkeersveiligheid en dat de
VSV in 2003 het Eerste Vlaams Congres Verkeersveiligheid organiseerde waar zich meer dan 200 mensen
voor inschreven. Voor de edities van 2005 en 2006 groeide dit aantal tot ruim 300 deelnemers.
Om de verschillende succesvolle initiatieven (o.a. begeleiding van scholen bij de opmaak van
schoolvervoerplannen, cursus verkeersveiligheid, congres verkeersveiligheid, jaarboek verkeersveiligheid,
mobiliteitsmanagement voor werknemers en werkgevers, convenantscursus) te continueren is het
noodzakelijk het voorstel constant beleid te realiseren, zoals dit is opgenomen in de begroting 2007.
In de resolutie van het Vlaams parlement was gesteld dat 0,5 % van het totale wegenbudget ter beschikking
zou worden gesteld van de VSV. Dit wordt tot op heden slechts met mondjesmaat gerealiseerd.
De verhoging van het krediet t.o.v. de budgetcontrole 2006 wordt verklaard door het opnieuw opnemen van
de 38.000 euro die als bijkrediet 2006 werd aangewend. Daarnaast wordt een indexstijging van 7.000 euro
voorzien.
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PROGRAMMA VSV 2007

1. SECRETARIAAT
1. Secretariaat
Subsidie Vlaams Gewest
2. BIJSCHOLING & PERMANENTE VORMING
Projecten
2.1. Vorming over het gemeentelijk mobiliteitsplan
2.2. Vijfde Vlaams Congres Verkeersveiligheid
2.3. Meeting mobiliteitsmanagement
2.4. Vorming mobiliteitsmanagement werknemers
2.5. Vorming mobiliteitsmanagement werkgevers
2.6. Omkaderende projecten pendelplan
2.7. Verkeersouders
2.8. Cursus 'Startbaners Verkeersveiligheid'
2.9. Project Car Free Day
2.10. Opleiding politie
2.11. Vlaams Forum Verkeersveiligheid
2.12. Studiedagen/congressen
2.13. Vorming mandatarissen
Inschrijvingen
Bijdrage Steunpunt Verkeersveiligheid
Bijdrage politie
Subsidie Vlaams Gewest
3. STUURGROEP ONDERWIJS
Projecten
3.1. Werking Stuurgroep Onderwijs
3.2. Actualisatie educatieve materialen
3.3. Nieuwsbrief 'Veilig Naar School'
3.4. Studiedagen secundaire scholen
3.5. Label verkeersactieve scholen
3.6. Project schoolvervoerplannen
3.7. Jaarcampagne 'Veilig Naar School'
3.8. Rondetafel
3.9. Mobibuzz
3.10. Permanente Verkeers- en mobiliteitseducatie
3.11. Verkeer-de Wereld
3.12. Project netoverschrijdend leerlingenvervoer De Lijn
3.13. Begeleiding beschermde werkplaatsen
3.14. Mobiliteitstraining voor personen met een handicap
3.15. Bromfietsproject
3.16. Verkeerscoaches
3.17. Training mobiele nieuwkomers
Inschrijvingen
Verkoop
VIVO vzw
Bijdrage De Lijn
Subsidie Vlaams Gewest
4. ACADEMISCHE OPLEIDINGEN
Projecten
4.1. Mobiliteitsacademie
4.2. Cursus ruimtelijke ordening / verkeerskunde
Inschrijvingen
Subsidies Vlaams Gewest

Uitgaven
544.198
544.198
457.394

Inkomsten
544.198
544.198
457.394

25.000
50.000
5.700
26.000
23.000
150.000
31.200
8.620
39.524
12.500
5.000
50.000
30.850

489.120

44.200
12.500
12.500
388.194
489.120

30.000
52.675
25.000
10.015
40.000
21.100
37.000
6.180
31.250
130.000
20.000
18.000
4.900
15.000
20.000
18.000
10.000

79.188

14.550
5.000
4.900
In natura
464.670
79.188

57.188
22.000
36.250
42.938
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SAMENVATTING
Secretariaat
Bijscholing & Permanente Vorming
Stuurgroep Onderwijs
Academische Opleidingen
Inschrijvingen
Overige inkomsten
Subsidie Vlaams Gewest
TOTAAL
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Uitgaven
531.198
457.394
489.120
79.188

1.558.900

Inkomsten

95.000
34.900
1.429.000
1.558.900

Basisallocatie 33.04 : Subsidie vzw Komimo voor de organisatie van algemene acties en initiatieven
ter bevordering van alternatieve verplaatsingswijzen.

NGK

Krediet
308

2004
Uitvoering
100%

Krediet
308

2005
Uitvoering
100%

2006
Krediet
258

2007
Krediet
258

1. Komimo
Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit) is een samenwerkingsverband van een aantal Vlaamse organisaties
die actief zijn op het raakvlak tussen milieu en mobiliteit. De organisaties die momenteel deel uitmaken van
Komimo zijn:
• De Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
• De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw
• De Fietsersbond vzw
• Langzaam Verkeer vzw
• Taxistop vzw
• De Voetgangersbeweging vzw
• Trage Wegen vzw
• Autopia vzw
2. De activiteiten
Samen ijveren zij binnen de vzw Komimo voor een meer duurzame mobiliteit door het voeren van twee
grootschalige sensibilisatiecampagnes waarbij de duurzame vervoersmodi worden gepromoot:
• De Week van de Zachte Weggebruiker
• De Week van Vervoering
De Week van de Zachte Weggebruiker vindt steeds in mei plaats en focust voornamelijk op de zachte
vervoersmodi, het fietsen en het te voet gaan, als alternatief voor het individuele autogebruik. Tijdens de
Week van de Zachte Weggebruiker organiseren de verschillende lidorganisaties van Komimo verschillende
acties rond het fietsen en het te voet gaan. De belangrijkste hiervan zijn:
• Veilig en Milieuvriendelijk naar School: actie rond het woon-schoolverkeer waar tijdens de WZW
jaarlijks honderden Vlaamse basisscholen aan deelnamen.
• Met Belgerinkel naar de Winkel: actie rond het woon-winkelverkeer waar tijdens de WZW bijna de
helft van alle Vlaamse steden en gemeenten aan deelnamen.
• Rondetafel: tijdens elke Week van de Zachte Weggebruiker wordt een rondetafel georganiseerd rond
het thema dat tijdens die week extra in de kijker wordt gezet. Voorbeelden van thema’s die in het
verleden werden behandeld zijn: de relatie tussen gezondheid en mobiliteit, de economische
voordelen van zachte vervoersmodi, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, ...
• Uitreiking van de Erewimpel van de Voetgangersbeweging. De Voetgangersbeweging reikt jaarlijks
een erewimpel uit aan die gemeente of stad die zich heeft onderscheiden op het gebied van
voetgangersvriendelijk beleid.
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De Week van Vervoering vindt jaarlijks in september plaats en richt zich vooral op de collectieve
vervoersmodi (zowel openbaar vervoer als carpooling, autodelen etc.) als alternatieven voor het
individueel autogebruik. De belangrijkste acties die tijdens de Week van Vervoering worden
georganiseerd zijn:
Europese autovrije dag: jaarlijks op 22 september worden in honderden Europese steden stadscentra
autovrij gemaakt om ruimte te maken voor experimenten met openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, ...
Open Straatdag: op de Open Straatdag worden in tientallen Vlaamse gemeenten woonwijken voor het
autoverkeer afgesloten met de bedoeling om buurtcontracten tussen wijkvereniging en de lokale
overheid af te sluiten.
Trein- Tram- Busdag: Komimo werkt actief mee aan de organisatie van de jaarlijkse TTB-dag en
zorgt voor een inhoudelijke invulling ervan.
Rondetafel: tijdens elke Week van Vervoering wordt een rondetafel georganiseerd rond het thema dat
tijdens die week extra in de kijker wordt gezet. Voorbeelden van thema’s die in het verleden werden
behandeld zijn: bereikbaarheid, lokale mobiliteit, de relatie tussen mobiliteit en economie,
verkeersveiligheid en toegankelijkheid.

Naast de acties die door de lidorganisaties van Komimo worden georganiseerd, nemen een groot aantal
scholen, lokale overheden, bedrijven, lokale verenigingen e.d. zelf het initiatief om tijdens één van de
weekcampagnes een activiteit rond mobiliteit te organiseren. De weekcampagnes vormen dus ook een
belangrijk kader waarvan gebruik gemaakt wordt om specifieke mobiliteitsproblemen aan te kaarten.
3. De resultaten
Dat de weekcampagnes aanslaan, bewijzen volgende vaststellingen:
• De weekcampagnes kunnen steeds rekenen op een ruime aandacht van de media, zowel van de
geschreven pers als van de audiovisuele media.
• Het groeiend aantal spontane initiatieven van scholen, gemeentebesturen, lokale verenigingen,
bedrijven, ... tijdens de weekcampagnes
Het concept van de weekcampagnes werd ondertussen overgenomen door de andere Belgische regio’s en
door het Europese niveau. Sinds 2000 wordt ook in het Waalse en het Brusselse Gewest een ‘Semaine de la
Mobilité’ en ingericht en sinds 2002 wordt op Europees vlak de ‘European Mobility Week’ georganiseerd.
4. budget 2007
Voor 2007 wordt uitgegaan van eenzelfde budget als in 2006, zijnde 258.000 euro. Inhoudelijk wordt de
aanpak herbekeken van de mobiliteitsweken – d.w.z. de Week van de Zachte Weggebruiker en de Week van
Vervoering en ook zal een uniek beeld voor de communicatie rond de campagneweken worden uitgewerkt.
In grote lijnen blijven de mobiliteitsweken ook in de toekomst campagnes om het grote publiek te
sensibiliseren rond duurzame mobiliteit. Ze vestigen de aandacht op de mobiliteitsproblemen in Vlaanderen
en kaarten een ander mobiliteitsbeleid aan op diverse beleidsniveaus en bij actoren zoals werkgevers en
scholen. De twee actieperiodes blijven behouden (resp. de tweede week van mei en de periode 16–22
september).
‘Week 1’ wordt vanaf 2007 thematisch georiënteerd. In plaats van te werken met deelacties, wordt er
gewerkt met één thema en één of meerdere doelgroepen. De activiteiten worden rond het thema gegroepeerd
zodat er binnen de week ook inhoudelijk een duidelijke rode draad ontstaat. In de eerste editie van de nieuwe
mobiliteitsweek 1 staat woon-werkverkeer centraal. Er zal daarbij voldoende aandacht zijn voor fietsen,
stappen en het gebruik van het openbaar vervoer van en naar het werk. Week 1 loopt in 2007 van 7 mei tot
en met 13 mei.
Tijdens ‘Week 2’ in september staan de alternatieve vervoersmodi centraal, en zal er m.a.w. opnieuw
aandacht besteed worden aan de voetgangers, fietsers en openbaar vervoergebruikers.
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Basisallocatie 33.05 : Subsidies voor pilootprojecten in het woonwerkverkeer

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering

Krediet
1.900

2005
Uitvoering
0%

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

Dit is een uitdovend artikel. De kredieten van dit artikel werden bij de budgetcontrole 2006 grotendeels
overgedragen naar het pendelfonds, artikel 41.41.
Basisallocatie 41.41 : Dotaties aan het pendelfonds

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering

Krediet
0

2005
Uitvoering

2006
Krediet
2.150

2007
Krediet
2.740

De visie en doelstellingen van het pendelfonds werden uitgewerkt in het ontwerpdecreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006. Hieronder worden de belangrijkste
principes rond de doelstellingen en de werking van het fonds toegelicht.
Bij de uitvoering van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2003-2004 werden een aantal tekorten
vastgesteld die een resultaatgerichte aanpak van het duurzame woon-werkverkeer in de weg staan. Zo waren
er in het kader van het Werkgelegenheidsakkoord enkel middelen beschikbaar voor het opstellen van
bedrijfsvervoersplannen en voor het uitreiken van de bedrijfsvervoercheques, maar niet voor het uitvoeren
van acties die hierin zijn opgenomen. Door het ontbreken van middelen om concrete pilootprojecten op te
zetten blijft het realiseren van duurzame maatregelen in het woon-werkverkeer vaak nog dode letter.
Op basis van het voorgaande, en in functie van het in november 2005 voorgestelde pendelplan en de daarin
beschreven doelstellingen, wordt het pendelfonds opgericht. Met het pendelfonds kunnen duurzame
(piloot)projecten inzake woon-werkverkeer worden gefinancierd voor een periode van maximaal 4 jaar. Het
fonds moet op die manier bijdragen tot draagvlakvergroting door de actoren op het terrein (sociale partners,
bedrijvengroepen, lokale overheden) warm te maken om (innoverende) mobiliteitsmaatregelen te nemen, en
hun de nodige vaardigheden bij te brengen. Bijkomend voordeel is dat de projecten een laboratoriumfunctie
kunnen vervullen en later mogelijk ook elders kunnen worden ingepast.
De projecten dienen als dusdanig te voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden. Zo dienen de projecten
overlegd te zijn op het lokale niveau tussen werkgever(s) en werknemers, en moeten alle betrokken partners
in het project hun verantwoordelijkheid opnemen inzake de organisatie en de financiering ervan. De
gedeelde financiële verantwoordelijkheid uit zich in het principe van cofinanciering (één euro voor één
euro). Organisatorisch vertaalt de gedeelde verantwoordelijkheid zich in de verschillende te nemen
maatregelen of acties.
De projecten dienen buiten het domein van het geregeld vervoer te vallen, en ze mogen niet concurrerend
optreden t.a.v. bestaande initiatieven inzake woon-werkverkeer.
Als een ingediend project een nieuw vervoersaanbod creëert, dient dit vervoersaanbod complementair te zijn
aan het reeds bestaande vervoersaanbod dat door private en/of publieke diensten wordt georganiseerd.
Projecten waarvan de aanvragen worden goedgekeurd krijgen een betoelaging gedurende maximum 4 jaar.
Daarbij zal halfjaarlijks een inhoudelijke en financiële evaluatie moeten worden gemaakt, opdat het project
ten gepaste tijde kan bijgestuurd worden. Na de periode van 4 jaar zal op basis van een evaluatie worden
bepaald hoe dit project verder wordt gezet (integratie binnen een bestaande of nog te implementeren
structuur, verzelfstandigen of nog deels verder financieren, op basis van een nieuwe aanvraag).
Het fonds wordt beheerd door de Vlaamse Regering. Het heeft zijn zetel in het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. Het betrokken ministerie
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stelt dan ook de nodige diensten, uitrusting, installaties en personeelsleden ter beschikking opdat de werking
van het fonds kan verzekerd worden.

In 2007 zijn volgende middelen beschikbaar in het fonds :
totaal :

5.050.000 euro : overgedragen saldo van 2006
1.240.000 euro : jaarlijkse dotatie aan het fonds
1.500.000 euro : structurele overdracht vanuit het meerbanenplan (progr.52.4, b.a. 00.010)
7.790.000 euro

In 2007 zullen de eerste projecten definitief van start gaan. We gaan ervan uit dat in elk van de 5
provincies voor een totaal van 1.000.000 euro aan projecten kan worden opgestart. De uitbetaling van
de betoelaging wordt voorzien in 3 schijven (40-40-20) . In totaal zal in 2007 40% van de voorziene
kostprijs worden uitbetaald bij de opstart van de projecten, zijnde 400.000 euro per provincie of in
totaal 2.000.000 euro.
Om te voorkomen dat projecten met een zware opstartkost (groter dan de 40% van de eerste schijf)
geen structureel oponthoud oplopen bij de opstart, zou de 2e schijf kunnen aangevraagd worden,
nadat wordt aangetoond dat de eerste schijf werd opgebruikt in functie van het project.
Dit betekent dat er in hetzelfde jaar nog een bijkomend budget voor uitgaven dient voorzien te
worden.
Aanname: de helft van de opgestarte projecten vraagt binnen hetzelfde jaar de tweede schijf aan. Dit
betekent de helft van 40% van 5.000.000 euro (= totaal bedrag van de opgestarte projecten), of
1.000.000 euro.
Bovenop de 2.000.000 euro dient m.a.w. nog 1.000.000 euro extra als uitgaven in 2007 te worden
ingeschreven.
De rest van de ontvangsten van het fonds worden overgedragen naar 2008, om de kosten voor de
volgende jaren te dragen.
Basisallocatie 43.11 : Subsidies aan gemeenten in het kader van het mobiliteitsconvenant

GVK
GOK

Krediet
1.156
1.478

2004
Uitvoering
100%
80%

Krediet
1.156
1.156

2005
Uitvoering
100%
93%

2006
Krediet
1.106
1.048

2007
Krediet
1.106
1.106

In dit artikel worden de financiële tussenkomsten opgenomen die samenhangen met de modules 1 en 15 van
het mobiliteitsconvenant. Het mobiliteitsconvenant is een beleidsinstrument dat decretaal verankerd is sinds
20 april 2001 en waarvan de 19 moduleteksten via ministeriële besluiten vastgelegd zijn. In hoofdzaak zijn er
3 financiële tussenkomsten voorzien:
- financiële tussenkomsten in het kader van de opmaak van de gemeentelijke mobiliteitsplannen (2/3 van
de opmaakkosten met een plafond van 166.000 euro per gemeente),
- de tussenkomst in de loonkost voor een gemeentelijke mobiliteitsambtenaar die voldoet aan bepaalde
criteria (2/3 van de brutojaarloonkost verhoogd met 20 % werkingskosten),
- de tussenkomst in het kader van projecten module 15 (flankerende maatregelen). Elke stad of gemeente
met een conform verklaard mobiliteitsplan kan jaarlijks een module 15 indienen = project flankerende
maatregelen wat meestal een project rond communicatie, sensibilisering, draagvlakvorming m.b.t.
duurzaam en milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag naar één of meerdere doelgroepen inhoudt.
Voor deze tussenkomsten wordt er voor 2007 opnieuw een bedrag van 1.106.000 EURO voorzien, rekening
houdend met de stand van zaken m.b.t. de opmaak van de plannen in de verschillende gemeentes.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 63.4
VOI PENDELFONDS

Begroting 2007
(in duizend euro)

ONTVANGSTEN
ESR
08.2
46.1

Omschrijving

2007

BC 2006

Overgedragen saldo
Dotatie aan het fonds

Totaal Ontvangsten

0
5.550

5.050
2.740

5.550

7.790

(in duizend euro)

UITGAVEN
ESR
12.00
Subsidies projecten
03.22
Over te dragen saldo
Totaal Uitgaven

Omschrijving

2007

BC 2006
500
5.050
5.550

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 41.41 van het programma
63.4. In onderstaande worden de cijfers uit de begroting 2007 nogmaals toegelicht.
In 2007 zijn volgende middelen beschikbaar in het fonds :
totaal :

5.050.000 euro : overgedragen saldo van 2006
1.240.000 euro : jaarlijkse dotatie aan het fonds
1.500.000 euro : structurele overdracht vanuit het meerbanenplan (progr.52.4, b.a. 00.010)
7.790.000 euro

In 2007 zullen de eerste projecten definitief van start gaan. We gaan ervan uit dat in elk van de 5
provincies voor een totaal van 1.000.000 euro aan projecten kan worden opgestart. De uitbetaling van
de betoelaging wordt voorzien in 3 schijven (40-40-20) . In totaal zal in 2007 40% van de voorziene
kostprijs worden uitbetaald bij de opstart van de projecten, zijnde 400.000 euro per provincie of in
totaal 2.000.000 euro.
Om te voorkomen dat projecten met een zware opstartkost (groter dan de 40% van de eerste schijf)
geen structureel oponthoud oplopen bij de opstart, zou de 2e schijf kunnen aangevraagd worden,
nadat wordt aangetoond dat de eerste schijf werd opgebruikt in functie van het project.
Dit betekent dat er in hetzelfde jaar nog een bijkomend budget voor uitgaven dient voorzien te
worden.
Aanname: de helft van de opgestarte projecten vraagt binnen hetzelfde jaar de tweede schijf aan. Dit
betekent de helft van 40% van 5.000.000 euro (= totaal bedrag van de opgestarte projecten), of
1.000.000 euro. Bovenop de 2.000.000 euro dient m.a.w. nog 1.000.000 euro extra als uitgaven in 2007
te worden ingeschreven.

3.000
4.790
7.790
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De rest van de ontvangsten van het fonds worden overgedragen naar 2008, om de kosten voor de
volgende jaren te dragen.
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PROGRAMMA 64.1
WATERWEGEN EN BINNENVAART
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
377

2004
Uitvoering %
77,10

Begroot
377

2005
Uitvoering %
10,73

2006
Begroot bc
p.m.

2007
raming
p.m.

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
36.316
89,97
23.871
100
218.230
290.453
37.786
99,85
39.964
98,86
3.001
3.002
36.774
99,05
38.643
95,55
2.925
2.926

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Voor de strategische alsook de operationele doelstellingen van de in dit programma betrokken instellingen,
wordt verwezen naar DEEL 3 van dit programma.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Artikel 06.01 - Diverse ontvangsten (pro memorie)
2004
Raming
AO
TO

5

2005
Uitvoering
0,00%

Raming
5

Uitvoering
0,00%

2006
Raming bc
p.m.

2007
Raming

Vanaf begrotingsjaar 2006 worden, door de inwerkingtreding van het rechtsopvolgingsbesluit van de EVA
nv De Scheepvaart en nv Waterwegen en Zeekanaal, de inkomsten binnen programma 64.1 (uitgezonderd
basisallocatie 89.01) rechtstreeks door de EVA’s geïnd.
In de begrotingsopmaak 2006 werd daarom dit artikel pro memorie opgenomen.
Nu de effectieve operationaliteit van deze EVA’s een feit is, mag dit artikel opgeheven worden.
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Artikel 18.50 - Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade
veroorzaakt door derden aan waterwegen (pro memorie)
2004
Raming
Uitvoering
372
78,14 %

AO
TO

2005
Raming
Uitvoering
372
10,87%

2006
Raming bc
p.m.

2007
Raming

Vanaf begrotingsjaar 2006 worden, door de inwerkingtreding van het rechtsopvolgingsbesluit van de EVA
nv De Scheepvaart en nv Waterwegen en Zeekanaal, de inkomsten binnen programma 64.1 (uitgezonderd
basisallocatie 89.01) rechtstreeks door de EVA’s geïnd.
In de begrotingsopmaak 2006 werd daarom dit artikel pro memorie opgenomen.
Nu de effectieve operationaliteit van deze EVA’s een feit is, mag dit artikel opgeheven worden.
Artikel 89.01 - Terugbetaling terugvorderbaar voorschot door het agentschap Waterwegen en
Zeekanaal NV (pro memorie)
2004
Raming
Uitvoering
p.m.

AO
TO

2005
Raming
Uitvoering
p.m.

2006
Raming bc
p.m.

2007
Raming
p.m.

Als gevolg van de niet betaling van de rechten uit watervangen, aangerekend aan de Haven van Brussel in
uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 17 december 1991 tussen het Brusselse en Vlaamse Gewest,
is de thesauriepositie van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV bezwaard.
Een dagvaarding voor de rechtbank werd ingeleid op 10.01.2000.
In geval het geding uiteindelijk positief uitdraait en de Haven van Brussel het volledige gevorderde bedrag
betaald, kan alzo het bedrag door het gewest teruggevorderd worden van het agentschap Waterwegen en
Zeekanaal NV.
2. UITGAVEN
Basisallocatie 14.04: Verzekeren van de veerdiensten, allerhande kosten betreffende de exploitatie en
het onderhoud, m.i.b.v. uitrusting en personeel
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
1.986
1.095

100
72,42

2005
Uitvoering %
2.075
1.856

100
96,44

2006
Krediet

2007
Krediet
103
102

104
103

Het exploiteren van veren is een dienst van de overheid aan de bevolking teneinde haar mobiliteit te
verhogen. Veren vormen de verbinding per schip tussen de oevers van de waterweg. Zij zorgen meestal voor
kortere verbindingen en ontlasten aldus het verkeer via de weg. Vaak zijn zij ook een toeristische attractie.
De hieraan verbonden kosten zijn evenwel niet te onderschatten. Niet enkel dient voorzien te worden in
schepen, maar bovendien speelt de veiligheid van de gebruiker een belangrijke rol. Daarvoor dienen niet
enkel de schepen in perfecte staat gehouden te worden, maar ook de aanmeergelegenheden. De exploitatie
van veren wordt ofwel uitbesteed ofwel door het IVA MDK in eigen beheer uitgevoerd.
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Basisallocatie 14.06: Gewoon onderhoud der waterwegen en aanhorigheden - allerhande kosten
betreffende het onderhoud, met inbegrip van de uitrusting van het personeel der waterwegen (pro
memorie)
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

29.630
28.637

100
100

2005
Uitvoering %

31.705
30.677

2006
Krediet

100
100

2007
Krediet
0
0

0
0

De kredieten op deze basisallocatie werden door AWZ aangewend t.b.v. het onderhoud van de infrastructuur
op en rond de waterwegen, o.a. ook voor de onderhoudsbaggerwerken in deze waterwegen, om deze op
diepte te houden, wat niet enkel vereist is voor de goede en veilige bevaarbaarheid, maar ook voor de
waterafvoer. Daarnaast werden deze kredieten eveneens aangewend voor het herstellen van schade door
derden aan de infrastructuur.
Sinds de oprichting in 2005 van de 2 extern verzelfstandigde agentschappen nv Waterwegen en Zeekanaal en
nv De Scheepvaart, die de exploitatie van de waterwegen in Vlaanderen voor hun rekening nemen, gebeurt
het onderhoud en herstelling van deze waterwegen voor hun rekening.
Bij de begrotingsopmaak 2006 werd daarom het bedrag, voorzien voor het onderhoud van de waterwegen in
Vlaanderen, overgeheveld naar de dotatie van nv Waterwegen en Zeekanaal (basisallocatie 41.02 programma
64.1) en de dotatie van nv De Scheepvaart (basisallocatie 41.04 programma 64.1).
In 2007 dient thans geen krediet voorzien te worden op deze basisallocatie. Deze basisallocatie mag worden
opgeheven.
Basisallocatie 14.07: Exploitatie- en gewone onderhoudskosten van de op waterwegen aangelegde
elektrische en elektromechanische inrichtingen. Allerhande kosten betreffende het onderhoud van
deze installaties, met inbegrip van de uitrusting van het personeel
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
6.092
6.944

99,52
100

2005
Uitvoering %
6.140
6.066

2006
Krediet

92,61
72,75

2007
Krediet
2.898
2.823

0
1.218

De basisallocatie voor de exploitatie en gewone onderhoudskosten van de op de waterweg aangelegde
elektrische en elektromechanische inrichtingen (basisallocatie 14.07 programma 64.1) heeft betrekking op 2
entiteiten namelijk het departement Mobiliteit en Openbare Werken alsook het agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust.
Vandaar dat 2 nieuwe basisallocaties (14.77 en 14.78) binnen programma 64.1 worden gecreëerd.
Voor de aanzuivering van de encours van de nog lopende dossiers, wordt voor 2006 een
ordonnanceringskrediet ingeschreven van 1.218 duizend euro.
Basisallocatie 14.77: Exploitatie- en gewone onderhoudskosten van de op waterwegen aangelegde
elektrische en elektromechanische inrichtingen. Allerhande kosten betreffende het onderhoud van
deze installaties, met inbegrip van de uitrusting van het personeel. (Departement MOW)
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
2.798
1.550
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Op deze basisallocatie worden de exploitatie en onderhoudskosten van de electramechanische uitrustingen
op het grondgebied van het Vlaams beheer en in beheer van het departement MOW, aangerekend. Dit
onderhoud wordt uitgevoerd door de afdelingen EMG en EMA van het IVA Infrastructuur.
Deze kosten moeten nu opgesplitst worden over het agentschap MDK en het departement Openbare werken.
Er wordt voorgesteld om het krediet van 2.898 duizend euro in GVK en 2.823 duizend euro in GOK in 2007
als volgt te verdelen:
• 1.218 duizend euro aan ordonnanceringskrediet wordt behouden op basisallocatie 14.07 voor
aanzuivering van de nog lopende dossiers
• 2.798 duizend euro aan vastleggingskrediet en 1.550 duizend euro aan ordonnanceringskrediet wordt
ingeschreven op basisallocatie 14.77 (nieuwe artikel voor het departement Mobiliteit en Openbare
Werken)
• 100 duizend euro aan vastleggingskrediet en 55 duizend euro aan ordonnanceringskrediet wordt
ingeschreven op basisallocatie 14.78 (nieuw artikel voor het agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust).
Deze herverdeling kan herbekeken worden in de loop van 2007, mocht blijken dat het krediet voor het
departement MOW niet voldoende is.
Basisallocatie 14.78: Exploitatie- en gewone onderhoudskosten van de aangelegde elektrische en
elektromechanische inrichtingen. Allerhande kosten betreffende het onderhoud van deze installaties,
met inbegrip van de uitrusting van het personeel. (IVA agentschap Maritieme Dienstverlening en
Kust)
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK

2007
Krediet
100
55

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor het onderhoud van de elektrische en
elektromechanische installaties in beheer bij het IVA MDK, hetgeen wordt uitgevoerd door de afdelingen
EMG en EMA van het IVA Infrastructuur.
Het betreft o.m. sluizen, beweegbare bruggen, stuwen, pompstations, automatische roosterreinigers,
scheepsliften, verlichting, signalisatie, stroomafnames, peil- en debietmetingen, afstandsbewaking en –
bediening, telecommunicatienetwerken enz.
Naast de operationele inrichtingen die voornamelijk de mobiliteit op de waterwegen en de veiligheid tegen
overstromingen beogen, moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand
gehouden worden (permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuizen, afstandsbewakingssystemen, communicatievoorzieningen enz…).
Voor het onderhoud van de installaties in beheer bij het IVA MDK wordt 100 dEuro in GVK en 55 dEuro in
GOK ingeschreven.
Deze herverdeling kan herbekeken worden in de loop van 2007, mocht blijken dat het krediet voor MDK niet
voldoende is.
Basisallocatie 33.01: Subsidie aan de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
1.442
100
1.442
100
1.461
1.481
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Toelichting begroting 2007
I. BINNENVAART
Inkomsten :
De toegekende dotatie van de overheid bedraagt 1.481.000 €, een indexering van de interne werkingskosten
en personeelskosten werd doorgevoerd.
De facturen worden geboekt als kost exclusief btw. Btw is geen kost wordt immers terugbetaald na afsluiting
van kwartaal en na verrekening van de eventueel te betalen btw.
De overige andere inkomsten zijn inkomsten van de verkoop van kaarten (nieuwe kaart NGI) ed., lidgelden
en te ontvangen intresten.
Uitgaven :
1. De interne werkingskosten werden opgesplitst conform het rekeningenstelsel in de boekhouding.
1.1. Gebouwen
Kosten gebouwen : hierin zijn vervat de huurkosten te Antwerpen en de eraan gekoppelde lasten zoals
nutsvoorziening, verzekering. De huur ingevolge nieuw pand te Hasselt en de verhuiskosten, extra
kosten voor voorzieningen ed.
Produktiekosten : kosten voor onderhoud en herstellingen van klein materiaal zoals frankeermachine,
copier, pc’s en transportkosten
1.2. Interne werkingskosten
Werkingskosten : kosten nodig voor kantoor, papierwaren, mailingkosten die niet eigen zijn aan een
bepaald project, koerierdiensten, communicatiekosten, abonnementen op tijdschriften, lidgelden,
wettelijke publicaties ed
Presentiegelden : omvatten de vergoedingen aan de leden van de raad van beheer en de vergoedingen aan
de werkgroepen en de werkgroepen ad hoc.
Andere diverse kosten : omvatten de kosten voor het voeren van de boekhouding, de levering van de
diensten van het sociaal secretariaat en de eventuele te betalen erelonen.
Commerciële kosten : omvatten de kosten voor publiciteit, aanschaf van documentatiemateriaal en
audiokosten. Catering, representatiekosten en reiskosten niet eigen aan een project.
1.3. Kosten m.b.t. personeel PBV
Bezoldigingen personeel secretariaat Hasselt en de eraan gekoppelde werkgeversbijdragen,
groepsverzekering, interimkosten en de opleidingen personeel in het algemeen. De verzekeringen voor
personeel en de geneeskundige controle.
Personeelskosten van twee vaste krachten bij marktprospectie en recreatie.
Kosten bedrijfswagens : voertuigen in leasing en verzekering gekocht voertuig secretariaat, onderhoud
en brandstofkosten.
1.4. Financiële kosten en uitzonderlijke kosten : bankkosten en kosten van belastingen, kosten van
schulden zoals intresten.
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1.5. Investeringen : omvatten oa de aanschaf van nieuw computermateriaal (5) , de aanschaf van een
nieuwe telefooncentrale ea.
2. Projectwerking :
2.1. Communicatie
2.1.1.

Manifestaties
Om het imago van de binnenvaart tot nu bereikt en verder in stand te houden wordt
deelgenomen aan beurzen, havendagen, ontmoetingsdagen enz. Daarnaast bestendigen we
een aantal eigen initiatieven zoals de verladersontmoetingsdag. Research wordt gedaan naar
een nieuwe publiekscampagne, dvd-aanmaak, …
Uitbouw pr-activiteiten. Presentaties mbt bekendmaking transportmodus.
De organisatie van seminarie en colloquia nuttig voor het overbrengen van de beoogde
informatie.

2.1.2.

Pers en Media
Communicatie gericht op de bewustwording van het vervoer via de binnenvaart,
benadrukken van de sterkte van de binnenvaart, de communicatie naar relevante
doelgroepen.
Imagocorrectie naar oa bedrijfsleven via media.
Consulting/communicatie/publiciteit : kosten voor de aanmaak van redactionele bijdragen
over de binnenvaart ter beschikking gesteld voor de geschreven pers die via een e-mail
worden verstuurd. Kosten voor raadpleging van externen. Kosten voor aanmaak van publireportages en voor advertenties in “specials” in Belgische en Nederlandse vakbladen
Plaatsen van advertenties in diverse vakbladen, tijdschriften, kranten ed. afhankelijk van
boodschap en doelgroep.

2.1.3.

Beeldmateriaal & publicaties
Het Binnenvaartmagazine verschijnt 5 x per jaar. Oplage : 4.000. Doelgroepen :
binnenvaartondernemers, bedrijfsleven, toeleveranciers, tussenpersonen, administratie,
diversen. Nieuw contract van toepassing vanaf 01/01/2005. Er wordt steeds onderzocht om
nieuwe contacten toe te voegen.
De publicaties worden verder in stand gehouden, aangevuld en of vervangen.
Algemene drukwerken : kosten voor het in stand houden van ondersteunend materiaal van
diverse acties en kosten voor doelgerichte drukwerken ter ondersteuning van diverse acties.
(lay-out, copywriting, illustraties, films, drukken). Bij de raming van de kosten is rekening
gehouden met de bestaande voorraad en de fluctuaties. Kosten voor het realiseren van het
jaarverslag.

2.1.4.

Website
Om zoveel mogelijk info ter beschikking te stellen wordt de nieuwe website continu
geüpdate en aangepast.

2.1.5.

Promotiematerialen
Promomateriaal : aanvulling voorraad of aanmaak
agenda’s naar binnenvaartondernemers en verladers.

nieuwe artikelen. Verspreiding van
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2.2. Beleid
2.2.1.

Marktpartijen informeren (info, feedback, overleg, signaal)
Informatie ter beschikking stellen via communicatietools, vergaderingen, organisatie van
overleg en in stand houden contacten. Doelgroepen zijn : varenden, transportorganisatoren,
overheden en havens.
Eindwerken : jaarlijkse prijs "Promotie Binnenvaart Vlaanderen Prijs" ter bekroning van
eindwerken, verhandelingen en doctoraten over de binnenvaart. (Prijs + organisatiekosten
(publiciteit: folders en affiches) + uitreiking). Het aantal uit te reiken prijzen wordt
teruggebracht tot 3 van elk 650 €.

2.2.2.

Signaalfunctie overheden (Vlaams, federaal en Europees niveau)
Binnenvaart positioneren t.o.v. andere modi. Deelname aan externe activiteiten, in stand
houden van netwerken en vervolgens informeren.

3. Marktprospectie
3.1. Bedrijfsbezoeken
3.2. Informeren marktpartijen “aspecten marktwerking”
Informatie ter beschikking stellen via communicatietools, vergaderingen, organisatie van overleg en
in stand houden contacten. Doelgroepen zijn : varenden, transportorganisatoren, overheden en
havens.
Medewerking aan overlegplatformen, samenwerking met instanties zoals voka, vev,
beroepsorganisaties.
3.3. Sectoranalyses, rapporten en gerichte projecten
In kaart brengen van potentiële nieuwe tonnages, research van de impact van beleidsmaatregelen op
de markt. Verder opvolging van het kaaimurenprogramma en de promotie ervan. Analyses van
structurele trafieken, opvolging van externe studies enz.
Verzamelen en verwerken van marktgegevens
Meer bepaald verzamelen van trafiekcijfers en consolidatie ervan.
3.4. Sector overleg
Kosten die betrekking hebben op de logistieke consulting, beantwoorden infovragen.
4. Telematica
4.1. Deelname ICT projecten
Kosten m.b.t het opzetten van eigen projecten of participatie aan externe projecten.
Compris project periode 2003-2005 en mogelijke verdere acties.
Kosten die eigen zijn aan de afstemmen van de resultaten van projecten op de behoefte van de
gebruikers. Waken over de efficiëntie en de haalbaarheid van de resultaten van dergelijke projecten.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1272

1269

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

4.2. Externe werkgroepen
Deelname aan zowel Vlaamse als Europese werkgroepen zoals Service aan de binnenvaart (W&Z),
ERI, Arbeitsgruppe Telematic, T&T, BTB Containers & Tankvaart. RIS Directive Vlaanderen,
anderen.
4.3. ICT Services
Kosten m.bt. mailserver Binnenvaartonline.
4.4. Enquêtes
Kosten m.b.t. onderzoek inzake telematicagebruik in de binnenvaart. Opvolgen bestaande enquêtes
en introductie eventuele andere.
4.5. Proefprojecten
Kosten dienstig voor de opzet van proefprojecten m.b.t. uittesten van nieuwe technologieën en
services.
5. Recreatie
5.1. Overlegplatform recreatie
Kosten m.b.t. secretariaat en beperkte acties voortvloeiende uit het overlegplatform.
Pro memorie : personeelkosten opgenomen in bezoldigingen PBV algemeen.
5.2. Werkgroep Recreatie
Structureel overleg tussen recreatie/overheid/binnenvaart.
Kosten m.b.t. werking van de werkgroep recreatie.
5.3. Beurzen
Kosten die betrekking hebben op de deelname aan BBS Gent, Boot Düsseldorf en Cap o Kaz en
waarbij het accent ligt op de promotie van de regio aan de toervaarders.
5.4. Publicaties en website
Kosten ter ondersteuning van de acties in de vorm van publicaties, fotomateriaal. Kosten voor de
ontwikkeling van activiteiten die het recreatieve karakter van de waterwegen bevorderen behoort tot
de mogelijkheden.
Een portaalsite over waterrecreatie Vlaanderen wordt aangemaakt.
5.5. Interreg projecten
Medewerking aan het tot stand komen van nieuwe Europese projecten voor de bevordering van de
recreatievaart.
6. Opleidingen
6.1. Opleidingen
Organiseren voor zover behoefte van opleidingsmodules al dan niet via afstandsonderwijs in samenwerking
met bestaande scholen (betalend).
Communicatie voor externe opleidingen zoals verkorte opleiding matroos.
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6.2. Instroom
Via opstarten, opvolging en uitbouwen van acties die er toe leiden dat er een instroom in het beroep komt en
opleiding. Er wordt een bedrag voorzien voor de uitwerking van een nieuwe campagne specifiek naar
jongeren toe in het kader van de uitvoering van naiades op Vlaams niveau. Daarnaast organisatie van
didactische boottochten voor expeditiestudenten, universitaire en hogeschool studenten, didactisch
materiaal. Jaarlijkse prijs voor de beste eindwerken afgeleverd door de studenten van het KTA-Zwijndrecht
(Cenflumarin - binnenvaartondernemersopleiding).
II. SHORTSEA SHIPPING
1. Interne werking:
Interne werking / gebouwen : omvat de doorrekening aan SSS van de huur/kosten/investeringen in/van
de kantoorruimte in Antwerpen.
Interne werking / personeel : kosten voor het sss personeel (marktprospector en part-time administratieve
kracht, de kosten voor de opleidingen en 1 huurwagen.
Interne werking / werkingskosten kernteam, werkgroep sss en eventuele ad hoc werkgroepen : omvat de
kosten voor vergaderruimten, verplaatsingskosten en zitpenningen voor de leden.
2. Projectwerking
2.1. Communicatie naar de markt
2.1.1

Audio visueel : omvat het onderhoud en uitbreiding van de website met nieuwe publicaties,
rapporten….De teksten worden geactualiseerd.

2.1.2

Drukwerken en publicaties :
Promotioneel en informatief drukwerk : omvat de uitgaven voor het benaderen van potentiële
gebruikers van shortsea shipping door drukwerken en brochures, introductiebrochures voor
beurzen, informeren over specifieke mogelijkheden voor verladers, … Naargelang het opzet en
de doelgroep wordt de uitgave in een aparte NL en ENG versie voorzien of een uitgave met
beide versies simultaan.
Landenspecials : uit ervaring blijkt dat de verladers de landenspecials intern laten circuleren en
nadien bijhouden. De mix van algemene informatie (economisch) met praktische (lijndiensten)
blijft aanslaan. De simultane Engels-Nederlandse versie wordt naar ongeveer 6000 adressen
gestuurd in binnen- en buitenland.
Nieuwsbrieven : worden 4x per jaar verspreid en zijn inhoudelijk een zeer directe benadering
van de potentiële gebruikers van sss : de inhoud is een mix van goede praktijkgetuigenissen,
nieuwe lijndienst-mogelijkheden, ‘europees’ nieuws,… De inhoud wordt ook door de
Europese Commissie gebruikt. De nieuwsbrief wordt in een aparte Engelse en Nederlandse
versie verspreid (6000 ex). Nieuwsbrieven worden binnen een bedrijf gecirculeerd.

2.1.3.

Creatieve en strategische communicatie


Perscommunicatie : er wordt met een 1/3 A4 advertentie gemikt op de verladers en de
logistieke firma’s enerzijds en op de maritieme sector anderzijds. De advertentie bevat
herkenbare elementen (foto, logo) en wordt inhoudelijk geactualiseerd met de nieuwste
trafiekcijfers (2006).
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Seminaries/beurzen/conferenties : in 2007 wordt de transportbeurs “transport &
logistics” gehouden in Antwerpen, waar SSS Vlaanderen zich moet profileren op een
stand, gezamenlijk met PBV. Andere initiatieven waaraan wordt deelgenomen : Flanders
Investment and Trade, Kamers van Koophandel,… en conferenties/beurzen indien deze
inhoudelijk door de werkgroep als interessant worden beoordeeld. Indien opportuun
neemt SSS Vlaanderen zelf het initiatief om een workshop in te richten, in binnen- of
buitenland.
Algemene communicatie : omvat de kosten voor aankoop van adressen, foto’s
(copyright) en kleinere promo artikelen

Voorlichting
Goede praktijkvoorbeelden zijn de beste getuigenissen om potentiële gebruikers van SSS te
overtuigen. Testcases (opzetten en communicatie), informatievergaderingen en intermediair
informeren zijn hierbij de middelen. De persrelaties worden verzorgd door eigen
persmededelingen en door het uitnodigen van journalisten op evenementen, locatiebezoeken…
Internationale contacten met de havens en inland terminals/ports : SSS is een
grensoverschrijdende transportmodus waarbij een netwerk van goede contacten in het
buitenland cruciaal is. Missies van de Vlaamse havens naar sss-landen bieden goede
contactmogelijkheden. Anderzijds worden de havens ook betrokken bij evenementen die SSSVlaanderen inricht.

2.2. Communicatie vanuit de markt / Europees Shortsea Netwerk : als grensoverschrijdende transportmodus
heeft SSS met het Europees Shortsea Netwerk de kans om ‘Euronationals’ gezamenlijk te bewerken. Bi- of
multilaterale workshops worden ingericht met andere promotiebureaus. Omvat ook het lidgeld en andere
kosten voor publicaties als het jaarrapport ESN, ESN-leaflets bij beurzen, kosten voor de meetings (2x per
jaar)…
Basisallocatie 41.02: Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering %

2006
2007
Krediet
Krediet
74.654
79.784

Het betreft hier de algemene werkingsdotatie van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.
W & Z NV kan jaarlijks beschikken over deze werkingsdotatie teneinde haar publieke functie te kunnen
vervullen.
Het uitoefenen van deze publieke functie (zoals het bedienen van bruggen en sluizen ten behoeve van de
scheepvaart) is er op gericht de waterweg open te houden voor al de gebruikers en de aanhorigheden te
beheren. Dit vergt uitgaven die thans niet gecompenseerd zijn door de inkomsten voortvloeiend uit deze
publieke functie (watervangen, scheepvaartrechten en andere rechten). De inkomsten uit de commerciële
functie laten evenmin toe om het globale tekort te dichten.
De kredietbehoefte werd berekend op basis van het geheel van uitgaven en inkomsten.
Deze dotatie bedraagt 79.784 duizend EUR en slaat op volgende gelinkte uitgaveposten in de begroting :

ESR code 11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal
ESR code 11.2 Sociale verzekeringspremies
ESR code 11.3 Overige sociale lasten
ESR code 11.4 Loon in natura

GVK
23.786 d EUR
8.017 d EUR
47 d EUR
126 d EUR

GOK
23.786 d EUR
8.017 d EUR
47 d EUR
126 d EUR
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ESR code 12.11 Algemene werkingskosten
ESR code 12.12 Huur van gebouwen en soortgelijke
ESR code 12.22 Huur betaald binnen de openbare sector
ESR code 12.5 Indirecte belastingen
ESR code 14.1 Onderhoud (waterbouwkundig)
ESR code 74.1 Aankoop vervoermaterieel
ESR code 74.2 Verwerving van overig materieel
ESR code 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en
andere onlichamelijke zaken
ESR code 83 Kredietverlening aan gezinnen
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10.220 d EUR
436 d EUR
78 d EUR
156 d EUR
35.065 d EUR
405 d EUR
1.035 d EUR

10.220 d EUR
436 d EUR
78 d EUR
156 d EUR
35.065 d EUR
405 d EUR
1.035 d EUR

405 d EUR
8 d EUR

405 d EUR
8 d EUR

De dotatie, verhoogd met de eigen inkomsten, wordt in hoofdzaak aangewend voor de personeelsuitgaven en
de werking van de instelling. De eigen inkomsten worden voornamelijk gehaald uit scheepvaartrechten,
retributies uit vergunningen, heffingen op watervangen en grondbeheer (concessies, verhuringen en
erfpachten).
De maatschappelijke effecten worden in de eerste plaats gemeten aan de hand van de wijze waarop de
beheerde infrastructuur beschikbaar is voor het gewenste gebruik (scheepvaart, recreatie, natuur,
waterbeheersing) en aan de hand van het gerealiseerde gebruik (trafiek).
In de tweede plaats zal de mate waarin op aanhorige terreinen nieuwe watergebonden inplantingen
gerealiseerd zijn, geëvalueerd worden, hetgeen in rechtstreeks verband staat met het gebruik van de
waterweg en met de gewenste modal shift, de vermindering van het aandeel van het vervoer per vrachtwagen
in de totale transport.
Deze beide hoofditems weerspiegelen zich eveneens in de ontvangsten en de uitgaven.
Jaarlijks wordt over de realisaties uitvoerig gerapporteerd in het jaarverslag aan de Algemene Vergadering
en in de financiële balans.
Basisallocatie 41.03: Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten
beheersovereenkomst met het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV (pro memorie)
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
p.m.

p.m.

Het betreft hier de basisallocatie voor de dotatie die bij wijze van bonus zal worden toegekend aan het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv voor een af te sluiten beheersovereenkomst. Van zodra betreffende
beheersovereenkomst wordt afgesloten, zal het nodige krediet worden ingeschreven.
Basisallocatie 41.04: Dotatie aan nv De Scheepvaart om te voorzien in de ontoereikendheid van haar
bedrijfsontvangsten

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering % Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
18.467
80,31
19.521
95,48
25.596
26.033

Ingevolge de beheersovereenkomst, die in 1998 werd afgesloten tussen De Scheepvaart en het Vlaamse
Gewest en inmiddels jaarlijks werd verlengd in afwachting van een nieuw af te sluiten overeenkomst, kan de
vennootschap jaarlijks beschikken over een dotatie-enveloppe, gelijk aan het geïndexeerde bedrag van 1999.
Dit onder de strikte hypothese van ongewijzigd beleid en in de mate dat van overheidswege geen
beslissingen getroffen worden die een aanpassing van de dotatie kunnen wettigen.
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Zo werd , ingevolge de beslissing van de Vlaamse regering om de tarieven van de scheepvaartrechten vanaf
1 januari 2000 te verminderen tot 10 %, voor deze minderontvangst aan de instelling een compenserende
dotatieverhoging toegekend. Bij de berekening van de compensatie voor in 2007 gederfde
scheepvaartrechten werd uitgegaan van een provisioneel bedrag van. 7.071.000 euro op basis van het huidig
trafiekvolume. De afrekening van de compensatie aan gederfde scheepvaartrechten zal gebeuren bij de
budgetcontrole 2008.
De Scheepvaart kan op basis hiervan, en rekening houdend met de voorziene indexering van de uitgaven
voor 2007 beschikken over een dotatie-enveloppe van 26.033.000 euro. De algemene begrotingsmaatregelen
die de Vlaamse regering voor 2005 heeft uitgevaardigd, waarbij aan de vennootschap besparingsmaatregelen
ad 127.000 euro opgelegd worden op de werkingsmiddelen en de apparaatskredieten, worden ook in 2007
doorgetrokken.. De toegewezen dotatie, aangevuld met eigen inkomsten van De Scheepvaart
(scheepvaartrechten, watervangen, inkomsten uit patrimonium) laat de instelling toe een constant beleid te
voeren maar nopen er nog toe de uitgavenkredieten (voornamelijk personeelslasten en werkingsmiddelen) te
beperken. Vooral op het vlak van personeelskredieten blijft een tekort bestaan voor de implementatie van het
nieuwe, goedgekeurde personeelsplan.
Na de belangrijke krediettransferts van werkingsmiddelen, personeelskredieten en bestaansmiddelen uit
programma 99.1 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap ten behoeve van de fusie van de afdeling
Maas en Albertkanaal (ex-AWZ) met De Scheepvaart in het kader van de operatie BBB, die in 2006 werden
doorgevoerd, werd voor de begroting 2007 nog een aanvullende transfert van 67.000 euro bij wijze van
dotatieverhoging aan de vennootschap toegekend. Zoals door de Vlaamse regering werd vooropgesteld,
blijven deze krediettransferts globaal gezien budget-neutraal.
Ten opzichte van de bij budgetcontrole 2006 toegekende dotatie, werd verder voor 2007 een verhoging
doorgevoerd met 358.000 euro voor indexering van de uitgaven en 12.000 euro voor gestegen energiekosten.
Basisallocatie 41.05: Dotatie bij wijze van bonus aan nv De Scheepvaart in het kader van de afgesloten
beheersovereenkomst ex BA 31.05 PR 64.1
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
536
100

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
542
100

2007
Krediet
549

555

Aan De Scheepvaart wordt jaarlijks, bij wijze van bonus, een geïndexeerde dotatie toegekend voor het
afsluiten van de beheersovereenkomst. Voor 2007 bedraagt deze dotatie 555.000 Euro. De effectieve
uitkering van deze dotatie wordt afhankelijk gesteld van het realiseren van de doelstellingen die in de
beheersovereenkomst zijn opgenomen.
Basisallocatie 41.08: Bijzondere dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV voor
overgenomen verbintenissen (pro memorie)
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
p.m.

p.m.

Deze basisallocatie wordt voor 2007 pro memorie ingeschreven. Mocht het EVA Waterwegen en Zeekanaal
moeilijkheden ondervinden bij de betalingen (ten gevolge van de overdracht van een gedeelte van het
patrimonium en de bevoegdheden van AWZ met betrekking tot de binnenvaart naar het EVA Waterwegen en
Zeekanaal en de overgenomen verbintenissen) zal deze basisallocatie gespijsd worden door middel van een
kredietherverdeling.
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Basisallocatie 41.09: Bijzondere dotatie aan het EVA NV De Scheepvaart voor overgenomen
verbintenissen (pro memorie)
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

NGK
GVK
GOK

2006
Krediet

2007
Krediet
p.m.

p.m.

Deze basisallocatie wordt voor 2007 pro memorie ingeschreven. Mocht het EVA De Scheepvaart
moeilijkheden ondervinden bij de betalingen (ten gevolge van de overdracht van een gedeelte van het
patrimonium en de bevoegdheden van AWZ met betrekking tot de binnenvaart naar het EVA NV De
Scheepvaart en de overgenomen verbintenissen) zal deze basisallocatie gespijsd worden door middel van een
kredietherverdeling.
Basisallocatie 61.02: Investeringdotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal nv
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
2007
Krediet
Krediet
76.664
138.792

Het handelt hier over de investeringsdotatie toegekend voor het uitvoeren van investeringen en van
buitengewoon onderhoud op de kanalen en waterwegen beheerd door het agentschap Waterwegen en
Zeekanaal NV.
Voor 2007 bedraagt deze dotatie 138.792 duizend EUR. Deze som is gelinkt aan de uitgavenzijde van de
begroting 2007. De volgende bedragen zijn voorzien :
GVK
GOK
ESR code 12.3 Studie en consultancy
4.697 d EUR
4.591 d EUR
ESR code 12.5 Indirecte belastingen
710 d EUR
710 d EUR
ESR code 14.1 Onderhoud (waterbouwkundig)
11.505 d EUR
12.472 d EUR
ESR code 31 Exploitatiesubsidies
4.250 d EUR
4.250 d EUR
ESR code 32 Inkomensoverdrachten (schadevergoedingen) 7.384 d EUR
7.384 d EUR
ESR code 34 Inkomensoverdracht aan gezinnen
18 d EUR
18 d EUR
ESR code 51 Kapitaalsoverdrachten aan bedrijven
186 d EUR
186 d EUR
ESR code 71 Aankoop van grond en gebouwen
22.477 d EUR
22.477 d EUR
ESR code 73.2 Aanleg waterbouwkundige werken
81.982 d EUR
84.212 d EUR
ESR code 73.4 Overige werken
5.583 d EUR
2.492 d EUR
Dit krediet is noodzakelijk om de investeringen, het onderhoud en de instandhouding van de bestaande
infrastructuur toe te laten naast het betalen van schadevergoedingen en uitkering van subsidies voor het
verwezenlijken van intermodaal vervoer.
De toegevoegde waarde van een degelijk onderhoud uit zich op verscheidene punten.
Het is vooreerst een noodzakelijke voorwaarde opdat het beheerde instrument degelijk operationeel is en
blijft, zodat de scheepvaart zich verder zou kunnen ontwikkelen en deze daadwerkelijk zou kunnen bijdragen
tot het realiseren van de modal shift naar de waterweg toe.
Een goed onderhouden waterweg, waar de nodige investeringen gebeuren, draagt ook bij tot een verhoogde
veiligheid, zowel voor de diverse gebruikers van de vaarweg, als voor de waterbeheersing. Dit alles
resulteert in een klantvriendelijk beheer en komt de service naar de gebruikers ten goede.
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Ook voor een degelijke en verzorgde inpassing van de waterweg in zijn omgeving, zijn investeringen en
onderhoud nodig.
Naast de nieuwe investeringen laat een normaal onderhoud ook toe dat het bestaande patrimonium een
langere levensduur heeft. Daardoor kunnen kosten voor herbouw of zwaar onderhoud beperkt worden en
wordt dus invulling gegeven aan het zuinig besteden van overheidsmiddelen.
Het toegekende krediet moet toelaten het beheerde patrimonium als een goed huisvader te laten renderen
voor de samenleving.
Basisallocatie 61.04: Investeringsdotatie aan het EVA nv De Scheepvaart
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering %

2006
2007
Krediet
Krediet
38.444
42.946

Tot en met de begroting 2005 werden de investeringswerken en de buitengewone onderhoudswerken, die De
Scheepvaart op haar bevaarbare waterwegen laat uitvoeren, rechtstreeks aangeschreven op en gefinancierd
uit het VIF. In het kader van de responsalisering en een vereenvoudiging van de administratieve procedures,
beoogd met de uitvoering van het project BBB, wordt er thans voor geopteerd, zoals aan Waterwegen en
Zeekanaal nv, ook aan nv De Scheepvaart een investeringsdotatie toe te kennen, waarmee het goedgekeurde
fysische investeringsprogramma kan worden uitgevoerd. Deze dotatie is ingeschreven op programma 64.1,
b.a. 61.04 van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
Voor een bestendiging van de huidige trafieken en het aantrekken van nieuwe transporten op de waterwegen,
zijn permanente investeringen in vernieuwing, capaciteitsuitbreiding en instandhouding van de kanalen
noodzakelijk. De voorziene dotatie moet toelaten de meest dringende vernieuwings- en onderhoudswerken
uit te voeren.
Ten opzichte van het vorige begrotingsjaar werd de investeringsdotatie verhoogd met de index en een bedrag
van 9 miljoen euro uit de kredieten voor de missing links, na terugname van een voor 2006 toegekende
éénmalige dotatieverhoging (GOK) van 5 miljoen euro.
Basisallocatie 81.11: Terugvorderbaar voorschot aan het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
ter compensatie van de gederfde ontvangsten uit watervangen afkomstig van de haven van Brussel
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
862
100

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
862
100

2007
Krediet
862

862

Als gevolg van de niet betaling van de rechten uit watervangen aangerekend aan de Haven van Brussel in
uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 17 december 1991 tussen het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest en het Vlaamse Gewest blijft de thesauriepositie van het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV in
2007 bezwaard. Ondanks een dagvaarding voor de Rechtbank ingeleid op 10.01.2000 weigert de Haven van
Brussel de uitstaande facturen voor watervangen en latere vorderingen te betalen. Het Brussels
Hoofdstedelijk gewest is van oordeel dat het Samenwerkingsakkoord niet meer geldig is. Het bedrag aan
rechten die het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV voor 2007 zal derven wordt op 862 duizend EUR
geraamd. Er werd geen indexstijging toegepast op dit terugvorderbaar voorschot.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
•

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

•

NV DE SCHEEPVAART
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PROGRAMMA 64.1
EVA WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is een fusie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer
Vlaanderen met een gedeelte van de Administratie Waterwegen en Zeewezen dat grotendeels overeenkomt
met de afdelingen Bovenschelde en Zeeschelde van deze Administratie.
Concreet betekent dit dat de in Vlaanderen gelegen waterwegen, uitgezonderd de waterwegen beheerd door
de havens en nv De Scheepvaart, onder het beheer vallen van deze organisatie.
Tevens staat het agentschap in voor het watergebonden grondbeheer binnen dit gebied.
De taakstelling van het agentschap is vastgelegd in het Decreet van 4 mei 1994 zoals gewijzigd door het
decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap
Waterwegen en Zeekanaal NV. Uitgaande van het beleid van de Vlaamse regering vertaalt dit zich in :
•

•

•

het verhogen van de trafiek over de kanalen beheerd door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV,
zowel voor binnenvaart als short sea shipping; In concreto worden door Waterwegen en Zeekanaal, om
een modal shift van de weg naar de waterweg te bewerkstelligen, een aantal projecten voorzien zoals:
− het stimuleren van het transport via de waterweg in specifieke marktniches zoals het
containervervoer, het huishoudelijk afval;
− het ondersteunen van bedrijven in hun shift naar het watertransport en het gericht actief op de markt
promoten en stimuleren van het gebruik van de binnenvaart;
− het verbeteren van de ontsluiting van de haven van Zeebrugge voor de binnenvaart via het
organiseren van de estuaire vaart (via de Westerschelde).
het faciliteren van watergebonden ontwikkelingen op de terreinen langsheen de waterwegen in
Vlaanderen, exclusief deze beheerd door nv De Scheepvaart of door een Havenbedrijf. Om dit te
realiseren beoogt Waterwegen en Zeekanaal NV zowel het herontwikkelen van verouderde
bedrijventerreinen als het aansnijden van nieuwe industrieterreinen met ruimtelijke potenties om
watergebonden bedrijven in te planten. Bij de (her)ontwikkeling van watergebonden bedrijventerreinen
wordt beoogd om een duurzame inrichting van de bedrijventerreinen te realiseren door te streven naar
een multimodale ontsluiting en naar een maatschappelijk verantwoord en een efficiënt ruimtegebruik.
Concrete projecten zijn onder andere de projecten Willebroek-Noord en ex-Forges de Clabecq te
Vilvoorde.
het aanpassen van het kanalennetwerk aan het hedendaags scheepvaartgebruik door infrastructurele
aanpassingen. Onder de infrastructuurprojecten zijn het afwerken van het kanaalvak Wintam-Willebroek
tot 10.000 ton met de bouw van de nieuwe Boulevardbrug, de modernisering op 1350 ton van de traverse
te Kortrijk, de bouw van de tweede sluis te Evergem, de bouw van een tweede Scheldebrug te
Temse/Bornem en de automatisatie van de kunstwerken, de belangrijkste projecten.

De Mission Statement werd op grond hiervan als volgt geformuleerd :
“De missie van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV is het duurzame en dynamische beheer als
maatschappelijk project, van haar waterwegen en gronden met het oog op het stimuleren van hun
multifunctioneel gebruik, inzonderheid het genereren en behouden van watergebonden transport, rekening
houdend met alle maatschappelijke actoren, om alzo te beantwoorden aan de vraag en de behoeften van elke
klant.”

Uit deze Mission Statement volgen drie strategische doelstellingen, nl.:
1. Bijdragen tot een verbetering van de mobiliteit via de bevaarbare waterwegen.
2. Waarborgen van de veiligheid van de bevolking tegen overstromingen.
3. Bewerkstelligen van de natuurlijkheid van het beheerde domein.
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Tevens zijn drie kritische succesfactoren als doelstelling weerhouden, nl.
1. Waterwegen en Zeekanaal NV uitbouwen tot een performante organisatie.
2. Managementinstrumenten ontwikkelen.
3. Interne en externe relaties ontwikkelen.
In grote lijnen zijn deze doelstellingen als volgt te bundelen.
Als hoofdopdracht blijft Waterwegen en Zeekanaal NV streven naar het up-to-date houden van het
aangeboden product, waarvoor het behouden en verder uitbouwen van het in beheer gegeven patrimonium
tot een coherent en vlot werkbaar geheel een noodzakelijke voorwaarde is . Om dit te kunnen beheren op
een eigentijdse wijze, worden de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet; informatisering vormt
hier een zeer belangrijk gegeven. Hierbij evolueert de instelling stelselmatig naar een zo performant
mogelijke organisatie, met een maximale klantgericht aanpak, zowel op het vlak van de scheepvaart als van
het grondbeheer. Als extern verzelfstandigd agentschap wordt alzo meegewerkt aan de verbetering van het
algemeen maatschappelijk bestel. In het bijzonder gebeurt dit door op het vlak van mobiliteit, het beleid van
de Vlaamse regering gericht op het vergroten van de rol van het scheepvaartvervoer, actief uit te voeren.
Tezelfdertijd wordt het watergebonden grondbeheer gehanteerd als een instrument om de integratie van de
waterwegen in de omgeving te versterken. Eén facet hiervan is het aantrekken en ontwikkelen van
bedrijvigheid gericht op het gebruik van de waterweg.
Tezelfdertijd wordt verder gewerkt aan de optimalisatie van de interne werking.
Binnen het agentschap wordt verder werk gemaakt van het uitwerken van de IKZ. Voortbouwend op de
werkzaamheden verricht in het kader van de opmaak van het personeelsplan, worden de processen en de
procedures verder geoptimaliseerd ook in het kader van de fusie. Deze opportuniteit is aan te grijpen om de
interne administratie verder te informatiseren om alzo de efficiëntie op te voeren. De combinatie van al deze
initiatieven moet het agentschap toelaten om in de toekomst met alle actoren (klanten, belangenverenigingen,
gemeentes, andere overheidsinstellingen,...) in een interactieve communicatie te treden via de voor beide
partijen meest kostenefficiënte weg.
Verder wordt geïnvesteerd in het menselijk potentieel. Dit gebeurt door een resultaatgerichte vorming, door
er over te waken dat de personeelssterkte en de kwaliteit van het personeel aangepast blijft aan de behoeften
en door de efficiëntie en de communicatie binnen de organisatie te bewaken, uiteraard binnen de door de
Vlaamse regering uitgetekende krijtlijnen. Alzo moet het mogelijk blijven dat de organisatie mee evolueert
met de zich immer wijzigende omgeving waarin zij haar taak moet vervullen. Dit alles moet op termijn
leiden tot een kwaliteitsbewuste onderneming die voldoet aan de daarbij geldende algemene
kwaliteitsnormen. In dit geheel wordt het financieel systeem reeds aangewend als beleidsondersteunend
instrument.
Een degelijke werking gaat ervan uit dat ook extern tot een goede samenwerking gekomen wordt met alle
actoren en zeker de overheden, dat de reglementering klaar en up-to-date is, dat het product en de te volgen
marketingstrategie gekend zijn en dat wat betreft de uitbouw van de waterweg en zijn omgeving
duidelijkheid bestaat. Ook dit is een belangrijk objectief.
Nu de fusie een feit is, is het zaak de samenwerking binnen de organisatie uit te bouwen. Daartoe wordt
gewerkt volgens de volgende hoofdlijnen:
- het opstellen van een nieuw personeelsbehoeftenplan
- het ontwikkelen van een VTO-strategie gericht op aangepaste leiderschapstijlen
- het implementeren van een kwaliteitssysteem
- het implementeren van beleidsmanagement.
Hierna volgt een cijfermatig overzicht van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV waarin de
kredieten van 2007 worden weergegeven.
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Begroting 2007
ONTVANGSTEN
ESR
code
0
08.2
1
16
16.0
16.1
16.11
16.12
16.13
16.2
2
26
28
3
36
38
4
46
46.1
46.3
49
5
57
6
66
7
76
77
8
86
87
9
98

Omschrijving
Niet verdeelde ontvangsten
Verrekening met andere dienstjaren
Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
Niet verdeeld 'Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten'
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en
verzekeringsmaatschappijen
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen
zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen
Verkopen aan het buitenland
Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid
Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van
ondernemingsactiviteit
Rente van overheidsvorderingen
Overige resultaten van vermogen
Inkomensoverdrachten van andere sectoren
Indirecte belastingen en heffingen
Overige inkomensoverdrachten
Inkomensoverdrachten sector overheid
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep
Tussenkomsten van de Vlaamse Overheid
Tussenkomsten van een administratieve dient met boekhoudkundige autonomie
(ADBA)
Inkomenstransferten van een andere entiteit
Kapitaaloverdrachten van andere sectoren
Kapitaalovedrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief
vermogensheffingen)
Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep
Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep
Desinvesteringen
Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland
Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken
Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen
Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële
instellingen
Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v.
gezinnen en door gezinnen
Overheidsschuld
Opname uit reservefondsen

TOTAAL ONTVANGSTEN

BC 2006

BO 2007

0
0
19.511
19.511
1.100
16.209

0
0
17.257
17.257
1.116
15.725

0

0

0
662
2.202

0
672
416

2.929
4
2.925
28.496
28.287
209
75.592
75.566
75.566

2.973
4
2.969
27.574
27.365
209
80.696
80.696
80.696
0

0
26
0

0
0

0
86.371
86.371
0
0
0
27

0
138.792
138.792
0
0
0
27

3

0

24
430
430

0
0
0

213.356

267.319
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UITGAVEN
BC 2006
ESR
COFOG
code
0
03.2
03.2.1
03.2.2
1

0
0
0

04520
04520

11.3
11.4
12
12.1

04520
04520
04520
04520

12.11

04520

12.12

04520

12.2

04520

12.21

04520

12.22

04520

12.3
12.5

04520
04520

14.1

2
21
21.1
21.4
3
31
32
33
34

Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de
hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld
Verrekeningen met andere dienstjaren
Overgedragen tekort vorige boekjaren
Over te dragen overschot van het boekjaar
Lopende uitgaven voor goederen en diensten
(consumptieve bestedingen)
Niet verdeelde lopende uitgaven voor goederen en diensten

10
11
11.1
11.2

14

Omschrijving

Lonen en sociale lasten
Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)
Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,
afgedragen aan instellingen of fondsen
Overige sociale lasten van de werkgever
Loon in natura
Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten
Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren
dan de overheid
Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting,
reiskosten, vervoer, enz.)
Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en
andere
Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector
overheid
Algemene werkingskosten betaald binnen de
administraties van de openbare sector
Huur betaald binnen de administraties van de openbare
sector (huur stricto sensu)
Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid
Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de
overheid
Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van
grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken

04520 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van
grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken
vergoed aan andere sectoren dan de overheid
Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van
vermogen en ondernemingsactiviteit
Rente overheidsschuld
Rente op overheidsschuld in nationale valuta
01710 Rente op commerciële schuld
Inkomensoverdrachten aan andere sectoren
04520 Exploitatiesubsidies
04520 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde,
aan bedrijven en financiële instellingen
04520 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde,
aan V.Z.W.'s t.b.v. gezinnen
Inkomensoverdrachten aan gezinnen

GVK

Initieel

GOK

GVK

GOK

0
132.667

8.484
8.484
8.484
0
133.297

0
0
0
0
142.025

0
0
0
0
141.673

0

0

40.796
28.722

40.796
28.722

0
45.365
32.602

0
45.365
32.602

10.406
684
984
36.251

10.406
684
984
36.881

10.995
764
1.004
42.782

10.995
764
1.004
42.676

8.194

8.194

11.058

11.058

7.764

7.764

10.622

10.622

430

430

436

436

231
102

231
102

193
115

193
115

129
2.214

129
2.214

78
4.806

78
4.700

25.612

26.242

26.725

26.725

55.620

55.620

53.878

53.632

55.620
1.152

55.620
1.152

53.878
1.152

53.632
1.152

1.152
0
1.152
4.029
3.760
251

1.152
0
1.152
4.029
3.760
251

1.152
0
1.152
11.652
4.250
7.384

1.152
0
1.152
11.652
4.250
7.384

0
18

0
18

0
18

0
18

0
0
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UITGAVEN
BC 2006
ESR
COFOG
code
4
45
5
51
7
71
72
73
73.1
73.2
73.4
74
74.1
74.2
74.3
74.4
8
81
83
9
91
93

04520

04520
04520
04520
04520

Omschrijving
Inkomensoverdrachten aan de sector overheid
Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen
(Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)
Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren
Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen
Investeringen
Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland
Nieuwbouw gebouwen
Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige
werken
Wegen
Aanleg van waterbouwkundige werken
Overige werken

04520
04520
04520
04520 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder
onlichamelijke zaken
04520 Aankoop vervoermaterieel
04520 Verwerving van overig materieel
04520 Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en
gebouwen
04520 Verwerving van patenten, octrooien en andere
onlichamelijke zaken
Kredietverleningen en deelnemingen
04520 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en
financiële instellingen
04520 Kredietverleningen aan gezinnen
Overheidsschuld
01720 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld
0
Dotaties aan reservefondsen

TOTAAL UITGAVEN

GVK

BO 2007

GOK

GVK

GOK

1.506
1.506

1.506
1.506

186
186
111.887
22.477
0
87.565

186
186
111.027
22.477
0
86.705

59.695
0
54.195
5.500

0
81.982
5.583

0
84.213
2.492

1.685
300
985

1.685
300
985

1.845
405
1.035

1.845
405
1.035

0

0

0
405

0
405

400
52

400
52

60

60

4
48
63
58
5

4
48
63
58
5

4
56
63
58
5

4
56
63
58
5

201.135

213.356

268.531

267.319

2.913

2.913

2.913
186
186
60.073
1.800
0

2.913
186
186
63.180
1.800
0

56.588
0
51.088
5.500
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Ontvangsten :
Klasse 0

Ontvangsten die niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Er is geen overgedragen overschot van het begrotingsjaar
2006.
Klasse 1

Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De lopende ontvangsten zijn afgenomen met 2.254 d EUR tot 17.257 d EUR. Een aanpassing van de begrote
inkomsten voor retributies ex AWZ aan de realiteit zorgt voor een minderinkomst van 900 d EUR. Het
wegvallen van terugvordering van lonen ex AWZ en van uitgaven voor buitengewoon onderhoud levert een
minderinkomst op van 1.786 d EUR. Naast de verhoging van de ontvangsten uit scheepvaartrechten,
cijnsrechten en retributies door aanpassing aan de index, stijgen de inkomsten uit watervangen met 406 d
EUR als gevolg van een prijsaanpassing.
Klasse 2
Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van
ondernemingsactiviteit
De inkomsten uit concessies en verhuur van gronden stijgen tot 2.969 d EUR door aanpassing aan de index.
Klasse 3

Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Het bedrag van de BTW op verkoopfacturen, daalt naar 27.365 d EUR. Het betreft hier een budgetneutraal
gegeven dat gecompenseerd wordt via een vermindering van de uitgaven voor BTW.
Klasse 4

Inkomstenoverdrachten van de sector overheid

Volgende posten dienen vermeld te worden :
Artikel 46.1 Deze post werd opgetrokken tot 80.696 d EUR, waarvan 79.784 d EUR afkomstig van de
dotatie BA 41.02 Hiertegenover staan de volgende uitgavenposten :

ESR code 11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal
ESR code 11.2 Sociale verzekeringspremies
ESR code 11.3 Overige sociale lasten
ESR code 11.4 Loon in natura
ESR code 12.11 Algemene werkingskosten
ESR code 12.12 Huur van gebouwen en soortgelijke
ESR code 12.22 Huur betaald binnen de openbare sector
ESR code 12.5 Indirecte belastingen
ESR code 14.1 Onderhoud (waterbouwkundig)
ESR code 74.1 Aankoop vervoermaterieel
ESR code 74.2 Verwerving van overig materieel
ESR code 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en
andere onlichamelijke zaken
ESR code 83 Kredietverlening aan gezinnen

GVK
23.786 d EUR
8.017 d EUR
47 d EUR
126 d EUR
10.220 d EUR
436 d EUR
78 d EUR
156 d EUR
35.065 d EUR
405 d EUR
1.035 d EUR

GOK
23.786 d EUR
8.017 d EUR
47 d EUR
126 d EUR
10.220 d EUR
436 d EUR
78 d EUR
156 d EUR
35.065 d EUR
405 d EUR
1.035 d EUR

405 d EUR
8 d EUR

405 d EUR
8 d EUR

Verder in deze post blijft het terugvorderbaar voorschot in het kader van de watervangen ongewijzigd op 862
d EUR.
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Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

Het hier voorziene krediet stemt overeen met het overeenkomstig krediet op de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse gemeenschap programma 64.1 BA 61.02 ter betaling van de investeringsprojecten en andere
diverse kosten.
Voor 2007 bedraagt deze dotatie 138.792 duizend EUR (GOK). Deze som is gelinkt aan de uitgavenzijde
van de begroting 2007 (GOK) voor volgende bedragen :

ESR code 12.3 Studie en consultancy
ESR code 12.5 Indirecte belastingen
ESR code 14.1 Onderhoud (waterbouwkundig)
ESR code 31 Exploitatiesubsidies
ESR code 32 Inkomensoverdrachten (schadevergoedingen)
ESR code 34 Inkomensoverdracht aan gezinnen
ESR code 51 Kapitaalsoverdrachten aan bedrijven
ESR code 71 Aankoop van grond en gebouwen
ESR code 73.2 Aanleg waterbouwkundige werken
ESR code 73.4 Overige werken
Klasse 9

GVK
4.697 d EUR
710 d EUR
11.505 d EUR
4.250 d EUR
7.384 d EUR
18 d EUR
186 d EUR
22.477 d EUR
81.982 d EUR
5.583 d EUR

GOK
4.591 d EUR
710 d EUR
12.472 d EUR
4.250 d EUR
7.384 d EUR
18 d EUR
186 d EUR
22.477 d EUR
84.212 d EUR
2.492 d EUR

Overheidsschuld

Vermits de financiële middelen op de reservefondsrekening uitgeput zijn, vermindert de opname ervan tot
nul.
Uitgaven
Klasse 0

Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

Het begrotingsjaar 2007 voorziet een budgettair evenwicht.
Klasse 1

Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)

De lopende uitgaven worden geraamd op 142.025 d EUR (GVK) en 141.673 (GOK), waarvan 45.365 d EUR
voor lonen en sociale lasten. Verder wordt 42.782 d EUR (GVK) en 42.676 d EUR (GOK) voorzien voor
aankoop van niet duurzame goederen en van diensten. Voor het herstel en niet-waardevermeerderend
onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken wordt een bedrag uitgetrokken van
53.878 d EUR in GVK en 53.632 d EUR in GOK.
Klasse 2

Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van het vermogen

De renteaflossingen uit lopende leningen bedragen 51 d EUR en de verwijlintresten op commerciële
schulden 1.101 d EUR.
Klasse 3

Inkomensoverdracht aan andere sectoren

4.250 d EUR zal uitgekeerd worden aan subsidies voor werkingskosten met het oog op het bevorderen van
het intermodaal vervoer. Schadevergoedingen zullen 7.384 d EUR belopen. Het grootste deel van de
toename is toe te schrijven aan de uitvoering van het vernieuwd Sigmaplan.
Klasse 4

Inkomensoverdracht aan de sector Overheid

De effectief te betalen BTW aan de Belgische Staat bedraagt 1.506 d EUR.
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Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

De uitgekeerde investeringsbijdragen aan bedrijven (enkel VIK – project) is goed voor 186 d EUR.
Klasse 7

Investeringen

De stijging van de uitgaven met respectievelijk 51.814 EUR in GVK en 47.847 in GOK doet zich voor in de
posten 71 en 73. Die stijging is het gevolg van de verhoging van de kredieten aan investeringsdotaties
Vlaamse gemeenschap (BA 61.02), in hoofdzaak bestemd voor aankopen van gronden, onteigeningen,
aanleg van waterbouwkundige werken en studieopdrachten met betrekking tot de realisatie van het
Sigmaplan en voor missing links. Een verhoging van de dotaties wordt gecompenseerd aan uitgavenzijde
zodat dit budgetneutraal is.
De uitgaven van de klasse 74 verwerving overige investeringsgoederen stijgen tot 1.845 d EUR.
Klasse 8

Kredietverleningen en deelnemingen

Van de 60 d EUR is 56 d EUR voorzien voor de uitkering van leningen aan het personeel (sociale dienst).
Klasse 9

Overheidsschuld

Er werd op artikel 91 een bedrag ingeschreven van 58 d EUR voor de aflossing van schuld uit leningen. 5 d
EUR werd aan uitgavenzijde op artikel 93 ingeschreven als te ontvangen intresten uit de
reservefondsrekening.
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PROGRAMMA 64.1
EVA NV DE SCHEEPVAART
Het EVA nv De Scheepvaart staat in voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het Albertkanaal
en de Kempense kanalen en zorgt mee voor de promotie van de waterwegen en de commercialisering van de
watergebonden terreinen binnen haar territorium. Bij de vennootschap werd in de loop van 2005 de Afdeling
Maas en Albertkanaal (AWZ) geïntegreerd in het kader van de reorganisatie ‘Beter Bestuurlijk Beleid’.
Aldus kwamen ook de Gemeenschappelijke Maas en de Schelde-Rijnverbinding onder het beheer van De
Scheepvaart.
Begroting 2007
ONTVANGSTEN
ESR code
0
08.21
1
16.00.30
16.00.40
16.11.10
16.11.20
16.11.30
16.11.40
16.11.50
16.11.60
16.12.10
16.21.10
2
26.10.10
28.01.10
28.10
28.30.10
3
36.02.10
36.04.10
36.20.20
36.30.0
36.80.10
38.30.10
4
46.10.10
46.10.20
46.1
48.51.10
49.42.10
5
57.20.10
59.11.10
6
66.10.01
66.41.00
7
76.12.00

Omschrijving
Niet verdeelde ontvangsten
Overgedragen tekort vorige boekjaren
Lopende ontvangsten voor goederen en diensten
Scheepvaartrechten
Aanverwante vaartrechten
Opbrengsten van verkopen
Terugbetaling van exploitatiekosten
Terugbetaling van administratiekosten
Invordering herstellingskosten en werken voor derden
Uitzonderlijke ontvangsten en winsten
Retributies voor watervangen
Diverse verkopen aan gezinnen
Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie
Rente, pacht en andere resultaten van vermogen
Intresten
Huishuren en verhuring materieel
Concessies
Verhuur van gronden
Inkomensoverdrachten van andere sectoren
Retributies voor bezetting van publiek domein
Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten
Roerende voorheffing
B.T.W.
Onroerende voorheffing
Terugbetaling van wedden door verzekeringen
Inkomensoverdrachten van de overheid
Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (PR 64.1 – b.a. 41.04 +
41.05)
Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap uit CFO
Toelage voor gesco’s
Terugbetaling van weddekosten
Ontvangen BTW
Kapitaaloverdrachten van andere sectoren
Patrimoniuminvesteringen – Kaaimuren
Interreg tussenkomsten
Kapitaaloverdrachten binnen de overheid
Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (PR 64.1 - b.a. 61.04)
Investeringsbijdragen uit FFEU
Investeringen en desinvesteringen
Verkoop van gronden
TOTAAL ONTVANGSTEN

BC 2006

BO 2007

0
0
8.988
960
90
170
8
15
160
10
4.750
320
2.505
976
10
80
866
20
9.832
1.536
92
4
8.000
90
110
27.688
26.145

0
0
9.147
910
90
170
10
18
230
10
4.884
320
2.505
1.024
10
80
904
30
10.037
1.626
132
4
8.000
155
120
28.000
26.588

50
40
253
1.200
2.500
500
2.000
38.444
38.444
pm
1.700
1.700
90.128

50
40
122
1.200
2.500
500
2.000
42.946
42.946
Pm
1.700
1.700
95.354
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UITGAVEN
ESR code COFOG
0
03.21.00
03.22.00
1

00000
00000

11.11.10
11.12.10

04520
04520

11.12.20
11.12.30
11.21.10
11.30.10
11.31.10
11.33.10
11.40.10
12.11.00
12.11.10
12.11.20
12.11.30
12.11.40
12.11.50
12.11.60
12.11.70
12.11.80
12.11.90
12.30.10
12.30.20
12.50.00
12.51.10
12.51.11
2

04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520
04520

24.10.00
24.20.00
4

04520
04520

45.41.00
6

04520

61.32.00
7
72.10.10
73.21.00
73.21.01

00000
04520
04520
04520

73.21.02
73.21.10

04520
04520

73.40.00
74.10.10
74.22.10
74.40.10

04520
04520
04520
04520

Omschrijving

GVK
0
0
0
45.096

GOK
5.630
5.630
0
45.096

B0 2007
GVK
GOK
0
0
0
0
0
0
45.656
45.656

15.817
2.101

15.817
2.101

16.148
2.130

16.148
2.130

2.032
243
1.848
60
771
4.587
11
92
89
123
279
395
145
173
39
1.768
2.306
3.743
10
8.246
162
56
0

2.032
243
1.848
60
771
4.587
11
92
89
123
279
395
145
173
39
1.768
2.306
3.743
10
8.246
162
56
0

2.125
247
1.960
63
785
4.650
12
106
90
125
293
400
147
175
40
1.802
2.336
3.791
10
8.000
165
56
23

2.125
247
1.960
63
785
4.650
12
106
90
125
293
400
147
175
40
1.802
2.336
3.791
10
8.000
165
56
23

Huur van gronden niet-overheid
Huur van gronden binnen de overheid
Inkomensoverdrachten aan de overheid

0
0
1.200

0
0
1.200

20
3
1.200

20
3
1.200

BTW
Kapitaaloverdrachten binnen de
overheid
Verkoop van gronden
Investeringen en desinvesteringen
Gebouwen
Waterbouwk. Werken – Modernisering
Waterbouwk.Werken – Buitengew.
onderhoud
Waterbouwk.Werken – Interregprojecten
Waterbouwk.Werken – Betoelaagde
kaaimuren
Patrimoniuminvesteringen
Vervoermaterieel
Aankoop diverse investeringsgoederen
Aankoop van software
TOTAAL UITGAVEN

1.200
1.700

1.200
1.700

1.200
1.700

1.200
1.700

1.700
35.101
171
17.948
8.350

1.700
36.502
171
19.779
7.920

1.700
56.698
174
25.675
12.875

1.700
46.775
174
25.071
12.875

2.000
4.500

2.000
4.500

2.000
4.500

2.000
4.500

1.000
286
666
180
83.097

1.000
286
666
180
90.128

1.000
290
682
183
95.958

1.000
290
682
183
95.354

Niet-verdeelde uitgaven
Overgedragen begrotingssaldo
Over te dragen saldo van het boekjaar
Lopende uitgaven voor goederen en
diensten
Bezoldigingen volgens salarisschaal
Dubbel verlofgeld en sociale
programmatie
Vergoedingen, toelagen, zitpenningen
Haard- en standplaatstoelage
RSZ en verzekering arbeidsongevallen
Sociale dienst
Kinderbijslagen
Pensioenen overheidspersoneel
Sociaal abonnement
Diverse werkingskosten, niet-verdeeld
Administratieve prestaties door derden
Exploitatie-prestaties door derden
Werkingskosten administratie
Administratiekosten
Kosten public relations en promotie
Terugbetalingen werkingskosten
Geding en gerechtskosten
Exploitatiekosten
Aankoop materialen onderhoud
Aannemingen van werken en diensten
Financiële kosten
BTW
Onroerende voorheffing
Andere taksen
Uitgaven van rente, pacht en vermogen

BC 2006
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Toelichting bij de begroting
De strategische doelstellingen van nv De Scheepvaart
De doelstellingen van nv De Scheepvaart vloeien voort uit het decreet van 2 april 2004 tot omvorming van
de Dienst voor de Scheepvaart naar de EVA van publiek recht De Scheepvaart, aangevuld met doelstellingen
opgelegd door de Vlaamse regering.
De strategische doelstellingen van de vennootschap werden vastgelegd in de beheersovereenkomst die met
het Vlaamse Gewest werd afgesloten. Ze kunnen als volgt worden samengevat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een vlot en veilig scheepvaartverkeer, als dienst aan de economie en de bevolking;
Een verhoging van de scheepvaart nastreven als volwaardige vervoersmodus en als alternatief voor
het dichtslibbend wegvervoer;
Instaan voor het efficiënt onderhouden, alsook actief meewerken aan de modernisering van de
waterwegen en hun infrastructuur;
Een integraal waterbeheer voeren, met permanente aandacht voor het multi-functionele karakter van
de kanalen;
Een actief en commercieel beheer van het onroerend patrimonium voeren;
De klantgerichtheid optimaliseren op het vlak van administratie en exploitatie;
Een personeelsbeleid voeren, gericht op een bekwame en gemotiveerde ploeg medewerkers, die
optimaal samenwerken om de opdrachten van de Dienst te realiseren.

Het programma bestaat hoofdzakelijk uit personeelskredieten, onderhouds- en exploitatiekredieten.
Terwijl de investeringskredieten tot 2005 ten laste vielen van het Vlaams Infrastructuurfonds, wordt sinds de
begroting 2006 aan De Scheepvaart een investeringsdotatie toegekend lastens de reguliere uitgavenbegroting
(programma 64.1 – b.a. 61.04). Voor dit begrotingsjaar werd de investeringsdotatie vastgesteld op
42.946.000 euro.
Met het ter beschikking stellen van een gemoderniseerd en goed onderhouden waterwegennet aan de
binnenvaart, wil De Scheepvaart meewerken aan de groeiende mobiliteitsproblematiek. De binnenvaart kan
immers een volwaardig alternatief bieden aan de dichtslibbende wegen en de capaciteitsproblemen bij het
spoorvervoer. Als transportmodus heeft de binnenvaart hiertoe voldoende vervoerscapaciteit.
Dit vergt evenwel in de eerste plaats een zo ruim mogelijke bediening van de kunstwerken (bruggen en
sluizen) en een degelijk onderhoud van de installaties en het patrimonium teneinde de bedrijfszekerheid te
waarborgen en de openbare veiligheid maximaal te verzekeren.
Gelet op de beperkte budgettaire middelen kan in hoofdzaak slechts aan curatief onderhoud worden gedaan
en zijn er onvoldoende kredieten voor het normale preventieve onderhoud.
Operationele doelstellingen van nv De Scheepvaart..
Als operationele doelstellingen gelden voor De Scheepvaart :

-

het beheer en de exploitatie van de bestaande infrastructuur;
het onderhoud van de waterwegen en de erop gelegen kunstwerken te maximaliseren binnen de
bestaande budgettaire ruimte;
de promotie van de beheerde waterwegen bij het publiek en bij de potentiële gebruikers en het
aantrekken van nieuwe trafieken;
het bevorderen en promoten van vestigingsmogelijkheden voor watergebonden nijverheden langs de
waterwegen;
het op peil houden van de waterreserves bij waterschaarste;
de verruiming van de bedieningsuren via de invoering van zondagsvaart op het Albertkanaal;
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- het bevorderen en bekend maken van de natuurfunctie, de recreatiemogelijkheden en de milieuaspecten
van de beheerde waterwegen;
- een doorgedreven HRM-personeelsbeleid voeren, met voldoende aandacht voor vorming en motivatie
van het personeel.

Instrumenten van nv De Scheepvaart
Voor de realisatie van bovenvermelde doelstellingen moet de vennootschap kunnen beschikken over
voldoende middelen.
Personeel
Met inbegrip van het per 1 november 2005 aan De Scheepvaart overgedragen personeelskader van de
Afdeling Maas en Albertkanaal (AWZ), beschikt de instelling thans over een personeelsformatie van 595
eenheden, die evenwel slechts ten belope van 568 eenheden is ingevuld. De personeelsformatie wordt verder
aangevuld met 39 contractuelen.Voor de exploitatie van de beheerde waterwegen moeten +/- 220
personeelsleden worden ingezet, gedeeltelijk in continudienst. Deze personeelsleden presteren uren
aanwezigheid, zodat hun rendement niet kan worden opgedreven.
Door hun onderbezetting moeten tevens regiewerklieden worden ingezet voor de exploitatie, zodat het
dringend onderhoud aan de installaties vaak in het gedrang komt.
Materieel voor onderhoud en exploitatie
De kredieten hiertoe zijn zeer beperkt en laten niet toe voldoende preventief onderhoud uit te voeren.
De Scheepvaart beschikt niet alleen over kleine regieploegen in de districten, maar ook over een grote
centrale regie te Mol, die op rendabele en efficiënte manier belangrijke onderhoudswerken (tot en met het
droogzetten en vernieuwen van een sluis) kan uitvoeren.
Het is van wezenlijk belang dat daartoe voldoende kredieten beschikbaar worden gesteld.
Materieel
De efficiënte inzet van onderhoudsploegen en toezichtspersoneel vergt dat voldoende machines, materieel,
rollend en vlottend materieel kunnen worden ingezet. Voor de administratie geldt voornamelijk een
doorgedreven informatisering van de administratieve processen (personeelsbeheer, boekhouding,
grondbeheer).
Belangrijkste begrotingsaanpassingen
Ten opzichte van de begroting 2006 bij budgetcontrole werden voor de begroting 2007 (naast de normale
indexering van eigen ontvangsten en uitgaven) in hoofdzaak volgende aanpasingen doorgevoerd (zie
begrotingstabel hierboven) :
a) Ontvangsten
- art. 16.00.30 : scheepvaartrechten : door het wegvallen van ertsen- en kolentrafieken naar Luik, moesten de
ramingen worden verminderd met 50.000 euro
- art. 16.11.40 : invordering herstellingskosten en werken voor derden : op basis van de realisaties van 2005,
kon de raming worden verhoogd met 70.000 euro
- art. 16.11.60 : retributies voor watervangen : ingevolge de beperkte tariefaanpassing wordt een stijging van
deze ontvangsten met 134.000 euro verwacht
- art. 36.04.10 : participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten : op basis van de ontvangsten uit de vorige
begrotingsjaren kan de raming worden verhoogd met 40.000 euro
- art. 36.80.10 : onroerende voorheffing : ingevolge de terugvordering van achterstallen wordt een
meerontvangst van 65.000 euro verwacht
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- art. 46.10.10 : dotatie van de Vlaamse Gemeenschap :
de dotatie lastens PR.64.1 – art 41.04 stijgt met 434.000 euro voor (a) indexering van de uitgaven : 358.000
euro, (b) gestegen energiekosten :12.000 euro en (c) aanvullende overdracht van apparaatskredieten : 64.000
euro
de dotatie lastens PR 64.1 – art. 41.05 stijgt met 6.000 euro voor indexering van de uitgaven.

b) Uitgaven
- de uitgaven volgen in hoofdzaak het indexeringsmechanisme, dat in de begrotingsrichtlijnen was voorien
- de bijkomende apparaatskredieten en de voorzieningen voor gestegen energiekosten, werden op de
uitgavenbegroting ingeschreven op de diverse toepasbare uitgavenkredieten uit hoofdstuk 11 (weddekosten)
en 12 (werkingsmiddelen)
c) Infrastructuurinvesteringen
- ontvangstenartikel 66.10.01 : investeringsdotatie (PR 64.1 – ba 61.04) werd verhoogd met de index
(502.000 euro) en een bedrag van 9 miljoen euro uit de kredieten voor de missing links, na terugname van
een voor 2006 toegekende éénmalige dotatieverhoging (GOK) van 5 miljoen euro;
- op de uitgavenbegroting (art. 73.21.00 tot 73.40.00) stijgen de ordonanceringskredieten (GOK) met
10.247.000 euro : deze toename is het resultaat van voormelde verhoging van de investeringsdotatie (+
4.502.000 euro), de terugname van het toepasbaar gedeelte van het uit 2005 overgedragen begrotingssaldo (+
5.745.000 euro);
- de gesplitste vastleggingskredieten stijgen met 12.252.000 euro ingevolge indexering en de hogere
investeringsdotatie. De effectieve vrijgave van deze kredieten blijft evenwel afhankelijk van de goedkeuring
van een fysisch investeringsprogramma binnen het kader van de globaal beschikbare kredieten.
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PROGRAMMA 64.2
HAVENS
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
p.m.

2004
Uitvoering %

Begroot
p.m.

2005
Uitvoering %

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Begroot bc
raming
p.m.
p.m.

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

( bedragen in duizend € )
2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
928
70,37
753
89,81
691
454
230.461
80,59
82,06
195.842
271.170
237.844
173.719
99,90
174.097
77,33
174.612
206.950

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A.

Strategische doelstellingen voor de havens

Een strategische doelstelling voor de havens is het verminderen van de aanloopkosten van schepen naar de
Vlaamse zeehavens om hun aandeel in de range Le Havre Hamburg te verhogen, zonder afbreuk te doen aan
de veiligheidscontouren.
In de rand wordt verwezen naar de strategische doelstelling die stelt dat het aandeel van de kustvaart in het
totaal van het goederenvervoer betekenisvol moet stijgen.
De aanloopkosten naar de havens zijn een beduidende factor voor de reders om voor een bepaalde haven te
kiezen. Het hoeft dan ook geen betoog dat deze kostprijs het aandeel van de Vlaamse havens in de
goederenoverslag en de toegevoegde waarde welke gecreëerd wordt in de havens in de range Hamburg-Le
Havre mede bepaalt. Dit geldt evenzeer voor de kustvaart (Short Sea Shipping). Er mag verwacht worden dat
het goederenaandeel van en naar de Vlaamse zeehavens en het landverkeer gunstig kan beïnvloed worden
door de aanloopkosten te drukken. Dit mag echter in geen geval ten koste gaan van de veiligheidsgraad. Eén
calamiteit kan aanzienlijke negatieve maatschappelijke effecten hebben, ook op de concurrentiepositie van
één of meer Vlaamse zeehavens.
In historisch perspectief staat de welvaart in Vlaanderen in nauw verband met de bloei van haar zeehavens.
De zeehavens zijn de economische poorten voor Vlaanderen. Langs deze poorten worden de producten aanen afgevoerd. Zij vormen aldus een essentieel onderdeel van het economisch gebeuren. De havens creëren
een grote economisch toegevoegde waarde en vormen een belangrijk aandeel in de tewerkstelling, zowel
direct als indirect. Hierdoor creëren zij een belangrijk aandeel in de welvaart van de Vlaamse bevolking. Om
deze troef voluit te valoriseren is het noodzakelijk om over een goede toegankelijkheid en adequate
basisinfrastructuur te beschikken.
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Met goede toegankelijkheid wordt zowel de maritieme toegankelijkheid bedoeld, als de verbindingen naar
het hinterland via diverse modi.

De zeehavens vragen een grote actualisatie en optimalisatie van de basisinfrastructuur. In het bijzonder de
grote vraag naar aanmeerinfrastructuur voor de zeesluizen (container - Ro-Ro verkeer) betekent een
ommezwaai in de infrastructuurbehoefte met enorme budgettaire gevolgen.
‘Just-in-time’, ‘world around the clock’ en ‘serial in sequence’ zijn basisprincipes voor de containervaart
waardoor overslag steeds meer moet kunnen gerealiseerd worden voor de zeesluizen.
De verruiming en het onderhoud van de maritieme toegangswegen tot onze Vlaamse zeehavens, is één van
de belangrijke opgaven voor het Vlaams Gewest (zie basisprincipes Havendecreet).
Een verdere verruiming van de Westerschelde wordt nu onderzocht in de Langetermijnvisie
Scheldeëstuarium. Hoe dan ook zal het noodzakelijk zijn om op korte termijn te starten met de verdere
verdieping van de Westerschelde om de competitiviteit van de Antwerpse haven in de range te kunnen
garanderen.
De havenontwikkelingen en de hinterlandverbindingen moeten zodanig op elkaar worden afgestemd
dat de huidige en toekomstige goederenstromen kunnen verwerkt worden. Hierin moeten zowel de
binnenvaart als het spoor een belangrijke rol spelen gezien de bestaande congestieproblemen op de
weg. Het gecombineerd vervoer dient in dit verband verder gestimuleerd te worden.
B.
-

Operationele doelstellingen voor de havens
een doelmatige en veilige toegang tot de havens versterken; in de mate van het mogelijke de maritieme
toegang aanpassen aan de economisch gewenste diepgang.
het ondersteunen van de bouw van haveninfrastructuur in overleg met de havenbesturen rekening
houdend met de complementariteit van de investeringen en de gelijkwaardige behandeling van de havens
en het Vlaamse beleidskader dat voortvloeit uit het Havendecreet.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Artikel 18.50 - Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade aan
havens veroorzaakt door derden (pro memorie)

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
p.m.

Deze basisallocatie werd pro memorie ingeschreven.

2005
Raming
Uitvoering
p.m.

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Raming bc
Raming
p.m.
p.m.
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2. UITGAVEN
Basisallocatie 12.01: Specifieke werkingskosten m.b.t. de domeinen havens, maritieme toegangswegen,
zeewering en integraal waterbeleid en kosten verbonden aan de uitvoering van
samenwerkingsakkoorden met buitenlandse staten en organisaties
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK

2007
Krediet
115

0

Deze basisallocatie wordt in 2007 opgeheven. De specifieke werkingskosten m.b.t. de domeinen havens,
maritieme toegang en integraal waterbeleid ten laste van het departement Mobiliteit en Openbare Werken
zullen voortaan aangerekend worden op artikel 12.28 van programma 69.9. Daarvoor werd 60.000 Euro
voorzien. De specifieke werkingskosten m.b.t. het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werden
overgeheveld naar artikel 12.01 van programma 64.50.
Basisallocatie 12.21: Studies en onderzoeken inzake havenmateries en de reorganisatie van de
administratie waterwegen en zeewezen, m.i.v. allerhande uitgaven voortvloeiend uit internationale
contacten
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
334
97,13

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
264
99,24

2007
Krediet
204

0

De basisallocatie voor studies en onderzoek inzake havenmateries werd in 2007 opgeheven want opgesplitst
in twee nieuwe basisallocaties elk met betrekking tot een andere entiteit.
Basisallocatie 12.71: Studies en onderzoek inzake havenmateries en de reorganisatie m.i.v. allerhande
uitgaven voortvloeiend uit internationale contacten
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK
GVK
GOK

184

Op deze basisallocatie worden de uitgaven aangerekend voor studies en onderzoek inzake havenmateries en
de reorganisatie en uitgaven voortvloeiend uit internationale contacten. Het voor 2007 voorziene budget
bedraagt 184 dEuro, d.i. constant beleid na afsplitsing van het budget t.b.v. het agentschap MDK.
Basisallocatie 12.72: Studies en onderzoeken inzake kustjacht- en vissershavens en zeewezenmateries
en de organisatie van het IVA Maritieme Dienstverlening en Kust, m.i.v. allerhande uitgaven
voortvloeiend uit internationale contacten
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
20

Op deze basisallocatie worden kosten aangerekend voor het onderzoek en studies inzake kustjacht- en
vissershavens en zeewezenmateries, uitgaven voortvloeiend uit internationale contacten en onderzoeken en
studies in het kader van de organisatie van het IVA MDK
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Het op deze basisallocatie ingeschreven krediet voor 2007 bedraagt 20 dEuro. De kredieten zijn
overgeheveld vanuit basisallocatie 12.21 van programma 64.2

Basisallocatie 14.05: Gewoon onderhoud van de havens- allerhande kosten betreffende het onderhoud,
alsook baggerwerken, alsook de instandhouding m.i.v. het verwerken van specie en het onderhoud van
de maritieme toegangswegen (conform artikel 2, 10°, 16° en artikel 29 van het havendecreet)
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

141.908
127.696

100
100

2005
Uitvoering %

167.582
138.437

100
82,04

2006
Krediet

2007
Krediet

145.772
125.646

95.000

Het GVK- krediet op deze basisallocatie heeft betrekking op zowel het departement MOW als het
agentschap MDK en werd bijgevolg gesplitst over de nieuwe basisallocaties 14.75 en 14.76. Er werd 95.000
dEuro aan GOK voorzien om de contracten die in 2006 en voorgaande jaren werden aangerekend op deze
basisallocatie nog te kunnen honoreren in 2007.
Basisallocatie 14.75: Gewoon onderhoud van de havens- allerhande kosten betreffende het onderhoud,
alsook baggerwerken, alsook de instandhouding m.i.v. het verwerken van specie en het onderhoud van
de maritieme toegangswegen (conform artikel 2, 10°, 16° en artikel 29 van het havendecreet)
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK
GVK
GOK

155.074
47.000

Het voor 2007 ingeschreven GVK-krediet op deze basisallocatie bedraagt 155.074 dEuro. De doorgevoerde
kredietverhoging laat toe om ook de onderhoudsbaggerwerken in de aan tij onderworpen dokken te
financieren. Er werd voorlopig 47.000 dEuro aan GOK voorzien op dit artikel. Afhankelijk van de
binnenkomende facturen kan later nog krediet herschikt worden tussen de basisallocaties 14.05, 14.75 en
14.76.
Basisallocatie 14.76: Gewoon onderhoud van de kustjacht- en vissershavens- allerhande kosten
betreffende het onderhoud, alsook baggerwerken, alsook de instandhouding m.i.v. het verwerken van
specie en het onderhoud van de maritieme toegangswegen (conform artikel 2, 10°, 16° en artikel 29
van het havendecreet)
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK
GVK
GOK

17.024
8.000

Op deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend voor de instandhouding van de bestaande infrastructuur
in de Vlaamse kustjachthavens. De voorgestelde kredieten zullen aangewend worden voor het operationeel
houden van de meetinfrastructuur van de Vlaamse Hydrografie alsook de instandhouding van het bestaande
patrimonium van de Vlaamse Kustjachthavens.
Het voor 2007 ingeschreven krediet bedraagt 17.024 dEuro in GVK en 8.000 dEuro in GOK.
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Basisallocatie 31.23: Subsidie aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteindiensten die
expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van
het milieu, in toepassing van art. 32, 33 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

16.508
9.897

100
100

2006
Krediet

2007
Krediet

16.820
16.748

17.123
17.019

Op deze basisallocatie worden de subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteinsdiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring
van het milieu, in toepassing van art 32,33 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999 aangerekend.
Het voor 2007 ingeschreven krediet bedraagt 17.123 dEuro in GVK en 17.019 dEuro in GOK. Dit is het
krediet onder constant beleid, na indexatie op basis van de gezondheidsindex.
Basisallocatie 33.01: Subsidies aan instellingen, organisaties en verenigingen actief op het vlak van de
havens
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
23
100

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
46
63,04

2007
Krediet
71

0

Deze basisallocatie heeft betrekking op 2 entiteiten nl. het departement MOW en het agentschap MDK en
werd opgesplitst in de twee volgende basisallocaties.
Basisallocatie 33.71: Subsidies aan instellingen, organisaties en verenigingen actief op het vlak van de
havens (departement MOW)
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK
GVK
GOK

36

Voor het financieel ondersteunen van de activiteiten op vlak van de havens die door diverse instanties
georganiseerd worden (voornamelijk internationale congressen, workshops, tentoonstellingen) wordt door
het departement MOW een krediet voorzien van 36dEuro in 2007.
Basisallocatie 33.72: Subsidies aan instellingen, organisaties en verenigingen actief op het vlak van de
havens (IVA MDK)
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
35

Voor het financieel ondersteunen van de activiteiten op vlak van nautische aangelegenheden die door diverse
instanties georganiseerd worden (voornamelijk internationale congressen, workshops, tentoonstellingen)
wordt door het IVA MDK een krediet voorzien van 35 dEuro in 2007.
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Basisallocatie 35.01: Jaarrente voor het onderhoud van het kanaal Gent-Terneuzen en de
bijhorigheden ervan
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
50
92

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
50
90

2007
Krediet
50

50

Voor de rentelasten op de tussenkomsten van Nederland in het onderhoud van het kanaal Gent-Terneuzen,
waarvan de terugbetaling verdragsrechtelijk werd vastgelegd, wordt voor 2007 50 dEuro voorzien, d.i. het
krediet onder constant beleid.
Basisallocatie 54.01: Terugbetaling aan Nederland van de door deze staat gedane investeringsuitgaven
m.b.t. de Westerschelde en het Zeekanaal Gent-Terneuzen
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

88.116
43.599

49,24
100

2005
Uitvoering %

53.754
25.763

20,63
43,29

2006
Krediet

2007
Krediet

33.250
32.218

33.749
32.701

Het voor 2007 ingeschreven krediet op deze basisallocatie is het krediet onder constant beleid. Op deze
basisallocatie zullen o.a. de basculebruggen in Terneuzen, de onteigening van de Hedwige-Prosperpolder, de
kosten verbonden aan de LTV, de tunnel bij Sluiskil en het grensoverschrijdend verkennend onderzoek over
de nautische toegankelijkheid van het kanaal Gent-Terneuzen worden aangerekend.
Basisallocatie 73.05: Investeringsuitgaven m.b.t. verdiepingswerken en het bergen van wrakken in de
Westerschelde en haar maritieme toegang
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
437
2.424

100
92,66

2005
Uitvoering %
34
639

2006
Krediet

100
30,99

2007
Krediet
0
0

48.200
7.230

Het programma toegankelijkheid uit de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is gericht op een betere
bereikbaarheid van de haven van Antwerpen. Onder dat programma vallen het project ‘verruiming vaargeul’
en maatregelen om scheepvaartcalamiteiten te voorkomen. Voor de verruiming van de vaargeul is 100
miljoen Euro nodig, gespreid over 2 jaar. De werken gaan van start ten laatste eind 2007, daartoe werd
48.200 dEuro in GVKvoorzien op deze basisallocatie.
Basisallocatie 74.02: Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te
land en te water
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
255
100%

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
212
99,53%

2007
Krediet
251

129

Deze basisallocatie heeft opnieuw betrekking op 2 entiteiten namelijk het departement MOW en het
agentschap MDK. Het krediet t.b.v. de aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en
vervoermiddelen te land en te water t.b.v. het departement MOW werd voor 2007 vastgesteld op 129 dEuro.
126 dEuro werd overgeheveld naar artikel 74.03 van programma 64.50 ten behoeve van het IVA MDK.
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Basisallocatie 85.01: kapitaalsinbreng in de NV Marinvest (pro memorie)
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
p.m.

p.m.

Voor de kapitaalsinbreng in de NV Marinvest wordt voor 2007 een pro memorie krediet ingeschreven. Bij
het effectief operationeel worden van de NV kunnen dan de nodige kredieten ingeschreven worden (b.v.
middels een kredietherschikking)
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PROGRAMMA 64.3
ZEE- EN RIVIERWATERKERING EN –BEHEERSING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
Uitvoering %

begroot
AO
TO

0

2005
Uitvoering %

Begroot
0

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Begroot bc
raming
0

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

( bedragen in duizend € )
2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
44
77,27
43
92,36
25
0
8.426
99,36
8.831
100
5.137
5.195
9.454
98,10
8.794
84,93
5.088
5.146

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen voor de zee- en rivierwaterkering en -beheersing
De strategische doelstellingen voor de zee- en rivierwaterkering en –beheersing is het verzekeren van een
maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen afhankelijk van de
omgeving.
Waterbeheersing impliceert dat er maatregelen getroffen worden, niet alleen ter voorkoming van watersnood
maar ook ter voorkoming van waternood.
De waterbeheersing op de rivieren werd, door de nieuwe structuur van het departement Mobiliteit en
Openbare werken, door de Extern Verzelfstandigde Agentschappen NV De Scheepvaart en Waterwegen en
Zeekanaal NV uitgevoerd. De zeewering wordt uitgevoerd door het Intern Verzelfstandigd Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening en Kust.
1. Optreden bij wateroverlast
Waar de administratie Waterwegen en Zeewezen in het kader van de waterbeheersingsproblematiek vroeger
maar één opdracht had, ‘zorgen voor droge voeten’, is deze opdacht thans complexer geworden.
¾ Vanuit het aspect multifunctionaliteit van de waterweg wordt systematisch, voor elk werk, nagegaan wat
de weerslag is op de andere functies van de waterweg (scheepvaart, recreatie, ecologie, landschappelijke
impact).
¾ Bovendien is er onder druk van de maatschappelijke omstandigheden, een trendbreuk aan het groeien als
de vraag moet beantwoord worden: “hoe beschermen we het best, met de beperkte financiële middelen
de bevolking tegen overstromingen?”. Vroeger was het antwoord duidelijk: “hoge dijken bouwen die zo
kort mogelijk tegen de rivier staan zodat zo veel mogelijk land wordt droog gehouden”. Gezien de
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evolutie naar meer en hogere hoogwaters (de zeespiegelrijzing, de klimaatsveranderingen) én omdat
ingezien wordt dat de dijken en keermuren niet meer hoger kunnen (een goed voorbeeld is de keermuur
in Antwerpen-stad; als die nog veel hoger moet, is het contact stad-Schelde verbroken) wordt er naar
andere oplossingen gestreefd die meer natuurlijk zijn:
- waar kan, wordt er meer ruimte gegeven aan de rivier door de dijken landinwaarts te voorzien en
natuurlijke (of nieuwe) overstromingsgebieden (terug) in te schakelen.
Bovendien bieden deze gebieden opportuniteiten voor actieve natuurontwikkeling bijvoorbeeld door
de inrichting van gecontroleerde gereduceerde tijgebieden.
- er wordt niet meer te allen prijze gezorgd voor ‘droge voeten’. Er wordt nu gestudeerd op een
veiligheidsniveau dat de bevolking beschermt tegen schade ten gevolge van overstromingen. Als de
schade bij overstromingen in een bepaald gebied gering is, hoeft dit gebied niet droog te blijven,
maar kan het meewerken aan de berging van het overtollige rivierwater.

Elk gebied heeft uiteraard zijn specifieke kenmerken, problemen en oplossingen. Derhalve blijven de
verschillende plannen per bekken en aan de kust in stand gehouden. Er blijft de uitvoering van het
Sigmaplan, dat meer en meer volgens de nieuwe inzichten wordt uitgevoerd, en daarom “het geactualiseerde
Sigmaplan”, wordt genoemd. Er is het Maasdijkenplan dat gefinaliseerd wordt én het kustverdedigingsplan.
Het kustverdedigingsplan moet bescherming bieden tegen overstromingen bij stormen vanuit de zee.
2. Bij watertekorten
Meer en meer zal moeten gestudeerd worden op de problematiek van het andere extreme dat zich kan
voordoen, namelijk het te kort aan afvoerdebieten. Vlaanderen is zich nog niet bewust van het feit dat het
Schelde- en Ijzerbekken, die samen het grootste deel van Vlaanderen beslaan, niet self-supporting zijn qua
waterverbruik. Het is slechts dank zij de belangrijke bijvoeding vanuit het Maasbekken (voor Antwerpen via
het Albertkanaal, voor Brussel via de waterwinning van Taiffer) dat Vlaanderen het redt. Het Maasbekken
zelf is echter qua stroomgebiedoppervlakte beperkt waardoor Vlaanderen niet zal kunnen blijven beroep
doen op deze watertransfers om zichzelf te bevoorraden. In de internationale verdragscontext geldt meer en
meer de stelling dat geen enkel land nog met het oppervlaktewater mag doen wat het wenst (dus ook
onredelijk veel water van het Maasbekken transfereren naar het Scheldebekken) zonder rekening te houden
met de belangen van de andere landen. Het is genoegzaam bekend dat Nederland erg kritisch staat tegenover
deze transfers.
Er is bijgevolg een studieprogramma in opstelling over ‘zoetwaterbeheer’ en de betrokken beheerders gaan
samen met de Franse administratie de waterhuishouding in het grensgebied van de Bovenschelde, de Scarpe
en de Leie bestuderen. Want vooral deze lage zomerafvoeren vanuit Frankrijk moeten naar omhoog. Ter
uitvoering van het Nederlands-Vlaams Maasafvoerverdrag, waarbij in Vlaanderen een laagwaterscenario is
uitgetekend voor de verdeling van het beschikbare Maaswater bij lage afvoerdebieten, moeten er
pompgemalen aan elke sluis van het Albertkanaal gebouwd worden. De studie en uitvoering ervan is in de
volgende jaren voorzien.
Zoals reeds hoger gezegd, wordt de doelstelling: “de bevolking beschermen tegen de schade als gevolg van
extreem hoge vloed en overstromingen en dit tegen een maatschappelijk aanvaardbare kost”.
Een studie die momenteel in uitvoering is, zal een algemeen veiligheidsniveau Vlaanderen bepalen. Een
niveau dat voldoet aan deze doelstelling en waarbij elke burger in gelijke voorwaarden van
beschermingsniveau komt, of hij/zij aan de kust woont, in de Maasvallei dan wel aan de IJzer of de Schelde
en Leie.
Dit programma omvat quasi uitsluitend de onderhoudswerken voor de bestaande constructies voor
waterbeheersing, dijken en zeewering. Omdat de introductie van de nieuwe visie een langetermijnproject is,
dat thans nog wordt bestudeerd en later systematisch zal worden ingevoerd, is en blijft het onderhoud van de
bestaande constructies een belangrijke kerntaak voor de betrokken beheerders.
Het goed onderhoud van de bestaande infrastructuur heeft bovendien het voordeel dat de levensduur van de
constructies verlengd wordt en dat minder structurele herstellingswerken noodzakelijk zijn, wat in alle geval
baten oplevert. Bovendien vermindert de kans op calamiteiten aanzienlijk met een goed onderhouden
patrimonium.
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B. Operationele doelstellingen voor de zee- en rivierwaterkering en -beheersing
−
−
−
−

Het ontwikkelen en verzamelen van instrumenten per deelbekken om met behulp van digitale
terreinmodellen, hydraulische en hydrologische modellen een maatschappelijk en economisch
aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren.
De uitbouw van een hydrologisch informatiecentrum en operationeel maken van dit centrum.
De verdere uitbouw van een rivier-informatiecentrum en de evaluatie van dit centrum.
Het opmaken van een plan dat de veiligheid tegen overstroming van het ganse Vlaamse grondgebied
vastlegt.

Aanverwant aan deze doelstelling is de operationele doelstelling over het onderhoud van de infrastructuur.
Deze doelstelling werd nader omschreven in het programma 64.10 over de binnenvaart. Ook hier dient het
patrimonium in goede staat van onderhoud te worden gehouden.
Instrumenten die hiervoor worden ingezet zijn onder meer onderhoudsaannemers die, op basis van
aannemingscontracten, instaan voor de uitvoering van de nodige werkzaamheden en het toezicht van het
eigen personeel. Gelet op het geringe bedrag dat beschikbaar is voor onderhoud is het onmogelijk over te
gaan tot systematisch onderhoud op basis van inspecties. Het onderhoud dat gebeurt, zijn in hoofdzaak ad
hoc opdrachten in zones waar dringend onderhoud vereist wordt. Omwille van deze kredietbeperkingen is
het maaien van bermen, wat specifiek onderhoud is voor dijken en oevers in bepaalde gevallen moeten
aangerekend worden op de post waterbeheersing van het Vlaams Infrastructuurfonds.
De geleverde prestaties komen zowel de ganse bevolking als degenen die betrokken zijn bij het economisch
en het industrieel gebeuren ten goede. Een overstroming legt in het algemeen alle activiteiten in het
overstroomde gebied lam.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Onder dit programma werden zijn geen ontvangsten-basisallocaties gecreëerd.
2. UITGAVEN
Basisallocatie 14.04: Uitgaven voor het gewoon onderhoud van zeewaterkeringen
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
8.299
9.398

100
98,15

2005
Uitvoering %
8.702
8.701

100
100

2006
Krediet

2007
Krediet
5.076
5.027

5.133
5.084

Op deze basisallocatie worden kosten aangerekend voor het gewoon onderhoud van zeewaterkeringen. De
strategische doelstelling is het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaarbaar
veiligheidsniveau tegen overstromingen, afhankelijk van de omgeving. De Vlaamse Overheid staat namelijk
in voor de beveiliging van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloeden
en overstromingen.
Het voor 2007 ingeschreven geïndexeerd krediet bedraagt 5.133 dEuro in GVK en 5.084 dEuro in GOK. Dit
is het krediet onder constant beleid, na indexatie.
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Basisallocatie 73.06: Uitgaven voortvloeiend uit de door oorlogsfeiten berokkende schade aan de kust
en de rivierwaterkeringen alsmede de uitgaven die het gevolg zijn van het geheel of gedeeltelijk
afbreken van buitendienst gestelde militaire werken, bunkers, antitankmuren enz.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
127
56

57,48
89,29

2005
Uitvoering %
129
93

2006
Krediet

100
89,25

2007
Krediet
61
61

62
62

De kredieten op deze basisallocatie worden voornamelijk aangewend voor het verwijderen van bunkers aan
de kust, wanneer zij een risico vormen voor de badgasten, het openbaar belang hinderen of een storend effect
geven in landschappelijke gebieden. Ook de bunkers gelegen op privaat domein worden afgebroken indien
de eigenaars van de gronden daartoe een verzoek indienen in overeenstemming met de wetten betreffende de
herstelling van de oorlogsschade aan private goederen.
Voor 2007 is een geïndexeerd krediet van 62 dEuro in GVK en 62 dEuro in GOK ingeschreven. De
aanwending van het krediet is in grote mate afhankelijk van de aanvragen van derden, aangezien op het
openbaar domein het merendeel van de oorlogsinfrastructuur reeds geruimd is. Indien nodig kan dit krediet
verhoogd worden in volgende begrotingsbesprekingen.
Basisallocatie 74.01: Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te
land en te water.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
44
77,27

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
43
93,02

2007
Krediet
25

0

Alle basisallocaties voor de aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te
land en te water voor het IVA MDK (basisallocatie 74.02 programma 64.2, basisallocatie 74.01 programma
64.3 en basisallocatie 74.03 programma 64.5) worden samengevoegd in 1 basisallocatie namelijk 74.03 van
programma 64.5. Deze basisallocatie wordt opgeheven.
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PROGRAMMA 64.4
ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR- EN SCHEEPVAARTBELEID
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
begroot

2005
Uitvoering %

Begroot

Uitvoering %

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Begroot bc
raming

AO
TO

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK

( bedragen in duizend € )
2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
1.698
100,00
2.042
99,92
2.084
2.409

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
De artikels die in dit programma 64.4. zijn opgenomen omvatten de werking van de afdeling
Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek. Deze afdeling voert in essentie het proces
Toegepast Onderzoek uit.
Het proces Toegepast Onderzoek omvat volgende kernactiviteiten:
-

-

-

-

het identificeren van de behoeften van de overheid aan kennis en kennisproducten inzake watergebonden
disciplines: stromingsleer (hydraulica), hydrologie, morfologie, sedimentologie, nautica en aquatische
ecologie;
het verzamelen, beheren en exploiteren van de noodzakelijke basisgegevens teneinde geïntegreerd
onderzoek bij ontwerp en exploitatie van waterbouwkundige infrastructuur mogelijk te maken en de
effecten van ingrepen of gebeurtenissen in en langs het water optimaal te kunnen inschatten en
modelleren;
de nodige knowhow en infrastructuur permanent verder ontwikkelen, onderhouden, uitbreiden en
documenteren;
het uitvoeren, al dan niet in samenwerking met de wetenschappelijke wereld of de bedrijfswereld, van
specifiek onderzoek ter voorbereiding en ter ondersteuning van het beleid en van de beleidsuitvoering;
het uitvoeren van toegepast onderzoek voor derden.
het adviseren van overheden en bedrijfsleven over de vraagstukken waarvoor breed toegankelijke kennis
niet toereikend is, al dan niet in samenwerking met de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven en
dit op basis van de ontwikkelde kennis(producten);

Het Toegepast Onderzoek garandeert de kennisverankering op voornoemde gebieden van strategisch belang
voor Vlaanderen en staat in voor de continuïteit en de consistentie van de toegepaste ondersteuning voor
advies op het gebied van watersystemen.
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Toegepast Onderzoek voorziet op een onafhankelijke wijze in kennis, kennisproducten en advies op
het gebied van watersystemen. Met de kennis van natuurlijke processen in watersystemen kan
Toegepast Onderzoek kwantitatieve informatie genereren ten behoeve van het ontwerp en de
optimalisatie van de watergebonden infrastructuur en de effecten van ingrepen op de watersystemen.
Binnen de randvoorwaarden die het watersysteem biedt, kunnen tevens de mogelijkheden voor gebruik van
water en suggesties voor waterbeleid en beheer aangereikt worden.
Daarnaast kan worden bijgedragen tot het ondersteunen van het totale beheers- en beleidsproces van de
overheid: van monitoring, probleemdefinitie, analyse van mogelijke oplossingen tot implementatie van
gekozen oplossingen.
Dit impliceert dat Toegepast Onderzoek activiteiten ontplooit die zowel te catalogeren zijn als
beleidsondersteuning, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.
A. Strategische doelstellingen
Het Toegepast Onderzoek stelt zich tot doel om op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde en
kwalitatief hoogstaande wijze, te voorzien in kennis, kennisproducten en advies op het gebied van
watersystemen en dit ter ondersteuning van het handelen van de Vlaamse overheid.
Het proces Toegepast Onderzoek streeft er naar bij te dragen tot de oplossing van
volgende maatschappelijke kernvraagstukken:
1. Een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen nastreven, in
functie van omgevingsfactoren en bestemming; dit is het verbeteren van de veiligheid tegen
overstromingen en het verminderen van de risico's verbonden aan hoge rivierafvoeren, uitzonderlijke
regenval, hoge zeespiegelstanden en zeespiegelrijzing. Dit kadert net zoals het volgende punt in de
strategische doelstelling van de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit om het waterpeilbeheer af te
stemmen op de principes van het integraal waterbeheer;
2. Een strategische rol spelen in het doelmatig beheer van de zoetwater reserves in Vlaanderen om
problemen van verdroging en watertekorten te vermijden;
3. Bijdragen tot meer efficiënte investeringen van de overheid inzake bestaande en nieuwe
waterbouwkundige infrastructuur:
- door medewerking aan de ontwikkeling van optimale waterbouwkundige ontwerpen,
- door onderzoek uit te voeren naar hun optimale werking, veiligheid en bedrijfszekerheid;
- door kennisopbouw van de watergebonden structuren, wat kan leiden tot een reductie van
onderhouds- en baggerkosten en van milieuhinder;
4. Bijdragen tot een verbetering van de leefomgeving en een significante verhoging van de biodiversiteit
door tussen te komen in de ontwerpfase en de opvolging van natuurtechnische milieubouw;
5. Bijdragen tot een veilig en optimaal gebruik van de waterweg als transportmodus voor zeevaart en
binnenvaart en bijdragen tot een optimale en veilige toegang tot de havens.
6. Meewerken aan de ontwikkeling en de implementatie van een visie op de meervoudige functies van de
waterweg en aan de verankering in de ruimtelijke bestemmingsplannen en dit door inbreng van de
kennis over specifieke eigenschappen van het watersysteem.
Het Waterbouwkundig Laboratorium wil een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van monitoringen onderzoeksactiviteiten in het kader van de Lange Termijnvisie van de Schelde (LTV) en verwerft hiervoor
de noodzakelijke kennis en expertise.
Het streefdoel is om de beste kwaliteit te willen leveren inzake studieresultaten, kennisproducten, gegevens
en voorspellingen voor de afgebakende niches, waarbij de afdeling de vergelijking moet kunnen doorstaan
met de andere spelers op de markt op internationaal niveau, en waarbij de afdeling met de unieke
infrastructuur een unieke rol moet kunnen spelen ter ondersteuning van het handelen van de overheid.
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B. Operationele doelstellingen
Op korte termijn moeten zeer veel inspanningen worden geleverd voor de uitbouw van een adequaat
kennisbeheer. Door pensionering van ervaren mensen, door het gebrek aan geregistreerde kennis, door de
snelle technologische evoluties en hiermee gepaard gaande aanpassingen van de toe te passen
onderzoeksmethodes, gaat dagelijks veel kennis verloren. Tot op heden is er wel het bewustzijn van de
noodzaak van het kennisbeheer maar de toepassing van dit systeem blijft uit omdat het wordt overgeslagen
om de klant toch maar op tijd te kunnen bedienen op zijn vragen. De vraag overstijgt momenteel de
mogelijkheden van het Waterbouwkundig Laboratorium en dit vooral door de beperkte personele capaciteit.
In het kader van de strategische doelstelling van de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit om het
waterpeilbeheer af te stemmen op de principes van het integraal waterbeheer moet Toegepast Onderzoek
onder meer instaan voor een operationeel meetsysteem, een informatiesysteem, numerieke modellen van alle
waterwegen en uiteindelijk ook een voorspellingssysteem voor piekpeilen met hieraan gekoppelde
overstromingen of watertekorten. Dit voorspellingssysteem wordt in de volgende jaren verder uitgebouwd
en gemoderniseerd. Die activiteiten zitten gegroepeerd in het Hydrologisch Informatiecentrum dat mede
door het Waterbouwkundig Laboratorium wordt uitgebouwd. Teneinde optimaal in te spelen op het
potentieel dat reeds in de administratie aanwezig is moet het voorspellingscentrum van het HIC geïntegreerd
worden met het bestaande hydrometeo-systeem van de Kust en dienen alle meetdiensten, de hydrografie en
de hydrometrie op elkaar te worden afgestemd en geïntegreerd in de werking van het Laboratorium.
Er worden een aantal belangrijke investeringen gepland die van strategisch belang zijn voor het verder
evolueren van het Waterbouwkundig Laboratorium:




het betreft de automatisering en modernisering van het hydrometrisch meetnet en de uitbouw van het
informatiesysteem Hydra;
de bouw van een nieuwe simulator: de vooruitzichten naar klanten voor opleiding en het orderboek voor
onderzoek verantwoorden dergelijke investering;
de bouw van een generieke fysische infrastructuur bruikbaar voor een groot gamma diverse
onderzoeksprojecten die alleen niet met numerieke modellen kunnen worden opgelost.

Voor de kernactiviteit uitvoeren en opvolgen van onderzoek moeten in de overgangsfase volgende
doelstellingen voor ogen worden gehouden:
 de doorlooptijd van de modelleringstudies moet korter worden teneinde de klanten binnen redelijke
termijnen oplossingen te kunnen bieden. Dit zal worden gerealiseerd door een adequater planning, door
de optimalisatie van de technieken met waar mogelijk aanwending van mathematische modellering;
 de basismodellen en de modellentreinen, die multifunctioneel aan te wenden zijn voor allerhande
doorrekenen van scenario's of voor allerhande studieopdrachten, moeten op korte termijn worden
gerealiseerd alsmede de kritische massa (personeel) en de niet personele middelen (hard- en software)
voor het efficiënt en kwaliteitsvol werken met dergelijk onderzoeksinstrumentarium;
 de capaciteit van de fysische modellering moet optimaler gebruikt worden.
 De uitbouw van drie voor de buitenwereld zichtbare onderzoekspolen binnen het Laboratorium:
o Het HIC of hydrologisch informatiecentrum
o De studiegroep kust, zee en Schelde
o Het competentiecentrum "varen in ondiep water"
Er moet niet alleen technologische vooruitgang worden geboekt om tot snellere studieresultaten te kunnen
komen zonder in te boeten op de kwaliteit maar er moeten ook nieuwe technieken worden ontwikkeld voor
het verstrekken van de informatie naar de klant, voor de externe communicatie, waardoor de service naar de
klanten kan worden verhoogd.
De bedrijfszekerheid van de installaties en toepassingen moet worden verhoogd, ook die van het meetnet.
Het verminderen van uitval zal vertragingen vermijden en de klantentevredenheid ten goede komen.
Er wordt gestreefd om de kostenefficiëntie significant en meetbaar te verbeteren zodat de opdrachtgevers
meer kwaliteit krijgen voor minder geld.
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Het Toegepast Onderzoek wil dus op een meer efficiënte wijze, met kortere doorlooptijden meer
studieresultaten met verbeterde kwaliteit kunnen aanbieden en wil hiervoor zo veel mogelijk studiewerk zelf
uitvoeren.

Teneinde de slagkracht te kunnen vergroten en de dienstverlening naar derden toe te kunnen optimaliseren
streeft het Waterbouwkundig Laboratorium naar een vorm van zelfstandigheid wat zich geuit heeft in de
oprichting van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Er zijn geen ontvangsten binnen dit programma.
2. UITGAVEN
Basisallocatie 12.01: Werkingskosten (inbegrepen arbeidsprestaties van werklieden en technici uit de
privé-sector en kosten voor aankoop en onderhoud van klein materiaal t.b.v. het hydrologisch
onderzoek van de afdeling) specifiek aan de afdeling waterbouwkundig laboratorium en hydrologisch
onderzoek, andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
1.440
100
1.779
100
1.817
2.010

Deze post omvat de nodige werkingsmiddelen om het laboratorium (WLH) operationeel te houden. Het
operationeel houden van het laboratorium houdt in dat de infrastructuur (schaalmodellen, gebouwen,
software en hardware) permanent en onmiddellijk inzetbaar is voor onderzoeksdoeleinden ter ondersteuning
van het beleid of van operationele taken. Het houdt ook een goed onderhouden operationeel multifunctioneel
meetnet in met permanente, correcte en stabiele gegevensverstrekking.
Op dit artikel worden de volgende kosten aangerekend:
• Aankopen van materiaal en gereedschappen voor het onderhoud en instandhouden van de fysische
installaties enerzijds en voor het uitvoeren van onderzoek anderzijds.
• De kosten voor het onderhoud van het hydrologisch meetnet en het meetnet van het getijdengebied
van de Schelde, de akoestische debietmeters, de beide scheepsmanoeuvreersimulatoren en de
modelleringsoftware aanwezig op het laboratorium.
• De kosten voor het onderhoud van de voorspellingsmodellen van de verwachte waterstanden en
debieten in het Zeeschelde-, Maas-, Dender- en Demerbekken Het inzetten van gespecialiseerde
werklieden en technici via aannemingen voor het bouwen van schaalmodellen en voor het uitvoeren
van gespecialiseerde onderhoudstaken.
• Inzetten van personeel via aannemingen voor specifieke technische ondersteuning en technische
bijstand voor de kernactiviteiten van het WLH.
Het krediet werd voor 2007 verhoogd tot 2.010 dEuro.
Basisallocatie 74.04: Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te
land en te water (afdeling waterbouwkundig laboratorium en hydrologisch onderzoek)
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
256
100

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
261
99,62

2007
Krediet
265

399
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De afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek voert onderzoek uit ter
ondersteuning van het watergebonden beleid (waterbouwkunde, integraal waterbeleid, de strijd tegen
overstromingen en tegen watertekorten, optimalisatie van baggeractiviteiten, nautische problemen,…) en ter
ondersteuning van de uitvoering van watergebonden infrastructuurwerken. Hiervoor maakt het gebruik van
de meest geavanceerde infrastructuur op het vlak van de schaalmodellen, van de numerieke modellering, van
de meetinfrastructuur, van telecommunicatie toepassingen, van simulatoren,… Hierdoor beschikt het
laboratorium over een vrij uniek patrimonium en moet het gebruik maken van zeer geavanceerde IT- en
andere apparatuur en software.
Deze begrotingspost omvat uitgaven voor modernisering en vervanging van uitrustingsgoederen, toestellen
en machines van de meetnetten, evenals vervangingsapparatuur van de fysische installaties en aanpassing en
upgrades aan specifieke toepassingen, zoals de scheepsmanoeuvreersimulatoren.
Voor 2007 werd een krediet van 399.000 Euro voorzien op deze basisallocatie. De verhoging van krediet
moet toelaten om verder te kunnen investeren in steeds zwaardere IT-infrastructuur zoals rekenclusters en
aankopen van software, en toe te laten dat ook de noodzakelijke investeringen voor de fysische
schaalmodellen kunnen worden verdergezet, naast de vervanging van verouderde toestellen. Bovendien
wordt het meetnet van meetposten van HIC verder uitgebreid, wat uiteraard resulteert in een meerkost.
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PROGRAMMA 64.5
ZEEWEZEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
AO
TO

begroot
5.811

2005
Uitvoering %
84,56%

Begroot
5.122

Uitvoering %
35,39%

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Begroot bc
raming
5.301
6.101

2. UITGAVEN
( bedragen in duizend € )

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
33.274
98,40
31.721
99,63
31.816
33.098
7.912
99,80
10.181
99,88
9.148
9.263
7.612
89,02
10.705
92,25
10.159
10.203

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Omschrijving van de strategische doelstellingen
Een strategische doelstelling is het verminderen van de aanloopkosten van de schepen van en naar de
Vlaamse zeehavens terwijl hun aandeel in de range Hamburg- Le Havre verhoogt zonder afbreuk te doen aan
de veiligheidscontouren.
Hiertoe kan de sector Zeewezen opgedeeld worden in 6 dienstverleningspakketten, nl. het loodsen, het
beloodsen, de verkeersbegeleiding, vaarwegmarkering, het slepen en redden op zee en tenslotte de
dienstverlening aan derden.
Het loodsen wordt uitgevoerd door de Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen.
Het beloodsen, de vaarwegmarkering en het slepen en redden op zee gebeurt door de DAB Vloot.
De verkeersbegeleiding gebeurt door de afdeling Scheepvaartbegeleiding.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
1. Het zorgen voor een veilige en doelmatige toegang tot de Vlaamse zeehavens.
Om deze doelstelling te kunnen realiseren beschikt het Zeewezen over loodsen, een verkeersbegeleidingssysteem, signalisatie, bebakening van de maritieme toegangswegen zowel in zee als op de Schelde. De
activiteiten van het loodsen werden in 2002 intern verzelfstandigd in de Dienst met Afzonderlijk Beheer
Loodswezen (DAB Loodswezen).
Het plaatsen en onderhouden van de vaarwegmarkering gebeurt in eigen beheer. Deze activiteiten worden
sinds 1 januari 2003 uitgevoerd door de intern verzelfstandigde Dienst met Afzonderlijk Beheer Vloot (DAB
Vloot).
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2. Het naar de haven slepen van defecte vaartuigen, overwegend vissersschepen.
De sleep- en reddingsdienst van het zeewezen biedt de nodige hulp ingeval van calamiteiten en ongevallen
en dit continu op elk ogenblik van de dag of de nacht.
De doelgroepen van het zeewezen zijn o.a. rederijen, havenbesturen, overslagbedrijven, vissers,
pleziervaart,…
Het loodsen van zeeschepen geschiedt instrumenteel door eigen loodsen, via loodsen op afstand met
ondersteuning van scheepvaartbegeleiding. Tevens wordt beroep gedaan op het Nederlandse loodswezen.
Voor het beloodsen, redden en slepen op zee beschikt de administratie over een eigen vloot met eigen
bemanning. Deze activiteiten worden sinds 1 januari 2003 uitgevoerd door de intern verzelfstandigde DAB
Vloot.
Het leggen van boeien en het onderhoud ervan op zee gebeurt met een hiervoor speciaal uitgerust vaartuig in
eigen beheer. Deze activiteiten worden sinds 1 januari 2003 uitgevoerd door de intern verzelfstandigde DAB
Vloot.
De DAB Vloot werkt momenteel aan de vernieuwing van haar vaartuigen. Zo werd, in samenwerking met de
federale overheid een project opgezet voor de bouw van een multifunctioneel vaartuig.
Dit vaartuig zal vanaf een bepaalde windkracht worden ingezet als stationssleepboot.
Zodoende zal onmiddellijk bijstand kunnen worden geboden wanneer er bij gure weersomstandigheden
schepen in moeilijkheden geraken. Verder zal het schip gebruikt worden als boeienlegger en als milieuinterventieboot bij opruiming van olie of andere schadelijke stoffen op zee.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Artikel 06.01 - Diverse ontvangsten
2004
Raming
AO
TO

10

2005
Uitvoering
0,73%

Raming
10

Uitvoering
0,00%

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Raming bc
Raming
1
1

De ontvangsten op deze basisallocatie betreffen in hoofdzaak ontvangsten voor het ter beschikking stellen
van video-opnamen inzake scheepsincidenten aan gerechtelijke autoriteiten in het bijzonder aan de Nautische
Commissie.
Aangezien niet op voorhand kan worden ingeschat hoeveel vragen er naar video-opnamen gaan zijn, wordt,
gezien de minimale ontvangst de afgelopen jaren, er het bedrag van 1 duizend euro behouden voor
begrotingsjaar 2006.
Artikel 16.10 - VBS (Verkeers Begeleiding Systeem Tarief)
2004
AO
TO

Raming
4.241

2005
Uitvoering
86,32%

Raming
4.000

Uitvoering
45,32%

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Raming bc
Raming
4.600
4.000

Voor de ontvangsten aan VBS-tarieven is er de afgelopen jaren een stijgende tendens waar te nemen in deze
ontvangsten. Rekeninghoudende met effectieve ontvangst in 2005 van 3.770 duizend euro (waarvan 1.957
duizend euro in 2006 werd geboekt), de aanrekening van VBS-tarieven aan de scheepvaart die de haven van
Oostende aanloopt en de nieuwe rechtsgrond voor het innen van de VBS-tarieven is een een verhoging tot
4.600 duizend euro te verrechtvaardigen.
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2004
AO
TO

Raming
p.m.
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2005
Uitvoering

Raming
p.m.

Uitvoering

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Raming bc
Raming
p.m.

Betreffende ontvangsten worden geïnd door de DAB Vloot. Aangezien zij een afzonderlijke boekhouding
voeren, dienen deze ontvangsten dus niet te worden aangerekend op ontvangstenartikel 16.11 van
programma 64.50.
Deze ontvangstenbasisallocatie mag worden opgeheven.
Artikel 18.50 - Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade
veroorzaakt door derden aan varende eenheden, markeringen en infrastructuur (pro memorie)

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
p.m.

2005
Raming
Uitvoering
p.m.

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Raming bc
Raming
p.m.

Betreffende ontvangsten worden geïnd door de DAB Vloot. Aangezien zij een afzonderlijke boekhouding
voeren, dienen deze ontvangsten dus niet te worden aangerekend op ontvangstenartikel 18.50 van
programma 64.50.
Deze ontvangstenbasisallocatie mag worden opgeheven.
Artikel 46.30 - Ontvangsten uit de DAB Loodswezen voor terugbetaling van kosten voor beloodsing
per schip op zee (pro memorie)
2004
AO
TO

Raming
p.m.

2005
Uitvoering

Raming
p.m.

Uitvoering

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Raming bc
Raming
p.m.

Betreffende ontvangsten worden geïnd door de DAB Vloot. Aangezien zij een afzonderlijke boekhouding
voeren, dienen deze ontvangsten dus niet te worden aangerekend op ontvangstenartikel 46.30 van
programma 64.50.
Deze ontvangstenbasisallocatie mag worden opgeheven.
Artikel 46.31 - Ontvangsten uit de DAB Loodswezen (pro memorie)
2004
Raming
AO
TO

0

2005
Uitvoering
0,00%

Raming
412

Uitvoering
100%

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Raming bc
Raming
0

Deze ontvangstenbasisallocatie werd gecreëerd voor een éénmalige terugbetaling van 1% van de loonmassa
van het loodswezen.
Gezien het een éénmalige inkomst in 2005 betrof, mag deze basisallocatie worden opgeheven.
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Artikel 59.02 - Participatie door Nederland in de kostprijs voor de studie en de bouw van de
voorzieningen inzake de inrichting van een uitgebreide walradarketen langs de Westerschelde en haar
mondingen
2004
Raming
1.560

AO
TO

2005
Uitvoering
79,66%

Raming
700

Uitvoering
0,00%

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Raming bc
Raming
1.500
1.300

Op basis van art. 15 van het Radarverdrag tussen Nederland en België wordt vanaf 2005 21,2 % van alle
door België gedane uitgaven (personeels-, exploitatie- en investeringskosten), in het kader van de inrichting
van de Schelderadarketen, door Nederland terugbetaald.
Rekeninghoudende met de indexatie van de lonen alsook met de raming van de geplande werken, is een
stijging met 200 duizend euro in 2007 te verrechtvaardigen.
2. UITGAVEN
Basisallocatie 12.01: Specifieke werkingskosten m.b.t. de domeinen kustjacht- en vissershavens, de
zeewering, het zeewezen en kosten verbonden aan de uitvoering van samenwerkingsakkoorden met
buitenlandse staten en organisaties
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
581
100

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
689
91,87

2007
Krediet
698

771

Op deze basisallocatie worden de werkingskosten m.b.t. de domeinen kustjacht- en vissershavens, de
zeewering en het zeewezen aangerekend. In het kader van de inwerkingtreding van BBB wordt een bedrag
van 55 dEuro overgeheveld van basisallocatie 12.01 programma 64.20. Daarnaast wordt ook nog een bedrag
van 10 dEuro overgeheveld vanuit basisallocatie 12.28 programma 69.9. Samen met het bedrag van 698
duizend euro (zijnde het constant beleid) komt dit voor 2007 neer op het geïndexeerde bedrag van 771
dEuro.
Basisallocatie 12.02: Afkoop van de bakengelden
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
5
100

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
5
100

2007
Krediet
5

5

De afkoop van de bakengelden betreft een jaarlijkse uitgave ten bedrage van 5 dEuro. Deze uitgave valt
onder de bevoegdheid van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart. Het betreft een
tegemoetkoming voorzien in het scheidingstractaat van 1842, waarbij Nederland er zich toe verbindt 4
nieuwe vuurbakens op te richten en te onderhouden, nl. Westkapelle, Vlissingen, Borssele en Terneuzen.
Als tegenprestatie betaalt België jaarlijks een vaste som van 5 dEuro aan Nederland.
Basisallocatie 12.11: Toetreding tot internationale organen
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
17
94,12

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
19
89,47

2007
Krediet
19

19
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Voor het lidmaatschap bij internationale organisaties, waaronder IALA (International Association of
Lighthouse Authorities) wordt in 2007 door MDK een krediet voorzien van 19 dEuro.
Basisallocatie 12.22: Uitgaven m.b.t. studies en onderzoeken voor de entiteit "Zeewezen" in het kader
van de verdere reorganisatie en modernisering van de nautische dienstverlening en de uitbouw van de
nautische autoriteit, inclusief de vergoedingen en werkingskosten voor de onderscheiden projecten
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
177
98,31

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
176
76,14

2007
Krediet
200

200

Op deze basisallocatie worden de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op de verdere stappen in het
kader van de modernisering en reorganisatie van de Vlaamse nautische dienstverlening aan het
scheepvaartverkeer bestemd voor de Vlaamse zeehavens. Bovenvermelde inspanningen zijn onderdeel van
het vrijwaren van de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens en zodoende van economisch belang van
het Vlaamse Gewest als distributiedraaischijf.
Er wordt voor 2007 200 dEuro voorzien, d.i. het krediet onder constant beleid.
Basisallocatie 12.39: Terugbetaling aan de Nederlandse staat voor de door deze instellingen verrichte
uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en Scheldemonden: verlichting, bebakening,
radar, enz…
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
5.700
4.457

100
89,03

2005
Uitvoering %
6.241
6.800

100
90,44

2006
Krediet

2007
Krediet
5.718
5.731

5.782
5.795

Op deze basisallocatie worden de terugbetalingen aan de Nederlandse Staat voor de door deze verrichte
uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en Scheldemonden: verlichting, bebakening,
radar, enz… aangerekend. Conform het Radarverdrag tussen Nederland en België (Vlaams Gewest) draagt
het Vlaams Gewest 78,8% van de uitgaven.
Voor 2007 wordt 5.782 dEuro in GVK en 5.795 in GOK ingeschreven, d.i. het krediet onder constant beleid,
na indexatie.
Basisallocatie 12.40: Werkingskosten aan de Schelderadarketen op Belgisch grondgebied en andere
werkingskosten ten behoeve van de scheepvaartbegeleiding op de maritieme vaarwegen, in het
bijzonder elektrisch en werktuigkundig onderhoud en systeembeheer, incl. levering elektriciteit aan de
diverse radarlocaties en communicatieverkeer
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
2.501
99,80

2005
2006
2007
Uitvoering %
Krediet
Krediet
982
98,68
2.167
2.786

Op deze basisallocatie worden de werkingskosten aan de Schelderadarketen op Belgisch grondgebied en
andere werkingskosten ten behoeve van de scheepvaartbegeleiding op de maritieme vaarwegen (in het
bijzonder elektrisch en werktuigkundig onderhoud en systeembeheer, incl. levering elektriciteit aan de
diverse radarlocaties en communicatieverkeer) aangerekend.
Het krediet op dit artikel kon tijdens de begrotingscontrole 2005 éénmalig worden verminderd, omdat eind
2004 reeds voldoende werd vastgelegd om te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de
onderhoudsovereenkomst "beheer & onderhoud aan de SRK" betreffende dienstjaar 2005. In 2006 diende
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hiervoor uiteraard een nieuwe vastlegging te gebeuren, waardoor het krediet op ba 12.40 terug is verhoogd
tot het 'normale' peil.

Vanaf begrotingsjaar 2007 wordt op deze basisallocatie ook het onderhoud van zowel MRCC, radar
Zelzatebrug als VTS-apparatuur in de havens aangerekend. Om de nieuwe onderhoudscontracten te kunnen
uitvoeren is een extra krediet benodigd van 595 duizend euro. De stijging in krediet wordt gecompenseerd op
basisallocatie 364F4145 van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds voor 374 dEuro en voor 221 dEuro op de
extra ontvangsten op basisallocatie 16.10 van programma 64.50.
Het ingeschreven krediet voor 2006 bedraagt dan 2.762 dEuro. Mits toepassing van de indexatie, wordt dit
krediet op 2.786 dEuro gebracht.
Basisallocatie 34.05: Schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door het gewest
van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van door het zeewezen en door zijn bedienden gepleegde
daden.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
592
11,32

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
616
99,35

2007
Krediet
592

592

Tijdens de bijeenkomst van de Vlaamse Regering van 2 juni 2006 werd beslist dat oude loodsendossiers
integraal te beschouwen zijn als lasten uit het verleden. Deze komen voor 100% ten lasten van het Vlaams
Fonds voor Lastendelging. Aangezien jaarlijks kleine schadevergoedingen dienen te worden betaald, wordt
geopteerd om het bedrag van 592 duizend euro (aan constant beleid) voor 2007 in te schrijven.
Basisallocatie 41.01: Dotatie aan de DAB Loodswezen (pro memorie)
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
p.m.

p.m.

Basisallocatie 41.02: Dotatie aan de DAB Vloot

NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering % Krediet
Uitvoering %
Krediet
Krediet
27.329
100
27.735
100
28.113
28.552

In vergelijking met 2006 wordt de dotatie in 2007 verhoogd tot 28.552 dEuro ingevolge indexering (439
dEuro). De dotatie aan de DAB Vloot is geen sluitpost tussen ontvangsten en uitgaven. De exploitatiekosten
voor activiteiten van de DAB Vloot worden door diverse “ontvangsten” gedragen zoals voor de activiteiten
beloodsen op zee en voor het verlenen van diensten aan scheepvaartpolitie en douane.
Daartegenover vervult de DAB Vloot maatschappelijke activiteiten zoals:
-het verzekeren van de hulpverlening op zee
-de organisatie en exploitatie van de veerdiensten
-het verzekeren van de vaarwegmarkering,…
Tegenover deze activiteiten t.b.v. de gemeenschap staan geen inkomsten.

1312

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1315

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Basisallocatie 72.01: Kosten van aanschaffing, inrichting van gebouwen en bijhorende
aanpassingswerkzaamheden t.b.v. de afdelingen van de sector Zeewezen
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
512
287

98,24
2,44

2005
Uitvoering %
202
377

2006
Krediet

99,01
100

2007
Krediet
205
405

208
411

Op deze basisallocatie worden de kosten voor aanschaffing en verfraaiing van de specifieke gebouwen van
de sector Zeewezen aangerekend, inclusief aansluiting op glasvezelnetwerk.
De kosten voor 2007 worden geraamd op 208 dEuro in GVK en 411 dEuro in GOK. Dit is het krediet onder
constant beleid, na indexatie.
Basisallocatie 73.17: Inrichting van een radarketen met televerbindingssysteem langs de Schelde en de
Belgische kust inclusief verbeteringen en vernieuwingen en inclusief projecten in het kader van de
nautische veiligheid Westerschelde; terugbetaling aan Nederland
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
0
1.168

99,16

2005
Uitvoering %
0
1.040

2006
Krediet

2007
Krediet
470
1.181

100

477
1.199

Ingevolge het Radarverdrag tussen de Nederlandse en de Vlaamse Overheid dient 78,8% van de
investeringskosten op Nederlands grondgebied voor verbetering en/of vernieuwingen van de Schelderadarketen (die door Nederland vóórgefinancierd worden) aan Nederland terugbetaald te worden. De kosten
voor de Schelderadarketen op Belgisch grondgebied worden door het Vlaams Gewest vóórgefinancierd op
basisallocaties 73.26 en 72.01 (progr. 64.50) en voor 21,2% door Nederland terugbetaald.
Tijdens de begrotingscontrole 2005 werd het vastleggingkrediet op dit artikel naar nul herleid, omdat voor de
terugbetalingen tijdens het jaar 2005 nog volledig kon geput worden uit vastleggingen van vorige jaren. De
reden hiervoor was dat de geplande investeringswerkzaamheden vertraging hadden opgelopen. Wat betreft
de terugbetalingen die na 2005 zullen moeten gebeuren, kan niet meer geput worden uit openstaande
vastleggingen. Er dient dan ook opnieuw voldoende krediet te worden ingeschreven vanaf 2006 om deze
terugbetalingen te realiseren.
Het benodigde krediet voor 2007 bedraagt 477 dEuro in GVK en 1.199 dEuro in GOK. Dit is het krediet
onder constant beleid, na indexatie.
Basisallocatie 73.26: Werken aan de radarketen met televerbindingssysteem langs de Schelde en de
Belgische kust, inclusief projecten in het kader van de nautische veiligheid Westerschelde.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
1.700
1.700

99,60
96,67

2005
Uitvoering %
3.738
2.488

99,73
92,77

2006
Krediet

2007
Krediet
2.755
2.842

2.796
2.798

Op deze basisallocatie worden hoofdzakelijk de kosten voor het "technologisch updaten van de
Schelderadarketen (SRK)" aangerekend. Het totaal hiervoor benodigd krediet varieert jaarlijks. Het project
loopt reeds sinds 1990. Jaarlijks wordt door de afdeling Scheepvaartbegeleiding verder gewerkt aan de
technologische updating van de Vlaams-Nederlandse Schelderadarketen in samenwerking met de
Nederlandse collega's binnen het Beheer- en ExploitatieTeam SRK.
De SRK beschikt op Belgisch grondgebied over 2 bemande radarcentrales (Zeebrugge en Zandvliet) en
vormt het infrastructurele element van VTS-SM (Vessel Traffic Services Schelde en Mondingen). Dit
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verkeersbegeleidingssysteem is, samen met het loodsen, één van de belangrijkste instrumenten van het
nautische vaarwegbeheer. Het volgt de scheepvaart van en naar de Vlaamse en Nederlandse Scheldehavens
nauwgezet op en draagt zo bij tot het minimaliseren van het veiligheidsrisico voor de scheepvaart, de
bevolking, het milieu en de infrastructuur in de maritieme vaarwegen.

Het voor 2007 ingeschreven krediet in GOK werd verminderd en bedraagt 2.798 dEuro na indexatie. Het
voor 2007 ingeschreven krediet in GVK bedraagt 2.796 dEuro na indexatie.
Basisallocatie 74.03: Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te
land en te water.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
22
100

2005
2006
Uitvoering %
Krediet
22
100

2007
Krediet
22

173

Op deze basisallocatie worden de specifieke uitgaven aangerekend om de goede werking te garanderen van
het IVA MDK. Wegens de specificiteit wordt dit materiaal door het agentschap zelf aangekocht.
Het benodigd krediet voor 2007 bedraagt 173 dEuro. De stijging in krediet wordt gecompenseerd op
basisallocatie 74.02 van programma 64.2 (126 dEuro in NGK) en op basisallocatie 74.01 van programma
64.3 (25 dEuro in NGK).
Basisallocatie 85.01: Kapitaalinbreng in de Nautinvest Vlaanderen nv (pro memorie)
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
250
100%

2005
2006
2007
Uitvoering %
Krediet
Krediet
250
100%
p.m.
p.m.

De NV Nautinvest is thans operationeel. Deze basisallocatie wordt in 2007 nog pro memorie ingeschreven.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
•

DAB LOODSWEZEN

•

DAB VLOOT
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PROGRAMMA 64.5
DAB LOODSWEZEN
Op 30 juni 2000 werd het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting
2000, aangenomen door het Vlaams Parlement. Met de bekrachtiging en afkondiging van dit decreet en
inzonderheid hoofdstuk XVI, artikel 30, heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gegeven betreffende de
oprichting van een Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen.
Deze dienst wordt belast met het loodsen en beloodsen van zeeschepen evenals het verstrekken van hiermee
gepaard gaande diensten en adviezen.
De dienst beschikt voor de uitvoering van haar opdrachten over haar eigen inkomsten uit de activiteiten en
indien nodig over een jaarlijkse dotatie voorzien in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van
de Vlaamse Gemeenschap.
Begroting 2007
(in duizend euro)
ESR
820
0601
0602

BA
264J0820
264J0601
264J0602

1101
1608
1609
1610

264J1101
264J1608
264J1609
264J1610

4610

264J4610

8513

264J8513

ONTVANGSTEN
Omschrijving
Overgedragen saldo
Diverse ontvangsten
Ontvangsten voor orde inclusief vbs
ten behoeve van het Gewest
Terugvordering wedden en toelagen
Ontvangsten uit loodsgelden
Ontvangsten uit LOA
Ontvangsten uit diverse diensten en
adviezen
Dotatie ter dekking van de
exploitatiekosten van de DAB (PR
64.50 BA 41.01)
Kredietverlening aan de DAB
(terugvorderbaar)

2006

Totaal

2007
1.021
5.175
0

250
3.750
0

25
62.250
630
350

25
66.868
630
350

0

0

0

0

69.193

71.873

(in duizend euro)
UITGAVEN
ESR

BA

0322
0100

364J0322
364J0100

COFOG
code
00000
04520

1110
1111

364J1110
364J1111

04520
04520

1130

364J1130

04520

1131

364J1131

04520

1201
1211

364J1201
364J1211

04520
04520

1212
1220

364J1212
364J1220

04520
04520

Omschrijving
Over te dragen saldo
Diverse uitgaven waaronder
modernisering
beloodsingstechnieken
Personeelskosten
Personeelskosten van het eigen
personeel van de DAB
Toelagen aan loodsen en het ander
personeel
Specifieke kosten voor loodsen
waaronder opleidingen
Algemene werkingskosten
Specifieke werkingskosten andere
dan deze bedoeld in de overige
basisallocaties
Kosten voor huur gebouwen
Werkingskosten Nautinvest
Vlaanderen NV

GVK

2006
GOK

GVK

2007
GOK

0
550

250
550

0
550

250
550

28.090
pm

28.090
pm

28.450
pm

28.450
pm

16.050

16.050

16.750

16.750

450

450

700

700

1.900
1.210

1.900
1.210

1.988
1.235

1.988
1.235

85
500

85
500

85
250

85
250
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1230

364J1230

04520

1231

364J1231

04520

1232
1233

364J1232
364J1233

04520
04520

1235
1236
1237

364J1235
364J1236
364J1237

04520
04520
04520

1238

364J1238

04520

4110

364J4110

00000

4130
7210

364J4130
364J7210

00000
04520

7410
8501

364J7410
364J8501

04520
04520

8913
Totaal

364J8913

00000

1316

1319

Betaling van de aan Nederland
toekomende loodsgelden wegens
loodsprestaties op de Zeeschelde
Uitgaven met betrekking tot
reorganisatie- en
managementstudies
Kosten voor beloodsing te land
Kosten voor beloodsing op zee
redeboten
Kosten voor beloodsing in de lucht
Kosten voor gebruik installaties
Kosten voor lasten uit
schadevaringen
Kosten voor Publiek Private
Samenwerking
Terugstorting aan de algemene
middelen in het kader van de
besparing op de personeelskosten
Kosten voor beloodsing op zee
Kosten voor aanschaffing,
inrichting van gebouwen en van
bijhorende aanpassingswerken
Kosten voor uitrusting
Kapitaalparticipatie Nautinvest
Vlaanderen NV
Kredietaflossing
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50

50

50

50

50

50

50

50

1.516
100

1.516
100

1.516
0

1.516
0

4.179
pm
100

4.179
pm
100

4.079
pm
25

4.079
pm
25

150

150

50

50

0

0

0

0

13.168
250

13.168
250

15.000
195

15.000
195

803
pm

803
pm

650
pm

650
pm

0
68.943

0
69.193

0
71.623

0
71.873

(in duizend euro)
RESERVEFONDS ONTVANGSTEN
ESR code COFOG
code

Artikel

Omschrijving
Overgedragen saldo
Toewijzing

Bedrag
3.927

Totaal

3.927

RESERVEFONDS UITGAVEN
ESR code COFOG
code

Totaal
Saldo

Artikel

Omschrijving

Bedrag

0
3.927
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Het overgedragen saldo wordt geraamd op een bedrag van 250.000 euro. Bij de budgetcontrole zal het
effectieve saldo op 31 december 2006 worden opgenomen.
Voor de dotatie ter dekking van de exploitatiekosten artikel 46.10 wordt dit jaar geen krediet voorzien,
omdat de inkomsten juist voldoende zijn om de uitgaven te dekken.
Voor de ontvangsten uit loodsgelden verwacht men een stijging van de loodsgelden met ca. 7 %. Deze
stijging is te wijten aan de trafiek die stijgt met 4 % terwijl de loodsgelden met 2,75 % zullen worden
verhoogd.
De andere ontvangsten dalen licht of blijven onveranderd omdat ze aan de effectieve opbrengsten werden
aangepast.
Voor de terugvordering van wedden en toelagen wordt een apart ontvangstenkrediet voorzien en
ingeschreven.
Het krediet voor uitgaven modernisering beloodsingstechnieken (01.00) is beperkt tot 550.000 euro. De
vorige jaren werd immers sterk geïnvesteerd in de verdere uitrusting van de loodsen.
Voor de betaling van de aan Nederland toekomende loodsgelden wegens loodsprestaties ingevolge het
Verdrag wordt een zelfde krediet ingeschreven dan het vorige begrotingsjaar.
Het krediet voor de personeelskosten (11.10) stijgt door de indexering van de lonen op 1 januari 2007. Er
wordt dus rekening gehouden met 11 maanden verhoogde loonkosten. De invoering van de maaltijdcheques
op 1 juli 2007 voor het gehele personeel wordt eveneens in deze basisallocatie rekening gehouden.
Het krediet (11.30) Toelagen aan loodsen en het ander personeel stijgt door de verhoging van de trafiek met
ca. 4 % van de te beloodsen schepen en de indexering van 11 maanden op de toelagen. Tevens wordt
rekening gehouden met de verhoging van de loodstoelagen door de invoering van de CAO 2005-2007,
waarbij de vergoedingen voor nachturen en overuren worden opgetrokken.
Het krediet voor de opleiding van loodsen stijgt naar 700.000 euro omdat loodsen meer opleiding nodig
hebben omdat de wervingsvoorwaarden werden gewijzigd en zij meer ervaring moeten opdoen bij
vaarbewegingen daardoor stijgt de inzet van de vaarsimulator en brengt dit hogere kosten mee. Tevens zullen
ze een opleiding volgen aan een opleidingscentrum gespecialiseerd in vaarbewegingen met scheepsmodellen
om hen meer ervaring en kennis te laten opdoen.
Het krediet kosten van huur voor gebouwen blijft onveranderd.
De nauwere samenwerking tussen het Nederlands Loodswezen regio Scheldemonden en de DAB
Loodswezen alsook de gezamenlijke toekomstige aankoop van nieuwe beloodsingsmiddelen (Slice/Swath)
noodzaakt het opzetten van een vennootschap. Door de Vlaamse Regering werd een besluit tot oprichting
van een naamloze vennootschap Nautinvest Vlaanderen genomen. De werkingskosten worden voor het deel
van het Loodswezen op een krediet (12.20) van 250.000 euro bepaald.
Voor de beloodsing te land wordt door de toegenomen trafiek en de sterke stijging van de olieprijzen die een
invloed hebben op de totale kost van het vervoer voor een bedrag van 1.516.000 euro ingeschreven.
Voor de helibeloodsing wordt een bedrag van 4.079.000 euro ingeschreven, dit bedrag bestaat uit een bedrag
voor vaste kosten (standbye toestel en bemanning) en variabele kosten (vlieguren). Tevens wordt in dit
bedrag ook de verplichte trainingen naar aanleiding van de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de
heli opgenomen.
Voor mogelijke schadegevallen bij loodsprestaties wordt vanaf het operationeel worden van de DAB in deze
begroting een bedrag van 25 duizend Euro ingeschreven.
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Voor het krediet 41.30 Kosten voor beloodsing op zee loodsboten wordt het bedrag tot 15.000.000 euro
verhoogd . Deze verhoging is voor de gestegen kosten voor personeel en gasolie voor het verbruik van de
schepen op te vangen. Tevens zal de DAB Vloot de redebeloodsing op de rede van Antwerpen van een privémaatschappij overnemen. Daardoor zal artikel 12.33 tot nul worden beperkt.

De kredieten 12.01 en 12.11 aan de evolutie van de prijzen met een toegelaten verhogingspercentage
opgetrokken
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PROGRAMMA 64.5
DAB VLOOT
Begroting 2007
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR
06
08

BA
264K06.01
264K08.00

08.21
16.10

264K08.20
264K16.10

16.10
18.10

264K16.11
264K18.10

770

264K77.01

46.30

264K46.30

46.10

264K46.10

46.10

264K46.11

Totaal ontvangsten

Omschrijving
Diverse ontvangsten
Ontvangsten uit betalingen vanwege de
Belgische Staat i.v.m. douane en
scheepvaartpolitiediensten
Overgedragen saldo
Ontvangsten uit diverse diensten en
adviezen
Sleepgelden
Terugbetaling van door het Gewest
gedane uitgaven voor het herstel van
schade veroorzaakt door derden aan
varende eenheden, markeringen en
infrastructuur
Opbrengst verkoop roerende
vermogensgoederen
Ontvangsten voor terugbetaling van
kosten voor beloodsing op zee
Dotatie ter dekking van de
exploitatiekosten van de DAB Vloot (ba
41.02 PR. 64.50 )
Dotatie bestemd voor de betaling van de
door de DAB Vloot overgenomen
verbintenissen (ba 41.03 PR.64.50 )

BC 2006
329
3.927

BO 2007
389
3.927

17.200
pm

14.498
pm

41
25

41
25

1

1

13.168

15.000

28.113

28.552

0

0

62.804

62.433
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(in duizend euro)
ESR

Cofog

Artikel

UITGAVEN
Omschrijving

03.22
11.1
11.1

0 364K01.01 Over te dragen saldo
04520 364K11.10 Personeelskosten
04520 364K11.11 Personeelskosten van het eigen
personeel van de DAB Vloot

12.11

04520 364K12.01 Werkingskosten Vloot andere dan
deze bedoeld in de overige
basisallocaties
04520 364K12.02 Opleidings- en vormingskosten
personeel Vloot
04520 364K12.03 Toetreding tot internationale
organen
04520 364K12.04 Uitgaven m.b.t. reorganisatie- en
managementstudies van de DAB
Vloot
04520 364K12.05 Kosten voor huur gebouwen
04520 364K12.20 Tegemoetkomingen in de
werkingskosten van de holding
Nautinvest Vlaanderen N.V. voor
de realisatie van de investeringen
in nieuwbouw van varende
eenheden van de DAB Vloot
04520 364K12.30 Terugbetaling aan de Nederlandse
Staat en het Nederlands
Loodswezen voor de door deze
instellingen verrichte uitgaven op
de Westerschelde op Nederlands
grondgebied en Scheldemonden
m.b.t. wederzijdse prestaties(4)
04520 364K12.31 Werkingskosten informatica
inclusief ontwikkelingskosten
04520 364K12.40 Werkingskosten van de loodsbebakening-sleep-en
reddingsdiensten en van de
varende eenheden ter beschikking
gesteld van derden
04520 364K12.41 Werkingskosten van de
veerdiensten (incl. autoveren)
04520 364K12.50 Rentes op leasings (financiële
leasings)
04520 364K34.01 Schadevergoeding aan derden
voortvloeiend uit het opnemen
door het Gewest van zijn
verantwoordelijkheid t.o.v. door
de DAB Vloot en door haar
bedienden gepleegde daden
04520 364K72.01 Kosten van aanschaffing,
inrichting van gebouwen en
bijhorende aanpassingswerken
DAB Vloot
04520 364K73.20 Bebakening van de maritieme
toegangswegen naar de Vlaamse
havens en langs de Belgische kust
04520 364K74.01 Aankoop van specifieke
machines, meubelen, materiaal en
vervoermiddelen te land en te
water

12.3
12.3
12.3

12.3
12.3

12.3

12.11
12.3

12.3
12.1
34.4

72.1

73.21

74.0

BC 2006
GVK
0
25.354
pm

BC 2006
GOK
14.498
25.354
pm

2007
GVK
0
26.011
pm

2007
GOK
13.298
26.011
pm

2.907

2.907

3.000

3.000

82

82

82

82

pm

pm

pm

pm

195

195

195

195

pm
100

pm
100

pm
100

pm
100

60

60

60

60

290

290

290

290

7.529

7.616

7.825

7.825

2.000

2.099

2.000

2.000

650

650

850

850

9

9

9

9

834

1.000

134

384

878

878

878

878

484

484

484

484
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04520 364K74.20 Bouw van varende eenheden
m.i.b. van de aanpassing,
vernieuwing en modernisering
van de uitrusting en de kosten
verbonden aan specifieke studies
04520 364K85.01 Kapitaalinbreng in de holding
Nautinvest Vlaanderen N.V. via
de Participatie Maatschappij
Vlaanderen (PMW) voor de
realisatie van de investeringen in
de nieuwbouw van varende
eenheden van de DAB Vloot met
inbegrip van de oprichtingskosten
01720 364K91.70 Aflossingen hoofdsom bij
leasings (financiële leasings)
Totaal uitgaven

85.0

91

ESR
code

1324

COFOG
code

Artikel

ONTVANGSTEN RESERVEFONDS
Omschrijving

864K8707

Overgedragen saldo
Toewijzing

Totaal ontvangsten

ESR
code

COFOG
code

Artikel

UITGAVEN RESERVEFONDS
Omschrijving
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5.122

5.562

5.225

5.467

0

0

0

0

1.020

1.020

1.500

1.500

47.514

62.804

48.643

62.433

BC 2006
0
640
640

BC 2006

Totaal uitgaven
ESR
code

COFOG
code

Totaal saldo

2007
0
963
963

2007

0
Artikel

SALDO RESERVEFONDS
Omschrijving

BC 2006

640

0
2007

963
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Artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde wijzigingen
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1. ONTVANGSTEN
Art. 264K06.01: in de overeenkomst dd. 30/1/2006 tussen de Afdeling Kust en de DAB Vloot betreffende
het ter beschikking stellen van een hydrografisch vaartuig inzetbaar voor de vooroeverlodingen aan de kust
als voor de controle op de baggerwerken in de jacht-en vissershavens is een jaarlijks aan de DAB Vloot te
betalen bedrag ad. 181.680,3 euro voorzien. In de begroting 2006 werd 9/12 ad. 121.000 euro reeds
opgenomen.
Bijkomend voor 2007 wordt 60.000 euro ingeschreven.
Art 264K08.20: op 31/12/05 bedroeg het overgedragen kassaldo dwz het saldo op de financiële rekening
17.888.742,09 euro, verminderd met het saldo van het reservefonds na verdeling en met het saldi van de
verrichtingen voor orde, afgerond 16.913.259,73 euro.
Het overgedragen saldo 2006 wordt veiligheidshalve beperkt tot 14.498.000 euro.
Art. 264K46.10
-Wordt verhoogd met indexprovisie ad. 439.000 (overschrijding spilindex oktober 2006-aanpassing wedden
vanaf december 2006).
Art. 264K46.30
Beloodsing op zee
De ontvangsten worden verhoogd met 1.832.000: de verhoging is ingevolge de redebeloodsing Antwerpen
(volledig werkingsjaar 2007 bedraagt 248.000 euro waarvan in 2006 168.600 euro op de 364K11.03 werd
voorzien) en uit de analytische boekhouding 2005 blijkt dat de effectieve kosten van het huidig
beloodsingsproces opmerkelijk hoger liggen dan de destijds (2001) geraamde kosten.
2. UITGAVEN
Art. 364K01.01
Een over te dragen saldo van 13.298.000 euro wordt ingeschreven.
Art. 364K11.10
De uitgaven worden verhoogd met:
- 439.000 (zie ontvangstenbegroting dotatie)
- 218.000 (veerdiensten Nieuwpoort en Oostende voor een volledig jaar),
en tot 26.011.000 euro.
Art. 364K12.01
De GVK en GOK worden opgetrokken met 93.000 euro vnl. mbt de energiefacturen en de vergoedingen en
de personeelsgebonden kosten.
Art. 364K12.40
Bijkomend ingeschreven:
+ 296.000 (werkingsjaar 2007 ingevolge 2-jaarlijkse onderhoudswerken 2006 en 2007 aan LB1, LB6, LB7,
Zeeleeuw, Zeearend, Zeehond en Ter Streep)
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Art. 364K12.50 en 364K91.70.
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Er wordt resp. 850.000 euro en 1.500.000 ingeschreven voor de afbetaling van de rente en de hoofdsom mbt
de vervanging van de Lillo- boeienlegger (bouwprijs 6.500.000) en de Scheldewacht II -peilvaartuig
(bouwprijs 4.800.000).
Deze dossiers worden opgestart. Pas bij budgetcontrole 2007 kan uitsluitsel worden gegeven over de correcte
af te betalen bedragen en zullen desgevallend prioriteiten moeten gesteld worden.
Art. 364K72.01
Ingevolge omzendbrief FB.AC/2005.3 mbt tot vermogensgoederen worden alle onderhoudswerken aan
gebouwen (inbegrepen “buitengewone” onderhoudswerken, zoals verbouwingswerken-bijv. gevelrenovatie,
plaatsen van een nieuw dak…) als verbruiksgoederen beschouwd.
Veiligheidshalve wordt als GVK 134.000 euro ingeschreven en als GOK 384.000 euro (zijnde 25% van
GOK 2006 plus 134.000 GOK 2007) wat bij budgetcontrole 2007 zal moeten herbekeken worden op basis
van de nog effectief openstaande schulden 2007.
Art. 364K74.20
Aankoop twee nieuwe jollen: 540.000
Aankoop nieuw vaartuig in kader van het nieuw douanecontract: 2.185.000, tenzij bijkomende andere
prioriteiten moeten gesteld worden.
Diverse buitengewone aanpassingswerken (2.500.000) zoals:
-vernieuwen motoren
-vernieuwen hoofdmotoren
-vernieuwen nieuwe boegschroef
-diverse dringende herstellingen.
-het verder onder klasse brengen van in ieder geval 4 grote varende eenheden van de DAB Vloot
(aanpassingswerken per groot schip geraamd op 250.000 euro, exl. classificatiekosten).
Bovendien is voorgaande afhankelijk van de nog in detail uit te tekenen PPS-constructie en de mogelijke
budgettaire gevolgen in 2007 voor de DAB Vloot op de artikelen 364K 12.20 en 364K 85.01, mbt het nieuw
betonningsvaartuig (multifunctioneel vaartuig).
RESERVEFONDS
963.000 euro wordt ingeschreven langs ontvangstenzijde (cfr. art. . 264K08.20) .
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PROGRAMMA 64.6
INTEGRAAL WATERBEHEER
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
Uitvoering %

Begroot
AO
TO

2005
Uitvoering %

Begroot

0

0

( bedragen in duizend € )
2006
2007
Begroot bc
raming
0
0

2. UITGAVEN
( bedragen in duizend € )
2004
Uitvoering %

Krediet
NGK
GVK
GOK

15.682
23.859

2005
Uitvoering %

Krediet

99,45
96,59

14.286
20.776

2006
Krediet

99,93
99,38

2007
Krediet
22
422

22
428

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Ingevolge BBB werden bij de begrotingsopmaak 2006 de kredieten, die voorheen door AWZ beheerd
werden, op dit programma overgeheveld naar de EVA’s NV De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal
NV alsook naar het VIF voor investeringen aan de Kust.
Bij de budgetcontrole 2006 werd een krediet van 22 duizend euro aan GVK alsook een krediet van 422
duizend euro aan GOK ingeschreven op deze basisallocatie. Deze kredieten worden aangewend ter
honorering van eventuele verwijlintresten alsook de aanzuivering van nog lopende werken waarvan het
departement Mobiliteit en Openbare Werken bouwheer is.
Voor 2007 wordt het benodigde krediet geraamd op 22 duizend euro in GVK en 428 duizend euro in GOK.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Onder dit programma werden zijn geen ontvangsten-basisallocaties gecreëerd.
2. UITGAVEN
Basisallocatie 73.01: Allerhande uitgaven voor het verhogen van de veiligheid met betrekking tot
bevaarbare waterlopen
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

10.002
18.520

100
99,82

2005
Uitvoering %

11.231
16.075

100
99,23

2006
Krediet

2007
Krediet
22
422

22
428
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Bij de oprichting en operationalisering van de 2 Extern Verzelfstandigde agentschappen nv De Scheepvaart
en nv Waterwegen en Zeekanaal, werden de kredieten voor Integraal Waterbeleid overgeheveld naar de
dotaties van de agentschappen

Een aantal dossiers uit het verleden, gesitueerd aan de Kustzone, die niet tot de bevoegdheden van deze
agentschappen behoren, zijn nog lopende. Zodoende is een GOK, dat geraamd wordt op 422 duizend euro,
nodig om in 2007 de nog lopende projecten te betalen. Het krediet van 22 duizend euro in GVK is benodigd
om meerkosten en eventuele intresten te kunnen honoreren.
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PROGRAMMA 66.1
TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
NIHIL
2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering %
871
100
0
50
0

2005
Krediet
Uitvoering %
885
100
150
24
50
20

2006
Krediet

2007
Krediet
898
0
50

730
0
50

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. - Beleidsprioriteiten
A Strategische doelstellingen
Het programma beoogt de werking te verzekeren van de administratie Ondersteunende Studies en
Opdrachten door de uitgaven te dekken voor de specifieke werkingskosten.
B Operationele doelstellingen
Voor de instandhouding van de normale werking van AOSO zijn de volgende uitgaven noodzakelijk:
- de levering van allerhande specifiek verbruiksmaterieel, het uitvoeren van onderhoud van specifieke
toestellen en de aankoop van gespecialiseerde publicaties (op BA 66.10.12.01);
- de huur en geschiktmaking van vliegtuigen voor fotogrammetrische vluchten (incl. leveren brandstof) (op
BA 66.10.12.25);
- de aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land voor AOSO
(op BA 66.10.74.01).
C Instrumenten
De specifieke technische middelen worden geleverd via aannemingscontracten na een openbare
procedure.
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D Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters
Met betrekking tot BA 66.10.12.01
De verdeling van de werkingskosten in functie van de activiteiten wordt als volgt geraamd:
-

onderhoud van topografische meettoestellen en toebehoren,
inclusief de verbruiksgoederen (meetnagels, ref-punten, …)
onderhoud van sondeer- en boormateriaal, meetapparatuur
en toebehoren ingezet voor geotechnisch onderzoek
verbruiksgoederen voor controleproeven in burgerlijke
bouwkunde (beproevingen, inspecties, ….)
aankoop van technische regelgeving en normen
verbruiksgoederen voor aanmaak van technische
beeldreportages en gevelorthofotografie (ontwikkelen films)

:

35%

:

35%

:
:

10%
5%

:

15%

De vermelde percentage kunnen in het kader van de reële behoeften aangepast worden.
Met betrekking tot BA 66.10.12.25
De huur van vliegtuigen voor het uitvoeren van fotogrammetrische vluchten gebeurt in het kader van de
missie van de afdeling Technische Ondersteuning.
Hiertoe wordt om de 3 jaar een driejarig contract afgesloten voor een totale waarde van 150.000 EURO.
Er is bijgevolg maar om de 3 jaar een vastleggingskrediet nodig van 150.000 EURO. Vermits het laatste
vastleggingskrediet dateert van 2005, is voor 2007 geen nieuw vastleggingkrediet vereist. De uitvoering
gebeurt continu a rato van 50.000 EURO/jaar zodat het GOK steeds 50.000 EURO bedraagt.
Met betrekking tot de BA 66.10.74.01
De aankoop van specifieke machines en apparaten voor een totaal bedrag van 413 keuro in functie van de
activiteiten van de administratie wordt als volgt geraamd:
-

toestellen voor topografie en fotogrammetrie
diverse terrein- en laboratoriumtoestellen voor geologisch
bodemonderzoek
beproevingsapparatuur voor inspecties van kunstwerken
specifieke uitrusting magazijnen en werkhuizen

:

25 %

:
:
:

40 %
20 %
15 %

De vermelde percentage kunnen in het kader van de reële behoeften aangepast worden.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12.01: werkingskosten AOSO

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
383
100

2005
Krediet
Uitvoering %
388
100

2006
Krediet

2007
Krediet
393

317

Voor 2007 wordt het constant beleid van 2006 verdergezet, met dien verstande dat 80.000 euro van pr. 66.10
– b.a. 12.01 (specifieke werkingskosten) van de vroegere administratie AOSO wordt overgeheveld naar pr.
63.10 – b.a. 12.01, daar een gedeelte van de vroegere administratie van AOSO in het kader van BBB vanaf
01/04/2006 ressorteert onder de IVA Infrastructuur en een deel van de middelen van deze basisallocatie
vanaf 01/01/2007 dan ook worden overgedragen naar de begroting van de IVA Infrastructuur.

Basisallocatie 12.25: huur en geschiktmaking van vliegtuigen voor fotogrammetrische
vluchten, incl. de levering van brandstoffen, voor AOSO
Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering %
50

0

2005
Krediet
Uitvoering %
150
50
20

2006
Krediet

2007
Krediet
0
50

0
50

Aangezien telkens een contract met een looptijd van 3 jaar wordt afgesloten voor het maken van verticale
luchtopnamen, werd in 2005 een GVK voorzien van 150.000 euro; voor 2006 moet bijgevolg geen GVK
voorzien worden.
Voor het GOK is voor 2006 50.000 EURO, zijnde 1/3 van dit totale vastleggingskrediet, noodzakelijk.
Basisallocatie 74.01: aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te
land, voor AOSO

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
488
100

2005
Krediet
Uitvoering %
497
100

2006
Krediet

2007
Krediet
505

413

Voor 2007 wordt het constant beleid van 2006 verdergezet, met dien verstande dat 100.000 euro van pr.
66.10 – b.a. 74.01 (aankoop specifieke machines) van de vroegere administratie AOSO wordt overgeheveld
naar pr. 63.10 – b.a. 74.03, daar een gedeelte van de vroegere administratie van AOSO in het kader van
BBB vanaf 01/04/2006 ressorteert onder de IVA Infrastructuur en een deel van de middelen van deze
basisallocatie vanaf 01/01/2007 dan ook worden overgedragen naar de begroting van de IVA Infrastructuur.
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PROGRAMMA 69.9
DIENSTEN VAN DE SECRETARIS-GENERAALALGEMENE UITGAVEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
NIHIL
2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering %
555.706
72,99
457
97,81
457
100,00

2005
Krediet
Uitvoering %
362 423
100
457
100
6 716
100

2006
Krediet
298 281
0
5 626

2007
Krediet
481 912
0
4.314

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
De dotatie van het VIF (439 928 EUR) maakt het overgrote deel uit van programma 69.9.
De strategische en operationele doelstellingen van het programma worden dus vooral bepaald door de
doelstellingen van het VIF.
De andere basisallocaties zijn vooral ondersteunend voor de gehele werking van het beleidsdomein
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).
Toetreding tot internationale organisaties.
Effectiviteit
Concrete doelstellingen: betrokken zijn in het internationale forum en leveren van inhoudelijke bijdragen
waardoor, enerzijds, het departement zich verder blijft op de hoogte stellen van internationale
ontwikkelingen en, anderzijds, de Vlaamse Gemeenschap zich op internationaal vlak profileert.
De volgende doelstellingen van het Strategisch Plan – deelgebied Vlaanderen internationaal, worden hiermee
ondersteund:
1. Vlaanderen politiek meer stem geven in de wereld, in het bijzonder in Europa en de Europese Unie;
2. de internationale economische impact van Vlaanderen vergroten.
De volgende CSF’s worden hiermee ondersteund:
1. de participatie aan de werking en de programma’s van internationale organisaties;
2. de internationale ontplooiing van de Vlaamse ondernemingen bevorderen;
3. Vlaanderen bekend maken in de wereld;
4. het aantrekken van buitenlandse investeringen.
Efficiëntie en zuinigheid.
Het geraamde bedrag (12 000 euro) voor BA. 69.9.12.11 is werkelijk zuinig bemeten in verhouding tot het
belang van het departement.
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De prestaties en/of maatschappelijke effecten kunnen worden gemeten aan de hand van de betrokkenheid bij
de internationale ervaringsuitwisseling in de werkgroepen van de voornoemde instellingen.
Uitgaven voor communicatie
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Volgende doelstelling wordt weerhouden als strategische ondersteunend op het gebied van communicatie,
m.b.t. het mobiliteitsbeleid van de huidige Vlaamse Regering (zie Vlaams Regeerakkoord 'Vertrouwen
geven, verantwoordelijkheid nemen' en de beleidsnota's 2004-2009 'overheidscommunicatie' en 'Mobiliteit':
‘... ervoor zorgen dat duurzame Mobiliteit door zoveel mogelijk mensen wordt gedragen'. Sensibilisatie en
communicatie worden ondersteund door massamediale middelen die de bevolking sensibiliseren voor het
mobiliteitsbeleid, in het bijzonder rond het gebruik van alternatief en gemeenschappelijk vervoer, in
woon/school- en woon/werkverplaatsingen.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
Door het aanbieden van informatie over alternatieve verplaatsingen en het promoten van het gebruik van
gemeenschappelijk vervoer kan via de populaire mediakanalen het gedrag van de burger worden bijgestuurd.
Doelstelling is om via massamediale kanalen de bevolking aan te sporen om een positieve bijdrage te leveren
aan het oplossen van de mobiliteitsproblematiek.
C. De omschrijving van de instrumenten
Volgende instrumenten worden ingezet:
Het aanwenden van zeer toegankelijke massamediale kanalen om een zo groot mogelijk bereik van de
sensibiliserende boodschap te waarborgen. Het instrument bestaat uit de aankoop van mediaruimte en de
daartoe benodigde realisatie van massamediale communicatieproducten.
D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
De geleverde prestaties uit de aankoop van mediaruimte.
E. Voorstel van programma 2007
Realisatie van massamediale communicatie rond beleid: indicatieve raming 184 000 euro.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 01.01: Provisioneel krediet, aanwendbaar voor overdracht naar gesplitste ordonnanceringskredieten (DEP.LIN.) (PRO MEMORIE)
Krediet

2004
Uitvoering %

GVK
GOK

Krediet

2005
Uitvoering %

6.199

100

2006
Krediet

2007
Krediet

5.626

0

Dit provisionele krediet (bufferkrediet) mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende
organisatieafdelingen, van het departement LIN door middel van een besluit van de Vlaamse regering.
Ingevolge BBB wordt dit bufferkrediet verdeeld tussen het beleidsdomein Openbare Werken en het
beleidsdomein Leefmilieu en Natuur en Energie
Basisallocatie 01.71: Provisioneel krediet, aanwendbaar voor overdracht naar gesplitste ordonnanceringskredieten (Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken).
Krediet

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

GVK
GOK

4.314

Dit provisionele krediet (bufferkrediet) mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende
organisatieafdelingen, programma's en basisallocaties van het beleidsdomein Openbare Werken en Mobiliteit
van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse regering.
In toepassing van de begrotingsinstructies wordt opnieuw een bufferkrediet voorzien. Door middel van een
actieve opvolging van het beheer van de vereffeningsdossiers en de ordonnanceringskredieten kan er voor
gezorgd worden dat alle dossiers tijdig worden geordonnanceerd en betaald en daardoor de verwijlintresten
tot een strikt minimum beperkt worden.
Basisallocatie 12.10: Toetreding tot Belgische organisaties en lidmaatschapsgeld aan de vzw FITA
Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
10
100

Krediet

2005
Uitvoering %
10
100

2006
Krediet

2007
Krediet
10

10

Dit krediet is noodzakelijk om betrokken te zijn bij een reeks instellingen die in verband staan met de
bevoegdheden van het departement.
De kredietbehoefte werd berekend uitgaande van de kostprijs van de lidmaatschappen
Naast 2 500 euro als lidgeld van de vzw FITA, bedraagt de kostprijs van de lidgelden van een 13-tal
binnenlandse organisaties ongeveer 7 500 euro. Totaal: 2 500 + 7 500 = 10 000 euro.
De prestaties en/of maatschappelijke effecten zouden, in principe, kunnen worden gemeten aan de hand van
het aantal samenwerkingsinitiatieven met de voornoemde verenigingen of aan de hand van de geleverde
informatie.
Het lidmaatschap van de vzw FITA is het gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 13 maart
1991.
Basisallocatie 12.11: Toetreding tot internationale organisaties
Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
12
100

Krediet

2005
Uitvoering %
12
100

2006
Krediet

2007
Krediet
12

Dit krediet is noodzakelijk om betrokken te zijn bij een reeks internationale organisaties.
De kredietbehoefte werd berekend uitgaande van de kostprijs van de lidmaatschappen.
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AIPCR (3 300 euro), AIPCN (4 900 euro), Airport Regions Conference (3 500 euro), Nederlandse Stichting
voor Verlichtingskunde (300 euro) e.a.
Basisallocatie 12.20: Uitgaven voor communicatie
Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
184
59,32

Krediet

2005
Uitvoering %
184
99,42

2006
Krediet

2007
Krediet
184

184

Deze kredieten zijn bestemd voor de realisatie van massamediale communicatie m.b.t. het mobiliteitsbeleid
van de huidige Vlaamse Regering.
Basisallocatie 12.28: Kosten wegens deelneming aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland,
vertegenwoordigings- en ontvangstkosten, ceremoniekosten, voordrachten en wedstrijden, films,
wetenschappelijke publicaties, andere uitgaven van dezelfde aard en deelname aan internationale
samenwerkingsprogramma’s.
Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
118
100

Krediet

2005
Uitvoering %
119
100

2006
Krediet

2007
Krediet
119

169

Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten en
dergelijke, vormen een belangrijk onderdeel van de bestedingen op deze basisallocatie.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat heel het departement, na goedkeuring door de secretaris-generaal,
beroep kan doen op deze basisallocatie.
Het bedrag van 169 000 euro is een strikt minimum, onder meer gelet op de hoge kosten bij deelname aan en
toename van het aantal tentoonstellingen en gelet op de internationale samenwerkingsprogramma’s die in
omvang toenemen: Polen, Hongarije, Zuid-Afrika, Chili, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië,
Bulgarije, de Tsjechische Republiek en Slovakije.
De voornoemde programma’s kaderen in de verdragen die door de Vlaamse Regering en het Vlaamse
Parlement werden (worden) goedgekeurd en zijn prioritair in het buitenlandse beleid. Samenwerking met
landen die toegetreden zijn tot de Europese Unie kunnen tot een aanzienlijke spin-off leiden voor
Vlaanderen.
De verhoging van het krediet is een gevolg van het feit dat de specifieke werkingskosten m.b.t. de domeinen
havens, maritieme toegang en integraal waterbeleid ten laste van het departement Mobiliteit en Openbare
Werken zullen (voorheen aangerekend op ba 64.2 1201) voortaan aangerekend worden op artikel 12.28 van
programma 69.9. Daarvoor werd 60.000 Euro voorzien, terwijl 10.000 euro van pr. 69.9 –ba 12.28 van het
secretariaat generaal wordt overgeheveld naar pr. 63.10 – b.a. 12.01, daar de vroegere administratie van
AOSO in het kader van BBB vanaf 01/04/2006 ressorteert onder de IVA Infrastructuur en een deel van de
middelen van deze basisallocatie vanaf 01/01/2007 dan ook worden overgedragen naar de begroting van de
IVA Infrastructuur.
Basisallocatie 35.01: Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
507

457
457

97,81
100

457
517

507

100
100

Met het oog op een inclusief ontwikkelingsbeleid wordt over de hele breedte van de beleidslijnen van de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest getracht een ontwikkelingsdynamiek op gang te trekken.
Hiervoor wordt, als gevolg van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. april 2001, een horizontale
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begroting voor ontwikkelingssamenwerking opgesteld. Deze moet toelaten dat in ieder beleidsveld een
inspanning wordt gedaan naar de overbrenging van de kennis en technologie naar landen die in een lager
ontwikkelingsstadium staan op dit vlak.
Deze specifieke begrotingspost is noodzakelijk voor de steun van initiatieven die kaderen binnen de
beleidsdomeinen havens, maritiem transport en waterwegen en die worden toegewezen aan landen waarmee
het Vlaamse Gewest of het Departement via een Vriendschapsverdrag of Memorandum of Understanding
een samenwerkingsprogramma heeft afgesloten.
Basisallocatie 61.03: Dotatie aan de dienst met Afzonderlijk Beheer “Vlaams Infrastructuurfonds”

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
280.882
100

2005
Krediet
Uitvoering %
337.599
100

2006
Krediet
239 749

2007
Krediet
439 928

De voorstellen m.b.t. het VIF van het agentschap ‘Infrastructuur’, het Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust, het agentschap ‘Waterwegen en Zeekanaal', het agentschap 'De Scheepvaart', en
van het departement Mobiliteit en Openbare Werken vormen samen de dotatie aan de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".
De kredietaanpassingen vloeien voort uit deze voorstellen.
Basisallocatie 85.01: Kapitaalparticipatie NV Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
274.500
43,36

2005
Krediet
Uitvoering %
24.500
100

2006
Krediet
57 700

2007
Krediet
41 100

Op 22 juli 2005 besliste de Vlaamse Regering (VR/PV/29 - punt 116, VR/2005/22.07/DOC0720 en
DOC.072.Bis) om vanaf 2005 tot en met 2010 een jaarlijkse volstorting en/of verhoging van het kapitaal van
BAM in cash te doen ten belopen van 41,1 miljoen euro.
In de begroting 2005 was slechts een bedrag van 24,5 miljoen ingeschreven, met andere woorden 16,6
miljoen minder dan beslist op 22 juli 2005. Dit “tekort” werd rechtgezet in de begroting 2006, waarin 57,700
miljoen euro werd ingeschreven. Vanaf 2007 wordt conform voormelde beslissing van de Vlaamse Regering
41,1 miljoen euro voorzien.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1334

1337

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 69.9
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS
Begroting 2007
ONTVANGSTEN
ESR

BA

BD ENT

Omschrijving

Administratie Wegen en Verkeer ( AWV )
12
1202
06 263F0600
Diverse ontvangsten
160 263F1200 12 1202 Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het
Ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en
achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale
ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort

BO 2006

BC 2007

63

5.596
15

305
15

281 263F2810 12 1202 Ontvangsten uit nevenbedrijven langs autosnelwegen
281 263F2811 12 1202 Ontvangsten uit huurovereenkomsten; cijnzen en retributies;
vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein, uit verhuring
van gronden en gebouwen van het Vlaams Gewest, uit aanpassen en
verplaatsen van leidingen, uit jaarlijkse vernieuwbare vergunningen
(vb. rioolaansluiting ...), uit jaarlijks éénmalige vergunningen (vb;
werfafsluiting ...), uit concessies langs autosnelwegen
369 263F3690 12 1202 Ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de
wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk
369 263F3691 12 1202 Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit
het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen
ingevolge gerechtelijke uitspraken van Hoven en Rechtbanken, uit
terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten
ingevolge bestekken

20.000
1.500

18.000
2.000

600

1.000

9.000

8.000

369 263F3692 12 1202 Allerhande ontvangsten naar aanleiding van het geven van
vergunningen en attesten en eventuele administratieve boetes in het
kader van de uitvoering van het decreet betreffende de organisatie van
het personenvervoer over de weg en de oprichting van de
Mobiliteitsraad van Vlaanderen

pm

pm

572 263F5720 12 1202 Ontvangsten van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te
Brussel, ingevolge terugbetalingen van de investeringen van het
Vlaamse Gewest voor tramlijnen uitgebaat door de MIVB, gelegen op
het Vlaamse Gewest

pm

pm

6.500

6.500

500

500

100

100

43.811

36.420

7612 263F7612 12 1202 Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gronden van het Vlaams
Gewest
7632 263F7632 12 1202 Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gebouwen van het Vlaams
Gewest
770 263F7700 12 1202 Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van buiten gebruik gestelde
roerende goederen
( voertuigen, meubilair, kasseien, ... )
Totaal AWV
06
06
06

64
Administratie Waterwegen en Zeewezen ( AWZ )
264F0600 12 1500 Diverse ontvangsten
264F0601 12 1201 Diverse ontvangsten
264F0602 12 1203 Diverse ontvangsten

50
25
25
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160 264F1200 12 1500 Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het
Ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en
achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale
ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort

2

160 264F1201 12 1201 Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het
Ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en
achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale
ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort

1

160 264F1202 12 1203 Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het
Ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en
achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale
ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort

1

280 264F2800 15 1500 Ontvangsten uit verhuringen, uit cijnzen en retributies ingevolge
vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein

1.600

0

280 264F2801 12 1201 Ontvangsten uit verhuringen, uit cijnzen en retributies ingevolge
vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein

699

280 264F2802 12 1203 Ontvangsten uit verhuringen, uit cijnzen en retributies ingevolge
vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein

901

281 264F2810 15 1500 Ontvangsten uit strandconcessies, uit de jaarlijkse cijns van het
windturbinepark Zeebrugge, uit de concessiegelden van de NV
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
281 264F2870 12 1201 Ontvangsten uit strandconcessies, uit de jaarlijkse cijns van het
windturbinepark Zeebrugge, uit de concessiegelden van de NV
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
281 264F2871 12 1203 Ontvangsten uit strandconcessies, uit de jaarlijkse cijns van het
windturbinepark Zeebrugge, uit de concessiegelden van de NV
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
380 264F3691 15 1500 Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit
het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen
ingevolge gerechtelijke uitspraken van Hoven en Rechtbanken, uit
terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten
ingevolge bestekken

825

0

0

743

0

82

90

0

380 264F3694 12 1201 Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit
het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen
ingevolge gerechtelijke uitspraken van Hoven en Rechtbanken, uit
terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten
ingevolge bestekken

45

380 264F3695 12 1203 Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit
het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen
ingevolge gerechtelijke uitspraken van Hoven en Rechtbanken, uit
terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten
ingevolge bestekken

45

369 264F3692 12 1201 Ontvangsten uit inkomsten van watervangen en ontvangsten vanwege
de havenbedrijven
369 264F3693 12 1201 Ontvangsten uit scheepvaartrechten en uit de verkoop van vignetten
7612 264F7612 12 1201 Ontvangsten uit opbrengst van verkoop en terugbetaling van gronden
van het Vlaams Gewest en in de Waaslandhaven
7632 264F7632 12 1201 Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gebouwen van het Vlaams
Gewest
770 264F7700 15 1500 Ontvangsten uit de verkoop van roerende goederen aangekocht met
middelen van het VIF of met kredieten die naar het VIF zijn
overgeheveld (artikel 6, § 1, X, 1 tot en met 5 van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8
augustus 1988), uit sponsering, uit de toepassing van
samenwerkingsakkoor-den met andere overheden, rechtspersonen en
particulieren

2.800

2.800

0
500

0
500

1

1

100

0
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770 264F7701 12 1201 Ontvangsten uit de verkoop van roerende goederen aangekocht met
middelen van het VIF of met kredieten die naar het VIF zijn
overgeheveld (artikel 6, § 1, X, 1 tot en met 5 van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8
augustus 1988), uit sponsering, uit de toepassing van
samenwerkingsakkoor-den met andere overheden, rechtspersonen en
particulieren

50

770 264F7702 12 1203 Ontvangsten uit de verkoop van roerende goederen aangekocht met
middelen van het VIF of met kredieten die naar het VIF zijn
overgeheveld (artikel 6, § 1, X, 1 tot en met 5 van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8
augustus 1988), uit sponsering, uit de toepassing van
samenwerkingsakkoor-den met andere overheden, rechtspersonen en
particulieren

50

Totaal AWZ

5.968

5.968

160 266F1600 12 1201 Ontvangsten m.b.t. onderzoek van kunstwerken, beproeven van
materialen, topografische opmetingen, geotechnisch onderzoek

285

285

Totaal AOSO

285

285

124
346.999

124
116.842

500
0

500
0

3.000

3.000

1.100

1.100

0

0

239.749

439.928

pm

pm

Totaal SG-AAAD

591.472

561.494

TOTAAL ONTVANGSTEN

641.536

604.167

66

69

Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten ( AOSO )

Secretariaat-generaal
Administratie Algemene Administratieve Diensten.

06 269F0600 12 1201 Diverse en toevallige ontvangsten
0821 269F0820 12 1201 Het per 31 december van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar,
beschikbaar saldo van het Vlaams Infrastructuurfonds
160 269F1200 12 1201 Terugstorting van niet-aangewende geldvoorschotten
1610 269F1610 12 1201 Ontvangsten van bedrijven en van privaatrechterlijke instellingen
zonder winstoogmerk ten behoeve van gezinnen, betreffende uitgaven
i.v.m. mobiliteit
280 269F2800 12 1201 Ontvangsten uit retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van
het openbaar domein
391 269F3910 12 1201 Ontvangsten van E.G. instellingen betreffende uitgaven i.v.m.
mobiliteit en openbare werken
480 269F4800 12 1201 Ontvangsten van regionale en lokale besturen betreffende uitgaven
i.v.m. mobiliteit
6611 269F6611 12 1201 Overdracht van programma 69.9, basisallocatie 61.03 ingeschreven in
het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap
6611 269F6615 12 1201 Overdracht van programma 69.9, basisallocatie 61.05 ingeschreven in
het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap bestemd voor de betaling van de door de DAB-VIF
overgenomen verbintenissen in uitvoering van art.34 par. 4 van het
decreet van 21.12.1994
6611 269F6616 12 1201 Nog te ontvangen dotatie van het vorig begrotingsjaar
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(in duizend euro)

UITGAVEN
ESR COFOG

BA

BD

ENT

Omschrijving

1211

04850

63
363F1211

123

05100

363F1231

12

1202

Uitgaven in het kader van het project
"Netheidsactie Wegen" en van de informatie
naar de weggebruiker

125

04510

363F1251

12

1202

32

04510

363F3200

12

1202

3440
6141

04510
04510

363F3445
363F5111

12

1202

12

1201

630

04510

363F6300

12

1202

Subsidies aan de provincies, gemeenten en
verenigingen van gemeenten voor de
uitvoering van door het Gewest bevolen
verplaatsingen van gas- en
elektriciteitsinstallaties en rioleringen

630

04510

363F6301

12

1202

Investeringssubsidies aan de lokale overheden
en aan het Fietsfonds ter ondersteuning van
het fiets- en doortochtenbeleid en
schoolomgevingen van het Vlaams Gewest en
daaraan verbonden kosten voor onteigeningen,
aankopen in der minne, specifieke studies en
voor de cofinanciering van het
voetpadenprogramma in de regio Antwerpen
en het project ontsluiting station Gent St.
Pieters, van fietsprojecten uit het Limburgplan
en overdracht van wegen

12

1202

Administratie Wegen en Verkeer ( AWV )
Uitgaven in verband met studies en
ondersteuning in het kader van het wegwerken
van zwarte of gevaarlijke punten in het
wegverkeer, het uitwerken van minder hindermaatregelen en de coördinatie van
wegeninfrastructuurwerken

BC 2006
GVK
GOK

BO 2007
GVK
GOK

4.900

4.838

4.900

4.838

1.043

900

1.043

1.043

Onroerende voorheffing op het patrimonium
van het Vlaams Gewest beheerd door AWV
Uitgaven m.b.t. de terugbetaling aan de N.V.
Tunnel Liefkenshoek van alle kosten
(schaduwtol) die verbonden zijn aan de
verplichte verkeersomleiding via de
Liefkenshoektunnel ten gevolge van
verkeersincidenten of calamiteiten op de Ring
rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze
Ring of in de Kennedytunnel en dit voor de
duur van de verplichte omleiding

199

199

199

199

800

800

800

800

Allerhande schadevergoedingen aan derden
Investeringssubsidies aan de VVM (De Lijn)
ter verbetering van de infrastructuur van het
openbaar vervoer op de wegen in samenhang
met de verbetering van de verkeersveiligheid,
verkeersleefbaarheid en de multimodale
bereikbaarheid, alsmede uitgaven met
betrekking tot de beveiliging van het
personeel en de openbaar vervoer-gebruikers

2.500
19.950

2.500
19.655

2.500
20.249

2.500
19.809

2.253

2.253

2.253

2.253

62.213

24.168

63.045

25.000
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630

05200

363F6302

12

1202

Investeringssubsidies aan de lokale overheden
voor het aanleggen van rioleringen en
gescheiden afvoersystemen van hemelwater
die uitgevoerd worden in combinatie met
wegeniswerken door het Vlaams gewest

0

5.000

0

1.200

6321

04510

363F6321

12

1202

Investeringssubsidies aan de lokale overheden
in het kader van de co-financiering door het
Vlaams gewest van Europese
steunprogramma's ( URBAN II )

972

972

0

0

6531

04510

363F6531

12

1202

Investeringssubsidies aan de Maatschappij
voor Intercommunaal Vervoer te Brussel ter
verbetering van de infrastructuur van de
tramlijnen, gelegen in het Vlaams Gewest,
alsmede uitgaven met betrekking tot de
beveiliging van het personeel en de openbaar
vervoer-gebruikers

0

0

0

0

7311

04510

363F7311

12

1202

Investeringsuitgaven voor structureel
209.192 199.204 247.066 210.000
onderhoud van wegen en kunstwerken en ter
structurele bestrijding van de verkeersoverlast
en de omgevingshinder alsmede ter
bevordering van verkeersveiligheid- en
comfort, verbetering van verkeersleefbaarheid
en ter bevordering van de multimodale
bereikbaarheid i.v.m. de gewestwegen met
inbegrip van de fietspaden en de kunstwerken
alsmede de benodigde elektrische en elektromechanische installaties, met uitsluiting van
uitgaven voor doorstromingsprojecten, de
MER-studies, de streefbeeld-studies, de
specifieke projectstudies, de kosten m.b.t.
verkeersomleiding, de bijzondere kosten voor
de versnelde uitvoering van werken en de
aankopen en onteigeningen en de daaraan
verbonden lasten

7311

04510

363F7312

12

1202

Werken en leveringen van bouwkundige en
elektromechanische aard met inbegrip van
voorbereidende haalbaarheids- en
uitvoeringsstudies met betrekking tot
hetverkeersbeheer in de grootstedelijke
gebieden Brussel, Antwerpen en Gent, o.a. ten
voordele van de doorstroming van het
openbaar vervoer op de voorstedelijke
vervoersassen en de uitbouw van
grootstedelijke multimodale
verkeersinformatie- en beheerscentra met
inbegrip van de daarbijhorende specifieke
hard- en software, ten behoeve van de
administraties AWV en AOSO en de VVM

2.429

2.429

2.429

2.429

7311

04510

363F7313

12

1202

Investeringsuitgaven m.b.t. de tenlastename
door het Vlaams gewest van het
stedelijk/gemeentelijk aandeel in de projecten
van het Masterplan Antwerpen

0

1.000

0

0

7311

04510

363F7314

12

1202

7.597

4.131

2.670

2.500

7311

04510

363F7315

12

1201

Investeringsuitgaven in het kader van het
vroegere cargovilfonds
Investeringsuitgaven ten behoeve van een
veilige schoolomgeving

0

5.000

0

5.000
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7311

04510

363F7316

12

1201

7343

04530

363F7343

12

1202
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Investeringsuitgaven ter bevordering van de
doorstroming van het openbaar vervoer
Investeringsuitgaven in het kader van co-en
pré-financiering door het Vlaams gewest van
spoorwerken uitgevoerd door de NMBS en de
kosten verbonden aan specifieke studies

Totaal AWV

22.000

2.000

24.000

8.000

770

770

15.000

5.000

336.818 275.819 386.154 290.571
64

1250

04520

364F1250

15

1500

1250

04520

364F1270

12

1201

1250

04520

364F1271

12

1251

04520

364F1252

1251

04520

1251

Administratie Waterwegen en Zeewezen (
AWZ )
Milieuheffingen verschuldigd ingevolge het
uitvoeren van baggerwerken en de aanleg, het
beheer en de exploitatie van
baggerstortterreinen en ingevolge de aanleg,
het beheer en de exploitatie van waterwegen,
havens en maritieme toegangswegen

0

0

Milieuheffingen verschuldigd ingevolge het
uitvoeren van baggerwerken en de aanleg, het
beheer en de exploitatie van
baggerstortterreinen en ingevolge de aanleg,
het beheer en de exploitatie van waterwegen,
havens en maritieme toegangswegen

100

100

1203

Milieuheffingen verschuldigd ingevolge het
uitvoeren van baggerwerken en de aanleg, het
beheer en de exploitatie van
baggerstortterreinen en ingevolge de aanleg,
het beheer en de exploitatie van waterwegen,
havens en maritieme toegangswegen

181

181

15

1500

Onroerende voorheffing op het patrimonium
van het Vlaams Gewest beheerd door AWZ

364F1272

12

1201

Onroerende voorheffing op het patrimonium
van het Vlaams Gewest beheerd door AWZ

212

212

04520

364F1273

12

1203

105

105

3122

04500

364F3122

12

1500

Onroerende voorheffing op het patrimonium
van het Vlaams Gewest beheerd door AWZ
Subsidies voor werkingskosten met het oog op
het bevorderen van het intermodaal vervoer
via de binnenvaart en het spoor zoals onder
meer de opstarting van shuttles en/of
bloktreinen van en naar de Vlaamse
Zeehavens, m.i.v. de daaraan verbonden
kosten voor specifieke studies

3122

04520

364F3123

15

1500

Subsidie aan de havenbedrijven ten behoeve
van de havenkapiteindiensten die expliciet
kunnen worden toegewezen aan de
verkeersafwikkeling, de veiligheid en de
vrijwaring van het milieu, in toepassing van
art. 32, 33 en 34 van het havendecreet van 2
maart 1999

281

317

281

317

pm

pm

pm

pm

0

0

0

0
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3122

04520

364F3124

12

1201

Subsidie aan de autonome en gemeentelijke
havenbedrijven voor de instandhouding (m.i.v.
het verwerken van specie) en het onderhoud
voor het gedeelte van de maritieme
toegangsweg waaraan aanmeerinfrastructuur
voor zee- en binnenschepen met het oog op de
overslag van goederen of het vervoer van
personen is gelegen (conform art. 31, 33 en 34
van het havendecreet van 2 maart 1999); voor
uitvoering van taken, prestaties, en activiteiten
die nodig zijn voor de instandhouding (m.i.v.
het verwerken van specie) en het onderhoud
en de exploitatie van de zeesluizen, resp. de
maritieme toegangswegen (conform art. 29, 29
bis en 34, resp. art. 29, 33 en 34 van het
havendecreet van 2 maart 1999).

3431

04520

364F3431

12

1201

3440

04520

364F3445

15

1500

414

04520

364F4145

12

1203

43

04520

364F4310

12

1201

5111

04520

364F5111

12

1201

5111

04520

364F5112

12

5122

04520

364F5123

630

04520

630

04520

37.772

56.000

37.772

37.772

Kosten verbonden aan sociale begeleiding ten
behoeve van investeringswerken in de
Vlaamse zeehavengebieden

124

124

124

124

Allerhande schadevergoedingen aan derden
Terugstorting aan VFLD - Schadedossier
Carolina
Subsidie voor werkingskosten van de
subregionale overlegorganen in de diverse
havengebieden van het Vlaams Gewest

212

212

0

0

374

374

0

0

pm

62

248

248

Investeringen in de haven van Antwerpen in
toepassing van de beslissing van de Vlaamse
regering dd. 13 november 1991, punt 52 met
betrekking tot gronden Linkerschelde-oever
m.i.v. de nodige aankopen, onteigeningen en
de daaraan verbonden lasten en van de kosten
verbonden aan specifieke studies

500

3.000

500

500

1206

Investeringssubsidies aan de Waterwegen en
Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart voor
uitgaven inzake de door deze openbare
instellingen beheerde infrastructuur

pm

pm

pm

pm

15

1500

Investeringssubsidies voor de aankoop, bouw
en uitrusting van een milieuboot ter promotie
van het integraal waterbeheer, de veiligheid
van passagiersvervoer, de opwekking van
hernieuwbare energie en het bevorderen van
het intermodaal vervoer via de binnenvaart en
het spoor zoals onder meer de opstarting van
shuttles en/of bloktreinen van en naar de
Vlaamse Zeehavens en de daaraan verbonden
kosten voor specifieke studies

pm

pm

pm

pm

364F6300

15

1500

Subsidies aan de provincies, gemeenten en
verenigingen van gemeenten voor de
uitvoering van door het Gewest bevolen
verplaatsingen van gas- en
elektriciteitsinstallaties en rioleringen

200

200

0

100

364F6370

12

1201

Subsidies aan de provincies, gemeenten en
verenigingen van gemeenten voor de
uitvoering van door het Gewest bevolen
verplaatsingen van gas- en
elektriciteitsinstallaties en rioleringen

100

50
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630

04520

364F6371

12

1203

Subsidies aan de provincies, gemeenten en
verenigingen van gemeenten voor de
uitvoering van door het Gewest bevolen
verplaatsingen van gas- en
elektriciteitsinstallaties en rioleringen

6321

04520

364F6321

12

1201

Investeringssubsidies aan de door de lagere,
openbare besturen en autonome gemeentelijke
havenbedrijven beheerde havens ter
ondersteuning van het beleid van het Vlaams
Gewest inzake zeehavens en subsidies aan
haven-bedrijven voor investeringen in de
haveninterne basisinfra-structuur en
uitrustingsinfrastructuur, m.i.v. de vervanging
van technisch en economisch achterhaalde
constructies, conform art. 30 § 1 van het
havendecreet van 2 maart 1999 en de daaraan
verbonden kosten voor specifieke studies

14.346

7110

04520

364F7110

12

1201

Kosten verbonden aan de onteigeningen in het
kader van het flankerend sociaal beleid in de
zeehavengebieden

7112

04520

364F7112

15

1500

7311

04520

364F7311

15

7311

04510

364F7314

7321

04520

7321

04520

100

50

24.019

24.854

30.000

26.211

24.981

15.455

20.000

Aankoop en/of uitrusting van gronden van het
Vlaamse Gewest, in beheer bij de NV De
Scheepvaart

pm

pm

pm

pm

1500

Herbouw, vernieuwing en structurele
herstelling van de bruggen onder beheer van
de Administratie Waterwegen en Zeewezen,
van Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De
Scheepvaart, m.i.v. de nodige aankopen en
onteigeningen en van de kosten verbonden aan
specifieke studies

pm

pm

pm

pm

12

1201

5.000

0

2.000

0

364F7321

15

1500

Investeringsuitgaven in het kader van het
vroegere cargovilfonds
Investeringsuitgaven en buitengewoon
onderhoud ter ondersteuning van het beleid
van de Vlaamse Gemeenschap inzake de
Zeehavens en de maritieme toegangswegen en
in de basisinfrastructuur, haveninterne
basisinfrastructuur uitgezonderd, conform art.
2, 10° en 16° en art. 29 van het havendecreet
van 2 maart 1999, m.i.v. de nodige aankopen
en onteigeningen en van de kosten aan
specifieke studies

97.424 100.000

0

69.770

364F7370

12

1201

65.173

10.460

Investeringsuitgaven en buitengewoon
onderhoud ter ondersteuning van het beleid
van de Vlaamse Gemeenschap inzake de
Zeehavens en de maritieme toegangswegen en
in de basisinfrastructuur, haveninterne
basisinfrastructuur uitgezonderd, conform art.
2, 10° en 16° en art. 29 van het havendecreet
van 2 maart 1999, m.i.v. de nodige aankopen
en onteigeningen en van de kosten aan
specifieke studies
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7321

04520

364F7371

7321

04520

364F7322

7321

04520

364F7323

15

7321

04520

364F7372

7321

04520

7321

04520

Totaal AWZ

12

1203
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Investeringsuitgaven en buitengewoon
onderhoud ter ondersteuning van het beleid
van de Vlaamse Gemeenschap inzake de
Zeehavens en de maritieme toegangswegen en
in de basisinfrastructuur, haveninterne
basisinfrastructuur uitgezonderd, conform art.
2, 10° en 16° en art. 29 van het havendecreet
van 2 maart 1999, m.i.v. de nodige aankopen
en onteigeningen en van de kosten aan
specifieke studies

11.955

4.500

Buitengewoon onderhoud en
investeringsuitgaven ter structurele
bevordering van de Binnenvaart, inzonderheid
met het oog op de verbetering van de
verbindingen tussen de havens en hun
hinterland (waterbouwkundige en bijhorende
werken) m.i.v. de kosten van
patrimoniumbeheer, de nodige aankopen en
onteigeningen en de kosten verbonden aan
specifieke studies

pm

200

pm

200

1500

Investeringsuitgaven en buitengewoon
onderhoud inzake waterbeheersingswerken
aan de kust, op de waterwegen en rivieren, al
dan niet aan tij onderhevig, en hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en
onteigeningen voor de uitvoering van de
werken en de daaraan verbonden lasten en van
de kosten verbonden aan specifieke studies

20.493

20.218

0

14.000

12

1201

Investeringsuitgaven en buitengewoon
onderhoud inzake waterbeheersingswerken
aan de kust, op de waterwegen en rivieren, al
dan niet aan tij onderhevig, en hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en
onteigeningen voor de uitvoering van de
werken en de daaraan verbonden lasten en van
de kosten verbonden aan specifieke studies

3.446

1.200

364F7373

12

1203

Investeringsuitgaven en buitengewoon
onderhoud inzake waterbeheersingswerken
aan de kust, op de waterwegen en rivieren, al
dan niet aan tij onderhevig, en hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en
onteigeningen voor de uitvoering van de
werken en de daaraan verbonden lasten en van
de kosten verbonden aan specifieke studies

15.554

5.018

364F7324

12

1203

Investeringen en buitengewoon onderhoud ter
ondersteuning van het beleid van de Vlaamse
Gemeenschap inzake de basisinfrastructuur
van de kustjachthavens en handelshavens,
inclusief visserij met uitzondering van
havengedeelten beheerd door de MBZ in
Zeebrugge en door AGHO in Oostende,
desgevallend de maritieme toegangswegen
hiertoe, m.i.v. de nodige aankopen en
onteigeningen en van de kosten verbonden aan
specifieke studies, doch met uitzondering van
de uitrustingsinfrastructuur in de jachthavens

8.000

7.000

8.000

7.000

211.254 236.988 185.879 201.590
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Administratie Ondersteunende Studies en
Opdrachten(AOSO)
Uitgaven ter herstelling van averijen aan en ter
verbetering van elektrische en
elektromechanische installaties van de
gewestwegen alsmede van het overige
patrimonium onder de bevoegdheid van
AOSO

Totaal AOSO
69

5.042

5.042

5.042

5.042

5.042

5.042

5.042

Secretariaat-generaal

01

00000

369F0101

12

1201

01

04500

369F0102

12

1201

01

04500

369F0103

12

1201

03

04500

369F0301

12

1201

111

04500

369F1110

12

1201

120

04500

369F1202

12

1201

1211

04500

369F1215

12

1201

123

04500

369F1230

12

1201

33

01122

369F3301

12

1201

3440
122

04520
04500

369F3445
369F3501

12
12

1201
1201

Totaal SG-AAAD
TOTAAL
UITGAVEN

5.042

Administratie Algemene Administratieve
Diensten
Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor
de betaling op het encours, overdraagbaar naar
de overige VIF-basisallocaties
Diverse uitgaven

116.842

100.230

700

656

700

656

0

0

0

0

50

50

50

50

790

790

790

790

Werkingskosten in verband met de sociaal
bemiddelaar, de havencommissaris en met
betrekking tot de uitwerking van de
langetermijnvisie en de realisatie van de
verdere verdieping van de maritieme
toegangswegen naar de Vlaamse havens in de
schelderegio

75

75

75

75

Werkingskosten van het Vlaams
Infrastructuurfonds
Allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en
mobiliteit : studies en proefprojecten alsmede
de uitgaven voor de begeleiding bij het
opstellen en uitvoeren van
bedrijfsvervoerplannen

1.861

1.841

1.538

1.518

3.285

3.178

3.285

3.178

5

5

5

5

0
250

0
250

212
250

212
250

Onbelast krediet, beschikbaar voor aan te gane
verbintenissen, overdraagbaar naar de overige
VIF-basisallocaties
Terugstorting van ten onrechte geïnde
ontvangsten
Lonen in verband met de aanstelling van
personeelsleden ter ondersteuning van de
infrastructuurwerken

Aanzuivering tekorten en/of diefstallen bij de
hulprekenplichtigen van het VIF
Allerhande schadevergoedingen aan derden
Allerhande uitgaven voor deelname aan EUprojecten en projecten van internationale
instellingen die gecofinancierd worden

7.016 123.687

6.905 106.964

560.130 641.536 583.980 604.167
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PROGRAMMA 363F
AGENTSCHAP INFRASTRUCTUUR
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
2005
2006
2007
Begroot
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
162.478
82,4
42.374
104,4
43.811
36.420

AO
TO

2. UITGAVEN
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

293.826
343.837

99,8
98,9

2005
Uitvoering %

278.661
270.235

97,6
100,0

2006
Krediet
336.818
275.819

2007
Krediet
386.154
290.571

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
1. ONTVANGSTEN
Inzake de ontvangsten zijn hoofdzakelijk volgende drie ontvangstenposten van primordiaal belang :
• ontvangsten uit nevenbedrijven gelegen langs autosnelwegen : deze ontvangsten maken bijna 50 %
van de totale ontvangsten van de IVA Infrastructuur uit en bestaan hoofdzakelijk uit cijnzen van restaurants
en benzinestations gelegen op het grondgebied in eigendom van het Vlaams gewest langs de autosnelwegen.
• ontvangsten uit schaderegelingen en invorderingen ingevolge uitspraken van hoven en
rechtbanken i.v.m. schade veroorzaakt door derden aan het openbaar domein in eigendom van het Vlaams
gewest : het betreft hier de terugbetaling en invordering van schade die, bewust of onbewust, wordt
veroorzaakt door derden aan wegen, gronden, aanhorigheden, gebouwen enz. in eigendom van het Vlaams
gewest.
• ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door
overgewicht of overtollige asdruk : de ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van
de wegeninfrastructuur door overwicht of overtollige asdruk ('aslasten') worden verricht door de
wegeninspecteurs in dienst van de IVA Infrastructuur die de weegbruggen bedienen en administratieve
boetes innen bij overgewicht van de vrachtwagens. Tot 2003 werden deze boetes (naast de strafrechterlijke
geldboetes) geïnd door de federale politie daar de terzake bevoegdheid van de wegeninspecteurs nog diende
goedgekeurd door de Raad van State. De goedkeuring door de Raad van State is inmiddels gebeurd en op
08/05/2003 werd het 'Besluit van de Vlaamse regering tot bestrijding van de schade aan het wegdek door
gewichtsoverschrijding' (dd. 21/03/2003) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor de
wegeninspecteurs (na het gunstig advies van de Raad van State), hun functie effectief konden uitoefenen
vanaf juni 2003. Het is de bedoeling om met de opbrengst van deze administratieve boetes de schade aan het
wegdek (o.a. spoorvorming) weg te werken.
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A. Strategische doelstellingen
a) het waarborgen van een optimale kwaliteit van het gewestwegennet door het sensibiliseren van de
gebruikers en het bestraffen van de overtreders.
b) het waarborgen van een optimale kwaliteit van de nevenbedrijven langs de autosnelwegen voor de
gebruikers.
B. Operationele doelstellingen
e) het verminderen van de uitgaven voor het wegwerken van spoorvorming en andere schade op de
Vlaamse gewestwegen met 1/4.
f) het verminderen van de uitgaven voor de afvalverwijdering en -verwerking en andere schade aan
nevenbedrijven langs autosnelwegen met 1/4.

2. UITGAVEN
De Vlaamse regering stelt voorop dat nieuwe investeringen in infrastructuurwerken noodzakelijk zijn om de
verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen te verhogen.
Voor 2007 zullen de beleidsprioriteiten zich dan ook hoofdzakelijk situeren op het vlak van veiligheidsverhogende verkeersmaatregelen en infrastructuurwerken :
• het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken.
• het afwerken van de ‘missing links’ om de multimodale bereikbaarheid te bevorderen.
• het realiseren of herinrichten van doortochten en schoolomgevingen.
• de (her)aanleg van fiets- en voetpaden.
Beleidsdomein
Het beheer en onderhoud van de Vlaamse gewestwegen kadert in het globaal Vlaams infrastructuur- en
vervoerbeleid en situeert zich binnen het V.I.F. op twee verschillende beleidsvelden :
1.

het structureel (variabel) onderhoud.
Dit zijn alle noodzakelijke, niet in het vast onderhoud voorziene of niet op regelmatige tijdstippen
terugkerende onderhoudswerken aan het wegennet t.g.v. beschadiging of slijtage.
2.
de nieuwe investeringen.
Hieronder ressorteren alle nieuwe initiatieven ter uitbreiding van het bestaande wegennet.
Doelgroep
Het wegenbeleid is gericht op alle categorieën gebruikers van de Vlaamse gewestwegen :
• automobilisten,
• bus- en vrachtwagenchauffeurs,
• motorrijders,
• bromfietsers,
• fietsers,
• voetgangers,
• gebruikers van het openbaar vervoer,
• omwonenden.
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de federale verkeersreglementering,
de wetgeving inzake de overheidsopdrachten,
de decreten inzake ruimtelijke ordening,
de milieudecreten,
het bodemdecreet,
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV),
de mobiliteitsconvenanten.

Raakvlakken
Het wegenbeleid in Vlaanderen heeft raakvlakken met andere sectoren :
• de Vlaamse Milieumaatschappij inzake de MER-studies,
• de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Maatschappij (OVAM) inzake de bodemsanering,
• de administratie Ruimtelijke Ordening (AROHM) inzake de naleving van de bouw- en
onteigeningsvoorschriften,
• het federale Ministerie van Verkeer en Infrastructuur inzake de verkeersreglementering die van
toepassing is op de Vlaamse gewestwegen,
• de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de NMBS en steden en gemeenten inzake de afgesloten
mobiliteitsconvenanten.
Doelstellingen
A. Strategische doelstellingen
Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt een duurzame mobiliteit nagestreefd die zich situeert in
de volgende domeinen:
c) de structurele bestrijding van de verkeersoverlast en ermee gepaard gaande omgevingshinder,
d) de bevordering van de verkeersveiligheid, het verkeerscomfort, de verkeersleefbaarheid en de
multimodale bereikbaarheid.
B. Operationele doelstellingen
g) het terugdringen van de verkeersoverlast door geluidshinder op de Vlaamse gewestwegen met 20%,
h) het verminderen van het aantal verkeersongevallen op de Vlaamse gewestwegen met 1/3.
Om de vooropgestelde operationele doelstellingen te verwezenlijken, worden projecten uitgevoerd binnen
de volgende resultaatgebieden :
•
•
•
•
•
•
•

duurzaamheid van de infrastructuur verbeteren door structureel onderhoud en exploitatie van het
bestaande wegennet. Zowel de eigenlijke wegverhardingen met aanhorigheden als de bruggen en
tunnels vallen hieronder;
verkeersveiligheid verbeteren op de gevaarlijke punten en de korte wegvakken en de uitbouw van een
gestructureerd voet- en fietspadennetwerk;
verkeersleefbaarheid verbeteren: de herinrichting van gewestwegen in de doortochten van de
bebouwde kommen, de bestrijding van de geluidshinder en de functionele beplantingen.
multimodale bereikbaarheid bevorderen: afwerken van het wegennet (de zogenaamde “missing
links”), het wegwerken van lokale knelpunten en de ontsluiting van de zeehavens (uitbouw
hoofdwegen en primaire wegen);
specifieke projecten ter ondersteuning van het vervoersbeleid o.a. aanleg van carpoolparkings,
installatie weegbruggen, veilige schoolomgevingen;
ecologische investeringen als bijdrage van de IVA Infrastructuur in de uitvoering van het MINAplan;
elektrische en elektromechanische uitrustingen langs het wegennet instandhouden;
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de implementatie van verkeersbeheersingssystemen door middel van Telematica (routegeleiding in
Antwerpen, verkeerslichtenbeïnvloeding, file-detectiesystemen, toeritdosering);
de verdere ontwikkeling van alternatieven voor het autoverkeer door middel van de verbetering van
de infrastructuur voor het openbaar vervoer en het promoten van het fietsgebruik.

Beoogde effecten
De instandhouding en verbetering van het Vlaamse gewestwegennet voor de weggebruiker op het gebied van
verkeersleefbaarheid, verkeerscomfort en verkeersveiligheid verzekeren en de algemene mobiliteit
verbeteren.
Kostendrijvers
* aantal contracten voor onderhoudswerken met beroep op derden :
- uitbesteden :
° opmaak bestekken
° opmaak aanbestedingsdocumenten
° effectieve aanbesteding
° gunning
- contracten afsluiten
- concessies verlenen
- toezicht houden
- controle uitoefenen (inspecties)
* aantal onderhoudswerken in eigen beheer : eigen operationele diensten (districten en regies) :
- werkplanning
- programmatie
* aantal sensibiliseringscampagnes voor beïnvloeding van het gedrag van de weggebruiker waarmee een
versterking van de alternatieven van het privé autoverkeer wordt beoogd.
* aantal mobiliteitsconvenants als instrument ter bevordering van een multimodale en integrale aanpak
(openbare werken, vervoer en ruimtelijke ordening) van de verkeersproblematiek alsook ter verbetering
van de effectiviteit van het investeringsbeleid door de aanwezigheid van duurzame afsprakenregelingen
tussen de betrokken mobiliteitsactoren.
* aantal objectieve behoefteanalyses die toelaten de mobiliteitsknelpunten te ordenen naar prioriteit,
waardoor de samenstelling van een driejarenprogramma en een effectief fysisch jaarprogramma op
objectieve wijze plaatsvindt en voor externe controle vatbaar wordt.
* aantal inspecties op asweeginstallaties langs het wegennet om de schade aan de gewestwegen en
kunstwerken te beperken.
Financieringsbronnen
• ontvangsten die rechtstreeks aan het VIF worden toegewezen (‘eigen ontvangsten’):
- diverse ontvangsten,
- ontvangsten van nevenbedrijven langs autosnelwegen,
- ontvangsten uit huurovereenkomsten,
- ontvangsten uit beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door
overtollige asdruk (‘aslasten’),
- schadevergoedingen van derden,
- ontvangsten van de verkoop van gronden, gebouwen en buiten gebruik gestelde roerende goederen.
• jaarlijkse dotatie aan het VIF uit de gewone begroting van de diensten van de secretaris-generaal (pr.
69.90 b.a. 61.03) van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Artikel 263F0600 : Diverse ontvangsten.

AO
TO

2004
2005
2006
2007
Begroot
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
130909
78,7
305
1208,5
5596

305

De diverse ontvangsten kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF)
worden geïnd en die niet onmiddellijk aan een andere ontvangstenpost kunnen worden toegewezen.
De raming van het bedrag voor deze ontvangsten kan sterk variëren van jaar tot jaar doordat het dikwijls
éénmalige ontvangsten betreft die hierop worden aangerekend.
Na de twee ingecalculeerde en éénmalige extra-ontvangsten bij de budgetcontrole 2006 (resp. voor een
bedrag van 5.166.000 euro en 125.000 euro), kunnen de ontvangsten voor 2007 opnieuw worden geraamd op
305.000 euro.
Artikel 263F1200 : Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het Ministerie
van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de
centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort.
Begroot
AO
TO

2004
Uitvoering % Begroot
10
160,0

2005
2006
Uitvoering %
Begroot BC
10
120,0

2007
Raming
15

15

De ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing kaderen in de ontvangsten die op de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd als terugstortingen door het federale Ministerie van
Financiën van ten onrechte betaalde onroerende voorheffingen door het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap in het verleden.
Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap int sinds een aantal jaren zelf de onroerende voorheffing op
het grondgebied van het Vlaams Gewest in het kader van de fiscale autonomie van de gewesten.
De ontvangsten op deze basisallocatie zijn hoofdzakelijk het gevolg van verrekeningen en betalingen van
achterstallen uit het verleden door de federale overheid.
Voor 2007 kunnen de ontvangsten zoals in 2006 worden geraamd op 15.000 euro.
Artikel 263F2810 : Ontvangsten uit nevenbedrijven langs autosnelwegen.

AO
TO

2004
2005
2006
2007
Begroot
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
17000
112,5
17000
102,5
20000
18000

De ontvangsten uit nevenbedrijven kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds
(VIF) worden geïnd.
Deze ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit cijnzen, concessies en retributies betaald door de
concessiehouders van de nevenbedrijven (tankstations, kiosken, restaurants enz.) voor het gebruik en de
exploitatie van eigendommen van het Vlaams gewest.
De werkelijke ontvangsten in 2005 bedroegen 17.428.000 euro.
Voor 2007 worden de geraamde ontvangsten teruggebracht naar een meer realistische prognose van
18.000.000 euro i.p.v. 20.000.000 euro in 2006 daar deze geraamde ontvangst hoogstwaarschijnlijk niet zal
kunnen gerealiseerd worden.
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Artikel 263F2811 : Ontvangsten uit huurovereenkomsten : cijnzen en retributies, vergunningen m.b.t.
gebruik van het openbaar domein, uit verhuring van gronden en gebouwen van het Vlaams Gewest,
uit aanpassen en verplaatsen van leidingen, uit jaarlijkse vernieuwbare vergunningen (vb
rioolaansluiting), uit jaarlijks éénmalige vergunningen (vb. werfafsluiting), uit concessies langs
autosnelwegen.
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
2500
43,6
2500
89,6
1500
2000

De ontvangsten uit huurovereenkomsten, cijnzen, retributies, concessies.., kaderen in de ontvangsten die op
de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.
Deze ontvangsten komen hoofdzakelijk voort uit betalingen voor specifieke vergunningen, het verplaatsen en
aanpassen van nutsvoorzieningen (riolering, gas- en elektriciteitsleidingen…) en vooral uit de verhuring van
gronden en gebouwen in eigendom van het Vlaams Gewest aan particulieren, bedrijven of andere
overheidsinstellingen.
Ten tijde van de budgetcontrole 2002 werden de geraamde ontvangsten aangepast door het nieuwe
retributiebesluit dat goedgekeurd werd door de Vlaamse regering dd. 29/03/2002 (publicatiedatum in het
Belgisch Staatsblad : 30/05/2002) en effectief in werking trad op 01/06/2002, waardoor deze ontvangsten
normaliter substantieel zouden moeten stijgen.
De effectieve ontvangsten verhoogden echter pas in 2003 en in veel mindere mate dan was geraamd doordat
de IVA Infrastructuur voor een aantal retributies, vergunningen enz. een minder hoog bedrag mocht
aanrekenen of deze zelfs niet meer mocht innen.
Voor 2007 kunnen de ontvangsten op 2.000.000 euro worden geraamd.
Artikel 263F3690 : Ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de
wegeninfrastructuur door overwicht of door overtollige asdruk.
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
305
187,5
305
333,8
600
1000

De ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overwicht
of overtollige asdruk ('aslasten') worden verricht door de wegeninspecteurs in dienst van de IVA
Infrastructuur die de weegbruggen zullen bedienen en administratieve boetes zullen innen bij overgewicht
van de vrachtwagens. Tot 2003 werden deze boetes (naast de strafrechterlijke geldboetes) geïnd door de
federale politie daar de terzake bevoegdheid van de wegeninspecteurs nog diende goedgekeurd door de Raad
van State. De goedkeuring door de Raad van State is inmiddels gebeurd en op 08/05/2003 werd het 'Besluit
van de Vlaamse regering tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding' (dd.
21/03/2003) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor de wegeninspecteurs (na het gunstig advies
van de Raad van State), hun functie effectief konden uitoefenen vanaf juni 2003.
Voor 2005 werd een ontvangst van 1.018.000 euro gerealiseerd.
Vanaf 2005 werd echter ook vastgesteld dat meer en meer overtreders in beroep gingen waardoor de
potentiële ontvangsten voor de IVA Infrastructuur worden geblokkeerd.
Op basis van de effectieve ontvangsten 2005 worden daarom de ontvangsten voor 2007 geraamd op
1.000.000 euro.
Artikel 263F3691 : Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer
van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken van
Hoven en Rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten ingevolge
bestekken.
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
9643
71,3
9643
78,8
9000
8000
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De ontvangsten uit schaderegelingen kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds
(VIF) worden geïnd.
Deze ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit schadevergoedingen betaald door derden als gevolg van
beschadigingen aan eigendommen van het Vlaams gewest (door ongevallen, vandalisme enz.) en zijn sterk
afhankelijk van de uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven en fluctueren daardoor van jaar tot jaar.
Voor 2005 bedroegen de ontvangsten 7.602.000 euro.
Voor 2007 kunnen de ontvangsten realistisch worden geraamd op 8.000.000 euro.

Artikel 263F3692 : Allerhande ontvangsten naar aanleiding van het geven van vergunningen en
attesten en eventuele administratieve boetes in het kader van de uitvoering van het decreet betreffende
de organisatie van het personenvervoer over de weg en de oprichting van de Mobiliteitsraad van
Vlaanderen.
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
p.m.
-p.m.
-p.m.
p.m.

Bovenstaand decreet werd door het Vlaamse parlement goedgekeurd op 28 maart 2001. In het kader van dit
decreet zal de Vlaamse administratie diverse vergunningen en attesten m.b.t. het personenvervoer toekennen.
Bij niet naleving van bepaalde richtlijnen kan een administratieve boete worden opgelegd.
De hoogte van de inkomsten zal in grote mate afhangen van de bepalingen die in de uitvoeringsbesluiten van
het decreet worden opgenomen en de hoeveelheid controle die zal worden uitgevoerd. Op dit ogenblik is dit
echter niet in te schatten en wordt het artikel pro memorie vermeld.
Artikel 263F5720 : Ontvangsten van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel,
ingevolge terugbetalingen van de investeringen van het Vlaams Gewest voor tramlijnen uitgebaat door
de MIVB, gelegen op grondgebied van het Vlaams Gewest.
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
p.m.
-p.m.
-p.m.
p.m.

De ontvangsten als gevolg van terugbetalingen van investeringen door de MIVB kaderen in de ontvangsten
die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.
Dit ontvangstenartikel werd voor het eerst in 1999 opgenomen en er zijn vooralsnog geen concrete financiële
afspraken met de MIVB gemaakt inzake de terugstortingen van de investeringsuitgaven gedaan door het
Vlaams gewest.
Voor 2007 zal dit artikel dan ook pro memorie (p.m.) worden ingeschreven.
Artikel 263F7612 : Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gronden van het Vlaams Gewest.
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
2030
149,5
12530
97,2
6500
6500

De ontvangsten uit de verkoop van gronden van het Vlaams gewest kaderen in de ontvangsten die op de
DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.
De ontvangsten uit de verkoop van gronden zijn uiteraard sterk afhankelijk van de waarde en de grootte van
de verkochte grond.
Voor 2004 bedroegen de ontvangsten 3.034.000 euro.
Voor 2005 werden de geraamde ontvangsten bij de budgetcontrole éénmalig opgetrokken van 2.030.000 euro
naar 12.530.000 euro omwille van een aantal gronden die in het kader van de ‘Cargovil’-operatie werden
verkocht en waarvan de effectieve ontvangst 12.174.000 euro bedroeg ten voordele van de IVA
Infrastructuur. Voor 2007 kan opnieuw een realistische ontvangst van 6.500.000 euro worden vooropgesteld
zoals in 2006.
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Artikel 263F7632 : Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest.
2004
Uitvoering % Begroot
0
0,0

Begroot
AO
TO

2005
2006
2007
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
0
0
500

500

De ontvangsten uit de verkoop van gebouwen van het Vlaams gewest kaderen in de ontvangsten die op de
DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.
In 2003 werd op dit artikel een éénmalige onverwachte ontvangst geboekt van 657.000 euro.
Voor 2004 en 2005 werden op dit artikel echter opnieuw geen ontvangsten geboekt.
Voor 2007 kan in het kader van de fusie van een aantal wegendistricten en de daarmee gepaard gaande
(waarschijnlijke) verkoop van een aantal districtsgebouwen, best een potentiële ontvangst van 500.000 euro
worden ingeschreven zoals voor 2006.
Artikel 263F7700 : Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van buiten gebruik gestelde roerende
goederen (voertuigen, meubilair, kasseien, enz.).
2004
Uitvoering % Begroot
81
138,3

Begroot
AO
TO

2005
2006
2007
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
81
98,8
100

100

De ontvangsten uit de verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen kaderen in de ontvangsten die
op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.
De ontvangsten uit de verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen (voertuigen, meubilair,
kasseien..) zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de staat van deze goederen.
Voor 2005 werden voor 80.000 euro ontvangsten geboekt.
Voor 2007 kunnen deze ontvangsten op 100.000 euro worden geraamd zoals voor 2006.

2. UITGAVEN
Basisallocatie 363F1211 : Uitgaven in verband met studies in het kader van het wegwerken van zwarte
of gevaarlijke punten in het wegverkeer, het uitwerken van minder hinder-maatregelen en de
coördinatie van wegeninfrastructuurwerken.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
5000
6300

92,4
93,0

2005
Uitvoering %
4900
6271

100,0
100,0

2006
Krediet

2007
Krediet
4900
4838

4900
4838

Het betreft hier een basisallocatie die bij de begrotingscontrole 2002 aan de uitgavenbegroting van het
Vlaams Infrastructuurfonds van de toenmalige administratie Wegen en Verkeer (AWV) werd toegevoegd.
Dit begrotingsartikel werd gecreëerd om de specifieke studies te kunnen aanrekenen in het kader van het
wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in het wegverkeer.
Dit kadert in de opzet om op een relatief korte termijn alle gevaarlijke punten en wegvakken effectief weg te
werken. Om te kunnen bepalen welke gevaarlijke punten en wegvakken prioriteit hebben en hoe het
wegwerken en/of herinrichten concreet zal dienen te gebeuren, zullen hieromtrent voorafgaandelijke
projectstudies moeten worden uitgevoerd door de IVA Infrastructuur.
Deze projectstudies zullen ook in 2007 worden voortgezet.
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Basisallocatie 363F1231 : Uitgaven in het kader van het project 'Netheidsactie Wegen' en van de
informatie naar de weggebruiker.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
1043
843

99,8
96,4

2005
Uitvoering %
1179
957

2006
Krediet

100,0
100,0

2007
Krediet
1043
900

1043
1043

Het betreft hier een verderzetting van het gevoerde constant beleid in 2006.
Basisallocatie 363F1251 : Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams gewest beheerd
door de IVA Infrastructuur.
Krediet
NGK
GOK
VRK
Macht.

2004
Uitvoering % Krediet
199

90,5

2005
Uitvoering %
177

2006
Krediet

99,5

2007
Krediet
199

199

Het betreft hier een verderzetting van het gevoerde constant beleid in 2006.
Basisallocatie 363F3200 : Uitgaven m.b.t. de terugbetaling aan de N.V. Tunnel Liefkenshoek van alle
kosten ("schaduwtol") die verbonden zijn aan de verplichte verkeersomleiding via de
Liefkenshoektunnel ten gevolge van verkeersincidenten of calamiteiten op de Ring rond Antwerpen,
de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel en dit voor de duur van de verplichte
omleiding.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
800
800

100,0
100,0

2005
Uitvoering %
800
800

2006
Krediet

100,0
100,0

2007
Krediet
800
800

800
800

Het betreft hier een basisallocatie die bij de begrotingsopmaak 2002 aan de uitgavenbegroting van het
Vlaams Infrastructuurfonds van de toenmalige administratie Wegen en Verkeer (AWV) werd toegevoegd.
Dit begrotingsartikel werd gecreëerd om alle kosten die verbonden zijn aan de verplichte verkeersomleiding
via de Liefkenshoektunnel (de zogenaamde "schaduwtol") ten gevolge van verkeersincidenten of
calamiteiten op de Ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel en dit
voor de duur van de verplichte omleiding te kunnen terugbetalen aan de N.V. Tunnel Liefkenshoek.
Voor 2007 wordt hiervoor een krediet voorzien van 800.000 euro.
Basisallocatie 363F3445 : Allerhande schadevergoedingen aan derden.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
2500
2590

99,3
99,2

2005
Uitvoering %
3500
3490

99,9
100,0

2006
Krediet

2007
Krediet
2500
2500

2500
2500

Gelet op het feit dat het Vlaams gewest de laatste jaren een aantal maal werd veroordeeld tot betaling van
een belangrijke schadevergoeding aan derden, kan best zoals in 2006 een krediet voorzien worden van
2.500.000 euro.
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Basisallocatie 363F6141 : Investeringssubsidies aan de VVM (De Lijn) ter verbetering van de
infrastructuur van het openbaar vervoer op de wegen in samenhang met de verbetering van de
verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid, alsmede uitgaven m.b.t.
de beveiliging van het personeel en de openbaar vervoergebruikers.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
17394
29861

100,0
100,0

2005
Uitvoering %
19655
26975

2006
Krediet

100,0
100,0

2007
Krediet
19950
19655

20249
19809

Het betreft hier een verderzetting van het gevoerde beleid in 2006.
Basisallocatie 363F6300 : Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor
de uitvoering van door het gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en
rioleringen.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
2553
2053

100,0
86,9

2005
Uitvoering %
2253
2318

2006
Krediet

100,0
100,0

2007
Krediet
2253
2253

2253
2253

Het betreft hier een verderzetting van het gevoerde constant beleid in 2006.
Basisallocatie 363F6301 : Investeringssubsidies aan de lokale overheden en aan het Fietsfonds ter
ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen van het Vlaams Gewest en
daaraan verbonden kosten voor onteigeningen, aankopen in der minne, specifieke studies en voor de
co-financiering van het voetpadenprogramma in de regio Antwerpen en het project ontsluiting station
Gent Sint-Pieters, van fietsprojecten uit het Limburgplan en overdracht van wegen.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
54045
2500

100,0
65,7

2005
Uitvoering %
49845
9115

100,0
100,0

2006
Krediet

2007
Krediet
62213
24168

63045
25000

De basisallocatie 363F6301 kadert in het Vlaams mobiliteitsplan ter bevordering van de verkeersveiligheid,
zoals in het regeerprogramma werd opgenomen.
Een gezamenlijke aanpak op alle beleidsniveaus moet een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers
met één derde nastreven.
De IVA Infrastructuur zal hieraan concreet meewerken door het versneld aanleggen van nieuwe fietspaden,
doortochten en veiliger maken van schoolomgevingen.
De lokale besturen kunnen de IVA Infrastructuur hierbij aanvullen door zelf sommige infrastructuurwerken
uit te voeren waarvoor zij dan op een investeringssubsidie van het Vlaams Gewest kunnen rekenen.
Hiervoor zullen mobiliteitsconvenanten met de lokale besturen worden afgesloten.
In de loop van 2005 werd een bedrag van 13.200.000 euro éénmalig overgeheveld naar het nieuwe
begrotingsartikel 363F7315 (investeringsuitgaven ten behoeve van een veilige schoolomgeving).
Voor 2006 werd dit bedrag van 13.200.000 euro (mits aftrek van 832.000 euro bestemd voor de éénmalige
URBAN II-subsidiëring – art. 363F6321) opnieuw bij het artikel 363F6301 gevoegd, in 2007 wordt deze
éénmalige subsidiëring van 832.000 euro opnieuw overgeheveld naar art. 363F6301.
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Basisallocatie 363F6302 : Investeringssubsidies aan de lokale overheden voor het aanleggen van
rioleringen en gescheiden afvoersystemen van hemelwater die uitgevoerd worden in combinatie met
wegeniswerken door het Vlaams gewest.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
15000
2000

99,7
98,4

2005
Uitvoering %
0,0
6717

2006
Krediet

--100,0

2007
Krediet
0
5000

0
1200

De toenmalige administratie Wegen en Verkeer (AWV) heeft in 2004 een éénmalig krediet ontvangen van
AMINAL ter uitvoering van het gedeelte rioleringen en gescheiden afvoersystemen voor hemelwater voor
rekening van AMINAL, gecombineerd met infrastructuurwerken van AWV/AWZ waaronder de heraanleg
van doortochten, het uitvoeren van wegenisprojecten, enz.
Het betreft hier hoofdzakelijk projecten uit het verleden die reeds aanbesteed en/of in uitvoering zijn.
Hiervoor werd door toenmalig minister Ludo Sannen een éénmalig bedrag van 15.000.000 euro vanuit de
Leefmilieubegroting (artikel 361B6322 van het Minafonds) overgeheveld naar de ontvangstenbegroting van
de DAB-Vlaams Infrastructuurfonds (ontvangstenartikel 263F0600 'diverse ontvangsten' van het VIF), zoals
vermeld in artikel 101 - laatste alinea van het decreet van 19 december 2003 houdende de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.
Voor de concrete regeling van deze gecombineerde dossiers werd een 'Protocol betreffende de betoelaging
van het onderdeel rioleringen en gescheiden afvoersystemen van hemelwater bij gecombineerde projecten
met de (toenmalige) administratie Wegen en Verkeer' opgesteld.
Deze éénmalige ontvangst van 15.000.000 euro werd exclusief gebruikt voor de uitvoering van welbepaalde
gecombineerde projecten.
Voor 2007 wordt op dit artikel enkel nog GOK voorzien voor de resterende betalingen van de in 2004
vastgelegde projecten.
Basisallocatie 363F6321 : Investeringssubsidies aan de lokale overheden in het kader van de cofinanciering door het Vlaams gewest van Europese steunprogramma’s (URBAN II).
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
-----

-----

2005
Uitvoering %
-----

-----

2006
Krediet

2007
Krediet
972
972

0
0

Het betreft hier infrastructuurprojecten in de Antwerpse regio waarbij het Vlaams gewest participeert (‘cofinanciert’) in het kader van Europese steunprogramma’s (URBAN II-projecten).
Voor 2006 betreft het een éénmalige co-financiering van 3 deelprojecten waarvan er 2 betrekking hebben op
zowel mobiliteit als openbare werken en 1 expliciet op openbare werken.
Voor 2006 dienden voor de Vlaamse co-financiering dan ook volgende kredieten vastgelegd op dit
begrotingsartikel :
• TIR-Winkelplein - aanleg :
718.340,- euro
• Krugerbrug - ontwerp :
113.218,- euro
Totaal vast te leggen :
831.558,- euro
Deze 2 deelprojecten hebben zowel betrekking op het domein van mobiliteit (minister Van Brempt) als
openbare werken (minister Peeters), de nodige kredieten (832.000 euro) werden dan ook overgeheveld vanuit
art. 363F6301.
• Kielpark Inkomzone – fase 2 :
139.107,- euro
Totaal vast te leggen :
139.107,- euro
Dit deelproject heeft expliciet betrekking op het domein openbare werken (minister Peeters), de nodige
kredieten (140.000 euro) werden dan ook overgeheveld vanuit art. 363F7311.
Voor 2007 blijft dit begrotingsartikel pro memorie behouden in de begroting.
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Basisallocatie 363F6531 : 'Investeringssubsidies aan de MIVB ter verbetering van de infrastructuur
van de tramlijnen, gelegen in het Vlaams Gewest, alsmede uitgaven m.b.t. de beveiliging van het
personeel en de openbaar vervoergebruikers'.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

0
0

0
0

0
0

2006
Krediet
0
0

2007
Krediet
0
0

0
0

Volgens het principieel akkoord van 10.06.1998 afgesloten tussen het Vlaams Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tot regeling van de samenwerking inzake gemeenschappelijke mobiliteitsproblemen,
wordt een tussenkomst van het Vlaams Gewest voorzien in de vernieuwing van tramsporen gelegen op het
Vlaams grondgebied en geëxploiteerd door de MIVB.
Momenteel werden nog geen concrete overeenkomsten hiervoor afgesloten, zodat voor 2007 voorlopig geen
krediet dient ingeschreven.
Basisallocatie 363F7311 : Investeringsuitgaven voor structureel onderhoud van wegen en kunstwerken
en ter structurele bestrijding van de verkeersoverlast en de omgevingshinder alsmede ter bevordering
van verkeersveiligheid en comfort, verbetering van verkeersleefbaarheid en ter bevordering van de
multimodale bereikbaarheid i.v.m. de gewestwegen met inbegrip van de fietspaden en de kunstwerken
alsmede de benodigde elektrische en elektromechanische installaties, met uitsluiting van uitgaven voor
doorstromingsprojecten, de MER-studies, de streefbeeldstudies, de specifieke projectstudies, de kosten
m.b.t. verkeersomleiding, de bijzondere kosten voor de versnelde uitvoering van werken en de
aankopen en onteigeningen en de daaraan verbonden lasten.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

191371
292000

100,0
99,3

2005
Uitvoering %

169833
209207

100,0
100,0

2006
Krediet
209192
199204

2007
Krediet
247066
210000

De IVA Infrastructuur staat in voor de uitvoering van infrastructuurwerken in het kader van het structureel
onderhoud en nieuwe investeringsuitgaven voor de Vlaamse gewestwegen.
Daarnaast wordt ook voldoende aandacht besteed aan het wegwerken van de achterstand op het vlak van het
structureel onderhoud.
Visuele inspectie en metingen van de stroefheid, de spoorvorming en de vlakheid tonen aan dat
noodzakelijke structurele onderhoudswerken nodig zijn om het Vlaamse wegennet op een gewenst
kwaliteitsniveau te brengen en te houden.
• In het kader hiervan werden bij de regeringsvorming in 2004 concrete afspraken gemaakt inzake de
besteding van de extra begrotingsruimte die zou vrijkomen vanaf het begrotingsjaar 2007 : de ‘ATOMAkredieten’, waarbij voor de IVA Infrastructuur voor het afwerken van de ‘missing links’ en andere
noodzakelijke infrastructuurwerken een extra krediet voorzien wordt van 53.000.000 euro.
• In het kader van de begrotingscontrole 2006 werd op art. 363F7311 een bedrag van 23.600.000 euro
ingeschreven voor START-kredieten (Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de
luchthavenregio) voor het uitvoeren van algemene infrastructuurwerken in het kader van het STARTproject). Voor 2007 bedraagt het overeengekomen START-krediet op art. 363F7311 25.900.000 euro.

1356

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1359

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Basisallocatie 363F7312 : Werken en leveringen van bouwkundige en elektromechanische aard met
inbegrip van voorbereidende haalbaarheids- en uitvoeringsstudies met betrekking tot het
verkeersbeheer in de grootstedelijke gebieden Brussel, Antwerpen en Gent, o.a. ten voordele van de
doorstroming van het openbaar vervoer op de voorstedelijke vervoersassen en de uitbouw van
grootstedelijke multimodale verkeersinformatie- en beheerscentra met inbegrip van de
daarbijhorende specifieke hard- en software, ten behoeve van het departement, het agentschap
Infrastructuur en de Vlaamse Vervoersmaatschappij (VVM)-De Lijn van het beleidsdomein Mobiliteit
en Openbare Werken.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
2429
3899

99,3
100,0

2005
Uitvoering %
2429
1672

2006
Krediet

100,0
100,0

2007
Krediet
2429
2429

2429
2429

Het betreft hier een verderzetting van het gevoerde constant beleid in 2006.
Basisallocatie 363F7313 : Investeringsuitgaven m.b.t. de tenlastename door het Vlaamse gewest van
het stedelijk/gemeentelijk aandeel in de projecten van het Masterplan Antwerpen.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
0
0

0
0

2005
Uitvoering %
2000
1834

2006
Krediet

100,0
100,0

2007
Krediet
0
1000

0
0

Financiële tussenkomst van het Vlaamse gewest voor het aandeel van steden/gemeenten in de projecten van
het Masterplan Antwerpen.
Uit de praktijk is gebleken dat diverse steden en gemeenten het opgelegde tempo inzake investeringen die
het Vlaamse Gewest in het kader van het Masterplan Antwerpen wil doen op hun grondgebied, niet kunnen
volgen. De steden en gemeenten kunnen op dergelijke korte termijn de financiële verplichtingen verbonden
met hun aandeel in de werken niet nakomen, en bovendien kunnen ze niet expliciet verplicht worden om
investeringsuitgaven te doen omdat het Vlaamse gewest of de VVM-De Lijn infrastructuurwerken plannen.
Daarom wordt beslist om een financiële tussenkomst door het Vlaamse gewest te verlenen voor het aandeel
van steden en gemeenten in de projecten van het Masterplan Antwerpen.
Het betreft hoofdzakelijk infrastructuurwerken voor de vervanging of ontdubbeling van rioleringen
(gescheiden rioleringsstelsel), het aanbrengen van straatmeubilair, de aanleg van voetgangerszones en
voetpaden ('stoepenplan'), enz. In 2005 werd hiervoor 2.000.000 euro GVK ingeschreven. Om de financiële
verplichtingen van deze vastlegging te kunnen nakomen diende in 2006 nog een GOK van 1.000.000 euro te
worden ingeschreven. Voor 2007 wordt geen krediet (GVK/GOK) meer voorzien op art. 363F7313 en wordt
dit artikel opnieuw op 0 (nul) gezet in de begroting.
Basisallocatie 363F7314 : Investeringsuitgaven in het kader van het vroegere Cargovilfonds.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
-----

-----

2005
Uitvoering %
8376
402

26,4
100,0

2006
Krediet

2007
Krediet
7597
4131

2670
2500

Het betreft hier een artikel ingevoerd bij de begrotingscontrole 2005 voor het beheer, de uitrusting,
geschiktmaking, onderhoud en aankoop van gronden ter uitvoering van de zogenaamde ‘Cargoviloperatie’ in
het kader van de reconversie van de Cargovil-industriesite te Vilvoorde.
Bij de budgetcontrole 2006 werd een krediet van 7.597.000 euro GVK en 4.131.000 euro GOK
ingeschreven.
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Voor 2007 wordt dit krediet voorlopig op 5.000.000 euro GVK en 4.000.000 euro GOK geraamd. Het
definitief krediet zal worden ingeschreven in het kader van de begrotingscontrole 2007.

Basisallocatie 363F7315 : Investeringsuitgaven ten behoeve van een veilige schoolomgeving.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
-----

-----

2005
Uitvoering %
13200
211

2006
Krediet

100,0
99,9

2007
Krediet
0
5000

0
5000

Het betreft hier een artikel ingevoerd bij de begrotingscontrole 2005 voor het veiliger maken van de
schoolomgevingen in Vlaanderen door het invoeren van een ‘zone 30’.
Het federaal ministerieel besluit d.d. 26 april 2004 bepaalt dat, behoudens te motiveren uitzonderingen, tegen
1 september 2005 in alle schoolomgevingen een ‘zone 30’ dient gerealiseerd. Wat de uitvoering van deze
maatregel betreft, heeft de toenmalige administratie Wegen en Verkeer reeds heel wat stappen ondernomen.
In de meeste gevallen heeft een te realiseren ‘zone 30’ niet enkel betrekking op gewestwegen, maar tevens
op gemeentewegen. De federale regering bepaalt niet wie in dat geval het initiatief moet nemen en wie de
eindverantwoordelijkheid draagt. In de praktijk neemt het Vlaamse gewest vooral het voortouw wanneer de
schooluitgang op de gewestweg ligt.
Aangezien de aanpassingen uiterlijk tegen 01/09/2005 dienden te gebeuren werd voor 2006 op dit
begrotingsartikel enkel nog GOK voorzien en werd het krediet van 13.200.000 euro GVK opnieuw
overgeheveld naar art. 363F6301 op het VIF.
Ook voor 2007 dient nog GOK te worden voorzien om aan de financiële verplichtingen van de vastleggingen
uit 2005 te kunnen voldoen.
Basisallocatie 363F7316 : Investeringsuitgaven ter bevordering van de doorstroming van het openbaar
vervoer.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
-----

-----

2005
Uitvoering %
-----

-----

2006
Krediet

2007
Krediet
22000
2000

24000
8000

Voor 2006 werd voor dit nieuwe begrotingsartikel een krediet van 18.000.000 euro overgeheveld van het
begrotingsartikel 363F7311 voor de aanleg van ca. 25 km aan afzonderlijke busbanen (met de bijhorende
verkeerssignalisatie) voor een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer, meer bepaald voor de
lijnbussen van de Vlaamse Vervoersmaatschappij (VVM)-De Lijn en tevens een extra krediet van 4.000.000
euro voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer in het kader van het START-project
(Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de luchthavenregio).
In 2007 wordt op art. 363F7316 een krediet van 24.000.000 euro GVK voorzien om deze projecten te
verwezenlijken.
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Basisallocatie 363F7343 : Investeringsuitgaven in het kader van co- en pré-financiering door het
Vlaams gewest van spoorwerken uitgevoerd door de NMBS en de kosten verbonden aan specifieke
studies.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
1492
792

99,7
72,9

2005
Uitvoering %
492
89

18,0
99,7

2006
Krediet

2007
Krediet
770
770

15000
5000

Co- en pré-financiering door het Vlaams gewest van spoorwerken uitgevoerd door de NMBS
Het samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brussels
hoofdstedelijk gewest met betrekking tot het meerjareninvesteringsplan van de NMBS, goedgekeurd bij
decreet in maart 2002, voorziet in de mogelijkheid van pré- en co-financiering voor de uitvoering van
infrastructuurprojecten door de NMBS.
Het betreft hier de financieringskosten ten laste van het Vlaams gewest om specifieke infrastructuurprojecten
van de NMBS, die een belangrijk economisch voordeel kunnen opleveren voor het Vlaams gewest, en die op
langere termijn in het uitvoeringsprogramma van de NMBS zijn ingeschreven, vervroegd of versneld te laten
uitvoeren.
Door deze financieringstechniek kan de mobiliteitsafwikkeling binnen het Vlaamse gewest beter gestuurd
worden.
In het kader van de pré- en co-financiering van infrastructuurwerken van de NMBS voorziet het Vlaams
gewest in een financiële tussenkomst in een aantal welbepaalde projecten, voor 2007 wordt hiervoor
15.000.000 euro GVK voorzien.
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PROGRAMMA 364F
WATERWEGEN ENZEEWEZEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
2005
2006
2007
Begroot
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
44.180
79,99
19.363
70,12
5.968
5.968

AO
TO

2. UITGAVEN

Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

343.799
310.825

99,52
96,12

2005
Uitvoering %

290.121
393.414

98,20
99,99

2006
Krediet
211.254
236.988

2007
Krediet
185.879
201.590

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen
A.1 Strategische doelstellingen voor de havens
Een strategische doelstelling voor de havens is het verminderen van de aanloopkosten van schepen naar de
Vlaamse zeehavens om hun aandeel in de range Le Havre Hamburg te verhogen, zonder afbreuk te doen aan
de veiligheidscontouren.
In de rand wordt verwezen naar de strategische doelstelling die stelt dat het aandeel van de kustvaart in het
totaal van het goederenvervoer betekenisvol moet stijgen.
De kosten voor de aanloop naar de havens zijn een belangrijke factor voor de reders om voor een bepaalde
haven te kiezen. Het hoeft dan ook geen betoog dat deze kostprijs een belangrijke factor is voor het aandeel
van de Vlaamse havens in de goederenoverslag in de range Hamburg-Le Havre. Dit geldt evenzeer voor de
kustvaart (Short Sea Shipping). Er mag verwacht worden dat dit aandeel en ook het goederenvervoer verder
landinwaarts gunstig kan beïnvloed worden door de aanloopkosten te drukken. Dit mag echter in geen geval
ten koste gaan van de veiligheidsgraad. Eén calamiteit kan aanzienlijke negatieve maatschappelijke effecten
hebben, ook op de concurrentiepositie van één of meer Vlaamse zeehavens.
In historisch perspectief staat de welvaart in Vlaanderen in nauw verband met de bloei van haar zeehavens.
De zeehavens zijn de economische poorten voor Vlaanderen. Langs deze poorten worden de producten aanen afgevoerd. Zij vormen aldus een essentieel onderdeel van het economisch gebeuren. De havens creëren
economisch toegevoegde waarde en vormen een belangrijk aandeel in de tewerkstelling zowel direct als
indirect. Hierdoor creëren zij een belangrijk aandeel in de welvaart van de Vlaamse bevolking. Om deze
troef voluit te valoriseren is het noodzakelijk om over een goede toegankelijkheid en adequate
basisinfrastructuur te beschikken.
Met goede toegankelijkheid wordt zowel de maritieme toegankelijkheid bedoeld als de verbindingen naar het
hinterland via diverse modi.
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De zeehavens vragen een grote actualisatie en optimalisatie van de basisinfrastructuur. In het bijzonder de
grote vraag naar aanmeerinfrastructuur voor de zeesluizen betekent een ommezwaai in de infrastructuurbehoefte met enorme budgettaire gevolgen.

Just-in-time, world around the clock en serial in sequence zijn basisprincipes voor de containervaart
waardoor overslag steeds meer moet kunnen gerealiseerd worden voor de zeesluizen.
De verruiming en het daaruit voortvloeiende onderhoud van de maritieme toegangswegen tot onze Vlaamse
zeehavens is een belangrijke opgave voor het Vlaams Gewest.
De havenontwikkelingen en de hinterlandverbindingen moeten zodanig op elkaar afgestemd worden dat de
huidige en toekomstige goederenstromen kunnen verwerkt worden. Hierin moeten zowel de binnenvaart als
het spoor een belangrijke rol spelen gezien de bestaande congestieproblemen op de weg. Het gecombineerd
vervoer dient in dit verband verder gestimuleerd te worden.
A.2 Strategische doelstellingen voor de waterbeheersing
De strategische doelstelling voor de waterbeheersing is het onderzoek en de studie van de nog te realiseren
veiligheidswerken na de afwerking van de kustverdediging. Naast het vervoer over water is de afvoer van het
water en het beheersen van de waterpeilen en de afvoerdebieten een zeer belangrijke functie van de
waterweg. Voor de zeewering staat deze functie in rechtstreeks verband met de beveiliging tegen
overstromingen.
B. Operationele doelstellingen
B.1 Operationele doelstellingen van de havens
•
•

•

•

Een doelmatige en veilige toegang tot de havens verzekeren en versterken; in de mate van het mogelijke
de toegang aanpassen aan de gewenste economische diepgang
Het realiseren (basisinfrastructuur) en ondersteunen (haveninterne basinfrastructuur en
uitrustinginfrastructuur) van de bouw van haveninfrastructuur in overleg met de havenbesturen rekening
houdend met de complementariteit van de investeringen en de gelijkwaardige behandeling van de havens
en het Vlaamse beleidskader dat voortvloeit uit het havendecreet

Het uitgangspunt van het havendecreet met betrekking tot de financiering van
haveninfrastructuur en van de maritieme toegangswegen is dat de Vlaamse overheid
verantwoordelijk is voor het vrijwaren van de maritieme toegangswegen en de aanleg en de
instandhouding van de basisinfrastructuur van de Vlaamse zeehavens. Daartegenover staat dat
de havenbedrijven een grotere verantwoordelijkheid krijgen inzake de aanleg van commerciële
infrastructuur. Daarenboven legt het havendecreet de verantwoordelijkheid voor het onderhoud
en exploitatie van de basisinfrastructuur (sluizen en kanaaldokken) bij het Vlaamse gewest.
De maritieme toegangswegen tot de Vlaamse havens onderhouden, de lopende verdieping van de
Westerschelde en de vaarpassen in zee worden verder gerealiseerd. De natuurcompensaties en het
flankerend veiligheidsbeleid wordt verder gezet en waar mogelijk versterkt.

Doelgroep
•
•
•
•

De vier Vlaamse havenbedrijven, Autonoom Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen, Gemeentelijk
havenbedrijf Gent GAB, de Maatschappij van de Brugse Zeevaart inrichtingen: Brugge - Zeebrugge en
het Autonoom gemeentelijk havenbedrijf Oostende AGHO
De maritieme verladers, de industrie, de agenturen, de reders van de zeevaart en de binnenvaart
De Vlaamse en Noordwest Europese bevolking ten einde hen aanvoer- en afvoerhavens te leveren die
kunnen instaan voor de bevoorrading en de export van goederen naar en uit dit hinterland
De recreanten, milieugroeperingen en gebruikers van de havens en de aanpalende buffergebieden

Goederentransport via de maritieme toegangswegen, vaarpassen en kanalen, zelfs tot diep in het Europese
hinterland, is voor de omgeving de meest milieuvriendelijke transportmodus die bovendien in staat is
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massale goederenstromen wereldwijd te verspreiden. Daarenboven kan deze transportmodus een bijdrage
leveren om mondiaal tot een betere verdeling van de welvaart te komen en armoede in ontwikkelingslanden
te verhelpen.

B.2 Operationele doelstellingen voor de waterbeheersing
•
•
•
•
•
•

Het afwerken van het beleidsplan voor de zeewering.
Het opstellen van een algemeen veiligheidsniveau voor Vlaanderen.
Het uitvoeren van het kustactieplan
De verdere uitbouw van het hydrologisch informatiecentrum
Het herstellen van stormschade zodat de infrastructuur operationeel gehouden wordt.
Het realiseren van het verdrag met Nederland omtrent de gegarandeerde waterdebieten.

Doelgroep
• De ganse bevolking.
• De aangelanden van de waterwegen en de kustbewoners.
• De Nederlandse overheid.
• De watermaatschappijen.
C. De instrumenten
C.1 Instrumenten voor de havens
•
•
•
•
•

Het opdragen en doen uitvoeren van werken door aannemers die in hoofdzaak geselecteerd worden via
openbare aanbestedingen en offerteaanvragen
Het subsidiëren van de vier Vlaamse havenbedrijven voor werken uit te voeren door aannemers die in
hoofdzaak geselecteerd worden via openbare aanbestedingen en offerteaanvragen
Het afsluiten van beheersovereenkomsten met de havenbedrijven voor het uitvoeren van opdrachten en
taken die door hen worden uitgevoerd waar het Vlaamse gewest met deze taken belast is
Het eigen personeel dat de Havenbedrijven bijstaat in de opmaak en op de uitvoering van projecten
Het samenwerken met andere overheden en organisaties en het verstrekken van middelen en personeel
voor de opmaken van strategische plannen en allerlei voorbereidende studies, alsmede voorde realisatie
van grensoverschrijdende projecten (Langetermijnvisie Westerschelde, Kanaal Gent-Terneuzen).

Beoogd effect
•
•
•
•

Het aandeel van de maritieme overslag en industrialisatie in Vlaanderen als onderdeel van de havens
gelegen in de Hamburg - Le Havre range te doen stijgen.
Meewerken via Shortsea shipping verkeer aan een oplossing voor het mobiliteitsverkeer en de congestie
op de Europese wegen;
Het ter beschikking stellen van gepaste infrastructuur en geschikte waterwegen, aangepast aan de huidige
economische vereisten.
Het streven naar een maximaal gebruik en valorisatie van de maritieme toegangswegen en havens, ten
einde de centra van de Europese unie zo dicht mogelijk via maritieme zeevaart te bereiken, om de
milieulast door vrachtwagentransport te beperken en de Europese bevolking over de meest economisch
verantwoorde transportmodi te laten beschikken.

Indicatoren
•

Vaststellen dat het marktaandeel van de vervoerde goederen via de maritieme toegangswegen en de
overslag in de havens toeneemt in vergelijking met de andere transportmodi over het land (met
uitzondering van het transport via milieuvriendelijke dragers); de hinterlandzone kan immers via de
Vlaamse havens op een economische en verantwoorde wijze bereikt worden.
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Vaststellen dat de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde in en respectievelijk van de
havengebieden en omgevende bedrijventerreinen toeneemt.

C.2 Instrumenten voor de waterbeheersing
•

Het opdragen en doen uitvoeren van werken door aannemers die in hoofdzaak geselecteerd worden via
openbare aanbestedingen of offerte-aanvragen.
Het afsluiten van verdragen met aangrenzende staten (Nederland).
Het veiligheidsplan dat bepaalt waar welke veiligheid wordt geboden.
Het eigen personeel dat enerzijds instaat voor bewaking en toezicht op de uitgevoerde werken en
anderzijds de projectstudies opmaakt.

•
•
•

Beoogd effect
Het vermijden van schade bij stormen vanuit de zee.
Indicatoren
•
•
•

Het aantal dijkbreuken per jaar.
Het aantal noodingrepen per jaar.
Het aantal keren dat waterschade wordt opgelopen door bewoners bij het overstromen van de zeedijken
in relatie tot het aantal stormen en bij het buiten de oevers treden van rivieren bij hoge afvoerdebieten.

D. Prestaties, prestatiedrijvers, budgettaire paramaters
D.1 Prestaties voor de havens
Prestaties
•
•

Het verzekeren van een geschikte en economisch verantwoorde gepaste diepgang naar de Vlaamse
zeehavens
Verder uitbouwen, naargelang de realistisch economische behoeften, van de basisinfrastructuur;

Prestatiedrijvers
De beschikbare en ingezette personele en financiële middelen.
D.2. Prestaties voor de waterbeheersing
Prestaties
•

Het percentage dat gerealiseerd wordt van het kustverdedigingsplan.

Prestatiedrijvers
De beschikbare en ingezette financiële en personele middelen.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Artikel 264F0600: Diverse ontvangsten
Begroot
AO
TO

2004
Uitvoering % Begroot
50
2.122

2005
2006
Uitvoering %
Begroot BC
50
663%

2007
Raming
50.

Deze basisallocatie heeft betrekking op het departement Mobiliteit en Openbare Werken alsook het
agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en wordt ingevolge BBB dan ook opgesplitst in 2
nieuwe basisallocaties.
Artikel 264F0601: Diverse ontvangsten (Departement MOW)
Begroot

2004
Uitvoering % Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot BC

2007
Raming

AO
TO

25

Op deze basisallocatie worden allerhande ontvangsten die niet op andere basisallocaties kunnen worden
aangerekend, aangerekend. Het gaat daarbij om toevallige ontvangsten die niet wettelijk of decretaal
geregeld zijn. Voor het departement Mobiliteit en Openbare werken wordt voor 2007 een bedrag van 25
dEuro ingeschreven.
Artikel 264F0602: Diverse ontvangsten (IVA MDK)
Begroot

2004
Uitvoering % Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot BC

2007
Raming

AO
TO

25

Op deze basisallocatie worden allerhande ontvangsten die niet op andere basisallocaties kunnen worden
aangerekend, aangerekend. Het gaat daarbij om toevallige ontvangsten die niet wettelijk of decretaal
geregeld zijn. Voor het IVA MDK wordt voor 2007 een bedrag van 25 dEuro ingeschreven.
Artikel 264F1200: Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het Ministerie
van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de
centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort
Begroot
AO
TO

2004
Uitvoering % Begroot
2
500

2005
2006
Uitvoering %
Begroot BC
2
50

2007
Raming
2

Deze basisallocatie heeft betrekking op het departement Mobiliteit en Openbare Werken alsook het
agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en wordt ingevolge BBB dan ook opgesplitst in 2
nieuwe basisallocaties.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1364

1367

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Artikel 264F1201: Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het Ministerie
van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de
centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort (Departement MOW)
Begroot

2004
Uitvoering % Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot BC

2007
Raming

AO
TO

1

Op deze basisallocatie worden de teruggestorte, teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende
voorheffing door het federaal Ministerie van Financiën, aangerekend. Voor het departement Mobiliteit en
Openbare Werken wordt een bedrag van 1 dEuro ingeschreven voor 2007.
Artikel 264F1202: Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het Ministerie
van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de
centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort (IVA MDK)
Begroot

2004
Uitvoering % Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot BC

2007
Raming

AO
TO

1

Op deze basisallocatie worden de teruggestorte, teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende
voorheffing door het federaal Ministerie van Financiën, aangerekend. Voor het IVA MDK wordt een bedrag
van 1 dEuro ingeschreven voor 2007.
Artikel 264F2800: Ontvangsten uit verhuringen, uit cijnzen en retributies ingevolge vergunningen
m.b.t. gebruik van het openbaar domein
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
3.678
99,81
2.299
68,91
1.600

Deze basisallocatie heeft betrekking op het departement Mobiliteit en Openbare Werken alsook het
agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en wordt ingevolge BBB dan ook opgesplitst in 2
nieuwe basisallocaties.
Artikel 264F2801: Ontvangsten uit verhuringen, uit cijnzen en retributies ingevolge vergunningen
m.b.t. gebruik van het openbaar domein (Departement MOW)
Begroot

2004
Uitvoering % Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot BC

2007
Raming

AO
TO

699

Op deze basisallocatie worden de ontvangsten uit verhuringen, cijnzen en retributies ingevolge vergunningen
m.b.t. het gebruik van het openbaar domein die betrekking hebben op de maritieme toegangswegen,
aangerekend. Voor 2007 wordt een bedrag van 699 dEuro ingeschreven.
Artikel 264F2802: Ontvangsten uit verhuringen, uit cijnzen en retributies ingevolge vergunningen
m.b.t. gebruik van het openbaar domein (IVA MDK)
Begroot
AO
TO

2004
Uitvoering % Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot BC

2007
Raming
901
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Op deze basisallocatie worden de ontvangsten uit verhuringen, cijnzen en retributies ingevolge vergunningen
m.b.t. het gebruik van het openbaar domein geïnd door het IVA MDK, aangerekend. Voor 2007 wordt een
bedrag van 901 dEuro ingeschreven.
Artikel 264F2810: Ontvangsten uit strandconcessies, uit de jaarlijkse cijns van het windturbinepark
Zeebrugge, uit de concessiegelden van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
1.165
14,59
1.125
99,20
825

Deze basisallocatie heeft betrekking op het departement Mobiliteit en Openbare Werken alsook het
agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en wordt ingevolge BBB dan ook opgesplitst in 2
nieuwe basisallocaties.
Artikel 264F2870: Ontvangsten uit de concessiegelden van de NV Maatschappij van de Brugse
Zeevaartinrichtingen
Begroot

2004
Uitvoering % Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot BC

2007
Raming

AO
TO

743

Op dit artikel wordt de ontvangst van de concessiegelden van de NV Maatschappij van de Brugse
Zeevaartinrichtingen aangerekend. Een bedrag van 743 dEuro (d.i. het bedrag van de concessie) wordt voor
2007 ingeschreven.
Artikel 264F2871: Ontvangsten uit strandconcessies
Begroot

2004
Uitvoering % Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot BC

2007
Raming

AO
TO

82

Op dit artikel worden de ontvangsten uit strandconcessies aangerekend. Een bedrag van 82 dEuro wordt voor
2007 ingeschreven.
Artikel 264F3691: Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer
van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken van
Hoven en Rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten ingevolge
bestekken
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
200
92,50
200
3,00

2007
Raming
90

Deze basisallocatie heeft betrekking op het departement Mobiliteit en Openbare Werken alsook het
agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en wordt ingevolge BBB dan ook opgesplitst in 2
nieuwe basisallocaties.
Artikel 264F3694: Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer
van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken van
Hoven en Rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten ingevolge
bestekken (departement MOW)
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2006
Begroot BC

2007
Raming

AO
TO

45

Voor de ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer van het openbaar
domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken en ingevolge terugstortingen
door aannemers wordt een bedrag van 45 dEuro ingeschreven voor het departement Mobiliteit en Openbare
Werken. Het gaat daarbij om een ontvangst die op voorhand niet in te schatten valt.
Artikel 264F3695: Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer
van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken van e
Hoven en Rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten ingevolg
bestekken (IVA MDK)
Begroot

2004
Uitvoering % Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot BC

2007
Raming

AO
TO

45

Voor de ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer van het openbaar
domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken en ingevolge terugstortingen
door aannemers wordt een bedrag van 45 dEuro ingeschreven voor het IVA MDK. Het gaat daarbij om een
ontvangst die op voorhand niet in te schatten valt.
Artikel 264F3692: Ontvangsten uit inkomsten van watervangen en ontvangsten vanwege de
havenbedrijven

AO
TO

2004
2005
2006
2007
Begroot
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
16.164
94,93
3.709
75,30
2.800
2.800

r
Voor de ontvangsten uit inkomsten van watervangen en ontvangsten vanwege de havenbedrijven wordt voo
2007 een bedrag van 2.800 dEuro ingeschreven, d.i. het krediet onder constant beleid.
Artikel 264F7612: Ontvangsten uit opbrengst van verkoop en terugbetaling van gronden van het
Vlaams Gewest en in de Waaslandhaven

AO
TO

2004
2005
2006
2007
Begroot
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
20.500
70,55
10.045
73,04
500

500

Ingevolge de wet Chabert is de grondverwerving en het beheer van de haventerreinen op de linkeroever
(Waaslanhaven) toevertrouwd aan de Maatschappij voor Grond- en industrialisatiebeleid die op zijn beurt
wat de gronden binnen de maritieme zone betreft, doorgeeft aan het Havenbedrijf Antwerpen.
De gronden van dit havengebied werden destijds verworven door het Vlaams Gewest en de verwerving van
nieuwe gronden wordt thans mee gefinancierd door het Vlaams Gewest. Naargelang de gronden in gebruik
worden genomen door o.a. industrie- en overslagbedrijven dient de maatschappij gefaseerd terugbetaling te
doen aan het Vlaams Gewest, d.i. de helft binnen het eerste jaar na ingebruikname en de helft binnen het
tweede jaar. Voor 2007 wordt de ontvangst geraamd op 500 dEuro.
Artikel 264F7632: Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest
Begroot
AO
TO

2004
Uitvoering % Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot BC

2007
Raming
1
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Op deze basisallocatie worden de ontvangsten uit de verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest
aangerekend. Voor 2007 wordt de ontvangst op 1 dEuro gezet, d.i. constant beleid.
Artikel 264F7700: Ontvangsten uit de verkoop van roerende goederen aangekocht met middelen van
het VIF of met kredieten die naar het VIF zijn overgeheveld (artikel 6, §1, X, 1 tot en met 5 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd door de bijzonder wet van 8 augustus 1988), uit
sponsering, uit sponsering, uit de toepassing van samenwerkingsakkoorden met andere overheden,
rechtspersonen en particulieren
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
1.300
3,23
1.300
3,38
100

Deze basisallocatie heeft betrekking op het departement Mobiliteit en Openbare Werken alsook het
agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en wordt ingevolge BBB dan ook opgesplitst in 2
nieuwe basisallocaties.
Artikel 264F7701: Ontvangsten uit de verkoop van roerende goederen aangekocht met middelen van
het VIF of met kredieten die naar het VIF zijn overgeheveld (artikel 6, §1, X, 1 tot en met 5 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd door de bijzonder wet van 8 augustus 1988), uit
sponsering, uit sponsering, uit de toepassing van samenwerkingsakkoorden met andere overheden,
rechtspersonen en particulieren (Departement MOW)
Begroot

2004
Uitvoering % Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot BC

2007
Raming

AO
TO

50

Op deze basisallocatie worden o.a. de terugstortingen vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging
aangerekend. Voor 2007 werd t.b.v. het departement Mobiliteit en Openbare Werken een bedrag van 50
dEuro ingeschreven.
Artikel 264F7702: Ontvangsten uit de verkoop van roerende goederen aangekocht met middelen van
het VIF of met kredieten die naar het VIF zijn overgeheveld (artikel 6, §1, X, 1 tot en met 5 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd door de bijzonder wet van 8 augustus 1988), uit
sponsering, uit sponsering, uit de toepassing van samenwerkingsakkoorden met andere overheden,
rechtspersonen en particulieren (IVA MDK)
Begroot

2004
Uitvoering % Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot BC

2007
Raming

AO
TO

Op deze basisallocatie worden o.a. de terugstortingen vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging
aangerekend. Voor 2007 werd t.b.v. het IVA MDK een bedrag van 50 dEuro ingeschreven.
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2. UITGAVEN
Basisallocatie 364F1250: Milieuheffingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van baggerwerken en
de aanleg, het beheer en de exploitatie van baggerstortterreinen en ingevolge de aanleg, het beheer en
de exploitatie van waterwegen, havens en maritieme toegangswegen
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
554
554

46,17
46,17

2005
Uitvoering %
145
145

2006
Krediet

100
100

2007
Krediet
281
281

Deze basisallocatie heeft betrekking op twee entiteiten m.n. het departement Mobiliteit en Openbare Werken
en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en werd dan (ingevolge BBB) ook opgesplitst in
twee nieuwe basisallocaties 364F1270 en 364F1271.
Basisallocatie 364F1270: Milieuheffingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van baggerwerken en
de aanleg, het beheer en de exploitatie van baggerstortterreinen en ingevolge de aanleg, het beheer en
de exploitatie van waterwegen, havens en maritieme toegangswegen
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK
GVK
GOK

100
100

Op deze basisallocatie worden voortaan de milieuheffingen i.v.m. baggerwerken en op waterverontreiniging
m.b.t de maritieme toegangswegen, vereffend. Voor 2007 werd op deze nieuwe basisallocatie een bedrag van
100 dEuro ingeschreven.
Basisallocatie 364F1271: Milieuheffingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van baggerwerken en
de aanleg, het beheer en de exploitatie van baggerstortterreinen en ingevolge de aanleg, het beheer en
de exploitatie van de kustjacht- en vissershavens
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK
GVK
GOK

181
181

Op deze basisallocatie worden de milieuheffingen i.v.m. baggerwerken en op waterverontreiniging ten laste
van het IVA MDK, vereffend. Voor 2007 is op deze basisallocatie een bedrag van 181 dEuro ingeschreven.
Basisallocatie 364F1252: Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest beheerd
door AWZ
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
746
746

88,79
88,79

2005
Uitvoering %
513
513

100
100

2006
Krediet

2007
Krediet
317
317

Deze basisallocatie heeft betrekking op twee entiteiten m.n. het departement Mobiliteit en Openbare Werken
en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en werd dan (ingevolge BBB) ook opgesplitst in
twee nieuwe basisallocaties 364F1270 en 364F1271.
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Basisallocatie 364F1272: Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest m.b.t.
de maritieme toegangswegen
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK
GVK
GOK

212
212

Ten behoeve van de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest m.b.t. de maritieme
toegang wordt voor 2007 een bedrag van 212 dEuro ingeschreven.
Basisallocatie 364F1273: Onroerende voorheffing op het patrimonium beheerd door het IVA
Maritieme Dienstverlening en Kust
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK
GVK
GOK

105
105

Ten behoeve van de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest beheerd door het
IVA MDK is voor 2007 een bedrag van 105 dEuro ingeschreven.
Basisallocatie 364F3122: Subsidie aan de havenbedrijven te behoeve van de havenkapiteindiensten die
expliciet kunnen toegewezen worden aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van
het milieu, in toepassing van art. 32, 33 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

13.292
5.768

100
96,59

2005
Uitvoering %

0
13.025

2006
Krediet

2007
Krediet
0
0

99,99

p.m.
p.m.

Deze basisallocatie wordt in 2007 pro memorie ingeschreven.
Basisallocatie 364F3124: Subsidie aan de autonome en gemeentelijke havenbedrijven voor de
instandhouding (m.i.v. het verwerken van specie) en het onderhoud voor het gedeelte van de
maritieme toegangsweg waaraan aanmeerinfrastructuur voor zee- en binnenschepen met het oog op
de overslag van goederen of het vervoer van personen is gelegen (conform art. 31, 33 en 34 van het
havendecret van 2 maart 1999); voor uitvoering van taken, prestaties, en activiteiten die nodig zijn
voor de instandhouding (m.i.v. het verwerken van specie) en het onderhoud en de exploitatie van de
zeesluizen, resp. de maritieme toegangswegen (excl. Het verwerken van specie (conform art. 29, 29 bis,
33 en 34, resp. art. 29, 29ter, 33 en 34 van het havendecreet)
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
546
246

99,91
0

2005
Uitvoering %
546
3.323

100
100

2006
Krediet
37.772
56.000

2007
Krediet
37.772
37.772

Op deze basisallocatie worden de exploitatiesubsidies aan de havenbedrijven aangerekend. Voor 2007 wordt
een bedrag van 37.772 dEuro in GVK ingeschreven, dit is het krediet onder constant beleid. Het GOK is
gedaald omdat alle achterstallige vergoedingen aan de havenbedrijven (deze waren achterstallig omdat
gewacht moest worden op groen licht van de Europese Commissie) nu zijn uitbetaald
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Basisallocatie 364F3431: Kosten verbonden aan sociale begeleiding ten behoeve van
investeringswerken in de Vlaamse zeehavengebieden
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
728
1.474

100
50.30

2005
Uitvoering %
20
20

2006
Krediet

100
100

2007
Krediet
124
124

124
124

Deze basisallocatie laat toe de kosten te betalen verbonden aan de realisatie van globale begeleidingsplannen
die in opdracht van de Vlaamse regering worden opgesteld, en omvatten voornamelijk specifieke studies,
enquêtes, communicatie en informatie naar de bevolking toe. Voor 2007 werd 124 dEuro, d.i. het krediet
onder constant beleid, voorzien.
Basisallocatie 364F3445: allerhande schadevergoedingen aan derden
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
635
3.635

69,17
89,02

2005
Uitvoering %
635
495

2006
Krediet

77,95
100

2007
Krediet
212
212

0
0

Deze basisallocatie heeft betrekking op twee entiteiten m.n. het departement Mobiliteit en Openbare Werken
en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. 212 dEuro werd overgeheveld naar artikel
369F3445 waar voortaan de schadevergoedingen aan derden verschuldigd door het departement of de IVA’s
zullen worden aangerekend.
Basisallocatie 364F4145: Terugstorting aan VFLD – Schadedossier Carolina
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK

2007
Krediet
374
374

Deze basisallocatie is in 2006 opgezet om de eenmalige terugstorting aan het VFLD betreffende het
schadedossier Carolina uit te voeren. In het verleden werd het schadedossier Carolina integraal door het
VFLD – fonds ten laste genomen. De Vlaamse regering besliste (VR2003/09.05/DOC.0419) dat 50% van de
schadesom aan het VFLD-fonds diende te worden terugbetaald. De kredieten worden in 2007 overgeheveld
ter compensatie naar basisallocatie 12.40 van programma 64.5.
Basisallocatie 364F4310: Subsidie voor werkingskosten van subregionale overlegorganen in de diverse
havengebieden in het Vlaams Gewest
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
248
248

100
25,00

2005
Uitvoering %
0
62

100

2006
Krediet

2007
Krediet
p.m.
62

248
248

Op verzoek van de havenbedrijven en één of meer gemeenten grenzend aan de havengebieden moet conform
artikel 28 van het Havendecreet een subregionaal overlegorgaan opgericht worden door de Vlaamse
regering. Deze basisallocatie werd gecreëerd om de oprichting en werking van de overlegorganen te
subsidiëren. In het verleden werd er enkel in Gent een SRO opgericht Het is de bedoeling dat voor alle
havens een SRO wordt opgericht en daartoe worden in 2007 de nodige budgetten voorzien, m.n. 248 dEuro
in GVK en GOK
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Basisallocatie 364F5111: Investeringen in de haven van Antwerpen in toepassing van de beslissing van
de Vlaamse regering dd. 13 november 1991, punt 52 met betrekking tot gronden Linkerschelde-oever
m.i.v. de nodige aankopen onteigeningen en de daaraan verbonden lasten en van de kosten verbonden
aan specifieke studies
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
2.800
600

100
86,66

2005
Uitvoering %
2.800
3.172

2006
Krediet

100
100

2007
Krediet
500
500

500
500

Ingevolge de beslissing van de Vlaamse regering van 13 november 1991-punt 52 dienen de inkomsten die
het Vlaamse Gewest ontvangt uit de verkoop van havengronden aan het Autonoom Havenbedrijf Antwerpen,
terug geïnvesteerd te worden in de Antwerpse haven. Die investeringen worden aangerekend op deze
basisallocatie. De inkomsten worden voor 2007 geraamd op 500 dEuro: er werd dan ook 500 dEuro in GVK
ingeschreven voor 2007 op deze basisallocatie.
Basisallocatie 364F6300: Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor
de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en
rioleringen
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
425
925

81,03
94,44

2005
Uitvoering %
500
434

2006
Krediet

99,00
99,77

2007
Krediet
200
200

0
100

Deze basisallocatie heeft betrekking op twee entiteiten m.n. het departement Mobiliteit en Openbare Werken
en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en werd dan (ingevolge BBB) ook opgesplitst.
Twee nieuwe basisallocaties werden gecreëerd binnen het programma Vlaams Infrastructuurfonds. Voor de
nog uitstaande encours werd 100 dEuro in GOK ingeschreven.
Basisallocatie 364F6370: Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor
de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en
rioleringen (departement MOW)
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK
GVK
GOK

100
50

Voor de verplaatsingskosten van kabels en leidingen die door het Gewest op haar domein bevolen worden,
worden subsidies verstrekt, die voor wat het departement Mobiliteit en Openbare Werken betreft, voortaan
zullen aangerekend worden op basisallocatie 364F6370. Voor 2007 wordt daartoe een bedrag van 100 dEuro
in GVK en 50 dEuro in GOK ingeschreven.
Basisallocatie 364F6371: Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor
de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en
rioleringen (IVA MDK)
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
100
50
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Voor de verplaatsingskosten van kabels en leidingen die door het Gewest op haar domein bevolen worden,
worden subsidies verstrekt, die voor wat het IVA MDK betreft, voortaan zullen aangerekend worden op
basisallocatie 364F6371. Voor 2007 wordt daartoe een bedrag van 100 dEuro in GVK en 50 dEuro in GOK
ingeschreven.

Basisallocatie 364F6321: Investeringssubsidies aan de lagere, door openbare besturen en autonome
gemeentelijke havenbedrijven beheerde havens ter ondersteuning van het beleid van het Vlaams
Gewest inzake zeehavens en subsidies aan havenbedrijven voor investeringen in haveninterne
basisinfrastructuur en uitrustingsinfrastructuur, m.i.v. de vervanging van technisch en economisch
achterhaalde constructies, conform art. 30 §1 van het havendecreet van 2 maart 1999 en de daaraan
verbonden kosten voor specifieke studies
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

26.635
17.600

100
99,36

2005
Uitvoering %

17.760
17.412

2006
Krediet

100
100

2007
Krediet

14.346
24.019

24.854
30.000

De implementatie van het havendecreet houdt in dat het Vlaams Gewest zich toespitst op de maritieme
toegankelijkheid en de hinterlandverbindingen, waar de havenbedrijven zich concentreren op de
uitrustingsinfrastructuur en de haveninterne basisinfrastructuur. Voor de uitrustingsinfrastructuur en de
haveninterne uitrustingsinfrastructuur kent het Gewest subsidies toe beperkt tot maximum 20 % van het
totale investeringsbedrag voor de haveninterne uitrustingsinfrastructuur en 50 % voor de haveninterne
basisinfrastructuur. Het voor 2007 ingeschreven budget voor deze subsidies bedraagt 24.854 dEuro; dit is het
krediet onder constant beleid. Bij de begrotingscontrole 2006 werd eenmalig ca 11 mio Euro overgeheveld
naar artikel 364F7110 t.b.v. de onteigening van het Zandeken, deze 11 mio werd nu opnieuw op deze
basisallocatie ingeschreven.
Basisallocatie 364F7110: Kosten verbonden aan de onteigeningen in het kader van het flankerend
sociaal beleid in de zeehavengebieden
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

13.730
3.000

100
100

2005
Uitvoering %

15.815
12.221

2006
Krediet

100
100

2007
Krediet

26.211
24.981

15.455
20.000

Op deze basisallocatie worden de kosten verbonden aan de onteigeningen in het kader van het flankerend
sociaal beleid in de zeehavengebieden, aangerekend. Het voor 2007 benodigde en ingeschreven krediet
bedraagt 15.455 dEuro in GVK en zal aangewend worden voor de verwerving van gronden in de Gentse
havenregio.
Basisallocatie 364F7314: Investeringsuitgaven in het kader van het vroegere Cargovilfonds
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %
5.000

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0

2.000
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Basisallocatie 364F7321: Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het
beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de zeehavens en de maritieme toegangswegen en in de
basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur uitgezonderd, confrom art. 2, 10° en 16° en art.
29 van het havendecreet van 2 maart 1999, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en de kosten
verbonden aan specifieke studies
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

124.167
119.082

100
98.60

2005
Uitvoering %

98.485
131.698

100
100

2006
Krediet
97.424
100.000

2007
Krediet
0
69.770

Deze basisallocatie heeft betrekking op twee entiteiten m.n. het departement Mobiliteit en Openbare Werken
en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en werd dan (ingevolge BBB) ook opgesplitst.
Voor de nog uitstaande encours werd 69.770 dEuro in GOK ingeschreven op dit artikel. Afhankelijk van de
binnenkomende facturen kan nog krediet overgeheveld worden van of naar andere basisallocaties.
Basisallocatie 364F7370: Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het
beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de zeehavens en de maritieme toegangswegen en in de
basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur uitgezonderd, confrom art. 2, 10° en 16° en art.
29 van het havendecreet van 2 maart 1999, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en de kosten
verbonden aan specifieke studies
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK

2007
Krediet
65.173
10.460

Het havendecreet stelt het Vlaams Gewest verantwoordelijk voor zowel de toegankelijkheid van de havens
van zeezijde als de ontsluiting van de Vlaamse havens naar het hinterland. Op deze basisallocatie worden de
uitgaven aangerekend voor de investeringen in maritieme toegankelijkheid en hinterlandontsluiting, evenals
voor de basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur uitgezonderd. Voor 2007 werd een krediet van
65.173 dEuro in GVK ingeschreven. Voorlopig werd 10.460 dEuro aan GOK ingeschreven voor 2007.
Basisallocatie 364F7371: Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het
beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de maritieme dienstverlening m.b.t. de aspecten
scheepvaartbegeleiding en Vlaamse Hydrografie, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en van
de kosten aan specifieke studies
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
11.955
4.500

Op deze basisallocatie worden projecten aangerekend voor het IVA MDK wat betreft VTS-investeringen
(Vessel Trafic Services) in de havengebieden en de maritieme toegangswegen enerzijds en de investeringen
om de infrastructuur van de Vlaamse Hydrografie en bijhorende gegevensverwerkingsprocessen operationeel
te houden en te actualiseren anderzijds. Voor 2007 werd een krediet van 11.955 dEuro in GVK ingeschreven.
Voorlopig werd 4.500 dEuro aan GOK ingeschreven voor 2007.
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Basisallocatie 364F7323: Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud inzake
waterbeheersingswerken aan de kust, op de waterwegen en rivieren, al dan niet aan tij onderhevig, en
hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en onteigeningen voor de uitvoering van de werken
en de daaraan verbonden lasten en van de kosten verbonden aan specifieke studies
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

34.509
54.735

100
97.18

2005
Uitvoering %

34.509
34.656

100
100

2006
Krediet
20.493
20.218

2007
Krediet
0
14.000

Deze basisallocatie heeft betrekking op twee entiteiten m.n. het departement Mobiliteit en Openbare Werken
en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en werd dan ook (ingevolge BBB) opgesplitst.
Voor de nog uitstaande encours werd 14.000 dEuro ingeschreven op dit artikel. Afhankelijk van de
binnenkomende facturen kan nog krediet overgeheveld worden van of naar andere basisallocaties.
Basisallocatie 364F7372: Investeringsuitgaven ter ontwikkeling, actualisering, verbetering en aankoop
van onderzoeks- en meetinfrastructuur en uitgaven verbonden aan specifieke studies betreffende
waterbeheer en waterbeheersing
Krediet

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK
GVK
GOK

3.446
1.200

Op deze nieuwe basisallocatie worden voortaan de investeringen t.b.v. het Waterbouwkundig Laboratorium
aangerekend. Het WLH staat op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande
wijze in voor kennis, kennisproducten en advies op het gebied van watersystemen, ter ondersteuning van de
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, zoals bijvoorbeeld het in kaart brengen van overstromingsrisico’s
en –uitgestrektheid, het in kaart brengen van effecten van mogelijke ingrepen in en langs de rivier, de
opmaak en verspreiding van voorspellingen voor stromen, grote wasdebieten en laagwaterperiodes, enz.
Het voor 2007 ingeschreven krediet bedraagt 3.446 dEuro in GVK. Er werd voorlopig 1.200 dEuro aan GOK
voorzien voor 2007.
Basisallocatie 364F7373: Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud inzake
waterbeheersingswerken aan de kust en hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en
onteigeningen voor de uitvoering van de werken en de daaraan verbonden lasten en van de kosten
verbonden aan specifieke studies
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
15.554
5.018

Op de nieuw gecreëerde basisallocatie 364F7373 worden investeringen aangerekend betreffende o.a. het
geïntegreerd beheer van kustgebieden, de renovatie van zeedijken, diverse waterbeheersingsprojecten, AWZplan, monitoring van kustgebieden,…
Hierbij wordt niet enkel aandacht geschonken aan noodzakelijke ingrepen op bestaande harde en zachte
infrastructuur, zijnde dijken, duinen en strand, maar tevens aan de voorbereidende studies en
monitoringprogramma’s. Het voor 2007 ingeschreven krediet bedraagt 15.554 dEuro in GVK. Er werd
voorlopig 5.018 dEuro aan GOK voorzien voor 2007.
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Basisallocatie 364F7324: Investeringen en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid
van de Vlaamse Gemeenschap inzake de basisinfrastructuur van de kustjachthavens en
handelshavens, inclusief visserij met uitzondering van havengedeelten beheerd door de MBZ in
Zeebrugge en door AGHO in Oostende, desgevallend de maritieme toegangswegen hiertoe, m.i.v. de
nodige aankopen en onteigeningen en van de kosten verbonden aan specifieke studies, doch met
uitzondering van de uitrustingsinfrastructuur in de jachthavens
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
8.000
3.000

100
68,61

2005
Uitvoering %
8.000
4.795

100
100

2006
Krediet

2007
Krediet
8.000
7.000

8.000
7.000

Op deze basisallocatie worden investeringen en de kosten voor buitengewoon onderhoud aangerekend inzake
de basisinfrastructuur van de kustjachthavens en handelshavens.
Het voor 2007 ingeschreven krediet bedraagt 8.000 dEuro in GVK en 7.000 dEuro in GOK. Dit is het krediet
onder constant beleid.
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PROGRAMMA 366F
ADMINISTRATIE ONDERSTEUNENDE STUDIES EN OPDRACHTEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
340
90
340
60
285

285

2. UITGAVEN
2004
Uitvoering %
0
0
4.908
100
4.908
95,40

Krediet
NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering %
0
0
4.967
84,95
4.908
1,37

Krediet

2006
Krediet
0
5.042
5.042

2007
Krediet
0
5.042
5.042

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
1. ONTVANGSTEN
De ontvangsten zijn beperkt en betreffen het onderzoek van kunstwerken, beproeven van materialen,
topografische opmetingen en geotechnisch onderzoek
2. UITGAVEN
A Strategische doelstellingen
Het programma beoogt het instandhouden ten behoeve van de burger/gebruiker van de elektrische en
elektromechanische veiligheidsuitrustingen langs de wegen en waterwegen nadat er schade is aan
toegebracht door derden.
Centraal staat hierbij het blijvend verzekeren van de mobiliteit, van een veilige verkeersafwikkeling en van
de bedienbaarheid van de kunstwerken.
B Operationele doelstellingen
Aangezien de goede werking van de installaties steeds moet verzekerd blijven, dient elke toegebrachte
schade zo snel mogelijk hersteld te worden.
C Instrumenten
De uitvoering van de dringende tussenkomsten na ongevallen, enz... en de definitieve herstelling wordt
verzekerd in het kader van de algemene onderhoudsopdrachten met betrekking tot de diverse elektrische en
elektromechanische uitrustingen langs de wegen en waterwegen. Ze worden afgesloten na een openbare
procedure.
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D Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters
De te leveren prestaties omvatten de investeringen voor het herstellen van de schade aan of het vervangen
van elektromechanische uitrustingen die beschadigd werden ten gevolge van verkeersongevallen, vandalisme
en ten gevolge van heirkracht (water- en stormschade, enz...).
Voor de averijen waarvan de schadeaanrichter bekend is, bestaat een regeling met de Beroepsvereniging van
de Verzekeringsondernemingen (BVVO) waarbij de schade in principe vergoed wordt aan het Vlaamse
Gewest. Deze ontvangsten worden geboekt op BA 263F3691 van DAB-VIF voor de averijen aan installaties
langs de wegen en op de BA 264F3691 van DAB-VIF voor de averijen aan installaties langs de waterwegen.
Nagenoeg 70 % van de totaal aangerichte schade wordt gerecupereerd.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Artikel 266F1600 : Diverse en toevallige ontvangsten.
2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
340
90
340
60
285

Begroot
AO
TO

285

De diverse ontvangsten kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF)
worden geïnd en die niet onmiddellijk aan een andere ontvangstenpost kunnen worden toegewezen.
De raming van het bedrag voor deze ontvangsten kan sterk variëren van jaar tot jaar doordat het dikwijls
éénmalige ontvangsten betreft die hierop worden aangerekend.
2. UITGAVEN
Basisallocatie 366F1410: Uitgaven ter herstelling van averijen aan en ter verbetering van elektrische
en elektromechanische installaties van de gewestwegen alsmede van het overige patrimonium onder de
bevoegdheid van AOSO
2004
Uitvoering %
0
0
4.908
100
4.908
95,40

Krediet
NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering %
0
0
4.967
84,95
4.908
1,37

Krediet

2006
Krediet
0
5.042
5.042

2007
Krediet
0
5.042
5.042
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PROGRAMMA 369F
SECRETARIAAT-GENERAAL
ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2004
2005
2006
2007
Begroot
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
287.656
99,77
345.973
99,63
244.473
444.652

AO
TO

2. UITGAVEN
2004
Uitvoering %
0
0
8.614
93,20
646.593
1,36

Krediet
NGK
GVK
GOK

2005
Uitvoering %
0
0
7.023
84,95
355 698
1,37

Krediet

2006
Krediet
0
7.016
410 420

2007
Krediet
0
6 905
106 964

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
1. ONTVANGSTEN
Inzake de ontvangsten zijn hoofdzakelijk volgende drie ontvangstenposten van primordiaal belang :
• Het per 31 december van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, beschikbaar saldo van het
Vlaams Infrastructuurfonds : is het nog beschikbare saldo aan geldmiddelen om aan de verbintenissen van
het Vlaams Infrastructuurfonds te kunnen voldoen.
• Ontvangsten uit retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein :
De door de nutsmaatschappijen veschuldigde retributie voor het gebruik van het openbaar domein.
• Ontvangsten van E.G. instellingen betreffende uitgaven i.v.m. mobiliteit en openbare werken: het
betreft vooral voorschotten op diverse
• Overdracht van programma 69.9, basisallocatie 61.03 ingeschreven in het decreet houdende de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap: met name het toekennen van de jaarlijkse
dotatie aan het Vlaams Infrastructuurfonds

2. UITGAVEN
De begrotingsartikels binnen programma 69 van het VIF richten zich vooral op de ondersteuning van de
realisering van de strategische en operationele doelstellingen van de agentschappen ‘Infrastructuur’,
‘Maritieme Dienstverlening en Kust’, ‘Waterwegen en Zeekanaal', 'De Scheepvaart', en van de afdeling
“Maritieme Toegang” van het departement Mobiliteit en Openbare Werken vormen samen de dotatie aan de
Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".
Zijn aldus ondersteunend voor de agentschappen en afdelingen van het beleidsdomein ‘Mobiliteit en
Openbare Werken’
Voornaamste uitgaven zijn: werkingskosten en diverse uitgaven van het Vlaams Infrastructuurfonds en
allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en mobiliteit.
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A. De omschrijving van de strategische doelstellingen (communicatie)
Deze basisallocatie bevat de middelen die nodig zijn om actief te kunnen communiceren met de bevolking
over de grote beleidsprioriteiten en –projecten die in het kader van het mobiliteits- en infrastructuurbeleid
worden ontwikkeld.
Volgende communicatiedoelstellingen worden gezien als strategisch ondersteunend voor het
Mobiliteitsbeleid en het beleid Openbare Werken van de huidige Vlaamse Regering (zie Vlaams
Regeerakkoord 'Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen', de beleidsnota 2004-2009
'Overheidscommunicatie' en de beleidsnota’s ‘Openbare Werken’ en ‘Mobiliteit').
Doelstelling 1: sensibilisering en/of communicatie rond de strategische mobiliteitsdoelstelling: ‘De
bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten alsook de verplaatsingsmogelijkheden van elke
burger op een selectieve wijze waarborgen’.
Doelstelling 2: sensibilisering en/of communicatie rond de strategische mobiliteitsdoelstelling ‘De
verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder terugdringen’.
Doelstelling 3: sensibilisering en/of communicatie rond de strategische mobiliteitsdoelstelling: ‘Ondanks de
toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid, de milieuoverlast en het energieverbruik terugdringen’.
Doelstelling 4: Transparantie en toegankelijkheid van het beleid naar de burger bewerkstelligen door het
beleid op regelmatige basis aan het publiek kenbaar te maken.
Doelstelling 5: Professionalisering bevorderen teneinde met kennis van zaken het draagvlak voor mobiliteit
te vergroten.
B. De omschrijving van de operationele communicatiedoelstellingen 2007
1. Strategische projecten en opdrachten
Omvat prioritaire strategische communicatieopdrachten voor de beleidsvelden ‘Mobiliteit’ en ‘Openbare
Werken’ en imagobevorderende opdrachten om het externe en interne communicatiebeleid kwaliteitsvol
te voeren.
2. Projectcommunicatie
De projecten hebben tot doel om het beleid ‘Mobiliteit’ en het beleid ‘Openbare Werken’ uit te
dragen, de waarden van het Mobiliteitsplan Vlaanderen kenbaar te maken aan de bevolking en
zodoende het beleid dichter bij de burger te brengen.
3. Effectmeting
Een efficiënte overheid springt zorgzaam en doelmatig om met de haar toegewezen middelen.
Daarom wordt het effect van interne en externe communicatieacties gemeten. Dat gebeurt in eigen
beheer of via de diensten van de Minister-president.
4. Recurrente initiatieven
Deze projecten hebben als doel als doel om intern, maar ook extern een evolutieve opvolging van het
beleid ‘Mobiliteit’ en het beleid ‘Openbare Werken’ aan te bieden door het presenteren van vorderingen
in het mobiliteitsbeleid en het presenteren van de jaarresultaten.
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5. Ad-hoc initiatieven
Deze initiatieven omvatten de communicatie m.b.t. opportuniteiten die zich in de loop van 2007
voordoen en die de strategische communicatieprioriteiten vervolledigen of aanvullen.
6. Logistieke kosten
Deze post omvat de kosten voor logistieke ondersteuning van de communicatie-initiatieven.
C. De omschrijving van de instrumenten
Volgende instrumenten worden ingezet:
De planning en uitvoering van het communicatiebeleid gebeurt door het structureel organiseren van
samenwerkingsverbanden tussen de afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de
entiteiten van het Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (en desgevallend van het beleidsdomein
MOW), andere overheden, middengroepen en private organisaties, zodat de middelen efficiënt kunnen
aangewend worden. Dat gebeurt ook via geëigende kanalen voor het creëren van een maatschappelijk
draagvlak voor ‘Mobiliteit’ en ‘Openbare Werken’, de uitbouw van voldoende technische knowhow en
netwerking om de voorbereiding, -uitvoering en -evaluatie van de communicatie te onderbouwen.
D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
De prestaties hebben hoofdzakelijk betrekking op het creëren van een draagvlak voor het beleid en de
instellingen. De geleverde prestaties bestaan verder uit de opvolging van campagnes en
communicatieprojecten en uit overleg met de verschillende doelgroepen: de interne voor de afstemming van
communicatieprioriteiten en -acties; de externe voor het creëren van een draagvlak m.b.t. het te voeren
mobiliteitsbeleid.
E. Voorstel van programma
Het programma wordt ingezet voor:
- communicatie-initiatieven van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en
voor Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen;
- andere diverse uitgaven met betrekking tot de beleidsvelden “Mobiliteit” en “Openbare Werken”.
Allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en mobiliteit:

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Volgende doelstellingen werden weerhouden als strategisch voor het beleid van de huidige regering
Doelstelling 1: Het vrijwaren van de bereikbaarheid
Doelstelling 2: Het garanderen van de toegankelijkheid
Doelstelling 3: Het verzekeren van de verkeersveiligheid
Doelstelling 4: Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
Doelstelling 5: Het terugdringen van de schade aan natuur en milieu
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Volgende doelstellingen zijn weerhouden:
- Beheersen van de verplaatsingsbehoefte
- Het realiseren van een trendbreuk in de ontwikkeling van de automobiliteit
- Veilig en milieuvriendelijk gedrag stimuleren
- Versnelde introductie van nieuwe technologie
- Bereiken van een maatschappelijk draagvlak
- Doelmatige aanwending van de middelen
- Ontwikkeling van de noodzakelijke kennis en beleidsinstrumenten
C. De omschrijving van de instrumenten
Volgende instrumenten worden toegepast:
Het maken van bindende afspraken binnen het eigen beleidsveld en tussen de verschillende beleidssectoren,
het creëren van een maatschappelijk draagvlak, de uitbouw van voldoende technische knowhow om de
beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie te onderbouwen (inz. monitoringsysteem).
D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
De geleverde prestaties bestaan voornamelijk in de uitbesteding en opvolging van studies en projecten en in
het overleg met de verschillende beleidsniveaus (horizontaal en verticaal) m.b.t. het te voeren
mobiliteitsbeleid.
De voorgestelde onderzoeken en initiatieven sluiten aan bij de beleidsprioriteiten zoals geformuleerd in het
Mobiliteitsplan Vlaanderen - beleidsvoornemens dat principieel door de Vlaamse Regering werd
goedgekeurd op 17 oktober 2003.
De gevraagde middelen hebben betrekking op het ontwikkelen van allerlei initiatieven om de
beleidsvoorbereiding betreffende mobiliteit te ondersteunen (ontwikkeling modellen, GIS, strategische
plannen, e.d.). Een niet onbelangrijk deel van de middelen gaat naar de verdere uitbouw van ITS (intelligent
transport systems) in Vlaanderen, maatregelen op het gebied van woon-werkverkeer en verkeersveiligheid.
Een indicatief onderzoeksprogramma dat de verder zetting van deze initiatieven beoogt is toegevoegd (zie
verder).
De gevraagde middelen zijn gebaseerd op een financiële raming. Door bij de toekenning van de
onderzoeksopdrachten ten volle de wetgeving op de overheidsopdrachten te laten spelen worden de nodige
garanties voor een doelmatige aanwending van de middelen gegeven.
Voor de gevraagde middelen die betrekking hebben op het uitvoeren van studies en het ontwikkelen van
instrumenten moet de effectiviteit gezien worden in relatie tot het nut ervan voor de beleidsvoorbereiding. In
tegenstelling bij uitvoeringsprojecten is er dan ook niet echt sprake van prestaties of maatschappelijke
effecten. Wel wordt bij de uitvoering van de studie en bij de definitieve aanvaarding ervan nauwlettend
toegezien op de effectiviteit ervan voor de beleidsvoorbereiding.
Voor zowel de initiatieven die genomen worden in het kader van de uitbouw van ITS als deze die genomen
worden in het kader van het werkgelegenheidsakkoord, zijn de maatschappelijke effecten te omschrijven in
termen van het verminderen van de verliesuren opgelopen door het wegverkeer (doelstelling opgenomen in
het Mobiliteitsplan Vlaanderen, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 oktober 2003).
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Artikel 269F0600 : Diverse en toevallige ontvangsten.
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
124
108,87
124
75
124

124

De diverse ontvangsten kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF)
worden geïnd en die niet onmiddellijk aan een andere ontvangstenpost kunnen worden toegewezen.
De raming van het bedrag voor deze ontvangsten kan sterk variëren van jaar tot jaar doordat het dikwijls
éénmalige ontvangsten betreft die hierop worden aangerekend.
Artikel 269F0820 : Het per 31 december van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar,
beschikbaar saldo van het Vlaams Infrastructuurfonds

AO
TO

2004
2005
Begroot
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
576.374
616.201

2006
2007
Begroot BC
Raming
346.999
116.842

Het betreft het beschikbaar financiële saldo van het Vlaams Infrastructuurfonds
Artikel 269F1200 : Terugstorting van niet-aangewende geldvoorschotten
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
500
247,2
500
361,80
500

500

Het betreft de niet-aangewende geldvoorschotten die door de operationele afdelingen worden teruggestort
aan de rekenplichtige van het Vlaams Infrastructuurfonds.
Artikel 269F2800 : Ontvangsten uit retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het
openbaar domein
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
500
247,2
500
361,80
500

500

De door de nutsmaatschappijen veschuldigde retributie voor het gebruik van het openbaar domein.
Het nieuw vergunningenbesluit voor wegen en waterwegen werd van toepassing op 1 juni 2002.
Deze ontvangsten komen hoofdzakelijk voort uit betalingen voor specifieke vergunningen, het plaatsen en
aanpassen van nutsvoorzieningen (riolering, gas- en elektriciteitsleidingen…).
Artikel 269F3910 : Ontvangsten van E.G. instellingen betreffende uitgaven i.v.m. mobiliteit en
openbare werken
Begroot
AO
TO

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
1.500
64,85
1.250
93,52
1.100
1.100

Het betreft inkomsten uit Centrico 5-MIP 5: voorschotten studies en implementaties
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Artikel 269F6611 : Overdracht van programma 69.9, basisallocatie 61.03 ingeschreven in het decreet
houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
2004
2005
2006
2007
Begroot
Uitvoering % Begroot
Uitvoering %
Begroot BC
Raming
280.882
100
337.599
100
239.749
439.928

AO
TO

De dotatie wordt bepaald i.f.v. de geldmiddelen van het Vlaams Infrastructuurfonds

2. UITGAVEN
Basisallocatie 369F0101: Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling op het encours,
overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering %

637.224

0

Krediet

2005
Uitvoering %

350 564

0

2006
Krediet

2007
Krediet

116 842

100 230

Besluit financieel en materieel beheer van de DAB-VIF van 16/09/1992 - Art. 5 § 3: “De per 31 december
van het begrotingsjaar op de artikelen van de uitgavenbegroting van het Vlaams Infrastructuurfonds
beschikbare saldi zijn inzake overdraagbaarheid naar het volgend begrotingsjaar onderworpen aan de regelen
vervat in de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de rijkscomptabiliteit met dien verstande dat
de bedoelde saldi inzake de gesplitste ordonnanceringskredieten worden geboekt als ontvangsten van de
begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor het volgend begrotingsjaar.”
Omwille van het feit dat de dotatie van het VIF in 2004 sterk verminderd is en dat deze in 2005 niet
verhoogde en de vastleggingsmachtiging toch enigszins op peil werd gehouden is er uiteraard een intering op
het belaste ordonnanceringskrediet.
Het weerhouden bedrag is het saldo op 31/12/2005 (cfr. VIF-ontvangsten ba 269F0820).
Het juiste bedrag kan slechts ingevuld worden bij de begrotingscontrole.
Basisallocatie 369F0102: Diverse uitgaven
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering %
656
656

97,32
57,54

Krediet

2005
Uitvoering %
682
657

96,69
99,95

2006
Krediet

2007
Krediet
700
656

700
656

De kredieten worden aangewend voor:
- communicatie-initiatieven van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en
voor Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen;
- andere diverse uitgaven met betrekking tot de beleidsvelden “Mobiliteit” en “Openbare Werken”.
Tengevolge de reorganisatie zullen een aantal overkoepelende initiatieven nodig zijn om de communicatie,
enerzijds van het beleidsveld Mobiliteit, anderzijds van het beleidsveld openbare werken, te stroomlijnen.
Een aantal initiatieven en acties zijn ook gericht op gezamenlijke doelstellingen van het Departement
Mobiliteit en Openbare Werken en worden samen met de afdelingen gerealiseerd. Onderstaande opdrachten
hebben hoofdzakelijk betrekking op het creëren van een draagvlak voor het beleid en de instellingen.
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Programma en indicatieve raming 2007
Gezamenlijk
Mobiliteit
Onderwerp
Strategische opdrachten
- Begeleidingsopdrachten mbt de communicatie
naar middengroepen en bevolking over belangrijke
plan- processen voor infrastructuur en havens
- Openbare aankondigingen
- Communicatie invoering wegenvignet
- Verdere uitbouw internetapplicaties (o.m. rond
50.000,verkeersbeheer, mobiel vlaanderen)
50.000,- Milieumobiliteitsdoelstelling

Openbare Werken
100.000,-

25.000,-

25.000,Projectcommunicatie
- Communicatiebegeleiding van projecten
- Beleidsveld Mobiliteit
- Beleidsveld Openbare Werken
- Begeleiding symposia
Effectmeting
- Interne comunicatie
- Externe communicatie
Recurrente initiatieven
- Opleidingen
- Bijwonen studiedagen
- EZ/GK
Ad-hoc initiatieven (o.m. persconferenties)
- Persconferenties
- Mediaruimte voor kleine advertenties
Logistieke kosten
- mailings en portkosten
- Vlaanderendag

50.000,50.000,50.000,p.m.
p.m.
100.000,10.000,10.000,5.000,-

5.000,100.000,280.000,-

15.000,20.000,-

15.000,20.000,-

210.000,-

210.000,700.000,- Euro

TOTAAL

Basisallocatie 369F0301: Terugstorting van ten onrechte geïnde ontvangsten
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering %

1 410
1 410

Krediet

99,62
99,62

2005
Uitvoering %
50
14

2006
Krediet

26,06
93,06

2007
Krediet
50
50

50
50

Dit begrotingsartikel is nodig om eventuele terugstortingen van ten onrechte geïnde ontvangsten te kunnen
aanrekenen.
Basisallocatie 369F1110: Lonen in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning
van de infrastructuurwerken
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering %

1 005
1 005

64,01
70,76

Krediet

2005
Uitvoering %
790
790

73,37
68,49

2006
Krediet

2007
Krediet
790
790

790
790

Tewerkstelling van allerhande personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken van het
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken o.a.:
sociale bemiddelaar Vlaamse zeehavens
de gewestelijke havencommissaris in uitvoering van het havendecreet van 2/3/1999;
tewerkstelling van een administratieve medewerker;
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tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen in de verschillende regiediensten der Wegen

Basisallocatie 369F1202: Werkingskosten in verband met de sociale bemiddelaar, de
havencommissaris en met betrekking tot de uitwerking van de langetermijnvisie van de realisatie van
de verdere verdieping van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens in de Schelderegio
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering %
25
25

Krediet

100
100

2005
Uitvoering %
25
25

2006
Krediet

100
100

2007
Krediet
75
75

75
75

Het betreft: de werkingskosten i.v.m. de aanstelling van de sociale bemiddelaar en van de
havencommissarisen, de werkingskosten met betrekking tot de uitwerking van de langetermijnvisie van de
realisatie van de verdere verdieping van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens in de
Schelderegio.
De werkingskosten i.v.m. de aanstelling van een havencommissaris zijn een gevolg van het havendecreet van
2/3/1999 en werden tot 2005 op een afzonderlijke basisallocatie aangerekend.
Basisallocatie 369F1215: Werkingskosten van het Vlaamse Infrastructuurfonds.
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering %

1 660
1 760

71,51
99,83

Krediet

2005
Uitvoering %

1 861
786

66,32
100

2006
Krediet

2007
Krediet

1 861
1 841

1 538
1 518

Het betreft hier allerhande werkingskosten ten behoeve van het Vlaamse Infrastructuurfonds, zoals:
- de aanpassing van DELTA naar DELTA-2001 en de kosten voor het verdere gebruik van het COIFinancieel Systeem, specifiek voor de DAB-VIF, na de invoering van de economische boekhouding;
- allerhande kosten i.v.m. de begeleiding van aanbestedingen en de uitvoering van risicoanalysen en
risicomanagement m.b.t. grote infrastructuurwerken;
- allerhande kosten m.b.t. het faciliteren van opdrachten die te maken hebben met een goede werking van de
afdelingen van het Departement MOW en m.i.v. allerhande kosten in verband met een professionele
werking van de interne en externe communicatie van het Departement MOW en zijn afdelingen.
Basisallocatie 369F1230: Allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en mobiliteit: studies en proefprojecten
alsmede de uitgaven voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering %

3 828
4 483

99,36
99,98

Krediet

2005
Uitvoering %

3 335
2 832

99,46
99,97

2006
Krediet
3 285
3 178

2007
Krediet
3 285
3 178

De kredieten zijn voornamelijk bestemd voor de uitbesteding en opvolging van studies en projecten en in het
overleg met de verschillende beleidsniveaus (horizontaal en verticaal) m.b.t. het te voeren mobiliteitsbeleid.
De gevraagde middelen hebben betrekking op het ontwikkelen van allerlei initiatieven om de
beleidsvoorbereiding betreffende mobiliteit te ondersteunen (ontwikkeling modellen, GIS, strategische
plannen, e.d.). Een niet onbelangrijk deel van de middelen gaat naar de verdere uitbouw van ITS (intelligent
transport systems) in Vlaanderen, maatregelen op het gebied van woon-werkverkeer en verkeersveiligheid.
De voorgestelde onderzoeken en initiatieven sluiten aan bij de beleidsprioriteiten zoals geformuleerd in het
Mobiliteitsplan Vlaanderen - beleidsvoornemens dat principieel door de Vlaamse Regering werd
goedgekeurd op 17 oktober 2003.
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Indicatief onderzoeksprogramma 2007
Modellen en instrumenten (milieu-impactmodellen, verkeers- en vervoersmodellen,
data ontwikkeling en aankoop data, monitoringsysteem,….)
GIS-ontwikkeling
Goederenvervoer
E-government en internet-applicaties
Verkeersbeheer en telematica
Bedrijfsvervoerplanning
Diverse projecten verkeersveiligheid
Diverse uitgaven
TOTAAL

1.100.000,1.000.000,250.000,100.000,350.000,150.000,320.000,15.000,3.285.000,-

Basisallocatie 369F3301: Aanzuivering tekorten en/of diefstal
Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
Uitvoering %
5
5

Krediet

0
0

2005
Uitvoering %
5
0

2006
Krediet

0
0

2007
Krediet
5
5

5
5

Deze basisallocatie is nodig om eventuele tekorten bij de hulprekenplichtigen van het VIF te kunnen
aanrekenen.
Basisallocatie 369F3445: Allerhande schadevergoedingen aan derden
Krediet
NGK
GVK
GOK

-

2004
Uitvoering %
-

Krediet

2005
Uitvoering %

-

-

2006
Krediet

2007
Krediet

-

212
212

De schadevergoedingen van het departement openbare werken worden tesamengebracht binnen deze nieuwe
basisallocatie.
Overheveling van GVK 212 en van GOK 212 van ba 364F3445
Basisallocatie 369F3501: Deelname aan EU-projecten
Krediet
NGK
GVK
GOK

-

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

250
45,2

50
100

2006
Krediet

2007
Krediet
250
250

250
250

Op deze basisallocatie worden Europese projecten in het kader van onder ander meer nautische
dienstverlening, hydrografie en hydrometeo, veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer, ...
aangerekend"
Voor 2007 zijn reeds een aantal deelnames aan EU-projecten op dit budget voorzien, zoals het Interreg North
Sea project "“The Role of North Sea Ports and Future Challenges in Maritime Logistics” (NSP Future) en de
North Sea Motorways of the Sea Task Force.
Het budget voor zulke projecten wordt ten dele door Europa gefinancierd (normaliter nooit meer dan 50%)
en ten dele door de projectpartner zelf. Het eigen gedeelte van het budget voor zo’n project kan via dit
begrotingsartikel aangewend worden, de Europese subsidie kan op het daartoe beschikbaar ontvangstartikel
ontvangen worden.
Er wordt voor 2007 een bedrag, aan constant beleid, van 250 duizend euro (zowel in GVK als GOK) in de
begroting opgenomen.
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PROGRAMMA 71.1
ALGEMEEN WETENSCHAPSBELEID
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACHT

2004
Krediet
Uitvoering %
9.376
89,4
4.368
57,2
4.637
85,6
641
7,4
0
0

2005
Krediet
Uitvoering %
9.627
97,0
5.391
92,3
4.512
49,9
728
0
0

2006
Krediet
10.118
5.344
6.216
861
0

2007
Krediet
12.618
6.398
7.218
50
0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen
−
−

Beleidsvoorbereiding, uitvoering en opvolging inzake wetenschaps- en technologiebeleid, rationalisering;
Wetenschapsvoorlichting: het maatschappelijk draagvlak van het wetenschaps- en technologiebeleid
versterken;

Doelgroepen van het beleid en raakvlakken met andere beleidssectoren:
Strategische doelstelling 1:
De doelgroep van deze doelstelling zijn de diverse administraties en openbare instellingen die bij de
beleidsvoorbereiding, –uitvoering en –evaluatie zijn betrokken. Deze doelstelling sluit aan bij het
beleidsdomein bestuurszaken.
Strategische doelstelling 2:
De doelgroep m.b.t. deze doelstelling is in eerste instantie de samenleving zelf. De uiteindelijke bedoeling van
de acties die in dit verband worden gevoerd, is immers het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor
wetenschap, technologie en technologische innovatie. Deze doelgroep wordt bij het opzetten van acties verder
opgedeeld in deeldoelgroepen (bvb. schoolgaande jeugd).
De raakvlakken met andere sectoren situeren zich vooral bij Onderwijs. Betreffende de acties die in dat
verband worden opgezet, wordt gestreefd naar maximale integratie in de eindtermen en leerprogramma’s en
wordt samengewerkt met de bevoegde diensten bij het betrokken departement.
B. Operationele doelstellingen
Teneinde de realisatie van de strategische doelstellingen dichterbij te brengen, worden volgende operationele
doelstellingen vooropgesteld:
−
−
−
−
−

Operationele doelstelling 1: transparante beleidsstructuren;
Operationele doelstelling 2: een evenwichtige beleidsadvisering;
Operationele doelstelling 3: wetenschappelijke onderbouwing van de genomen initiatieven;
Operationele doelstelling 4: het wetenschappelijk en technologisch potentieel van de bevolking verhogen
door levenslang leren;
Operationele doelstelling 5: informatie over wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen voor het
grote publiek;
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C. Instrumenten
Beter Bestuurlijk beleid (operationele doelstelling 1):
In 2006 werd de nieuwe organisatiestructuur voor het beleidsdomein Economie,Wetenschap en Innovatie
geïmplementeerd. De taken van agentschappen en het departement zijn vastgelegd en de beleidsafstemming met
overige beleidsdomeinen is voorzien voor 2007.
Adviesraden (operationele doelstelling 2):
De Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid wordt omgevormd tot een strategische adviesraad voor het domein
Economie, Wetenschap en Innovatie.
Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie (operationele doelstellingen 3,4 en5):
Het beleid inzake Wetenschapsinformatie en Innovatie blijft een belangrijk aandachtspunt binnen het
wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid. Dit beleid wordt jaarlijks gegroepeerd in een actieplan
‘Wetenschapsinformatie en Innovatie’. Dit actieplan wordt ingedeeld in vijf luiken. Deze luiken geven de
verschillende krachtlijnen aan binnen het actieplan, terwijl de acties die er worden gegroepeerd, afgebeeld
worden op doelgroep en doelstelling(en).
Volgende luiken worden onderscheiden:
− Onderzoek als fundament;
− Algemene sensibiliseringsacties of awareness acties (waaronder de media);
− Gerichte acties (gericht op specifieke doelgroepen en/of doelstellingen);
− Internationale dimensie van wetenschapsinformatie en innovatiestimulering;
− Structurele partnerships en/of andere projecten.
De middelen betreffende wetenschapsinformatie zijn hoofdzakelijk gegroepeerd in twee basisallocaties,
namelijk 12.03 en 33.01. Daarnaast moeten nog de middelen voor de Stichting FTI/Technopolis worden
meegerekend (BA 33.03).
In 2002 werd een overkoepelende overleggroep opgericht die de aansluiting tussen de bevoegdheidsdomeinen
Wetenschap en Innovatie enerzijds en Onderwijs anderzijds bewaakt. In het verlengde hiervan is een
werkgroep aan de slag die goede praktijkvoorbeelden en goede implementatiemethodes betreffende
technologische opvoeding zal opzoeken, analyseren en doorvertalen naar de onderwijspraktijk, bijvoorbeeld via
netwerken.
Aldus kunnen bij hoger vermelde doelstellingen momenteel nog volgende instrumenten worden onderscheiden:
− Het actieplan zelf , ingedeeld in luiken die een goede mapping tussen doelgroepen en doelstellingen
mogelijk maken;
− Het netwerk Wetenschapsinformatie (WIN) dat zowel actoren als belanghebbenden verenigt. Dit netwerk
heeft tot doel en actievere en meer (vanuit de overheid) aangestuurde expertise- en informatie-uitwisseling
mogelijk te maken. Naast de uitwisseling van informatie, dient de netwerking ook de vorming van
occasionele dan wel meer structurele samenwerkingverbanden te stimuleren. Een en ander zou niet alleen
de coördinatie van het actieplan moeten verbeteren, maar ook garant staan voor een effectievere en
efficiëntere werking.
− De realisatie van het actieplan, dat in hoge mate wordt uitbesteed aan derden. De voornaamste actoren in
dit verband zijn de structurele partners, waarvan de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap wordt
geregeld via een overeenkomst. De belangrijkste structurele partners zijn Stichting F.T.I (m.i.v.
Technopolis), de sterrenwachten, de organisatie van wetenschappelijke wedstrijden (olympiades), Netwerk
TOS21, VRT, ... Bij de realisatie van het actieplan zal voor de inhoudelijke inbreng naar het onderwijs
toe, gesteund worden op de expertise van de hoger vermelde werkgroep. Deze zal instaan voor de vertaling
van acties naar de onderwijspraktijk, bijvoorbeeld gebruikmakend van netwerken (TOS21).
− Onderzoek, effectstudies en evaluaties die een degelijke voorbereiding van het beleid inzake
wetenschapsinformatie mogelijk moeten maken. Deze worden ondergebracht bij de monitorfunctie;
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Stichting F.T.I/Technopolis dient hier een rol te spelen en de toebedeelde taak uit te voeren. In een
maatschappij die steeds meer op kennis is gericht en waarin de wetenschappelijke en technologische
vernieuwingen elkaar in ijltempo opvolgen is het essentieel dat bepaalde intermediaire organisaties de kloof
tussen de burger en deze nieuwe verworvenheden kunnen overbruggen.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters
−

Operationele doelstelling 1:
− Prestaties: inwerkingtreding van de besluiten en decreten voor de agentschappen Prestatiedrijvers:
kaderdecreet Bestuurlijk Beleid en beslissingen Vlaamse Regering inzake Beter Bestuurlijk Beleid;
− Budgettaire parameters: geen directe budgettaire repercussies

−

Operationele doelstelling 2:
− Prestaties: indiening van oprichtingsdecreet voor Strategische adviesraad bij het Vlaams Parlement;
− Prestatiedrijvers: decreet op de Strategische adviesraden
− Budgettaire parameters: geen directe budgettaire repercussies.

−

Operationele doelstelling 3:
− Prestaties: het startonderzoek dat in 2000 werd opgezet, zal permanent worden opgevolgd door de
monitorfunctie teneinde de evoluties in het veld voortdurend te monitoren en de verscheidene
initiatieven wetenschappelijk te onderbouwen;
− Prestatiedrijvers: een jaarlijkse studie is een minimum;
− Budgettaire parameters: geen financiële impact meer sinds 2002.

−

Operationele doelstelling 4:
− Prestaties: gerichte acties voorzien binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie voor de
onderscheiden cruciale doelgroepen (cfr. startonderzoek) zijn uitgewerkt vanaf het actieplan
Wetenschapsinformatie en Innovatie 2002;
− Prestatiedrijvers: op basis van de jaarlijkse nulmeting en de gedetecteerde cruciale doelgroepen in de
schoolloopbaan;
− Budgettaire parameters: 1,5 miljoen euro.

−

Operationele doelstelling 5:
− Prestaties: algemene sensibiliseringsacties uitwerken binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en
Innovatie ;
− Prestatiedrijvers: zal afhangen van de resultaten van de opvolger van het startonderzoek;
− Budgettaire parameters: 1,5 miljoen euro.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 01.90: Uitgaven met betrekking tot de inventarisatie en valorisatie van het
wetenschappelijk en technologisch onderzoek

Krediet
VRKV
VRKO

2004
Uitvoering % Krediet
641
7,4
660
7,2

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
728
861
747
880

50
50

Er wordt een geraamd bedrag van 50 keuro voorzien voor de deelname in diverse ERA-netten. Dit bedrag
wordt ook meteen gebruikt voor de werking van de ERA-netten.
Basisallocatie 12.01: Uitgaven met betrekking tot de conceptie, voorbereiding en uitvoering van
wetenschappelijke acties

Krediet
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Uitvoering % Krediet
Krediet
316
50,2
1.252
83,42
666
996
703
94,1
502
25,94
1.481
1.017

De verlaging van het ordonnanceringskrediet op deze basisallocatie is vereist voor de ordonnancering van een
aantal verbintenissen die werden genomen in 2005, meerbepaald de doorlichtingen van een aantal instellingen
die versneld werden uitgevoerd in 2006: IMEC, VIB, VITO en de steunpunten beleidsrelevant onderzoek.
Hiernaast werden de kredieten verhoogd met de kredieten van basisallocatie 12.28 van programma 71.10.

Basisallocatie 12.03: Popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie

GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering % Krediet
Uitvoering % Krediet
Krediet
3.072
45,2
3.011
96,8
2.994
1.532
2.815
80,3
2.761
46,2
3.089
3.124

Deze stijging van het ordonnanceringskrediet is het rechtstreekse gevolg van de betalingsverplichtingen uit het
verleden op deze basisallocatie.

Basisallocatie 12.06: Allerhande opdrachten met betrekking tot het Vlaams Elektronisch Netwerk (pro
memorie)

Krediet
NGK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Uitvoering % Krediet
Krediet
588
0
1.023
100%
2.008

Deze daling van het krediet tot 0 is het gevolg van de verandering van de kredietsoort van deze basisallocatie.
Hierdoor is binnen hetzelfde programma de nieuwe basisallocatie 12.07 opgesteld (zie lager).

0
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Basisallocatie 12.07: Uitgaven ter bevordering van de Vlaamse informatiemaatschappij in het kader van
de Lissabon-strategie

Krediet
NGK
GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Uitvoering % Krediet
Krediet
588
0
1.023
100%
2.008
3.031
2.108

Zoals hierboven vermeld, wijzigt de kredietsoort van de basisallocatie 12.06 van hetzelfde programma.
Hiervoor moet een nieuwe basisallocatie opgesteld worden. De stijging van het vastleggingskrediet en
ordonnanceringskrediet is te verklaren door de verdere uitbouw van het onderzoeksnetwerk.
In het actieplan “Vlaanderen i 2010”, dat in 2006 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, wil de
Vlaamse overheid werk maken van “e-Government” in het beleidsdomein EWI. Voor het beleidsveld
Wetenschap en Innovatie zal in dit kader onder meer een onderzoeksinformatiesysteem (OIS) worden
uitgebouwd dat gebaseerd is op een nieuw gedistribueerd model (type kruispuntbank), en dat moet uitgroeien
tot:
(1) een informatieverstrekker over onderzoek en resultaten van onderzoek in Vlaanderen aan alle innovatieactoren;
(2) een meetinstrument voor wetenschaps- en innovatiebeleid;
(3) een spil in administratieve processen.

Basisallocatie 12.20: Allerhande communicatie-initiatieven met betrekking tot wetenschap, technologie
en innovatie

Krediet
NGK

2004
Uitvoering % Krediet
231
84

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
234
92
237
240

Deze stijging van het krediet tot 240 keuro is het gevolg van de toepassing van de gezondheidsindex.

Basisallocatie 12.28: Onderzoek onder leiding van de Vlaamse minister voor wetenschapsbeleid en
technologie (pro memorie)

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
323
94
471
99

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
323
48,8
323
323
18,6
323

Pro memorie.
Deze kredieten worden herverdeeld naar basisallocatie 12.01 van hetzelfde programma 71.10.

0
0
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Basisallocatie 33.01: Subsidies allerhande met betrekking tot de bekendmaking van het
wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek aan structurele partners

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
586
98,2
578
99,3

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
733
99,2
1.291
839
798
91
1.183
962

De daling van de vastleggings- en ordonnanceringkredieten is te verklaren door de overheveling van de
middelen voor de expertisecellen voor de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie
aan de Vlaamse universiteiten naar de basisallocatie 40.01 van hetzelfde programma.

Basisallocatie 33.03: Subsidie aan de Stichting Flanders Technology International (F.T.I. vzw)

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering % Krediet
Uitvoering % Krediet
Krediet
4.376
96,7
4.437
85,3
3.846
3.904

De stijging van het krediet is te wijten aan het toepassen van de gezondheidsindex.

Basisallocatie 33.04: Subsidie aan de vzw Flanders DC

Krediet
NGK

2004
Uitvoering % Krediet
-

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
2.300
2.374

De stijging van het krediet is te wijten aan het toepassen van de gezondheidsindex.

Basisallocatie 40.01: Subsidies voor de expertisecellen voor de popularisering van wetenschap, techniek
en technologische innovatie in de schoot van de associaties

Krediet
NGK

2004
Uitvoering % Krediet
-

2005
2006
Uitvoering % Krediet
-

2007
Krediet
2.019

Deze nieuwe basisallocatie dient voor de uitbouw van de expertisecel voor de popularisering van wetenschap,
techniek en technologische innovatie. Hiervoor is in 2006 een overeenkomst afgesloten met de Vlaamse
universiteiten. In 2007 wordt een overeenkomst afgesloten met de Vlaamse associaties.

Basisallocatie 41.01: Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering % Krediet
Uitvoering % Krediet
Krediet
758
100
1.102
100
1.116
1.129

De stijging van het krediet is te wijten aan het toepassen van de gezondheidsindex.
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Basisallocatie 41.03: Dotatie aan de Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid

Krediet
NGK

2004
Uitvoering % Krediet
356
100

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
451
100
458
465

De stijging van het krediet is te wijten aan het toepassen van de gezondheidsindex.

Basisallocatie 41.04: Subsidie in verband met de inventarisatie van het wetenschappelijk en
technologisch onderzoek (IWETO)

NGK

2004
Krediet
Uitvoering % Krediet
212
0,0

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
215
95
252
256

In het kader van de inventarisatie van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek (IWETO) ontvangen
de universiteiten een vergoeding a rato van het aantal tijdig geleverde en kwaliteitsvolle records. De stijging
van het krediet is te wijten aan het toepassen van de gezondheidsindex.

Basisallocatie 41.06: Subsidie Stichting Technologie Vlaanderen

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering % Krediet
Uitvoering % Krediet
Krediet
2.002
100
2.165
100
2.200
2.231

De stijging van het krediet is te wijten aan het toepassen van de gezondheidsindex.

Basisallocatie 52.01: Investeringssubsidie aan de Vlaamse volkssterrenwachten

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
71
98,6
70
10,0

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
72
97,2
70
128
49,22
140

0
7

Het GVK wordt overgeheveld naar basisallocatie 33.01 van programma 71.10.
Voor het GOK moet nog rekening worden met het afhandelen van het investeringsdossier van 2006. Concreet
gaat het om de uitbetaling van het saldo van 10%.
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PROGRAMMA 71.2
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OP INITIATIEF VAN DE VORSER
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACHT

2004
Krediet
Uitvoering %
107.192
100,0
1.275
91,1
5.069
98,6
0
0
0
0

2005
Krediet
Uitvoering %
114.916
100
1.652
97,5
4.853
77,6
0
0
0
0

2006
Krediet
132.981
5.401
7.013
0
0

2007
Krediet
130.275
25.350
26.363
0
0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. Strategische doelstellingen
Het versterken van het algemeen kennisverruimend fundamenteel onderzoek. De financiering van het
fundamenteel onderzoek is onder meer door zijn onvoorspelbaar karakter en zijn ankerfunctie voor de
onderzoekswereld de verantwoordelijkheid van de overheid.
B. Operationele doelstellingen
Kwalitatieve doelstellingen:
-Vergroting van de kwaliteit van het fundamenteel onderzoek door een strenge selectie van
onderzoeksvoorstellen. Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) beoordeelt
onderzoeksprojecten en onderzoeksmandaten op basis van interuniversitaire competitie en peer review via
disciplinair samengestelde wetenschappelijke commissies.
-Schaalvergroting en internationalisering van het fundamenteel onderzoek via bijkomende initiatieven (zie het
Methusalem- en het Odysseusprogramma, BA 41.02 en 41.05).
Kwantitatieve doelstelling:
-Verhoging van het aantal onderzoeksmandaten.
Deze doelstellingen worden gerealiseerd door de financiering van het FWO te versterken.
C. Instrumenten
De Vlaamse Gemeenschap heeft met het FWO een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 20032007, waarin onder meer rekening gehouden wordt met de aanbevelingen van de kwantitatieve doorlichting van
het FWO, die in opdracht van de Vlaamse regering door het CWTS-Leiden werd doorgevoerd. De
beheersovereenkomst bevat een reeks bepalingen voor de versterking van de interne kwaliteitszorg van het
FWO.
Tevens werden twee besluiten van de Vlaamse Regering aangepast om tot een transparantere, eenvoudigere
regelgeving te komen.
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D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters
−
−
−

Prestaties: meer onderzoeksprojecten en meer onderzoeksmandaten op initiatief van de vorser;
intensiever en efficiënter gebruik van middelzware onderzoeksuitrusting;
Prestatiedrijvers: de beheersovereenkomst met het FWO, het besluit van de Vlaamse Regering
houdende subsidie aan het FWO, en het decreet op de universiteiten;
Budgettaire parameters: de kostprijs van de onderzoeksprojecten (in termen van personeel, werking en
uitrusting) worden op ad hoc-basis bepaald door het FWO op basis van de reële onderzoeksbehoeften
en op basis van de beschikbare budgettaire massa.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12.24: Uitgaven in het kader van internationale wetenschappelijke samenwerking

GVK
GOK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering % Krediet
Uitvoering % Krediet
Krediet
1.275
91,1
1.650
97,6
2.401
116
5.069
98,6
4.853
78
4.013
2.429

Omwille van transparantie- en begrotingstechnische redenen worden de middelen van basisallocatie 12.24
herverdeeld naar nieuwe basisallocaties voor de toelage aan het UNESCO Trust Fund, voor de middelen die
als subsidies zullen worden toegekend binnen het nog goed te keuren actieplan voor internationale
samenwerking en voor de subsidie aan het VLIZ voor de ondersteuning en werking van de ESF Marine Board.
Het in te schrijven GVK (exclusief indexering) dat overblijft op deze basisallocatie voor algemene uitgaven in
het kader van internationale samenwerking, bedraagt dan nog 105.000 euro, en bestaat uit 90 keuro voor
(inter)nationale wetenschappelijk/technologische zendingen en ontvangst van buitenlandse delegaties en 15
keuro voor geldvoorschotten. De stijging van het vastleggingskrediet tot 116 keuro is het gevolg van de
toepassing van de gezondheidsindex.
De ingeschreven ordonnanceringskredieten komen voort uit de nog lopende engagementen van het verleden
(aflopende projecten bilaterale samenwerking, diverse internationale knooppuntfuncties enz.). De stijging van
het ordonnanceringskrediet tot 2.429 keuro is het gevolg van de toepassing van de gezondheidsindex.

Basisallocatie 33.01: Subsidies in het kader van internationale wetenschappelijke samenwerking

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
-

2005
2006
Uitvoering % Krediet
-

2007
Krediet
1.520
820

De overheid heeft een aantal hefbomen in handen om een faciliterende rol te spelen bij het uittekenen van een
versterkt beleid internationale wetenschappelijke samenwerking: financiële stimuli, een wereldwijd netwerk van
(vooral economische) vertegenwoordigers en internationale politieke contacten van overheid tot overheid.
Hiertoe wordt begin 2007 een actieplan internationale en innovatiesamenwerking voorgelegd aan de Vlaamse
Regering. Voor de implementatie van dit actieplan in 2007 wordt 1,5 miljoen euro voorzien. Hoofdaccenten
worden onder meer gelegd op het opzetten van strategische samenwerkingsverbanden met prioritaire landen, de
Vlaamse deelname aan ERA-net initiatieven, maatregelen ter ondersteuning van de deelname van KMO’s aan
internationale onderzoeksprogramma’s, de uitbouw van het Vlaams Contactpunt 7e Kaderprogramma en de
versterking van de internationale coördinatieacties.
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Basisallocatie 35.40: Subsidie aan de United Nations University (UNU) in het kader van het programma
regionale integratiestudies

Krediet
NGK

2004
Uitvoering % Krediet
966
100

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
966
100
981
996

De subsidie voor het volgende werkingsjaar wordt telkens berekend door de subsidie van het voorgaande
werkingsjaar te indexeren, en dit tot en met het werkingsjaar 2009. Voor het werkingsjaar 2007 moet bijgevolg
een subsidie voor het UNU-CRIS programma van 981 K€ (i.e. de toegekende subsidie 2006) worden voorzien,
te vermeerderen met het bij de begrotingsopmaak 2007 te hanteren indexpercentage van 1,5%.

Basisallocatie 35.41: Subsidie aan Unesco voor de ondersteuning van het Vlaams Unesco-Trustfonds
Wetenschappen

Krediet
NGK

2004
Uitvoering % Krediet
-

2005
2006
Uitvoering % Krediet
-

2007
Krediet
1.437

De subsidie voor het volgende werkingsjaar wordt telkens berekend door de subsidie van het voorgaande
werkingsjaar te indexeren. Voor het werkingsjaar 2007 moet bijgevolg een subsidie van 1.421 K€ (i.e. de
toegekende subsidie 2006) vermeerderd worden met het bij de begrotingsopmaak 2007 te hanteren
indexpercentage van 1,5%.
Tot en met de begroting 2006 werd de financiering van het FUST ingeschreven en aangerekend op de
basisallocatie 12.24 “Uitgaven in het kader van internationale samenwerking”, zelfde programma. Gelet op het
structurele en meerjarige karakter van de financiering van het FUST verdient het aanbeveling deze financiering
voortaan aan te rekenen op een daartoe specifiek opgemaakte basisallocatie, die bovendien een voor dergelijke
initiatieven meer aangewezen economisch classificatienummer draagt (waarmee gevolg wordt gegeven aan een
specifieke opmerking van de Inspectie van Financiën ter zake). Het betreft hier dus enkel een nieuwe
basisallocatie (vooral) omwille van begrotingstechnische redenen en geen nieuw initiatief. De benodigde
middelen worden aan constant beleid integraal overgeheveld vanaf de al vermelde basisallocatie 12.24, zelfde
programma.

Basisallocatie 40.02: Subsidie aan de Bijzondere Onderzoeksfondsen in het kader van het Methusalemprogramma

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
-

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
3.000
10.043
3.000
10.043

De overheid stelt jaarlijks aan elke universiteit een bedrag ter beschikking dat moet worden aangewend onder
de vorm van Methusalem-financiering. Deze financiering wordt in de periode 2006-2010 stapsgewijs
opgebouwd. Aan elke universiteit worden op basis van het totale jaarlijks beschikbare bedrag, gewogen met de
BOF-sleutel, middelen voor Methusalem-financiering toegekend. Deze middelen worden met hun bestemming
toegevoegd aan het BOF (PR 33.2, BA 44.64).
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Basisallocatie 40.03: Subsidie aan de Bijzondere Onderzoeksfondsen voor de aanstelling van bijkomende
ZAP-mandaten

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
-

2005
2006
Uitvoering % Krediet
-

2007
Krediet
1.500
1.500

Deze nieuwe basisallocatie dient om de middelen volgens de BOF-sleutel te verdelen over de Vlaamse
universiteiten. Deze middelen worden toegevoegd aan de Bijzondere Onderzoeksfondsen van de universiteiten
met als bestemming de aanstelling van bijkomende ZAP-mandaten.

Basisallocatie 41.01: Subsidie aan het FWO Vlaanderen voor projecten in het kader van internationale
onderzoeksfaciliteiten

Krediet
NGK

2004
Uitvoering % Krediet
0
-

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
0
750
941

Vlaamse onderzoekers nemen deel aan projecten binnen grote Europese onderzoeksinfrastructuren, die vaak op
intergouvernementele basis zijn opgezet. Belgisch lidgeld aan deze infrastructuren wordt meestal betaald door
de federale overheid.
De Vlaamse budgetten voor de onderzoeksprojecten in die onderzoeksinfrastructuren moeten voorzien worden
via het FWO-Vlaanderen, waar deze projectaanvragen in onmiddellijke concurrentie komen met de “reguliere”
projectaanvragen van het FWO-Vlaanderen. Het probleem is vooral nijpend voor de CERN-projecten
(nucleaire stralingsfysica).
Vanaf 2006 is er een structurele oplossing voor het probleem. Een eerste schijf van 750 keuro werd hiervoor
gedurende dat jaar voorzien.
Basisallocatie 41.02: Subsidie aan de Herculesstichting

Krediet
NGK

2004
Uitvoering % Krediet
0
-

2005
2006
Uitvoering % Krediet
0
-

2007
Krediet
0
5.000

Het Hercules-programma is een kanaal voor de financiering van middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur aan
de Vlaamse universiteiten en Vlaamse hogescholen via de associaties met de universiteiten. Voor bepaalde
categorieën van zware onderzoeksinfrastructuur wordt de doelgroep uitgebreid met de Vlaamse
onderzoeksinstellingen en met derden uit de publieke of private sector, voor zover zij gevestigd zijn in Vlaanderen.
Voor de opstart van het Hercules-programma in 2007 wordt een bedrag voorzien van 5.000.000 euro.

Basisallocatie 41.03: Subsidie aan het FWO Vlaanderen

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering % Krediet
Uitvoering % Krediet
Krediet
92.514
100%
103.920
100
120.288
112.531

De subsidies aan het FWO-Vlaanderen voor het Odysseus-programma werden uit de kredieten van deze
basisallocatie genomen en overgedragen naar een nieuwe basisallocatie 41.05 van hetzelfde programma.
Tijdens de vorige begrotingsopmaak is het aantal aspiranten opgetrokken. Het nieuwe initiatief ten belope van
2,7 mio euro is een inhaalbeweging om het aantal postdoctorale mandaten te verhogen. De rest van de stijging
van deze kredieten is te verklaren door het toepassen van de gezondheidsindex.
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Basisallocatie 41.05: Subsidie aan het FWO-Vlaanderen voor het Odysseus-programma

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering % Krediet
0
0
-

2005
2006
Uitvoering % Krediet
0
0
-

2007
Krediet
0
12.171
0
11.571

Dit initiatief is gericht op het aantrekken van Vlaamse en andere toponderzoekers uit het buitenland door hen
via een startfinanciering in staat te stellen onderzoeksgroepen in Vlaanderen uit te bouwen tot internationaal
toonaangevende centra.
Conform het addendum bij de beheersovereenkomst wordt het krediet van 2006 (12 mio euro die inbegrepen
was in de subsidie van het FWO Vlaanderen in basisallocatie 41.03 van hetzelfde programma) geïndexeerd
met de gezondheidsindex.

Basisallocatie 41.80: Dotatie gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij
voor FWO-Vlaanderen

NGK

2004
Krediet
Uitvoering % Krediet
11.711
100

2005
2006
2007
Uitvoering % Krediet
Krediet
0
11.712
9.370

Uit ramingen is gebleken dat het FWO-Vlaanderen in 2007 een bedrag van 9.370 keuro zal ontvangen van de
Nationale Loterij. De exacte omvang van de subsidie is pas op het einde van 2007 bekend, op het moment van
de definitieve winstverdeling van de Nationale Loterij.
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PROGRAMMA 71.3
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET ECONOMISCHE FINALITEIT
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACHT

2004
Krediet
Uitvoering %
153.621
97,6
0
0
3.040
100
0
0
123.506
89

2005
Krediet
Uitvoering %
137.922
90
0
0
0
0
0
0
123.802
99,7

2006
Krediet
138.041
0
0
0
139.060

2007
Krediet
158.198
0
0
0
160.236

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A Strategische doelstellingen
Meer technologische innovatie in de Vlaamse bedrijven.
Deze doelstelling heeft de gehele bedrijfswereld in Vlaanderen als doelgroep.
Om stand te houden in de huidige competitieve globale economie moeten bedrijven voortdurend streven naar
verbeterde of nieuwe diensten, producten en processen. De ontwikkeling en verwerving van technologie speelt
hierbij een cruciale rol.
B Operationele doelstellingen
−
−
−
−
−

Operationele doelstelling 1: voorwaarden creëren om de technologische innovatie in de bedrijven te
verhogen;
Operationele doelstelling 2: voorwaarden creëren om meer samenwerking tot stand te brengen tussen
kenniscentra en bedrijven en tussen bedrijven onderling;
Operationele doelstelling 3: ontwikkelen van een beleid gericht op KMO’s;
Operationele doelstelling 4: optimaliseren van de middelen ter stimulering van het innovatieklimaat;
Operationele doelstelling 5: het versterken van de werking van de universitaire interfacediensten.

C Instrumenten
Het IWT
Het IWT, het Instituut voor aanmoediging van Innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen, is het
exclusieve financieringskanaal van de Vlaamse overheid voor technologisch onderzoek in de bedrijfswereld.
Het IWT financiert verschillende types van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten: de belangrijkste zijn
projecten voor industrieel basisonderzoek en prototypeontwikkeling. Daarnaast heeft het IWT ook een
specifieke aanpak ontwikkeld voor de KMO’s.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1400

1403

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Steun aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van Vlaamse bedrijven (operationele doelstellingen 1, 2 en
3)
Het O&O-besluit (voluit “Financieringsbesluit voor steun aan projecten van bedrijfsonderzoek en –
ontwikkeling”) dateert van 5 oktober 2001. Dit reglementaire financieringsbesluit, gebaseerd op het
innovatiedecreet van mei 1999, verruimt de steunmogelijkheden en maakt ze doorzichtig en efficiënt. Er zijn
sindsdien hogere subsidiepercentages voorzien wanneer het projecten betreft van KMO’s en wanneer het
project in samenwerking met de onderzoekswereld gebeurt.
Steun aan Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden (operationele doelstellingen 2 en 4)
De financiering van de Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden gebeurt via een reglementair besluit van
24 mei 2002 tot regeling van de steun aan projecten innovatiestimulering, technologisch advies en collectief
onderzoek in uitvoering van het innovatiedecreet van mei 1999. Het betreft rechtstreekse steun aan
intermediairen of overige samenwerkingsverbanden voor activiteiten van collectief onderzoek, verstrekken van
technologisch advies en technologische innovatiestimulering.
Steun aan interfaceactiviteiten (operationele doelstelling 5)
Ook de interfaceactiviteiten die uitgaan van de Vlaamse universiteiten worden vanaf het kalenderjaar 2003
(m.i.v. de periode 1 oktober 2002 tot en met 31 december 2002) op een structurele wijze gefinancierd, op
basis van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de ondersteuning van interfaceactiviteiten van de
universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap van 13 september 2002.
KMO-programma (operationele doelstelling 3)
Het KMO-programma werd reeds in 2000 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De concrete modaliteiten
ter uitvoering van dit programma werden door de Raad van Bestuur van het IWT-Vlaanderen goedgekeurd.
Dit instrument richt zich tot een verruimd KMO-publiek: ook KMO’s zonder een expliciete onderzoeks- en
ontwikkelingsafdeling moeten immers worden gestimuleerd om tot innovatie over te gaan. Voorts wordt het
programma gekenmerkt door een sterk vereenvoudigde en transparante procedure, zowel wat de aanvragen als
wat de opvolging van de uitvoering ervan betreft.
EUREKA/MEDEA/ITEA (operationele doelstellingen 1 en 2)
EUREKA is een stimuleringsprogramma voor toegepast marktgericht onderzoek dat gedragen wordt door 31
Europese landen en de Europese Commissie. Transnationale EUREKA-projecten die op dit niveau worden
erkend (de zogenaamde “labeling”) kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning door de nationale of
regionale overheden van de deelnemende partners. Vlaamse partners kunnen worden ondersteund door het
IWT, dat ook instaat voor de promotie van het programma en de begeleiding bij de totstandkoming van de
projecten.
Innovatieprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering (operationele doelstellingen 1 en 2)
Nieuwe initiatieven zijn in voorbereiding die gericht zijn op de verdere uitbouw van competentiepolen in
Vlaanderen met als doel vanuit een specifieke innovatieprobleemstelling de Vlaamse industrie te ondersteunen.
D Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters
Uitgaven voor steun aan O&O- projecten op initiatief van de bedrijven
In 2005 werden 116 O&O-projecten goedgekeurd door IWT. De toegekende steun bedroeg in totaal 71,7
miljoen euro.
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KMO-programma
In 2005 werden in het kader van het nieuwe KMO-programma 315 projecten ingediend. Van de 321
behandelde projecten werden er 226 goedgekeurd. Een totale subsidie van 14,10 miljoen euro werd toegekend.
Van de totale steunverlening werd in 2005 32% toegekend aan KMO’s en 68% aan grote ondernemingen.
EUREKA
EUREKA startte in 1985 als een langlopend initiatief ter bevordering van internationale samenwerking in
Europa op het vlak van toegepaste en marktgerichte O&O. Binnen EUREKA bestaan 2 pistes om projecten te
behandelen: de innovatieve projecten in de bottom-up regeling waarin alle projecten en thema’s aan bod
kunnen komen en projecten behandeld binnen de door de industrie geleide clusters.
In de bottom –up regeling werden in 2005 door het IWT in totaal 5 projecten goedgekeurd met een toegekende
steun van 1,96 mln euro.
Vlaanderen is zeer actief in de EUREKA-clusters in de ICT-sector. Het betreft de clusters: MEDEA+, ITEA,
PIDEA+, EURIMUS II en CELTIC. In totaal werden 10 projecten gesteund met 10,4 miljoen euro.
Er wordt wel een tendens naar kleinere projecten vastgesteld.
Duurzame technologische ontwikkeling
In 2005 voldeden 52 projecten aan de voorwaarden voor extra steun in de context van de duurzame
technologische ontwikkeling. De impact op het bedrag van de toegekende steun bedroeg 2,45 miljoen euro.
Innovatiesamenwerkingsverbanden
VIS-technologische dienstverlening
Eind 2005 waren er 65 technologische adviseerdiensten actief in 30 kenniscentra (waarvan 10 collectieve
centra). In totaal betreft het een 115-tal adviseurs die vol- of deeltijds werkzaam zijn. De KMO’s vormen meer
dan 80% van de klanten.
VIS-thematische innovatiestimulering
In 2005 waren er 71 projecten voor thematische innovatiestimulering in uitvoering.
VIS-subregionale innovatiestimulering
Via 6 lopende projecten in de verschillende provincies worden in totaal 27 adviseurs gefinancierd. Hun
opdracht bestaat erin om in een bepaald geografisch gebied bedrijven te helpen bij het ondersteunen van hun
innovatieproces en het nastreven van concrete synergie tussen de bedrijven onderling en tussen bedrijven en de
technisch-wetenschappelijke wereld. De specifieke doelgroep zijn bedrijven met een sluimerend
innovatiepotentieel.
Collectief onderzoek
In 2005 werd aan 12 projecten van collectief onderzoek een bedrag van 3,4 miljoen euro toegekend.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
B.A. 41.01 : Dotatie aan het IWT - Vlaanderen voor projecten op initiatief van de bedrijven en
innovatie samenwerkingsverbanden

NGK

2004
Krediet
92.330

Uitvoering
100%

2005
Krediet
91.651

Uitvoering
100%

2006
Krediet
96.004

2007
Krediet
113.004
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Deze basisallocatie omvat het geheel aan middelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de
betalingsverplichtingen resulterend uit de verbintenissen aangegaan voor steunverlening aan O&O- en
innovatieprojecten op vrij initiatief van bedrijven en innovatiesamenwerkingsverbanden.
Bij het berekenen van het noodzakelijk krediet 2007 is zowel rekening gehouden met:

-

de geregistreerde betalingsverplichtingen te vereffenen op basis van de uitstaande verbintenissen op
01.01.2006;
de betalingsverplichtingen op basis van de in 2006 aangegane verbintenissen;
de vereffening op de machtiging 2007 bij volledige benutting.

Op basis van deze basisassumpties werd het uitgavenbedrag voor 2007 geraamd op:

1.
2.
3.
4.

op basis van de op 01.01.2006 uitstaande
verbintenissen
op basis van de in 2006 aangegane verbintenissen
de vereffening op de machtiging in 2007 bij
volledige benutting
ex-FIOV verplichtingen
TOTAAL:

Betalingsverplichtingen
112.905.000

Uitgaven 2007
55.262.000

46.427.000
72.900.000

26.825.000
30.740.000

1.177.000
233.409.000

1.177.000
114.004.000

Hetzij een totaal aan betalingsopdrachten in 2007 van 114.004 Keuro. De vereffening van deze uitgaven
gebeurt deels door middel van de voorziene dotatie, deels door het aanwenden van de teruggestorte
bedragen (voor 2007 geraamd op 1.000 Keuro).

Basisallocatie 41.02 : Dotatie aan het IWT - Vlaanderen ter ondersteuning van acties van
technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering

NGK

2004
Krediet
21.346

Uitvoering
92%

2005
Krediet
22.768

Uitvoering
62%

2006
Krediet
17.450

2007
Krediet
19.406

Uitgaande van:
- de geregistreerde betalingsverplichtingen te vereffenen op basis van de uitstaande engagementen op datum
van 01.01.2006;
- de betalingen in functie van de machtigingen voorzien voor 2006;
- de vereffeningen op de machtigingen 2007;
werd het totaal aan betalingsverplichtingen voor 2007 berekend op 44.698 Keuro als volgt verdeeld:


op basis van de op 01.01.2006 uitstaande
verbintenissen
 op basis van de in 2006 aangegane
verbintenissen
 de vereffeningen op de machtigingen 2007
TOTAAL

Betalingsverplichtingen
22.153.000

uitgaven
11.418.000

8.295.000

5.702.000

14.250.000
44.698.000

2.286.000
19.406.000

waarvan op basis van het huidig ordonnanceringsritme een bedrag van 21.762 Keuro effectief in 2007 zal
worden uitbetaald.
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Basisallocatie 41.03: Dotatie aan het IWT - Vlaanderen

NGK

2004
Krediet
11.012

Uitvoering
100%

2005
Krediet
11.129

Uitvoering
100%

2006
Krediet
11.583

2007
Krediet
11.780

Om de nodige continuïteit te verzekeren en blijvend uitvoering te kunnen geven aan de huidige opdrachten
en doelstellingen van het Instituut werd het werkingskrediet 2007 vastgesteld op 11.780 Keuro. In
onderstaande tabel wordt over de periode 2004 – 2007 de evolutie geschetst voor de belangrijkste
uitgavencategorieën:

Personeelskost
Werking
Externe communicatie
Wervingskost
Huur en huurlasten
Studie- en expertiseopdrachten
Toegekende debetrente
Investeringen
Totaal uitgaven

BC 2004
1000 euro
8.261.000
1.378.000
446.000
50.000
1.606.000
353.000
--292.000
12.386.000

2005 CB
1000 euro
8.544.000
1.569.000
405.000
50.000
1.674.000
510.000
--237.000
12.989.000

2006 na BC
1000 euro
9.598.000
1.393.316
430.500
86.834
1.597.000
419.000
--237.000
13.763.650

2007
1000 euro
9.928.000
1.496.000
390.000
50.000
1.611.040
371.960
--181.000
14.028.000

Het totaal van de werkingsuitgaven ten belope van 14.028 Keuro wordt voor circa 84 % of 11.780 Keuro
gefinancierd met de ontvangsten uit de dotatie, het saldo hetzij 16% of 2.250 Keuro met de extra middelen
uit de beheersvergoedingen en de eigen ontvangsten.
Ten opzichte van het dotatiebedrag 2006 betekent dit een stijging met 197 Keuro.

Basisallocatie 41.04 : Dotatie aan het IWT - Vlaanderen voor e-mediaprojecten.

NGK

2004
Krediet
9.616

Uitvoering
61%

2005
Krediet
11.048

Uitvoering
53%

2006
Krediet
10.103

2007
Krediet
10.477

Bij de vaststelling van het krediet 2007 is uitgegaan van het addendum bij de overeenkomst Innovatieve
mediaprojecten en de aanvullingen van de beheersovereenkomst 2002-2006 die de VRT en de Vlaamse
Gemeenschap op 12 december 2003 waren overeengekomen inzake het nieuwe e-VRT project, te weten het
@media Project samen met de herschikte steun aan de andere projecten (algemene werking e-VRT en ASP).
Met het voorgestelde krediet van 10.477 keuro wordt de mogelijkheid voorzien om voormelde overeenkomsten
verder uit te voeren zowel wat betreft de algemene werking van e-VRT als inzake de hierin opgenomen
innovatieve mediaprojecten.
Over de uitvoering en stand van zaken van de projecten wordt jaarlijks gerapporteerd aan een
opvolgingscomité dat op zijn beurt verslag uitbrengt bij de voogdijoverheid (die beslist over de voortzetting
van de financiering).

Basisallocatie 41.05: Subsidie aan de universitaire interfacediensten
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

1404

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
NGK

1.345

100%

1.365
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100%

2.087

2.717

Het totaalbudget voorzien voor de toekenning van de subsidies aan de verschillende universiteiten over de
periode 1998-2005 bedroeg telkens 1.239 keuro (excl. index).
Voor 2006 werd ter versterking van de interfacestructuur, waarvan de activiteiten kunnen worden
teruggebracht tot volgende drie hoofdtypes van dienstverlening:
- bevorderen van samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, bijv. contractonderzoek
- zorgen voor de economische valorisatie van het onderzoek, door het sensibiliseren en het opleiden van
de eigen onderzoekers in diverse aspecten van economische valorisatie, door het opsporen van
octrooieerbare zaken en het nemen van octrooien en het opstellen van licentiecontracten
- oprichten van spinoff-bedrijven door begeleiding bij opstellen van het businessplan, bij financiering in
de opstartfase, door opleiding van het management;
een eerste kredietverhoging voorzien van 722 keuro tot 2.087 keuro. Dit subsidiebedrag vormt een gedeelte van
de middelen nodig voor het uitvoeren van de bovengenoemde interfaceactiviteiten.
Voor 2007 wordt een (geïndexeerd) krediet voorzien – i.e. de toegekende subsidie 2006 vermeerderd met een
indexering t.b.v. 1,44% - en een kredietuitbreiding met 600 keuro tot samen 2.717 keuro. Een bedrag dat
volgens de modaliteiten bepaald in artikel 10 van het reglementair besluit van 13 september 2002 als volgt
wordt vereffend:
-

een schijf van 80% van de jaarlijkse voorziene subsidie wordt uitbetaald vóór 31 maart;
het saldo van maximaal 20% na goedkeuring van het jaarlijkse aktiviteitenverslag in principe twee maanden
later, vanaf mei van het lopende dienstjaar.

Bassisallocatie 41.06 Dotatie aan het IWT - Vlaanderen voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van
het VIN (Vlaams Innovatie Netwerk).

NGK

2004
Krediet
0

Uitvoering
0

2005
Krediet
0

Uitvoering
0

2006
Krediet
814

2007
Krediet
814

Om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen die zijn ontstaan vóór en tijdens het begrotingsjaar 2007
werd het hiervoor noodzakelijk geachte betalingskrediet bepaald op hetzelfde niveau als vorig jaar nl. 814
keuro.

Basisallocatie 99.11 : Vastleggingsmachtiging IWT - Vlaanderen ter ondersteuning van acties van
technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse Regering

Machtigingen

2004
Krediet
12.843

Uitvoering
99%

2005
Krediet
13.750

Uitvoering
97%

2006
Krediet
24.150

2007
Krediet
26.468

Binnen de budgettaire middelen voor het wetenschaps- en innovatiebeleid zijn er een reeks belangrijke ‘ad hoc’
initiatieven van de Vlaamse Regering, die niet aan bod kunnen komen in het kader van reglementaire
steunbesluiten of die budgettair te zwaar doorwegen op de budgetten die verbonden zijn met deze reguliere
kanalen.
Hiermee wordt in eerste instantie de financiering bedoeld van nieuwe competentiepolen en strategische
onderzoekscentra.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1408

1405

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

In eerste instantie heeft dit betrekking op de Competentiepolen, zowel nieuwe vastleggingen voor de eerste
“generatie” (na evaluatie) als voor nieuwe excellentiepolen (gelet op het aantal lopende haalbaarheidsstudies 6
waarvan er 4 mogelijk in 2007 tot een nieuwe Competentiepool kunnen leiden) en de uitvoering van de
aanbevelingen van de lopende rondetafel “chemie” en het platform van de “ Life sciences”.
Om hieraan te kunnen voldoen en de financiering van nieuwe competentiepolen en strategische
onderzoekscentra in de toekomst mogelijk te maken werd dit krediet t.o.v. vorig jaar met 2,3 mln euro
verhoogd tot 24.468 keuro.
Zoals vorige jaren wordt ook in 2007 de mogelijkheid behouden om bij beslissing van de Vlaamse Regering
een overdracht van vastleggingsmachtigingen tussen beide kredieten (Pr. 71.3 – b.a. 99.11 en 99.12) samen
met de voorziene machtiging voor “Studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het VIN ( Vlaams
Innovatie Netwerk : Pr. 71.3 - b.a. 99.13) uit te voeren.

Basisallocatie 99.12 : Vastleggingsmachtiging IWT - Vlaanderen voor projecten op initiatief van de
bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden

Machtigingen

2004
Krediet
97.206

Uitvoering
100%

2005
Krediet
98.213

Uitvoering
100%

2006
Krediet
103.173

2007
Krediet
121.721

Het budgetvoorstel 2007 omvat het totaal aan vastleggingsmachtigingen die overeenkomstig art. 5 en 6 van het
Innovatiedecreet wordt toegekend aan wetenschappelijk-technologische innovatieprojecten die tot stand komen
op initiatief van de bedrijven of van innovatie samenwerkingsverbanden.
waaronder verstaan:
•

•
•

de O&O-steunaanvragen op vrij initiatief van in Vlaanderen gevestigde bedrijven met valorisatie
van het onderzoeksresultaat in Vlaanderen; buiten de basissteuntarieven dient hierbij tevens
rekening gehouden te worden met de extra-steunmodaliteiten in een reeks van regelingen beslist
door de Vlaamse Regering: KMO-toeslag; de lucht-en ruimtevaartregeling; EUREKA; DTOregeling (duurzame technologische ontwikkeling);
de postdoctorale onderzoeksmandaten (besluit van 11 december 1991 en het Reglement van de
Raad van Bestuur in voege vanaf 1/03/2003);
de projecten behandeld in het kader van de economische netwerkvorming inzake
innovatiestimulering (sinds 2002 op basis van het VIS- besluit);

Volgende evoluties laten voor 2007 naast de voorziene uitbreiding van de financiering van de VISwerking, een stijging van de steun vermoeden ten behoeve van de bedrijfsprojecten:
• de nood om het relatieve aandeel van bedrijfsprojecten binnen de IWT-portfolio te verhogen;
• de aangekondigde maatregelen ter ondersteuning van het KMO-innovatieactieplan;
• de toegenomen vraagverwachting en de problemen m.b.t. de steeds strenger wordende selectiviteit
bij de toekenning;
• het effect van de extra steun voor de automobielsector door de implementatie van de task force
Voertuigindustrie;
• de kosten voor de verruiming van het innovatietraject;
• de kosten voor belangrijke luchtvaartdossiers.
Dit alles resulteert in een bedrag aan vastleggingsmachtigingen dat voor deze basisallocatie werd vastgesteld
op 121.721 Keuro hetgeen overeenstemt met het geïndexeerde bedrag van 2006 verhoogd met 17 mln euro
extra middelen. Er is bovendien voorzien in de mogelijkheid tot overdracht van vastleggingsmiddelen vanaf de
basisallocatie ba. 99.11, b.a.99.12 en b.a. 99.14 van het Programma 71.3.
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Basisallocatie 99.13: Vastleggingsmachtiging IWT - Vlaanderen voor e-mediaprojecten.

Machtiginge
n

2004
Krediet
13.457

Uitvoering
0%

2005
Krediet
11.839

Uitvoering
100%

2006
Krediet
10.901

2007
Krediet
11.065

Op 20 juli 2006 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de beheersovereenkomst tussen de VRT
en de Vlaamse Gemeenschap 2007-2011. Artikel 18 van deze beheersovereenkomst bepaalt de opdracht van
VRT voor onderzoek en innovatie.
De VRT zal zijn onderzoekers in een gespecialiseerd personeelsteam groeperen, dat de volgende activiteiten zal
ontplooien:
1° het op de voet volgen van technologische ontwikkelingen inzake e-media en het bestuderen hoe
ontwikkelingen of uitvindingen nieuw kunnen worden toegepast in Vlaanderen;
2° het consolideren van de kennis die is opgebouwd binnen het kader van de in de periode 2002-2006 door de
VRT uitgevoerde innovatieve mediaprojecten;
3° het participeren in grotere, vraaggestuurde onderzoeksprogramma’s en –projecten waarvan de uitvoering
buiten de VRT plaatstvindt.
Voor de financiering van het personeelteam worden de volgende middelen voorzien, waarbij de verdeling over
de kostencategorieën personeel en werking als indicatief geldt:
in duizend euro
Personeel
Werking
Totaal

2007
2537
1300
3837

2008
2587
1320
3907

2009
2639
1340
3979

2010
2692
1360
4052

2011
2746
1380
4126

Hiernaast worden kredieten voorzien voor innovatieve mediaprojecten in het domein van de e-media. De
projecten die worden gehonoreerd, zullen het resultaat zijn van een open procedure.
Basisallocatie 99.14 Vastleggingsmachtiging IWT - Vlaanderen voor studie- en expertiseopdrachten ten
behoeve van het VIN (Vlaams Innovatie Netwerk).

Machtiginge
n

2004
Krediet
0

Uitvoering
0

2005
Krediet
0

Uitvoering
0

2006
Krediet
814

2007
Krediet
826

De invoering van deze nieuwe begrotingslijn naar aanleiding van de begrotingscontrole 2006 biedt het IWT de
mogelijkheid om in uitvoering van artikel 11 van het Innovatiedecreet dd. 18 mei 1999 (BS 16.07.1999) met
minder complexe administratieve procedures een aantal welomschreven studie- en expertiseopdrachten uit te
voeren ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk (VIN).
Het Vlaamse Innovatiebeleid kiest voor taken van innovatiestimulering en – begeleiding waarbij actoren voor
deze taken gesteund worden, die afdoend ingebed zijn in bedrijfsnetwerken of kennisinstellingen.
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De steun terzake verloopt o.m. via het VIS-Programma, de steun aan universitaire interfacediensten, de steun
aan Competentiepolen en strategische onderzoekscentra. Deze gedecentraliseerde aanpak dient echter gepaard
te gaan met onderlinge netwerking en samenwerking om als coherent geheel te kunnen optreden als een Vlaams
Innovatie Netwerk (VIN). Dit vereist coordinatie dat één van de basisopdrachten uitmaakt van het IWT met tot
op heden slechts een bescheiden personeelsinzet (ca 3 VTE adviseurscapaciteit).
De slagkracht van het VIN vereist echter ook steeds meer de uitbouw van gemeenschappelijke kennis en
expertise en het uitwerken van gemeenschappelijke “tools”.
Om de hiervoor noodzakelijke studie- en expertiseopdrachten verder te kunnen ondersteunen geldt voor 2007
eenzelfde kredietbehoefte van 814 +12 (indexatie) = 826 keuro.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 71.3
INSTITUUT VOOR DE AANMOEDIGING VAN INNOVATIE DOOR
WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE IN VLAANDEREN -IWT
VOI :
IWT- VLAANDEREN
INTIELE BEGROTING 2007
ONTVANGSTE
N
ESR COFOG Omschrijving
95
code
0
ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET
ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M
9 WORDEN VERDEELD
08
Interne verrichtingen
08.21
00000 Verrekeningen met andere dienstjaren
08.21
Begrotingsoverschot werking
08.21
Begrotingsoverschot decretale opdracht
08.21
Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering
08.21
Begrotingsoverschot EFFRO (in min)
08.21
Begrotingsoverschot SB
08.21
Begrotingsoverschot TETRA
08.21
Begrotingsoverschot GBOU
08.21
Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek
08.21
Begrotingsoverschot SBO
08.21
Begrotingsoverschot IRC
08.21
Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten
08.21
Begrotingsoverschot Interactieve Mediaprojecten
08.22
Begrotingsoverschot Discomap
08.21
Begrotingsoverschot ERA-netten + andere
08.22
Over te dragen tekort van het boekjaar
08.22
Over te dragen tekort van het boekjaar ERA
08.3
Overige interne verrichtingen
08.30
Overdracht van SATI naar FFEU
08.30
Overdracht van SATI naar FFEU
1
LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN
DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)
10
Niet verdeeld
16
Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten

(in 1000€)

Initieel
2006

BC
2006

Initieel
2007

0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

402
276
5.588
-66
535
148
255
61
314
177
273
9.155
2
622
0
0

1
1
0
0
1
1
1
0
1
97
1
0
0
124
0
0

0
0

0
0

0
0
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16.00
16.13
2

20
26
26.10
26.20
3
38
38.10
38.30
38.40
39
39.10
39.11
4

46
46.10
46.10
46.10
46.10
46.10
46.10
46.10
46.10
46.10
46.10
46.10
46.10
46.10
46.10
46.10
46.40
46.40
46.50
46.60
6

66
66.41
7
77.2
8
86.1
UITGAVEN
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Niet verdeeld
105
105
108
Aan het buitenland
10
0
0
INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE
RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN
ONDERNEMINGSACTIVITEIT
Niet verdeeld
Rente van overheidsvorderingen
Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid
11
11
160
Rente-ontvangsten binnen de sector overheid
0
0
0
INKOMENSOVERDRACHTE
N VAN ANDERE SECTOREN
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke
instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen
Van bedrijven
973
973
1.005
Van verzekeringsinstellingen
0
0
0
Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst
10
10
10
Inkomensoverdrachten van het buitenland
Van E.G.-instellingen
1.364
1.666
2.423
Ontvangst EFRO
0
0
0
INKOMENSOVERDRACHTE
N VAN DE SECTOR
OVERHEID
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele
groep
Werkingsmiddelen IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)
11.790
11.583
11.780
Aanvullende dotatie IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)
188
0
0
Projecten op initiatief v/d bedrijven (Pr. 71.3 - b.a. 41.01)
99.579
96.004
113.004
Acties van technologische innovatie Vl. Regering (Pr. 71.3 34.003
17.450
19.406
b.a. 41.02)
Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02)
21.873
21.729
24.255
TETRA-fonds (Pr. 71.4 - b.a. 41.04)
6.990
6.843
7.334
GBOU (Pr. 71.4 - b.a. 41.06)
6.726
6.351
2.378
Ontvangsten voor wetenschappelijk en technologisch
8.401
8.824
8.993
onderzoek met landbouwkundig doel (Pr. 71.4 - b.a. 41.01)
SBO (Pr. 71.4 - b.a. 41.05)
16.000
16.321
20.321
E-mediaprojecten (Pr.71.3 - b.a. 41.04)
14.658
10.103
10.477
Universitaire Interfacediensten (Pr. 71.3 - b.a. 41.05)
2.084
2.087
2.717
Onderzoek voor Breedbandtechnologie (Pr. 71.4 - b.a.
17.255
17.287
23.046
41.07)
Ontvangsten/dotaties CFO
0
215
215
Dotatie toegepast biomedisch onderz. (Pr. 71.4 - b.a. 41.08)
5.000
5.000
5.000
Studie- en expertiseopdrachten VIN (Pr.71.3 - b.a. 41.06)
0
814
814
Hermes-fonds
6.396
5.491
6.190
Terugbetalingen AION
0
0
0
Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid
0
0
0
Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten
0
0
0
KAPITAALOVERDRACHTEN
BINNEN DE SECTOR
OVERHEID
Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele
groep
Investeringsbijdragen
0
0
0
DESINVESTERINGEN
Verkoop van overig materieel
KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN
DEELNEMINGEN
Kredietaflossingen door bedrijven
116
116
259
TOTAAL ONTVANGSTEN
255.532
246.725
260.123
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Omschrijving

0
03
03.22
03.22
03.22
03.22
03.22
03.22
03.22
03.22
03.22
03.22
03.22
03.22
03.22
03.22
1
11
11.1
11.11
11.12
11.20
11.3
11.31
11.40
12
12.00
12.10
12.11
12.12
12.30
12.50
2
23.00
3
30
30.00
31
31.00
32
34
34.4
34.41
35
35.20
35.60
4

NIET-VERDEELDE UITGAVEN

Initieel
2006

Interne verrichtingen
Over te dragen overschot van het boekjaar WE
0
Over te dragen overschot van het boekjaar AU
0
Over te dragen overschot van het boekjaar SATI
0
Over te dragen overschot van het boekjaar EFRO
0
Over te dragen overschot van het boekjaar IM
0
Over te dragen overschot van het boekjaar SB
0
Over te dragen overschot van het boekjaar IRC
0
Over te dragen overschot van het boekjaar WTOLD
0
Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU
0
Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA
0
Over te dragen overschot van het boekjaar SBO
0
Over te dragen overschot van het boekjaar Interfaces
0
Over te dragen overschot van het boekjaar Discomap
0
Over te dragen overschot van het boekjaar ERA-NETTEN
0
LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN
DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDIGEN)
Lonen en sociale lasten
Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)
04800 Bezoldiging volgens salarisschaal
5.935
04800 Overige bezoldigingselementen
717
04800 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,
2.230
afgedragen aan instellingen of fondsen
Overige sociale lasten van de werkgever
04800 Directe toelagen (zonder vakantiegeld)
180
04800 Loon in natura
347
Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Niet verdeeld
Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid
04800 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten,
1.891
vervoer, enz.)
04800 Huur van gebouwen
1.263
04800 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid
641
04800 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de
61
overheid
RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN
Toegerekend debetrentes
0
INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN
Niet verdeeld
Niet verdeeld
Exploitatiesubsidies
Niet verdeeld
128.342
04800 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde,
aan bedrijven en financiële instellingen
Inkomensoverdrachten aan gezinnen
Overige uitkeringen aan gezinnen als consument
04800 Geldelijke uitkeringen
18.936
Inkomensoverdrachten aan het buitenland
04800 Aan EG-overheden
390
04800 Inkomensoverdrachten aan niet-EG-landen
INKOMENSOVERDRACHTE
N AAN DE SECTOR
OVERHEID

BC
2006

Initieel
2007
1
1
0
0
0
1
97
0
1
1
1
1
0
129

0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
165

6.008
754
2.305

6.088
814
2.448

181
350

152
426

1.959

2.019

1.262
1.458
61

1.276
1.377
61

0

0

114.864

119.014

20.318

23.021

1.161

1.018
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41
41.10
41.40
41.50
41.60
43
43.40

44
44.30
45
45.33
5
6

61
61.41
63
63.41
7
74
74.2
74.22
8
81
81.12
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Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele
groep
Aan de institutionele overheid
00000 Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar
15.358
19.958
11.677
nut)
00000 Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid
17.915
17.874
22.139
Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]
Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden
04800 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of
26.489
25.816
39.179
lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door
de overheid in overwegende mate worden gefinancierd
Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs
09600 Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs
30.800
30.913
29.048
Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen
…
04800 Inkomensoverdrachten aan de gewesten
0
0
0
KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN
KAPITAALOVERDRACHTEN
BINNEN DE SECTOR
OVERHEID
Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele
groep
Investeringsbijdragen
0
0
0
Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden
04800 Investeringsbijdragen
0
0
0
INVESTERINGEN
Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken
Verwerving van overig materieel
04800 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid
237
237
181
Kredietverleningen en deelnemingen
Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen
04800 Kredietverleningen aan privé-ondernemingen
3.800
1.013
0
TOTAAL UITGAVEN

255.532

246.725

260.123

Toelichting bij de voornaamste wijzigingen op het niveau van de begrotingsposten
Het begrote krediet aan gewone ontvangsten en uitgaven voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en
de operationele taken van het Instituut werd voor 2007 geraamd op 260.123 keuro hetzij 13.398 keuro
hoger dan voor het begrotingsjaar 2006. Hierna volgt de verklaring voor de meest significante wijzigingen:
Aan de ontvangstzijde:
1.

is er bij vergelijking met 2006 nog de verrekening met de andere dienstjaren waarbij voor een totaal
van 17.742 keuro aan extra middelen werd geregistreerd uit de overgedragen begrotingsoverschotten
2005. Voor 2007 wordt uitgegaan van de voorziene saldo-overdracht vorig dienstjaar ten belope van
228 keuro;

2.

de stijging met 149 keuro van de rente-ontvangsten vanuit andere sectoren dan de overheid betreft de
terugbetaling door KMO’s van intresten uit eerder toegekende achtergestelde leningen;

3.

de meerinkomsten ten belope van 757 keuro uit de inkomensoverdrachten van het buitenland
betreffen de beheersvergoedingen voor de actieve deelname aan projecten en acties die (deels) vanuit
de Europese commissie worden ge(co)financierd;
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4.

het budget werkingsmiddelen (Pr. 71.3 - b.a. 41.03) stijgt ten opzichte van vorig jaar met 197 keuro.
Deze stijging is noodzakelijk om de nodige continuïteit te verzekeren en blijvend uitvoering te kunnen
geven aan de huidige opdrachten en doelstellingen van het Instituut;

5.

de dotaties voor het uitvoeren van de decretale opdrachten in de context van het Innovatiedecreet
bestaan uit:
- een eerste krediet:
“Dotatie voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatieve samenwerkingsverbanden”
die de middelen groepeert welke volgens art. 5 en 6 van het Innovatiedecreet worden toegekend
aan de Raad van Bestuur van IWT binnen de krijtlijnen zoals bepaald door de Vlaamse regering
(Pr. 713 - b.a. 41.01).
De verhoging van deze kredietlijn met 17.000 keuro t.o.v. 2006 is gerelateerd aan de voorziene
beleidsuitbreiding met 18.548 keuro) en de noodzaak het krediet maximaal te doen aansluiten bij
de reële betalingsnoden.
-

een tweede krediet
“Dotaties voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering” zijnde
de middelen die binnen de krijtlijnen van het Innovatiedecreet door de Vlaamse regering worden
beslist en waarvan het administratief en financieel beheer aan het IWT is toevertrouwd (Pr. 71.3
- b.a. 41.02).
De stijging met 1.956 keuro tot het voorziene dotatiebedrag van 19.406 keuro volgt de stijging
van het beleidskrediet dat ten opzichte van 2006 met 2.318 k euro werd verhoogd;

6.

het krediet ten belope van 10.477 keuro voor de actie “Innovatieve mediaprojecten” (Pr. 71.3 - b.a.
41.04) stemt overeen met het saldobedrag ter afronding van het e-VRT contract en het thesaurieplan
dat als addendum aan de beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap 20022006 van 1 augustus 2003 werd toegevoegd;

7.

de dotatie Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02) werd ten opzichte van het krediet 2006 met
2.526 keuro - inclusief de 326 keuro indexatie - verhoogd tot 24.255 keuro;

8.

de stijging van de speciale dotatie voor het TETRA -fonds – het vroegere HOBU-fonds- (Pr. 71.4 b.a. 41.04) tot 7.334 keuro is het gevolg van de voorgestelde uitbreiding met 400 keuro extra
middelen die voor dit programma in 2007 is voorzien;
de kredietverlaging met 3.973 Keuro tot 2.378 keuro voor het actieprogramma “Generisch
Basisonderzoek Universiteiten (GBOU)” - Pr. 71.4 - b.a. 41.06 wordt verklaard door het lager
bedrag aan openstaande betalingsverplichtingen na de stopzetting van dit programma in 2003.

9.

10. met het oog op het verzekeren van de continuïteit van het contractueel landbouwkundig onderzoek
dat als één van de bevoegdheden inzake Land- en Tuinbouw in het kader van het
Lambermontakkoord naar de Gewesten werd overgeheveld werd het vereffeningskrediet 2007 (Pr.
71.4 - b.a. 41.01) met 169 keuro verhoogd tot 8.993 keuro.
11. wat het Strategisch Basisonderzoek betreft (Pr.71.40 – b.a. 41.05) werd het vereffeningskrediet van
2006 met 4.000 keuro verhoogd tot een bedrag 20.321 keuro dat overeenstemt met de reële
kredietbehoefte in 2007;
12. met de 5.000 keuro dotatie voor het toegepast biomedisch onderzoek met een primair
maatschappelijke finaliteit (Pr. 71.4 – b.a. 41.08) wordt in de structurele financiering voorzien van
dit in 2006 opgestarte onderzoeksprogramma;
13. de stijging van de ontvangsten uit het Hermesfonds staat in direct verband met de voorziene
financiering van de Vlaamse Excellentie- en competentiepolen.
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14. ter versterking van de dienstverlening vanuit de universitaire interfacediensten werd ten opzichte van
vorig jaar een kredietverhoging voorzien van 630 keuro;
15. met het oog op de verdere uitbreiding van de onderzoeksprogrammering door het IBBT werd het
jaarlijks dotatiebedrag met 5.759 keuro verhoogd tot 23.046 keuro.
Aan de uitgavenzijde:
16. stijgen de lopende uitgaven voor lonen en sociale lasten met 330 keuro in vergelijking met 2006 (na
BC). Deze stijging is noodzakelijk om, zoals reeds eerder gesteld, de nodige continuïteit te verzekeren
en blijvend uitvoering te kunnen geven aan de huidige opdrachten en doelstellingen van het Instituut.
Tegenover deze verhoging staat een daling met 7 keuro van de uitgaven voor de aankoop van niet
duurzame goederen en diensten.
17. de stijging van de uitgaven voor de inkomensoverdrachten aan bedrijven en innovatieve
samenwerkingsverbanden met 4.150 keuro tot 119.014 keuro in 2007 hangt samen met de
uitbreiding van de voorziene beleidsruimte.
18. de daling met 8.281keuro van de uitgaven aan Administratieve Instellingen van Openbaar Nut
(AION) betreft het gecombineerd effect van de verminderde dotatie voor de verdere financiering van
de opdrachten in het domein van de nieuwe mediadiensten door de VRT (- 8.781 keuro) met de
uitgaven voor het Strategisch Basisonderzoek (500 keuro).
19. de verhoging van het uitgavenkrediet met respectievelijk 4.265 keuro voor de inkomensoverdrachten
aan de sector overheid binnen de groep onderwijsinstellingen van de overheid en de daling met 1.865
keuro bij het autonoom gesubsidieerd onderwijs dient gezien te worden in het licht van de
budgetwijzigingen voor het TETRA-fonds, de specialisatiebeurzen, de universitaire interfacediensten
en de financiering van het programma voor het toegepast biomedisch onderzoek met een primair
maatschappelijke finaliteit.
20. de verhoging van het uitgavenkrediet met 13.363 keuro voor de inkomensoverdrachten aan de
regionale en lokale overheden inzonderheid aan de vzw ’s die op regionaal of lokaal gebied
werkzaam zijn voor de overheid en er overwegend worden door gefinancierd houdt o.m. rekening met
het verhoogd bedrag aan openstaande betalingsverplichtingen t.a.v. de Vlaamse Excellentiepolen;
21. door de ten laste name vanaf 1 oktober 2005 van de reeds bestaande achtergestelde leningen door het
Vlaams INNOvatieFonds (VINNOF) worden op de uitgavenpost “Kredietverleningen aan privéondernemingen “ in 2007 geen uitgaven meer verwacht.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1416

1413

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

PROGRAMMA 71.4
STRATEGISCH EN BELEIDSGERICHT ONDERZOEK
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACHT

2004
Krediet
Uitvoering %
126.606
99,7
56.164
99,6
41.373
97,4
0
0
0
0

2005
Krediet
Uitvoering %
147.214
100
64.664
100
44.878
100
0
0
0
0

2006
Krediet
177.653
69.330
54.444
0
0

2007
Krediet
188.875
70.105
54.026
0
0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A Strategische doelstellingen
−
−

Versterken van het technologisch basisonderzoek dat kennis genereert ten dienste van het bedrijfsleven, de
non-profit sector en de overheid;
Versterken van het beleidsvoorbereidend onderzoek.

Doelgroepen:
− (onderzoekers van) hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven;
− de overheid (voor het beleidsrelevant onderzoek).
B Operationele doelstellingen
−
−
−
−

Operationele doelstelling 1: het verder versterken van het Vlaams strategisch onderzoekspotentieel in de
Vlaamse onderzoeksinstellingen;
Operationele doelstelling 2: het verder uitbouwen van het strategisch basisonderzoek;
Operationele doelstelling 3: het verder uitbouwen van de hogescholen als volwaardige partners in
innovatie;
Operationele doelstelling 4: het verder ontwikkelen van een vernieuwd kader voor het beleidsvoorbereidend
onderzoek.

C Instrumenten
De Vlaamse onderzoeksinstellingen IMEC, VIB, VITO en IBBT (operationele doelstelling 1)
Via de onderzoeksinstellingen Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum – IMEC (micro-elektronica,
nanotechnologie en ICT), Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie – VIB (biotechnologie),
Vlaams Instituut voor technologisch Onderzoek – VITO (milieu, energie en materialen) en Interdisciplinair
instituut voor BreedBand Technologie – IBBT (ICT, met nadruk op breedbandtechnologie) biedt de Vlaamse
overheid een structurele ondersteuning aan onderzoeksactiviteiten binnen een beperkt aantal domeinen. Naast
hun onderzoeksopdrachten hebben deze vier instellingen ook duidelijk omlijnde en gedefinieerde opdrachten
betreffende de valorisatie en diffusie van de resultaten van hun onderzoek in Vlaanderen. De relatie tussen
VITO, IMEC en VIB enerzijds en de Vlaamse overheid anderzijds wordt vastgelegd in vijfjaarlijkse
beheerovereenkomsten met deze instellingen. De opdracht (en financiering) van het (virtuele) IBBT werd
vastgelegd in een door het IWT-Vlaanderen beheerd convenant. De beheerovereenkomst 2001 – 2005 met
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VITO werd door de Vlaamse Regering verlengd met één jaar. Met het oog op de nieuwe beheerovereenkomst
(2007 – 2011) werd VITO doorgelicht door een team van externe deskundigen. Sinds 2003 wordt jaarlijks een
tussentijdse evaluatie van VITO georganiseerd op basis van zes performantiecriteria die ook werden
opgenomen in de beheersovereenkomst 2001 – 2005. Het besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van
de beheerovereenkomst heeft de artikelen met betrekking tot het meten van de kritische succesfactoren
uitdrukkelijk niet verlengd. De huidige beheersovereenkomsten tussen de Vlaamse overheid en resp. de
onderzoeksinstellingen IMEC en VIB lopen nog tot het einde van 2006. Beide instellingen werden intussen
eveneens grondig doorgelicht door een team van externe deskundigen met het oog op de opmaak van nieuwe
beheersovereenkomsten voor de werkingsperiode 2007 – 2011.
Strategisch basisonderzoek (operationele doelstelling 2)
Een basisdoelstelling van onderhavig begrotingsprogramma is het realiseren van een brugfunctie tussen de
onderzoekswereld enerzijds en de economie en de maatschappij anderzijds. Vanaf het werkingsjaar 2003 werd
een verruiming voorzien van de mogelijkheden tot het indienen van projectvoorstellen, en dit zowel op het vlak
van onderzoeksdomeinen (i.e. voortaan alle onderzoeksdomeinen met economische of maatschappelijke
relevantie, dus niet alleen technologisch maar bvb. ook maatschappelijk of biomedisch onderzoek), als inzake
potentiële projectindieners (i.e. niet alleen de universiteiten, maar voortaan ook bedrijven, grote
onderzoeksinstellingen en alle overige organisaties met rechtspersoonlijkheid). Deze verruiming ging gepaard
met een naamsverandering van het programma, dat voortaan SBO (Strategisch Basisonderzoek) zou gaan
heten. Het huidige SBO is de opvolger van de vroegere programma’s GBOU (Generisch BasisOnderzoek aan
de Universiteiten) en STWW (Strategische Technologieën voor Welzijn en Welvaart).
Het VLIZ (operationele doelstelling 2)
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) heeft een aantal ondersteunende opdrachten met betrekking tot het
zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Net zoals bij de overige Vlaamse onderzoeksinstellingen wordt
de betoelaging door de Vlaamse overheid van het VLIZ vastgelegd in beheersovereenkomsten met telkens een
looptijd van vijf jaar. In het najaar van 2003 werd het VLIZ doorgelicht door een externe consultant en een
panel van internationale experts, en dit conform de bepalingen opgenomen in de beheersovereenkomst 1999 –
2003 tussen de Vlaamse overheid en het VLIZ. Tijdens het overgangsjaar 2004 werd aan de nieuwe
beheersovereenkomst verder gestalte gegeven, en deze beheersovereenkomst (voor de werkingsperiode 2005 –
2010) werd op 25 april 2005 door alle betrokken partijen ondertekend. In deze beheersovereenkomst zijn ook
de financieringsmodaliteiten opgenomen van het IODE Project Office (IODE staat voor International
Oceanographic Data Exchange) van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van
UNESCO en van het secretariaat van de ESF Marine Board. Sinds het werkingsjaar 2005 staat het VLIZ
immers ook in voor de huisvesting en ondersteuning van het IODE Project Office, dat intussen haar intrek
heeft genomen in de gebouwen van het VLIZ. In de VLIZ-gebouwen zal verder vanaf (het najaar) 2006 ook
nog het secretariaat worden gehuisvest van de Marine Board van de European Science Foundation (ESF). De
bijkomende betoelaging die het VLIZ hiervoor ontvangt werd geformaliseerd in het addendum bij de
beheersovereenkomst 2005 – 2010 van 1 september 2006.
De KMDA (operationele doelstelling 2)
De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen (KMDA) verricht fundamenteel wetenschappelijk
dierkundig onderzoek. Een wetenschappelijk adviescomité met vertegenwoordigers van de universiteitswereld
waakt over de kwaliteit van het voorgestelde en verrichte onderzoek. In de beheersovereenkomst tussen de
Vlaamse overheid en de KMDA zijn een aantal performantiecriteria opgenomen om het takenpakket van deze
instelling te definiëren en meetbaar te maken.
IWT-specialisatiebeurzen (operationele doelstelling 2)
In het kader van de postuniversitaire vorming van jonge vorsers in Vlaanderen kunnen sinds 1994 bij het IWTVlaanderen doctoraatsbeurzen worden bekomen. Sinds 2004 kent het IWT-Vlaanderen jaarlijks 200 van
dergelijke beurzen toe, wat in 2004 en 2005 een slaagpercentage van ongeveer 35% opleverde. Deze beurzen
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staan onder het “peterschap” van een Vlaams bedrijf en in de evaluatiecriteria wordt rekening gehouden met
toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten, dit met het oog op het slaan van een brug tussen het academisch
onderzoek en de bedrijven.
Het TETRA-fonds (operationele doelstelling 3)
Er werd voor de ondersteuning van het technologisch onderzoek aan de hogescholen een nieuw, aangepast
programma uitgewerkt: het TETRA-fonds (staat voor “technologietransfer fonds”). Dit programma bouwt
voort op de positieve resultaten van het HOBU-fonds. Het staat open voor alle Vlaamse instellingen van hoger
onderwijs (zowel eerste als tweede cyclus opleidingen), die in samenwerking met één of meerdere universitaire
labo’s of hightech bedrijven een relevant technologisch probleem kunnen oplossen. De prioritaire doelgroep
voor de beoogde kennisdiffusie valt voornamelijk te situeren bij de minder technologische, eerder “traditionele”
KMO’s, alsook de “social profit” organisaties. Medebetrokkenheid van grote ondernemingen en
hoogtechnologische KMO’s kan voor deze prioritaire doelgroep een pluspunt vormen, en is dus eveneens
mogelijk. De organisaties die geïnteresseerd zijn in de resultaten van een bepaald project wordt gevraagd een
beperkt deel van de onderzoekskosten (i.e. 10%) mee te financieren.
Steunpunten beleidsrelevant onderzoek (operationele doelstelling 4)
Het vroegere Programma Beleidsgericht Onderzoek (PBO) werd geheroriënteerd naar een meer structurele
financiering van beleidsrelevant onderzoek in de vorm van “decretale steunpunten”, en dit conform artikel
169bis van het Decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. De
Vlaamse overheid bepaalde 12 prioritaire beleidsdomeinen, waarvoor een open oproep werd gelanceerd op 5
mei 2001. Na een evaluatie door onafhankelijke deskundigen, zowel naar beleidsrelevantie als naar intrinsieke
wetenschappelijke waarde, werden 12 steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek geselecteerd. Met de
geselecteerde steunpunten werden beheersovereenkomsten afgesloten voor vijf jaar. Naargelang de
overeenkomst krijgt een steunpunt een cluster van gegevensverzameling, indicatorenopbouw, langlopende en
kortdurende studieopdrachten toegewezen. De beheersovereenkomst is het instrument om het steunpunt aan te
sturen en permanent te evalueren. De evaluatie van de steunpunten vond plaats in de loop van 2006.
D Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters
−

IMEC
− Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer op het gebied van microelektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen.
− Prestatiedrijvers: cf. beheersovereenkomst 2002 – 2006 met de Vlaamse overheid. Resultaten 2005:
− inkomsten uit contractonderzoek: 161,59 miljoen euro (waarvan 35 miljoen euro uit contracten
met de Vlaamse industrie);
− aantal lopende contracten met Vlaamse KMO’s: 124;
− aantal nieuwe Vlaamse KMO’s waarmee in 2005 werd samengewerkt: 27;
− aantal bedrijven en onderzoeksinstellingen waarmee in 2005 werd samengewerkt (nationaal en
internationaal): meer dan 500;
− aantal nieuwe octrooiaanvragen: 90;
− aantal octrooitoekenningen: 44;
− aantal nieuwe spin-offs (cumulatief periode 2002 – 2005): 5;
− aantal wetenschappelijke publicaties: 1.521;
− aantal “invited papers”: 194.
− Budgettaire parameters: BA: 33.01.

−

VIB
− Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer op het gebied van
biotechnologie.
− Prestatiedrijvers: cf. beheersovereenkomst 2002 – 2006 met de Vlaamse overheid. Resultaten 2005:
− omzet uit contractonderzoek: 9.795 keuro;
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−
−
−
−
−
−

verhouding eigen inkomsten / totale inkomsten strategisch basisonderzoek: 37% / 63%;
aantal nieuwe octrooiaanvragen: 26;
aantal O&O- en licentieovereenkomsten met bedrijven: 59;
aantal bedrijfsvestigingen in de “bio-incubator”: 8;
wetenschappelijke publicaties in hogerangtijdschriften (impactfactor > 5): 213, waarvan 65
verschenen in toptijdschriften (impactfactor >10).
Budgettaire parameters: BA: 33.02.

−

VITO
− Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer op het gebied van energie,
leefmilieu en materialen.
− Prestatiedrijvers: in 2006 werd de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid voor de
werkingsperiode 2001 – 2005 met een jaar verlengd, in afwachting van de nieuwe
beheersovereenkomst voor de werkingsperiode 2007 – 2001.
− Budgettaire parameters: BA: 41.03 en BA: 61.02.

−

KMDA
− Prestaties: dierkundig onderzoek.
− Prestatiedrijvers: in 2003 werd een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid afgesloten.
− Budgettaire parameters: BA: 33.41 en BA: 52.01.

−

VLIZ
− Prestaties: ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek door uitbouw van een datacentrum,
beheer van het onderzoeksschip De Zeeleeuw en andere coördinerende activiteiten (waaronder het
IODE Project Office van UNESCO/IOC en het secretariaat van de ESF Marine Board).
− Prestatiedrijvers:
− ontwikkeling van de beschikbare databanken;
− aantal raadplegingen van het datacentrum;
− gebruik van De Zeeleeuw.
− Budgettaire parameters: BA: 33.43 en BA: 33.44.

−

IWT-specialisatiebeurzen:
− Prestaties: uitvoering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek ter voorbereiding van een
doctoraat.
− Prestatiedrijvers (cijfers voor 2005):
− aantal kandidaten eerste en tweede termijn: resp. 573 en 140;
− aantal toegekende beurzen: 200;
− globaal slaagpercentage eerste termijnbursalen: 36,5%.
− Budgettaire parameters: BA: 41.02

−

Strategisch basisonderzoek (SBO):
− Prestaties: uitvoering van strategisch basisonderzoek op lange termijn.
− Prestatiedrijvers: wetenschappelijke publicaties, samenwerking met bedrijven of non-profit sector,
octrooien en octrooiaanvragen.
− Budgettaire parameters: BA: 41.06 (uitdovend) en BA: 41.05.

−

TETRA-fonds/HOBU-fonds:
− Prestaties: uitvoering van technologisch onderzoek ten dienste van de Vlaamse industrie, in het
bijzonder de KMO’s.
− Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. Oproep 2005 TETRA-fonds):
− aantal projectvoorstellen: 63;
− geselecteerde projecten: 26 (in 23 projecten leveren de hogescholen de projectleider, en in 3
projecten is een Vlaamse universiteit de hoofdaanvrager).
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Budgettaire parameters: BA: 41.04.

Beleidsgericht onderzoek:
− Prestaties: uitvoering van beleidsgericht onderzoek;
− Prestatiedrijvers: voor de steunpunten werden in de beheersovereenkomsten prestatiedrijvers
ingebouwd. Men kan hierbij denken aan wetenschappelijke publicaties, rapporten en adviezen aan de
overheid, valorisatieactiviteiten in de vorm van workshops en seminaries, beschikbaarheid van
geconsolideerde gegevensbanken, enz.
− Budgettaire parameters: BA: 33.03.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 12.29: Beleidsgericht onderzoek
2004
Uitvoering %
125
79,3
5.146
79,3

Krediet
GVK
GOK

2005
Uitvoering %
125
66,9
2.719
37,9

Krediet

2006
Krediet

2007
Krediet

125
2.105

0
500

Deze daling van de betaalkredieten heeft te maken met het geleidelijk aflopen van de betalingsverplichtingen in
het kader van het programma Beleidsgericht Onderzoek.
De ordonnanceringsmiddelen zullen worden gebruikt om de resterende projecten uit te betalen en af te
handelen.
De vastleggingsmiddelen die in de vorige jaren op deze basisallocatie nog waren ingeschreven waren bestemd
om de personeelsleden die instonden voor het beheer van dit programma te betalen. Voor 2007 wordt het
bedrag van 120.000 euro bestemd voor de financiering van het personeel dat instaat voor de afwerking van het
PBO-programma en voor het beheer van de Steunpunten, overgedragen naar het referte personeelskrediet van
het departement EWI.

Basisallocatie 33.01: Subsidies aan de vzw IMEC

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
34.481
100

2005
Krediet
Uitvoering %
35.033
100

2006
Krediet
35.625

2007
Krediet
38.909

De jaarlijkse werkingssubsidie van het Vlaamse Gewest aan de VZW IMEC gebeurt conform vijfjarige
beheersovereenkomsten tussen beide partijen. De huidige beheersovereenkomst, die werd afgesloten op 28 juni
2002, bestrijkt de werkingsperiode 2002 – 2006, en is dus eind dit jaar afgelopen.
In overeenstemming met artikel 7 van deze beheersovereenkomst werd de werking van IMEC gedurende de
vermelde periode grondig geëvalueerd. Gelet op de positieve resultaten van de evaluatie wordt in de begroting
2007 de in 2006 aan IMEC toegekende werkingssubsidie (35.625 keuro) opnieuw ingeschreven en verhoogd
met 3.284 keuro.

Basisallocatie 33.02: Subsidie aan de Vlaamse interuniversitaire instelling voor biotechnologie

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
29.453
100

2005
Krediet
Uitvoering %
30.366
100

2006
Krediet
31.334

2007
Krediet
38.104
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De jaarlijkse werkingssubsidie van het Vlaamse Gewest aan de VZW Vlaams Interuniversitair Instituut voor
Biotechnologie (VIB) gebeurt conform vijfjarige beheersovereenkomsten tussen beide partijen. De huidige
beheersovereenkomst, die werd afgesloten op 1 maart 2002, bestrijkt de werkingsperiode 2002 – 2006, en is
dus eind dit jaar afgelopen.
In overeenstemming met artikel 16 van deze beheersovereenkomst werd de werking van het VIB gedurende de
vermelde periode grondig geëvalueerd op basis van een kosten-batenanalyse. Gelet op de positieve evaluatie
wordt hierbij in de begroting 2007 de in 2006 aan het VIB toegekende werkingssubsidie (31.334 keuro)
opnieuw ingeschreven, vermeerderd met een bedrag van 6.770 keuro.

Basisallocatie 33.03: Subsidie aan steunpunten beleidsrelevant onderzoek

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
8.503
94,8

2005
Krediet
Uitvoering %
8.057
100

2006
Krediet
8.536

2007
Krediet
8.500

De overeenkomsten met de eerste generatie van Steunpunten lopen eind 2006 af. Er werd in mei 2006 een
oproep gelanceerd voor de tweede generatie Steunpunten. De selectie van de nieuwe Steunpunten zal in de loop
van het najaar 2006 worden afgerond De daling van het NGK met 36 keuro is te verantwoorden door de daling
van de behoeften.

Basisallocatie 33.04: Subsidie co-financiering steunpunt O&O statistieken

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
372
100

Krediet

2005
Uitvoering %
372
100

2006
Krediet
372

2007
Krediet
1.222

In het kader van de oproep 2006 voor steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek heeft de Vlaamse regering
O&O-indicatoren als een prioritair domein geselecteerd.
Voor de financiering van het steunpunt voor O&O-indicatoren werd initieel een bedrag van 372 keuro voorzien
als cofinanciering vanuit de middelen voor wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid.
Sedert de publicatie van de oproep voor de tweede generatie steunpunten besliste de Vlaamse Regering over de
krijtlijnen van het nieuwe financieringsmodel van het hoger onderwijs en vooral van de plaats hierin van de
flankerende financieringskanalen voor onderzoek. Dit betekent dat ook voor het onderzoek aan de hogescholen
heel wat outputgegevens zullen moeten worden gedefinieerd en in kaart gebracht. Het verzamelen van deze
data ligt in de lijn van de opdrachten van het steunpunt, maar stond niet vermeld in het oproepdocument. Een
bijkomende co-financiering dringt zich dan ook op.
Daarnaast moet het takenpakket van het steunpunt worden uitgebreid met het oog op de verdere
administratieve vereenvoudiging, de verdere invoering van e-government en de versterking van de
beleidscyclus. Twee acties zijn daarbij prioritair:
- een grondige vereenvoudiging van de onderzoeksverslaggeving door de universiteiten en de
hogescholen. Er dienen afspraken gemaakt te worden over het elektronisch aanleveren in een
gestandaardiseerd formaat van een beperkt aantal voor het beleid relevante indicatoren.
- het aanmaken van een uniek Vlaams bibliografisch bestand, waarin bibliografische informatie wordt
opgeslagen van wetenschappelijke publicaties die niet zijn verwerkt in de grote internationale
bestanden zoals het Web of Science. Indien deze gegevens vandaag verzameld worden, gebeurt dit
versnipperd en zijn ze niet publiek toegankelijk. De beschikbaarheid van deze gegevens kan bruikbaar
zijn voor de verdere ontwikkeling van de BOF-sleutel, zodat rekening kan worden gehouden met
onderzoeksactiviteiten in onder meer de humane en de sociale wetenschappen.
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Basisallocatie 33.05: Subsidies Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO)

GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering %
3.000
100,0
4.800
100,0

2005
Krediet
Uitvoering %
11.500
100
12.700
100

2006
Krediet
9.000
9.000

2007
Krediet
9.000
9.000

Op 4 april 2003 werd het decreet over de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (het BaMadecreet) goedgekeurd. In het flexibiliseringsdecreet van 21 april 2004 werden de bepalingen omtrent het PWO
herzien. De hogescholen krijgen jaarlijks 2 subsidie-enveloppes: één voor de creatie van de primaire
randvoorwaarden en een organieke ondersteuning van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek (3 miljoen
euro vanaf 2003), en één voor de projecten zelf (4 miljoen euro in 2004, 4,5 miljoen euro voor 2005 en 6
miljoen euro vanaf 2006). Voor 2007 dient dus 3.0 + 6.0 = 9.0 miljoen euro vastleggingskrediet te worden
ingeschreven.

Basisallocatie 33.07: Subsidies voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek door de instellingen
van postinitieel onderwijs

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering %
0
0
0
0

Krediet

2005
Uitvoering %
0
0
0
0

2006
Krediet

2007
Krediet
0
0

500
500

Dit nieuwe initiatief heeft als doel een basisfinanciering voor onderzoek aan onderzoeksinstellingen te creëren
die geen toegang hebben tot de reguliere financieringskanalen voor onderzoek.

Basisallocatie 33.41: Subsidie aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen (KMDA)

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
581
100

Krediet

2005
Uitvoering %
590
100

2006
Krediet

2007
Krediet
616

677

De subsidie is gebaseerd op de vijfjarige beheersovereenkomst wetenschappelijk onderzoek 2002 - 2006,
afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de KMDA. Artikel 3 van de beheersovereenkomst bepaalt dat
de subsidie jaarlijks aan de gezondheidsindex wordt aangepast, mits de performantiedoelstellingen worden
gehaald. Een nieuwe beheersovereenkomst met een daaraan gekoppeld beleidsplan tussen de KMDA en de
Vlaamse Gemeenschap is in voorbereiding.

Basisallocatie 33.41: Subsidie aan het Vlaams Instituut voor de Zee

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
867
100

2005
Krediet
Uitvoering %
1.040
100

2006
Krediet
1.057

2007
Krediet
1.072

Volgens artikel 6 van deze beheersovereenkomst bedroeg de werkingssubsidie 2005 van het Vlaamse Gewest
aan het VLIZ 1.040 keuro, en wordt de omvang van deze subsidie voor het volgende werkingsjaar berekend
door de subsidie van het voorgaande werkingsjaar te vermeerderen met de gezondheidsindex opgenomen in de
betreffende begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1420

1423

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

De werkingssubsidie 2007 aan het VLIZ bedraagt bijgevolg de toegekende werkingssubsidie 2006 (1.057
keuro), te vermeerderen met de bij de begrotingsopmaak 2007 te hanteren gezondheidsindex van 1,5% (15
keuro).
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Basisallocatie 33.44: Subsidie aan het Vlaams Instituut voor de Zee VZW voor de ondersteuning en
werking van het IODE Project Office

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
0
0

Krediet

2005
Uitvoering %
560
100

2006
Krediet

2007
Krediet
568

576

Volgens artikel 8 van de beheersovereenkomst die op 25 april 2005 afgesloten beheersovereenkomst tussen het
Vlaamse Gewest en het VLIZ bedroeg de subsidie 2005 van het Vlaamse Gewest aan het VLIZ voor de
huisvesting en ondersteuning van het IODE Project Office 560 keuro, en wordt de omvang van deze subsidie
voor het volgende werkingsjaar berekend door de subsidie van het voorgaande werkingsjaar te vermeerderen
met de gezondheidsindex opgenomen in de betreffende begroting van de Vlaamse Gemeenschap. De subsidie
2007 aan het VLIZ voor de huisvesting en ondersteuning van het IODE Project Office bedraagt bijgevolg de
toegekende subsidie 2006 (568 keuro), te vermeerderen met de bij de begrotingsopmaak 2007 te hanteren
gezondheidsindex van 1,5% (8 keuro).

Basisallocatie 33.45: Subsidie aan het Vlaams Instituut voor de Zee VZW voor de ondersteuning en
werking van de ESF Marine Board

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
0
0

Krediet

2005
Uitvoering %
0
0

2006
Krediet

2007
Krediet
0

120

De in te schrijven subsidie 2007 aan het VLIZ voor de huisvesting en ondersteuning van de ESF Marine Board
betreft de (nog in het addendum bij de beheersovereenkomst te formaliseren) subsidie 2006 (120 keuro
voorzien op de basisallocatie 12.24 “Uitgaven in het kader van internationale samenwerking” van het
begrotingsprogramma 71.2 “Wetenschappelijk onderzoek op initiatief van de vorser”), te vermeerderen met de
bij de begrotingsopmaak 2007 te hanteren gezondheidsindex van 1,5% (2 keuro), wat eveneens als dusdanig in
het vermelde addendum zal worden gespecificeerd. Het betreft hier dus een nieuwe basisallocatie (vooral)
omwille van begrotingstechnische redenen en geen nieuw initiatief. De benodigde middelen worden aan
constant beleid integraal overgeheveld vanaf de al vermelde basisallocatie 12.24 van het programma 71.2.

Basisallocatie 35.40 Dotatie aan de Nederlandse Taalunie voor de uitvoering van het “STEVINprogramma”

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
760
100

Krediet

2005
Uitvoering %
760
100

2006
Krediet

2007
Krediet
760

760

Conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 wordt door de Vlaamse Gemeenschap
jaarlijks een dotatie toegekend aan de Nederlandse Taalunie voor de uitvoering van het meerjarige
Vlaams/Nederlandse onderzoeksprogramma “Basistaalvoorzieningen voor het Nederlands”. De financiering
door de Vlaamse overheid bedraagt jaarlijks 760 K€, en dit vanaf de uitgavenbegroting 2004 tot en met de
uitgavenbegroting 2008.
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Basisallocatie 40.01: Versterking van de onderzoeksbetrokkenheid van de academische opleidingen
aan de hogescholen

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
0
0

Krediet

2005
Uitvoering %
0
0

2006
Krediet
2.000

2007
Krediet
5.000

Uitgaande van het rapport van de Werkgroep Martens engageert de overheid zich tot een verdere versterking
van de onderzoeksgebondenheid van de academische opleidingen aan de hogescholen. Aangezien dit proces
zowel noodzakelijk is voor de uitbouw van de Vlaamse hoger onderwijsruimte als de Vlaamse
onderzoeksruimte worden hiervoor vanuit het beleidsdomein Onderwijs én het beleidsdomein Wetenschap en
Innovatie bijkomen middelen beschikbaar gesteld.
Bijkomende bedragen vanuit het beleidsdomein Wetenschap en Innovatie voor de periode 2006-2009:

Beleidsdomein EWI

2006
2,0

2007
3,0

2008
1.5

2009
1,0

(bedragen zijn in miljoen euro)
In de begroting Wetenschap en Innovatie 2006 is een bedrag van 2 miljoen euro ingeschreven (PR 71.4, BA
44.06 ). Bij de opmaak van de begrotingen van 2007 en volgende jaren worden de bijkomende middelen
voorzien. Voor het beleidsdomein EWI zijn deze middelen afkomstig van de bijkomende middelen die in de
meerjarenbegroting zijn voorzien voor Wetenschap en Innovatie.
Basisallocatie 40.02: Dotatie aan het Industrieel Onderzoeksfonds Vlaanderen

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
0
0

Krediet

2005
Uitvoering %
0
0

2006
Krediet
11.341

2007
Krediet
11.503

De middelen voor het Industrieel Onderzoeksfonds Vlaanderen (IOF) worden tot nu toe verdeeld volgens een
jaarlijks te berekenen verdeelsleutel die gebaseerd is op een evolutie van zeven parameters:
doctoraatsdiploma's, publicaties en citaties, IWT-inkomsten, inkomsten uit het Europese kaderprogramma,
octrooien en octrooiaanvragen, spin-offs en wetenschappelijk personeelsbestand. Er is een reglementair besluit
voor het IOF in voorbereiding. In 2004 en 2005 werden de subsidies toegekend op basis van een ad hoc besluit
van de Vlaamse Regering en toegewezen aan de basisallocatie 44.60 van hetzelfde programma.

Basisallocatie 41.01: Subsidies aan wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundig doel
(IWT – Vlaanderen)

GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering %
9.602
100%
6.280
100%

2005
Krediet
Uitvoering %
9.602
100%
8.159
100%

2006
Krediet
9.602
8.824

2007
Krediet
9.602
8.993

Op basis van de conclusies en aanbevelingen van een in 2004 uitgevoerde externe doorlichting van het
landbouwkundig onderzoek werd een nieuwe aanpak voor de organisatie en financiering voor dit onderzoek
uitgewerkt dat in 2004/2005 resulteerde in een nieuw, specifiek reglementair besluit.
Volgens dit nieuwe besluit wordt een projectduur voorzien van maximum 4 jaar i.p.v. de maximumduur van 2
jaar in het vorige regime, ook al zullen de 4-jarige projecten na 2 jaar tussentijds geëvalueerd worden.
Bovendien werd de subsidieerbare kostenbasis verruimd.
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Om de continuïteit van het landbouwkundig onderzoek verder te kunnen verzekeren werd in afwachting van dit
budget-supplement het beleidskrediet (GVK) 2007 zoals vorige jaren onveranderd vastgesteld op 9.602 keuro.
Vanuit deze optiek van constant beleid werd het hieraan gekoppeld vereffeningskrediet (GOK) 2007 op basis
van het totaal aan openstaande betalingsverplichtingen op datum van 31.12.2005 berekend op 8.993 Keuro.

Basisallocatie 41.02: Dotatie aan het IWT – Vlaanderen in verband met het toekennen van
specialisatiebeurzen (decreet van 23 januari 1991)

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
18.053
100%

2005
Krediet
Uitvoering
20.269
98%

2006
Krediet
21.729

2007
Krediet
24.255

Teneinde uitvoering te kunnen geven aan de betalingsverplichtingen resulterend uit de verbintenissen
aangegaan vóór en tijdens het begrotingsjaar 2007 werd het budget voor de specialisatiebeurzen vastgesteld op
24.255 Keuro.
Hierbij is rekening gehouden met volgende elementen:
Het budget voor de specialisatiebeurzen omvat het geheel aan financiële middelen die tijdens de academiejaren
2005 - 2006 en 2006 - 2007 nodig zijn voor het beheer en de uitbetaling van de beursbedragen en de
projectkostenvergoeding.
Aantal bursalen voor 2006 - 2007
Tot 2003 werd het aantal 1e jaars bepaald volgens een strategie die reeds sinds 1994 wordt gehanteerd.
In 2004 werd het normale aantal eerstejaarsbursalen van 150 naar 200 opgetrokken. Voor de tweedetot vierdejaars wordt uitgegaan van het aantal actieve bursalen (dus rekening houdend met het aantal
voortijdige, spontane of na evaluatie, uitvallen sinds het toekennen van de beurs eerstetermijn).
Beursbedragen
De kostprijs per bursaal voor 2006 - 2007 werd berekend op basis van het huidige beursbedrag met
een indexering van 1,125%. Daar het sinds enkele jaren niet langer nodig is om een provisie over
verschillende jaren aan te leggen voor de uitbetaling van doctoraatspremies, worden deze middelen
voortaan afzonderlijk behandeld. Er wordt hierbij ondersteld dat 10% en 100% van resp. 3de en 4de
jaarsbursalen binnen het begrotingsjaar hun doctoraatsproefschrift succesvol verdedigen.
Dit levert voor 2006 - 2007 een totale werkgeverskost op van 28.666 euro voor een 1ste termijnbeurs,
en 30.240 euro voor een 2de termijnbeurs (excl. doctoraatspremie en benchfee).
Projectkostenvergoeding
Aan alle bursalen wordt in 2006 - 2007 een benchfee ten bedrage van 3.718 euro toegekend.

Op basis van hogervermelde basisassumpties en -voorwaarden en rekening gehouden met de jaarlijkse
herziening van de beursbedragen en het effect van de projectkostenvergoeding toegekend aan alle bursalen
werden de uitgaven voor 2007 berekend op 24.255 Keuro.
Dit bedrag vertegenwoordigt een stijging met 2.526 keuro t.o.v. 2006 wat het directe gevolg is van het
systematisch jaarlijks optrekken van het aantal eerstejaars van 150 naar 200 bursalen.
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Basisallocatie 41.03: Dotatie aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
28.734
100

2005
Krediet
Uitvoering
28.258
100

2006
Krediet
30.129

2007
Krediet
30.132

De verhoging van deze kredieten in 2007 is enkel te wijten aan het effect van de (gezondheids)index. Bij een
verwacht inflatieritme van 1,5 % resulteert dit in een stijging van de werkingsdotatie met 452 keuro. In de
werkingsdotatie voor het jaar 2006 is de bonus m.b.t. de werking van VITO in 2004 zowel voor de jaren 2005
als 2006 opgenomen. Voor de volgende jaren wordt slechts rekening gehouden met één bonus per jaar. Het
resultaat van dit alles is dat de werkingstoelage voor het jaar 2007 30.132 euro bedraagt.

Basisallocatie 41.04: Dotatie aan het IWT – Vlaanderen voor de bevordering van technologietransfer en
onderzoek door instellingen van hoger onderwijs

GVK
GOK

2004
Krediet
Uitvoering
5.949
100%
5.755
100%

2005
Krediet
Uitvoering
5.949
100%
5.686
100%

2006
Krediet
6.999
6.843

2007
Krediet
7.399
7.334

Het TETRA-fonds onstond in 2003 als gevolg van de hervorming van het (sucesvolle) HOBU-fonds.
Naast het feit dat een aantal nieuwe elementen op hun merites zullen moeten geëvalueerd worden,
inzonderheid:
- de introductie van een financiële bijdrage vanwege de bedrijven en/ of social profit organisaties
vertegenwoordigd in de gebruikerscommissies van de projecten;
- de verruiming van de indieningsmogelijkheden naar de universiteiten toe;
is er een probleem van voldoende budgettaire middelen.
Het stijgend aantal aanvragen wordt niet gecompenseerd door stijgende middelen. In het bijzonder voor het
TETRA-fonds leidde dit tot zeer lage slaagpercentages.
Zo bedroeg het totaal aantal gesteunde projecten in 2004 slechts 23 van de 73 ingediende projecten. In 2005
resulteerde de oproep in 26 goedgekeurde versus 68 ingediende waarvan 63 ontvankelijk verklaarde dossiers.

Fonds
Ingediende projn
Goedgekeurd
% goedgek/gevr. steun

2000
5.949
61
26
43%

2001
5.949
59
24
41%

2002
5.949
69
26
38%

2003
5.949
78
25
32%

2004
5.949
73
23
31,5%

2005
5.949
68
26
35%

Deze situatie is al meerdere jaren het geval . Bovendien heeft het nieuwe reglementair besluit de maximaal
subsidieerbare kostenbasis verruimd.
In het kader van deze situatie werd voor 2006 het sinds jaren ongewijzigd gebleven beleidskrediet (GVK) van
5.949 keuro met 1.050 keuro verhoogd tot 6.999 keuro.
Voor 2007 werd in een stijging met 400 keuro voorzien. Dit gekoppeld aan een vereffeningskrediet op basis
van de openstaande encours op 01.01.2006 en de betalingverplichtingen ressorterend uit de vastleggingen in
2006 en 2007 werd berekend:

Openstaande betalingsverplichtingen 2006

Uitvoering
(in keuro)

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1428

1425

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1.Openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen vóór 2006
- te vereffenen in 2005:
212 keuro (60%)
- te vereffenen in 2006:
1.5007 keuro (70%)
TOTAAL:
1.712 keuro (waarvan ca 1.113 keuro effectief zal
worden uitbetaald)
Openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2007 geteld op 4.827
keuro waarvan ca 80% effectief wordt uitbetaald
Voorziene betalingsverplichtingen uit de oproep 2007 (bij volledige benutting
van het krediet wordt rekening gehouden met de vrijgave van één betalinsschijf
hetzij 45% of 3.575 keuro van de goedgekeurde subsidie waarvan ca 80%
effectief zal worden uitbetaald)
TOTAAL:

1.113

3.861
2.360

7.334

Op basis van de openstaande encours op datum van 01.01.2006 en de verwachte uitgaven ten belope van
2.360 keuro op vastleggingen genomen in 2007 werd de kredietbehoefte 2007 aldus geraamd op 7.334 keuro.

Basisallocatie 41.05: Strategisch basisonderzoek (IWT – Vlaanderen)
2004
GVK
GOK

Krediet
37.488
8.000

2005
Uitvoering
100%
42%

Krediet
37.488
5.257

Uitvoering
100%
100%

2006
Krediet
38.604
16.321

2007
Krediet
38.604
20.321

Het programma Strategisch Basisonderzoek (SBO) werd voor het eerst behandeld in 2003, in navolging van de
voormalige STWW- en GBOU-programma’s. Het SBO-programma met zijn verruimde mogelijkheden zowel
inzake onderzoeksdomeinen, valorisatiefinaliteiten en potentiële indieners vereist een degelijke budgettaire
onderbouw. Het hiervoor vrijgemaakte bedrag aan beleidskredieten bedroeg in 2003 35.000 keuro (i.e. 16.840
keuro GVK) op onderhavige basisallocatie plus 18.160 keuro op de kredietlijn Vlaamse regering van het
programma 71.30, basisallocatie 99.11 en 37.488 keuro in 2004 en 2005.
Inmiddels werd de hele procedure ten gronde geëvalueerd door de Raad van Bestuur van het IWT en ook
aangepast voor de oproep 2004 en volgende jaren, tevens gekenmerkt door een verruiming naar het
menswetenschappelijk onderzoek. De nieuwe procedures werden (eind 2004 - begin 2005) opnieuw op hun
merites geëvalueerd.
Beschikbare indicatoren wezen hierbij niet alleen :
- op het belang en de blijvende noodzaak om binnen het SBO-Programma de consortiavorming tussen alle
mogelijke innovatieaktoren met een zeer krachtige incentive voor een samenwerking over de
instellingsgrenzen heen verder te ondersteunen.
De selectie van projecten wordt trouwens afhankelijk gesteld van onderbouwde interactie met bedrijven
en/of social profit.
- maar ook op het blijvend spanningsveld tussen de aangevraagde steun en de beschikbare middelen voor het
SBO-steunkanaal (overigens konden van de 28 projecten die voor de oproep 2004 als steunwaardig werden
gekwalificeerd uiteindelijk slechts 15 projectvoorstellen gesteund worden met de beschikbare budgettaire
middelen
Gelet op de lage slaagkans van deze als steunwaardig gekwalificeerde projecten werd daarom voor 2006 een
kredietverhoging voorzien van 1,1 mln euro tot 38.604 keuro. Voor 2007 wordt eenzelfde beleidskrediet van
38.604 keuro voorzien met hieraan gekoppeld een vereffeningskrediet van 20.321 keuro.
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Basisallocatie 41.06: Generisch basisonderzoek universiteiten (IWT – Vlaanderen)
2004
Krediet
GVK
GOK

2005
Uitvoering

0
11.392

Krediet

0
100%

0
10.357

Uitvoering
0
99%

2006
Krediet
0
6.351

2007
Krediet
0
2.378

In het licht van de verruiming van de indieningsmogelijkheden voor projecten van strategisch basisonderzoek
werd onder hetzelfde programma vanaf 2003 een nieuwe, gelijknamige kredietlijn “Strategisch
Basisonderzoek” (Pr. 71.4 - b.a. 12.30) voorzien. Om inmiddels de betalingsverplichtingen, ontstaan uit de
vroegere engagementen bij het Genetisch Basionderzoek, verder te kunnen nakomen werd voor 2007 nog een
krediet voorzien van 2.378 keuro.

Basisallocatie 41.07: Dotatie aan het Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie VZW (IBBT)
2004
Krediet
NGK

Uitvoering
0

0

2005
Krediet
Uitvoering
17.000
100%

2006
Krediet
17.287

2007
Krediet
23.046

Op 24 oktober 2003 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de oprichting en basisfinanciering
(15mln/jaar) van een Interdisciplinair virtueel onderzoekscentrum voor BreedBand Technologie (IBBT). In
juni 2004 werd hier een e-government luik aan toegevoegd door de Vlaamse Regering (2 mln euro/jaar). Sinds
2005 is een specifieke dotatie voorzien van 17 mln euro/jaar.
De basisopdracht van IBBT bestaat in het voeren van onderzoek dat een (strategische ) ondersteuning moet
leveren voor applicaties voor informatie- en communicatietechnologie. Dit zowel voor de verdere ontwikkeling
van bestaande bedrijven als (en nog meer) voor vernieuwende initiatieven in de industrie, de dienstensector en
de overheid. In dit kader bouwt het IBBT in eerste instantie een "eigen", doch vraaggedreven,
onderzoeksprogrammering op gericht op de ontwikkeling van generische (middellange termijn)
onderzoeksresultaten en kennis, vanuit vijf gedefinieerde competentieclusters: m.n. reguleringsaspecten van
ICT, Gebruiker, Inhoud, Multi-service breedbandcommunicatienetwerken en Terminal.
De jaarlijkse bijstelling van de onderzoeksprogrammering gebeurt door de Raad van Bestuur van IBBT dat tot
nu toe volgende onderzoeksthema's heeft geïdentificeerd: E-gezondheid en ouderenzorg, Mobiliteit en
transport, Vlaanderen interactief (als aanvulling bij de eerder op de korte termijn gerichte activiteiten binnen
het iDTV-project), @Media (geëxtraheerd uit het eVRT-project) en e-government.
Tot 2004 gebeurde de financiering vanuit het Hermesfonds. Sinds 2005 is omwille van de beoogde visibiliteit
binnen de uitgavenbegroting geopteerd voor een aparte basisallocatie waarop voor 2007 een bedrag van
23.046 keuro als specifiek krediet ter ondersteuning van hogervermelde onderzoeksprogramma’s wordt
voorzien.
Deze onderzoeksprogramma’s worden, na goedkeuring van het dossier door de Vlaamse Regering, aangevuld
met het thema “medische beeldverwerking”. Hiervoor werd een stijging van het budget voorzien.
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Basisallocatie 41.08: Dotatie aan het IWT – Vlaanderen voor steun aan toegepast biomedisch onderzoek
met een primair maatschappelijke finaliteit

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering %
0
0
0
0

Krediet

2005
Uitvoering %
0
0
0
0

2006
Krediet
5.000
5.000

2007
Krediet
5.000
5.000

Voor het eerst sinds 2006 wordt in de financiering voorzien van het toepassingsgericht biomedisch onderzoek
met een primair maatschappelijke finaliteit maar met een beperkte industriële toepasbaarheid. Het programma
dat beheerd wordt door het IWT ligt in het verlengde van de IWT-opdracht m.b.t. het programma Strategisch
basisonderzoek (SBO) dat een luik bevat met een primair maatschappelijke finaliteit.
De steun wordt toegekend aan projectvoorstellen op basis van een open competitie in een “call” waarbij
typische projecten in de grootteorde van 0,5 miljoen euro voorzien worden voor een periode van 2 jaar.
Met het programma - waarvoor de eerste oproep voor de zomer 2006 gelanceerd werd - worden vooral
projecten gesteund die belangrijk zijn omwille van hun wetenschappellijke kwaliteit, mogelijkheden en belang
van de maatschappelijke toepassingen.
Op portfolio niveau wordt een diversiteit nagestreefd waarbij verschillende technische benaderingen en
verschillende ziektebeelden aan bod komen. Bij evaluatie van maatschappelijke utilisatie wordt voorkeur
gegeven aan projecten met vnl. een maatschappelijke meerwaarde voor de Vlaamse regio.
Op basis van de verwachte resultaten en de bestedingsgraad na de eerste oproep van 2006 wordt voor 2007
eenzelfde beleids en –vereffeningskrediet van 5.000 keuro voorzien.
Basisallocatie 41.09: Subsidie aan de Nationale Plantentuin van Meise voor algemene werking (pro
memorie)

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
0
0

Krediet

2005
Uitvoering %
0
0

2006
Krediet

2007
Krediet
0

0

Pro memorie vermelding van deze basisallocatie ter voorbereiding van de overheveling van de Plantentuin van
Meise naar de Vlaamse Gemeenschap.

Basisallocatie 44.60: Dotatie aan het Industrieel Onderzoeksfonds Vlaanderen (pro memorie)

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
2.000
100,0

2005
Krediet
Uitvoering
10.030
100

2006
Krediet
11.323

2007
Krediet
0

Pro memorie vermelding van deze basisallocatie omdat de middelen voor de dotatie aan het IOF Vlaanderen
vanaf 2007 ingeschreven zijn op basisallocatie 40.02 van hetzelfde programma.
Basisallocatie 52.01: Subsidie voor investeringsuitgaven aan de Koninklijke Maatschappij voor
Dierkunde te Antwerpen (KMDA) (pro memorie)

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
65
100,0

Krediet

2005
Uitvoering %
66
100

2006
Krediet

2007
Krediet
51

0
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Pro memorie vermelding van deze basisallocatie omdat er in 2007 geen investeringsuitgaven zijn voor de
KMDA.

Basisallocatie 61.02: Dotatie voor investeringen aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO)

NGK

2004
Krediet
Uitvoering
4.767
100

2005
Krediet
Uitvoering
4.843
100

2006
Krediet
4.925

2007
Krediet
4.999

De verhoging van deze kredieten in 2007 is enkel te wijten aan het effect van de (gezondheids)index. Bij een
verwacht inflatieritme van 1,5 % resulteert dit in een stijging van de investeringsdotatie met 74 keuro tot 4.999
keuro.
Basisallocatie 61.02: Subsidie aan de Nationale Plantentuin van Meise voor investeringsuitgaven (pro
memorie)

Krediet
NGK

2004
Uitvoering %
0
0

Krediet

2005
Uitvoering %
0
0

2006
Krediet

2007
Krediet
0

0

Pro memorie vermelding van deze basisallocatie ter voorbereiding van de overheveling van de Plantentuin van
Meise naar de Vlaamse Gemeenschap.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTING VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 71.4
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK -VITO
COFOG: 04.810

Onderzoek en ontwikkeling: algemene zaken op economisch, commercieel en
werkgelegenheidsgebied

PROGRAMMA 71.4: Strategisch en beleidsgericht onderzoek

Basisallocatie 41.03: Dotatie voor werking
Basisallocatie 61.02: Dotatie voor investeringen
In het Besluit van de Vlaamse regering dat de beheerovereenkomst van toepassing laat in 2006 zijn de artikels
die betrekking hebben op het meten van prestaties expliciet uitgesloten van die verlenging.
•

Uitgaven en ontvangsten 2007

De personeelsuitgaven bedragen in totaal 41.450 kEUR. Hierbij gaat men uit van een gemiddeld
personeelsbestand van 441 VTE’s (dit is het zelfde aantal VTE’s als in de herziene begroting 2006). Dit
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bedrag houdt geen rekening met de besparing op de bedrijfsvoorheffing voor de universitaire onderzoekers
sinds 1 juli 2004 voor een geraamd bedrag van 2.300 kEUR. Er wordt wel rekening gehouden met de
structurele verplichtingen, met name de indexatie van de wedden en de baremieke verhogingen. Vito raamt het
effect van al deze elementen op de gewone personeelskosten op 5 %. Ook de uit te keren bedragen aan de
personeelsleden die geopteerd hebben om VITO vervroegd te verlaten zijn een element van de
personeelsuitgaven voor 2007 (255 kEUR). De gewone personeelsuitgaven (rubriek 11 zonder rubriek 11.11)
evolueren van 39.233 kEuro in 2006 naar 41.195 kEuro in 2007.
Voor de andere uitgaven (werking laboratoria en diensten in de rubrieken 12, 4 en 85) wordt gerekend met een
inflatie van 1,125 % (75 % van de geraamde inflatie in 2007 van 1,5%, overeenkomstig de
begrotingsinstructies). Ook wordt rekening gehouden met een stijging van deze uitgaven ingevolge het MIPproject. Dit brengt het totaal aan werkingsuitgaven op 18.060 kEUR.
Ten aanzien van de gewone investeringen (6.344 kEUR) werd gerekend met de vooropgestelde inflatie
(+1,5%), uitgaande van het (verhoogde) investeringsbudget van 2006 (6.250 kEUR).
In 2004 heeft de Vlaamse overheid 17.989 kEUR toegewezen aan VITO voor de financiering van twee
specifieke projecten, m.n. het UAV-project (High Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle) en het
Milieu- en Energie Innovatieplatform (afgekort MIP). Voor het UAV-project is in 2007 een buitengewone
investering voorzien van 5 MEUR voor de aanschaf van het vliegtuig (totale aanschaffingsprijs is 11,1
MEUR, waarvan reeds 6,1 MEUR reeds gefactureerd in 2005). Deze investeringsuitgave zal worden
geschrapt uit de begroting 2006 d.m.v. een amendement.
VITO ontvangt jaarlijks een dotatie ter financiering van zijn werking en een dotatie voor de financiering van de
investeringsuitgaven. Overeenkomstig de (vervallen) beheerovereenkomst stijgen de dotaties met de verwachte
stijging van de gezondheidsindex (+ 1,5%). Hierdoor stijgt de werkingsdotatie van 30.129 kEUR naar 30.132
kEUR en de investeringsdotatie van 4.925 kEUR naar 4.999 kEUR (+74 kEUR).
Om de stijging van de personeelskosten en de werkingskosten te financieren alsook het surplus aan
investeringsuitgaven bovenop de hiervoor bestemde dotatie, dienen de eigen opbrengsten te stijgen met 360
kEUR of 1,3% naar 28.723 kEUR (28.363 kEUR in 2006).
De geplande kapitaalsverhoging van 10.552 kEUR zal niet in 2006 maar wel in 2007 doorgevoerd worden.
Ook hiervoor is een amendement op de begroting 2006 ingediend.
Het begrotingsresultaat voor het jaar 2007 bedraagt + 3.552 kEUR. Dit is het verschil tussen de geplande
kapitaalverhoging en de uitgaven voor het UAV-project en het MIP.
Herziene
Begroting
2006

BEGROTING VITO (in kEUR)
COFOG: 04810
UITGAVEN
0
03
03.2
03.21
03.22
1
11
11.1
11.11
11.2
12
12.1

NIET-VERDEELDE UITGAVEN
Interne verrichtingen
Verrekeningen met andere dienstjaren
Overgedragen tekort vorige boekjaren
Over te dragen overschot van het boekjaar
LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN
(CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)
Lonen en sociale lasten
Eigenlijk loon (+vakantiegeld)
Uitkeringen vervroegde pensioneringen
Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan
instellingen of fondsen
Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

A

B

Initiële
Begroting
2007

6.986
6.986
6.986
0
6.986

10.538
10.538
10.538
0
10.538

57.363
40.583
29.014
1.350

59.231
41.450
31.166
255

11.569
16.780

10.284
17.781
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12.12
12.3
12.5
4

1430

1433

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Algemene werkingskosten
Huurgelden van gebouwen
Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid
Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid
INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

16.725
16.650
75
0
55
9

17.746
17.686
60
0
35
133

0
0
9

98
98
35

9
11.250
850
850
200
200
200

35
11.344
1.384
1.384
231
231
231

10.200
35
9.785
4.785
5.000

9.729
70
8.781
3.781
5.000
878

B
41
41.1
45
45.4
7
72
72.1
73
73.4
73.41
74
74.1
74.2
74.22
74.23
74.4

Inkomensoverdrachten aan centrale overheid
Vergoeding financieel beheer
Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale
Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)
Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid
INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN
Nieuwbouw van gebouwen
Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid
Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken
Overige werken
Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid
Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder
onlichamelijke zaken
Aankopen van vervoermaterieel
Verwervingen van overig materieel
Gewone investeringen
Buitengewone investeringen
Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

C
C

C
C
D
C

8
85

KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN
Kredietverlengingen binnen de sector overheid
TOTAAL UITGAVEN:

B

380
120
120
75.728

146
146
81.392
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Samenvatting:
Personeelsuitgaven
Waarvan uitkeringen voor vervroegde pensioneringen
Andere uitgaven
Investeringen
Buitengewone investeringen
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A
B
C
D

Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03)
BEGROTING VITO (in kEUR)
COFOG: 04810
ONTVANGSTEN
0
08
08.2
08.21
08.22
1

38.5
4
46
46.1
46.1
47
47.6
47.8
49
49.4
49.43
6

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN
Interne verrichtingen
Verrekeningen met andere dienstjaren
Over te dragen overschot vorige boekjaren
Over te dragen tekort van het boekjaar
LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN
(CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)
Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten
Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren
dan de overheid
Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen
Aan Privaatrechterlijke instellingen zonder Winst, gezinnen
Aan het buitenland
Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector
overheid
Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector
overheid: contracten
RENTES
EN
BIJDRAGEN
IN
TOEVALLIGE
EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN
INKOMSTEN UI EIGENDOM
Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen
Rente-ontvangst van andere sectoren dan de overheid
INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen,
privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de
gezinnen en de gezinnen
Van de gezinnen
INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep
Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
Vergoeding financieel beheer (CFO)
Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen
Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Andere inkomensoverdrachten van de RSZ
Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen
Inkomensoverdracht van de federale Overheid
Andere
KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

66
66.1
66.11
7
77.2

Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep
Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid
Investeringsbijdragen
DESINVESTERINGEN
Verkoop van overig materieel

16
16.1
16.11
16.12
16.13
16.2
16.20
2

26
26.1
3
38

A

A
A

A

B

A

A

C
A

40.583
1.350
16.909
6.250
5.000
68.742

41.450
255
18.060
6.344
5.000
70.854

Herziene
Begroting
2006

Initiële
Begroting
2007

1.759
1.759
1.759
1.759
0

6.986
6.986
6.986
6.986
0

26.002
26.002

25.958
25.958

14.651
6.222
631
7.798

13.660
6.740
569
6.351

11.351

12.298

11.351
0

12.298
4

0
0
10
10

4
4
7
7

10
32.391
30.129
30.129
0
62
50
12
2.200
2.200
2.200

40
32.770
30.132
30.132
0
71
58
13
2.567
2.567
2.567

4.925
4.925
4.925
4.925
14
14

4.999
4.999
4.999
4.999
30
30
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KREDIETAFLOSSINGEN
EN
LIQUIDATIE
DEELNEMINGEN
Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen
Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven
Kredietaflossingen binnen de sector overheid
Niet verdeeld
TOTAAL ONTVANGSTEN:
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VAN

Samenvatting:
Eigen opbrengsten
Inkomensoverdracht (basisallocatie 41.03)
Kapitaaloverdracht (basisallocatie 61.02)
Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08)

D
A

A
B
C
D

10.627

10.638

10.552
10.552
75
75
75.728

10.552
10.552
86
86
81.392

28.363
30.129
4.925
10.552
73.969

28.723
30.132
4.999
10.552
74.406

Toelichting bij begroting 2007
De strategische (maatschappelijke) doelstelling, die door het Vlaams beleid bij de oprichting van VITO werd
geformuleerd, is vastgelegd in artikel 3 van het oprichtingsdecreet. Hierin werd bepaald dat het maatschappelijk doel van VITO erin bestaat geïntegreerd technologisch onderzoek te verrichten in drie domeinen, meer
bepaald energie, leefmilieu en grondstoffen met inbegrip van nieuwe materialen. Deze opdracht omvat onder
meer het uitvoeren van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten dat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met zowel de technologie en de duurzame ontwikkeling van producten en
processen als met de aanverwante technische, wetenschappelijke en maatschappelijke aspecten. In dezelfde
context zijn ook de opdrachten voor Vlaamse beleidsondersteuning en het beschermen en valoriseren van
kennis en onderzoeksresultaten opgenomen in dit decreetartikel.
Deze maatschappelijke doelstelling van VITO past in de strategische doelstellingen (SD’s) die voor het Vlaams
technologisch innovatiebeleid in programma 71.4 “strategisch en beleidsgericht onderzoek” worden
vooropgesteld. Hiertoe werd op 13 juli 2001 een beheerovereenkomst met het Vlaams gewest afgesloten voor
de periode 2001 - 2005. De overeenkomstige operationele doelstellingen richten zich inzonderheid naar de
bevordering van eigen technologisch onderzoek, de aanwending en verspreiding van resultaten en het
verbeteren van het innovatievermogen van KMO's. De Vlaamse regering heeft de beslist om de
beheerovereenkomst van toepassing te laten voor het jaar 2006, met uitzondering van die artikels die
betrekking hebben op het meten van de kritische succesfactoren (Besluit van de Vlaamse regering houdende
toekenning van een dotatie aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en tot verlenging van de
beheersovereenkomst 2001-2005 met VITO over het begrotingsjaar 2006, gedateerd 14.07.2006). Voor het
begrotingsjaar 2007 is er (nog) geen beheerovereenkomst.
Deze beheerovereenkomst (protocol, strategieplan en operationeel plan) voorziet enerzijds dat VITO zoals in
het verleden mag rekenen op financiële middelen van het Vlaams gewest en anderzijds dat VITO zelf bijkomende (eigen) middelen dient te verwerven, inzonderheid via contractonderzoek van overheid en industrie, en
via deelname aan Europese en aanverwante technologische programma’s.
Voor de financiële middelen moet jaarlijks beroep gedaan worden op begrotingsmiddelen van het Vlaams
gewest, terwijl bijkomende (eigen) middelen worden verworven, inzonderheid via contractonderzoek van
overheid en industrie, via deelname aan Europese en aanverwante technologische programma’s en in beperkte
mate van andere inkomsten (patrimonium en diversen). VITO was tot 1995 voor bijna 75% van deze middelen
afhankelijk van de jaarlijkse Vlaamse overheidsdotatie. In 2007 zal de verhouding liggen op 55 % eigen
middelen en 45 % dotatie.
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• Het meten van prestaties en/of maatschappelijke effecten.
In de beheerovereenkomst 2001-2005 worden in het protocol specifieke bepalingen opgenomen, onder meer
met betrekking tot de aanwending van de toelagen, de focussering van het strategisch onderzoek en de hiervoor
geselecteerde performantie-indicatoren. De volgende performantie-indicatoren werden weerhouden in de
beheerovereenkomst:
- PI 1: aanduiding voor de mate waarin de focusseringsdoestelling van het strategisch technologisch
onderzoek werd gerealiseerd;
- PI 2: indicator voor de wetenschappelijke en technologische output van het strategisch onderzoek;
- PI 3: aanduiding voor de mate waarin VITO bij zijn strategisch onderzoek rekening houdt met de
principes van duurzame ontwikkeling;
- PI 4: de kwantitatieve groei van de industriële opdrachten;
- PI 5: stijging van de inkomsten uit industriële contracten;
- PI 6: stijging van de kwaliteit van het beleidsondersteunend onderzoek.
Ook is voorzien in een jaarlijkse prestatiegerichte opvolging door de specifieke controleorganen van de
Vlaamse regering (regeringscommissaris en de gemachtigde van financiën). In de jaren 2003 - 2005 heeft
telkens een doorlichting plaats gehad van de performantie-indicatoren en van de jaarlijkse gerealiseerde
inkomsten en uitgaven door een neutrale externe instantie (Arthur D Little). Er is een koppeling voorzien van
de basistoelage aan de prestatie:
- geen reductie indien de performantie-indicator in waarde gelijk blijft t.o.v. de waarde in het vorig jaar;
- een stijging met 0,5% indien de performantie-indicator in waarde stijgt t.o.v. de waarde van het vorig
jaar;
- reductie van 0,5% van de basistoelage indien de performantie-indicator in waarde daalt t.o.v. de
waarde van in het vorig jaar.
Op basis van de externe audit werd door de bevoegde minister beslist om voor het jaar 2002 een bonus toe te
kennen van 1% van de basistoelage, 0,50% voor het jaar 2003 en 2% voor het jaar 2004.
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PROGRAMMA 72.1
FILMBELEID EN AUDIOVISUELE CULTUUR
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK

2004
2005
2006
2006
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
14721
99,9 %
14622
88,63%
12501
12988
-

MACH.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
Bronnen:
- Regeerakkoord 2004 – 2009;
- Beleidsnota Cultuur 2004 – 2009;
- Beleidsverklaring van 26 september 2005.
- Beleidsbrief Cultuur 2007
Strategische doelstelling:
- het uitdragen van audiovisuele cultuur naar de brede samenleving;
- het stimuleren van de audiovisuele cultuur in haar diversiteit;
- het bevorderen van internationale samenwerkingsverbanden.
B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
-

het verhogen van de kwaliteit en het bereik van de audiovisuele producties;
het verhogen van de participatie van het publiek aan culturele initiatieven in het audiovisuele veld;
het verhogen van de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap in het buitenland via
ondersteuningsacties naar culturele audiovisuele evenementen;
het verhogen van de deelname aan inter- en supranationale programma’s en instellingen.

C. De omschrijving van de instrumenten
-

de uitvoering van het kunstendecreet;
het uitreiken van een jaarlijkse filmprijs;
het subsidiëren van de creatie en de promotie van audiovisuele producties via de vzw Vlaams
Audiovisueel Fonds;
de beheersovereenkomst met de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds;
deelname aan het MEDIA programma van de Europese Unie, aan Eurimages, het Europees
Audiovisueel Observatorium en andere internationale fora;
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het ondersteunen van de Vlaamse aanwezigheid op buitenlandse evenementen en audiovisuele
festivals;
meewerken aan de uitvoering van de (federale) fiscale maatregel tax shelter.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
-

het aantal gesubsidieerde audiovisuele (co)producties;
overzichten van toeschouwersaantallen van Vlaamse (co)producties;
het aantal afgeleverde attesten in het kader van de tax shelter;
het aantal door de Beoordelingscommissie Audiovisuele Kunsten geformuleerde adviezen;
het aantal gesubsidieerde organisaties, projecten en audiovisuele festivals;
de participatie van het publiek aan de audiovisuele festivals;
het aantal deelnames aan inter- en supranationale programma’s en instellingen;
culturele uitstraling in het buitenland:
- aantal verzonden kopieën;
- aantal individuele ondersteuningen;
- aantal ondersteunde evenementen.
- behaalde prijzen.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
1. ONTVANGSTEN
Artikel 38.01 - Fonds tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele
werken. (pro memorie)
( bedragen in duizend € )
2004
Raming
Uitvoering
AO
TO

0

0

2005
Raming

Uitvoering

2006
Raming bc

2007
Raming

0

0

0

0

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor eventuele ontvangsten ten gunste van het Fonds tot
aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken.

2. UITGAVEN
Basisallocatie 0190: Uitgaven tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele
werken (pro memorie)

Krediet

2004
Uitvoering in %

Krediet

NGK

2005
Uitvoering in %

2006
2007
Krediet
Krediet
p.m.
p.m.

Deze basisallocatie werd ingevoerd, vooruitlopend op de aanvaarding door het Vlaams Parlement van het
samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de
Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanwending van 30% van de inkomsten uit de vergoeding voor de
reproductie voor eigen gebruik ter aanmoediging van de schepping van audiovisuele werken en
geluidswerken. Dit samenwerkingsakkoord werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op
20.07.2006.
Basisallocatie 1201: Allerhande uitgaven Film

Krediet
NGK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
59
92,21%
73
73,97%
50
75

Het gaat hier om de werkingskredieten voor de specifieke werking van de administratie met betrekking tot
film, o.m. voor verzending, aankoop en ondertiteling van filmkopieën, aankoop van videocassettes, dvd’s,
naslag- en referentiewerken, enz.
Basisallocatie 3308: Subsidies aan verenigingen met rechtspersoonlijkheid die bijdragen tot de
bevordering van de audiovisuele sector

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
1728
100%
1872
100%
p.m.
p.m.

Deze basisallocatie omvatte tot en met 2005 de subsidies aan culturele initiatieven in het audiovisuele veld,
met name verenigingen met meervoudige werking, projecten en audiovisuele festivals, werking m.b.t. het
audiovisuele patrimonium. Deze werden toegekend op advies van een ad hoc commissie. Vanaf 2006 zijn
deze subsidies geïntegreerd in het Kunstendecreet van 2 april 2004; prog. 45.5
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Basisallocatie 3311: Subsidie aan steunpunt IAK VZW (Initiatief Audiovisuele Kunsten)

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
250
100%
250
100%
p.m.
p.m.

Deze VZW opereert als Steunpunt voor de audiovisuele sector. Het steunpunt heeft een informerende
intermediërende en stimulerende functie voor de gehele audiovisuele sector.
Tussen de Vlaamse Gemeenschap en het IAK werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de
periode 2003-2004, waarbij een jaarlijkse subsidie van 250.000 euro werd afgesproken. Deze overeenkomst
werd in 2005 verlengd voor één jaar. Vanaf 2006 valt het IAK onder de regeling van het Kunstendecreet.
Basisallocatie 3312: Subsidie aan VZW IAK voor de opdracht Mediadesk

Krediet
NGK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
57
100%
57
100%
57
60

De Mediadesk heeft tot taak professionelen in de audiovisuele sector te informeren over de mogelijkheden
van het MEDIA programma van de Europese Unie voor de ondersteuning van de Europese audiovisuele
industrie en om de toegang tot en de deelname aan dit programma te vergemakkelijken. In 2007 gaat het
nieuwe Mediaprogramma van start voor de jaren 2007-2013.
De opdracht Media Desk werd per 1 januari 2003 ondergebracht bij de rechtspersoon vzw IAK. Er wordt een
50-50 financieringsregeling getroffen samen met de Europese Commissie. Het krediet dat sedert 2002
onveranderd is gebleven, werd opgetrokken tot 60.000 euro.
Basisallocatie 3314: Subsidie aan de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds

NGK

2004
2005
2006
2007
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
12000
100%
12000
100%
12000
12500

Deze vzw heeft tot doel de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productie te ondersteunen, een opdracht die
ze sinds 1 november 2002 heeft overgenomen van de voormalige Vlaamse openbare instelling ‘Fonds Film
in Vlaanderen’.
Tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw werd op 26 juli van 2002 een beheersovereenkomst afgesloten
waarin de procedures, regels en modaliteiten van de steunverlening werden vastgelegd. Deze overeenkomst
werd eind 2005 van rechtswege verlengd tot het moment waarop een nieuwe beheersovereenkomst zal van
kracht worden.
In de beheersovereenkomst is een jaarlijkse subsidie van 12.500.000 euro overeengekomen voor de jaren
2003, 2004 en 2005. Voor 2004 werd evenwel een eenmalige kredietverlaging met 500.000 euro
doorgevoerd om een bestaande reserve weg te werken. In het kader van de verlaging van het uitgavenniveau
bleef deze kredietverlaging met in 2005 en in 2006 gehandhaafd. Voor 2007 bedraagt de subsidie aan de vzw
Vlaams Audiovisueel Fonds opnieuw het overeengekomen bedrag.
Basisallocatie 3380: Subsidies, gefinancierd met de netto opbrengsten van de winst van de Nationale
Loterij, aan verenigingen met rechtspersoonlijkheid die bijdragen tot de bevordering van de
audiovisuele sector

NGK

2004
2005
2006
Krediet
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
277
100%
300
100% p.m.

2007
Krediet
p.m.
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Deze BA werd ingevoerd door de begrotingscontrole 2004 (decreet van 7 mei 2004 houdende aanpassing
van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004).
Het betreffen subsidies gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij aan
verenigingen met rechtspersoonlijkheid die bijdragen tot de bevordering van de audiovisuele sector.
Het krediet werd toegevoegd aan de subsidies in het kader van het Kunstendecreet.
Basisallocatie 3401: Filmprijs

Krediet
NGK

2004
2005
2006
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
10
100%
10
100% 13

2007
Krediet
p.m.

Bij de invoering van een nieuw, gebundeld, reglement voor de cultuurprijzen werd ook een cultuurprijs Film
in het leven geroepen. De begrotingscontrole 2004 (decreet van 7 mei 2004 houdende aanpassing van de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004) voerde de nieuwe
BA 34.01 van PR 72.1 in. De prijs bedroeg aanvankelijk 10.000 euro. Eind 2004 werd beslist de
cultuurprijzen te verhogen tot 12.500 euro. De cultuurprijs film wordt uitbetaald het jaar na de toekenning
ervan. Voor 2007 zal de cultuurprijs Film worden aangerekend op BA 3401 'Subsidies voor de toekenning
van prijzen van de Vlaamse Gemeenschap' van prog. 45.5 Algemeen Cultuurbeleid.
Basisallocatie 3501: Subsidies ter ondersteuning van het filmbeleid in het buitenland

Krediet
NGK

2004
2005
2006
2007
Uitvoering in % Krediet
Uitvoering in % Krediet
Krediet
46
97%
57
12,287%
50
56

Met deze middelen worden een aantal initiatieven in het buitenland ondersteund: Vlaamse deelname aan
buitenlandse festivals op vraag van bvb. ambassades, afspraken van de Vlaamse regering n.a.v. culturele
akkoorden, Vlaamse retrospectieves en andere internationale initiatieven.
De besteding van de kredieten voor deze BA is afhankelijk van externe initiatieven en dus moeilijk
voorspelbaar. Toch moet deze BA behouden blijven. De vraag van het Nederlandse filmfestival te Utrecht
voor de medeondersteuning vanuit de Vlaamse Gemeenschap voor een hulde aan de acteur Jan Decleir in
2003 illustreerde immers op pijnlijke wijze de noodzaak van een internationaal krediet. Daarom werd
hiervoor in 2004 opnieuw een beperkt krediet ingeschreven. Voor 2006 wordt alleszins een grotere
uitvoeringsgraad in het vooruitzicht gesteld (steun aan de film 'Khadak' voor de festival van Venetië en
Toronto, voordracht voor België van 'Een ander zijn geluk' voor de Oscar voor de beste niet-Engelstalige
film … De verhoging voor 2007 werd elders gecompenseerd.
Basisallocatie 3503: Deelname aan het Europees Audiovisueel Observatorium

Krediet
NGK

2004
Uitvoering in %

Krediet

2005
2006
2007
Uitvoering in % Krediet
Krediet
22
100
19
22

Het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector (Europees Audiovisueel Observatorium),
streeft een grotere transparantie van de audiovisuele sector na via informatievergaring en -verstrekking. De
opdracht van het Observatorium werd verruimd naar nieuwe media en fiscaalrechtelijke aangelegenheden.
De begroting van het Europees Audiovisueel Observatorium wordt eenzijdig vastgesteld door de Raad van
Europa, waaraan het als een zgn. 'deelakkoord' is gehecht. Het budget van het Observatorium bestaat uit
bijdragen van de lidstaten, een financiële reserve, inkomsten uit de verkoop van producten en diensten en
bankintresten.
Tot en met 2004 werd de bijdrage aan het Europees Audiovisueel Observatorium, samen met de bijdrage aan
Eurimages, aangerekend op BA 3502 van PR 72.1 “Deelname aan internationale organisaties ter bevordering
of ter ondersteuning van de audiovisuele sector”. Vanaf 2005 wordt de bijdrage aangerekend op een nieuwe
BA 3503 van PR 72.1 “Deelname aan het Europees Audiovisueel Observatorium” om een vlotte betaling
mogelijk te maken.
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De begroting 2007 pas wordt in november 2006 gestemd door de uitvoerende raad van het Europees
Audiovisueel Observatorium. Voor 2007 (en ook voor 2008) wordt een lichte stijging van de bijdrage
verwacht, gelet ook op de verruiming van de opdracht.
Basisallocatie 3504: Deelname aan Eurimages

Krediet
NGK

2004
Uitvoering in %

Krediet

2005
2006
2007
Uitvoering in % Krediet
Krediet
281
100%
268
281

Het betreft het Vlaams aandeel in het Belgisch lidmaatschap van het Europees coproductiefonds 'Eurimages'
van de Raad van Europa, dat productiesteun verleent aan Europese audiovisuele coproducties.
Het budget - en de bijdragen van de lidstaten - van Eurimages worden eveneens eenzijdig vastgesteld door de
Raad van Europa. Voor 2007 wordt rekening gehouden met een verhoging van de bijdrage, als gevolg van
het stijgend succes en de sterke uitbreiding van het aantal leden met een aantal Centraal- en Oost-Europese
landen.
Voor 2006 bedroeg de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap (50% van de Belgische bijdrage 267.755,95
euro.
Tot en met 2004 werd de bijdrage aan Eurimages, samen met de bijdrage aan het Europees Audiovisueel
Observatorium, aangerekend op BA 3502 van PR 72.1 “Deelname aan internationale organisaties ter
bevordering of ter ondersteuning van de audiovisuele sector”. Vanaf 2005 wordt de bijdrage aangerekend op
een nieuwe BA 3504 van PR 72.1 “Deelname aan Eurimages” om een vlotte betaling mogelijk te maken.
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PROGRAMMA 72.2
DOTATIE AAN DE VRT
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

AO
TO

begroot
0

2004
Uitvoering %
0,0%

begroot
0

2005
Uitvoering %
0,0%

2006
Begroot bc
0

2007
raming
-

Krediet
257.645

2004
Uitvoering %
100%

Krediet
267.567

2005
Uitvoering %
100%

2006
Krediet
277.885

2007
Krediet
288.606

2. UITGAVEN

NGK

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten.
- De openbare omroepopdracht wordt geregeld door de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep
en televisie. Deze decreten definiëren in de artikelen 6,7 en 8 het maatschappelijk doel en de opdracht van
de openbare omroep.
- De gecoördineerde mediadecreten bepalen verder in art. 15 en 16 dat de bijzondere regels en voorwaarden
voor de toekenning van de financiële enveloppe worden vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de
Vlaamse Gemeenschap en de VRT. Op 20 juli 2006 werd de derde beheersovereenkomst getekend tussen
de VRT en de Vlaamse Gemeenschap. Deze overeenkomst gaat over de periode 2007-2011 en bevat
meetbare doelstellingen met betrekking tot de inhoudelijke opdracht van de VRT, de technologie, de
transmissie van het aanbod, het personeelsbeleid en het financiële beleid.

A. De strategische doelstellingen:
Inhoudelijke opdracht van de VRT
De kernengagementen van de VRT betreffende zijn inhoudelijke opdracht zijn opgesomd in artikel 9 van
de 3de beheersovereenkomst:
1. In de eerste plaats continueert en versterkt de VRT zijn generalistisch aanbod voor iedereen (Donna,
Eén en Radio 2, en Canvas en Radio 1), zijn generalistisch aanbod voor doelgroepen (Stubru, Ketnet
en RVi) en zijn specialistisch thematisch aanbod in Cultuur (Klara), Nieuws (Vrtnieuws.net en
Nieuws+) en Sport (Sporza-radio en Sporza.be).
Daarnaast rolt de VRT één bijkomend specialistisch thematisch digitaal televisiekanaal uit in het
Openbare Omroepdomein Cultuur.
2. De VRT verzorgt dit in punt 1 genoemde aanbod analoog -tot de volledige switch off- met twee
analoge televisiekanalen (Eén en Ketnet/Canvas) en met zes analoge radiokanalen (Donna, Radio 2,
Radio 1, Stubru, Klara en Sporza).
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De VRT verzorgt dit in punt 1 genoemde aanbod digitaal met drie digitale televisiekanalen (Eén,
Canvas/Ketnet en het cultuurkanaal) en met zeven digitale radiokanalen (Donna, Radio 2, Radio 1,
Stubru, Klara, Sporza en Nieuws+). Tot de uitrol van de digitale radiokanalen Donna en Klara
behoren eveneens Donna Hitbits, en Klara Continuo. De netten Canvas/Ketnet blijven het digitale
kanaal delen wat hun respectieve lineaire aanbod betreft.
Voor de Vlamingen in het buitenland verzorgt de VRT een aan hun behoeften aangepast aanbod.
3. De VRT ontwikkelt rond zijn in punt 1 genoemd aanbod onder zijn net-merken een aan het profiel
van het net aangepast Internet- en Mobiel aanbod.
4. De netten zijn zo geprofileerd dat zij een diversiteit brengen in hun aanbod in de verschillende
Openbare Omroepdomeinen, zodat in elk van de Openbare Omroepdomeinen over de netten heen
een diversiteit aan genres en disciplines wordt aangeboden. Hierbij wordt ook de nodige aandacht
besteed aan Brussel.
In het bijzonder zijn de radionetten zo geprofileerd dat zij een diversiteit aan muziekgenres
aanbieden waaronder ook het Nederlandstalige in al zijn genres.
5. De VRT engageert zich te blijven investeren in Vlaamse fictie.
De VRT zal zijn aandeel in kwalitatieve fictie en animatie uitbreiden op Eén, Canvas en Ketnet en
zijn documentaire aanbod op Canvas, op voorwaarde dat de VRT hiervoor bijkomende middelen kan
verwerven.
De VRT zal hiertoe een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het VAF. Voor de realisatie van
deze doelstelling zullen VAF en VRT een beroep kunnen doen op alle financierings-instrumenten
die door de Vlaamse Gemeenschap worden ontwikkeld voor zover zij aan de
toekenningvoorwaarden ervan beantwoorden.
6. Gedurende de periode van de beheersovereenkomst zal de VRT maximale inspanningen leveren om
zijn aanbod voor de slechthorenden en de slechtzienden toegankelijk te maken.
1° Voor slechthorenden zal de VRT zijn ondertitelingaanbod aan televisieprogramma’s
geleidelijk uitbreiden tot 95% in 2010.
2° Voor de slechtzienden zal de VRT bij hernieuwing van zijn websites, de sites maximaal
conform het Blindsurfer-label realiseren.
3° Tevens zal de VRT onderzoeken in welke mate hij de televisieprogramma’s op een
gebruiksvriendelijke wijze toegankelijk kan maken voor de slechtzienden. Indien uit deze
onderzoeken blijkt dat zulks financieel, operationeel en technisch haalbaar is, worden de
eerste experimenten opgezet bij Ketnet.
7. De aankleding van een net, de netpromotie en het gecreëerde imago zijn verbonden met het slagen of
falen van de aanbodpolitiek omdat alleen maar kwalitatief hoogstaande programma’s brengen niet
voldoende is om ook de mediagebruiker te overtuigen het aanbod te consumeren. Vandaar dat ook
een professionele en consistente netstyling en promotie zullen worden behouden.
Tevens zal de VRT via een gediversifieerd promotiebeleid per net het contact met het publiek
intensifiëren.
8. Ook worden in de 3de beheersovereenkomst voor het generalistisch aanbod voor iedereen, het
generalistisch aanbod voor doelgroepen en het specialistisch thematisch aanbod, aangeduid welke
mediabehoeften dit aanbod invult, welke het doelpubliek of de doelgroep en de kenmerken en
profilering van dit aanbod zijn.
De VRT verricht geregeld een uitgebreid publieksonderzoek dat nagaat welke behoeften de
gebruiker met media invult. De VRT speelt maximaal in op de behoeften van alle Vlaamse

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1442

1445

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

mediagebruikers. Uit het jongste publieksonderzoek (Driehoek), bij het sluiten van deze
beheersovereenkomst, blijkt dat de mediagebruiker drie kernbehoeften heeft:
1° het leven aangenamer maken;
2° het leven onder controle houden;
3° het leven verrijken.

Bijkomende toelichting per aanbod
1. Generalistisch signalerend aanbod (Donna)
Het vernieuwde Donna zal de informatie doseren en ‘uitzenden op een signalerende manier’. Het
aanbod is een aaneenschakeling van aangename radio en muziek en geeft korte items met
kwaliteitsvolle informatie. Essentiële onderdelen van het aanbod zijn het belangrijkste nieuws van de
dag, het weer en de verkeersinformatie. Bovendien moet er aandacht zijn voor cultuur, media,
lifestyle, randnieuws, de nieuwste muziek en sport. Het net brengt (achtergrond)nieuws dat de
mediagebruiker snel en alert op de hoogte houdt. Het net zal laagdrempelig en toegankelijk zijn en
een eigentijdse uitstraling hebben.
2. Generalistisch verbindend aanbod (Eén en Radio 2)
Eén is het grootste televisienet van de VRT en speelt een fundamentele rol in de verspreiding van
binnen- en buitenlands nieuws en informatie onder een groot publiek. Naast informatie komen
vooral cultuur en educatie aan bod in toegankelijke programma’s. Ontspanning wordt ingezet als
bindmiddel om de andere Openbare Omroepdomeinen voor een breed publiek te realiseren. Het
inhoudsloze, de sensatie en het voyeurisme worden geweerd.
Radio 2 richt zich met ontspanning en met populaire muziek op een heel breed publiek in
Vlaanderen. Radio 2 is een gids voor actieve mensen van alle leeftijden met een gezonde interesse
voor het leven in de wereld. Radio 2 stelt regionale verankering en ontkoppeling centraal in zijn
aanbod. De actualiteit wordt breed belicht vanuit de regio. Nieuws en informatie gaan van regionale
en nationale politiek en cultuur over economie tot sport.
3. Generalistisch ontplooiend aanbod (Canvas en Radio 1)
Canvas is een informatief, leerrijk en deskundig net voor de mediagebruiker die op zoek is naar
meerwaarde, bekwaamheid en zelfbewustzijn. Canvas besteedt aandacht aan binnen- en buitenlandse
informatie. Canvas vertelt sterke verhalen, biedt kritische meerwaarde, is alert en verrassend. Canvas
zal een gevarieerde programmamix blijven bieden. Het net zal zijn aanbod uitbreiden en versterken
waar nodig. Canvas wil in de toekomst meer aandacht besteden aan het ‘ontdekken’ binnen het
aanbod (stimuleren, prikkelen, verrassen, experimenteren).
Radio 1 is een venster op de wereld, een net met als kernwaarden ontdekking en verruiming. De
informatieve basis wordt aangevuld met en is ingebed in een gevarieerde programmamix. Cultuur,
human interest, muziek -waaronder ook het Nederlandstalige lied-, kennis en wetenschap en satire
hebben hierin hun plaats. Radio 1 zal dit programmabeleid verder uitbouwen met extra aandacht
voor het ontdekken binnen het aanbod (stimuleren, prikkelen, verrassen).
4. Generalistisch aanbod voor doelgroepen
4.1. Generalistisch aanbod voor kinderen (Ketnet)
Ketnet speelt in op de leeftijd en de leefwereld van elke subgroep met een apart aanbod aangepast
aan de specifieke doelgroep. Ketnet heeft een ruim aanbod van hoge kwaliteit in verschillende
genres. Een groot deel van zijn aanbod zijn Vlaamse producties. Met zijn aanbod stimuleert Ketnet
kinderen om creatief te zijn, hun verbeelding te laten werken en de samenleving en de
gebeurtenissen in hun eigen tempo te ontdekken en te begrijpen.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1446

1443

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

K’tje stimuleert de 0 tot 4-jarigen in hun ontwikkeling.
NT helpt de 8 tot 12-jarigen bij het verkennen van de wereld van de volwassenen (relaties,
prestaties).
Ketnet blijft de merknaam waaronder het aanbod van de 4 tot 8-jarigen wordt gebracht. Dit aanbod
zal de doelgroep aanzetten tot het exploreren van de eigen persoon. Verkennen, spelen en creëren
staan daarbij centraal.
4.2. Generalistisch aanbod voor jongeren (StuBru)
StuBru zal het profiel verfijnen om zich beter te focussen op de beoogde doelgroep. StuBru wil een
smaakmaker en trendsetter zijn. Muziek is ruimschoots aanwezig in de programmatie. StuBru kiest
voor een intelligente mix van pop, rock en dansmuziek. Volgens luisteronderzoek heeft deze
doelgroep ook duidelijk interesse in nieuws en culturele informatie. StuBru zal deze behoeften nog
beter invullen dan nu.
4.3. Generalistisch aanbod voor Vlamingen in het buitenland (RVi/BVN)
RVi 1 brengt een informatief lineair aanbod dat via verschillende satellieten in vrijwel de hele
wereld te horen is. Bovendien is RVi 1 ook te beluisteren via live streaming op het Internet, en
overdag via de middengolf.
RVi 2 is het meer ontspannende net dat te beluisteren is in Europa, Noord-Afrika en het MiddenOosten via de satelliet.
De VRT zal met het oog op het bereiken van de Vlamingen in het buitenland de technologische
evoluties (waaronder DRM) van nabij opvolgen.

5. Specialistisch thematisch aanbod
De VRT brengt al een specialistisch thematisch aanbod in het derde spoor in de Openbare
Omroepdomeinen Cultuur, Sport en Nieuws. De VRT continueert en versterkt dit aanbod en rolt een
digitaal televisiekanaal uit in het domein Cultuur.
Uit het publieksonderzoek Driehoek blijkt dat de mediagebruiker vooral in het derde spoor het
aanbod op de plaats en het tijdstip wil consumeren die hem het best passen. De nieuwe media
Internet en Mobiel en VIA-diensten nemen in het specialistisch thematisch aanbod dan ook een
belangrijke plaats in.
B. Operationele doelstellingen en performantiemaatstaven rond de inhoudelijke opdracht van de
VRT
Strategische doelstellingen worden vertaald in afgesproken meetbare, realistische performantiemaatstaven.
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Strategische doelstelling
1. Bereiken van een groot publiek
VRT heeft als opdracht met een
kwalitatief hoogstaand aanbod
inzake de 6 Openbare Omroepdomeinen verspreid over de
verschillende media een zo groot
mogelijk publiek aan te spreken. De
inhoud van en de combinatie tussen
deze elementen moet het mogelijk
maken voor elk van deze elementen
een breed publiek aan te spreken.
De VRT wil alle Vlamingen
bereiken ongeacht leeftijd, geslacht
of sociale groep.
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Performantiemaatstaf
Bereik VRT:
De VRT zal met zijn aanbod over de verschillende media1 op
maandbasis minstens 90% van de bevolking2 bereiken.3
Bereik televisiekanalen:
VRT zal met zijn verschillende televisiekanalen op weekbasis
minstens 80% van de televisiekijkende bevolking bereiken. 4
Bereik radiokanalen:
VRT zal met zijn verschillende radiokanalen op weekbasis
minstens 80% van de radioluisterende bevolking bereiken. 5
Bereik nieuws en informatie:
VRT zal met de totaliteit van zijn journaals en
informatiemagazines op zijn televisiekanalen gemiddeld per
dag 60% van de VRT-televisiekijkers bereiken.6
VRT zal met zijn nieuwsbulletins op de diverse radiokanalen
per dag 80% van de VRT-luisteraars bereiken.7
Bereik cultuur op generalistische televisiekanalen:
De generalistische televisiekanalen zullen via spoor 2 een
gevarieerd gamma cultuuruitingen8 aan bod laten komen
waarmee ze op weekbasis 20% van de bevolking bereiken. 9
Bereik educatie op generalistische televisiekanalen:
VRT zal zijn educatieve opdracht ter harte nemen. De
generalistische televisiekanalen zullen daarmee10 via spoor 2
op weekbasis 25% van de bevolking bereiken. 11

1

Hier worden in de eerste plaats TV en radio bedoeld, maar zonder andere mediatypes uit te sluiten.
Bevolking: gangbare referentiegroep die in de officiële onderzoeken wordt gebruikt: bij TV is dit 4+, bij radio 12+.
Bereik: verklaart in de laatste maand minstens éénmaal met het VRT-aanbod in contact gekomen te zijn. Kan opgemeten worden door
CIM PMP onderzoek of ander betrouwbare referentie.
4
Bereiksdefinitie televisiekanalen: minstens 15 minuten consecutief gekeken naar lineair aanbod en aanbod op aanvraag (binnen 7
dagen geraadpleegd).
5
Bereiksdefinitie radiokanalen: minstens 15 minuten consecutief geluisterd naar lineair aanbod en aanbod op aanvraag (binnen 7
dagen geraadpleegd).
6
Definitie van bereik: minstens 25% van de uitzending gekeken, lineair of op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd).
7
Bereiksdefinitie op dagbasis: minimum 10 luisteren.
8
Aangezien het hier gaat over cultuur op de generalistische televisiekanalen, wordt hier met de bestaande brede definitie gewerkt die
ook programma’s toelaat die over kunstvormen (bv. documentaires) gaan. Echter, de programma’s op spoor 1, die cultuuritems onder
de aandacht van de kijkers brengen, worden hier niet in opgenomen.
9
Definitie van bereik: minimum 15 minuten consecutief gekeken lineair of op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd).
10
De programma’s die onder deze noemer vallen, zijn te typeren als documentaires en magazines over wetenschap & techniek,
geneeskunde, natuur, dieren, geschiedenis, programma’s met praktische weetjes (kook-, tuin- en woonprogramma’s) en didactische
ketnet-programma’s.
11
Definitie van bereik: minimum 15 minuten consecutief gekeken, lineair of op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd).
2
3
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Strategische doelstelling
2. Kwaliteit van het aanbod
De VRT streeft naar excellentie in al
zijn activiteiten. Hij heeft dan ook
de opdracht om de maximale
kwaliteitseisen in al zijn dimensies
in acht te nemen en op te volgen.
Kwaliteitscontrole op alle schakels
van de productieketen moet het
comfort van de mediagebruiker
waarborgen.
De VRT zal instrumenten uitwerken die toelaten de verschillende
dimensies van kwaliteit op te
volgen, zowel voor televisieprogramma’s, radioprogramma’s als
nieuwe mediadiensten.
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Performantiemaatstaf
De VRT verbindt er zich toe door middel van een permanent
systeem van kwaliteitsbewaking de publieke, functionele,
ethische, operationele en professionele kwaliteit te garanderen.
Over deze kwaliteitscontrole en -verbetering wordt jaarlijks
verslag uitgebracht in een apart hoofdstuk van het jaarverslag, met
ondermeer aandacht voor:
> Functionele kwaliteit:
- De opvolging van het programma-aanbod op TV;
- Waarderings- en tevredenheidsonderzoek naar omroep,
medium, net en programma.
> Publieke kwaliteit:
- Evaluatie van de invulling van de openbare omroepdomeinen;
- De opvolging van missie en waarden door een permanente
waarden- en innovatiemeter.
> Ethische kwaliteit:
- De bijzondere aandacht voor positieve beeldvorming wordt
gerapporteerd op basis van een monitor diversiteit.
>Operationele kwaliteit:
- Evaluatie van de operationele en professionele kwaliteit.

3. Diversiteit van het aanbod
Bij het uitbouwen van een digitaal
televisie cultuurkanaal verbindt de
VRT er zich toe het aantal uren dat
hij op de generalistische televisiekanalen aan cultuur12 besteedt, te
behouden en streeft hij er naar die te
verhogen.

12

Behoud aanbod cultuur op generalistische televisiekanalen:
VRT zal wanneer een digitaal televisie cultuurkanaal wordt
uitgebouwd, het aantal uitzenduren cultuurprogramma’s op zijn
generalistische televisiekanalen minstens behouden.13

Voor cultuur wordt hier wel een engere definitie gebruikt dan bij de bereiksperformantie, met name de definitie die ook wordt gebruikt
door het digitaal televisiekanaal. “Onder Cultuur verstaan we dat deel van de menselijke activiteit dat erop gericht is om op een
creatieve manier de leefkwaliteit van mens en maatschappij te verbeteren of om het inzicht in de menselijke conditie te vergroten. Het
streven naar immateriële meerwaarde zal hierbij de dominante motivatie zijn.”
13
Als referentieperiode geldt het gemiddelde aantal uren cultuurprogramma’s uitgezonden op de generalistische TV-netten in een
periode van 2 jaar voorafgaand aan de start van het cultuurkanaal.
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4. Vlaamse producties
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Performantiemaatstaf
Vlaamse muziekproductie op radio:

Een belangrijk aandeel van het VRT
aanbod zal bestaan uit Vlaamse
producties

VRT verbindt er zich toe dat op Radio minstens 20% van zijn
muziektijd Vlaamse muziekproducties14 zijn. 15
Minstens 1 VRT radiokanaal moet door het publiek herkend
worden als een radio met een Nederlandstalig muziekprofiel.
Vlaamse TV-producties en co-producties:
VRT streeft ernaar dat het aandeel van de Vlaamse TV-producties
en van de co-producties ten minste 50% bedraagt van de totale
output op zijn generalistische televisiekanalen, uitgezonden tussen
18u00 en 23u00.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie.
Basisallocatie 11.20: dotatie aan het pensioenfonds VRT
2004
NGK

Krediet
9.606

2005
Uitvoering
100%

Krediet
9.606

Uitvoering
100%

2006
Krediet
9.606

2007
Krediet
9.606

Voor het Pensioenfonds VRT wordt krachtens artikel 33 van de beheersovereenkomst dd. 20 juli 2006
19,212 miljoen euro voorzien in de periode 2007-2011. Van dit krediet komt 50% ten laste van de begroting
van de Minister bevoegd voor de Media (programma 72.2) en 50% ten laste van het Vlaams Fonds voor de
lastendelging (programma 24.70).
Basisallocatie 41.02: basisdotatie aan de VRT
2004
NGK

Krediet
223.250

2005
Uitvoering
100%

Krediet
233.172

Uitvoering
100%

2006
Krediet
243.490

2007
Krediet
279.000

2006
Krediet

2007
Krediet

Basisallocatie 85.01: financiering vaste activa via kapitaalverhogingen
2004
NGK

Krediet
24.789

2005
Uitvoering
100%

Krediet
24.789

Uitvoering
100%

De basisallocatie 85.01 werd vanaf 2006 vervangen door de basisallocatie 61.40.
Basisallocatie 61.40: financiering vaste activa via kapitaalverhogingen
2004
Krediet
NGK

2005
Uitvoering

Krediet

Uitvoering

2006
Krediet
24.789

2007
Krediet
0

In de 3de beheersovereenkomst (2007-2011) is geen kapitaalverhoging meer voorzien.

14

Definitie: een Vlaams muziekproduct is elk product waarbij de creatieve inbreng van een Vlaming als uitvoerder, auteur, producer of
arrangeur een bepalende rol speelt
15
De radiokanalen die hiervoor in aanmerkingen komen zijn: Radio1, Radio2, Klara, Studio Brussel en Donna.
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PROGRAMMA 72.3
MEDIABELEID EN MEDIA-INNOVATIE
DEEL 1: EVOLUTIE VAN TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN
2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH.

Krediet
5.366
0
325
0
0

2004
Uitvoering in %
98 %
98 %

Krediet
5.834
0
98
0
0

2005
Uitvoering in %
93,9 %
56,1 %

2006
Krediet
9.221
0
0
0
0

2007
Krediet
9.799
0
0
0
0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
A. De omschrijving van de strategische doelstellingen
1. Een pluriform medialandschap, waarbij alle mediaspelers rechtmatige kansen krijgen om hun aanbod te
ontwikkelen en de mediaconsument een gewaarborgde toegang krijgt tot een divers en kwaliteitsvol
aanbod.
2. Digitalisering van de distributiekanalen in de media.
3. Toegang tot en deelname aan een optimale informatiedoorstroming en –verstrekking voor alle
geledingen van de Vlaamse maatschappij, via meerdere communicatiekanalen (dankzij digitalisering en
de multiplatformbenadering).

De doelgroep van het mediabeleid (inclusief de nieuwe media) is elke Vlaamse burger en elk Vlaams bedrijf,
via de intermediaire organisaties en verenigingen: de openbare omroep, de particuliere radio- en
televisieomroepen, de kabelmaatschappijen, de dag- en weekbladsector, …

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen
Doelstelling 1: Leefbare Vlaamse commerciële televisie.
Reclame vormt de inkomstenbron voor de commerciële omroepen. De opbrengsten van televisiereclame
staan wereldwijd sterk onder druk (door verschuivingen reclamebudgetten en reclamepakketten, nieuwe
technieken, verdere individualisering door digitalisering) zodat de Vlaamse commerciële omroepen
creatief op zoek moeten gaan naar nieuw inkomstenbronnen..
Doelstelling 2: Meer kansen voor de regionale televisieomroepen om in optimale omstandigheden hun taken
als informatiebron dicht bij de lokale gemeenschap te kunnen uitvoeren.
Op 15 december 2005 sloot de minister bevoegd voor Media daartoe een principeverklaring met de
Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen vzw (NORTV). NORTV is de
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koepelorganisatie van de 10 Vlaamse regionale televisieomroepen (ATV, AVS, Focus, Kanaal 3, Ring
TV, ROB Televisie, RTV, TV Brussel, TV Limburg en WTV). Deze principeverklaring werd afgesloten
voor de periode 2006 – 2007 en zal nadien worden geëvalueerd.
De minister zal eveneens het initiatief nemen om de regelgeving betreffende de regionale
televisieomroepen te actualiseren.
Doelstelling 3: Een divers radiolandschap met leefbare particuliere radio-omroepen.
Daarbij zijn meerdere aangelegenheden aan de orde: de samenwerkingsmogelijkheden tussen radioomroepen, de frequentieproblematiek, het decretaal kader voor digitale radio en de erkenningcriteria
voor de particuliere lokale radio-omroepen.
Doelstelling 4: Een pluriforme, onafhankelijke en performante Vlaamse opiniepers.
In een protocol tussen de geschreven perssector en de Vlaamse Regering hebben beide partijen zich
geëngageerd om samen te werken rond het behoud van een pluriforme, onafhankelijke en performante
Vlaamse geschreven perssector. De verdere uitbouw van kwaliteitsvolle en autonome redacties
beschouwen wordt hierbij beschouwd als essentieel.
Doelstelling 5: Leesbevordering en vorming tot kritisch geïnformeerde burgers.
Sinds het schooljaar 2003-04 loopt in samenwerking met de Vlaamse Dagbladpers en het departement
Onderwijs en Vorming het project “Kranten in de klas”, afgekort “KIK”.
Gelet op het steeds toenemende succes van het project worden vanaf 2006 “Kranten in de klas” ook
aangeboden in lagere scholen, aan onderwijzers, regenten en licentiaten in (aggregaat)opleiding,
jongeren in instellingen en volwassenen via de centra voor Basiseducatie.
Doelstelling 6: Kwaliteitsvolle journalistiek.
Deze doelstelling wordt via intermediaire organisaties nagestreefd: het Fonds Pascal Decroos voor
Bijzondere Journalistiek (informatie verschaffen aan journalisten en burgers betreffende openbaarheid
van bestuur), het Internationaal Perscentrum Vlaanderen – Antwerps Pershuis, de Vlaamse Vereniging
van Beroepsjournalisten (werking van de vereniging en van de Raad voor de Journalistiek, aanvullend
pensioen voor journalisten).
Doelstelling 7: Toegang tot het media-aanbod voor doven, slechthorenden en slechtzienden.
De aandacht voor de problematiek van doven, slechthorenden en slechtzienden werd ingeschreven in de
nieuwe beheersovereenkomst met de openbare omroep bij de engagementen van de VRT omtrent de
inhoudelijke opdracht (artikel 9). In de principeverklaring voor de periode 2006 en 2007 afgesloten met
NORTV, de koepelorganisatie van de Vlaamse regionale televisieomroepen, verklaren de Vlaamse
Regering en NORTV dat zij wensen samen te werken, o.m. om programma’s te ondertitelen ten
behoeve van doven en slechthorenden. De minister bevoegd voor Media wil onderzoeken hoe de
particuliere omroepen kunnen aangespoord worden om meer programma’s te ondertitelen.
Doelstelling 8: Diversiteit in de media.
Bij ministerieel besluit van 2 juni 2006 werd een projectsubsidie toegekend aan Trefmedia, Trefpunt
voor Media in Diversiteit. Trefmedia is er voor alle Vlaamse media en ijvert ervoor dat alle media
diversiteit zouden opnemen in hun aanbod, alsook op de werkvloer.
Bij de openbare omroep wordt een diversiteitbeleid gevoerd zowel in de programma’s
(diversiteitbarometer), als bij de tewerkstelling en via de acteursopleiding.
Doelstelling 9: Toegang tot Nederlandstalige media voor Vlamingen in het buitenland.
BVN-TV, “het Beste van Vlaanderen en Nederland”, is een publieke televisieomroep voor Vlamingen
en Nederlanders in het buitenland. De nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en BVN
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(2006-2008) werd op 21 april 2006 door de Vlaamse regering goedgekeurd. Hierdoor wordt het
Vlaamse aandeel in de programmering opgetrokken van 1/5 tot 1/3.
Radio Vlaanderen Internationaal (RVi) richt zich op de groep Vlamingen die permanent of semipermanent in het buitenland verblijft alsook op de Vlamingen op reis in het buitenland. RVi is een
combinatie van radio en internet. Beide media vullen elkaar aan.
Doelstelling 10: Het uitrollen van de digitale ether.
Een kader creëren voor het uitrollen van aardse digitale netwerken waarbij naast de openbare omroep
ook de particuliere omroepen via dit platform verdeeld kunnen worden is een complexe problematiek,
zeker indien men optimaal gebruik wil maken van de beschikbare spectrumruimte, een op zich schaars
goed.
Doelstelling 11: De verzelfstandiging van het zenderpark van de openbare omroep.
De ParticipatieMaatschappij Vlaanderen werd belast met een studie naar de mogelijkheden van een
verzelfstandiging of publiek private samenwerking voor de uitbating van het VRT-zenderpark.
Doelstelling 12: De analoge switch-off (overgang van analoge naar digitale ether) en de optimale organisatie
ervan.
Vanuit Europa wordt reeds lang gesteld dat de analoge ethertelevisie-uitzendingen mettertijd vervangen
moeten worden door digitale omroep via de ether. Zowel in frequentieband III als in de
frequentiebanden IV en V moeten overgangsscenario’s worden ontwikkeld in samenspraak met de
buurlanden, de andere Gemeenschappen en het BIPT.
Het voorstel dat de minister aan de Vlaamse Regering zal voorleggen zal opteren voor een begeleide
overgang in de periode 2007 tot eind 2008: dit laat toe om voldoende te communiceren, om een kader
uit te werken van sociale maatregelen (voor diegenen die een kabelaansluiting niet kunnen betalen) en
om de bevolking ten volle bewust te maken van wat digitale etheromroep eigenlijk inhoudt.
Doelstelling 13: Digitale archivering van televisie-uitzendingen in Vlaanderen.
Bij ministeriële besluiten van 14 december 2005 en 16 februari 2006 werden subsidies toegekend voor
de voortzetting van het project ENA (Elektronisch Nieuwsarchief Vlaanderen) dat sinds 2003 alle
hoofdnieuwsuitzendingen op VRT en VTM archiveert. Met deze volledig digitale en interactieve
archivering van televisienieuws kan het ENA beschouwd worden als een voorloper van de te
verwachten verplichte digitale archivering van televisie-uitzendingen in Vlaanderen. De minister
bevoegd voor Media wenst dit initiatief in de toekomst verder te ondersteunen.
Via DIVA (Digitaal VRT-archief) zal het volledige VRT archief – beeld, geluid, foto’s en een selectie
van programmagerelateerde documenten – geconserveerd, ontsloten, gedigitaliseerd worden en ter
beschikking gesteld worden van onderwijsinstellingen, bibliotheken, culturele organisaties,
wetenschappelijke instellingen en in beperkte mate ook van particuliere gebruikers.
Doelstelling 14: Ontwikkeling van nieuwe digitale inhoud en diensten.
Het Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT) voert verschillende onderzoeksprojecten uit die gericht
zijn op de ontwikkeling van nieuwe digitale inhoud en diensten, zoals gedeelde opslag- en
rekencapaciteit, ontwikkeling van standaarden voor het uitwisselen en archiveren van audiovisuele data
en ontsluiting van multimediale archieven.
Doelstelling 15: Hergebruik van overheidsinformatie.
Omzetting van de EU-richtlijn "Hergebruik van overheidsinformatie.
Doelstelling 16: Vlaamse bevoegdheid voor omroep en telecommunicatie.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1450

1453

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Vlaanderen meent dat het beschikken over de volledige bevoegdheid voor zowel omroep als
telecommunicatie beter zou toelaten een coherent en efficiënt beleid te voeren dat steeds ingebed is in
het Europees regelgevend kader.
Een effectieve uitvoering van de etherpolitie, een uitsluitend federale bevoegdheid, is dringend en
noodzakelijk.
Niet alleen Vlaamse particuliere radio’s worden gestoord, maar ook het zendcomfort van de openbare
zenders wordt meer en meer aangetast door storingen vanuit de Franse Gemeenschap. Een nieuw KB
betreffende de klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 87,5 MHz – 108 MHz is tevens
zeer dringend en noodzakelijk. Volgens een advies van de Raad van State is de mogelijke rechtsgrond
van het KB van 10/01/1992 betreffende de klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 87,5
Mhz – 108 Mhz immers weggevallen. Dit KB regelde tot nu toe o.a. deze coördinatieprocedure.
C. De omschrijving van de instrumenten
- Reguleren (bvb. aangaande de leefbaarheid van de particuliere omroepen, een decretaal kader voor
digitale radio, het spectrumbeleid).
- Studie en studieopdrachten.
- Onderzoek en survey (maakt deel uit van het Digitaal Actieplan Vlaanderen).
- Monitoring (Observatorium van de audiovisuele sector, monitoring mediaconcentratie (VRM), ICTmonitor, monitoring van de digitale kloof).
- Planning en integratie (frequentieplanning, uitbouw van de informatiemaatschappij (Digitaal Actieplan
Vlaanderen), projectinventaris over de beleidsdomeinen heen, …).
- Afspraken met actoren (beheersovereenkomst met de VRT, principeverklaring met NORTV, protocol met
de geschreven pers, …).
- Afspraken met andere overheden en/of officiële instanties in nationale of internationale context
(besluitvorming op EU-niveau, richtlijn Televisie zonder Grenzen, internationale en nationale afspraken,
frequentieplanning – analoog en digitaal, bilaterale onderhandelingen met andere overheden in binnen- en
buitenland, …).
- Participatie aan federale, Europese en internationale actieplannen (Nationaal Actieplan digitale Inclusie,
i2010 (EU), WSIS).
- Sensibiliseren (cfr. digitaliseren van de communicatie in de samenleving en overbruggen van de digitale
kloof).
- Subsidiëren: bvb. Leesbevordering (ba 1203), pluriforme en gediversifieerde geschrevenpers (ba 3203),
Trefmedia en ENA (ba 3301), Vlaamse Vereniging Beroepsjournalisten (ba 3302), levensbeschouwelijke
en socio-economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma’s bij de VRT
(ba 3303), de ondersteuning van regionale televisie-initiatieven (ba 3304), fonds Pascal Decroos (ba
3306), Internationaal Perscentrum Vlaanderen (ba 3307), het Beste van Vlaanderen en Nederland (ba
3308).
- Controleren (vereenvoudigd en geharmoniseerd toezicht op de mediaregelgeving via het overkoepelend
orgaan Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)).
- Uitvoering van projecten (Uitbesteed / zelf uitgevoerd, bvb. Projecten in het kader van het Digitaal
Actieplan).
- Faciliteren (Coördinatiepunt Informatiemaatschappij, Opvolgingscomité e-VRT, ICT-monitor, …)
- Vertegenwoordiging op externe/ internationale fora.
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D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters
Prestaties geleverd om de operationele doelstellingen te verwezenlijken
Deze prestaties worden hierna voor elke doelstelling afzonderlijk opgesomd.
Doelstelling 1: decreetwijziging (een vereenvoudiging van de regels inzake de herkenbaarheid van reclame
en telewinkelen, een versoepeling van het regime voor onderbrekingen van audiovisuele producties voor
reclame, een schrapping van de “vijfminuten regel” inzake reclame rond kinderprogramma’s, een
vereenvoudiging van de huidige regelgeving inzake het vermelden van producten of diensten in
televisieprogramma’s met de bedoeling ze als prijs ter beschikking te stellen, en een meer overzichtelijke
regeling voor sponsoring op radio en televisie).
Doelstelling 2: principeverklaring met NORTV, actualisering van de regelgeving betreffende regionale
televisieomroepen.
Doelstelling 3: frequentiebesluit, mogelijke juridische acties (gevolg van het ontbreken van een
frequentiebesluit in de Franse gemeenschap), vervolledigen van het decretaal kader voor digitale radio,
uitvoeringsbesluit betreffende de erkenningcriteria voor particuliere lokale radio-omroepen, nieuwe
erkenningronde voor nog openstaande frequenties.
Doelstelling 4: projecten van de uitgeverijen die gericht zijn op de vrijwaring en valorisatie van de
aanwezige kennis op de redacties, evaluatie van het huidige systeem van toekenning van subsidies via
projecten en uitwerking van mogelijke alternatieven binnen het kader van het huidige protocol om de
effectiviteit van de toegekende middelen te verhogen.
Doelstelling 5: het project ‘Kranten in de klas’ (KIK), het kwantitatief onderzoek naar de (verschuivingen
van) attitudes bij jongeren en het kwalitatief onderzoek betreffende de uitbreiding van het project naar
nieuwe doelgroepen.
Doelstelling 6: website om aan journalisten en burgers de nodige informatie te verschaffen inzake
openbaarheid van bestuur (via het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek), de dienstverlening
van het Internationaal Perscentrum Vlaanderen en de werking van de Vlaamse Vereniging van
Beroepsjournalisten (inbegrepen de werking van de Raad voor de Journalistiek en de bijkomende
journalistenpensioenen).
Doelstelling 7: inschrijving in de beheersovereenkomst met de VRT en in de principeverklaring met
NORTV, tewerkstelling van gespecialiseerde medewerkers bij de regionale televisieomroepen voor de
ondertiteling van programma’s voor doven en slechthorenden.
Doelstelling 8: werking van Trefmedia, acties bij de VRT.
Doelstelling 9: het wereldwijde televisie-aanbod van de stichting ‘Het Beste van Vlaanderen en Nederland’,
het radioaanbod van de VRT via RVi.
Doelstelling 10: frequentieplanning, analyse van regelgevende initiatieven en van de bepalende
technologische evoluties, verkennend onderzoek naar de situaties in de andere Gemeenschappen en de ons
omringende landen.
Doelstelling 11: studie naar de mogelijkheden van een verzelfstandiging of publiek private samenwerking
voor de uitbating van het VRT-zenderpark.
Doelstelling 12: ontwikkeling van overgangsscenario’s in samenspraak met de buurlanden, de andere
Gemeenschappen en het BIPT.
Doelstelling 13: het Digitaal VRT-archief (DIVA), de voortzetting van het project ENA.
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Doelstelling 14: onderzoeksprojecten van het IBBT.
Doelstelling 15: omzetting van de EU-richtlijn, middels decretaal initiatief.
Doelstelling 16: een afdwingbare etherpolitie (te realiseren door de federale overheid).
Prestatiedrijvers
De prestatiedrijvers worden hierna opnieuw voor elke doelstelling afzonderlijk opgesomd.
Doelstelling 1: opbrengsten van de reclame bij de commerciële televisieomroepen.
Doelstelling 2: kijkcijfers en waarderingscijfers van de regionale televisieomroepen, evaluatie van de met
NORTV afgesloten principeverklaring.
Doelstelling 3: marktaandeel van de regionale radio-omroepen.
Doelstelling 4: het aantal en de kwaliteit van de door de uitgeverijen ingediende projecten, resultaten van de
evaluatie van het huidige systeem van toekenning via projecten en van de uitwerking van mogelijke
alternatieven binnen het kader van het huidige protocol om de effectiviteit van de toegekende middelen te
verhogen.
Doelstelling 5: resultaten van het kwantitatief onderzoek naar de (verschuivingen van) attitudes bij jongeren,
en het kwalitatief onderzoek betreffende de uitbreiding van het project naar nieuwe doelgroepen.
Doelstelling 6: appreciatie van de overheid op basis van de voorstellen en de rapportering van de
intermediaire organisaties.
Doelstelling 7: inschatting van de noden.
Doelstelling 8: idem.
Doelstelling 10: beleidsoptie, deadline opgelegd in EU-verband voor de analoge switchover.
Doelstelling 11: idem.
Doelstelling 12: idem.
Doelstelling 13: beleidsoptie.
Doelstelling 14: idem.
Doelstelling 15: deadline voor de omzetting van de EU-richtlijn.
Doelstelling 16: zendcomfort van de Vlaamse omroepen.
Budgettaire parameters
Zie toelichting bij de basisallocaties.
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Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 1201: Allerhande uitgaven voor media en media-innovatie

NGK

Krediet
205

2004
Uitvoering in %
95,7 %

Krediet
286

2005
Uitvoering in %
63,0 %

2006
Krediet
388

2007
Krediet
392

Het gaat hier om werkingskredieten voor de specifieke werking van de afdeling Media m.b.t. het Vlaams
mediabeleid, bv. voor de ondersteuning van de Vlaamse Mediaraad, het vergoeden van gerechtskosten en
juridische ondersteuning, en voor het verrichten van onderzoeksopdrachten en studies.
Basisallocatie 1202: Allerhande uitgaven voor e-Fl@nders en communicatieinitiatieven

NGK

Krediet
90

2004
Uitvoering in %
33 %

Krediet
126

2005
Uitvoering in %
11,1 %

2006
Krediet
128

2007
Krediet
124

Dit krediet is bestemd voor de uitvoering van de doelstellingen, geformuleerd door de minister bevoegd voor
Media in zijn beleidsnota: ‘Vlaanderen verder laten evolueren naar een informatiemaatschappij, waar
overheden, burgers en bedrijven, dank zij de digitalisering en de multiplatform benadering, via meerdere
communicatiekanalen toegang krijgen tot verrijkende inhoud en nuttige diensten die moeten bijdragen tot
een sociaal, cultureel en economisch meer welvarend Vlaanderen.’
De onderaanwending van het krediet in 2004 en 2005 kan verklaard worden doordat het budget te beperkt is
om omvangrijke projecten te financieren. Een goed voorbeeld daarvan is het project ‘ICT-monitor’
(observatie van de status van ICT in Vlaanderen) dat deel uitmaakte van het digitaal actieplan van de vorige
Vlaamse Regering. De activering van de ICT-monitor wordt voorafgegaan door een studieproject. De
uitvoering van het studieproject is toevertrouwd aan het IBBT, dat ook instaat voor de financiering. Voor de
activering en meer bepaald om vorm en inhoud te geven aan de rol van de overheid daarin zullen in de
toekomst specifieke financiële middelen nodig blijven.
Met het krediet worden projecten van beperkte omvang gefinancierd, zoals, bijvoorbeeld, de omzetting van
de EU-richtlijn "Hergebruik van overheidsinformatie".
Basisallocatie 1203: Allerhande uitgaven t.b.v. leesbevorderingprojecten en media-educatie en het
stimuleren van diversiteit en pluralisme.

NGK

Krediet
506

2004
Uitvoering in %
100 %

Krediet
500

2005
Uitvoering in %
100 %

2006
Krediet
1.206

2007
Krediet
1.220

Deze middelen zullen worden aangewend voor het leesbevorderingproject “Kranten in de klas (KIK)”,
waarbij gedurende een termijn van twee weken aan het doelpubliek krantenpakketten ter beschikking worden
gesteld, begeleid van een werkboek. Dit project geschiedt in samenwerking met het departement Onderwijs
en Vorming en actoren uit de mediasector, en is een beleidslijn naast de projectsteun voor een pluriforme,
onafhankelijke en performante Vlaamse opiniepers.
Het project heeft tot doel de “ontlezing” tegen te gaan, en richtte zich hiervoor in de eerste plaats tot de
scholieren in de middelbare scholen. Gelet op het succes van het project werd het doelpubliek voor 2006
uitgebreid tot de lagere scholen, onderwijzers, regenten en licentiaten in (aggregaat)opleiding, jongeren in
instellingen en volwassenen via de centra voor Basiseducatie.
De uitbreiding van de middelen wordt bijgevolg aangewend om de krantenpakketten aan te bieden aan een
ruimer en meer divers publiek. Een niet onbelangrijk onderdeel is dan ook de (academische) evaluatie van de
effecten op de verschillende doelgroepen.
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Basisallocatie 3203: Subsidies voor projecten die bijdragen tot de vrijwaring, bevordering en
ondersteuning van een pluriforme en gediversifieerde Vlaamse geschrevenperssector

NGK

Krediet
900

2004
Uitvoering in %
98,4 %

Krediet
900

2005
Uitvoering in %
100 %

2006
Krediet
1.000

2007
Krediet
1.000

De Vlaamse Regering heeft op 13 oktober 2005 een protocol afgesloten met de Vlaamse
geschrevenperssector.
Binnen dit kader verleent de Vlaamse Regering steun aan projecten die de vrijwaring, bevordering en
ondersteuning van een pluriforme en gediversifieerde Vlaamse geschreven perssector tot doel hebben. De
steunverlening bedraagt maximaal 50% van het projectbudget en wordt toegekend onder de vorm van
projectsubsidies. De selectie gebeurt door middel van jaarlijkse oproepen tot het indienen van
projectvoorstellen.
Gelet op de groeiende belangstelling vanuit de geschreven perssector werd het bedrag voor 2006 al
opgetrokken tot 1.000.000 euro. Voor 2007 blijft dit bedrag behouden, en zal opnieuw aansluiting worden
gezocht bij de fundamenten van het protocol.
Vanaf de oproep 2005 gebeurt er een dubbele rapportering, namelijk eind juni (tussentijdse rapportering) en
eind november (eindrapportering). Aan de dubbele rapportering is een tweevoudig uitbetalingmoment
gekoppeld.
Detail van de projecten 2004 en 2005:
Projecten 2004
Uitgeversbedrijf Tijd NV
Uitgeversbedrijf Tijd NV
VUM NV
Concentra Media NV
Aurex NV
Mediargus NV
Roularta Media Group
Sanoma Magazines Belgium
TOTAAL

Nummer projectvoorstel
GP2004-01
GP2004-02
GP2004-03
GP2004-04
GP2004-05
GP2004-06
GP2004-07
GP2004-08

Bedrag
75.228,00 EUR
29.306,00 EUR
189.924,00 EUR
195.443,00 EUR
157.719,00 EUR
43.637,00 EUR
138.937,00 EUR
56.207,00 EUR
886.401,00 EUR

Projecten 2005
Aurex NV
Aurex NV
TIJD NV
VUM NV
VUM NV
DENG
Concentra Media NV
Concentra Media NV
Sanoma Magazines Belgium NV
Roularta Media Group
Roularta Media Group
TOTAAL

Nummer projectvoorstel
GP2005-02
GP2005-03
GP2005-05
GP2005-07
GP2005-08
GP2005-09
GP2005-10
GP2005-11
GP2005-12
GP2005-13
GP2005-14

Bedrag
100.000,00 EUR
54.133,82 EUR
95.994,51 EUR
100.000,00 EUR
81.500,00 EUR
36.520,72 EUR
100.000,00 EUR
100.000,00 EUR
31.850,95 EUR
100.000,00 EUR
100.000,00 EUR
900.000,00 EUR

Vanaf 2005 zijn er twee rapporteringmomenten, gekoppeld aan twee uitbetalingen. De eerste uitbetalingen
zijn momenteel uitgevoerd of in uitvoering. De vermelde bedragen zijn deze die werden vastgelegd in 2005
(het beschikbaar bedrag voor elk van de projecten). Het effectief uitbetaalde percentage van dit bedrag zal
pas in 2007 gekend zijn.
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Basisallocatie 3301: Subsidies ter ondersteuning van allerhande media-initiatieven in het binnenland

NGK

Krediet
22

2004
Uitvoering in %
9%

Krediet
72

2005
Uitvoering in %
90,1 %

2006
Krediet
186

2007
Krediet
186

Sinds 2005 wordt de subsidie aan Trefmedia, Trefpunt voor media in diversiteit, op deze basisallocatie
aangerekend. Trefmedia ijvert voor diversiteit in de media en streeft naar een evenredige participatie van
etnische minderheden in de media, alsook naar een accurate beeldvorming.
De budgetverhoging in 2006 dient om het Elektronisch Nieuwsarchief (ENA) te subsidiëren. Het ENA is een
interuniversitair initiatief en ging in 2003 van start met de archivering van de hoofdnieuwsuitzendingen van
VRT en VTM. ENA ging van start met de steun van het Max Wildiersfonds van het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Deze steun liep af op het einde van 2005. Gelet op de
wetenschappelijke en maatschappelijke waarde van dit project, zal dit in de toekomst verder worden
gesteund.
Basisallocatie 3302: Subsidie aan de Vlaamse vereniging van beroepsjournalisten

NGK

Krediet
223

2004
Uitvoering in %
100 %

Krediet
223

2005
Uitvoering in %
100 %

2006
Krediet
223

2007
Krediet
228

Op deze ba. wordt de structurele subsidie aan de Vlaamse Vereniging van beroepsjournalisten aangerekend.
De subsidie voor de VVJ voor 2007 bedraagt 228 duizend euro:
9 54.540 euro voor de toekenning van een bijkomend pensioen ten gunste van beroepsjournalisten;
9 88.460 euro ter financiering van de werkingskosten van de VVJ;
9 85.000 euro ter financiering van de werking van de Raad voor Journalistiek, à rato van 50%.
Vanaf 2007 zal de subsidie worden geïndexeerd, meer bepaald wat betreft de financiering van de Raad voor
de Journalistiek. In de toekomst zullen de bijdragen van de leden van de Raad jaarlijks worden aangepast aan
de evolutie van het indexcijfer. Dit impliceert dat de tussenkomst vanwege de VVJ, die wordt gefinancierd
door de Vlaamse overheid, ook jaarlijks zal moeten worden verhoogd.
Basisallocatie 3303: Subsidies aan levensbeschouwelijke en socio-economische verenigingen voor het
verzorgen van radio- en televisieprogramma's bij de VRT

NGK

Krediet
1.559

2004
Uitvoering in %
100 %

Krediet
1.563

2005
Uitvoering in %
100 %

2006
Krediet
1.583

2007
Krediet
1.601

Deze subsidies werden vastgelegd in het decreet van 29 april 1997 betreffende de omzetting van de BRTN in
een naamloze vennootschap van publiek recht - B.S. 01.05.1997.
Vanaf 2002 werden de uitzendingen van radio- en televisieprogramma's bij de VRT door de politieke derden
bij decreet afgeschaft (decreet 06/07/2001) met een daling van de kredieten tot gevolg.
Met dit bedrag werden 5 levensbeschouwelijke verenigingen gesubsidieerd om televisieprogramma’s te
verzorgen en 12 levensbeschouwelijke of socio-economische verenigingen om radioprogramma’s te
verzorgen.
De subsidie wordt berekend op basis van de uren zendtijd.
Basisallocatie 3304: Subsidies voor de ondersteuning van regionale televisie-initiatieven

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering in %
0%

Krediet
0

2005
Uitvoering in %
0%

2006
Krediet
2.185

2007
Krediet
2.185
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De middelen op deze basisallocatie zullen worden aangewend voor de steun aan de regionale omroepen. De
steun zal worden toegekend aan alle regionale omroepen, voor de realisatie van een kwaliteitsvol, divers en
pluriform aanbod, ondersteuning van opleiding en vorming, ondertiteling van nieuwsuitzendingen,
ondersteuning van het digitale aanbod en de meting van de kijkcijfers.
Basisallocatie 3306: Subsidie aan de VZW Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek

NGK

Krediet
186

2004
Uitvoering in %
100 %

Krediet
186

2005
Uitvoering in %
100 %

2006
Krediet
250

2007
Krediet
250

Het Fonds Pascal Decroos wil de realisatie van bijzondere journalistieke projecten in Vlaanderen stimuleren.
Het betreft projecten waarvoor hoge voorbereidingskosten moeten worden gemaakt en die binnen de
reguliere werking van een redactie quasi onmogelijk zijn.
Deze subsidie wordt verleend als tussenkomst in de toekenning van werkbeurzen aan journalisten, aan de
realisatie van een bijzonder journalistiek project of een project voor onderzoeksjournalistiek aan de hand van
een reglement dat wordt opgesteld door het Fonds en voor de personeels- en werkingskosten van het Fonds.
Minstens 2/3 van de subsidie dient te worden aangewend voor de toekenning van beurzen.
In 2006 werd de subsidie aan het Fonds met 64.000 euro verhoogd. Dit bijkomend budget wordt aangewend
voor het uitbouwen en onderhouden van www.wobsite.be
Basisallocatie 3307: Subsidie aan het Internationaal Perscentrum Vlaanderen (VZW Antwerps
Pershuis)

NGK

Krediet
124

2004
Uitvoering in %
100 %

Krediet
124

2005
Uitvoering in %
100 %

2006
Krediet
100

2007
Krediet
100

Op 13 december 2005 werd een tweede meerjarenovereenkomst ondertekend tussen de vzw Antwerps
Pershuis, de Vlaamse Gemeenschap, de Stad en de Provincie Antwerpen. De participerende overheden
hebben beslist het perscentrum verder te steunen voor de jaren 2006 en 2007.
De steun vanwege de Vlaamse overheid werd teruggebracht van 124.000 euro naar 100.000 euro.
De subsidie wordt verleend als tussenkomst in de reguliere werkingsmiddelen van het perscentrum.
Het Internationaal perscentrum Vlaanderen zal ten aanzien van de buitenlandse pers fungeren als een
toegangspoort tot Vlaanderen en zal door zijn media-activiteiten bijdragen tot de promotie van Vlaanderen,
de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen.
Basisallocatie 3308: Subsidie aan de stichting ‘Het Beste van Vlaanderen en Nederland’

NGK

Krediet
0

2004
Uitvoering in %
0%

Krediet
0

2005
Uitvoering in %
0%

2006
Krediet
1.185

2007
Krediet
1.185

BVN-TV, “Het Beste van Vlaanderen en Nederland”, is een publieke televisie-omroep voor Vlamingen en
Nederlanders in het buitenland. BVN biedt een programmaschema aan van 8 uren dat drie maal per dag
wordt uitgezonden zo goed als wereldwijd.
BVN-TV is een samenwerking tussen de Nederlandse Publieke Omroep, Radio Nederland Wereldomroep en
de VRT.
De nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en BVN stelt de Vlaamse financiële inbreng
voor de komende drie jaar vast op 1.184.333 euro per jaar. In vergelijking met de voorbije jaren is dit een
verlaging van de subsidie met 54.667 euro. In ruil hiervoor zal het Vlaamse aandeel voor de periode 20062008 minstens 30% bedragen. Vanaf januari 2007 dient gestreefd te worden naar een Vlaams programmaaandeel van 1/3 van de uitzendingen.
Voorheen werden deze uitgaven begroot onder artikel 72.3 4101.
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Basisallocatie 4106: Dotatie aan het E.V.A. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

NGK

Krediet
300

2004
Uitvoering in %
16,1 %

Krediet
604

2005
Uitvoering in %
17,3 %

2006
Krediet
775

2007
Krediet
1.316

De mediatoezichtsorganen (Vlaams Commissariaat voor de Media, Vlaamse Geschillenraad voor Radio en
Televisie en Vlaamse Kijk- en Luisterraad) zijn samengebracht in het overkoepelend orgaan Vlaamse
Regulator voor de Media (VRM).
In het begrotingsvoorstel 2007 is een dotatie van 1.316 duizend euro ingeschreven voor de VRM voor 2007.
Basisallocatie 7402: Specifieke aankoop van machines, elektronisch materieel en meubilair

NGK

Krediet
12

2004
Uitvoering in %
4,4 %

Krediet
11

2005
Uitvoering in %
37,8 %

2006
Krediet
12

2007
Krediet
12

Dit budget dient voor allerhande aankopen zoals bvb. de vervanging van verouderde of defecte
videorecorders, televisietoestellen, de aankoop van een beamer, e.a.
In het kader van de verhuis van de afdeling Media naar het Arenberggebouw zal er allerhande apparatuur
aangekocht dienen te worden voor de uitrusting van de vergaderzalen die aan de afdeling toegewezen zijn.
Hierbij denken we aan de aankoop van een Dvd-recorder, een LCD-televisietoestel, een videorecorder, ...
Ook dient er ingespeeld te worden op de nieuwe evoluties binnen de mediasector zoals de aanschaf van een
DAB-radio, een DVB-T ontvanger (voor ontvangst van digitale televisie via de ether) en, indien mogelijk,
een satellietontvanger (DVB-C), kaartlezers voor eID, ....
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA

PROGRAMMA 72.3
E.V.A. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
1. Wat voorafging:
Bij de opmaak van de begroting 2006 werd gesteld dat in 2006 de Vlaamse Regulator voor de Media zijn
werkzaamheden zou starten. Daartoe werden aanzienlijke middelen in de begroting ingeschreven om dit
nieuwe orgaan van start te kunnen laten gaan. De noodzaak tot het inschrijven van deze middelen werd
uitvoerig toegelicht bij de opmaak van de begroting 2006 in de ‘insteek als aanzet voor processen en
personeelsplan van de toekomstige Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)’ en de
reguleringsimpactanalyse (RIA) bij het voorontwerp van decreet houdende oprichting van het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ‘Vlaamse Regulator voor de Media’.
Ondertussen heeft het Vlaams Parlement op 16 december 2005 het decreet houdende de oprichting van het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en
houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 4 maart 2005, goedgekeurd. Het decreet werd op 30 december 2005 in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd.
Op 10 februari 2006 heeft de Vlaamse Regering beslist het decreet van 16 december 2005 in werking te
stellen met ingang van 10 februari 2006.
De Vlaamse Regulator voor de Media is als rechtsopvolger van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie en de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor radio en televisie
effectief op die datum van start gegaan.

2. Begrotingsvoorstel 2007:
Het begrotingsvoorstel van de Vlaamse Regulator voor de Media in het kader van de opmaak van de
begroting 2007 sluit aan bij het begrotingsvoorstel in het kader van de begrotingsopmaak 2006, de
begrotingscontrole 2006 en de meerjarenbegroting 2006 – 2009 van de Regulator.
De uitgaven van de Regulator in 2007 zullen worden gefinancierd met de dotatie van de Vlaamse overheid,
de jaarlijkse vergoedingen komende van de particuliere radio-omroepen en de administratieve geldboetes.
De Vlaamse Regulator voor de Media vraagt voor 2007 aan de Vlaamse overheid geen verhoging van de
dotatie t.o.v. 2006, enkel een indexatie. Na indexatie bedraagt de dotatie 2007 784.000 euro. Om toch het
groeipad te kunnen verwezenlijken dat in de meerjarenbegroting is opgenomen zullen de inkomsten
voortkomende uit de jaarlijkse vergoedingen van de particuliere radio-omroepen en de administratieve
geldboetes worden aangewend en worden ze, zoals op de technische bilaterale door het kabinet Financiën en
Begroting gevraagd, slechts ten dele verdeeld.
Aan de som van deze bedragen dienen personeelskredieten te worden toegevoegd die overkomen uit de
kredieten van het voormalige departement Wetenschap, Innovatie en Media (WIM) (7 personeelsleden
komen over van WIM), het departement Algemene Zaken en Financiën (AZF) (1 personeelslid komt van
AZF) en het departement Coördinatie (COO) (1 personeelslid komt van COO).
Volgens de gegevens die ABAFIM nu heeft voorgelegd bedragen deze kredieten 532.000 euro, waardoor de
totale dotatie voor de Vlaamse Regulator voor de Media in 2007 784.000 euro + 532.000 euro = 1.316.000
euro bedraagt.
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3. Inkomsten en uitgaven in 2007:
De inkomsten in 2007 zijn in grote lijnen dezelfde als in 2006:
-

de jaarlijkse vergoedingen van de particuliere radio-omroepen;
de dotatie;
de administratieve geldboeten;
het overgedragen overschot (mag niet aangewend worden).

De uitgavencategorieën in de begroting 2007 zijn in grote lijnen dezelfde als in de begroting 2006:
-

personeelskosten;
vergoedingen leden;
algemene werkingskosten;
aankoop investeringsgoederen.

In de meerjarenbegroting 2006-2009 werd vooropgesteld dat een aanzienlijke personeelsuitbreiding zou
worden doorgevoerd. Voor 2006 werd uitgegaan van 12 personeelsleden; voor 2007 van een realistischer
personeelsbehoefte van 21 personeelsleden en voor 2008 en 2009 van 25 personeelsleden.
Wat de andere uitgaven van de Regulator voor 2007 betreft, dient erop gewezen dat de Regulator
aanzienlijke kosten zal dienen te dragen wat zijn werking en zijn investeringsuitgaven betreft. Zo overweegt
de Regulator een monitoringsysteem aan te schaffen dat zou toelaten tot een systematische screening te
komen van de omroepprogramma’s die onder de bevoegdheid van de Regulator ressorteren. Een
voorbereidende studie is voor het ogenblik volop aan de gang. Op het gebied van informatica zullen
aanzienlijke investeringen moeten worden gedaan om de nieuwe personeelsleden die de Regulator zal
aanwerven van het nodige materieel te kunnen voorzien. Voorts dient materiaal te worden aangekocht om ter
plaatse controles te kunnen uitvoeren bij onder andere particuliere radio-omroepen.
In 2007 zal de Regulator ook op een andere locatie gehuisvest zijn en zullen hierdoor extra werkingskosten
(inrichting, meubilair, …) moeten worden voorzien.

4. Gedetailleerde becijfering van het begrotingsvoorstel 2007:

Inkomsten:
Dotatie: 784.000 euro + 532.000 euro = 1.316.000 euro
Overgedragen overschot: Een bedrag van 756.000 euro (dat echter niet mag aangewend worden) werd
overgedragen van vorige werkingsjaren. Daarvan is afgerond 452.000 euro effectief op de zichtrekening van
de Regulator beschikbaar hoewel dat bedrag niet mag uitgegeven worden. Een bedrag van 304.000 euro is
een fictieve ontvangst doordat in 2005 slechts 300.000 euro van de voorziene 604.000 euro op de
zichtrekening werd opgevraagd. Dat geld kan gezien de eenjarigheid van de begroting niet meer worden
opgevraagd.
Inkomensoverdrachten: 682.000 euro
Het betreft een raming van de jaarlijkse vergoeding van de landelijke radio-omroepen, de regionale radioomroepen en de administratieve geldboetes.
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Uitgaven:
-

personeelskosten:
*

huidige personeelssamenstelling: 11 personeelsleden. De weddelast voor deze
personeelsleden wordt geraamd op 600.000 euro.

*

in de goedgekeurde meerjarenbegroting 2006 - 2009: voorzien aantal personeelsleden voor
2007: 21.

Voor 2007 wordt bijgevolg gerekend met een aanwerving van 10 personeelsleden.
Uit de ‘Insteek als aanzet voor processen en personeelsplan en eerste blauwdruk voor de
toekomstige Vlaamse Regulator voor de Media’ die als bijlage bij de meerjarenbegroting 2006 –
2009 werd gevoegd blijkt dat gezien de techniciteit van de materie de klemtoon dient te liggen
op functies op A-niveau.
Weddes:

10 x 60.000 euro (gemiddelde jaarlast weddes)= 600.000 euro

Er wordt daarbij uitgegaan van een gemiddelde bruto weddelast per maand van 5.000 euro.
Gezien de specificiteit van de functies en de kennis waarover moet worden beschikt moet
immers rekening gehouden worden met het feit dat de aan te werven personeelsleden reeds over
een zekere anciënniteit beschikken. Anderzijds kan er vanuit gegaan worden dat deze
personeelsleden pas in de loop van het jaar zullen aangeworven worden, waardoor de totale
weddelast lager zal zijn dan wanneer deze vanaf het begin van het jaar zouden in dienst zijn.
Daarom wordt met gemiddeld een half jaar weddelast voor nieuwe personeelsleden gerekend,
wat neerkomt op 600.000 euro x 1/2 = 300.000 euro. Wanneer hierbij ook rekening gehouden
wordt met index en baremieke verhogingen bedraagt dit bedrag 354.000 euro.
Budgettaire impact: 600.000 euro + 354.000 euro = 954.000 euro.

-

vergoedingen leden Regulator:
De vergoedingen voor de leden van beide kamers van de Regulator werden in 2006 geraamd op
86.000 euro. Aangezien het aantal leden van beide kamers in 2007 identiek is aan dat van 2006,
maar er een verhoogd aantal zittingen voorzien wordt, brengen we het bedrag op 92.000 euro.
Budgettaire impact: 92.000 euro

-

algemene werkingskosten:
Voor 2007 kan worden uitgegaan van een bedrag van 369.000 euro. Dit is het bedrag dat op de
technische bilaterale werd vooropgesteld. Met deze werkingsmiddelen zullen volgende uitgaven
worden gefinancierd:
•

Er zal een nieuwe website voor de Regulator moeten worden ontwikkeld. De huidige
website is nog steeds die van het Vlaams Commissariaat voor de Media, die enkele
aanpassingen ondergaan heeft maar niet meer volledig up to date is. (geraamde kost: 35.000
euro)

•

In het kader van personeelsaanwerving heeft de raad van bestuur van de Regulator beslist
om vooralsnog geen ingenieur aan te werven. Wel kan de Regulator nog steeds een beroep
doen op de ingenieur van de afdeling Media. Tussen de wnd. gedelegeerd bestuurder van de
Regulator en de secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
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werd overeengekomen dat deze regeling verder zal worden gezet. De Regulator zal als
tegenprestatie de jaarlijkse recurrente licentievergoeding voor het gebruik van het
geografisch CHIR-plus-systeem, dat nu nog gedragen wordt door de afdeling Media, voor
zijn rekening nemen. Met dit systeem kan het theoretische en feitelijke zendbereik van
radio-omroepen worden berekend en in kaartvorm worden voorgesteld. Dit CHIR-plussysteem is voor de Regulator onmisbaar omdat dagelijks aanvragen tot wijziging van
zendvergunningen binnenkomen, die met CHIR-plus moeten worden onderzocht. (geraamde
kost: 47.000 euro)
•

Tevens zullen er werkingsuitgaven moeten worden verricht om de nieuwe personeelsleden
van het nodige materieel te voorzien. (geraamde kost: 10 x 1000 euro = 10.000 euro)

•

Ook zullen kosten moeten gemaakt worden doordat de Regulator op een andere plaats zal
gehuisvest zijn (geraamde kost: 10.000 euro)

•

Ook dient materiaal gekocht te worden om ter plaatse controles te kunnen uitvoeren bij
particuliere radio-omroepen. (geraamde kost: 5.000 euro)

•

De Regulator heeft behoefte aan een monitoringsysteem waarmee de omroepprogramma’s
van de erkende omroepen kunnen worden gescreend. Voor het ogenblik onderzoekt de
Regulator welke mogelijkheden er door verschillende firma’s worden aangeboden. Een
vergelijkbaar systeem bij de Conseil supérieur de l’audiovisuel van de Franse Gemeenschap
kost ongeveer 91.000 euro. (geraamde kost: 91.000 euro)

•

De Regulator dient ook budget te voorzien waarmee het lidmaatschap aan het European
Platform for regulatory authorities wordt betaald, alsook de reiskosten naar de twee
jaarlijkse congressen. Met dit budget kunnen ook werkbezoeken aan buitenlandse
regulatoren met inbegrip van representatie worden betaald. Er zijn regelmatige contacten
met binnen- en buitenlandse instanties (geraamde kost: 27.000 euro)

•

Voor zijn gerechtskosten zal de Regulator eveneens aanzienlijke middelen moeten voorzien.
De Regulator is nog steeds betrokken in een aantal gedingen voor het Hof van Beroep te
Brussel en de Raad van State. Voor 2007 dient hiervoor een budget te worden voorzien van
94.000 euro. (geraamde kost: 94.000 euro)

•

Tevens dient een budget van 50.000 euro te worden voorzien voor vorming. De mediasector
wordt steeds technischer. Om die evoluties te kunnen bijhouden zal vorming moeten worden
voorzien. (geraamde kost: 50.000 euro)

Budgettaire impact: 369.000 euro

-

Kosten voor de aankoop van investeringsgoederen:
Voor 2007 kan worden uitgegaan van een bedrag van 100.000 euro. Met deze middelen zullen
volgende uitgaven worden gefinancierd:
•

Ook hier zullen er uitgaven moeten worden verricht om de nieuwe personeelsleden van het
nodige materieel te voorzien. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan PC’s, printers,
scanners, … (geraamde kost: 10 x 2.500 euro = 25.000 euro)

•

Er zullen uitgaven moeten worden verricht voor de aankop van investeringsgoederen.
Hierbij dient gedacht aan hardware om bijkomende opslagcapaciteit te genereren,
netwerkprinters, fotokopieermachine,… alsook aan materiaal om ter plaatse controles te
kunnen uitvoeren bij particuliere radio-omroepen (geraamde kost: 25.000 euro)
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Er zal ook moeten geïnvesteerd worden in materiaal waarmee satellietomroepen kunnen
worden gecapteerd zodat ook televisieomroepen die via satelliet (Hotbird, Astra) uitzenden
kunnen worden gecontroleerd. Daarnaast moet ook een projectiesysteem worden aangekocht
waarmee tijdens hoorzittingen de nodige slides kunnen worden getoond en toelichtingen
kunnen worden gegeven. Ook zal er moeten worden geïnvesteerd in andere audiovisuele
apparatuur (televisie, DVD-recorders,…)(geraamde kost: 50.000 euro)

Budgettaire impact: 100.000 euro
Uitgaven niet-verdeeld
Voorts dient verwezen te worden naar de recente bevoegdheden die de Regulator zijn
toegewezen en waarvoor aanzienlijke kosten zullen moeten worden gemaakt:
-

-

-

In de eerste plaats is er de analyse van de omroeptransmissiemarkt. Conform de
Europese telecomregelgeving dienen 18 deelmarkten te worden onderzocht. In
België moet naast het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie de
Vlaamse Regulator voor de Media er één volledig onderzoeken (markt 18) en twee
ten dele (markten 11 en 12). Gezien de techniciteit van de opdracht werd deze door
de collega-regulatoren binnen de Europese Unie ten dele uitbesteed aan
gespecialiseerde instanties. Een vergelijkingspunt om de prijs hiervan te kunnen
inschatten vinden we bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie. De prijs voor de analyse van een kleiner aantal markten dient
uiteraard lager ingeschat te worden.
Een andere recente bevoegdheid van de Regulator betreft het toezicht op de
mediaconcentratie. Om deze bevoegdheid naar behoren te kunnen uitvoeren zal een
mediaconcentratiemodel moeten worden uitgewerkt. De ontsluiting van deze
informatie zal kosten met zich meebrengen.
Een niet onbelangrijke bevoegdheid die de Regulator werd toevertrouwd is het
toezicht op de beheersovereenkomst met de openbare omroep en de rapportering
hiervan aan de Vlaamse Regering. Ook hierbij zal de Regulator beroep moeten
kunnen doen op gespecialiseerde know how.

We voorzien ook kosten voor allerlei goederen en diensten die tot op heden door of via het
departement geleverd en/of gefinancierd werden, en waarvoor de regulator voortaan zelf zal
moeten instaan. Dit kan gebeuren hetzij via tussenkomst van de MOD, hetzij rechtstreeks
aangeschaft op de markt.
Deze kosten worden als onverdeelde uitgaven in de begroting opgenomen met de bedoeling ze,
indien nodig bij de begrotingscontrole 2007, te verdelen over de bestaande uitgavencategorieën.

Budgettaire impact: 483.000 euro later te verdelen

Conclusie :

Totaal uitgaven: personeelskosten:
954.000 euro
vergoedingen leden Regulator:
92.000 euro
algemene werkingskosten:
369.000 euro
aankoop van investeringsgoederen: 100.000 euro
onverdeelde uitgaven:
483.000 euro
overdracht:
756.000 euro
___________
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2.754.000 euro

te financieren door

dotatie:
andere inkomsten :
overdracht :

1.316.000 euro
682.000 euro
756.000 euro
____________
2.754.000 euro

Dit komt neer op volgend voorstel van begroting:
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11
11.11
11.12
12
12.11
74
74.20
03
03.22
00

08300
08300

08300

Lonen en sociale lasten
Bezoldigingen volgens salarisschalen
Overige bezoldigingselementen (vergoedingen commissarissen)
Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten
Algemene werkingskosten
Verwervingen investeringsgoederen
Verwervingen van materieel
Interne verrichtingen
Over te dragen overschot van het boekjaar
Uitgaven niet verdeeld
Totaal uitgaven

Omschrijving

Totaal ontvangsten

Inkomensoverdrachten - niet verdeeld
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep
Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap
Interne verrichtingen
Overgedragen overschot vorige jaren
756

756

756
423
1.954

156

52

481
86

Begrotingscontrole
2006

(in duizend EUR)

756
483
2.754

100

369

954
92

Initiële
Begroting 2007

2.754

1.316

775

1.954

682

Initiële
Begroting 2007

423

Begrotingscontrole
2006

1467

08300

08300
08300

COFOG
code

08300
08300
08300
08300
08300

Omschrijving

(in duizend EUR)

1464

ESR code

UITGAVEN

30
46
46.11
08
08.21

ONTVANGSTEN
COFOG
code
ESR code

Begroting 2007
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PROGRAMMA 81.2
ALGEMENE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID
AFKOMSTIG, VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN
2004
AO
TO

begroot
-

Uitvoering %
-

Begroot
-

2005
Uitvoering %
-

2006
Begroot bc
5.900

2007
raming
-

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

Ontvangstenartikel 49.01: Dotatie ter bevordering van het rationeel energiegebruik (REG) (pro
memorie)

(in duizend euro)
AO

2004
Raming
Uitvoering
-

2005
Raming
Uitvoering
-

2006
Raming BGC
5.900

2007
Raming BGO
-

Het bedrag van de dotatie ter bevordering van het rationeel energiegebruik werd voor het begrotingsjaar 2006
bepaald tijdens het Overlegcomité van 7 december 2005. Daarin werd gesteld dat er in 2006 een federale
tussenkomst zou zijn van 10 miljoen euro als tegemoetkoming voor de meerkost voor de collectieve structuren
(scholen, kinderopvangcentra, enzovoort) ingevolge de gestegen energieprijzen. Het totale bedrag van de
tegemoetkoming moest verdeeld worden onder de Gewesten en Gemeenschappen op basis van het aandeel van
de Gewesten en Gemeenschappen in de globale Belgische meerkost van 53.392.136,84 euro. Het Vlaamse
Gewest nam hierin een deel van 31.642.678,08 euro. Die verhouding toepassen op 10 miljoen euro resulteerde
in 5,9 miljoen euro. Voor het begrotingsjaar 2007 wordt er voorlopig nog geen bedrag aan ontvangsten
vooropgesteld.
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PROGRAMMA 82.2
ALGEMENE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID
AFKOMSTIG, VOOR GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN

AO
TO

2004
begroot
Uitvoering %
9.779.674
100,62

2005
Begroot
Uitvoering %
10.247.128
99,35

2006
Begroot bc
10.713.042

2007
raming
11.249.191

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Ontvangstenartikel 49.01: Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld (artikel 47bis
bijzondere financieringswet)
(in duizend euro)
AO

2004
Raming
Uitvoering
474.745
99,3%

2005
Raming
Uitvoering
483.668
100,6%

2006
Raming BGC
499.838

2007
Raming BGO
506.550

Zie tevens Algemene Toelichting.
Volgens artikel 34 van de bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de
fiscale bevoegdheden van de gewesten de dato 13 juli 2001, wordt aan elke gemeenschap een dotatie toegekend
(artikel 47bis van de bijzondere financieringswet). Deze dotatie dient ter compensatie van het kijk- en
luistergeld. Dit kijk- en luistergeld is immers bij de vernoemde bijzondere wet veranderd in een gewestbelasting
en bijgevolg onttrokken aan de gemeenschappen.
De berekening van de dotatie is gebaseerd op de gemiddelde netto-ontvangsten van het kijk- en luistergeld in
1999, 2000 en 2001, en dit in de betrokken gemeenschappen. Deze netto-ontvangsten moeten evenwel
uitgedrukt worden in prijzen van 2002. Vanaf 2003 wordt het basisbedrag 2002 van de dotatie aangepast aan
de inflatie.

Ontvangstenartikel 49.19: Financiering van het universitair onderwijs voor buitenlandse studenten
(artikel 62 bijzondere financieringswet)

(in duizend euro)
AO

Raming
29.883

2004
Uitvoering
108,0%

Zie tevens Algemene Toelichting.

Raming
30.481

2005
Uitvoering
92,6%

2006
Raming BGC
31.267

2007
Raming BGO
31.892
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De bijzondere wet tot financiering van gewesten en gemeenschappen van 16 januari 1989 voorziet in artikel 62
dat voor studenten van een vreemde nationaliteit aan de gemeenschappen een speciale dotatie gegeven kan
worden. Deze dotatie is herzien in het Sint-Elooisakkoord en voor de Vlaamse Gemeenschap in 2000 op
1.115,9 miljard BEF of 27.662 duizend euro gezet. Deze dotatie wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.

Ontvangstenartikel 49.21: Gedeelde belastingen

(in duizend euro)
AO

2004
Raming
Uitvoering
9.241.033
99,2%

2005
Raming
Uitvoering
9.698.879
100,6%

2006
Raming BGC
10.147.800

2007
Raming BGO
10.674.199

Zie DETAIL SAMENGEVOEGDE EN GEDEELDE BELASTINGEN onder artikel 49.22 van programma
83.3.

Ontvangstenartikel 49.22: Aandeel in de winst van de Nationale Loterij (artikel 62bis bijzondere
financieringswet)

(in duizend euro)
AO

Raming
34.013

2004
Uitvoering
141,7%

Raming
34.100

2005
Uitvoering
122,9%

2006
Raming BGC
34.137

2007
Raming BGO
36.550

Volgens artikel 62bis van de bijzondere financieringswet krijgt elke gemeenschap een bepaald percentage van
de te verdelen winst van de Nationale Loterij toegewezen. De federale ministerraad dient hiertoe de uitkeerbare
winst te bepalen. Voor de raming bij de begrotingsopmaak 2007 wordt er in principe uitgegaan van de
voorlopige winstverdeling 2006, zijnde 36.550 duizend euro.
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PROGRAMMA 83.1
ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE ONROERENDE
VOORHEFFING
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN
2004
AO
TO

begroot
73.900

Uitvoering %
108,2%

Begroot
74.441

2005
Uitvoering %
104,3%

2006
Begroot bc
76.523

2007
raming
80.582

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Artikel 37.01- Ontvangsten m.b.t. de onroerende voorheffing
( bedragen in duizend € )
2004
AO
TO

Raming
73.900

Uitvoering
108,2%

2005
Raming
74.441

Uitvoering
104,3%

2006
Raming bc
76.523

2007
Raming
80.582

Voor de berekening van de onroerende voorheffing werd uitgegaan van het cijfer na begrotingscontrole
2006. Op dit cijfer werd een groeivoet toegepast, gebaseerd op het getrimd gemiddelde van de realisaties
van de voorbije 15 jaar.
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PROGRAMMA 83.3
ALGEMENE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID
AFKOMSTIG, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
ONTVANGSTEN

AO
TO

2004
begroot
Uitvoering %
8.026.424
100,02

2005
Begroot
Uitvoering %
8.393.412
97,21

2006
Begroot bc
9.158.115

2007
raming
9.873.703

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Ontvangstenartikel 36.03 - Ontvangsten m.b.t. de spelen en weddenschappen
( bedragen in duizend € )
2004
AO
TO

Raming
15.755

Uitvoering
106,2%

2005
Raming
14.652

Uitvoering
132,7%

2006
Raming bc
20.949

2007
Raming
21.170

Voor de berekening van de belasting op spelen en weddenschappen werd uitgegaan van het cijfer na
begrotingscontrole 2006. Op dit cijfer werd een groeivoet toegepast, gebaseerd op het getrimd
gemiddelde van de realisaties van de voorbije 15 jaar.
Ontvangstenartikel 36.04 - Ontvangsten m.b.t. de automatische ontspanningstoestellen
( bedragen in duizend € )
2004
AO
TO

Raming
28.064

Uitvoering
100,52%

2005
Raming
28.625

Uitvoering
101,1%

2006
Raming bc
35.559

2007
Raming
37.929

Voor de berekening van de belasting op automatische ontspanningstoestellen werd uitgegaan van het cijfer
na begrotingscontrole 2006. Op dit cijfer werd een groeivoet toegepast, gebaseerd op het getrimd
gemiddelde van de realisaties van de voorbije 15 jaar.
Ontvangstenartikel 36.06 - Ontvangsten m.b.t. de registratierechten
( bedragen in duizend € )

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
1.136.810
101,4%

2005
Raming
1.208.831

Uitvoering
111,6%

2006
Raming bc
1.542.487

2007
Raming
1.667.388

Voor de berekening van de registratierechten werd uitgegaan van het cijfer na begrotingscontrole 2006.
Op dit cijfer werd een groeivoet toegepast, gebaseerd op het getrimd gemiddelde van de realisaties van de
voorbije 15 jaar.
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Ontvangstenartikel 36.07 - Ontvangsten m.b.t. de hypotheekrechten
( bedragen in duizend € )

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
122.856
97,0%

2005
Raming
130.461

Uitvoering
116,1%

2006
Raming bc
174.222

2007
Raming
204.363

Voor de berekening van de hypotheekrechten werd uitgegaan van het cijfer na begrotingscontrole 2006.
Op dit cijfer werd een groeivoet toegepast, gebaseerd op de gemiddelde groei van de realisaties van 2002
tot en met 2005.

Ontvangstenartikel 36.08 - Ontvangsten m.b.t. de verkeersbelasting
( bedragen in duizend € )

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
746.184
95,2%

2005
Raming
770.970

Uitvoering
103,7%

2006
Raming bc
798.700

2007
Raming
824.580

Voor de berekening van de verkeersbelasting werd uitgegaan van het cijfer na begrotingscontrole 2006.
Op dit cijfer werd een groeivoet toegepast, gebaseerd op de gemiddelde groei van de realisaties van 2002
tot en met 2005.
Ontvangstenartikel 36.09- Ontvangsten m.b.t. de belasting op inverkeerstelling
( bedragen in duizend € )

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
173.379
94,1%

2005
Raming
182.978

Uitvoering
97,7%

2006
Raming bc
180.826

2007
Raming
185.653

Voor de berekening van de belasting op de inverkeerstelling werd uitgegaan van het cijfer na
begrotingscontrole 2006. Op dit cijfer werd een groeivoet toegepast, gebaseerd op de gemiddelde groei
van de realisaties van 2002 tot en met 2005.
Ontvangstenartikel 36.10- Ontvangsten m.b.t. het eurovignet
( bedragen in duizend € )
2004
AO
TO

Raming
70.869

Uitvoering
96,3%

2005
Raming
70.869

Uitvoering
116,0%

2006
Raming bc
81.083

2007
Raming
88.060

Voor de berekening van het eurovignet werd uitgegaan van het cijfer na begrotingscontrole 2006. Op dit
cijfer werd een groeivoet toegepast, gebaseerd op de gemiddelde groei van de realisaties van 2002 tot en
met 2005.

Ontvangstenartikel 49.18: Ontvangsten voortvloeiend uit art. 35 van de bijzondere wet
van 16 januari 1989 (tewerkstellingsprogramma’s)
(in duizend euro)
AO

Raming
261.558

2004
Uitvoering
100,0%

Raming
261.558

2005
Uitvoering
75,0%

2006
Raming BGC
261.560

2007
Raming BGO
261.560
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Op basis van artikel 35 van de bijzondere financieringswet wordt onder bepaalde voorwaarden aan de
gewesten een dotatie toegekend die overeenstemt met de werkloosheidsvergoeding van elke voltijds uitgedrukte
arbeidsplaats die door de gewesten ten laste wordt genomen.
Deze dotaties voor tewerkstellingsprogramma’s kunnen opgetrokken worden. Dit is gebeurd in het SintElooisakkoord. Er werd voor de begrotingsjaren 2000, 2001 en 2002 afgesproken om over de drie gewesten
heen een extra krediet toe te kennen van 2 miljard BEF of 49.579 duizend euro. Nadien werd dit krediet voor
de begrotingsjaren 2002 en 2003 nogmaals verhoogd met telkens 500 miljoen BEF of 12.395 duizend euro. De
verdeling van deze extra kredieten blijft behouden zoals deze was in 1999. Deze dotatie wordt niet
geïndexeerd, noch aangepast aan de economische groei. Voor het begrotingsjaar 2007 wordt de bedoelde
dotatie op 261.560 duizend euro geraamd.

Ontvangstenartikel 49.22: Samengevoegde belastingen
(in duizend euro)
AO

2004
Raming
Uitvoering
4.620.464
99,1%

2005
Raming
Uitvoering
4.816.455
100,7%

2006
Raming BGC
4.970.730

Zie DETAIL SAMENGEVOEGDE EN GEDEELDE BELASTINGEN hieronder.

2007
Raming BGO
5.414.738
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DETAIL SAMENGEVOEGDE EN GEDEELDE BELASTINGEN

1. Afrekening middelen 2006
Elk jaar wordt bij de begrotingsopmaak de (voorlopige) afrekening gemaakt van het te veel / te weinig gestort
in het voorbije jaar. In de hierna volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de gewijzigde parameters
m.b.t. 2006 en van de saldi.
De afrekening voor 2006 ziet er als volgt uit (in duizend euro):
2006 bij BGC 2006

2006 bij BGO 2007

Afrekening 2006

5.015.932
5.015.932

5.102.296
5.102.296

86.364
86.364

3.380.944
6.724.821
10.105.765
15.121.697

3.424.064
6.741.510
10.165.573
15.267.869

43.120
16.688
59.808
146.172

Gewest
PB-middelen
Totaal Gewest
Gemeenschap
PB-middelen
BTW-middelen
Totaal Gemeenschap
Algemeen totaal

2. Herraming 2007
Hierna volgt een overzicht van de gebruikte parameters:

Begrotingsjaar 2006
2006 aangepast
BNI / BBP – groei
Inflatie
Gezondheidsindex
Consumptie-index
Fiscale capaciteit

Personenbelasting
(in duizend euro)

Vlaams Gewest
Waals Gewest
Brussels H. Gewest
Aanslagjaar
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Brussels H. Gewest
Duitstaligen

Verdeelsleutel
leerlingen

Vlaamse Gemeenschap

Inwoners

Inwoners < 18 jaar

Franse Gemeenschap
Referentietijdstip
Teldatum
Vlaams Gewest
Waals Gewest (excl.
Duitstaligen)
Brussels H. Gewest
Duitstaligen
Referentietijdstip

2,20%
1,80%
1,69%
1,80%
63,14%
28,21%
8,65%
2005 = 2004
19.269.262
8.455.577
2.640.044
152.451

Begrotingsjaar
2007
2006
2007 initieel
vermoedelijk
2,70%
2,20%
1,90%
1,90%
1,69%
1,50%
1,90%
1,90%
63,60%
63,60%
27,66%
27,66%
8,74%
8,74%
2005
2006 = 2005
18.361.801
18.361.801
7.856.577
7.856.577
2.522.036
2.522.036
128.624
128.624

56,90%

56,90%

56,90%

43,10%
01/01/2005
01/01/2004
6.016.024

43,10%
01/01/2005
01/01/2005
6.043.161

43,10%
01/01/2006
01/01/2005
6.043.161

3.308.599

3.323.430

3.323.430

999.899
71.899
30/06/2005

1.006.749
72.512
30/06/2005

1.006.749
72.512
30/06/2006

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1476

(exclusief Duitstaligen) Teldatum
Nederlandstalig
Franstalig
Brussel
Denataliteitscoëfficient
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01/02/2006
1.207.953
731.743
220.412
101,5379%

31/08/2006
1.209.182
732.454
221.135
101,6537%

31/08/2006
1.210.356
731.801
223.649
101,7757%

3. Samengevoegde en gedeelde belastingen inclusief afrekening
Tot slot volgt een overzicht van de situering van de afrekening 2006 in de cijfers van de begrotingsopmaak
2007 (in duizend euro).

2006 bij BGC
2006
(1)
Gewest
PB-middelen
Totaal Gewest
Gemeenschap
PB-middelen
BTW-middelen
Totaal Gemeenschap
Algemeen totaal
(1) exclusief de afrekening 2005
(2) exclusief de afrekening 2005
(4) exclusief de afrekening 2006

2006 bij BGO Afrekening
2007
2006
(2)
(3) = (2) - (1)

2007 bij BGO
2007
(4)

BGO 2007
(5) = (4) + (3)

5.015.932
5.015.932

5.102.296
5.102.296

86.364
86.364

5.328.374
5.328.374

5.414.738
5.414.738

3.380.944
6.724.821
10.105.765
15.121.697

3.424.064
6.741.510
10.165.573
15.267.869

43.120
16.688
59.808
146.172

3.565.881
7.048.510
10.614.392
15.942.765

3.609.001
7.065.198
10.674.199
16.088.937

De Vlaamse begroting wordt in 2007 voor ongeveer 80% gefinancierd door de middelen (PB en BTW) die
haar worden toegewezen in uitvoering van de bijzondere financieringswet. De samengevoegde en gedeelde
belastingen worden geraamd rekening houdend met de parameters zoals die door de bijzondere
financieringswet worden opgelegd. De exacte verwerking van de parameters is opgenomen in de algemene
toelichting bij de begroting 2007.
Het aandeel van de samengevoegde en gedeelde belastingen in het geheel van de inkomstenbegroting is ten
opzichte van 2001 gedaald van (ongeveer) 90% naar 75%. Deze daling is volledig te wijten aan de gevolgen
van het Lambermontakkoord. Volgens de bijzondere wet die voortvloeide uit dit akkoord werden enkele
gewestbelastingen overgedragen naar de gewesten. De netto-opbrengst van de overgedragen gewestbelastingen
wordt, volgens de reeds geciteerde wet van 13 juli 2001, in aftrek genomen van de aan het gewest toegewezen
samengevoegde belastingen.

Ontvangstenartikel 56.50- Ontvangsten m.b.t. de schenkingsrechten
( bedragen in duizend € )

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
111.677
109,7%

2005
Raming
139.916

Uitvoering
132,1%

2006
Raming bc
241.356

2007
Raming
264.179

Voor de berekening van de schenkingsrechten werd uitgegaan van het cijfer na begrotingscontrole 2006.
Op dit cijfer werd een groeivoet toegepast, gebaseerd op het getrimd gemiddelde van de realisaties van de
voorbije 15 jaar van de successierechten.
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Er werd gebruik gemaakt van het cijfer van de realisaties van de successierechten omdat het cijfer van de
gerealiseerde schenkingsrechten niet representatief was.
Ontvangstenartikel 56.51- Ontvangsten m.b.t. de successierechten
( bedragen in duizend € )

AO
TO

2004
Raming
Uitvoering
738.808
108,7%

2005
Raming
768.097

Uitvoering
103,3%

2006
Raming bc
850.643

2007
Raming
904.083

Voor de berekening van de successierechten werd uitgegaan van het cijfer na begrotingscontrole 2006.
Op dit cijfer werd een groeivoet toegepast, gebaseerd op het getrimd gemiddelde van de realisaties van de
voorbije 15 jaar.
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PROGRAMMA’s 90.1 tot en met 99.1
BESTAANSMIDDELEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

AO
TO

Begroot
1.011
2.000

2004
Uitvoering %
917,31%
137,20%

Begroot
1.825
2.000

2005
Uitvoering %
549,92%
88,30%

2006
Begroot bc
150
2.000

2007
Raming
36
80

2005
Uitvoering %
96,88%
99,71%
84,07%
23,14%

2006
Krediet
569.641
85.887
99.455
1.000
0

2007
Krediet
637.299
28.891
53.772
80
0

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
587.212
79.683
98.133
3.780
0

2004
Uitvoering %
98,02%
99,83%
99,52%
23,00%

Krediet
587.310
85.821
109.368
4.310
0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Door de reorganisatie van de Vlaamse administratie in het kader van het project Beter Bestuurlijk Beleid
(BBB), diende onder andere de toewijzing en de verdeling van de bestaansmiddelen, i.e. de kredieten voor de
werking van het ambtelijk apparaat, te worden aangepast.
Het interdepartementaal bestaansmiddelenprogramma 99.1 is daarom in de begroting 2007 verdeeld naar de 13
nieuwe beleidsdomeinen die elk voor hun diensten, behorend tot het ministerie, een eigen
bestaansmiddelenprogramma krijgen: de programma’s 90.1 tot en met 91.3. Binnen deze programma’s
beschikken de ministeries over beleidsdomeinspecifieke basisallocaties waarover ze de volledige
beheersbevoegdheid kunnen uitoefenen. Het interdepartementaal programma 99.1 blijft alleen nog bestaan
voor de afhandeling van verbintenissen die in het verleden werden aangegaan op gesplitste kredieten.
Deze indeling in bestaansmiddelenprogramma’s per beleidsdomein is in 3 fasen verlopen.
In een eerste fase werden de bestaansmiddelen gesplitst naar de 7 vroegere departementen. De principes en de
verdelingsmechanismen van de apparaatskredieten werden op 24 maart 2006 gevalideerd door de Vlaamse
Regering.
In een tweede fase werden de departementale bestaansmiddelen verdeeld naar de 13 beleidsdomeinen. Deze
verdeling werd gevalideerd door de departementale directieraden, en is op 23 juni 2006 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering. De opsplitsing is volledig budgetneutraal verlopen, en de bekomen gegevens vormden de
basis voor de opmaak van de begroting 2007.
In een derde fase werden de bestaansmiddelen verder verdeeld naar en toegewezen aan de entiteiten binnen de
beleidsdomeinen. Ook deze fase, die in feite een verdere detaillering is van fase 2, is volledig budgetneutraal
verlopen. Doordat ze samenviel met de eigenlijke begrotingsopmaak, zijn de resultaten ervan wel aangepast in
functie van de gehanteerde begrotingsparameters en in functie van de maatregelen waartoe in de loop van de
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begrotingsbesprekingen werd beslist. Deze maatregelen worden per bestaansmiddelenprogramma toegelicht in
de hierna volgende hoofdstukken.
Onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van de in de begroting 2007 opgenomen bestaansmiddelen.
PR

BA

LIBELLE

NGK

GVK

90.1 1170 WEDDEN EN TOELAGEN DEPARTEMENT DAR

9.248

90.1 1171 WEDDEN EN TOELAGEN IVA STUDIEDIENST

2.506

90.1 1172 WEDDEN EN TOELAGEN IVA INTERNE AUDIT (ex ba
11.23 PR 99.10)

1.491

GOK

VRK

90.1 1190 WEDDEN DAR (EX 11.90 PR 99.10)
90.1 1270 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT DAR

0
1.498

90.1 1271 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA STUDIEDIENST
VLAAMSE REGERING

182

90.1 1272 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA INTERNE AUDIT

219

90.1 1275 INFORMATICAKREDIETEN DEPARTEMENT DAR

214

171

90.1 1276 INFORMATICAKREDIETEN IVA STUDIEDIENST

48

38

90.1 1277 INFORMATICAKREDIETEN IVA INTERNE AUDIT

11

9

258

258

453

362

90.1 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING BELEIDSDOMEIN DAR
90.1 4145 DOTATIE AAN HET E.V.A. AGENTSCHAP VOOR
GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN VOOR
DE OPMAAK VAN EEN GROOTSCHALIG
REFERENTIEBESTAND (GRB) VAN VLAANDEREN TER
VOORBEREIDING VAN EEN VLAAMS
VASTGOEDINFORMATIESYSTEEM
90.1 4148 DOTATIE AAN HET E.V.A. AGENTSCHAP VOOR
GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN TEN
BEHOEVE VAN HAAR WERKING

15

16.688

3.797

90.1 4149 DOTATIE AAN HET E.V.A. AGENTSCHAP VOOR
GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN VOOR
DE IMPLEMENTATIE VAN HET GROOTSCHALIG
REFERENTIEBESTAND (GRB) IN HET KADER VAN
GROOTSCHALIGE THEMATISCHE REGISTRATIES
90.1 4170 DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD
90.1 6145 DOTATIE AAN HET E.V.A. AGENTSCHAP VOOR
GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN TEN
BEHOEVE VAN DE FINANCIERING VAN HAAR
VERMOGENSUITGAVEN
90.1 7470 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN DEPARTEMENT

0
754

53

90.1 7471 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA
STUDIEDIENST

8

90.1 7472 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA INTERNE
AUDIT

4

90.1 7475 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
DEPARTEMENT
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NGK

GVK

GOK

90.1 7476 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
STUDIEDIENST

72

58

90.1 7477 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
INTERNE AUDIT

29

23

1.085

919

90.1

TOTAAL BELEIDSDOMEIN DAR

90.2 0105 INTERNE ARBEIDSMOBILITEIT EN DE VERGOEDING
VOOR WERVING VAN PERSONEN MET EEN
ARBEIDSHANDICAP MET RENDEMENTSVERLIES

36.463

122

90.2 1105 WEDDEN EN VERGOEDINGEN
UITWISSELINGSPROGRAMMA'S

174

90.2 1108 PENSIOENBIJDRAGEN (ARTIKEL 12 BIS, WET VAN 28
APRIL 1958)

4.804

90.2 1130 INTERDEPARTEMENTAAL KREDIET VOOR DE
UITSTAPPERS

2.112

90.2 1131 BEDIENAARS DER EREDIENSTEN EN MOREEL
CONSULENTEN

112
15.945

90.2 1171 WEDDEN EN TOELAGEN IVA OVERHEIDSPERSONEEL

4.340

90.2 1172 WEDDEN EN TOELAGEN IVA FACILITAIR
MANAGEMENT

9.692

90.2 1173 WEDDEN EN TOELAGEN IVA BINNENLANDS
BESTUUR

28.154

90.2 1190 WEDDEN BZ (EX 11.90 PR 99.10)

0

90.2 1201 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN MET UITSLUITING
VAN HUURGELDEN EN VORMING EN INFORMATICA

4.661

90.2 1209 UITGAVEN IN VERBAND MET HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT EN ORGANISATIE ONTWIKKELING EN
REORGANISATIESTUDIES

1.501

90.2 1210 BELEIDSVOORBEREIDENDE STUDIES INZAKE DE
BESTUURLIJKE ORGANISATIE, PERSONEELSBELEID
EN ANDERE OPDRACHTEN VAN HET DEPARTEMENT
BESTUURSZAKEN

501

90.2 1211 ALLERHANDE UITGAVEN IN HET KADER VAN DE
ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE

400

90.2 1240 UITGAVEN IN HET KADER VAN EMANCIPATIEZAKEN

164

90.2 1270 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT BZ
90.2 1271 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA
OVERHEIDSPERSONEEL

2.430
341

90.2 1272 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA FACILITAIR
MANAGEMENT

1.309

90.2 1273 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA BINNENLANDS
BESTUUR

3.107

90.2 1277 INFORMATICAKREDIETEN DEPARTEMENT BZ

0

1.539

90.2 1104 WEDDEN, VERGOEDINGEN EN TOELAGEN AAN
PERSONEN TEWERKGESTELD IN HET KADER VAN
TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

90.2 1170 WEDDEN EN TOELAGEN DEPARTEMENT BZ

VRK

1.518

1.217

90.2 1278 INFORMATICAKREDIETEN IVA
OVERHEIDSPERSONEEL

316

253

90.2 1279 INFORMATICAKREDIETEN IVA FACILITAIR
MANAGEMENT

149

119
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NGK

90.2 1280 INFORMATICAKREDIETEN IVA BINNENLANDS
BESTUUR

GVK

GOK

342

275

90.2 7477 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
DEPARTEMENT BZ

455

366

90.2 7478 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
OVERHEIDSPERSONEEL

289

231

90.2 7479 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
FACILITAIR MANAGEMENT

360

288

90.2 7480 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
BINNENLANDS BESTUUR

629

503

4.058

3.252

90.2 3350 SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT BESTUURLIJKE
ORGANISATIE VLAANDEREN
90.2 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING
90.2 4101 SUBSIDIE AAN DE VZW SOCIALE DIENST VAN HET
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
90.2 4103 DOTATIE AAN DE DIENST MET AFZONDERLIJK
BEHEER VOOR OVERHEIDSPERSONEEL
90.2 4139 WERKINGSDOTATIE AAN DE DAB ICT
90.2 4170 DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD

225
67

1.143
716
52.659
46

90.2 4173 DOTATIE AAN DE DIENST MET AFZONDERLIJK
BEHEER SCHOONMAAK

8.641

90.2 4174 DOTATIE AAN DE DIENST MET AFZONDERLIJK
BEHEER CATERING

5.914

90.2 6106 INVESTERINGSDOTATIE AAN DE DAB ICT

5.088

90.2 7401 AANKOOP VAN MACHINES, MEUBILAIR, MATERIAAL
EN VERVOERMIDDELEN

1.719

90.2 7470 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN DEPARTEMENT
90.2 7471 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA
OVERHEIDSPERSONEEL

137
28

90.2 7472 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA FACILITAIR
MANAGEMENT

126

90.2 7473 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA
BINNENLANDS BESTUUR

121

90.2

TOTAAL BELEIDSDOMEIN BZ

158.038

90.3 1170 WEDDEN EN TOELAGEN DEPARTEMENT FB

5.473

90.3 1171 WEDDEN EN TOELAGEN IVA VLAAMSE
BELASTINGDIENST

5.307

90.3 1172 WEDDEN EN TOELAGEN IVA CENTRALE
ACCOUNTING

2.400

90.3 1190 WEDDEN FB (EX 11.90 PR 99.10)
90.3 1270 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT FB
90.3 1276 INFORMATICAKREDIETEN DEPARTEMENT FB

VRK

0

80
1.128
1.018
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90.3 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING
90.3 4170 DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD
90.3 7470 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN DEPARTEMENT
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NGK

GVK

0
311

TOTAAL BELEIDSDOMEIN FB

14.633

90.4 1170 WEDDEN EN TOELAGEN DEPARTEMENT
INTERNATIONAAL VLAANDEREN

4.751

90.4 1171 WEDDEN EN TOELAGEN IVA VLAAMS AGENTSCHAP
INTERNATIONALE SAMENWERKING

1.081

90.4 1172 WEDDEN EN TOELAGEN I.V.M. HET PROJECT
UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN VLAAMS
EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP

VRK

14

90.3 7473 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
DEPARTEMENT FB
90.3

GOK

758

606

1.776

1.420

281

90.4 1190 WEDDEN BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL
VLAANDEREN ( EX 11.90 PR 99.10 )
90.4 1270 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT
90.4 1271 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA VLAAMS
AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE
SAMENWERKING
90.4 1272 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN I.V.M. HET PROJECT
UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN VLAAMS
EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP

0
1.100
251

47

90.4 1275 INFORMATICAKREDIETEN DEPARTEMENT IV

69

57

90.4 1276 INFORMATICAKREDIETEN IVA VLAAMS
AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE
SAMENWERKING

26

21

1

1

90.4 1277 INFORMATICAKREDIETEN I.V.M. HET PROJECT
UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN VLAAMS
EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP
90.4 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING

5

90.4 4170 DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD

0

90.4 7470 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN DEPARTEMENT
IV

35

90.4 7471 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA VLAAMS
AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE
SAMENWERKING

19

90.4 7472 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN I.V.M. HET
PROJECT UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN
VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP

80

1

1480
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90.4 7473 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
DEPARTEMENT IV
90.4 7474 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE
SAMENWERKING
90.4 7475 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA I.V.M.
HET PROJECT UPGRADING KONINGIN
ELISABETHZAAL EN VLAAMS EUROPEES
VERBINDINGSAGENTSCHAP
90.4

TOTAAL BELEIDSDOMEIN IV

90.5 1100 WEDDEN EN TOELAGEN BELEIDSDOMEIN EWI

7.571

GOK

VRK

158

128

36

29

5

4

295

240

10.759

90.5 1190 WEDDEN EWI (EX 11.90 PR 99.10)
90.5 1200 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN BELEIDSDOMEIN EWI

0
1.001

90.5 1299 INFORMATICAKREDIETEN BELEIDSDOMEIN EWI
90.5 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING
90.5 4170 DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD
90.5 7400 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN BELEIDSDOMEIN
EWI

TOTAAL BELEIDSDOMEIN EWI

90.6 1100 WEDDEN EN TOELAGEN BELEIDSDOMEIN OV

343

274

798

639

1.141

913

23

0
52

90.5 7499 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
BELEIDSDOMEIN EWI
90.5

11.835

90.6 1201 OVERIGE WERKINGSKOSTEN BELEIDSDOMEIN OV

0
7.083
0

90.6 1299 INFORMATICAKREDIETEN BELEIDSDOMEIN OV
90.6 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING
90.6 4170 DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD
90.6 7400 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN BELEIDSDOMEIN
OV

TOTAAL BELEIDSDOMEIN OV

90.7 1170 WEDDEN EN TOELAGEN DEPARTEMENT WVG

2.190

1.752

2.916

2.333

5.106

4.085

62

0
173

90.6 7499 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
BELEIDSDOMEIN OV
90.6

0

42.001

90.6 1190 WEDDEN OV (EX 11.90 PR 99.10)
90.6 1200 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN BELEIDSDOMEIN OV

0

49.319
9.282

90.7 1171 WEDDEN EN TOELAGEN IVA ZORG EN GEZONDHEID

10.195

90.7 1172 WEDDEN EN TOELAGEN IVA JONGERENWELZIJN

41.192

90.7 1173 WEDDEN EN TOELAGEN IVA INSPECTIE WELZIJN,
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

4.614

0
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90.7 1190 WEDDEN WVG (EX 11.90 PR 99.10)

0

90.7 1270 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT

530

90.7 1271 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA ZORG EN
GEZONDHEID

885

90.7 1272 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA
JONGERENWELZIJN
90.7 1273 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA INSPECTIE
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

3.044
535

90.7 1277 INFORMATICAKREDIETEN DEPARTEMENT

136

109

90.7 1278 INFORMATICAKREDIETEN IVA ZORG EN
GEZONDHEID

148

118

90.7 1279 INFORMATICAKREDIETEN IVA JONGERENWELZIJN

729

583

90.7 1280 INFORMATICAKREDIETEN IVA INSPECTIE WELZIJN,
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

38

30

233

186

90.7 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING - DEPARTEMENT

11

90.7 3471 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING - IVA ZORG EN GEZONDHEID

12

90.7 3472 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING - IVA JONGERENWELZIJN

61

90.7 3473 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING - IVA INSPECTIE WELZIJN,
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

3

90.7 4170 DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD

0

90.7 7470 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN DEPARTEMENT

28

90.7 7471 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA ZORG EN
GEZONDHEID

28

90.7 7472 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA
JONGERENWELZIJN
90.7 7473 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA INSPECTIE
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
90.7 7474 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
DEPARTEMENT

VRK

141
7
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90.7 7475 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
ZORG EN GEZONDHEID

260

208

90.7 7476 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
JONGERENWELZIJN

1.267

1.014

90.7 7477 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
INSPECTIE WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

118

94

2.929

2.342

90.7

TOTAAL BELEIDSDOMEIN WVG

70.568

90.8 1170 WEDDEN EN TOELAGEN DEPARTEMENT CJSM

6.236

90.8 1171 WEDDEN EN TOELAGEN IVA KUNST EN ERFGOED

9.054

90.8 1172 WEDDEN EN TOELAGEN IVA SOCIAAL CULTUREEL
WERK

4.048

90.8 1190 WEDDEN CJSM (EX 11.90 PR 99.10)
193

90.8 1270 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT

515

90.8 1271 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA KUNST EN
ERFGOED

587

90.8 1272 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA SOCIAAL
CULTUREEL WERK

254

90.8 1299 INFORMATICAKREDIETEN BELEIDSDOMEIN CJSM

90.8 4170 DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD
90.8 7471 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA KUNST EN
ERFGOED

31

90.8 7472 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA SOCIAAL
CULTUREEL WERK

13

90.8 7499 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
BELEIDSDOMEIN CJSM
90.9 1100 WEDDEN EN TOELAGEN BELEIDSDOMEIN WSE

274

711

569

1.053

843

0
24

TOTAAL BELEIDSDOMEIN CJSM

342
27

90.8 7470 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN DEPARTEMENT

90.8

20.982

0
824

90.9 1299 INFORMATICAKREDIETEN BELEIDSDOMEIN WSE
90.9 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING
90.9 4170 DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD

0

8.498

90.9 1190 WEDDEN WSE (EX 11.90 PR 99.10)
90.9 1200 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN BELEIDSDOMEIN
WSE

0

0

90.8 1200 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN BELEIDSDOMEIN
CJSM

90.8 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING

VRK

199
16

0

159
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TOTAAL BELEIDSDOMEIN WSE

91.0 0330 VOORSCHOTTEN AAN LANDBOUWRADEN

VRK

30

90.9 7499 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
BELEIDSDOMEIN WSE
90.9

GOK

9.368

375

300

574

459

6

91.0 1170 WEDDEN EN TOELAGEN DEPARTEMENT LV

16.164

91.0 1171 WEDDEN EN TOELAGEN IVA ALV

14.448

91.0 1190 WEDDEN LV (EX 11.90 PR 99.10)
91.0 1270 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT
91.0 1271 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA ALV

0
2.477
975

91.0 1299 INFORMATICAKREDIETEN BELEIDSDOMEIN LV
91.0 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING
91.0 4170 DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD
91.0 7400 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN BELEIDSDOMEIN
LV

TOTAAL BELEIDSDOMEIN LV

91.1 1170 WEDDEN EN TOELAGEN DEPARTEMENT LNE
91.1 1171 WEDDEN EN TOELAGEN IVA VLAAMS
ENERGIEAGENTSCHAP
91.1 1172 WEDDEN EN TOELAGEN IVA AGENTSCHAP BOS EN
NATUUR
91.1 1173 WEDDEN EN TOELAGEN IVA INSTITUUT VOOR
NATUUR EN BOSONDERZOEK

721

577

375

300

1.096

877

13

0
141

91.0 7499 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
BELEIDSDOMEIN LV
91.0

34.224

91.1 1271 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA VLAAMS
ENERGIEAGENTSCHAP
91.1 1272 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA BOS EN NATUUR
91.1 1273 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA INSTITUUT VOOR
NATUUR EN BOSONDERZOEK
91.1 1274 INFORMATICAKREDIETEN DEPARTEMENT
91.1 1275 INFORMATICAKREDIETEN IVA VLAAMS
ENERGIEAGENTSCHAP
91.1 1277 INFORMATICAKREDIETEN IVA BOS EN NATUUR

0

25.304
2.099
17.893
2.497

91.1 1190 WEDDEN LNE (EX 11.90 PR 99.10)
91.1 1270 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT

0

0
2.718
174
2.567
804
740

592

11

9

545

435
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91.1 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING - DEPARTEMENT

35

91.1 3471 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING - IVA VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP

4

91.1 3472 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING - IVA BOS EN NATUUR

46

91.1 3473 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING - IVA INSTITUUT VOOR NATUUR EN
BOSONDERZOEK

12

91.1 4170 DOTATIE AAN DE STATEGISCHE ADVIESRAAD
91.1 7470 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN DEPARTEMENT
91.1 7471 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA VLAAMS
ENERGIEAGENTSCHAP
91.1 7472 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA BOS EN
NATUUR
91.1 7473 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA INSTITUUT
VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK

GOK

1.069
311
4
303
95

91.1 7474 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
DEPARTEMENT

907

726

91.1 7475 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP

21

17

91.1 7476 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
BOS EN NATUUR

728

582

91.1 7477 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
INSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK

43

34

2.995

2.395

91.1

TOTAAL BELEIDSDOMEIN LNE

VRK

55.935

91.2 1171 WEDDEN EN TOELAGEN DEPARTEMENT MOW

35.911

91.2 1172 WEDDEN EN TOELAGEN IVA INFRASTRUCTUUR

65.353

91.2 1173 WEDDEN EN TOELAGEN IVA MARITIEME
DIENSTVERLENING EN KUST

13.262

0

91.2 1190 WEDDEN BELEIDSDOMEIN MOW (EX 11.90 PR 99.10)

0

91.2 1191 WEDDEN DEPARTEMENT MOW (EX 11.90 PR 99.10)

0
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91.2 1192 WEDDEN IVA INFRASTRUCTUUR (EX 11.90 PR 99.10)

0

91.2 1193 WEDDEN IVA MARITIEME DIENSTVERLENING EN
KUST (EX 11.90 PR 99.10)

0

91.2 1271 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT MOW

3.004

91.2 1272 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA
INFRASTRUCTUUR

7.958

91.2 1273 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA MARITIEME
DIENSTVERLENING EN KUST

1.074

91.2 1274 INFORMATICAKREDIETEN DEPARTEMENT MOW

629

503

1.308

1.046

223

179

819

655

91.2 7475 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
INFRASTRUCTUUR

1.702

1.362

91.2 7476 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

290

232

4.971

3.977

91.2 1275 INFORMATICAKREDIETEN IVA INFRASTRUCTUUR
91.2 1276 INFORMATICAKREDIETEN IVA MARITIEME
DIENSTVERLENING EN KUST
91.2 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING

156

91.2 4170 DOTATIE AAN DE STATEGISCHE ADVIESRAAD

424

91.2 7471 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN DEPARTEMENT
MOW

351

91.2 7472 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA
INFRASTRUCTUUR

730

91.2 7473 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA MARITIEME
DIENSTVERLENING EN KUST

124

91.2 7474 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
DEPARTEMENT MOW

91.2

TOTAAL BELEIDSDOMEIN MOW

128.347

91.3 1170 WEDDEN EN TOELAGEN DEPARTEMENT RWO

7.405

91.3 1171 WEDDEN EN TOELAGEN IVA RO VLAANDEREN

15.620

91.3 1172 WEDDEN EN TOELAGEN IVA VL INSTITUUT
ONROEREND ERFGOED

211

91.3 1173 WEDDEN EN TOELAGEN IVA INSPECTIE RWO

4.744

91.3 1174 WEDDEN EN TOELAGEN IVA WONEN VLAANDEREN

5.765

91.3 1175 WEDDEN EN TOELAGEN MOD RWO

1.748

91.3 1190 WEDDEN RWO (EX 11.90 PR 99.10)
91.3 1270 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT
91.3 1271 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA RO
VLAANDEREN

0

0
604
1.583

91.3 1272 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VL INST ONROEREND
ERFGOED

160

91.3 1273 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA INSPECTIE RWO

879

91.3 1274 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA WONEN
VLAANDEREN

587
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VRK

185

91.3 1299 INFORMATICAKREDIETEN BELEIDSDOMEIN RWO

790

632

1.022

818

1.812

1.450

99.1 1203 ALLERHANDE UITGAVEN M.B.T. DUURZAME
ETHISCH VERANTWOORDE EN MILIEUBEWUSTE
ZORGSYSTEMEN

0

100

99.1 1239 WERKINGSKOSTEN INFORMATICA, INCLUSIEF
ONTWIKKELINGEN, VARIABELE
COMMUNICATIEKOSTEN VOOR
TELECOMMUNICATIEPROJECTEN

0

16.000

0

0

0

14.500

0

30.600

91.3 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING
91.3 4170 DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD
91.3 7470 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN DEPARTEMENT
91.3 7471 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA RO
VLAANDEREN

54

0
76
199

91.3 7472 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA VL INST
ONROEREND ERFGOED

17

91.3 7473 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA INSPECTIE
RWO

82

91.3 7474 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA WONEN
VLAANDEREN

74

91.3 7475 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN MOD RWO

23

91.3 7499 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
BELEIDSDOMEIN RWO
91.3

TOTAAL BELEIDSDOMEIN RWO

40.016

99.1 4145 DOTATIE AAN HET E.V.A. AGENTSCHAP VOOR
GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN VOOR
DE OPMAAK VAN EEN GROOTSCHALIG
REFERENTIEBESTAND (GRB) VAN VLAANDEREN TER
VOORBEREIDING VAN EEN VLAAMS
VASTGOEDINFORMATIESYSTEEM

0

99.1 4148 DOTATIE AAN HET E.V.A. AGENTSCHAP VOOR
GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN TEN
BEHOEVE VAN HAAR WERKING

0

99.1 4149 DOTATIE AAN HET E.V.A. AGENTSCHAP VOOR
GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN VOOR
DE IMPLEMENTATIE VAN HET GROOTSCHALIG
REFERENTIEBESTAND (GRB) IN HET KADER VAN
GROOTSCHALIGE THEMATISCHE REGISTRATIES
99.1 6145 DOTATIE AAN HET E.V.A. AGENTSCHAP VOOR
GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN TEN
BEHOEVE VAN DE FINANCIERING VAN HAAR
VERMOGENSUITGAVEN

0

99.1 7406 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
99.1 8501 VOORSCHOTTEN AAN LANDBOUWATTACHES

0

99.1

0

TOTAAL INTERDEPARTEMENTALE
BESTAANSMIDDELEN

0

0
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28.891
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VRK
80
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PROGRAMMA 90.1
BESTAANSMIDDELEN BELEIDSDOMEIN DAR
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
36.463
1.085
919

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Op de Vlaamse regering van 23 juni 2006 werd een akkoord bereikt over een uitsplitsing van het vroegere
bestaansmiddelenprogramma 99.1 tot op het niveau van de beleidsdomeinen. Een verdere verdelingsoefening
leidde tot een budgetverdeling tot op entiteitsniveau. De begrotingsopmaak 2007 is in die zin ook conform.
Het beleid dat de voorbije jaren werd ontwikkeld zal in 2007 verder worden gezet. De strikte budgettering van
de budgetten zal de respectieve budgetbeheerders er toe verplichten om doelmatig om te springen met de
beschikbare middelen. Meer dan ooit is het de uitdaging om enerzijds de reguliere werkingskosten onder
controle te houden en anderzijds de samendrukbare uitgaven tot het strikte minimum te beperken.
Het blijft de zorg om binnen de voorgestelde budgettaire context een kwalitatieve dienstverlening te
verstrekken, maar tegelijk de efficiëntie en de doeltreffendheid te bewaken.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 11.70: Wedden en toelagen voor het personeel departement DAR
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

De loonkosten voor het departement DAR belopen 9.248 KEUR :
•
8.983 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;

2007
Krediet
9.248
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•

- 54 kEUR naar het beleidsdomein CJSM (EVA Vlaamse Regulator voor de Media);

•

22 kEUR vanuit AGIV. Met het oog op de invulling van de beleidsondersteunende functie m.b.t. het
beleidsveld geografische informatie in het departement DAR wordt personeel overgeheveld van AGIV /
OC-GIS naar het departement DAR. Daarnaast was de huidige administrateur-generaal van AGIV
vroeger directeur-generaal binnen het departement COO. Het saldo van de personeelsbewegingen levert
een netto surplus op voor pr. 90.1 ba 11.00 van 22 kEUR. Dit heeft tot gevolg dat ba 41.48 van pr.
11.0 (Dotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten behoeve van haar
werking.) met een even hoog bedrag zal verminderen.

•

Indexatie: 180 KEUR

•

Nieuwe initiatieven ten belope van 117 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
8.983 kEUR = 89 keur vanuit pr 99.10 ba 11.04 + 8.894 kEUR vanuit pr. 99.10 ba 11.21 (door de
overheveling van de Bovenbouw + AKV vanuit het departement COO naar het departement DAR);
•

– 54 kEUR = Door de overheveling van een personeelslid van het vroegere departement Coördinatie
naar de EVA Vlaamse Regulator voor de Media wordt de effectieve loonlast van het betrokken
personeelslid overgeheveld (ten belope van 54 kEUR);

•

22 kEUR = het saldo van volgende overhevelingen:
 De overheveling van de nodige beleidsondersteunende functies (2 A1’s + 1C1) van AGIV naar
het departement DAR betekent een noodzakelijke overdracht van 131 kEUR van AGIV naar het
departement DAR (bestaande uit de effectieve loonlast van 2 A1’s, waarvan de namen gekend
zijn ten belope van 101 kEUR en de standaard loonlast voor een statutaire ambtenaar van niv.
C ten belope van 30 kEUR);
 De aanstelling van de vroegere directeur-generaal van de administratie AKV binnen het
departement COO tot administrateur-generaal van de EVA AGIV betekent een noodzakelijke
overdracht van de effectieve loonlast van het betrokken personeelslid van het vroegere
departement COO naar AGIV (ten belope van 109 kEUR);

•

180 KEUR indexatie

•

117 kEUR aan nieuwe initiatieven:


Voor de verdere uitbouw van het Gelijkekansenbeleid zullen 3 bijkomende personeelsleden (1
statutaire A1, 1 contractuele A1 en 1 statutaire B1) worden aangeworven voor:
- de implementatie en opvolging van het voorgenomen decreet inzake antidiscriminatie;
- de organisatie van het Europese Gelijkekansenjaar in Vlaanderen, in 2007;
- de versterking van de Open Coördinatiemethode voor het transversale
gelijkekansenbeleid in Vlaanderen;
- de invulling van het thema toegankelijkheid.
De standaard loonlast van deze personeelsleden bedraagt:
1 statutaire A1:
1 contractuele A1:
1 statutaire B1:
Totaal:

40.863 EUR
45.799 EUR
30.560 EUR
117.222 EUR
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Er wordt een compensatie aangeboden van 98 000 euro op het programma 11.4, basisallocatie 33.50.

Basisallocatie 11.71: Wedden en toelagen voor het personeel IVA Studiedienst
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
2.506

De loonkosten voor de IVA Studiedienst belopen 2.506 KEUR :
•
2.456 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

Indexatie 50 KEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
2.456 kEUR = 17 keur vanuit pr 99.10 ba 11.04 + 1.709 kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 11.20 (door de
overheveling van de administratie APS vanuit het departement AZF naar de IVA Studiedienst van de
Vlaamse Regering binnen het beleidsdomein DAR) + 730 kEUR (door de overheveling van 10
personeelsleden van het CBGS vanuit het departement WVC naar de IVA Studiedienst van de
Vlaamse Regering binnen het beleidsdomein DAR).
•

50 KEUR indexatie.

Basisallocatie 11.72: Wedden en toelagen voor het personeel IVA Interne Audit
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
1.491

De loonkosten voor IVA INTERNE AUDIT belopen 1.491 KEUR :
•
1.461 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

30 KEUR indexatie.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
1.461 kEUR = 13 keur vanuit pr 99.10 ba 11.04 + 1.448 kEUR vanuit pr. 99.10 ba 11.23 (door de
overheveling van Interne Audit naar de IVA Interne Audit van de Vlaamse Administratie als een IVA
binnen het beleidsdomein DAR).
•

30 KEUR indexatie:
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Basisallocatie 12.70: Algemene werkingskosten departement DAR

1.1.
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
1.498

De algemene werkingsmiddelen voor het departement DAR belopen 1.498 KEUR :
•
1.471 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

- 3 kEUR naar het beleidsdomein CJSM (EVA Vlaamse Regulator voor de Media);

•

5 kEUR vanuit AGIV. Met het oog op de invulling van de beleidsondersteunende functie m.b.t. het
beleidsveld geografische informatie in het departement DAR wordt personeel overgeheveld van AGIV /
OC-GIS naar het departement DAR. Daarnaast was de huidige administrateur-generaal van AGIV
vroeger directeur-generaal binnen het departement COO. Het saldo van de personeelsbewegingen levert
een netto surplus op voor pr. 90.1 ba 12.00 van 5 kEUR. Dit heeft tot gevolg dat ba 41.48 van pr.
11.0 (Dotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten behoeve van haar
werking.) met een even hoog bedrag zal verminderen.

•

Indexatie 17 KEUR

•

Ten slotte zijn er nieuwe initiatieven ten belope van 8 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
1.471 kEUR = 1.370 kEUR vanuit pr 99.10 ba 12.01 + 85 kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 12.08 + 16
kEUR vanuit pr. 99.10 ba 12.10;
•

– 3 kEUR = Door de overheveling van een personeelslid van het vroegere departement Coördinatie
naar de EVA Vlaamse Regulator voor de Media wordt het standaard bedrag aan werkingsmiddelen van
het betrokken personeelslid overgeheveld (ten belope van 2500 EUR of 3 kEUR);

•

5 kEUR = het saldo van volgende overhevelingen:
 De overheveling van de nodige beleidsondersteunende functies (2 A1’s + 1C1) van AGIV naar
het departement DAR betekent een noodzakelijke overdracht van 7500 EUR van AGIV naar
het departement DAR (bestaande uit het standaard bedrag aan werkingsmiddelen van 3
personeelsleden);
 De aanstelling van de vroegere directeur-generaal van de administratie AKV binnen het
departement COO tot administrateur-generaal van de EVA AGIV betekent een noodzakelijke
overdracht van het standaard bedrag aan werkingsmiddelen van het betrokken personeelslid van
het vroegere departement COO naar AGIV (ten belope van 2500 EUR);

•

17 KEUR indexatie;
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8 kEUR aan nieuwe initiatieven:


7500 EUR voor de verdere uitbouw van het Gelijkekansenbeleid:
Voor de verdere uitbouw van het Gelijkekansenbeleid zullen 3 bijkomende personeelsleden (1
statutaire A1, 1 contractuele A1 en 1 statutaire B1) worden aangeworven voor:
- de implementatie en opvolging van het voorgenomen decreet inzake antidiscriminatie;
- de organisatie van het Europese Gelijkekansenjaar in Vlaanderen, in 2007;
- de versterking van de Open Coördinatiemethode voor het transversale
gelijkekansenbeleid in Vlaanderen;
- de invulling van het thema toegankelijkheid.
Het standaard bedrag aan werkingsmiddelen van deze personeelsleden bedraagt 3 * 2500 EUR
= 7500 EUR.

Basisallocatie 12.71: Algemene werkingskosten IVA Studiedienst
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
182

De algemene werkingsmiddelen voor de IVA Studiedienst belopen 182 KEUR :
•
158 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

23 KEUR overgeheveld vanuit programma 90.2 basisallocatie 12.00 (Bestuurszaken);

•

1 KEUR indexatie.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
158 kEUR = 134 kEUR vanuit pr 99.10 ba 12.01 + 18 kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 12.08 + 6 kEUR
vanuit pr. 99.10 ba 12.10.
•

23 KEUR overgeheveld vanuit programma 90.2 basisallocatie 12.00 (Bestuurszaken);

•

1 KEUR indexatie.

Basisallocatie 12.72: Algemene werkingskosten IVA Interne Audit
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

De algemene werkingsmiddelen voor IVA INTERNE AUDIT belopen 219 KEUR :

2006
Krediet

2007
Krediet
219
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•

216 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;

•

Indexatie ten belope van 3 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
216 kEUR = 193 kEUR vanuit pr 99.10 ba 12.01 + 21 kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 12.08 + 2 kEUR
vanuit pr. 99.10 ba 12.10;
•

3 kEUR indexatie.

Basisallocatie 12.75: Informaticakredieten departement DAR
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
214
171

De informaticakredieten voor het departement DAR belopen 214 KEUR in GVK en 171 KEUR in GOK :
•
201 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

- 2 kEUR naar het beleidsdomein CJSM (EVA Vlaamse Regulator voor de Media);

•

4 kEUR vanuit AGIV. Met het oog op de invulling van de beleidsondersteunende functie m.b.t. het
beleidsveld geografische informatie in het departement DAR wordt personeel overgeheveld van AGIV /
OC-GIS naar het departement DAR. Daarnaast was de huidige administrateur-generaal van AGIV
vroeger directeur-generaal binnen het departement COO. Het saldo van de personeelsbewegingen levert
een netto surplus op voor pr. 90.1 ba 12.99 van 4 kEUR. Dit heeft tot gevolg dat ba 41.48 van pr.
11.0 (Dotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten behoeve van haar
werking.) met een even hoog bedrag zal verminderen.

•

Indexatie 5KEUR;

•

Ten slotte zijn er nieuwe initiatieven ten belope van 6 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
201 kEUR = 201 kEUR vanuit pr 99.10 ba 12.39;
•

– 2 kEUR = Door de overheveling van een personeelslid van het vroegere departement Coördinatie
naar de EVA Vlaamse Regulator voor de Media wordt het standaard bedrag aan informaticakredieten
van het betrokken personeelslid overgeheveld (ten belope van de helft van 3750 EUR zoals normaliter
voorzien op de vroegere ba’s 12.39 en 74.06, zijnde 1875 EUR of 2 kEUR);

•

4 kEUR = het saldo van volgende overhevelingen:
 De overheveling van de nodige beleidsondersteunende functies (2 A1’s + 1C1) van AGIV naar
het departement DAR betekent een noodzakelijke overdracht van 5588 EUR van AGIV naar
het departement DAR (bestaande uit het standaard bedrag aan informaticakredieten van 3
personeelsleden, ten belope van de helft van 3 * 3750 EUR zoals normaliter voorzien op de
vroegere ba’s 12.39 en 74.06, zijnde 5625 EUR of 6 kEUR);
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De aanstelling van de vroegere directeur-generaal van de administratie AKV binnen het
departement COO tot administrateur-generaal van de EVA AGIV betekent een noodzakelijke
overdracht van het standaard bedrag aan informaticakredieten van het betrokken personeelslid
van het vroegere departement COO naar AGIV (ten belope van de helft van 3750 EUR zoals
normaliter voorzien op de vroegere ba’s 12.39 en 74.06, zijnde 1875 EUR of 2 kEUR);

•

5 KEUR indexatie;

•

6 kEUR aan nieuwe initiatieven:


1497

5625 EUR voor de verdere uitbouw van het Gelijkekansenbeleid:
Voor de verdere uitbouw van het Gelijkekansenbeleid zullen 3 bijkomende personeelsleden (1
statutaire A1, 1 contractuele A1 en 1 statutaire B1) worden aangeworven voor:
- de implementatie en opvolging van het voorgenomen decreet inzake antidiscriminatie;
- de organisatie van het Europese Gelijkekansenjaar in Vlaanderen, in 2007;
- de versterking van de Open Coördinatiemethode voor het transversale
gelijkekansenbeleid in Vlaanderen;
- de invulling van het thema toegankelijkheid.
Het standaard bedrag aan informaticakredieten van deze personeelsleden bedraagt de helft van
3 * 3750 EUR zoals normaliter voorzien op de vroegere ba’s 12.39 en 74.06, zijnde 5625 EUR
of 6 kEUR.

Basisallocatie 12.76: Informaticakredieten IVA Studiedienst
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

48
38

De informaticakredieten voor de IVA Studiedienst belopen 48 KEUR in GVK en 38 KEUR in GOK :
•
48 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

Indexatie 0 KEUR

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
48 kEUR = 40 kEUR vanuit pr 99.10 ba 12.39 + 8 kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 74.06 (ex-WVC);
•

0 KEUR indexatie.

Basisallocatie 12.77: Informaticakredieten IVA Interne Audit
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet
11
9
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De informaticakredieten voor de IVA INTERNE AUDIT belopen 11 KEUR in GVK en 9 KEUR in GOK :
•
11 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

Indexatie ten belope van 0 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
11 kEUR vanuit pr 99.10 ba 12.39;
•

0 kEUR indexatie.

Basisallocatie 34.70: Schadevergoeding aan derden
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
15

De kredieten voor schadevergoeding voor derden belopen 15 KEUR.
De kredieten op deze basisallocatie zijn bestemd voor het uitbetalen van schadevergoedingen aan derden
waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384 lid 3 van het burgerlijk wetboek aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke
schikking.

1.2.

Basisallocatie 41.45: Dotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
(AGIV) voor de opmaak van een grootschalig referentiebestand (GRB) van Vlaanderen ter
voorbereiding van een Vlaams vastgoedsysteem

Jaar
Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
Macht

Aangepast
krediet
2.617

2004
Uitvoerings%
100%

Aangepast
krediet
4.903

2005
Uitvoerings%
100%

2006
Aangepast
krediet
10.982

2007
Initieel
krediet
16.688

In 2007 zullen 40 nieuwe karteringsprojecten worden opgesteld zoals voorzien in het business plan van het
Grootschalig Referentie Bestand (GRB) dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering op 24 juli 2001. Het
GRB-decreet, afgekondigd op 16 april 2004, voorziet in een cofinanciering door het Vlaams gewest (50%) en
de nutssector (50%) via een heffingsregeling. De vereiste budgetten zijn voorzien en bestaan uit de GRBdotatie aangevuld met de GRB-heffingsinkomsten die in 2007 1.465.339 EUR bedragen. Daarnaast wordt de
nadruk in 2007 gelegd op het verder verspreiden van GRB-producten en het operationaliseren van de
bijhoudingsprocessen.

1.3.
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Basisallocatie 41.48: Dotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten
behoeve van haar werking

Jaar
Krediet
NGK

Aangepast
krediet
3.185

2004
Uitvoerings%
100%

Aangepast
krediet
3.264

2005
Uitvoerings%
100%

2006
Aangepast
krediet
3.338

2007
Initieel
krediet
3.797

De kredieten op deze basisallocatie zijn werkingsmiddelen bestemd voor het Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen, geoperationaliseerd op 1 april 2006 als rechtsopvolger van de afdeling Ondersteunend
Centrum GIS-Vlaanderen van de Vlaamse Landmaatschappij.
De kosten van de implementatie van het Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB) als basisregistratie van
het referentieobject “adres” wordt in 2007 geraamd op 450.000 Euro. Dit bedrag is nodig om o.a.
bronbestanden (zoals de kadastrale legger) aan te kopen, producten te kunnen aanmaken en de ontwikkeling
van het juridisch kader te financieren.

1.4.

Basisallocatie 41.49: Dotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen voor
de implementatie van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) in het kader van grootschalige
thematische registraties

Jaar
Krediet

Aangepast
krediet

2004
Uitvoerings%

Aangepast
krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
Macht

250
250

2005
Uitvoerings%

2006
Aangepast
krediet

2007
Initieel
krediet

254
254

258
258

100%
100%

In 2007 zal een centrale planaanvraagmodule Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) die werd
geoperationaliseerd in het najaar van 2006 worden uitgebaat en gepromoot. Het AGIV zal daarnaast in 2007
in het kader van haar standaardiserende opdracht een Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) opstellen.

1.5.

Basisallocatie 61.45: Dotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten
behoeve van de financiering van de vermogensuitgave

Jaar
Krediet
NGK

Aangepast
krediet
719

2004
Uitvoerings%
100%

Aangepast
krediet
731

2005
Uitvoerings%
100%

2006
Aangepast
krediet
743

2007
Initieel
krediet
754

Rekening houdend met het opdrachtenpakket van het AGIV zoals vastgelegd in het jaarlijks GIS-Vlaanderen
uitvoeringsplan enerzijds, en het feit dat het AGIV nog verder dient uitgebouwd tot een volwaardig centrum
verantwoordelijk voor de uitbouw van een Geografische Data Infrastructuur (GDI) in Vlaanderen anderzijds,
brengt de verdere operationalisering van het AGIV in 2007 in totaal een investeringskost met zich mee van 754
KEUR.
Basisallocatie 74.70: Overige investeringsgoederen departement DAR
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet
53
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MACH

De kredieten voor overige investeringsgoederen voor het departement DAR belopen 53 KEUR:
•
43 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

- 3 kEUR naar het beleidsdomein CJSM (EVA Vlaamse Regulator voor de Media);

•

5 kEUR vanuit AGIV. Met het oog op de invulling van de beleidsondersteunende functie m.b.t. het
beleidsveld geografische informatie in het departement DAR wordt personeel overgeheveld van AGIV /
OC-GIS naar het departement DAR. Daarnaast was de huidige administrateur-generaal van AGIV
vroeger directeur-generaal binnen het departement COO. Het saldo van de personeelsbewegingen levert
een netto surplus op voor pr. 90.1 ba 74.00 van 5 kEUR. Dit heeft tot gevolg dat ba 41.48 van pr.
11.0 (Dotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten behoeve van haar
werking.) met een even hoog bedrag zal verminderen.

•

Ten slotte zijn er nieuwe initiatieven ten belope van 8 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
43 kEUR vanuit pr 99.10 ba 74.01;
•

– 3 kEUR = Door de overheveling van een personeelslid van het vroegere departement Coördinatie
naar de EVA Vlaamse Regulator voor de Media wordt het standaard bedrag aan kosten voor overige
investeringsgoederen van het betrokken personeelslid overgeheveld (ten belope van 2500 EUR of 3
kEUR);

•

5 kEUR = het saldo van volgende overhevelingen:
 De overheveling van de nodige beleidsondersteunende functies (2 A1’s + 1C1) van AGIV naar
het departement DAR betekent een noodzakelijke overdracht van 7500 EUR van AGIV naar
het departement DAR (bestaande uit het standaard bedrag aan kosten voor overige
investeringsgoederen van 3 personeelsleden);
 De aanstelling van de vroegere directeur-generaal van de administratie AKV binnen het
departement COO tot administrateur-generaal van de EVA AGIV betekent een noodzakelijke
overdracht van het standaard bedrag aan kosten voor overige investeringsgoederen van het
betrokken personeelslid van het vroegere departement COO naar AGIV (ten belope van 2500
EUR);

•

8 kEUR aan nieuwe initiatieven:


7500 EUR voor de verdere uitbouw van het Gelijkekansenbeleid:
Voor de verdere uitbouw van het Gelijkekansenbeleid zullen 3 bijkomende personeelsleden (1
statutaire A1, 1 contractuele A1 en 1 statutaire B1) worden aangeworven voor:
- de implementatie en opvolging van het voorgenomen decreet inzake antidiscriminatie;
- de organisatie van het Europese Gelijkekansenjaar in Vlaanderen, in 2007;
- de versterking van de Open Coördinatiemethode voor het transversale
gelijkekansenbeleid in Vlaanderen;
- de invulling van het thema toegankelijkheid.
Het standaard bedrag aan kosten voor overige investeringsgoederen van deze personeelsleden
bedraagt 7500 EUR.

Basisallocatie 74.71: Overige investeringsgoederen IVA Studiedienst
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet
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NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

8

De kredieten voor overige investeringsgoederen voor de IVA Studiedienst belopen 8 KEUR:
•
8 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
8 kEUR vanuit pr 99.10 ba 74.01.

Basisallocatie 74.72: Overige investeringsgoederen IVA Interne Audit
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
4

De kredieten voor overige investeringsgoederen voor het IVA INTERNE AUDIT belopen 4 KEUR:
•
4 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
4 kEUR vanuit pr 99.10 ba 74.01;
Basisallocatie 74.75: Aankopen en investeringen informatica departement DAR
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
453
362

De kredieten voor aankopen en investeringen informatica voor het departement DAR belopen 453 KEUR in
GVK en 362 KEUR in GOK:
•
440 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

- 2 kEUR naar het beleidsdomein CJSM (EVA Vlaamse Regulator voor de Media);

•

4 kEUR vanuit AGIV. Met het oog op de invulling van de beleidsondersteunende functie m.b.t. het
beleidsveld geografische informatie in het departement DAR wordt personeel overgeheveld van AGIV /
OC-GIS naar het departement DAR. Daarnaast was de huidige administrateur-generaal van AGIV
vroeger directeur-generaal binnen het departement COO. Het saldo van de personeelsbewegingen levert
een netto surplus op voor pr. 90.1 ba 74.99 van 4 kEUR. Dit heeft tot gevolg dat ba 41.48 van pr.
11.0 (Dotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten behoeve van haar
werking.) met een even hoog bedrag zal verminderen.

•

Indexatie 5 KEUR;
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Ten slotte zijn er nieuwe initiatieven ten belope van 6 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
440 kEUR vanuit pr 99.10 ba 74.06;
•

– 2 kEUR = Door de overheveling van een personeelslid van het vroegere departement Coördinatie
naar de EVA Vlaamse Regulator voor de Media wordt het standaard bedrag aan aankopen en
investeringen informatica van het betrokken personeelslid overgeheveld (ten belope van de helft van
3750 EUR zoals normaliter voorzien op de vroegere ba’s 12.39 en 74.06, zijnde 1875 EUR of 2
kEUR);

•

4 kEUR = het saldo van volgende overhevelingen:
 De overheveling van de nodige beleidsondersteunende functies (2 A1’s + 1C1) van AGIV naar
het departement DAR betekent een noodzakelijke overdracht van 5588 EUR van AGIV naar
het departement DAR (bestaande uit het standaard bedrag aan aankopen en investeringen
informatica van 3 personeelsleden, ten belope van de helft van 3 * 3750 EUR zoals normaliter
voorzien op de vroegere ba’s 12.39 en 74.06, zijnde 5625 EUR of 6 kEUR);
 De aanstelling van de vroegere directeur-generaal van de administratie AKV binnen het
departement COO tot administrateur-generaal van de EVA AGIV betekent een noodzakelijke
overdracht van het standaard bedrag aan aankopen en investeringen informatica van het
betrokken personeelslid van het vroegere departement COO naar AGIV (ten belope van de helft
van 3750 EUR zoals normaliter voorzien op de vroegere ba’s 12.39 en 74.06, zijnde 1875 EUR
of 2 kEUR);

•

5 KEUR indexatie;

•

6 kEUR aan nieuwe initiatieven:


5,625 KEUR voor de verdere uitbouw van het Gelijkekansenbeleid:
Voor de verdere uitbouw van het Gelijkekansenbeleid zullen 3 bijkomende personeelsleden (1
statutaire A1, 1 contractuele A1 en 1 statutaire B1) worden aangeworven voor:
- de implementatie en opvolging van het voorgenomen decreet inzake antidiscriminatie;
- de organisatie van het Europese Gelijkekansenjaar in Vlaanderen, in 2007;
- de versterking van de Open Coördinatiemethode voor het transversale
gelijkekansenbeleid in Vlaanderen;
- de invulling van het thema toegankelijkheid.
Het standaard bedrag aan aankopen en investeringen informatica van deze personeelsleden
bedraagt de helft van 3 * 3750 EUR zoals normaliter voorzien op de vroegere ba’s 12.39 en
74.06, zijnde 5625 EUR of 6 kEUR.

Basisallocatie 74.76: Aankopen en investeringen informatica IVA Studiedienst
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet
72
58
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De kredieten voor aankopen en investeringen informatica voor de IVA Studiedienst belopen 72 KEUR in GVK
en 58 KEUR in GOK:
•
72 KEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

Indexatie 0 KEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
72 kEUR vanuit pr 99.10 ba 74.06;
•

0 KEUR indexatie.

Basisallocatie 74.77: Aankopen en investeringen informatica IVA Interne Audit
2004
Krediet

Uitvoering

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet
29
23

De kredieten voor aankopen en investeringen informatica voor het IVA INTERNE AUDIT belopen 29 KEUR
in GVK en 23 KEUR in GOK:
•
29 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

Indexatie ten belope van 0 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
29 kEUR vanuit pr 99.10 ba 74.06;
•

0 KEUR indexatie.
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PROGRAMMA 90.2
BESTAANSMIDDELEN BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN HET TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

Begroot

2004
Uitvoering %

Begroot

2005
Uitvoering %

2006
Begroot bc

2007
Raming
0
0

Krediet

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
158.038
4.058
3.252
0
0

AO
TO

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Aangezien het hier een nieuw programma betreft is er nog geen historiek.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Zoals dat ook het geval is voor de andere bestaansmiddelenprogramma’s, zijn in het programma 90.2 de
kredieten ondergebracht die nodig zijn om de betrokken diensten, in casu het Vlaams ministerie voor
Bestuurszaken, toe te laten naar behoren te functioneren. Het gaat om kredieten voor de wedden van de
ambtenaren; kredieten voor de vorming van het personeel; kredieten voor allerlei werkingsuitgaven zoals het
woon-werkverkeer, de bijdrage in de hospitalisatieverzekeringen, medische controles, dienstverplaatsingen,
aankoop van kleine bureelbenodigdheden, enz.; kredieten voor aankoop van bureau- en informaticamateriaal.
Daarnaast omvat het programma ook kredieten die niet specifiek voor de werking van het beleidsdomein
Bestuurszaken bestemd zijn, maar die een organisatiebrede betekenis hebben en bedoeld zijn om het beleid
inzake Bestuurszaken te ondersteunen.
Het belangrijkste beleidsrelevante gegeven inzake Bestuurszaken is de implementatie in 2006 van de BBBreorganisatie (Beter Bestuurlijk Beleid) van de Vlaamse overheidsdiensten. Voor het beleidsdomein
Bestuurzaken zijn er naast het departement drie intern verzelfstandigde agentschappen opgericht: het IVA
Overheidspersoneel, het IVA Facilitair Management, en het IVA Binnenlands Bestuur. In 2007 zal werk
gemaakt worden van de omvorming van Jobpunt Vlaanderen tot een extern verzelfstandigd agentschap.
Alhoewel die reorganisatie reeds gedurende enkele jaren werd voorbereid, was in het verleden niemand direct
(emotioneel) betrokken partij. Met de opstart in 2006 is dat grondig veranderd: de toewijzing van de
individuele personeelsleden aan nieuwe entiteiten, de aanduiding van (al dan niet nieuwe) leidend ambtenaren
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voor die entiteiten, de verhuisoperaties naar nieuwe locaties, de (wijze van ) verdeling van budgetten, en dies
meer, moeten logischerwijze hun weerslag hebben. Vandaar dat in 2007 de nodige aandacht zal moeten besteed
worden aan het “verwerkingsproces” daarvan.
Dat “verwerkingsproces” heeft ondermeer betrekking op het “zich goed voelen in de organisatie”. Voor dat
laatste wordt tweejaarlijks een personeelspeiling georganiseerd door het agentschap voor Overheidspersoneel.
In principe staat die peiling los van de BBB-reorganisatie (ook in andere jaren wordt ze gehouden), maar in het
licht van de reorganisatie heeft ze op dit ogenblik toch een speciale betekenis. Aangezien dergelijke peiling
reeds in 2006 is doorgegaan, staat ze niet opnieuw op het programma in 2007. De resultaten van de peiling
van 2006 zullen evenwel begin 2007 verwerkt zijn, zodat er in de loop van dat jaar aandacht kan besteed
worden aan de maatregelen die eventueel moeten genomen worden om het werkklimaat in het kader van BBB
te verbeteren.
BBB impliceert ook de operationele autonomie van de onderscheiden entiteiten, die geformaliseerd wordt in
een beheersovereenkomst welke de rechten en de verplichtingen van de beide partijen (de functioneel bevoegde
minister enerzijds, en een agentschap anderzijds) vaststelt. Voor het opstellen van de beheersovereenkomsten is
er een eerstelijnsondersteuning door het departement van het betrokken beleidsdomein. Daarboven is er een
tweedelijnsondersteuning vanuit het beleidsdomein Bestuurszaken door – in wederzijds overleg – het
departement Bestuurszaken en het agentschap voor Overheidspersoneel.
Inzake kennisbeheer beoogt het gevoerde beleid de bevordering van de samenwerking en de uitwisseling van
kennis over de grenzen van de beleidsdomeinen heen. Middelen hiertoe zijn ondermeer intervisies en het
rekruteren van trainers onder het eigen personeel (in plaats van beroep te doen op externe trainers), waarbij het
ter beschikking stellen van interne trainers financieel gestimuleerd wordt door aan de betrokken diensten een
korting toe te kennen wanneer zij zelf intekenen op het algemeen vormingsaanbod; uitwisselingsprogramma’s,
zowel binnen de overheidssector als met de private sector; interne of externe coaching voor personeelsleden die
pro-actief willen werken aan hun verdere ontplooiing; het bevorderen van de interne know-how inzake
organisatieontwikkeling, ter vervanging van externe consultancy; een managementseminar voor het
middenkader voor de onderlinge uitwisseling van gedachten.
Een kwalitatieve dienstverlening moet afgestemd zijn op de wensen en de noden van de uiteindelijke
gebruikers. Hiervoor is het nodig om te beschikken over hun feedback. Ter ondersteuning van het bekomen van
die informatie is reeds in 2005 een raamovereenkomst gesloten met een externe partner, en werd in
samenwerking met het Instituut voor de Overheid een handleiding voor klantentevredenheidsmetingen
opgesteld. Een volgende stap zal zijn het uitwerken van generieke vragenlijsten per doelgroep (individuele
burgers, bedrijven, non profit organisaties, lokale besturen, en interne klanten), waaruit elke entiteit de voor
hem relevante modules kan gebruiken. Deze standaardisering zal het gebruiksgemak, de vergelijkbaarheid van
de resultaten (zowel intern als met andere overheden), en de onafhankelijkheid van private onderzoeksbureaus
bevorderen. Het agentschap voor Overheidspersoneel biedt hierbij de volle ondersteuning.
Om de kwaliteit te bevorderen zal een Vlaams secretariaat opgericht worden voor de promotie van het label
“Investors in People”, waarbij de mens en niet het proces het centraal element is in het kwaliteitsbeheer. Er zal
ook een innovatieprijs uitgereikt worden voor drie projecten die een dienst, werkwijze of product verbeteren en
die geselecteerd worden door een commissie; de winnaars zullen de Vlaamse overheid vertegenwoordigen op de
Belgische conferentie voor kwaliteit in overheidsdiensten.
Ook aan het bevorderen van de integriteit, het ethisch handelen en vier waardegebonden competenties
(klantgerichtheid, samenwerking, voortdurend verbeteren, en betrouwbaarheid) zal verder aandacht besteed
worden. Na de aanwerving van een coördinator en de oprichting van een commissie voor integriteitszorg,
zullen ook vertrouwenspersonen integriteitszorg aangesteld worden. Er zal werk gemaakt worden van de
opstelling van een algemene deontologische code voor de ganse Vlaamse overheid en van meer
entiteitspecifieke codes, die kunnen samengebracht worden in een deontologisch vademecum. Ook vorming
rond integriteitszorg, ondermeer door dilemmatraining, staat op het programma. Er zal tevens onderzocht
worden of systemen voor risicoanalyse toelaten integriteitsrisico’s te identificeren, en er zal een draaiboek
opgesteld worden voor crisiscommunicatie in geval zich toch integriteitschending zou voordoen.
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De interne mobiliteit is uitgebreid door het raamstatuut van 13 januari 2006 versoepeld. In dit kader wordt
ondermeer een herplaatsingspremie voorzien voor een dienst die een personeelslid ontvangt dat zijn vroegere
functie om medische, persoonlijke of functionele niet kan verderzetten. Er zal tevens onderzocht worden in
welke mate de mobiliteit tussen de Vlaamse overheid en lokale besturen kan gestimuleerd worden.
Binnen het departement Bestuurszaken is een Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming
opgericht die zijn aandacht toespitst niet alleen op arbeidsveiligheid en -gezondheid, maar ook op ergonomie,
arbeidshygiëne en psychosociaal welzijn. Deze dienst zal ondersteuning bieden aan alle beleidsdomeinen door
het aanbieden van een methodiek voor het opmaken van een globaal preventieplan en jaaractieplannen.
Het departement Bestuurszaken omvat ook de dienst Emancipatiezaken. Om bepaalde doelgroepen zoals
gehandicapten of allochtonen waarvoor de registratie onder de privacywetgeving valt, in kaart te kunnen
brengen, zal deze dienst het systeem van vrijwillige registratie uitbreiden naar alle beleidsdomeinen. Er worden
ook middelen voorzien om, voor de dertien ministeries, de arbeidsposten aan te passen voor mensen met een
handicap, ook al zijn zij nog niet alsdusdanig geregistreerd bij een externe instantie: een attest van de
arbeidsarts volstaat. De begroting voorziet tevens middelen voor rendementsondersteuning voor personen met
een arbeidshandicap. De ondersteuning van kansarmen door te voorzien in startbanen blijft een prioriteit, maar
het krediet hiervoor is gedecentraliseerd naar de verschillende beleidsdomeinen op basis van hun
personeelssterkte, en niet meer gecentraliseerd onder het programma Bestuurszaken.
Op 1 april 2006 is het nieuwe agentschap Facilitair Management opgestart. Dit agentschap staat ondermeer in
voor catering, schoonmaak, drukwerk, het afsluiten van voordelige raamcontracten voor facilitaire goederen en
diensten, en het technische en operationele beheer van de gebouwen van de Vlaamse administratie. Mede
dankzij de integratie van deze verschillende aspecten van het facilitaire beleid in één agentschap kunnen in
2007 de klantgerichtheid en het kwaliteitsdenken op een doelmatige manier verder uitgebouwd worden.
Efficiëntie, zuinigheid, ethisch aankopen en milieuvriendelijkheid, vormen daarbij de trefwoorden.
De entiteit ICT-Beleid (e-IB) binnen het departement Bestuurszaken wordt vanaf 2007 een dienst met
afzonderlijk beheer. Door deze beheersvorm krijgt e-IB de mogelijkheid in te staan voor het beheer van
voornamelijk een gemeenschappelijk bruikbare ICT-omgeving, die ter beschikking te stellen van de diverse
interne klanten, en de beheerskosten via een systeem van interne facturatie door te rekenen aan die klanten. Om
die manier blijft een schaalvoordeel en kostenefficiëntie bewaard, terwijl anderzijds de klant
geresponsabiliseerd wordt voor het gebruik van de omgeving.
Het verzekeren van de continuïteit van de ICT dienstverlening blijft de hoogste prioriteit. Hiermee verband
houdend zijn zowel proactief als reactief maatregelen nodig om rampen te vermijden (Business Continuity
Planning) of, als ze zich toch voordoen, adequaat op te vangen (Disaster Recovery Planning). Er moet
niettemin ook actie ondernomen worden om de steeds stijgende groei van de gebruikersbehoefte (inzake
netwerking, opslagcapaciteit, …) op te vangen, en tegelijk kostenbesparend te innoveren o.a. door hosting van
toepassingen en door serverconsolidatie. Er zal ook bijgedragen worden tot functionele verbeteringen en
innovatie door de uitbouw van Identity Management en Access Controle Management bij de ontsluiting van
toepassingen en gegevens, of door een verhoging van de mobiliteit van de gebruikers dank zij mobiele e-mail of
Wireless oplossingen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
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Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van alle basisallocaties van het programma
Bestuurszaken met hun overeenkomstig krediet.
PR

BA

LIBELLE

90.2 0105 INTERNE ARBEIDSMOBILITEIT EN DE VERGOEDING
VOOR WERVING VAN PERSONEN MET EEN
ARBEIDSHANDICAP MET RENDEMENTSVERLIES

NGK

122

90.2 1105 WEDDEN EN VERGOEDINGEN
UITWISSELINGSPROGRAMMA'S

174

90.2 1108 PENSIOENBIJDRAGEN (ARTIKEL 12 BIS, WET VAN 28
APRIL 1958)

4.804

90.2 1130 INTERDEPARTEMENTAAL KREDIET VOOR DE
UITSTAPPERS

2.112

90.2 1131 BEDIENAARS DER EREDIENSTEN EN MOREEL
CONSULENTEN

112

4.340

90.2 1172 WEDDEN EN TOELAGEN IVA FACILITAIR
MANAGEMENT

9.692
28.154

90.2 1190 WEDDEN BZ (EX 11.90 PR 99.10)

0

90.2 1201 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN MET UITSLUITING
VAN HUURGELDEN EN VORMING EN INFORMATICA

4.661

90.2 1209 UITGAVEN IN VERBAND MET HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT EN ORGANISATIE ONTWIKKELING EN
REORGANISATIESTUDIES

1.501

90.2 1210 BELEIDSVOORBEREIDENDE STUDIES INZAKE DE
BESTUURLIJKE ORGANISATIE, PERSONEELSBELEID
EN ANDERE OPDRACHTEN VAN HET DEPARTEMENT
BESTUURSZAKEN

501

90.2 1211 ALLERHANDE UITGAVEN IN HET KADER VAN DE
ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE

400

90.2 1240 UITGAVEN IN HET KADER VAN EMANCIPATIEZAKEN

164

90.2 1270 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT BZ
90.2 1271 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA
OVERHEIDSPERSONEEL

2.430
341

90.2 1272 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA FACILITAIR
MANAGEMENT

1.309

90.2 1273 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN IVA BINNENLANDS
BESTUUR

3.107

90.2 1277 INFORMATICAKREDIETEN DEPARTEMENT BZ

VRK

15.945

90.2 1171 WEDDEN EN TOELAGEN IVA OVERHEIDSPERSONEEL

90.2 1173 WEDDEN EN TOELAGEN IVA BINNENLANDS
BESTUUR

GOK

1.539

90.2 1104 WEDDEN, VERGOEDINGEN EN TOELAGEN AAN
PERSONEN TEWERKGESTELD IN HET KADER VAN
TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

90.2 1170 WEDDEN EN TOELAGEN DEPARTEMENT BZ

GVK

1.518

1.217

90.2 1278 INFORMATICAKREDIETEN IVA
OVERHEIDSPERSONEEL

316

253

90.2 1279 INFORMATICAKREDIETEN IVA FACILITAIR
MANAGEMENT

149

119

90.2 1280 INFORMATICAKREDIETEN IVA BINNENLANDS
BESTUUR

342

275
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NGK

90.2 3350 SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT BESTUURLIJKE
ORGANISATIE VLAANDEREN

1.143
716
52.659

90.2 4170 DOTATIE AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD

46

90.2 4173 DOTATIE AAN DE DIENST MET AFZONDERLIJK
BEHEER SCHOONMAAK

8.641

90.2 4174 DOTATIE AAN DE DIENST MET AFZONDERLIJK
BEHEER CATERING

5.914

90.2 6106 INVESTERINGSDOTATIE AAN DE DAB ICT

5.088

90.2 7401 AANKOOP VAN MACHINES, MEUBILAIR, MATERIAAL
EN VERVOERMIDDELEN

1.719

90.2 7470 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN DEPARTEMENT

137

90.2 7471 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA
OVERHEIDSPERSONEEL

28

90.2 7472 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA FACILITAIR
MANAGEMENT

126

90.2 7473 OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN IVA
BINNENLANDS BESTUUR

121

90.2 7477 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA
DEPARTEMENT BZ

455

366

90.2 7478 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
OVERHEIDSPERSONEEL

289

231

90.2 7479 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
FACILITAIR MANAGEMENT

360

288

90.2 7480 AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA IVA
BINNENLANDS BESTUUR

629

503

4.058

3.252

90.2

TOTAAL BELEIDSDOMEIN BZ

VRK

67

90.2 4103 DOTATIE AAN DE DIENST MET AFZONDERLIJK
BEHEER VOOR OVERHEIDSPERSONEEL
90.2 4139 WERKINGSDOTATIE AAN DE DAB ICT

GOK

225

90.2 3470 SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS
GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383
EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF
ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE
SCHIKKING
90.2 4101 SUBSIDIE AAN DE VZW SOCIALE DIENST VAN HET
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

GVK

158.038

Basisallocatie 01.05: Interne arbeidsmobiliteit en de vergoeding voor werving van personen met een
arbeidshandicap met rendementsverlies

NGK

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

2005 (*)
Krediet
Uitvoering %
1.672
1,96 %

2006 (*)
Krediet
1.693

2007
Krediet
1.539

(*) Programma 99.1
In het kader van de reorganisatie van de Vlaamse administratie en van de begrotingsstructuur wordt deze
basisallocatie overgenomen van het programma 99.1, enkel de libellé werd gewijzigd. Van het krediet 2006
wordt bovendien 171.000 euro overgeheveld naar een nieuwe basisallocatie 11.05. Het resterende krediet is

0
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aangepast aan de index, waardoor het voor 2007 op 1.539.000 euro is vastgesteld. Met dit krediet wordt de
realisatie van twee doelstellingen beoogd.
1) Loopbaanbegeleiding en vorming.
De basisallocatie 01.05 is bestemd om de interne arbeidsmobiliteit te stimuleren via de financiering van
loopbaanbegeleiding en vorming van ambtenaren die zich:
- om organisatorische, functionele of medische redenen in herplaatsing bevinden;
- of op eigen initiatief ervoor kiezen om hun loopbaan een nieuw elan te geven door op zoek te gaan naar een
andere functie in de Vlaamse overheid via loopbaanexamens en individuele trajecten en groepsprojecten voor
loopbaanontwikkeling.
Deze set van maatregelen past in een actief beleid van de Vlaamse overheid om voortdurend de efficiëntie van
haar werking en de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Hiervoor is een flexibele organisatie nodig
die in staat is om snel processen bij te sturen, te vernieuwen en af te bouwen. Personeel dat gemotiveerd is en
snel inzetbaar is in wijzigende of andere functies, is daarbij een noodzaak. Zorgen voor de juiste persoon op de
juiste plaats wordt een continu proces. Het bevorderen van de interne arbeidsmobiliteit op vraag van entiteiten
maar ook op spontaan initiatief van het personeelslid zelf is daarom cruciaal.
Op de basisallocatie 01.05 worden alle ontwikkelinitiatieven aangerekend die worden genomen in het kader
van herplaatsing met het oog op een toekomstige functie, dit in tegenstelling tot de DAB voor
Overheidspersoneel waar het gaat over algemene vormingskosten gelinkt aan de huidige functie van de
personeelsleden (wel is er een vraag van het agentschap om eventuele overschotten op deze basisallocatie op
een flexibele manier te kunnen herschikken naar het centrale vormingsbudget). De ontwikkelinitiatieven kunnen
zowel individueel als collectief zijn, bijvoorbeeld voor een groep personeelsleden in herplaatsing. Gelet op
ervaringen met loopbaanontwikkeling bij andere professionele organisaties (overheid en privé) is het
aangewezen om de kosten voor begeleiding en vorming in het kader van loopbaanontwikkeling (m.a.w. voor
herplaatsing in de ruime zin) te financieren via een centraal budget. Dit is absoluut noodzakelijk met het oog
op de implementatie van een stimulerend beleid inzake loopbaanontwikkeling.
Ook de benodigde middelen in het kader van de uitvoering van een pakket maatregelen inzake leeftijdsbewust
personeelsbeleid (meer specifiek over het stimuleren van ontwikkeling - punt 3.7) van het sectoraal akkoord
2005-2007 zijn voorzien op de basisallocatie (meer specifiek onder de rubrieken “individuele begeleiding
loopbaanontwikkeling” en “voorbereiding loopbaanexamens en –proeven”).
2) Rendementssubsidie
Om in 2007 de instroom mogelijk te maken van +/- 35 VTE personen met een arbeidshandicap met
rendementsverlies vraagt de minister van Bestuurszaken een budget van +/- 500.000 € extra
personeelsmiddelen. Dit budget maakt de opstart mogelijk van een systeem van rendementscompensatie van
personeelsleden met een handicap in de Vlaamse overheidsadministratie.
Op 12 maart 2004 besliste de Vlaamse regering tot een groeipad van het aantal personen met een
arbeidshandicap in het personeelsbestand. Het raamstatuut bepaalt dat er voorbehouden betrekkingen komen
voor personen met een zware arbeidshandicap.
De dienst Emancipatiezaken kreeg de opdracht om een beleidsvoorstel aan de minister te formuleren voor de
compensatie van rendementsverlies voor een aantal personen met een arbeidshandicap. De concrete uitwerking
is er nog niet, maar met deze aanpassing wordt reeds een voorstel gedaan om de nodige financiële middelen in
de begroting 2007 te voorzien.
Beleidsbrief bestuurszaken 2006, punt 5.2.2, Rendementondersteuning voor personen met een zware handicap.
Het op 10.02.2006 door de VR goedgekeurde “Gelijke kansen en diversiteit – plan 2006”: naar een evenredige
vertegenwoordiging van kansengroepen in de Vlaamse Overheid, bevat het opzetten van een dergelijk systeem
van rendementsondersteuning.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1510

1507

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Een dergelijke maatregel moet (in combinatie met andere maatregelen) volgende effecten hebben.
- Macro: een groei van het aantal mensen met een arbeidshandicap met rendementsverlies bij de Vlaamse
overheid.
- Meso: ondersteuning van de teams waarin deze personen met een arbeidshandicap zijn tewerkgesteld zodat
dezelfde output kan gerealiseerd worden en de drempel voor aanwerving verkleint.
- Micro: ondersteuning van de persoon met een arbeidshandicap in kwestie zodat hij/zij optimaal kan
functioneren en hetzelfde loon en dezelfde loopbaanperspectieven krijgt als de valide collega's.
Het bereiken van deze doelstellingen is te meten via de p&o-rapportering en de begeleidende
integratieprotocollen. Rapportering zal door de dienst Emancipatiezaken gebeuren.
De ondersteuning zal voornamelijk bestaan uit ondersteuning van collega’s of compensatie van
rendementsverlies, die kan opgevangen worden door bijkomende (tijdelijke) personeelsinzet.
Materiële meeruitgaven zijn daarentegen eerder beperkt omdat arbeidsgereedschap en arbeidspostaanpassingen
op zich grotendeels apart vergoedbaar zijn door de VDAB of het centrale budget arbeidspostaanpassingen in
de ministeries.
Andere kosten die kunnen voorkomen zijn: extra vorming en externe coaching, ADL-dienstverlening, ….
De entiteit dient dan zelf te regelen hoe de middelen gebruikt worden ter ondersteuning van het betreffende
team en persoon. De basisafspraken (grote lijnen) worden vastgelegd in een begeleidend integratieprotocol.
Naar analogie met de ondersteunende maatregelen in de private sector (Vlaamse Inschakelingspremie en
CAO26 die voor overheden niet van toepassing zijn) wordt een compensatie van (gemiddeld) 30% van de
loonkost voorzien.
Voor de gehele Vlaamse overheid bedraagt de geraamde kost: instroom van 35 nieuwe mensen met een
arbeidshandicap per jaar x 14.167 euro (geschatte loonkost/jaarbasis in 2007) = 495.839 Euro.
Schematisch kunnen de uitgaven met betrekking tot basisallocatie 01.05 voor 2007 dan als volgt worden
begroot:
Loopbaanbegeleiding en vorming:
- begeleiding herplaatsing
- individuele begeleiding loopbaanontwikkeling
- groepsprojecten loopbaanontwikkeling
- voorbereiding loopbaanexamens en –proeven
Rendementssubsidie
Totaal op b.a. 01.05

600.000
142.000
141.000
160.000
496.000
1.539.000

Basisallocatie 11.04: Wedden, vergoedingen en toelagen aan personen tewerkgesteld in het kader van
tewerkstellingsmaatregelen

NGK

2004 (*)
Krediet
Uitvoering %
9.557
97 %

2005 (*)
Krediet
Uitvoering %
9.725
95 %

2006 (*)
Krediet
9.920

2007
Krediet
122

(*) Programma 99.1
In het kader van de verdeling van de apparaatkredieten werd met ingang van de begroting 2007 beslist de
kredieten voor de startbaners toe te voegen bij de normale salariskredieten. Voor de 13 Vlaamse ministeries
resulteert dit in een verschuiving naar de overeenkomstige salariskredieten binnen de apparaatkredieten per
beleidsdomein. Voor de zelfstandige agentschappen die in het verleden startbaners tewerkstelden, werd hun
dotatie met het overeenkomstige bedrag verhoogd. Het saldo (122.000 euro) geldt voor de BIO’s zoals hierna
uiteengezet.

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1508

1511

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

De Vlaamse Regering keurde op 1 juli 2005 een actieplan goed voor meer stage- en werkervaringsplaatsen bij
de openbare besturen. Daarin werd een engagement genomen om gedurende de twee jaar dat het actieplan
loopt (de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007) 20 werkervaringsplaatsen te voorzien binnen de Vlaamse
overheid voor jongeren uit het deeltijds onderwijs. Het basisopzet was bovendien om na deze twee jaar het
aantal werkervaringsplaatsen nog uit te breiden. Aan werkervaringsplaatsen is er immers een groot tekort: van
de zowat 6.000 jongeren die deeltijds onderwijs volgen, vindt de helft geen geschikte werkervaringsplaats.
Vandaar de vraag vanuit Onderwijs dat ook de openbare sector een steentje zou bijdragen om een aantal
jongeren uit het deeltijds onderwijs te helpen voorbereiden op de arbeidsmarkt.
Voor de betaling van 20 werkervaringsplaatsen bij de Vlaamse overheid (via de
beroepsinlevingsovereenkomst) wordt er sinds 2006 op de basisallocatie 11.04 een bedrag van 120.000 euro
gereserveerd. Deze plaatsen werden na bemiddeling van de administratie Personeelsontwikkeling – nu
agentschap voor Overheidspersoneel - concreet bij volgende entiteiten ingevuld (oude benamingen entiteiten):
VOI: VLOR (1), VDAB (9), OVAM (1), Zeekanaal (1), VLM Brugge (1)
VWI: Instituut voor Natuurbehoud (2)
MVG: LIN-logistiek (1), LIN-natuur (2), Ondersteuning werking WVC (1), DAB Catering (1)
Jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs opnemen, vraagt van de ontvangende diensten heel wat
inspanningen qua begeleiding. Het rendement van betreffende jongeren is bovendien laag. Het
bemiddelingswerk dat nodig was om deze jongeren te kunnen plaatsen binnen de Vlaamse overheid was vrij
intens. Uit een evaluatievergadering met de ontvangende entiteiten blijkt dat zij de jongeren niet zouden
tewerkstellen als hiervoor niet een centraal budget beschikbaar zou zijn.
Het budget voor de BIO’s (op de basisallocatie 11.04) voor 2007 bedraagt 122.000 euro. Met dit bedrag
kunnen de 20 voorziene werkervaringsplaatsen verder betaald worden in het komende schooljaar en kan het
aangegane engagement worden nagekomen. Het resterende budget van de vroegere basisallocatie 11.04 werd in
2006 volledig gedepartementaliseerd.

Basisallocatie 11.05: Wedden en vergoedingen uitwisselingsprogramma’s

NGK

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
nvt

2005
Uitvoering %
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
174

Naar aanleiding van de verdeling van de bestaansmiddelen werd een nieuwe basisallocatie 11.05 gecreëerd
waarvan het budget (171.000 euro, verhoogd met 3.000 euro ingevolge indexaanpassing) gecompenseerd werd
op basisallocatie 01.05. De middelen van deze nieuwe basisallocatie zullen aangewend worden voor
weddensupplementen in het kader van uitwisselingsprogramma’s.

Basisallocatie 11.08: Pensioenbijdragen (artikel 12 bis, wet van 28 april 1958)

NGK

2004 (*)
Krediet
Uitvoering %
4.618
100 %

2005 (*)
Krediet
Uitvoering %
4.710
8,50 %

2006 (*)
Krediet
4.710

2007
Krediet
4.804

(*) Programma 99.1
In het kader van de reorganisatie van de Vlaamse administratie en van de begrotingsstructuur wordt deze
basisallocatie overgenomen van het programma 99.1.
De uitgaven die op deze begrotingspost aangerekend worden betreffen:
- art. 12bis §1: de pensioenaandelen van de door de geherstructureerde of afgeschafte openbare instellingen
gepensioneerde personeelsleden (pensionering vóór de afschaffing of herstructurering);
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- art. 12bis §2: de pensioenaandelen betreffende de vanuit geherstructureerde of afgeschafte openbare
instellingen naar de Diensten van de Vlaamse regering overgekomen personeelsleden die nà de overheveling
gepensioneerd worden (pensionering door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap).
Het krediet 2007 is gelijk aan dat van 2006, verhoogd met 2% index.
Voorlopig werd beslist de saldi van de kredieten 2006 over te dragen (cf. art. 9, §1 en art.10, §1 van het
begrotingsdecreet 2007). Er werd afgesproken dat tegen de begrotingscontrole 2007 zal nagegaan worden in
welke mate de uitgaven ter zake zullen evolueren, met name of de overgedragen saldi moeten worden
behouden.

Basisallocatie 11.30: Interdepartementaal krediet voor de uitstappers

NGK

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

2005 (*)
Krediet
Uitvoering %
13.598
100 %

2006 (*)
Krediet
8.598

2007
Krediet
2.112

(*) Programma 99.1
De Vlaamse regering besliste op 4 februari 2005 het uitstapkrediet af te zonderen in een aparte – uitdovendebasisallocatie van het programma 99.1, nl. basisallocatie 11.30. Dit krediet is uitgesplitst in departementale
celcodes. Deze basisallocatie wordt in het kader van de reorganisatie overgenomen van het programma 99.1.
Voor 2007 wordt de kost van de uitstapregelingen voor de 13 Vlaamse ministeries, met uitzondering van de
DAB’s, geraamd op 2.112 k euro.
Het verschil met de begroting 2006 is opgenomen in een provisioneel krediet.

Basisallocatie 11.31: Bedienaars der erediensten en moreel consulenten

NGK

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
nvt

2005
Uitvoering %
nvt

2006 (*)
Krediet
110

2007
Krediet
112

(*) Programma 99.1
De Vlaamse regering besliste op 29 april 2005 het krediet, bestemd voor de betaling van de bedienaars der
erediensten en moreel consulenten, af te zonderen in een aparte basisallocatie van het programma 99.1
basisallocatie 11.31. Deze basisallocatie wordt in het kader van de reorganisatie overgenomen van het
programma 99.1.
Het bedrag komt telkens voor de helft toe aan de beleidsdomeinen Landbouw en Visserij en Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin (aalmoezeniers voor de visserij en voor de gemeenschapsinstellingen).

1510

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1513

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Basisallocatie 11.70: Wedden en toelagen departement BZ
Basisallocatie 11.71: Wedden en toelagen IVA Overheidspersoneel
Basisallocatie 11.72: Wedden en toelagen IVA Facilitair Management
Basisallocatie 11.73: Wedden en toelagen IVA Binnenlands Bestuur

NGK 11.70

Krediet
nvt

NGK 11.71

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

NGK 11.72

2004
Uitvoering %
nvt
2004
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

NGK 11.73

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

2005
Uitvoering %
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
15.945

2005
Uitvoering %
nvt
2005
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt
2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
4.340
2007
Krediet
9.692

2005
Uitvoering %
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
28.154

Krediet
nvt

Krediet
nvt

Krediet
nvt

De basisallocaties 11.70, 11.71, 11.72 en 11.73 zijn nieuwe basisallocaties en omvatten gedeelten van
kredieten die tot 2006 waren opgenomen in programma 99.1, basisallocatie 11.xx en basisallocatie 11.04.
B.A.
Krediet 2006 na
begrotingscontrole
Overdracht naar Strategische
Adviesraad Bestuurszaken
(b.a. 41.70)
Index
Nieuw initiatief
TOTAAL NGK

11.70
15.249.000

11.71
4.178.000

11.72
9.502.000

11.73
27.407.000
-43.000

306.000
390.000

84.000
78.000

190.000

547.000
243.000

15.945.000

4.340.000

9.692.000

28.154.000

Het nieuw initiatief van basisallocatie 11.70 betreft een budgetverhoging van 298.000 euro voor het e-gov
team voor de personeelsuitbreiding met 2 A2 en 4 A1 functies, en een budgetoverheveling van het
beleidsdomein Onderwijs van 92.000 euro voor 2 A1 functies bij de Vlaamse Bouwmeester.
Het nieuw initiatief van basisallocatie 11.71 betreft een verhoging met 78.000 euro voor een leidinggevende
functie bij de sociale dienst.
Het nieuw initiatief van basisallocatie 11.73 betreft een budgetverhoging van 243.000 euro voor 6 extra
personeelsleden in het kader van inburgering (5 A1 en 1 B1). Door de goedkeuring van het nieuwe
inburgeringsdecreet wordt een veel grotere doelgroep beoogd en het beschikbare budget ongeveer
verdrievoudigd. De extra personeelskredieten worden voorzien om de continuïteit van de dossierbehandeling op
kwaliteitsvolle manier te kunnen garanderen en de uit de substantiële verhoging van het budget
Inburgeringsbeleid voortvloeiende evenredige verhoging van het werkvolume te kunnen opvolgen. Deze
basisallocatie bevat tevens de middelen van de vroegere basisallocatie 11.10 (gouverneurs, …) van het
programma 99.1.
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Basisallocatie 12.01: Algemene werkingskosten met uitsluiting van huurgelden, vorming en informatica

NGK

2004
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

2005
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

2006 (*)
Krediet
4.568

2007
Krediet
4.661

(*) Dit is het aandeel dat bij de verdeling van de apparaatkredieten in 2006 toegewezen is om centraal te
worden beheerd door het beleidsdomein Bestuurszaken ten behoeve van alle beleidsdomeinen. Het krediet van
het vroegere bestaansmiddelenprogramma is verschoven naar de overeenkomstige werkingskredieten per
beleidsdomein.
Dit budget wordt beheerd door het agentschap voor Facilitair Management en is bestemd voor de betaling van
een aantal facilitaire uitgaven waarvan bij de verdeling van de apparaatkredieten beslist werd dat deze centraal
moeten worden betaald, nl.: reprobel, telefonie (F2M), energie, verzending, diverse gebouwgebonden kosten
(o.a. afvalophaling). Daarnaast omvat dit budget ook de werkingsmiddelen die het agentschap ter beschikking
heeft voor de organisatie van dienstverlening op het vlak van reprocenters en verhuizingen. De stijging van het
budget is te wijten aan de gestegen energieprijzen en de indexering.

Basisallocatie 12.09: Uitgaven in verband met human resources management en organisatieontwikkeling
en reorganisatiestudies

NGK

2004 (*)
Krediet
Uitvoering %
5.443
37 %

2005 (*)
Krediet
Uitvoering %
3.807
60 %

2006 (*)
Krediet
1.980

2007
Krediet
1.501

(*) Programma 99.1
Deze basisallocatie wordt in het kader van de reorganisatie overgenomen van het programma 99.1, maar vanaf
2007 wordt dit budget gesplitst: nl. basisallocatie 12.09 voor de IVA (bedrag: 1.501.000 euro) en
basisallocatie 12.10 voor het departement (bedrag: 501.000 euro). Het totale budget voor HRM,
organisatieontwikkeling en reorganisatiestudies voor het departement Bestuurszaken en de IVA
Overheidspersoneel samen bedraagt dus voor 2007 2.002.000 euro. Ten opzichte van de vorige jaren is er een
sterke daling, die deels gecompenseerd wordt door de versterking van de interne capaciteit binnen
Bestuurszaken.
Het beleid inzake ‘human resources management en organisatieontwikkeling’ wordt deels gerealiseerd door
een interne capaciteit en deels via de inkoop van prestaties van externe adviesbureaus. Basisallocatie 12.09
beperkt zich tot de middelen voor deze externen.
De centrale capaciteit binnen Bestuurszaken is in hoofdzaak opgevat als (management)ondersteuning. Dit
wordt opgenomen door het Agentschap voor Overheidspersoneel. Het agentschap onderbouwt deze
managementondersteuning met brede know-how inzake Personeel & Organisatie, en wil functioneren als een
‘kenniskruispunt’ in de materie voor de ganse Vlaamse Overheid.
De inkoop van diensten bij externe adviseurs is voor het agentschap noodzakelijk in uiteenlopende situaties:
- De vraag naar ondersteuning vanuit de departementen en entiteiten van de Vlaamse Overheid overschrijdt op
een aantal terreinen de capaciteit van het agentschap. Daarom sluit het agentschap raamovereenkomsten af met
externe partners en fungeert voor dergelijke projecten hetzij louter als makelaar, hetzij als mede uitvoerder
samen met de externe partner. In beide gevallen ziet het Agentschap erop toe dat de externe partner voldoende
kwaliteit levert aan voordelige prijzen. Tevens ziet het Agentschap toe op de borging van de overdracht van
expertise naar de P&O medewerkers van de ondersteunde entiteit, en/of naar de eigen medewerkers.
- Dergelijke projecten zullen in vele gevallen gaan over organisatieontwikkeling in ruime zin, in het kader van
de inrichting van de organisatie en van verbeterprojecten (kwaliteitszorg). Het zal hierbij doorgaans gaan over
beperkte projecten met een duidelijke focus. Door deze sponsoring via het Agentschap versterkt met externe
adviseurs faciliteert de minister voor Bestuurszaken een performante Vlaamse overheid.
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- De cofinanciering van klantentevredenheidsonderzoek valt hier ook onder. Dergelijk onderzoek vergt
doorgaans de inzet van heel wat middelen op korte tijd, en deze piekbelastingen kan het Agentschap vooralsnog
zelf niet opnemen. In 2005 werd na een aanbestedingsprocedure (algemene offerteaanvraag met bekendmaking
in het Europees Publicatieblad) een overeenkomst (=bestellingsopdracht) afgesloten met een preferente partner.
De entiteiten van de Vlaamse Overheid kunnen hierop afnemen. Als aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden
voldaan is zal de minister van Bestuurszaken via het Agentschap een deel van het benodigde bedrag inbrengen
via deze basisallocatie.
- Sommige adviesopdrachten zijn sterk gespecialiseerd en het is niet aangewezen dat het Agentschap er zelf een
interne capaciteit voor ontwikkelt. Dit geldt bvb. voor de technische aspecten van diverse
personeelsonderzoeken zoals de personeelspeilingen en de ‘feedbackinstrumenten (zoals ‘bottom up feedback,
360° feedback ..).
- Voor sommige programma’s heeft het Agentschap voor Overheidspersoneel zelf behoefte aan ondersteuning
door gespecialiseerde externe adviseurs, vanuit de bezorgdheid minstens een extern klankbord te hebben bij
belangrijke beleidsuitvoerende programma’s. Zo vereist bvb. de introductie van de N-2 rang en de
zogenaamde experten functies vanuit het concept ‘functiefamilies’ een intern programmamanagement dat
vanuit de tweede lijn mee ondersteund wordt door gespecialiseerde externen. Hetzelfde kan gelden voor
initiatieven in zake de kwaliteitsborging van het PLOEG systeem (prestatiemanagement) of het leeftijdsbewust
personeelsbeleid.
Deze externe ondersteuning kan ook de vorm aannemen van communicatieadvies, bvb. bij de introductie van
vernieuwingen in het VLIMPERS systeem of bij de opstart van belangrijke programma’s.
- Op sommige terreinen is de beleidsuitvoering niet uitvoerbaar door interne consultants omwille van de positie
van externen. Dit geldt bijvoorbeeld voor coaching ondersteuning en voor de organisatie van een (bewust)
extern meldpunt voor klachten (over grensoverschrijdend gedrag in ruime zin).
Onderstaande tabel bevat de indicatieve cijfers over de verschillende P&O initiatieven voor 2007. In de loop
van de uitvoering van de begroting kunnen nog verschuivingen gebeuren in functie van de voortgang van de
geplande projecten of van eventuele nieuwe opportuniteiten.
Beleidsuitvoering
Ondersteuning organisatieontwikkeling en verbeterprojecten (vraaggestuurde projecten inzake bvb.
procesoptimalisatie, personeelsplanning, introductie Anders Werken, verbeterprojecten vanuit
integrale kwaliteit of vanuit een deelfacet zoals personeelstevredenheid, arbeidsklimaat, …)
Cofinanciering van klantentevredenheidsonderzoeken (a rato van 30% van de totale kost)
Technische ondersteuning bij personeelsonderzoek (personeelspeiling, feedback instrumenten,
cultuuronderzoek, …)
Tweedelijnsondersteuning voor het Agentschap bij de uitvoering van kritische programma’s zoals
loopbaanbeleid en competentiemanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid, invoering van nieuwe
functies in het kader hiervan, PLOEG kwaliteitsborging, etc..
Netwerking via organisatie van evenementen en conferenties en lidmaatschappen voor de Vlaamse
Overheid (vb. EFQM, CAF, Investors in People, …)
Communicatie ondersteuning (VLIMPERS, bij lancering programma’s, ..)
Ondersteuning planning en evaluatie topambtenaren
Coaching
Welzijnsprojecten en extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag
Totaal

420

320
100
130

60
50
320
41
60
1.501
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Basisallocatie 12.10: Beleidsvoorbereidende studies inzake de bestuurlijke organisatie, personeelsbeleid
en andere opdrachten van het departement Bestuurszaken

NGK

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
nvt

2005
Uitvoering %
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
501

De basisallocatie 12.10 is een nieuwe basisallocatie die afgesplitst werd van de basisallocatie 12.09. Het
budget voor basisallocatie 12.10 (beleidondersteuning en beleidsadviezen) voor 2007 bedraagt 501.000 euro.
Op de basisallocatie zullen de specifieke P&O aspecten van het departement van het Beleidsdomein Bestuurszaken in zijn opdracht van beleidsondersteuning worden aangerekend. Meer concreet wordt hierbij gedacht
aan externe ondersteuning bij volgende opdrachten:
- bij strategisch belangrijke beslissingen inzake P&O kan het nodig zijn een extern klankbord te organiseren
bovenop de werking van de Strategische Adviesraad (die veel ruimer gaat dan P&O);
- de eigen werking van de P&O beleidscel verdient op ad hoc basis ondersteuning, bij bepaalde projecten of
bvb. ook bij publicaties (cf. beleidsrapport Personeel & Organisatie).
Tevens werden een aantal taken voorlopig geplaatst in het departement en is daarvoor eveneens externe
ondersteuning aangewezen. Het gaat om de uitwerking van een functiewaarderingsmethodiek op maat van de
Vlaamse Overheid, evenals de eerste toepassingen ervan op de functiefamilies en op de referentiefuncties.
Inzake de ondersteuning van de selectie in eigen beheer is een beperkter budget voor licenties op een aantal
testbatterijen vereist.
Schematisch overzicht (bedragen in K euro)
Ondersteuning bij beleidskeuzes door externe adviseurs inzake bestuurlijke organisatie,
personeelsaangelegenheden, kwaliteitszorg, huisvesting, logistiek, informaticatechnologie,
vastgoed
Communicatie
Juridisch advies personeelsregelgeving
Functiewaarderingsinstrument en allocatietool in het kader van de functiefamilies, installatie
wegingscommissie, informatie- en communicatietraject, weging functiefamilies en
referentiefuncties, …
Recrutering en selectie. Selectietests
Totaal departement

201

50
15
145

90
501

Basisallocatie 12.11: Allerhande uitgaven in het kader van de arbeidsmarktcommunicatie

NGK

2004 (*)
Krediet
Uitvoering %
550
18 %

2005 (*)
Krediet
Uitvoering %
481
90,35 %

2006 (*)
Krediet
481

2007
Krediet
400

(*) Programma 99.1
Deze basisallocatie wordt in het kader van de reorganisatie overgenomen van het programma 99.1.
Het budget wordt met 86.000 euro verminderd. Dit bedrag wordt overgeheveld naar basisallocatie 33.50.

Basisallocatie 12.40: Uitgaven in het kader van emancipatiezaken

NGK

(*) Programma 99.1

2004 (*)
Krediet
Uitvoering %
195
54 %

2005 (*)
Krediet
Uitvoering %
178
99,28 %

2006 (*)
Krediet
180

2007
Krediet
164
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Deze basisallocatie wordt in het kader van de reorganisatie overgenomen van het programma 99.1.
Er wordt 18.000 euro overgeheveld naar de nieuwe DAB Overheidspersoneel (dotatie 41.03). Het budget 2007
wordt enkel geïndexeerd.

Basisallocatie 12.70: Algemene werkingskosten departement BZ
Basisallocatie 12.71: Algemene werkingskosten IVA Overheidspersoneel
Basisallocatie 12.72: Algemene werkingskosten IVA Facilitair Management
Basisallocatie 12.73: Algemene werkingskosten IVA Binnenlands Bestuur

NGK 12.70

2004
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

2005
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
2.430

NGK 12.71

2004
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

2005
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
341

NGK 12.72

2004
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

2005
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
1.309

NGK 12.73

2004
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

2005
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
3.107

De basisallocaties 12.70, 12.71, 12.72 en 12.73 omvatten kredieten afkomstig van het vroegere programma
99.1, basisallocaties 12.01, 12.08 en 12.10.
B.A.
Krediet na BC 2006
Overdrachten
Index
N.I.
TOTAAL NGK
In euro

12.70
2.385.000

12.71
338.000

12.72
1.296.000

12.73
3.064.000

-2.000
27.000
20.000
2.430.000

-1.000
4.000

-2.000
15.000

341.000

1.309.000

-6.000
34.000
15.000
3.107.000

De overdracht van 2.000 euro op basisallocatie 12.70 betreft een overdracht naar het steunpuntbudget op
basisallocatie 33.50. Het nieuw initiatief betreft rugzakjes voor personeelsuitbreiding voor het team e-gov
(15.000 euro) en het team van de Vlaamse Bouwmeester (5.000 euro).
De overdracht van 1.000 euro op basisallocatie 12.71 betreft een overdracht naar het steunpuntbudget op
basisallocatie 33.50.
De overdracht van 2.000 euro op basisallocatie 12.72 betreft een overdracht naar het steunpuntbudget op
basisallocatie 33.50.
Het krediet van basisallocatie 12.73 omvat ook de middelen op de vroegere basisallocatie 12.12 (gouverneurs,
…) van programma 99.1. De overdracht van 6.000 euro betreft een overdracht van 3.000 euro voor steunpunt
op basisallocatie 33.50, en een overdracht van 3.000 euro voor de Strategische Adviesraad op basisallocatie
41.70. Het nieuw initiatief betreft rugzakjes voor personeelsuitbreiding inburgering.
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Basisallocatie 12.77: Informaticakredieten departement BZ
Basisallocatie 12.78: Informaticakredieten IVA Overheidspersoneel
Basisallocatie 12.79: Informaticakredieten IVA Facilitair Management
Basisallocatie 12.80: Informaticakredieten IVA Binnenlands Bestuur

GVK 12.77
GOK 12.77

Krediet
nvt
nvt

2004
Uitvoering %
nvt
nvt

Krediet
nvt
nvt

2005
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt
nvt

2007
Krediet
1.518
1.217

GVK 12.78
GOK 12.78

Krediet
nvt
nvt

2004
Uitvoering %
nvt
nvt

Krediet
nvt
nvt

2005
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt
nvt

2007
Krediet
316
253

GVK 12.79
GOK 12.79

Krediet
nvt
nvt

2004
Uitvoering %
nvt
nvt

Krediet
nvt
nvt

2005
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt
nvt

2007
Krediet
149
119

GVK 12.80
GOK 12.80

2004
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt
nvt
nvt

2005
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt
nvt

2007
Krediet
342
275

De basisallocaties 12.77, 12.78, 12.79 en 12.80 zijn nieuwe basisallocaties en omvatten een gedeelte van de
decentrale ICT kredieten van het vroegere programma 99.1 op basisallocatie 12.39; het overige decentrale
gedeelte is verdeeld onder de 13 beleidsdomeinen.
B.A.
Budget 2006 na
begrotingscontrole
Index
Nieuw initiatief
TOTAAL GVK
TOTAAL GOK

12.77
1.479.000

12.78
312.000

12.79
147.000

12.80
322.000

17.000
22.000
1.518.000
1.217.000

4.000

2.000

316.000
253.000

149.000
119.000

4.000
16.000
342.000
275.000

In euro

Het nieuw initiatief op basisallocatie 12.77 betreft rugzakjes voor de personeelsuitbreiding van het team e-gov
en van het team van de Vlaamse Bouwmeester.
Het nieuw initiatief op basisallocatie 12.80 betreft rugzakjes voor personeelsuitbreiding inburgering.

Basisallocatie 33.50: Subsidie aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen

NGK

2004 (*)
Krediet
Uitvoering %
125
99 %

2005 (*)
Krediet
Uitvoering %
126
98,37 %

2006 (*)
Krediet
127

2007
Krediet
225

(*) Programma 99.1
Deze basisallocatie wordt in het kader van de reorganisatie overgenomen van het programma 99.1.
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Het budget 2006 van 128.000 euro wordt geïndexeerd met 3.000 euro tot 131.000 euro. Het wordt daarnaast
opgetrokken als volgt:
- een bedrag van 86.000 euro werd gecompenseerd op basisallocatie 12.11;
- een bedrag van 8.000 euro werd gecompenseerd op de basisallocaties 12.70, 12.71, 12.72 en 12.73.

Basisallocatie 34.70: Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams
Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk
zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking
2004 (*)
Krediet
Uitvoering %
744
85 %

NGK

2005 (*)
Krediet
Uitvoering %
687
76,80 %

2006 (*)
Krediet
653

2007
Krediet
67

(*) Programma 99.1 basisallocatie 34.02
Deze basisallocatie is een nieuwe basisallocatie in het kader van de reorganisatie. Ze komt overeen met de
vroegere basisallocatie 34.02 van het programma 99.1. Het krediet van het vroegere
bestaansmiddelenprogramma is verschoven naar de overeenkomstige schadevergoedingskredieten per
beleidsdomein.
De kredieten op deze basisallocatie zijn bestemd voor het uitbetalen van schadevergoedingen aan derden
waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384 lid 3 van het burgerlijk wetboek aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke
schikking.
Basisallocatie 41.01: Subsidie aan de VZW Sociale Dienst van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
2004 (*)
Krediet
Uitvoering %
1.408
100 %

NGK

2005 (*)
Krediet
Uitvoering %
1.217
100 %

2006 (*)
Krediet
1.232

2007
Krediet
1.143

(*) Programma 99.1
Deze basisallocatie wordt in het kader van de reorganisatie overgenomen van het programma 99.1.
Het bedrag van de subsidie aan de vzw Sociale Dienst van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
bedraagt in 2007 1.143.000 euro.
De subsidie wordt vanaf 2007 berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 31
december 2006. Voorlopig wordt vertrokken van het aantal op 31 december 2005 (met aanpassing van de
dotatie bij de begrotingscontrole 2007), op basis van de parameter van 52,83 euro (excl. index 2007) per
begunstigde. Wat de agentschappen betreft: elke entiteit die aansluit zal eveneens een vaste bijdrage betalen
van 52,83 euro per begunstigde (excl. index 2007). Bij de agentschappen zal voor de bijdrage 2007 ineens
worden gerekend met de aantallen per 31 december 2006. De indexraming 2007 bedraagt 1,5 %, die voor
75% wordt doorgerekend.
Schematische weergave van de inkomsten van de vzw Sociale Dienst:
Toelage 2007: 1.143.000 voor de 13 Vlaamse ministeries (Ovam en VMM worden opgenomen in de lijst van
aangesloten (bijdrageplichtige) agentschappen
Personeelsleden is inclusief uitstappers
Niet-actieven: gepensioneerden,
weduwen/weduwnaars
Totaal:

13.574
5.028
18.602 à 52,83 euro = 982.765
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euro
147.500 euro
12.715 euro
1.142.981 euro = 1.143.000 euro

Subsidie sporttoelagen
Index:
Algemeen Totaal

Opbrengsten vanwege de aangesloten agentschappen: 298.659,66 euro (uitgaande van een status quo)
Personeelsleden:
Niet-actieven:
Totaal
Index:
Algemeen Totaal

4.301
1.149
5.450 x 52,83 = 287.929,82 euro
3.239,21 euro
291.169,03 euro

Uit het begunstigdenbestand zal men een duidelijke aanrekening moeten kunnen weergeven van het aantal
personen waarvoor men een bijdrage moet betalen.
Deze nieuwe berekeningswijze is het gevolg van de onderhandelingen inzake de opstart van de nieuwe vzw
sociale dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel. Het decreet en het besluit zijn inmiddels op 14 juli 2006
principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.
De kredietwijziging t.o.v. 2006 is te wijten aan de overheveling van 103.000 euro naar OVAM, VMM, Dienst
voor de Scheepvaart en de EVA Waterwegen en Zeekanaal:
- Ovam en VMM. Door BBB zijn zij agentschappen met rechtspersoonlijkheid geworden, waardoor zij kunnen
opteren om al dan niet aan te sluiten bij de vzw sociale dienst, en desgevallend de bijdrage moeten betalen. De
bijdrage is bepaald op 52,83 euro per persoon (actief en niet actief, excl. index 2007). Het over te dragen
budget bedraagt:
VMM: 896 X 52,83 = 47.337 euro; incl. index 48.000
OVAM: 419 X 52,83 = 22.136 euro; incl. index 22.000
- Dienst voor de Scheepvaart voor de personeelsleden die zij via migratie (BBB) ontvangen hebben (toestand
1.11.2005)
55 X 52,83 = 2.906 euro; incl. index 3.000
- Eva Waterwegen en Zeekanaal: voor de personeelsleden die zij via de migratie (BBB) ontvangen hebben.
(Toestand 1.11.2005)
-554 X 52,83 = 29.268 euro; incl. index 30.000

Basisallocatie 41.03: Dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer voor Overheidspersoneel

NGK

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
nvt

2005
Uitvoering %
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
716

Het betreft een nieuwe basisallocatie in het kader van de reorganisatie.
Het Agentschap voor Overheidspersoneel wenst in het kader van de nieuwe organisatiestructuur van het
project Beter Bestuurlijk Beleid een Dienst met Afzonderlijk Beheer op te richten, namelijk de DAB voor
Overheidspersoneel.
Deze DAB is vooral bedoeld als een technisch middel dat moet toelaten de financieringsproblemen inzake
vorming en kinderopvang (interne facturatie) in de nieuwe BBB-structuur op te lossen.
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Ook in de beslissing van de Vlaamse regering van 23/12/2005 inzake de toekenning van apparaatskredieten
met het oog op de implementatie van BBB wordt deze problematiek als dusdanig erkend; tijdens alle volgende
fasen met betrekking tot de verdeling en toewijzing van de apparaatskredieten werd dit standpunt bevestigd.
Volgens §3 van het oprichtingsdecreet beschikt de DAB voor de uitvoering van haar activiteiten over haar
eigen inkomsten (enerzijds voor het vormingsgedeelte dat vanuit de andere beleidsdomeinen via interne
facturering terug naar de centrale entiteit Vorming vloeit, anderzijds via de ontvangen bijdragen van de ouders
in het kader van de kinderopvang), alsook over een jaarlijkse dotatie voorzien in het decreet houdende de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.
De jaarlijkse dotatie (in totaal : 716.000) is als volgt berekend:
- 690.000 euro (of 20% van basisallocatie 12.08 van het programma 99.1 na begrotingscontrole 2006)
vanwege het centraal vormingsbudget;
- 18.000 euro vanwege basisallocatie 12.40 van het programma 90.2. Het huidige begrotingsvoorstel voor
basisallocatie 12.40 houdt met deze overdracht rekening (op basisallocatie 12.40 wordt er naar aanleiding van
de begrotingsopmaak 2007 18.000 euro minder gevraagd).
- verhoogd met 8.000 euro indexering
In het kader van een ongewijzigd beleid worden voor de begrotingsopmaak 2007 zowel voor het (centrale) luik
vorming als voor de kinderopvang dezelfde bedragen als het lopende jaar vooropgesteld.
De centrale vormingsuitgaven zijn bestemd voor:
- ondersteunende activiteiten voor beleidsinitiatieven van de minister van Bestuurszaken;
- de managementontwikkelinitiatieven voor het top- en middenkaderminister;
- netwerkactiviteiten en lidmaatschappen van professionele P&O-organisaties ten behoeve van
vormingsverantwoordelijken van de Vlaamse overheid;
- train-the-trainer-programma’s voor interne trainers van de Vlaamse overheid;
- promotie, marktverkenning en verkenning van nieuwe methodieken voor het open vormingsaanbod.
Ook de motivering voor het benodigde bedrag inzake kinderopvang blijft hetzelfde: “Sinds 1997 organiseert
de dienst Emancipatiezaken tijdens de schoolvakanties kinderopvang voor de personeelsleden in vijf steden:
Antwerpen, Brussel (3 lokaties), Hasselt, Brugge en Gent. Om een kwaliteitsvolle kinderopvang te
organiseren moet er materiaal aangekocht te worden en activiteiten georganiseerd te worden. Benodigd
budget:18.000 euro".

Basisallocatie 41.39: Werkingsdotatie aan de DAB ICT

NGK

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
nvt

2005
Uitvoering %
nvt

2006 (*)
Krediet
52.073

2007
Krediet
52.659

(*) Dit is het aandeel dat bij de verdeling van de apparaatkredieten in 2006 toegewezen is voor centraal beheer
door de entiteit ICT-Beleid ten behoeve van alle beleidsdomeinen.
De basisallocatie 41.39 omvat het gedeelte van het krediet dat tot 2006 was opgenomen in het programma
99.1, basisallocatie 12.39 voor wat betreft het centraal beheerde krediet. Het betreft een nieuwe basisallocatie.
Dit budget wordt beheerd door de entiteit e-IB en is bestemd voor de betaling van een groot aantal ICTgerelateerde uitgaven (gemeenschappelijke ICT-omgeving) zoals algemene ondersteuning,
gebruikersinfrastructuur, de exploitatie van de basisinfrastructuur en infrastructuurprojecten. De stijging van
het budget is te wijten aan de indexering van 1,125%.
Om deze gemeenschappelijke exploitatiekosten in bedwang te houden en om aan de BBB-principes van
autonomie, responsabilisering, het in de praktijk zetten van schaalvoordeel, tegemoet te komen, is beslist tot de
oprichting van een DAB.
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Het vastleggingskrediet van de DAB ICT is als volgt samengesteld:
Zonder index
Centrale gedeelte dit wordt opgesplitst in:
* Algemene ondersteuning
* Gebruikersinfrastructuur
* Exploitatie basisinfrastructuur
* Infrastructuurprojecten
Decentrale gedeelte (dit is verdeeld over de 13 beleidsdomeinen)
Werkingskrediet DAB ICT

10.532.819
663.510
37.751.927
3.124.205
11.965.539
52.072.461

Met index
1,125%
10.651.313
670.974
38.176.636
3.159.352
12.100.151
52.658.276

Basisallocatie 41.70: Dotatie aan de Strategische Adviesraad

NGK

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
nvt

2005
Uitvoering %
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
46

Het betreft een nieuwe basisallocatie in het kader van de reorganisatie van het programma 99.1
Het krediet is afkomstig van een compensatie van 43.000 euro op basisallocatie 11.00, en een compensatie van
3.000 euro op basisallocatie 12.00.

Basisallocatie 41.73: Dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer Schoonmaak

NGK

2004 (*)
Krediet
Uitvoering %
7.448
100 %

2005 (*)
Krediet
Uitvoering %
7.630
100 %

2006 (*)
Krediet
8.291

2007
Krediet
8.641

(*) Deze nieuwe basisallocatie komt overeen met de vroegere dotatie op programma 99.1, basisallocatie 41.02

Basisallocatie 41.74: Dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer Catering

NGK

2004 (*)
Krediet
Uitvoering %
5.120
100 %

2005 (*)
Krediet
Uitvoering %
5.150
100 %

2006 (*)
Krediet
5.461

2007
Krediet
5.914

(*) Deze nieuwe basisallocatie komt overeen met de vroegere dotatie op programma 99.1, basisallocatie 41.09

Basisallocatie 61.06: Investeringsdotatie aan de DAB ICT

NGK

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
nvt

2005
Uitvoering %
nvt

2006 (*)
Krediet
5.013

2007
Krediet
5.088

(*) Dit is het aandeel dat bij de verdeling van de apparaatkredieten in 2006 toegewezen is voor centraal beheer
door de entiteit ICT-Beleid ten behoeve van alle beleidsdomeinen.
De basisallocatie 61.06 omvat het gedeelte van het krediet dat tot 2006 was opgenomen in programma 99.1,
b.a. 74.06 voor wat betreft het centraal beheerde krediet. Het betreft een nieuwe basisallocatie.
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Dit budget wordt beheerd door de entiteit e-IB en is bestemd voor de betaling van een groot aantal ICTgerelateerde uitgaven (gemeenschappelijke ICT-omgeving) zoals gebruikersinfrastructuur,
infrastructuurprojecten en applicaties. De stijging van het budget is te wijten aan de indexering van 1,5%.
Om deze gemeenschappelijke exploitatiekosten in bedwang te houden en om aan de BBB-principes van
autonomie, responsabilisering, het in de praktijk zetten van schaalvoordeel tegemoet te komen, is beslist tot de
oprichting van een DAB.
Het vastleggingskrediet van de DAB ICT is als volgt samengesteld:

Centrale gedeelte in dit budget: dit wordt opgesplitst in:
* Gebruikersinfrastructuur
* Gebruikersinfrastructuur voor personen met een handicap
* Infrastructuurprojecten
* Applicaties
Decentrale gedeelte (dit is verdeeld over de 13
beleidsdomeinen)
Investeringskrediet DAB ICT

Zonder index

Met index
1,5%

127.092
61.014
3.923.988
900.311
16.414.595

128.998
61.929
3.982.848
913.816
16.660.814

5.012.405

5.087.591

Basisallocatie 74.01: Aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen

NGK

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
nvt

2005
Uitvoering %
nvt

2006 (*)
Krediet
1.700

2007
Krediet
1.719

(*) Dit is het aandeel dat bij de verdeling van de apparaatkredieten in 2006 toegewezen is om centraal te
worden beheerd door het beleidsdomein Bestuurszaken ten behoeve van alle beleidsdomeinen. Het krediet van
het vroegere bestaansmiddelenprogramma is verschoven naar de overeenkomstige werkingskredieten per
beleidsdomein.
Dit budget wordt beheerd door het agentschap voor Facilitair Management en is bestemd voor de financiering
van de investeringsuitgaven in het kader van de uitvoering van het huisvestingsmigratieplan en de inrichting
van het VAC Antwerpen. Daarnaast omvat dit budget ook de middelen die het agentschap ter beschikking
heeft voor de o.a. de uitrusting van de reprocenters en verzendingsdiensten. De stijging van het budget is te
wijten aan de indexering.

Basisallocatie 74.70: Overige investeringsgoederen departement
Basisallocatie 74.71: Overige investeringsgoederen IVA Overheidspersoneel
Basisallocatie 74.72: Overige investeringsgoederen IVA Facilitair Management
Basisallocatie 74.73: Overige investeringsgoederen IVA Binnenlands Bestuur

NGK 74.70

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
nvt

2005
Uitvoering %
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
137

NGK 74.71

Krediet
nvt

2004
Uitvoering %
nvt

Krediet
nvt

2005
Uitvoering %
nvt

2006
Krediet
nvt

2007
Krediet
28

Krediet

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
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NGK 74.73

nvt
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nvt

2004
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt
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nvt

nvt

nvt

2005
Krediet
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt

126
2007
Krediet
121

De basisallocaties 74.70, 74.71, 74.72 en 74.73 zijn nieuwe basisallocaties en omvatten de kredieten van het
vroegere programma 99.1 op basisallocatie 74.01
B.A.
Budget 2006 na
begrotingscontrole
Index
Nieuw initiatief
TOTAAL NGK
In euro

74.70
120.000
2.000
15.000
137.000

74.71
28.000

74.72
124.000

74.73
104.000

0

2.000

28.000

126.000

2.000
15.000
121.000

Het nieuw initiatief van basisallocatie 74.70 betreft rugzakjes voor de personeelsuitbreiding van het team egov.
Het krediet van basisallocatie 74.73 omvat ook de middelen van de vroegere basisallocatie 74.03 (gouverneurs,
…). Het nieuw initiatief betreft rugzakjes voor de personeelsuitbreiding inburgering.

Basisallocatie 74.77: Aankopen en investeringen informatica departement BZ
Basisallocatie 74.78: Aankopen en investeringen informatica IVA Overheidspersoneel
Basisallocatie 74.79: Aankopen en investeringen informatica IVA Facilitair Management
Basisallocatie 74.80: Aankopen en investeringen informatica IVA Binnenlands Bestuur

GVK 74.77
GOK 74.77

Krediet
nvt
nvt

2004
Uitvoering %
nvt
nvt

Krediet
nvt
nvt

2005
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt
nvt

2007
Krediet
455
366

GVK 74.78
GOK 74.78

Krediet
nvt
nvt

2004
Uitvoering %
nvt
nvt

Krediet
nvt
nvt

2005
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt
nvt

2007
Krediet
289
231

GVK 74.79
GOK 74.79

Krediet
nvt
nvt

2004
Uitvoering %
nvt
nvt

Krediet
nvt
nvt

2005
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt
nvt

2007
Krediet
360
288

GVK 74.80
GOK 74.80

Krediet
nvt
nvt

2004
Uitvoering %
nvt
nvt

Krediet
nvt
nvt

2005
Uitvoering %
nvt
nvt

2006
Krediet
nvt
nvt

2007
Krediet
629
503

De basisallocaties 74.77, 74.78, 74.79 en 74.80 zijn nieuwe basisallocaties en omvatten een gedeelte van de
decentrale ICT kredieten van het vroegere programma 99.1 op basisallocatie 74.06; het overige decentrale
gedeelte is verdeeld onder de 13 Beleidsdomeinen.
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Budget 2006 na
begrotingscontrole
Index
Nieuw initiatief
TOTAAL GVK
TOTAAL GOK
In euro
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74.77
440.000

74.78
285.000

74.79
355.000

74.80
614.000

7.000
8.000
455.000
366.000

4.000

5.000

289.000
231.000

360.000
288.000

9.000
6.000
629.000
503.000

Het nieuw initiatief van basisallocatie 74.77 betreft rugzakjes voor de personeelsuitbreiding team e-gov en het
team van de Vlaamse Bouwmeester.
Het nieuw initiatief van basisallocatie 74.80 betreft rugzakjes voor personeelsuitbreiding inburgering.
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA
OF EVA
•
•
•
•

DAB OVERHEIDSPERSONEEL
DAB ICT
DAB SCHOONMAAK
DAB CATERING
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PROGRAMMA 90.2
DAB OVERHEIDSPERSONEEL
BEGROTING 2007 (in duizend euro)

ESR code
08.20
46.10
16.20
Totaal ontvangsten

ESR code

COFOG
code

11.0
12.11
74.22
Totaal uitgaven

ESR code

ONTVANGSTEN
Omschrijving
Overgedragen saldo
Dotatie PR.90.2 b.a. 41.03
Eigen inkomsten

2006

2007
0
716
1.420
2.136

UITGAVEN
Omschrijving

2006
GVK

2007
GOK

Personeelskosten
Werkingskosten
Investeringen

RESERVEFONDS - ontvangsten
Omschrijving
Overgedragen saldo
Toewijzing

GVK

GOK

0
2.136
0
2.136

2006

2007
0
0
0

Totaal ontvangsten

ESR code

COFOG
code

Totaal uitgaven
Saldo

RESERVEFONDS - uitgaven
Omschrijving
2006
GVK
GOK

0
1.600
0
1.600

2007
GVK

GOK

0
0

0
0

Het agentschap voor Overheidspersoneel wenst in het kader van de nieuwe organisatiestructuur van het project
Beter Bestuurlijk Beleid een Dienst met Afzonderlijk Beheer op te richten, namelijk de DAB voor
Overheidspersoneel.
Deze DAB is vooral bedoeld als een technisch middel dat moet toelaten om de financieringsproblemen inzake
vorming en kinderopvang (met interne facturatie) in de nieuwe BBB-structuur op te lossen.
Ook in de beslissing van de Vlaamse regering van 23/12/2005 inzake de toekenning van apparaatskredieten
met het oog op de implementatie van BBB wordt deze problematiek als dusdanig erkend (citaat: “In de
toekomst heeft de afdeling vorming die in BBB overgaat in de IVA Overheidspersoneel nog steeds als
opdracht vorming te organiseren voor alle entiteiten en daarbij raamovereenkomsten af te sluiten. Het in
groter getal kunnen organiseren van vorming is inderdaad kostenefficiënter en dus goedkoper. VOI’s
kunnen momenteel deelnemen aan de vorming van het MVG. Hiervoor ontvangen zij een factuur vanuit het
MVG, maar deze inkomsten komen terecht in de algemene middelen waaraan de afdeling Vorming niets
heeft. Deze situatie is niet langer houdbaar wanneer de vormingskredieten anders verdeeld worden dan dit
nu het geval is. Om deze raamovereenkomsten te financieren kan met variabele kredieten gewerkt worden –
dit vereist dat een begrotingsfonds wordt opgericht – dit kan best gebeuren bij een begrotingsronde”). Een
uitgebreide consultatieronde met diverse betrokkenen (de afdelingen Accounting en Budgettering, en de
Inspectie van Financiën) inzake deze problematiek heeft het agentschap Overheidspersoneel doen besluiten dat
het momenteel best mogelijke antwoord op deze problematiek de oprichting van een DAB is in plaats van een
begrotingsfonds.
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De DAB moet dus toelaten om:
- cursisten vanuit entiteiten van alle 13 beleidsdomeinen die zich wensen in te schrijven voor opleidingen
(zonder dat hiertoe een verplichting tot afname bij het agentschap voor Overheidspersoneel bestaat), hiervoor
een factuur te laten betalen (= inkomsten DAB);
- de externe leveranciers die de vorming verstrekken, te betalen (= uitgaven DAB).
Aldus is de DAB-structuur op dit vlak budgettair neutraal (in het concreet uitgewerkte begrotingsvoorstel zijn
ook de ontvangsten en uitgaven van de kinderopvang opgenomen, hiernavolgend). De ontvangsten en uitgaven
bestaan uit:
- Een dotatie.
Het centraal gedeelte van de basisallocatie 12.08 van het bestaansmiddelenprogramma 99.1 (690.000 euro, of
20% van het budget na begrotingscontrole 2006) is overgenomen als een dotatie op basisallocatie 41.03 van
programma 90.2.
Het resterende bedrag (18.000 euro) komt van de vroegere basisallocatie 12.40 van programma 99.1. Ook in
het begrotingsvoorstel voor basisallocatie 12.40 van programma 90.2 is met deze overdracht rekening
gehouden (op die basisalloctie wordt 18.000 euro minder gevraagd). In het verleden werd door de dienst
Emancipatiezaken dit bedrag als volgt gemotiveerd: "Sinds 1997 organiseert de dienst Emancipatiezaken
tijdens de schoolvakanties kinderopvang voor de personeelsleden in vijf steden: Antwerpen, Brussel (3
lokaties), Hasselt, Brugge en Gent. Om een kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren moet er materiaal
aangekocht te worden en activiteiten georganiseerd te worden. Benodigd budget:18.000 euro".
Door indexatie is de dotatie met 8.000 euro aangepast tot 716.000 euro.
- Eigen inkomsten.
40% (of 1.400.000 euro) van basisallocatie 12.08 na begrotingscontrole 2006. Dit is het vermoedelijke
gedeelte dat via interne facturering vanuit de beleidsdomeinen terug naar de entiteit Vorming vloeit.
Dit bedrag dient nog aangevuld te worden met de ontvangen bijdragen aan kinderopvang. Hiervoor wordt een
bedrag van 20.000 euro vooropgesteld. Deze inkomsten bedroegen 18.690 euro in 2005 in 2006 wordt het
bedrag geraamd op 19.500 euro; gezien de lichtjes stijgende tendens is een bedrag van 20.000 euro voor 2007
aannemelijk.
- Wat de uitgavenzijde betreft zijn er enkel werkingskosten om externe leveranciers te betalen, zowel voor
vorming als voor kinderopvang. Er zijn geen personeelskosten: deze blijven op de weddenkredieten van het
agentschap staan.
Gezien het een nieuw op te richten DAB betreft: is er geen overgedragen saldo, noch middelen die in het
reservefonds kunnen ingeschreven worden.
De hypothese is dat 75% van het vastgelegde krediet wordt geordonnanceerd.
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PROGRAMMA 90.2
DAB ICT
BEGROTING 2007 (in duizend euro)

ESR code
08.20
46.10
66.11
16.20
Totaal ontvangsten

ESR code
12.11
74.22

COFOG
code
01330
01330

03.20
01330
Totaal uitgaven

ESR code
08.20
08.30
Totaal ontvangsten

ESR code

COFOG
code

Totaal uitgaven
Saldo

ONTVANGSTEN
Omschrijving
Overgedragen saldo
Werkingsdotatie PR.90.2 b.a. 41.39
Investeringsdotatie PR.90.2 b.a. 61.06
Eigen ontvangsten

2006

2007
0
52.659
5.088
0
57.747

UITGAVEN
Omschrijving

2006
GVK

GOK

Werkingsuitgaven ICT
Investeringsuitgaven ICT
Totaal
Over te dragen saldo

RESERVEFONDS - ontvangsten
Omschrijving
Overgedragen saldo
Toewijzing

2007
GVK
52.659
5.088
57.747
0
57.747

2006

RESERVEFONDS - uitgaven
Omschrijving
2006
GVK
GOK

GOK
47.524
3.191
50.715
7.032
57.747

2007
0
0
0

2007
GVK

GOK

0
0

0
0

De entiteit ICT-Beleid (e-IB) heeft voor de begroting 2007 geopteerd om een DAB ICT als budgettaire
beheersvorm op te richten. Deze afgescheiden financiële beheersvorm moet gezien worden als uitloper van
BBB. Eén van de doelstellingen van deze oprichting is meer bepaald om kosten intern te kunnen doorrekenen
aan andere entiteiten, teneinde deze entiteiten te responsabiliseren en een schaalvoordeel te genereren.
De DAB ICT zal als interne ICT-dienstverlener belast worden met de inrichting, de innovatie en de exploitatie
van de gemeenschappelijk bruikbare ICT-omgevingen van de Vlaamse overheid.
De begroting van de DAB ICT wordt gestijfd door:
- dotaties ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, zowel een
werkingsdotatie als een investeringsdotatie. De werkingsdotatie betreft het centraal betaalde gedeelte van de
basisallocatie 12.39 van het programma 99.1. De investeringsdotatie betreft het centraal betaalde gedeelte van
de basisallocatie 74.06 van het programma 99.1.
- alle ontvangsten voortvloeiend uit het beheer en de exploitatie door de DAB ICT.
In een aanvangsfase moet de DAB ICT nog volledig gefinancierd worden vanuit de algemene
uitgavenbegroting, en wordt het bedrag van de dotaties afgestemd op de in de begroting van de DAB
ingeschreven uitgaven (m.a.w. afstemming op de GVK). Voor het volledig operationeel worden van de DAB
ICT is een overgangsperiode van 2 jaar voorzien, aangezien er o.a. inzicht moet worden bekomen in de
kostenstructuur (analytisch), en het toekennen van verdeelsleutels. Als dit kosteninzicht bekomen is, kan een
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rapportering gebeuren naar de klant van de gemaakte kosten, en kan een prijszetting gebeuren voor de door de
DAB verstrekte diensten.
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PROGRAMMA 90.2
DAB SCHOONMAAK
BEGROTING 2007 (in duizend euro)

ESR code
08.20
46.10
16.20
Totaal ontvangsten

ESR code

ONTVANGSTEN
Omschrijving
Overgedragen saldo
Dotatie PR.90.2 b.a. 41.73
Eigen inkomsten

UITGAVEN
Omschrijving

11.0

COFOG
code
01330

Personeelskosten

11.30

01330

Uitstapkosten

12.11

01330

Werkingskosten

74.22

01330

Investeringen

03.22
01330
Totaal uitgaven

ESR code
08.20
08.30
Totaal ontvangsten

ESR code

COFOG
code

Totaal uitgaven
Saldo

Over te dragen saldo

2006

2007

335
8.291
220
8.846

44
8.641
220
8.905

2006
GVK
GOK
6.032
6.032

2007
GVK
GOK
6.173
6.173

27

27

15

15

3.382

2.665

3.382

2.665

52

78

52

52

44
9.537

44
8.846

0
9.622

0
8.905

RESERVEFONDS - ontvangsten
Omschrijving
Overgedragen saldo
Toewijzing

2006

2007
349
0
349

349
0
349

RESERVEFONDS – uitgaven
Omschrijving
2006
GVK
GOK

0

2007
GVK

0
349

GOK

0

0
349

De dotatie voor de DAB Schoonmaak stijgt bij initiële begroting 2007 met 350.000 euro ten opzichte van
begrotingscontrole 2006. Dit is het gevolg van volgende evoluties van de ontvangsten en uitgaven.
Ontvangsten:
- er is een daling van het overgedragen saldo met 291 duizend euro;
- de eigen inkomsten worden geraamd op hetzelfde niveau als bij de begrotingscontrole 2006.
Uitgaven:
- het personeelsbudget stijgt met 141.000 euro, en dit volledig ingevolge de toegestane index;
- de uitstapkosten dalen met 12.000 euro;
- het investeringsbudget daalt met 26.000 euro op de GOK, en dit doordat bij de begrotingscontrole 2006
eenzelfde bedrag eenmalig werd ingeschreven voor het ordonnanceren van overgedragen verbintenissen van
2005.
- het werkingsbudget blijft status quo;
- het over te dragen saldo daalt met 44.000 euro.
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PROGRAMMA 90.2
DAB CATERING
BEGROTING 2007 (in duizend euro)

ESR code
08.20
46.10
16.20
Totaal ontvangsten

ESR code

ONTVANGSTEN
Omschrijving
Overgedragen saldo
Dotatie PR.90.2 b.a. 41.74
Eigen inkomsten

UITGAVEN
Omschrijving

11.0

COFOG
code
01330

Personeelskosten

11.30

01330

Uitstapkosten

12.11

01330

Werkingskosten

74.22

01330

Investeringen

03.22
01330
Totaal uitgaven

ESR code

Over te dragen saldo

2006

COFOG
code

Totaal uitgaven
Saldo

29
5.914
2.450
8.393

2006
GVK
GOK
4.703
4.703

2007
GVK
GOK
4.931
4.931

21

21

16

16

3.439

3.340

3.439

3.340

109

106

109

106

29
8.301

29
8.199

0
8.495

0
8.393

RESERVEFONDS - ontvangsten
Omschrijving
Overgedragen saldo
Toewijzing

2006

2007
59
0
59

Totaal ontvangsten

ESR code

2007

288
5.461
2.450
8.199

59
0
59

RESERVEFONDS - uitgaven
Omschrijving
2006
GVK
GOK

0

2007
GVK

0

GOK

0

59

0
59

De dotatie voor de DAB Catering stijgt bij initiële begroting 2007 met 453.000 euro ten opzichte van
begrotingscontrole 2006. Dit is het gevolg van volgende evoluties van de ontvangsten en uitgaven.
Ontvangsten:
- er is een daling van het overgedragen saldo met 259.000 euro;
- de eigen inkomsten worden geraamd op hetzelfde niveau als bij de begrotingscontrole 2006.
Uitgaven:
- het personeelsbudget stijgt met 228.000 euro, en dit ingevolge de toegestane index (88.000 euro), en de
bijkomende personeelskost na het huisvestingsmigratieplan (140.000 euro);
- de uitstapkosten dalen met 5.000 euro;
- het investeringsbudget blijft status quo;
- het werkingsbudget blijft status quo;
- het over te dragen saldo daalt met 29.000 euro.
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PROGRAMMA 90.4
BESTAANSMIDDELEN BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL
VLAANDEREN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
7.571
295
240

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten
Op de Vlaamse regering van 23 juni 2006 werd een akkoord bereikt over een uitsplitsing van het vroegere
bestaansmiddelenprogramma 99.1 tot op het niveau van de beleidsdomeinen. Een verdere verdelingsoefening
leidde tot een budgetverdeling tot op entiteitsniveau. De begrotingsopmaak 2007 is in die zin ook conform.
Het beleid dat de voorbije jaren werd ontwikkeld zal in 2007 verder worden gezet. De strikte budgettering van
de budgetten zal de respectieve budgetbeheerders er toe verplichten om doelmatig om te springen met de
beschikbare middelen. Meer dan ooit is het de uitdaging om enerzijds de reguliere werkingskosten onder
controle te houden en anderzijds de samendrukbare uitgaven tot het strikte minimum te beperken.
Het blijft de zorg om binnen de voorgestelde budgettaire context een kwalitatieve dienstverlening te
verstrekken, maar tegelijk de efficiëntie en de doeltreffendheid te bewaken.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie
Basisallocatie 11.70: Wedden en toelagen departement Internationaal Vlaanderen
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

De loonkosten voor het departement iV belopen 4.751 KEUR :
•
4.168 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

116 kEUR vanuit FIT en 103 kEUR vanuit Toerisme Vlaanderen;

•

Indexatie ten belope van 84 KEUR

2007
Krediet
4.751

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

•

1534

1531

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Ten slotte zijn er nieuwe initiatieven ten belope van 280 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
4.168 kEUR = 39 kEUR vanuit pr 99.10 ba 11.04 + 4.129 kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 11.21 (door de
overheveling van de administratie ABB vanuit het departement COO naar het departement iV) + 69
KEUR vanuit pr. 99.1 ba 11.26 en -69 KEUR overdracht naar FIT;
•

116 kEUR
Beleidsondersteuning Internationaal Ondernemen
In het kader van de uitbouw van de beleidsondersteuning inzake Internationaal Ondernemen binnen het
departement Internationaal Vlaanderen, worden er 2 personeelsleden van niveau A overgeheveld vanuit
het Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) naar het departement Internationaal
Vlaanderen. Deze overheveling van personeelsleden en hun respectievelijk budget vindt plaats binnen
het kader van Beter Bestuurlijk Beleid.
Budgettaire weerslag:
2 beleidsondersteuners niveau A: 116 kEUR (effectieve loonlast);
Dit bedrag wordt gecompenseerd op pr. 51.4 ba 41.05.
103 kEUR
Beleidsondersteuning toerisme
In het kader van de uitbouw van de beleidsondersteuning toerisme binnen het departement
Internationaal Vlaanderen, besliste de minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid en Toerisme om
3 personeelsleden van niveau A over te hevelen van Toerisme Vlaanderen naar het departement
Internationaal Vlaanderen.
De overheveling van het budget van 1 personeelslid is reeds gebeurd in kader van de begrotingscontrole
2006. Bijgevolg zullen er in het kader van de begrotingsopmaak 2007 de noodzakelijke budgettaire
middelen overgeheveld worden vanuit het gestegen krediet van Toerisme Vlaanderen naar het
departement Internationaal Vlaanderen voor de overige 2 personeelsleden.
Deze overheveling van personeelsleden en hun respectievelijk budget vindt plaats binnen het kader van
Beter Bestuurlijk Beleid.
Budgettaire weerslag:
2 beleidsondersteuners niveau A: 103 kEUR (effectieve loonlast)
Dit bedrag wordt voor 60 KEUR gecompenseerd door de stijging van de beleidsruimte toerisme en
voor 43 KEUR op pr. 49.2 ba 41.01.

•

280 kEUR aan nieuwe initiatieven:
1. Uitbreiding Vlaamse vertegenwoordiging te Warschau + uitdieping administratieve ondersteuning
bij de Vlaamse vertegenwoordiging .
In 2007 zal het departement internationaal Vlaanderen over ongeveer 1.800.000 euro meer
beleidsruimte kunnen beschikken. (vooral door stijging van de kredieten in het kader van de afspraken
rond de meerjarenbegroting).
Met dit geld zal onder meer een vertegenwoordiger in Warschau worden aangeduid en aangeworven.
De totale kost voor de aanwerving van deze vertegenwoordiger wordt geraamd op 150.000€ (loonkost,
privé-huisvesting, postvergoeding, mobiliteitsvergoeding, schoolkosten, verhuiskosten, enz). De
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vertegenwoordiger zal ondersteund worden door een (eveneens aan te werven) medewerk(st)er (niveau
B).
Ter ondersteuning van een aantal huidige Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland zal er in
2007 voorzien worden in extra administratieve ondersteuning. Concreet gaat het over de aanwerving
van 3 medewerk(st)ers van niveau B die in het land van tewerkstelling zullen aangeworven worden.
Budgettaire weerslag:
Vlaamse vertegenwoordiger niveau A2:
4 Ondersteuners niveau B:

60 kEUR
140 kEUR

2. Uitbreiding cel wapenexport
Vanaf 1 april 2006 wordt de cel wapenexport binnen het kader van BBB omgevormd naar een dienst
Controle Wapenhandel. Met het oog op de versterking van de landenadvisering, de opvolging van de
Europese en internationale besluitvorming, de opvolging van de “militaire projecten van de EU” en de
uitbouw van de controletaken, dient de dienst Controle Wapenhandel uitgebreid te worden met:
1 ambtenaar van niveau A1 jurist/controle
1 ambtenaar van niveau B1 controle
Budgettaire weerslag: 80 KEUR

Basisallocatie 11.71: Wedden en toelagen IVA Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
1.081

De loonkosten voor het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking belopen 1.081 KEUR :
•
952 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

Indexatie ten belope van 19 KEUR;

•

Nieuwe initiatieven ten belope van 110 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
952 kEUR = 4 kEUR vanuit pr 99.10 ba 11.04 + 798 kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 11.21 (door de
overheveling van een deel van administratie ABB vanuit het departement COO naar het agentschap +
150 KEUR voor 7 ex-VVOB werknemers waarvoor de nodige weddenkredieten werden voorzien in het
kader van de BC 2006);
•

19 KEUR indexatie;

•

110 kEUR aan nieuwe initiatieven


Werving van 2 A1 : 80.000 euro bedoeld voor ondersteuning AG en ondersteuning ICT (1) en
de versterking van cel “data en analyse” (1).
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De migratie van personeel uit aBB en VVOB gebeurde volgens het principe dat de
dossiersbehandelaars het dossier volgen.
Echter :
•
bepaalde dossier werden overgeheveld zonder de betrokken medewerker, omdathij/zij
slechts partieel de OS dossiers behandelde (bv. noodhulp) of het dossier nog in een
beleidsvoorbereidende fase was (bv. helpdesk import).
•
er werd geen personeel overgeheveld voor de inhoudelijke ondersteuning van de
administrateur-generaal m.b.t. HRM, vorming, communicatie, ICT... enz.
•
evenmin migreerde personeel voor het verzamelen en analyseren van gegeven m.b.t.
omgevingsanalyse, evolutie van de sector OS e.d.
•

Werving van 1 B1 : 30.000 euro bedoeld voor de versterking van het kantoor in Mozambique.
Sinds 2006 werd de samenwerking met Mozambique gevoelig uitgebreid. Daarnaast wordt de
vertegenwoordiger van het agentschap eveneens verantwoordelijk voor de opstart van de
samenwerking met Malawi. Teneinde de gestegen werklast op te vangen en de continuïteit te
verzekeren zal één lokale medewerker worden aangeworven.

Te compenseren uit OS-IV: 110.000 op prog 12.2 ba 43.02

Basisallocatie 11.72: Wedden en toelagen i.v.m. het project ugrading koningin Elisabethzaal en Vlaams
Europees Verbindingsagentschap
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
281

De loonkosten voor het Vlaams Europees verbindingsagentschap belopen 280.480 Euro of 281 KEUR :
•
281 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;

Basisallocatie 12.70: Algemene werkingskosten departement Internationaal Vlaanderen
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

De algemene werkingskosten voor het departement iV belopen 1.100 KEUR :
•
982 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

8 kEUR vanuit FIT en 5 kEUR vanuit Toerisme Vlaanderen;

•

10 KEUR indexatie;

•

Ten slotte zijn er nieuwe initiatieven ten belope van 95 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:

2007
Krediet
1.100
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•

982 kEUR = 22 kEUR vanuit pr 99.10 ba 12.08 + 7 kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 12.10 + 953 kEUR
(door de overheveling van de administratie ABB vanuit het departement COO naar het departement
iV);

•

8 kEUR
Beleidsondersteuning Internationaal Ondernemen
In het kader van de uitbouw van de beleidsondersteuning inzake Internationaal Ondernemen binnen het
departement Internationaal Vlaanderen, worden er 2 personeelsleden van niveau A overgeheveld vanuit
het Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) naar het departement Internationaal
Vlaanderen. Voor een derde personeelslid dat gedetacheerd wordt vanuit FIT naar het departement
worden ook de standaard algemene werkingsmiddelen voorzien.
Deze overheveling van personeelsleden en hun respectievelijk budget vindt plaats binnen het kader van
Beter Bestuurlijk Beleid.
Budgettaire weerslag:
2 beleidsondersteuners niveau A en 1 detachering: 8 kEUR (standaardkost algemene
werkingsmiddelen);
Dit bedrag wordt gecompenseerd op pr. 51.4 ba 41.05.

•

5 kEUR
Beleidsondersteuning toerisme
In het kader van de uitbouw van de beleidsondersteuning toerisme binnen het departement
Internationaal Vlaanderen, besliste de minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid en Toerisme om
3 personeelsleden van niveau A over te hevelen van Toerisme Vlaanderen naar het departement
Internationaal Vlaanderen.
De overheveling van het budget van 1 personeelslid is reeds gebeurd in kader van de begrotingscontrole
2006. Bijgevolg zullen er in het kader van de begrotingsopmaak 2007 de noodzakelijke budgettaire
middelen overgeheveld worden vanuit het gestegen krediet van Toerisme Vlaanderen naar het
departement Internationaal Vlaanderen voor de overige 2 personeelsleden.
Deze overheveling van personeelsleden en hun respectievelijk budget vindt plaats binnen het kader van
Beter Bestuurlijk Beleid.
Budgettaire weerslag:
2 beleidsondersteuners niveau A: 5 kEUR (standaardkost algemene werkingsmiddelen)
Dit bedrag wordt voor de ene helft gecompenseerd door de stijging van de beleidsruimte toerisme en
voor de andere helft op pr. 49.2 ba 41.01.

•

95 kEUR aan nieuwe initiatieven:
•

Uitbreiding Vlaamse vertegenwoordiging te Warschau + uitdieping administratieve ondersteuning
bij de Vlaamse vertegenwoordiging .

In 2007 zal het departement internationaal Vlaanderen over ongeveer 1.800.000 euro meer
beleidsruimte kunnen beschikken. (vooral door stijging van de kredieten in het kader van de afspraken
rond de meerjarenbegroting).
Met dit geld zal onder meer een vertegenwoordiger in Warschau worden aangeduid en aangeworven.
De totale kost voor de aanwerving van deze vertegenwoordiger wordt geraamd op 150.000€ (loonkost,
privé-huisvesting, postvergoeding, mobiliteitsvergoeding, schoolkosten, verhuiskosten, enz). De
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vertegenwoordiger zal ondersteund worden door een (eveneens aan te werven) medewerk(st)er (niveau
B).
Ter ondersteuning van een aantal huidige Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland zal er in
2007 voorzien worden in extra administratieve ondersteuning. Concreet gaat het over de aanwerving
van 3 medewerk(st)ers van niveau B die in het land van tewerkstelling zullen aangeworven worden.
Budgettaire weerslag:
De kosten aan te rekenen op basisallocatie 12.70 van het programma 90.4 voor tussenkomst in privéhuisvesting, postvergoeding, mobiliteitsvergoeding, schoolkosten en verhuiskosten wordt geraamd op
90 kEUR
•

Uitbreiding cel wapenexport

Vanaf 1 april 2006 wordt de cel wapenexport binnen het kader van BBB omgevormd naar een dienst
Controle Wapenhandel. Met het oog op de versterking van de landenadvisering, de opvolging van de
Europese en internationale besluitvorming, de opvolging van de “militaire projecten van de EU” en de
uitbouw van de controletaken, dient de dienst Controle Wapenhandel uitgebreid te worden met:
1 ambtenaar van niveau A1 jurist/controle
1 ambtenaar van niveau B1 controle
Daarenboven zullen de personeelsleden van de dienst Controle Wapenhandel vanuit hun opdracht
regelmatig buitenlandse zendingsopdrachten moeten uitvoeren.
Budgettaire weerslag:
De standaardkost werkingsmiddelen voor twee personeelsleden bedraagt 2 x 2.500 euro, hetzij 5 kEUR

Basisallocatie 12.71: Algemene werkingskosten IVA Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking
2004
Krediet

Uitvoering

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet
251

De algemene werkingskosten voor het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking belopen 251 KEUR:
•
163 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

Indexatie 3 KEUR;

•

Nieuwe initiatieven ten belope van 85 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
163 kEUR = 161 kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 12.01 (door de overheveling van een deel van
administratie ABB vanuit het departement COO naar het agentschap + 7 ex-VVOB werknemers
waarvoor de nodige algemene werkingskosten werden voorzien in het kader van de BC 2006) + 2
kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 12.08 (door de overheveling van een deel van administratie ABB vanuit het
departement COO naar het agentschap);
•

Indexatie 3 KEUR;
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85 kEUR aan nieuwe initiatieven:
Bij het samenstellen van de bestaansmiddelen voor VAIS in 2006 werden de werkingsmiddelen,
komend uit aBB/DIV via het departement COO/DAR, verdeeld op basis van de personeelskost van de
medewerkers migrerend uit aBB/DIV.
Voor de 7 ex-VVOB medewerkers en één aBB medewerker in Pretoria werden geen werkingsmiddelen
overgedragen. Deze werden immers in het verleden ook niet door aBB ten laste genomen, behoudens
via de toelage aan VVOB.


•

Werving van 2 A1 : 5000 euro (standaard bedrag algemene werkingsmiddelen) bedoeld voor
ondersteuning AG en ondersteuning ICT (1) en de versterking van cel “data en analyse” (1).
De migratie van personeel uit aBB en VVOB gebeurde volgens het principe dat de
dossiersbehandelaars het dossier volgen.
Echter :
•
bepaalde dossier werden overgeheveld zonder de betrokken medewerker, omdathij/zij
slechts partieel de OS dossiers behandelde (bv. noodhulp) of het dossier nog in een
beleidsvoorbereidende fase was (bv. helpdesk import).
•
er werd geen personeel overgeheveld voor de inhoudelijke ondersteuning van de
administrateur-generaal m.b.t. HRM, vorming, communicatie, ICT... enz.
•
evenmin migreerde personeel voor het verzamelen en analyseren van gegeven m.b.t.
omgevingsanalyse, evolutie van de sector OS e.d.
Werving van 1 B1 : 2500 euro (standaard bedrag algemene werkingsmiddelen) bedoeld voor
de versterking van het kantoor in Mozambique. Sinds 2006 werd de samenwerking met
Mozambique gevoelig uitgebreid. Daarnaast wordt de vertegenwoordiger van het agentschap
eveneens verantwoordelijk voor de opstart van de samenwerking met Malawi. Teneinde de
gestegen werklast op te vangen en de continuïteit te verzekeren zal één lokale medewerker
worden aangeworven.

Daarnaast brengt de opening van een kantoor in Mozambique en de uitbreiding van het werkgebied met
Malawi een verhoogde functioneringskost met zich mee.
Te compenseren uit OS-IV: 76 kEUR op prog 12.2 ba 43.02.

Basisallocatie 12.72: Algemene werkingskosten i.v.m. het project ugrading koningin Elisabethzaal en
Vlaams Europees Verbindingsagentschap
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

De algemene werkingskosten voor het Vlaams Europees verbindingsagentschap belopen 47 KEUR:
•
24 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

Indexatie 3 KEUR;

•

Transfert van 20 KEUR vanuit pr; 90.2 ba 12.00 (Bestuurszaken).

2007
Krediet
47
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Basisallocatie 12.75: Informaticakredieten departement Internationaal Vlaanderen
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
69
57

De informaticakredieten voor het departement iV belopen 69 KEUR in GVK en 57 KEUR in GOK :
•
55 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

6 kEUR vanuit FIT en 4 kEUR vanuit Toerisme Vlaanderen;

•

Ten slotte zijn er nieuwe initiatieven ten belope van 4 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
55 kEUR = vanuit pr 99.10 ba 12.39 (door de overheveling van de administratie ABB vanuit het
departement COO naar het departement iV);
•

6 kEUR
Beleidsondersteuning Internationaal Ondernemen
In het kader van de uitbouw van de beleidsondersteuning inzake Internationaal Ondernemen binnen het
departement Internationaal Vlaanderen, worden er 2 personeelsleden van niveau A overgeheveld vanuit
het Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) naar het departement Internationaal
Vlaanderen. Voor een derde personeelslid dat gedetacheerd wordt vanuit FIT naar het departement
worden ook de standaard algemene werkingsmiddelen voorzien.
Deze overheveling van personeelsleden en hun respectievelijk budget vindt plaats binnen het kader van
Beter Bestuurlijk Beleid.
Budgettaire weerslag:
2 beleidsondersteuners niveau A en 1 detachering: 3 x 1863 euro = 6 kEUR (standaardkost
werkingskosten informatica);
Dit bedrag wordt gecompenseerd op pr. 51.4 ba 41.05.

•

4 kEUR
Beleidsondersteuning toerisme
In het kader van de uitbouw van de beleidsondersteuning toerisme binnen het departement
Internationaal Vlaanderen, besliste de minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid en Toerisme om
3 personeelsleden van niveau A over te hevelen van Toerisme Vlaanderen naar het departement
Internationaal Vlaanderen.
De overheveling van het budget van 1 personeelslid is reeds gebeurd in kader van de begrotingscontrole
2006. Bijgevolg zullen er in het kader van de begrotingsopmaak 2007 de noodzakelijke budgettaire

1538

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1541

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

middelen overgeheveld worden vanuit het gestegen krediet van Toerisme Vlaanderen naar het
departement Internationaal Vlaanderen voor de overige 2 personeelsleden.
Deze overheveling van personeelsleden en hun respectievelijk budget vindt plaats binnen het kader van
Beter Bestuurlijk Beleid.

Budgettaire weerslag:
2 beleidsondersteuners niveau A: 2 x 1863 euro = 4 kEUR (standaardkost werkingskosten informatica)
Dit bedrag wordt voor de ene helft gecompenseerd door de stijging van de beleidsruimte toerisme en
voor de andere helft op pr. 49.2 ba 41.01.
•

4 kEUR aan nieuwe initiatieven:
Uitbreiding cel wapenexport
Vanaf 1 april 2006 wordt de cel wapenexport binnen het kader van BBB omgevormd naar een dienst
Controle Wapenhandel. Met het oog op de versterking van de landenadvisering, de opvolging van de
Europese en internationale besluitvorming, de opvolging van de “militaire projecten van de EU” en de
uitbouw van de controletaken, dient de dienst Controle Wapenhandel uitgebreid te worden met:
1 ambtenaar van niveau A1 jurist/controle
1 ambtenaar van niveau B1 controle
Budgettaire weerslag:
De standaardkost werkingskosten informatica voor twee personeelsleden bedraagt 3 x 2.000 euro,
hetzij 4 kEUR

Basisallocatie 12.76: Informaticakredieten IVA Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
26
21

De informaticakredieten voor het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking belopen 26 KEUR in
GVK en 21 KEUR in GOK:
•
26 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
26 kEUR = 26 kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 12.39 (door de overheveling van een deel van administratie
ABB vanuit het departement COO naar het agentschap + 7 ex-VVOB werknemers waarvoor de
nodige informaticakredieten werden voorzien in het kader van de BC 2006).

Basisallocatie 12.77: Informaticakredieten i.v.m. het project ugrading koningin Elisabethzaal en Vlaams
Europees Verbindingsagentschap
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet
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NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

1
1

De informaticakredieten voor het Vlaams Europees Verbindingsagentschap belopen 1 KEUR in GVK en 1
KEUR in GOK:
•
1 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10.

Basisallocatie 34.70: Schadevergoeding aan derden
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
5

De kredieten voor schadevergoeding voor derden belopen 5KEUR.
De kredieten op deze basisallocatie zijn bestemd voor het uitbetalen van schadevergoedingen aan derden
waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384 lid 3 van het burgerlijk wetboek aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke
schikking.

Basisallocatie 74.70: Overige investeringsgoederen departement Internationaal Vlaanderen
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
35

De overige investeringsgoederen voor het departement iV belopen 35 KEUR :
•
17 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

8 kEUR vanuit FIT en 5 kEUR vanuit Toerisme Vlaanderen;

•

Ten slotte zijn er nieuwe initiatieven ten belope van 5 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
17 kEUR = vanuit pr 99.10 ba 74.01 (door de overheveling van de administratie ABB vanuit het
departement COO naar het departement iV);
•

8 kEUR
Beleidsondersteuning Internationaal Ondernemen
In het kader van de uitbouw van de beleidsondersteuning inzake Internationaal Ondernemen binnen het
departement Internationaal Vlaanderen, worden er 2 personeelsleden van niveau A overgeheveld vanuit

1540

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1543

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

het Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) naar het departement Internationaal
Vlaanderen. Voor een derde personeelslid dat gedetacheerd wordt vanuit FIT naar het departement
worden ook de standaard algemene werkingsmiddelen voorzien.
Deze overheveling van personeelsleden en hun respectievelijk budget vindt plaats binnen het kader van
Beter Bestuurlijk Beleid.

Budgettaire weerslag:
2 beleidsondersteuners niveau A en 1 detachering: 8 kEUR (standaardkost overige
investeringsgoederen);
Dit bedrag wordt gecompenseerd op pr. 51.4 ba 41.05.
•

5 kEUR
Beleidsondersteuning toerisme
In het kader van de uitbouw van de beleidsondersteuning toerisme binnen het departement
Internationaal Vlaanderen, besliste de minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid en Toerisme om
3 personeelsleden van niveau A over te hevelen van Toerisme Vlaanderen naar het departement
Internationaal Vlaanderen.
De overheveling van het budget van 1 personeelslid is reeds gebeurd in kader van de begrotingscontrole
2006. Bijgevolg zullen er in het kader van de begrotingsopmaak 2007 de noodzakelijke budgettaire
middelen overgeheveld worden vanuit het gestegen krediet van Toerisme Vlaanderen naar het
departement Internationaal Vlaanderen voor de overige 2 personeelsleden.
Deze overheveling van personeelsleden en hun respectievelijk budget vindt plaats binnen het kader van
Beter Bestuurlijk Beleid.
Budgettaire weerslag:
2 beleidsondersteuners niveau A: 5 kEUR (standaardkost overige investeringsgoederen)
Dit bedrag wordt voor de ene helft gecompenseerd door de stijging van de beleidsruimte toerisme en
voor de andere helft op pr. 49.2 ba 41.01.

•

5 kEUR aan nieuwe initiatieven:
Uitbreiding cel wapenexport
Vanaf 1 april 2006 wordt de cel wapenexport binnen het kader van BBB omgevormd naar een dienst
Controle Wapenhandel. Met het oog op de versterking van de landenadvisering, de opvolging van de
Europese en internationale besluitvorming, de opvolging van de “militaire projecten van de EU” en de
uitbouw van de controletaken, dient de dienst Controle Wapenhandel uitgebreid te worden met:
1 ambtenaar van niveau A1 jurist/controle
1 ambtenaar van niveau B1 controle
Budgettaire weerslag:
De standaardkost overige investeringsgoederen voor twee personeelsleden bedraagt 2 x 2.500 euro,
hetzij 5 kEUR

Basisallocatie 74.71: Overige investeringsgoederen IVA Vlaams Agentschap Internationale
Samenwerking
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet
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NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

19

De overige investeringsgoederen voor het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking belopen 19
KEUR:
•
19 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
19 kEUR = 19 kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 74.01 (door de overheveling van een deel van administratie
ABB vanuit het departement COO naar het agentschap + 7 ex-VVOB werknemers waarvoor de nodige
overige investeringsgoederen werden voorzien in het kader van de BC 2006)

Basisallocatie 74.72: Overige investeringsgoederen i.v.m. het project ugrading koningin Elisabethzaal en
Vlaams Europees Verbindingsagentschap
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2007
Krediet
1

De overige investeringsgoederen voor het Vlaams Europees Verbindingsagentschap belopen 567 Euro of 1
KEUR.

Basisallocatie 74.73: Aankopen en investeringen informatica departement Internationaal Vlaanderen
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2006
Krediet

2007
Krediet
158
128

De kredieten voor aankopen en investeringen informatica voor het departement iV belopen 158 KEUR in GVK
en 128 KEUR in GOK:
•
143 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
•

6 kEUR vanuit FIT en 4 kEUR vanuit Toerisme Vlaanderen;

•

Indexatie 1 KEUR;

•

Ten slotte zijn er nieuwe initiatieven ten belope van 4 kEUR.

De kredieten zijn als volgt samengesteld:

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1542

1545

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

•

143 kEUR = vanuit pr 99.10 ba 74.06 (door de overheveling van de administratie ABB vanuit het
departement COO naar het departement iV);

•

6 kEUR
Beleidsondersteuning Internationaal Ondernemen
In het kader van de uitbouw van de beleidsondersteuning inzake Internationaal Ondernemen binnen het
departement Internationaal Vlaanderen, worden er 2 personeelsleden van niveau A overgeheveld vanuit
het Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) naar het departement Internationaal
Vlaanderen. Voor een derde personeelslid dat gedetacheerd wordt vanuit FIT naar het departement
worden ook de standaard algemene werkingsmiddelen voorzien.
Deze overheveling van personeelsleden en hun respectievelijk budget vindt plaats binnen het kader van
Beter Bestuurlijk Beleid.

Budgettaire weerslag:
2 beleidsondersteuners niveau A en 1 detachering: 3 x 1725 euro = 5 kEUR (standaardkost aankopen
en investeringen informatica);
Dit bedrag wordt gecompenseerd op pr. 51.4 ba 41.05.
•

4 kEUR
Beleidsondersteuning toerisme
In het kader van de uitbouw van de beleidsondersteuning toerisme binnen het departement
Internationaal Vlaanderen, besliste de minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid en Toerisme om
3 personeelsleden van niveau A over te hevelen van Toerisme Vlaanderen naar het departement
Internationaal Vlaanderen.
De overheveling van het budget van 1 personeelslid is reeds gebeurd in kader van de begrotingscontrole
2006. Bijgevolg zullen er in het kader van de begrotingsopmaak 2007 de noodzakelijke budgettaire
middelen overgeheveld worden vanuit het gestegen krediet van Toerisme Vlaanderen naar het
departement Internationaal Vlaanderen voor de overige 2 personeelsleden.
Deze overheveling van personeelsleden en hun respectievelijk budget vindt plaats binnen het kader van
Beter Bestuurlijk Beleid.
Budgettaire weerslag:
2 beleidsondersteuners niveau A: 2 x 1725 euro = 4 kEUR (standaardkost aankopen en investeringen
informatica)
Dit bedrag wordt voor de ene helft gecompenseerd door de stijging van de beleidsruimte toerisme en
voor de andere helft op pr. 49.2 ba 41.01.

•

5 kEUR aan nieuwe initiatieven:
Uitbreiding cel wapenexport
Vanaf 1 april 2006 wordt de cel wapenexport binnen het kader van BBB omgevormd naar een dienst
Controle Wapenhandel. Met het oog op de versterking van de landenadvisering, de opvolging van de
Europese en internationale besluitvorming, de opvolging van de “militaire projecten van de EU” en de
uitbouw van de controletaken, dient de dienst Controle Wapenhandel uitgebreid te worden met:
1 ambtenaar van niveau A1 jurist/controle
1 ambtenaar van niveau B1 controle

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B
Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

1546

1543

Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B

Budgettaire weerslag:
De standaardkost werkingskosten informatica voor twee personeelsleden bedraagt 2 x 2.000 euro,
hetzij 4 kEUR

Basisallocatie 74.74: Aankopen en investeringen informatica Vlaams Agentschap Internationale
Samenwerking
2004
Krediet

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

36
29

De kredieten voor aankopen en investeringen informatica voor het Vlaams Agentschap Internationale
Samenwerking belopen 36 KEUR in GVK en 29 KEUR in GOK :
•
36 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10;
De kredieten zijn als volgt samengesteld:
•
36 kEUR = 36 kEUR vanuit pr. 99.10 ba. 74.06 (door de overheveling van een deel van
administratie ABB vanuit het departement COO naar het agentschap + 7 ex-VVOB werknemers
waarvoor de nodige kredieten voor aankopen en investeringen informatica werden voorzien in het
kader van de BC 2006).

Basisallocatie 74.75: Aankopen en investeringen informatica i.v.m. het project ugrading koningin
Elisabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap
2004
Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet

2007
Krediet
5
4

De kredieten voor aankopen en investeringen informatica voor het Vlaams Europees verbindingsagentschap
belopen 5 KEUR in GVK en 4 KEUR in GOK
•
5 kEUR als aandeel in de verdeling van de centrale apparaatkredieten van pr 99.10.
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PROGRAMMA 90.7
BESTAANSMIDDELEN BELEIDSDOMEIN WELZIJN,
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
UITGAVEN

Krediet
NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Uitvoering %

Krediet

2005
Uitvoering %

2006
Krediet

2007
Krediet
70.568.000
2.929.000
2.342.000

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Als gevolg van de BBB-operatie worden de interdepartementale bestaansmiddelen verdeeld over de diverse
beleidsdomeinen. Binnen het beleidsdomein WVG worden deze middelen verder verdeeld over het departement
en 3 IVA’s.
De toegewezen middelen zijn afkomstig van de interdepartementele bestaansmiddelen, namelijk het aandeel van
WVG in deze middelen. Hieraan worden middelen toegevoegd vanuit de ex-VOI’s Kind en Gezin en Vlaams
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Als gevolg van de BBB-operatie worden
immers een aantal personeelsleden van deze entiteiten overgeheveld naar het ministerie van WVG. De
betreffende kredieten voor lonen en personeelsgebonden kosten worden bijgevolg overgeheveld naar het
ministerie. Bovendien wordt het personeel van de vzw Vlaamse Zorgkas overgeheveld naar het IVA Zorg en
Gezondheid waardoor de bestaansmiddelen eveneens toenemen (na compensatie op de dotatie aan het Vlaams
Zorgfonds).
Naast dit constante beleid wordt voor 2007 nog een extra budget van 139.000 euro voorzien voor enerzijds de
aanwerving van een webmaster Lokaal Sociaal Beleid (50.000 euro) en anderzijds voor de uitvoering van het
globaal plan in de sector Jongerenwelzijn (89.000 euro).
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PROGRAMMA 91.1
BESTAANSMIDDELEN BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU, NATUUR EN
ENERGIE
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

2004
Krediet
-

Uitvoering %
-

2005
Krediet
-

Uitvoering %
-

2006
Krediet
-

2007
Krediet
55.935
2.995
2.395
0
0

Basisallocatie 1100: Wedden en toelagen beleidsdomein LNE

Krediet

2004
Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

NGK
GVK
GOK

2006
Krediet
0

2007
Krediet
47.793

Er gaat 10.020 k.euro naar VMM op programma 61.1 – BA 41.46. Alsook komt er 92 k.euro bij voor VEA,
met compensatie afkomstig van Pr. 51.5 ba 3301 (38 k. euro) en ba 3302 (54 k.euro). Tevens komt er 250
k.euro bij vanuit OVAM, gecompenseerd op programma 61.1 ba. 61.43, en dit ter compensatie voor het feit
dat er in het kader van BBB 5 VTE verhuizen van OVAM naar de Afdeling Milieu-Inspectie van het
Departement LNE.
Basisallocatie 1200: Algemene werkingskosten beleidsdomein LNE

Krediet

2004
Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

NGK
GVK
GOK

2006
Krediet
0

2007
Krediet
6.263

Er gaat 1.110 k.euro naar VMM i.k.v. BBB (programma 61.1 ba 41.46).
Basisallocatie 1203: Allerhande uitgaven met betrekking tot duurzame ethisch verantwoorde en
milieubewuste zorgsystemen.

Krediet

2004
Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

NGK
GVK
GOK

Deze basisallocatie wordt omgezet tot begrotingsartikel 61.1 1206.

2006
Krediet
0

2007
Krediet
0
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Basisallocatie 1299: Informaticakredieten beleidsdomein LNE

Krediet

2004
Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

NGK
GOK

2006
Krediet
0

2007
Krediet
1.296
1.036

Er gaat in het kader van BBB 206 k.euro naar VMM (programma 61.1 – ba 41.46).
Basisallocatie 3470: Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het gewest
op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het burgerlijk wetboek aansprakelijk zijn
krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking.

Krediet

2004
Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

NGK
GVK
GOK

2006
Krediet
0

2007
Krediet
97

Er gaat in het kader van BBB 16 k.euro naar VMM (programma 61.1 – ba 41.46).
Basisallocatie 4170: Dotatie aan de stategische adviesraad

Krediet

2004
Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

NGK
GVK
GOK

2006
Krediet
0

2007
Krediet
1.069

2006
Krediet
0

2007
Krediet
713

Deze ba betreft de overheveling van begrotingsartikel 61.1 4102.
Basisallocatie 7400: overige investeringsgoederen beleidsdomein LNE

Krediet

2004
Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

NGK
GVK
GOK

Er gaat in het kader van BBB 122 k.euro naar VMM (programma 61.1 – ba 61.44).

Basisallocatie 7499: Aankopen en investeringen informatica beleidsdomein LNE

Krediet
GVK
GOK

2004
Uitvoering

2005
Krediet

Uitvoering

2006
Krediet
0

2007
Krediet
1.699
1.359

Er gaat in het kader van BBB 273 k.euro naar VMM (programma 61.1 – ba 6144). Tevens krijgt
VEA 7 k.euro extra. Dit surplus wordt gecompenseerd op programma 51.5 – ba 50.03.
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PROGRAMMA 91.3
BESTAANSMIDDELEN BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING,
WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED - RWO
.
Voor de versterking van de Vlaamse Wooninspectie wordt in 2007 een extra krediet van 404.000 euro
ingeschreven, goed voor de aanwerving van 10 bijkomende personeelsleden (3 niveau A1, 2 niveau B1 en 5
niveau C1).
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PROGRAMMA 99.1
INTERDEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN
DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN
1. ONTVANGSTEN

AO
TO

Begroot
1.011
2.000

2004
Uitvoering %
917,31%
137,20%

Begroot
1.825
2.000

2005
Uitvoering %
549,92%
88,30%

2006
Begroot bc
150
2.000

2007
Raming
0
0

2005
Uitvoering %
96,88%
99,71%
84,07%
23,14%

2006
Krediet
569.641
85.887
99.455
1.000
0

2007
Krediet

2. UITGAVEN

NGK
GVK
GOK
VRK
MACH

Krediet
587.212
79.683
98.133
3.780
0

2004
Uitvoering %
98,02%
99,83%
99,52%
23,00%

Krediet
587.310
85.821
109.368
4.310
0

0
0
30.600
0
0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING
Basisallocatie 12.03: Allerhande uitgaven m.b.t. duurzame ethisch verantwoorde en milieubewuste
zorgsystemen

GVK
GOK

Krediet
249
143

2004
Uitvoering %
100,00%
88,46%

Krediet
223
117

2005
Uitvoering %
36,99%
99,76%

2006
Krediet
223
223

2007
Krediet
0
100

Basisallocatie 12.39: Werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingen, variabele
communicatiekosten voor telecommunicatieprojecten

GVK
GOK

Krediet
74.450
94.450

2004
Uitvoering %
99,99%
100,00%

Krediet
70.973
90.000

2005
Uitvoering %
99,85%
90,03%

2006
Krediet
63.880
79.159

2007
Krediet

2006
Krediet
21.291
19.580

2007
Krediet

0
16.000

Basisallocatie 74.06: Aankopen en investeringen informatica

GVK
GOK

Krediet
14.143
24.516

2004
Uitvoering %
100,00%
100,00%

Krediet
14.374
19.000

2005
Uitvoering %
100,00%
56,87%

0
14.500
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De bestaansmiddelen werden in het kader van de reorganisatie van de Vlaamse Overheid verdeeld over de 13
nieuwe ministeries, met een bestaansmiddelenprogramma per beleidsdomein (de programma’s 90.1 tot en met
91.3).
Het interdepartementale programma 99.1 blijft enkel nog bestaan voor de afhandeling van verbintenissen die in
het verleden werden aangegaan op gesplitste kredieten en waarop nog betalingen moeten gebeuren, zodat er
enkel nog ordonnanceringskredieten op dit programma voorkomen. De historiek van alleen dit programma is
dus niet relevant als vergelijkingsbasis: de cijfers moeten vergeleken worden met de nieuwe programma’s van
de 13 beleidsdomeinen.

