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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Vlaanderen is een welvarende regio waar het aangenaam is om te leven en die alle
kansen biedt om te ondernemen. Om deze welvaart ook na COVID-19 te blijven
garanderen maak ik werk van een onderbouwd en ambitieus omgevingsbeleid met
concrete maatregelen. In het omgevingsbeleid waar ik voor sta, staat een betere
leefomgeving voor de burger centraal en zorgt het voor een duurzaam kader
waarin alle maatschappelijke doelstellingen kunnen gerealiseerd worden. Dat
vraagt een vernieuwde aanpak van de manier waarop wij onze kostbare ruimte
vandaag benutten ten behoeve van alle ruimtegebruikers en die ik vastleg in het
eerste Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Hierin vrijwaren we maximaal de open
ruimte en maken werk van een bouwshift. We realiseren slimme groei voor wonen,
leven en werken door kwalitatieve verdichtingen van het bestaand ruimtebeslag.
Door te investeren in alle soorten van groen in Vlaanderen versterken we onze
biodiversiteit en ecosysteemdiensten, leveren we extra kansen voor
natuurbeleving en verhogen we de leefbaarheid van onze steden en gemeenten.
Ik voorzie hiervoor in 2020 extra middelen om de start van de bouwshift en het
vrijwaren van de open ruimte te financieren: het vrijwaren van watergevoelige
openruimtegebieden; het verwerven, inrichten en effectief beheren van
bijkomende natuur; en de aanleg van bijkomend bos.
Daarnaast versterken we zowel de stedelijke omgeving als het platteland als een
diverse leefomgeving om te wonen, te werken en te ontspannen door te investeren
in leefbare steden en dorpen, een kwalitatieve leef- en werk omgeving, sociale
cohesie, landschap, open ruimte en klimaatadaptie-maatregelen. Geïntegreerde
gebiedsontwikkeling vanuit een gezamenlijke agenda en het realiseren van
strategische projecten zijn hierbij de motor voor ruimtelijke transformatie.
In het omgevingsbeleid staat een betere leefomgeving voor de burger centraal. De
basis hiervoor is natuurlijk het halen van de (internationaal) uitgezette
milieukwaliteitsdoelstellingen naar lucht, water en bodem. Naast de lopende
beleidsmaatregelen hiervoor investeer ik in 2020 extra middelen voor het
asbestafbouwplan. De omgevingskwaliteit is tevens bepalend voor de kansen op
behoud en herstel van onze biodiversiteit.
Ik heb, samen met mijn collega’s, de ambitie om Vlaanderen koploper te maken in
de circulaire samenleving. Een circulaire economie verzekert namelijk de
beschikbaarheid van schaarse grondstoffen, leidt tot innovatie én vermindert ons
energieverbruik en onze uitstoot, wat bijdraagt aan de realisatie van de
klimaatdoelstellingen. Een circulair waterbeleid verhoogt dan weer onze
weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte en
overstromingen én verbetert de waterkwaliteit.
Ik streef ernaar om besluitvormingsprocessen met betrekking tot omgeving sneller
en efficiënter te maken waarbij alle betrokken actoren toch maximaal kunnen
participeren. De COVID19-pandemie toont de noodzaak van investeringen in
digitalisering aan. Dit vormt dan ook een speerpunt van mijn beleid. De
omgevingsadministratie moet hét kenniscentrum worden voor alle informatie
inzake omgeving voor het ondersteunen van besluitvormingsprocessen en ten
behoeve van de bevolking en ondernemingen.
De hier voorliggende beleids- en begrotingstoelichting (BBT) naar aanleiding van
de begrotingsaanpassing 2020 geeft uitvoering aan de basisopties van het
regeerakkoord en de beleidsnota Omgeving 2019-2024.
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III. SAMENVATTING
Deze beleids- en begrotingstoelichting (BBT) heeft betrekking op alle activiteiten
en begrotingskredieten van het beleidsdomein Omgeving binnen de bevoegdheden
van het beleidsveld Omgeving en Natuur.
In de volgende tabel vindt u het overzicht terug van de totaliteit van de
begrotingskredieten die in deze BBT aan bod komen.
TOTAAL – OMGEVING EN NATUUR , excl. apparaatsuitgaven

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
560
95
655

TO
22.661
1.346
21.315

0
0
0

(duizend euro)
VAK
VEK
561.067
562.513
44.130
30.113
605.197
592.626

0
0

VAK
561.067
44.130

0

605.197

LO

PROGRAMMA QC – OMGEVING EN NATUUR

BO 2020
Bijstelling BA 2020

AO
560
95

BA 2020

655

-

TO
22.661
1.346
21.315

LO

(duizend euro)
VEK
562.513
30.113
592.626

Het beleidsveld Omgeving en Natuur omvat slechts 1 begrotingsprogramma
Omgeving en Natuur met begrotingscode QC. Deze 1-op-1 opzet zorgt voor een
transparant overzicht van de budgetten binnen dit beleidsveld.
De apparaatskredieten binnen programma QA die ingezet worden voor de
activiteiten van het departement Omgeving binnen het beleidsveld Omgeving en
Klimaat, worden afzonderlijk besproken onder deel V Apparaatskredieten van deze
BBT.
IV. BELEIDSVELD OMGEVING & NATUUR
Het beleidsveld Omgeving en Natuur omvat 8 inhoudelijke structuurelementen
(ISE), met begrotingscodes D t.e.m. O. Alle ISE maken deel uit van eenzelfde
begrotingsprogramma QC. Deze 1-op-1 opzet zorgt voor een transparant overzicht
van de taken en budgetten binnen dit beleidsveld.
Het beleidsveld Omgeving en Natuur omvat concreet activiteiten en budgetten
binnen volgende ISE:
- ISE D water;
- ISE E bodem en ondergrond;
- ISE F natuur en biodiversiteit;
- ISE G plattelandsbeleid;
- ISE H lucht;
- ISE J afval en materialen;
- ISE N omgevingsbeleid ruimte en milieu;
- ISE O themaoverschrijdend instrumentarium omgeving.
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1. ISE D WATER
Onder dit ISE vallen alle taken, doelstellingen en budgetten die verband houden
met het beleidsthema Water.
Concreet worden voornamelijk volgende doelstellingen ondersteund binnen dit
ISE:
-

-

DA en DY. De milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen inzake water via:
o het onderbouwen en afstemmen van het milieu- en waterbeleid en de
actieve verspreiding van de hieraan gerelateerde informatie;
o het inventariseren, meten en rapporteren over de verontreiniging en de
kwaliteit van water, over de toestand van het grondwater en de
onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen;
o het sturen van de verbetering van de kwaliteit van het water, van de
toestand van het grondwater en van de waterhuishouding langs
onbevaarbare waterlopen 1e cat. via adviesverlening en de aflevering
van erkenningen voor boorbedrijven;
o het vestigen en innen van de heffingen waterverontreiniging en
grondwaterwinning;
o het plannen en subsidiëren van de verdere uitbouw van de
infrastructuur voor sanering afvalwater en voor het beheer van de
infrastructuur van Polders en Wateringen;
o het verminderen van het risico op wateroverlast, verbeteren van de
ecologische toestand en zorgen voor een passende integratie in de
omgeving door het beheer van de onbevaarbare waterlopen 1e
categorie;
o het verzekeren als Waterregulator en als toezichthouder op de
waterketen dat Vlaanderen beschikt over een kwalitatief hoogstaande
en efficiënte drinkwatervoorziening en afvalwatersanering en bewaken
van de doelmatige besteding van de middelen;
o het uitvoeren van de kerntaken middels een efficiënt informatiesysteem,
kwaliteits-, kennis- en organisatiebeheer;
o het ondersteunen van de uitbouw en exploitatie van de
bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur via de ter beschikking
stelling van medewerkers aan de NV Aquafin;
o het besturen van de organisatie en organiseren van de interne werking
met het oog op een efficiënte uitvoering van de kerntaken.
DB en DY. Kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak van de mestproblematiek
in het nieuwe MAP;
DC. Zorgen voor een sluitende financiering van het waterbeleid op lange
termijn.

De beleidskredieten onder dit ISE hebben in hoofdzaak betrekking op:
-

de werking van de VMM en VLM (inclusief de lonen) toe te wijzen aan het ISE
Water;
de VMM-uitgaven:
o gericht op het operationeel beheer van watersystemen; het gaat hierbij
om taken die noodzakelijk zijn voor de veiligheid (beheer onbevaarbare
waterlopen, slibruimingen, rattenbestrijding, exotenbestrijding), voor
de bewaking en waarschuwing bij overstromingen, en tevens voor de
bewaking van de grondwaterkwaliteit door meting en concrete acties;
o voor het meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de
afvalwater-, oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit, evenals de
werking van het analytisch VMM-laboratorium;
o in het kader van de vestiging en de inning van de milieuheffing;
o in het kader van het economisch toezicht op de (boven)gemeentelijke
sanering en de WaterRegulator;
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in het kader van het ecologisch toezicht op de uitbouw en het beheer
van de saneringsinfrastructuur, inclusief het gegevensbeheer;
o voor
het
adviseren over
omgevingsvergunningsaanvragen
afvalwaterlozingen;
o in het kader van de coördinatie en de organisatie van de planning van
het integraal waterbeleid;
o voor het rapporteren over de toestand van het Vlaams Leefmilieu met
het Milieurapport Vlaanderen (MIRA);
- de VLM-uitgaven:
o gericht op de aanpak van de mestproblematiek en de uitvoering
van de mestactieplannen (inclusief de werking van de Mestbank);
o voor het uitvoeren van het mest gerelateerde onderzoek ter
onderbouwing van het mestbeleid;
o gericht op de advisering van oordeelkundige bemesting en de
begeleiding bij de land- en tuinbouwers in Vlaanderen zodat landen tuinbouwers beter op de hoogte zijn van de beste en
innovatieve landbouwpraktijken en deze toepassen;
- het uitkeren van het dividend van de NV Aquafin door de VMH.
o

1.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
In de volgende overzichtstabel wordt u een overzicht gegeven van de uitgaven die
binnen dit ISE ingeschreven werden via de begrotingsaanpassing 2020 op de
algemene uitgavenbegroting.
Deze tabel is exclusief de zeer omvangrijke kredieten voor ISE Water voorzien op
de begroting van de DAB MINAfonds (zie verder bespreking op artikelniveau).
WATER, MVG excl. DAB MINAfonds
VAK
BO 2020 evolutie BA 2020
ESR-uitgaven
(werking en toelagen
175
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
115.050
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
0
(PA); geen ESRimpact)
Totaal incl.
115.225
overflow
Overflow
0

(duizend euro)
VEK
BO 2020 evolutie BA 2020

0

175

175

0

175

455

115.505

115.351

455

115.806

0

0

0

0

0

455

115.981

0

0

455
0

115.680 115.526
0

0

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Binnen het ISE Water van de algemene uitgavenbegroting worden alle kredieten
als toelage overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij VMM, behalve 1
kleinere dotatie van 175 keuro aan de Internationale Schelde- en Maascommissie.
VMM ontvangt deze 115 miljoen euro aan toelagen in de VMM-begroting, waar deze
kredieten aan uitgavenzijde ESR-matig ingeschreven worden. De toelagen zijn
opgedeeld in een werkingstoelage (94 miljoen euro) en een investeringstoelage
(21 miljoen euro).
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Op het vlak van beleidskredieten (VAK) blijven de investeringskredieten in grote
lijnen constant t.o.v. de BO 2020, en nemen de werkingskredieten voor VMM licht
toe met 346 keuro (vooral) ingevolge de verhoging van de bijdrage aan de pool
der parastatalen en de endogene groei. Op de werkingstoelage worden daarnaast
meerdere generieke plus- en minbewegingen verrekend. Voor meer detail hierbij
wordt verwezen naar de bespreking van artikel QB0-1QCE2DW-IS (zie verder).
De volgende (meer gedetailleerde) budgettaire toelichtingen gaan niet dieper in op
de wijzigingen naar aanleiding van de generiek toegepaste indexatieregels en de
technische wijzigingen in het kader van overflow. Voor bijkomende toelichting
hierover wordt graag verwezen naar de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting.
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
ONTVANGSTENARTIKELEN
Niet van toepassing.
UITGAVENARTIKELEN
QB0-1QCE2DW-IS – VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM): WATER
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel ontvangt de VMM een werkingsdotatie van het departement
Omgeving ter financiering van haar algemene taken, en haar specifieke taken op
het vlak van het operationeel beheer van watersystemen, integraal waterbeleid,
uitbouw van meetnetten water en lucht, milieurapportering, economisch en
ecologisch toezicht.
Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
94.393
417
724
39
94.739
0

BA 2020 incl. overflow

94.739

(duizend euro)
VEK
94.393
417
724
39
94.739
0
94.739

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van CB0-1CBG2AB-PR
Naar QB0-1QCE5DW-IS

VAK
634
199
-109

VEK
634
199
-109

TOTAAL

724

724

-

Reden
Pool der Parastatalen
Endogene groei
Compensatie binnen
VMM-begroting

Het budget op dit artikel wordt recurrent verhoogd met 199 keuro als
bijdrage voor de endogene groei van het overheidspersoneel, en met 634
keuro als compensatie voor een stijging van de bijdragevoet aan de Pool der
parastatalen (van 43% naar 45%).
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-

Het budget op dit artikel wordt verlaagd met 109 keuro als gevolg van een
compensatie binnen de VMM-begroting. Op de investeringsbudgetten voor
water en lucht is er een tekort van respectievelijk 9 keuro (de aankoop van
debietmeters) en 100 keuro (de aankoop van apparatuur voor de bepaling
van de luchtkwaliteit). Dit kan worden opgevangen door herschikking vanuit
het werkingsbudget beleidsuitgaven water en beleidsuitgaven lucht.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Overdracht personeel aan
Aquafin
TOTAAL
-

VAK
39

VEK
39

39

39

Bij BO 2020 werd er vanuit dit artikel een budget overgedragen van 49 keuro
aan NV Aquafin. Dit voor het vervangen van het aan Aquafin ter beschikking
gesteld VMM-personeel dat op pensioen gaat. Deze overdracht wordt nu
geactualiseerd.

QB0-1QCE5DW-IS – VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM): WATER
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel ontvangt de VMM een investeringsdotatie van het departement
Omgeving ter financiering van haar algemene en specifieke taken op het vlak van
het operationeel beheer van watersystemen, integraal waterbeleid, uitbouw van
meetnetten water en lucht, milieurapportering, economisch en ecologisch toezicht.
Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
20.657
0
109
0
20.766
0

(duizend euro)
VEK
20.958
0
109
0
21.067
0

BA 2020 incl. overflow

20.766

21.067

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van QB0-1QCE2DW-IS
TOTAAL
-

VAK
109
109

VEK
109
109

Reden
Compensatie binnen VMM-begroting

Het budget op dit artikel wordt verhoogd met 109 keuro als gevolg van een
compensatie binnen de VMM-begroting. Op de investeringsbudgetten
verwerving van overig materieel beleid water en beleid lucht is er een tekort
van respectievelijk 9 keuro (de aankoop van debietmeters) en 100 keuro
(de aankoop van apparatuur voor de bepaling van de luchtkwaliteit). Dit kan
worden opgevangen door herschikking vanuit het werkingsbudget
beleidsuitgaven water en beleidsuitgaven lucht.
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1.1.2. DAB Minafonds
ONTVANGSTENARTIKELEN
QBX-2QCEADA-OW
VERHOGEN: WATER

–

DE

MILIEUKWALITEIT

VAN

DE

LEEFOMGEVING

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden de ontvangsten uit de heffing op de waterverontreiniging en
de heffing op de winning van grondwater begroot.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
62.609
2.445
65.054

TO
0
0
0

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De totale geactualiseerde raming voor de heffing op de waterverontreiniging en de
heffing op de winning van grondwater bedraagt 65.054 keuro. Hierna volgt een
overzicht van de ramingen van de verschillende heffingen voor 2020: de heffing
op de waterverontreiniging voor 37.558 keuro en de heffing op de winning van
grondwater voor 27.496 keuro.
De heffing op de waterverontreiniging stijgt met 2.225 keuro. De stijging is
voornamelijk te wijten aan het inkohieren van een hogere restheffing 2019 van de
zuivere en gemengde rioollozers ten opzichte van de raming bij BO 2020.
De heffing op de winning van grondwater stijgt met 220 keuro. Enerzijds is er een
daling van 1.000 keuro als gevolg van een verhoogd heffingsbedrag voor het
heffingsjaar 2019 verzonden in 2019. Anderzijds is er een stijging van 1.220 keuro
als gevolg van een stijgende heffing bij de watermaatschappijen en de zuivere
oppervlaktewaterlozers.
UITGAVENARTIKELEN
QBX-3QCE2DA-WT – DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN:
WATER
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit begrotingsartikel draagt de VMM bij aan de uitvoering van de
strategische doelstellingen omtrent het verhogen van de milieukwaliteit van de
leefomgeving voor het thema Water.
De VMM financiert rechtstreeks beleidsuitgaven (VAK) gericht op het uitvoeren van
het integraal waterbeleid. Dit omvangrijke budget wordt nagenoeg volledig ingezet
op de subsidiëring van de aanleg van gemeentelijke rioleringen en de bouw van
kleinschalige (individuele en private) waterzuiveringsinstallaties. Bij BA 2020 wordt
122.119 keuro VAK en 75.404 keuro VEK voorzien voor subsidiedossiers
ressorterend onder het oude subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1
februari 2002, d.i. voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen en de bouw van
kleinschalige (individuele en private) waterzuiveringsinstallaties, en het nieuwe
subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de
subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
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Daarnaast wordt voor de financiering van de StroomGebiedBeheerPlannen (SGBP)
een VAK van 4.816 keuro en een VEK van 3.816 keuro voorzien. Bij BA 2016 werd
hiervoor een eerste maal extra budget ingeschreven (2.450 keuro VAK en 450
keuro VEK). Bij de voorbereiding van de plannen voor de tweede periode 20162021 werden alle maatregelen geïnventariseerd die nodig geacht worden om de
goede toestand te realiseren. Voor 2020 is er een VAK van 4.816 keuro voorzien
voor concrete projecten die resulteren uit de projectwerking, gemotiveerd zijn als
actie of maatregel, en derhalve een meerwaarde opleveren in functie van het
realiseren van het doelbereik binnen de speerpunt- en aandachtsgebieden. Het
VEK van 3.816 keuro voor 2020 zal worden benut voor de vereffening van de reeds
vastgelegde investeringsprojecten 2016-2019.
Een subsidiekader werd opgesteld waarna de projecten konden ingediend worden.
Met deze projectoproep werd beoogd om de gevolgen van droogteperiodes in te
perken door het stimuleren van de aanleg van strategische watervoorraden, het
beschikbare water optimaal te (her)gebruiken,… Voor de periode 2020-2024 is de
VEK-behoefte van 420 keuro voor 2020 ingeschat op basis van verwachte
vereffeningen (420 keuro), voor de periode 2021 -2023 is telkens 20% van het
encours op 31/12/2019 ingeschat en het restbedrag is toegewezen aan 2024, het
laatste jaar waarin deze subsidie kan uitgekeerd worden.
Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow

VAK
127.119

(duizend euro)
VEK
79.824

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
-74
-110
126.935

0
-74
-110
79.640

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
126.935

0
79.640

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar GB0-1GCE2EC-WT

VAK
-74

VEK
-74

TOTAAL

-74

-74

-

Reden
Compensatie naar
welzijn

Het budget op dit artikel wordt verlaagd met 74 keuro in het kader van een
afspraak met Welzijn omtrent het rechtzetten van een generieke besparing
bij de begrotingsopmaak.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Compensatie voor
desindexatie op kredieten
DAB MINAfonds
TOTAAL
-

VAK
-110

VEK
-110

-110

-110

Het budget op dit artikel wordt verlaagd met 110 keuro als compensatie voor
de te verwerken desindexatie op de bij BO2020 toegekende
indexatiebudgetten voor de DAB MINAfonds.
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QBX-3QCE2DB-WT – KIEZEN VOOR EEN GEBIEDSGERICHTE AANPAK VAN DE
MESTPROBLEMATIEK IN HET NIEUWE MESTACTIEPLAN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanaf dit artikel worden de middelen voorzien in het kader van flankerende
maatregelen voor MAP6. De advisering van oordeelkundige bemesting en de
begeleiding bij de land- en tuinbouwers in Vlaanderen wordt geheroriënteerd zodat
land- en tuinbouwers beter op de hoogte zijn van de beste en innovatieve
landbouwpraktijken en deze toepassen. Kennisoverdracht is hierbij van het
grootste belang. Er wordt daarom ingezet op een performant en doeltreffend
voorlichtings- en begeleidingssysteem rond duurzame bemesting.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
2.068

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

-

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
50
0
2.018
0
2.018

VEK
2.728
-

0
50
0
2.678
406
3.084

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar QBX-3QCE2DY-IS

VAK
-50

VEK
-50

TOTAAL

-50

-50

-

Reden
Interne
compensatie
mestbeleid

Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel QBX3QCE2DY-IS ikv duurzame bemesting en geïntegreerd bodembeheer.

QBX-3QCE2DC-WT – SLUITENDE FINANCIERING VAN HET WATERBELEID OP
LANGE
TERMIJN
OVERDRACHT
AAN
DE
OPENBARE
WATERDISTRIBUTIENETWERKEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Om hun saneringsverplichting uit te voeren, hebben de drinkwatermaatschappijen
een overeenkomst met de NV Aquafin. De Vlaamse Regering kent een
werkingstoelage
omwille
van
het
algemeen
belang
toe
aan
de
drinkwatermaatschappijen. De rest van de vergoeding die aan Aquafin NV dient
betaald te worden, moeten de drinkwatermaatschappijen doorrekenen aan hun
klanten.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK

VEK

123.951

123.951

0
0
903

0
0
903

123.048

123.048

0

0

123.048

123.048

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Actualisatie
Aquafinfactuur
TOTAAL
-

VAK
-903

VEK
-903

-903

-903

Naar aanleiding van het periodieke Budgetoverleg met Aquafin en de
herraming van de inkomsten uit de bovengemeentelijke bijdrage wordt de
werkingstoelage 2020 voor de drinkwatermaatschappijen verlaagd met 903
keuro.

QBX-3QCE2DY-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel ontvangt de VLM een aanvullende dotatie vanuit de DAB MINAfonds
voor uitgaven in het kader van de mestactieplannen (MAP).
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK
869

BO 2020 incl. overflow

VAK
627

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
50
0
677

0
248
0
1.117

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
677

0
1.117

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van QBX-3QCE2DB-WT

VAK

VEK

50

50

Van QBX-3QCE2OC-WT
TOTAAL

198
50

(duizend euro)
Reden
Interne compensatie
mestbeleid
Analyse
vereffeningskalender

248
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-

Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel QBX3QCE2DB-WT voor de financiering van acties bij VLM op vlak van duurzame
bemesting en geïntegreerd bodembeheer.

-

Er wordt 198 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel QBX3QCE2OC-WT na analyse van de vereffeningskalender.

Voor de verdere bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de
bespreking van de begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon.
1.1.3. Overige entiteiten onder gezag
1.1.3.1. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
De Vlaamse Milieumaatschappij is een intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid, opgericht bij het decreet van 7 mei 2004 als rechtsopvolger
van de parastatale Vlaamse Milieumaatschappij bedoeld in artikel 32bis, § 1, van
de Oppervlaktewaterenwet.
Het agentschap oefent de taken uit zoals voorzien in de artikelen 10.2.2. en 10.2.3.
van het decreet algemene bepalingen milieubeleid. Het is de opdracht van de
Vlaamse Milieumaatschappij om voor de huidige en toekomstige generaties in
Vlaanderen de toestand van het milieu te beschrijven, om proper, aantrekkelijk en
voldoende water te waarborgen, om gezonde lucht te bewerkstelligen en om de
klimaatadaptatie mee te sturen.
De VMM oefent haar taken dus uit binnen 2 verschillende ISE: ISE D Water en ISE
H Lucht. De financiering van de taken die de VMM uitvoert, verloopt voornamelijk
via de artikels QB0-1QCE2DW-IS en QB0-1QCE5DW-IS, 2 artikels die in de
begroting conform de instructies integraal werden toegewezen aan het grootste
ISE binnen VMM: ISE D Water.
Hieronder worden enkel de kredieten besproken die onder ISE D Water
ressorteren. Voor de VMM-kredieten voor ISE Lucht wordt verwezen naar de
bespreking van de ISE H Lucht.
ISE D WATER
Ontvangsten
Via de artikels QB0-1QCE2DW-IS en QB0-1QCE5DW-IS ontvangt de VMM een
werkingsdotatie (QB0-1QCE2DW-IS) ten bedrage van 92.502 keuro VAK/VEK en
een investeringsdotatie (QB0-1QCE5DW-IS) ten bedrage van 19.632 keuro VAK
en 19.811 keuro VEK van het departement Omgeving ter financiering van haar
algemene taken, en haar specifieke taken op het vlak van het operationeel beheer
van watersystemen, integraal waterbeleid, uitbouw van meetnetten water,
milieurapportering, economisch en ecologisch toezicht.
Voor de terugbetaling van sociale vrijstellingen, moratoriumintresten,
rechtsplegingsvergoedingen en gearchiveerde ontvangsten in het kader van
milieuheffingen met betrekking tot oppervlaktewater en grondwaterbeheer
ontvangt de VMM een dotatie van 56 keuro vanuit het Minafonds (QBX-3QCE2DWIS).
Daarnaast genereert de VMM ook nog eigen ontvangsten zoals Europese
ontvangsten ten bedrage van 4.618 keuro, inkomsten voor het Fonds voor de
Waterhuishouding ten bedrag van 1.785 keuro en andere ontvangsten ten bedrage
van 3.449 keuro.
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Uitgaven
De werkingsuitgaven met betrekking tot het ISE Water hebben betrekking op:
-

de loonkosten: 63.564 keuro VAK/VEK;
de meetnetten afval- en oppervlaktewater: 3.067 keuro VAK/VEK;
het laboratorium: 1.351 keuro VAK/VEK;
het opstellen van het milieurapport: 562 keuro VAK/VEK;
technologisch onderzoek en studieopdrachten: 290 keuro VAK/VEK;
de inningskosten milieuheffing: 227 keuro VAK/VEK;
economisch en ecologisch toezicht: 341 keuro VAK/VEK;
de dienst reguleringsinstantie: 166 keuro VAK/VEK
de dienst stroomgebiedbeheer: 643 keuro VAK/VEK;
activiteiten door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW):
163 keuro VAK/VEK;
het operationeel waterbeheer (inclusief de uitgaven in het kader van het
Fonds voor de Waterhuishouding): 12.086 keuro VAK en 12.235 keuro VEK;
andere uitgaven zijn algemene uitgaven zoals vorming, bibliotheek,
reiskosten, kantoorkosten,… en de tegemoetkomingen aan polders en
wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten, ICTkosten, wagenkosten, communicatie met de doelgroepen, energiekosten en
geschillen: 15.266 keuro VAK/VEK.

De investeringsuitgaven met betrekking tot het ISE Water hebben betrekking op:
-

-

de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de
onbevaarbare waterlopen (integreren integraal waterbeheer op het terrein):
1.318 keuro VAK en 1.174 keuro VEK;
investeringsuitgaven in het kader van het operationeel waterbeheer van de
onbevaarbare waterlopen, van het grondwater en van het drinkwater (inclusief
de investeringen in het kader van het Fonds voor de Waterhuishouding):
14.997 keuro VAK en 16.813 keuro VEK;
de aankopen van rollend en varend materieel: 507 keuro VAK en 620 keuro
VEK;
duurzame aankopen voor het operationeel houden van het laboratorium en de
meetnetten afval- en oppervlaktewater: 1.119 keuro VAK/VEK;
duurzame aankopen van hardware: 1.200 keuro VAK en 1.326 keuro VEK;

-

de ontwikkeling van software: 4.191 keuro VEK en 2.468 keuro VAK/VEK;

-

algemene investeringsuitgaven: 58 keuro VAK en 69 keuro VEK.

-

-

Ten opzichte van BO 2020 is er geen bijkomende ESR-intering of saldo-opbouw.
Voor de bespreking van de kredietevolutie van de interne stromen naar de VMM
voor ISE Water wordt verwezen naar de besprekingen van de artikels QB01QCE2DW-IS en QB0-1QCE5DW-IS.
1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht
1.1.4.1. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) NV is een burgerlijke vennootschap met
handelsvorm. De VLM is opgericht bij decreet van 21 december 1988 als een
burgerlijke vennootschap op aandelen onder de vorm van een naamloze
vennootschap. De VLM heeft rechtspersoonlijkheid. Door het kaderdecreet
bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 is de VLM een publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap.
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Het agentschap heeft als missie bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen
van:
-

het milieubeleid, bedoeld in artikel 1.2.1, § 1, van het decreet algemene
bepalingen milieubeleid;
de ruilverkaveling, bedoeld in de wetgeving inzake ruilverkaveling van
landeigendommen;
de landinrichting, vermeld in het decreet van 28 maart 2014 betreffende de
landinrichting;
het decreet natuurbehoud;
het Mestdecreet van 22 december 2006;
het geïntegreerd plattelandsbeleid;
het grondbeleid van het eigen beleidsdomein;
het decreet Vlaamse Grondenbank.

De taken van het agentschap zijn:
-

-

de uitvoering van het mestbeleid, als bedoeld in het Mestdecreet van 22
december 2006;
de uitvoering van het beleid ter bescherming van de kwaliteit van de bodem
dat erop gericht is om die geschikt te maken of te houden voor zo veel
mogelijk bodemfuncties;
op verzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse regering, de
bevoegde agentschappen of, in voorkomend geval, de bevoegde lokale
besturen, zijn medewerking te verlenen aan de ondersteuning van de
algemene inrichting van het buitengebied en de open ruimte;
de uitvoering van het geïntegreerd plattelandsbeleid met uitzondering van
die aspecten die werden toegewezen aan andere agentschappen of tot een
ander beleidsdomein behoren;
een uniek loket beheersovereenkomsten voor de doelgroep landbouw op te
richten en te beheren;
op verzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse regering of de
bevoegde agentschappen, zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering
van het grondbeleid;
ondersteuning te geven aan het Agentschap Informatie Vlaanderen;
een gronddatabank uit te bouwen en te beheren.

De VLM oefent haar activiteiten uit onder ISE D Water, ISE N Omgevingsbeleid
Ruimte en Milieu, ISE G Plattelandsbeleid en ISE F Natuur en Biodiversiteit. De
financiering van de werking van de VLM verloopt voornamelijk via de toelageartikels
QB0-1QCE2NY-IS
(algemene
werking)
en
QB0-1QCE5NY-IS
(investeringstoelage). Deze 2 artikels worden in de begroting conform de
instructies integraal toegewezen aan het grootste ISE binnen VLM: ISE N
Omgevingsbeleid Ruimte en Milieu. Voor de bespreking van de kredietevolutie van
deze interne stromen naar VLM wordt verwezen naar de besprekingen van artikels
QB0-1QCE2NY-IS en QB0-1QCE5NY-IS.
Hieronder worden enkel de kredieten besproken die onder ISE D Water
ressorteren. Voor de VLM-kredieten binnen de andere ISE wordt verwezen naar de
bespreking van de betrokken ISE verder in deze BBT.
ISE D WATER
De verliezen van nutriënten vanuit bemesting en directe verliezen vanuit landbouw
naar het oppervlakte- en grondwater zijn nog steeds te hoog. In 2020 wordt een
evaluatie van het mestbeleid uitgevoerd en wordt nagegaan of en welke extra
maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteitsdoelstellingen te halen. Deze
evaluatie wordt ondersteund met de middelen voorzien voor het realiseren van de
onderzoeksagenda.
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De advisering van oordeelkundige bemesting en de begeleiding bij de land- en
tuinbouwers in Vlaanderen wordt geheroriënteerd zodat land- en tuinbouwers beter
op de hoogte zijn van de beste en innovatieve landbouwpraktijken en deze
toepassen. Kennisoverdracht is hierbij van het grootste belang. Er wordt daarom
ingezet op een performant en doeltreffend voorlichtings- en begeleidingssysteem
rond duurzame bemesting.
De verschillende instrumenten uit het mestbeleid worden doorgelicht naar hun
handhaafbaarheid. Hierbij wordt maximaal ingezet op digitale en onafhankelijke
betrouwbare gegevensbronnen waarbij de uitwisseling van gegevens maximaal
geautomatiseerd wordt. Door de toepassing van handhavingsmethodieken waarbij
ingezet wordt op informatiedeling, wordt de fraudedetectie geoptimaliseerd.
Ontvangsten
Er worden hiertoe in de VLM begroting 5.164 keuro (+ 3.119 keuro t.o.v. BO2020)
aan ontvangsten voorzien en 3.726 keuro (+ 713 keuro t.o.v. BO2020) aan
uitgaven. Dit heeft een effect van 1.439 keuro op het saldo.
De ontvangsten bestaan uit een geraamde 89 keuro ten gevolge verkoop van
goederen en diensten. Via begrotingsartikel QBX-3QCE2DY-IS wordt in een dotatie
voorzien voor uitgaven in het kader van het MAP (onderzoeken) van 627 keuro
VAK en 1.117 keuro VEK (+ 248 keuro t.o.v. BO2020). Vanuit de VMM wordt
voorzien in een inkomst van 320 keuro VAK en VEK in het kader van het recht van
voorkoop en de koopplicht Integraal Waterbeleid. Vanuit de Vlaamse Waterweg
wordt voorzien in een inkomst van 750 keuro VAK en VEK voor grondenbank
Sigma. De geraamde opbrengst uit de verkoop van gronden is 2.888 keuro (+
2.871 keuro t.o.v. BO2020).
Uitgaven
De uitgaven bestaan voor 1.067 keuro aan te betalen studies ten gevolge het
wetenschappelijk onderzoek MAP (+ 198 keuro t.o.v. BO2020). Met de middelen
van de partners in de grondenbankwerking wordt voor een geraamd bedrag van
2.114 keuro (+ 480 keuro t.o.v. BO2020) voorzien in kredieten voor
grondaankopen, vergoedingen en grond gerelateerde werkings- en projectkosten.
Er wordt een bedrag voorzien van 545 keuro (+ 35 keuro t.o.v. BO2020) voor uit
te betalen vergoedingen voor terugbetaling van bodemanalyses.
2. ISE E BODEM EN ONDERGROND
Onder dit ISE vallen alle maatregelen, taken, doelstellingen en budgetten van het
bodembeleid, in hoofdzaak vervat of gelinkt aan het bodemdecreet en VLAREBO.
Dit bodembeleid dient de kwaliteit van de bodem door bodemsanering en
bodembescherming te verzekeren, te behouden en te herstellen, zodat onze
bodems in de toekomst nog zoveel mogelijk functies kunnen uitoefenen en er nog
verschillende types landgebruik mogelijk blijven. We leveren via het bodembeleid
ook een bijdrage een circulaire economie en het klimaatbeleid.
Een eerste deel van de beleidskredieten in dit ISE is gekoppeld aan de werking van
de OVAM en hebben betrekking op de beleidsuitgaven gericht op de uitvoering en
verdere uitbouw van een doeltreffend bodembeleid en –instrumentarium, het
(ambtshalve) saneren van de historische en nieuwe bodemverontreiniging met
inbegrip van de zorg om verlaten terreinen waar mogelijk opnieuw een nuttige
functie te geven en het ondersteunen van onze partners. De focus ligt in 2020
voornamelijk op:
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Het garanderen van bodemkwaliteit via bodemsanering: het verderzetten van
de (ambtshalve) sanering i.f.v. de bodemdoelstelling 2036, de aanpak van
brownfieldconvenanten en de herontwikkeling van brown - en blackfields, de
ontzorging van particulieren en een gasoliefonds, ondersteuning van een
sectorale aanpak via overeenkomsten en fondsen zoals Tersana, een
kostenbatenanalyse ikv aanpak waterbodems, de verderzetting van de aanpak
van nieuwe verontreiniging en handhaving;
Bodemkwaliteit versterken via bodemzorg: onderzoek naar de impact van
emerging contaminants, de inventarisatie en onderzoek ikv diffuse
bodemverontreiniging, het secundair gebruik van bodemmaterialen ipv
primaire delfstoffen, een transparante grondverzetsregeling, circulaire
toepassing van bagger- en ruimingsspecie en het beheer van
restverontreiniging in functie van een circulair landgebruik;
Digitale ontsluiting van de bodeminformatie, de voorbereiding van een
kopersgarantie bij overdracht gronden met optimalisering van de kwaliteit van
de
gemeentelijke
inventarissen,
de
uitwisseling
met
het
grondeninformatieregister en de aanpassing van de retributie van het
bodemattest, kennisopbouw, onderzoek en de monitoring van de
bodemkwaliteit.

-

-

-

Een tweede deel van de beleidskredieten wordt aangewend voor het richten van
het beleid inzake bodembescherming op de bescherming van de bodem tegen
erosie, verontreiniging en verstoring, en het vrijwaren van de waardevolle bodems,
en op het beleid inzake de (diepe) ondergrond. Dit betreft specifieke werking van
het departement Omgeving inzake:
-

beleidsvoorbereidend onderzoek op het vlak van bodem en ondergrond, de
verdere uitbouw van de Databank Ondergrond Vlaanderen en de Vlaamse
geotheek;
de subsidiëring van erosiebestrijdingsmaatregelen en –instrumenten;
het Grindfonds.

2.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
In de volgende overzichtstabellen wordt u een meer gedetailleerd overzicht
gegeven van de uitgaven die binnen dit ISE ingeschreven werden in de
begrotingsaanpassing 2020.
Deze tabel is exclusief de omvangrijke kredieten voor ISE Bodem en Ondergrond
voorzien op de begroting van de DAB MINAfonds (zie verder bespreking op
artikelniveau).
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BODEM EN ONDERGROND, MVG excl. DAB MINAfonds
(duizend euro)
VAK
VEK
BO 2020 evolutie BA 2020 BO 2020 evolutie BA 2020
ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal incl.
overflow
Overflow

2.347

0

2.347

2.165

0

2.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.347

0

2.347

2.165

0

2.165

0

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Binnen het ISE Bodem en Ondergrond van de algemene uitgavenbegroting worden
alle kredieten die het departement Omgeving inzet voor Bodem en Ondergrond
gebundeld.
Op het vlak van beleidskredieten (VAK) gaat het in hoofdzaak over de subsidies
voor erosiebestrijdingsmaatregelen (1.653 keuro), de middelen voor de werking
van de Databank Ondergrond Vlaanderen en de Vlaamse geotheek (399 keuro) en
de middelen voor onderzoek binnen dit ISE.
Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020 blijven deze middelen constant.
De volgende (meer gedetailleerde) budgettaire toelichtingen gaan niet dieper in op
de wijzigingen naar aanleiding van de generiek toegepaste indexatieregels en de
technische wijzigingen in het kader van overflow. Voor bijkomende toelichting
hierover wordt graag verwezen naar de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting.
2.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Niet van toepassing.
2.1.2. DAB Minafonds
ONTVANGSTENARTIKELEN
Niet van toepassing.
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UITGAVENARTIKELEN
QBX-3QCE2EV-IS – OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ
(OVAM)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel ontvangt de OVAM een aanvullende dotatie vanuit de DAB Minafonds
ter financiering van uitgaven op de OVAM-begroting in het kader van het
bodemdecreet, het thema afvalbeheer en materialenbeleid (materialendecreet) en
het decreet ambtshalve bodemsaneringen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
36.558

VEK
37.355

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
355
3.925
40.838

0
355
700
38.410

Overflow BA2020

0

BA 2020 incl. overflow

0

40.838

38.410

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van QBX-3QCE2JA-WT
Naar QB0-1QCE2JV-IS
TOTAAL
-

VAK

VEK
+500
-145
+355

+500
-145
+355

Er wordt 500 keuro gecompenseerd van QBX-3QCE2JA-WT voor de
databank asbestinventarisatie (150 keuro) en voor sectorprotocollen in het
kader van het asbestafbouwplan (350 keuro).
Er wordt 145 keuro gecompenseerd naar QB0-1QCE2JV-IS om de -6%besparing subsidies aan te rekenen op het correcte begrotingsartikel.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Asbestverwijdering (Tabel NBR)
TOTAAL
-

VAK
+3.925
+3.925

VEK
+700
+700

In het kader van Asbestverwijdering (Tabel NBR) wordt het krediet verhoogd
met 3.925 keuro in VAK en 700 keuro in VEK.

2.1.3. Overige entiteiten onder gezag
2.1.3.1. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
De OVAM werd opgericht op 2 juli 1981 in het kader van het afvalstoffendecreet.
Bij de hervormingen in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid werd, door het
decreet van 7 mei 2004, de OVAM op 1 april 2006 een intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid. De OVAM neemt de engagementen op
binnen de taken en bevoegdheden die haar zijn toegewezen in het
oprichtingsdecreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995.
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De decretale taken van de OVAM met betrekking tot het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen zijn:
1° het ontwikkelen van instrumenten en het uitwerken van maatregelen voor de
bevordering van het zuinige gebruik van grondstoffen, onder meer door zo veel
mogelijk de materiaalkringlopen te sluiten;
2° het bevorderen van de kwaliteit van producten en productieprocessen met
aandacht voor kwalitatieve en kwantitatieve preventie voor wat betreft het gebruik
van grondstoffen, het verspreiden van milieugevaarlijke stoffen en het voorkomen
van afval;
3° het ontwikkelen van instrumenten en het uitwerken van maatregelen voor de
bevordering van een duurzaam consumptiegedrag, voor wat betreft het gebruik
van grondstoffen, het verspreiden van milieugevaarlijke stoffen en het voorkomen
van afval;
4° het ontwikkelen van instrumenten en het uitwerken van maatregelen voor een
veilig beheer van milieugevaarlijke stoffen en voor het voorkomen en zo nodig
beperken van lekken van milieugevaarlijke stoffen uit stoffenkringlopen;
5° ter aanvulling van de vorige taken, de sturing en coördinatie van de inzameling
en de veilige verwijdering van afvalstoffen alsmede de ambtshalve verwijdering
ervan;
6° het ontwikkelen van instrumenten en het uitwerken van maatregelen om de
correcte werking van de afvalstoffenmarkt te garanderen.
De decretale taken van de OVAM met betrekking tot de bodemsanering zijn:
1° het ontwikkelen van instrumenten en het uitwerken van maatregelen om nieuwe
bodemverontreiniging te voorkomen;
2° het ontwikkelen van instrumenten en het uitwerken van maatregelen om
individuele en collectieve saneringen te stimuleren;
3° het saneren van de historische en nieuwe bodemverontreiniging, met inbegrip
van de zorg om verlaten terreinen waar mogelijk opnieuw een nuttige functie te
geven;
4° het ontwikkelen van instrumenten en het uitwerken van maatregelen om de
correcte werking van de bodemsaneringsmarkt te garanderen.
De OVAM oefent haar activiteiten uit binnen 2 verschillende inhoudelijke
structuurelementen: ISE J Afval en materialen en ISE E Bodem en ondergrond. De
financiering van de taken die de OVAM uitvoert, verloopt voornamelijk via de
artikels QB0-1QCE2JV-IS en QB0-1QCE5JV-IS, 2 artikels die in de begroting
conform de instructies integraal werden toegewezen aan het grootste ISE binnen
de OVAM: ISE J Afval en materialen.
De algemene (ISE-overkoepelende) personeelskosten van de OVAM worden
gefinancierd met de werkingsdotatie QB0-1QCE2JV-IS (+315 keuro) en de inzet
van extra inkomsten uit o.a. Europese projecten, Fost Plus (+642 keuro). De
algemene uitgaven worden gefinancierd via de werkingsdotatie QB0-1QCE2JV-IS
en de eigen inkomsten. De OVAM wenst haar dienstverlening en werking verder te
automatiseren in het licht van Vlaanderen radicaal digitaal. Hiervoor willen we in
2020 voor al onze medewerkers een digitale werkplek voorzien.
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Verder willen we in 2020 blijven inzetten op de privacy en informatieveiligheid.
Tenslotte zijn er diverse investeringen noodzakelijk om interne processen te
automatiseren. Voor de bespreking van de gedetailleerde kredietevolutie van de
interne stromen naar de OVAM wordt verwezen naar de besprekingen van artikels
QB0-1QCE2JV-IS en QB0-1QCE5JV-IS.
Hieronder worden enkel de kredieten besproken die onder ISE E Bodem en
ondergrond ressorteren. Voor de OVAM-kredieten voor ISE J Afval en materialen
wordt verwezen naar de bespreking van de ISE J Afval en materialen.
ISE E BODEM EN ONDERGROND
Ontvangsten
De belangrijkste eigen inkomsten zijn de ontvangsten bodemattesten. In 2019
werden 276.000 attesten afgeleverd. Zowel bij BO2020 als bij BA2020 wordt
uitgegaan van 260.000 attesten. Het deel van de inkomsten die voortvloeien uit
de invoering van de cofinancieringsregeling wordt opgenomen in het
Bodembeschermingsfonds. Voor 2020 wordt dit bedrag ingeschat op 4.514 keuro.
Bij BA2020 wordt 1.200 keuro voorzien aan inningen van teruggevorderde
uitgaven m.b.t. verwijderingen en saneringen.
Er worden inkomsten voorzien vanuit verschillende EU-projecten o.a. Resanat en
Narmena.
Vanuit het Mina-fonds (QBX-3QCE2EV-IS) wordt voor het luik m.b.t overdracht
werking en attestering bodemonderzoek 4.313 keuro voorzien. Voor
verwijderingen en saneringen wordt een krediet voorzien van 29.731 keuro. In dit
krediet wordt rekening gehouden met de kredieten voor de versnelde aanpak van
het asbestafbouwbeleid in scholen en 3.000 keuro voor de sanering van de site
Vilvoorde Renault (CAT). Er wordt 350 keuro gecompenseerd van QBX-3QCE2JAWT voor de uitvoering van de asbest sectorprotocollen en 700 keuro extra krediet
toegevoegd voor asbestverwijdering (Tabel NBR).
Uitgaven
Onder dit ISE vallen alle maatregelen, taken, doelstellingen en budgetten van het
bodembeleid, in hoofdzaak vervat of gelinkt aan het bodemdecreet en VLAREBO.
In Vlaanderen willen we een bodemkwaliteit garanderen die toelaat dat minstens
de primaire maatschappelijke (basis)behoeften kunnen worden vervuld. We
leveren via het bodembeleid ook een bijdrage aan een circulaire economie en het
klimaatbeleid. Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds (QBX3QCE2EV-IS),
inkomsten
uit
Europese
projecten
en
via
het
Bodembeschermingsfonds.
Om bodemverontreiniging maximaal te voorkomen en te beperken en het
bodembeleid maximaal af te stemmen op de maatschappelijke behoeften plant de
OVAM volgende acties:
-

-

Met betrekking tot de strategische doelstelling rond het opstarten van de
sanering van alle historische verontreinigingen tegen 2036 wordt een
communicatiecampagne in samenwerking met de lokale besturen uitgerold
over gans Vlaanderen, waarbij eigenaars de status van hun grond kunnen
nakijken in een online tool.
We organiseren een Waterbodemdag waarin we de aanpak van een
integraal waterbodem- en sedimentbeheer in Vlaanderen communiceren.
Ook de stand van zaken van de Europese projecten in het kader van het
waterbodembeheer worden onder de aandacht gebracht.
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-

-

De communicatie naar verschillende doelgroepen (particulieren –
stookoliefonds Promaz, garagesector – bodemsaneringsfonds Tersana)
wordt opgestart/verdergezet.
Communicatie rond het belang van het zorg dragen voor de bodem ifv de
verschillende bodemfuncties: soil & landstewardship.
Communicatie m.b.t. EU-projecten Resanat en Narmena.

Voor 2020 wordt een budget van 395 keuro VAK geraamd voor de
onderzoeksprogrammatie gericht op wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve
inzichten in bodemverontreinigingen en de behandeling van deze verontreiniging.
-

-

We werken de ontwikkeling van het bodemzorgconcept voor Vlaanderen
verder uit. We voeren onderzoek naar de samenhang tussen de
verschillende bodemfuncties om een integrale aanpak voor het duurzaam
gebruik, beheer en bescherming van de bodem uit te werken.
We voeren onderzoek naar de impact van emerging contaminants en diffuse
bodemverontreiniging op het bodembeleid.

Voor 2020 wordt voor bodemonderzoeken een budget geraamd van 1.240 keuro
VAK waarvan 250 keuro uit het Bodembeschermingsfonds en 80 keuro EUprojecten:
-

-

-

-

Met deze budgetten worden onder meer de inspanningen rond de
inventarisatie en kwaliteitscontrole van de historisch verontreinigde
gronden bekostigd om het aantal bodemonderzoeken gevoelig te kunnen
verhogen in het kader van de doelstelling 2036.
Een aantal onderzoeksopdrachten worden uitgevoerd binnen het kader van
de
reeds
goedgekeurde
Europese
Projecten
inzake
waterbodemverontreiniging.
We leveren gegevens in verband met het gebruik van uitgegraven bodem
aan in het kader van het monitoringssysteem MDO en zorgen voor een
kwaliteitsborging bij de grondreinigingscentra.
Operationeel
houden
en
verder
uitbouwen
van
het
kwaliteitsgarantiesysteem voor erkende bodemsaneringsdeskundigen.
Onderzoeken in het kader van het EU-project Resenat en Narmena +35
keuro

Voor 2020 wordt een budget van 6.000 keuro ambtshalve bodemonderzoeken
voorzien, waarvan 3.615 keuro vanuit het Bodembeschermingsfonds. Dit budget
is noodzakelijk om voldoende invulling te geven aan de realisatie van:
-

-

de uitvoering van ambtshalve bodemonderzoeken in geval van onder meer
vrijstelling van onderzoeksplicht bij particuliere eigenaars, of in het geval
van het statuut onschuld. Vanuit de analyses van de gemeentelijke
inventaris wordt het bodeminstrumentarium optimaal ontsloten naar de
verschillende doelgroepen (overheden, scholen, etc.) en type-dossiers.
door de uitvoering van ambtshalve waterbodemonderzoeken op de locaties
met
ernstige
waterbodemverontreiniging
in
speerpuntof
aandachtsgebieden.
Er
worden
tevens
waterbodemen
sedimentbeheersconcepten uitgewerkt.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
(VLAREBO) geeft uitvoering aan artikel 15 van het Bodemdecreet en voert een
cofinancieringsregeling in voor bodemsaneringswerken. Hiervoor wordt bij BA2020
2.000 keuro VAK en VEK voorzien.
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In het protocolakkoord met de curatoren is voorzien dat de OVAM vervuilde
gronden kan overnemen. Deze uitgaven geraamd op 30 keuro worden gefinancierd
met eigen inkomsten.
Voor de ambtshalve verwijdering wordt in eerste instantie ingezet op de
verwijdering van asbesthoudende materialen, in het bijzonder bij de doelgroepen
scholen. Er wordt 350 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van QBX-3QCE2JAWT voor de uitvoering van de asbest sectorprotocollen. In het VEK krediet
verwijderingen wordt rekening gehouden met de kredieten voor de versnelde
aanpak van het asbestafbouwbeleid in scholen.
Er wordt extra krediet toegekend voor asbestverwijdering (Tabel NBR): 3.925
keuro VAK en 700 keuro VEK wordt ingezet voor versneld asbestafbouwbeleid via
sectorprotocollen scholen, sociale huisvesting, zorgsector, land- en
tuinbouwsector en certificering.
Op het vlak van ambtshalve saneringen en verwijderingen wordt een budget van
33.452 keuro voorzien. Hier inbegrepen is een bedrag van 6.050 keuro vanuit het
Bodembeschermingsfonds, waarvan 4.000 keuro voor de sanering van de
voormalige Union Minière-site in Bocholt waarvoor in 2020 in totaal 10.000 keuro
wordt voorzien.
Met deze middelen realiseren we mee de strategische doelstellingen en richten
we ons op de sanering van gronden waar onschuld werd verleend en de OVAM de
sanering uitvoert, in uitvoering van overeenkomsten, bij afgesloten
brownfieldconvenanten, bij verworven terreinen of afgesloten dadingen en in
toepassing van het protocol scholen. Ook voor de rol die de OVAM opneemt als
huissaneerder en bij de sanering van waterbodems worden middelen voorzien. In
uitzonderlijke gevallen kan de OVAM ook tussenkomen bij schadegevallen. Voor
ambtshalve saneringen en verwijderingen wordt een VEK-budget van 25.481
keuro voorzien. Hier inbegrepen is een bedrag van 1.550 keuro vanuit het
Bodembeschermingsfonds en 3.000 keuro voor de sanering van de site Vilvoorde
Renault (CAT) waarvoor in 2018 10.000 keuro werd vastgelegd.
De OVAM ontwikkelt mee de woningpas, wat diverse analyses en ontwikkelingen
op IT-vlak vereist. Verder zetten we in op een geëvolueerde versie van de
dossieropvolging binnen de afdeling.
De spijziging BBF bedraagt voor BA2020 in totaal 29.645 keuro. Dit betreft
23.931 keuro vanuit het MINA-fonds, 1.200 keuro via terugvorderingen inzake
ambtshalve bodemsaneringen en 4.514 keuro van de cofinanciering
bodemattesten. In 2020 wordt er anderzijds voor 30.481 keuro aan middelen
opgenomen uit het BBF: 25.481 keuro voor saneringen gefinancierd via het
MINA-fonds en teruggevorderde bedragen, 2.000 keuro voor cofinanciering
bodemsaneringswerken en 3.000 keuro voor bodemonderzoeken.
2.1.3.2. Grindfonds
Het Grindfonds werd opgericht bij decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het
Grindfonds en tot regeling van de grindwinning (Grinddecreet). Het 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.
De taken, bevoegdheden, werking en bestuur zijn geregeld in het Grinddecreet.
Initieel ging het concreet over het innen van grindheffingen en het toezicht houden
op de werking en de uitgaven van het Grindcomité, het Herstructureringscomité,
het Sociaal Comité en het Onderzoekscomité.
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Vermits de taken van het Onderzoekscomité in 2012 werden beëindigd, de
grindheffing werd afgeschaft voor de grindwinning die plaatsvindt vanaf 1 januari
2018 en de resterende taken van het Herstructureringscomité en het Sociaal Comité
in de loop van 2019 werden toegewezen aan het Grindcomité, hebben de initiële
taken en bevoegdheden van het Grindfonds thans enkel nog betrekking op het
toezicht houden op de werking en de uitgaven van het Grindcomité.
Daarnaast werd het Grindfonds, via het decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen
tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013, verantwoordelijk voor vier
nieuwe uitgavencategorieën, namelijk de financiering van sociaal-economische en
ecologische hefboomprojecten in de grindgebieden, de financiering van
wetenschappelijke projecten met het oog op de versterking van het sociaaleconomisch weefsel in Limburg, de financiering van een reconversieproject in de
landbouw en de financiering van de administratieve en technische ondersteuning van
het projectgrindwinningscomité.
ISE E BODEM EN ONDERGROND
Vermits de grindheffing werd afgeschaft voor de grindwinning na 1 januari 2018 en
het Grindfonds in de loop van 2020 terug zal toetreden tot het centraal kasbeheer,
bestaan de ontvangsten enkel uit het overgedragen saldo eind 2019 (9.272 keuro).
Ingevolge een wijziging van het Grinddecreet in 2019 werden in 2019 alle kosten
van het sociale luik van het Grinddecreet uitbetaald. Dit betekent dat in 2020
daarvoor geen uitgaven meer worden voorzien. De herstructureringskosten van de
grindwinningszones worden voor 2020 t.o.v. 2019 bijgesteld van 1.425 keuro naar
1.225 keuro, op basis van de meest recente raming van het
Herstructureringscomité.
De ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven zijn gelijk aan de intering en bedragen 2.423
keuro. Het over te dragen overschot van het boekjaar richting 2021 wordt geraamd
op 6.849 keuro.
2.1.4. Overige entiteiten onder toezicht
Niet van toepassing.
3. ISE F NATUUR EN BIODIVERSITEIT
Onder dit ISE vallen taken, doelstellingen en budgetten die alle verband houden
met het beleidsveld ‘Omgeving en natuur’, en dan meer bepaald met het thema
‘Natuur en biodiversiteit’.
Concreet worden voornamelijk volgende doelstellingen ondersteund binnen dit
ISE:
FA, FB, FC, FD, FE en FY. Middelen worden ingezet voor het realiseren van een
netto toename aan natuur met hoge kwaliteit, overal en dichtbij voor iedereen. We
zorgen voor een versnelling van het instandhoudingsbeleid, zetten in op
soortenbescherming, brengen 20.000 bijkomende ha onder effectief natuurbeheer
en zorgen voor 4000 ha bosuitbreiding deze legislatuur.
We herstellen ecosystemen en zetten natuur in als bondgenoot in de strijd tegen
de klimaatverandering en als buffer voor het opvangen van de effecten van de
klimaatverandering, onder meer door het realiseren van een groenblauwe
dooradering van stedelijk en buitengebied. We werken samen met partners, oa. bij
de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan, het oprichten van
landschapsparken en van minstens 4 Vlaamse parken.
We maken natuur tot een verbindend element in de Vlaamse samenleving, door in
te zetten op beleving, toegankelijkheid en gemeenschapsvorming rond natuur. We
besteden specifieke aandacht aan groen in de Brusselse rand.
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FF en FG. Via onderzoek de kennisbasis voor het natuurbeleid vergroten en gepaste
beheermaatregelen uitwerken voor de versterking van biodiversiteit, ecosystemen
en ecosysteemdiensten.
De beleidskredieten onder dit ISE hebben in hoofdzaak betrekking op:
-

het aankopen, inrichten en beheren van openbare bossen en
natuurdomeinen;
de werking van het Visserijfonds, het Fonds voor EU-financiering, het
Boscompensatiefonds en het Jachtfonds;
het ondersteunen van en samenwerken met partners met het oog op het
behouden en versterken van biodiversiteit en ecosystemen;
de beleidsondersteunende werking van ANB, (Natuurinvest), INBO en het
EV INBO;
de beleidsondersteunende werking van VLM (incl. lonen) inzake
natuurinrichting, recht van voorkoop en de Grondenbanken gericht op
natuur en biodiversiteit.

3.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
In de volgende overzichtstabellen wordt u een overzicht gegeven van de uitgaven
die binnen dit ISE ingeschreven werden in de begrotingsaanpassing 2020.
Deze tabel is exclusief de omvangrijke kredieten voor ISE Natuur en Biodiversiteit
voorzien op de begroting van de DAB MINAfonds (zie verder bespreking op
artikelniveau).
NATUUR EN BIODIVERSITEIT, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
VEK
BO 2020 evolutie BA 2020 BO 2020 evolutie BA 2020
ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal incl.
overflow
Overflow

18.697

872

19.569

19.126

319

19.445

3.603

0

3.603

2.640

0

2.640

503

0

503

503

0

503

22.803

872

23.675

22.269

319

22.588

0

0

0

1.984

9

1.993

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Binnen het ISE Natuur en biodiversiteit van de algemene uitgavenbegroting worden
alle kredieten die ANB, INBO en VLM inzetten voor Natuur en biodiversiteit
gebundeld. Het gaat in 2020 om ruim 23 miljoen euro aan ESR-beleidsuitgaven
(VAK).
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Op het vlak van deze beleidskredieten gaat het in hoofdzaak om de onderzoeksen werkingskredieten van INBO (2.091 keuro), de werkingskosten en gerichte
subsidies van ANB ter ondersteuning van de burger, lokale besturen en
verenigingen (5.797 keuro), de middelen beschikbaar binnen de Fondsen van ANB
(12.145 keuro waarvan 6,8 miljoen binnen het Bossencompensatiefonds) en 3,6
miljoen investeringsmiddelen voor VLM voor natuurinrichting.
Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019 nemen de ESR-uitgaven voor dit ISE
toe met 872 keuro VAK en 319 keuro VEK.
De volgende (meer gedetailleerde) budgettaire toelichtingen gaan niet dieper in op
de wijzigingen naar aanleiding van de generiek toegepaste indexatieregels en de
technische wijzigingen in het kader van overflow. Voor bijkomende toelichting
hierover wordt graag verwezen naar de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting.
3.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
ONTVANGSTENARTIKELEN
QD0-9QCETFB-OW - DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN:
NATUUR (VISSERIJFONDS)
Korte inhoud begrotingsartikel:
De ontvangsten van de verkoop van visverloven zijn een uitvoering van artikel 9
van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij. Naast het gratis jeugdvisverlof zijn
er twee soorten betalende visverloven, nl. een gewoon visverlof en een groot
visverlof. De inkomsten van de visverloven komen integraal ten goede aan het
Visserijfonds.
Deze ontvangsten zijn gelinkt aan het uitgavenartikel van het Visserijfonds (QD01QCE4FB-OW).
Kredietevolutie:
AO

TO

(duizend euro)
LO

BO 2020

0

1.240

0

Bijstelling BA 2020

0

100

0

BA 2020

0

1.340

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Uit de realisatiecijfers van 2019 blijkt dat de ontvangsten op dit begrotingsartikel
merkelijk zijn toegenomen door een aantal wijzigingen in de voorwaarden voor
de aankoop van visverloven. Hierdoor stellen we de raming bij met 100 keuro.
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UITGAVENARTIKELEN
QD0-1QCE2FA-WT – DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN:
NATUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Onder dit begrotingsartikel ressorteren een brede waaier van subsidies ter
ondersteuning van de burger, lokale besturen en verenigingen, naast een aantal
specifieke werkingskosten van het ANB. Deze middelen worden ingezet onder de
grote noemer van biodiversiteitsbeleid. De focus van inzet van de middelen wordt
gelegd bij de implementatie van de Europese natuurdoelen op eigen terreinen en
in samenwerking met de partners. Daarnaast wordt ingezet op de verdere uitbouw
van groen-blauwe netwerken, van stadsrandbossen en van toegankelijk
(rand)stedelijk groen, onder meer in de Vlaamse Rand.
De grote pijlers waarvoor deze middelen ingezet worden zijn de volgende:
-

-

-

-

Toekenning van subsidies aan verenigingen die actief zijn op het gebied van
natuurbeheer en bosbouw en die met hun werking een wezenlijke bijdrage
leveren aan het verhogen van de biodiversiteit.
Het bevorderen van de toestand van kritische soorten en soortengroepen
door via een bepaalde ondersteuning partners zoals de Vlaamse
Vogelopvangcentra te faciliteren een bijdrage te leveren aan het
soortenbeleid.
De ondersteuning van de talrijke initiatieven van privé-eigenaars en
openbare besturen gericht op het verhogen van de biodiversiteit, de
realisatie van de natuurdoelen en de toegankelijkheid van natuur-, bos-en
groengebieden.
Ondersteuning van innoverende, voorbeeldstellende projecten van
openbare besturen inzake de uitbouw van (rand)stedelijk groen. Een deel
van de middelen wordt gereserveerd voor de flankerende maatregelen voor
het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.
Een waaier aan specifieke werkingskosten van het Agentschap voor Natuur
en Bos, waaronder communicatie, beheer van het wagenpark en ICT.

Kredietevolutie:
(duizend euro)
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

VAK
5.587
0
210
0

VEK
5.956
0
210
0

5.797
0

6.166
9

5.797

6.175

Pagina 28 van 92

Inhoudelijke toelichting
kredietevoluties:
Compensaties
Van QDX-3QCE2FA-WT

VAK
120

VEK
120

Van QDX-3QCE2FA-WT

90

90

210

210

TOTAAL
-

(duizend euro)
Reden
Verschuiving van projectbureau
Duinengordel naar projectbureau NPHK
ATOMA Vlaamse parken naar
projectbureau NPHK

Er wordt 120 keuro VAK/VEK gecompenseerd vanuit QDX-3QCE2FA-WT
(projectbureau Duinengordel) voor projectbureau NPHK.
Er wordt 90 keuro VAK/VEK gecompenseerd vanuit QDX-3QCE2FA-WT (ATOMA
Vlaamse parken) voor projectbureau NPHK.

QD0-1QCE4FB-WT – DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN:
NATUUR (VISSERIJFONDS)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Visserijfonds is bij wet ingesteld om de riviervisserij te verbeteren, de
verontreiniging te bestrijden, het toezicht te verscherpen en het beleid inzake de
riviervisserij te ondersteunen. Met de middelen van het Visserijfonds worden
verdere initiatieven genomen om, rekening houdend met de ecologische
draagkracht, de beleefbaarheid en de toegankelijkheid van de natuurgebieden
verder te verbeteren. De responsabilisering van de riviervisserij draagt ertoe bij
dat de toestand van kritische soorten en soortengroepen en de biodiversiteit in
Vlaanderen algemeen sterk verbetert.
Deze ontvangsten zijn gelinkt aan het ontvangstenartikel van het visserijfonds
(QD0-9QCETFB-OW).
Kredietevolutie:
(duizend euro)
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

VAK
1.340
0
0
100

VEK
1.340
0
0
100

1.440
0

1.440
0

1.440

1.440

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Verhoging ontvangsten
nav. realisatiecijfers 2019
TOTAAL
-

VAK
100

VEK
100

100

100

Gelet op de realisatiecijfers van 2019 worden de verwachte ontvangsten
binnen het Visserijfonds bijgesteld met 100 keuro. Als gevolg hiervan
worden ook de uitgaven bijgesteld met 100 keuro.
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QD0-1QCE4FE-LO – DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN:
NATUUR (JACHTFONDS)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Jachtfonds werd ingesteld met het oog op het besteden van de middelen uit
het fonds voor de volgende doelstellingen:
-

-

het stimuleren van een verstandig gebruik van wildsoorten en hun
leefgebieden;
het stimuleren van de inpassing van het wildbeheer in het bredere kader
van natuurbehoud;
het realiseren van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen;
de
bevordering
en
ondersteuning
van
de
werking
van
de
wildbeheereenheden;
de ondersteuning van de praktische organisatie van de jacht, met name de
volgende aspecten:
o de organisatie van jachtexamens;
o het uitreiken van een jachtverlof;
o het uitreiken van een jachtvergunning;
o de opmaak en het indienen van een plan als vermeld in artikel 7 van
dit decreet;
o het bevorderen van de dienstverlening naar de jachtsector;
het voorkomen en het inperken van maatschappelijk onaanvaardbare
schade en impact door jachtwild, invasieve uitheemse soorten en
beschermde soorten;
de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in het kader van de
voormelde doelstellingen.

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van medewerkers die
gefinancierd worden via het Jachtfonds.
Deze uitgaven zijn gelinkt aan het ontvangstenartikel van het Jachtfonds (QD09QCETFE-OW).
Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

VAK
0
0
0
240

(duizend euro)
VEK
0
0
0
240

240
0

240
0

240

240

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
-

Het betreft in feite geen bijstelling, maar gewoon de raming voor de lonen die
op het Jachtfonds betaald gaan worden in 2020 en die ook al opgenomen zijn
in de begroting van het Jachtfonds. Het begrotingsartikel werd pas in laatste
instantie opgericht bij BA2019/BO2020, vandaar dat er nog geen raming
beschikbaar was.
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-

Er wordt voorgesteld om 6 extra natuurinspecteurs aan te werven op het
Jachtfonds voor een geraamd budget van 6 x 50 keuro = 300 keuro. Gezien de
aanwervingsprocedure nog opgestart moet worden, zal een aanwerving ten
vroegste tegen juli 2020 kunnen gebeuren. Voor 2020 wordt daarom slechts
de helft van het totaal budget of 150 keuro geraamd als bijkomende kost.

QD0-1QCE4FE-WT – DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN:
NATUUR (JACHTFONDS)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel van het Jachtfonds (zie artikel QD0-1QCE4FE-LO) worden
de werkings- en investeringskosten aangerekend van het Jachtfonds.
Deze uitgaven zijn gelinkt aan het ontvangstenartikel van het Jachtfonds (QD09QCETFE-OW).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

VAK
2.088
0
0
322

VEK
2.088
0
0
240

2.410
0

1.848
0

2.410

1.848

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Reguliere lonen Jachtfonds
6 extra VTE natuurinspecteurs
Meerjarige vastlegging
TOTAAL
-

-

-

VAK
-90
-150
562
322

(duizend euro)

VEK
-90
-150
240

Het betreft in feite geen bijstelling, maar gewoon de raming voor de lonen die
op het Jachtfonds betaald gaan worden in 2020 en die ook al opgenomen zijn
in de begroting van het Jachtfonds. Begrotingsartikel QD0-1QCE4FE-LO werd
pas in laatste instantie opgericht bij BA2019/BO2020, vandaar dat er nog geen
raming beschikbaar was.
Er wordt voorgesteld om 6 extra natuurinspecteurs aan te werven op het
Jachtfonds voor een geraamd budget van 6 x 50 keuro = 300 keuro. Gezien de
aanwervingsprocedure nog opgestart moet worden, zal een aanwerving ten
vroegste tegen juli 2020 kunnen gebeuren. Voor 2020 wordt daarom slechts
de helft van het totaal budget of 150 keuro geraamd als bijkomende kost op
begrotingsartikel QD0-1QCE4FE-LO.
De bijstelling van 562 keuro VAK is in eerste instantie nodig voor de vastlegging
van enkele engagementen over meerdere jaren, zoals een 4-jarige
overeenkomst met INBO mbt monitoring wild zwijn. In lijn met de regels van
de VCO moeten deze voor het volledige bedrag van het engagement vastgelegd
worden.
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3.1.2. DAB Minafonds
ONTVANGSTENARTIKELEN
QDX-2QCEAFA-OW
VERHOGEN: NATUUR

–

DE

MILIEUKWALITEIT

VAN

DE

LEEFOMGEVING

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat enerzijds een aantal diverse ontvangsten, die moeilijk vooraf
geraamd kunnen worden en waarvan vooraf ook geen exacte bedragen gekend
zijn. Deze ontvangsten betreffen de occasionele vervreemding van onroerende
goederen en de verkoop na afschrijving van investeringsgoederen die aangekocht
zijn met middelen van het MINA-fonds.
Anderzijds worden op dit artikel naar aanleiding van de implementatie van het
nieuwe boekingsschema voor de Grondenbanken bij VLM vanaf 2020 ook de
opbrengsten geboekt die voortvloeien uit het beheer van gronden die door VLM
gekocht werden in het kader van de grondenbanken van ANB.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
AO
BO 2020

TO

LO

91

Bijstelling BA 2020

747

BA 2020

838

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De raming wordt bijgesteld naar aanleiding van 2 uitzonderlijke ontvangsten:
Het
betreft
enerzijds
het
reeds
lang
aanslepend
(sedert
1998!)
schadevergoedingsdossier in het kader van de Duinendecreten tussen Rewa
Benelux NV en het Vlaams Gewest. Er is nu een minnelijk akkoord gesloten dat
kadert in de verschillende consignatieovereenkomsten (18/12/2001, 11/09/2006
en april 2013), medeondertekend door de minister, waarbij de advocaten van de
verschillende partijen zijn aangesteld als sekwester. In het akkoord werd bekomen
dat het Vlaams Gewest het te veel betaalde bedrag zal terugkrijgen, inclusief
interest vanaf 22 april 2013. Als resultaat hiervan zal het ANB 600 keuro ontvangen
op dit begrotingsartikel.
Anderzijds had het ANB een erfpachtovereenkomst met de stad Vilvoorde voor de
Pachthoeve in park Drie Fonteinen. Deze locatie diende als uitvalsbasis voor
uitvoeringsdiensten van ANB, maar is aan het verkommeren en ligt in beschermd
landschap. Er werd daarom met de stad Vilvoorde overeengekomen om de
erfpachtovereenkomst te beëindigen, zodat het personeel elders gehuisvest kan
worden en de site geherwaardeerd en herbestemd kan worden als een attractieve
aantrekkingspool binnen het park. Als gevolg hiervan zal de stad 147 keuro
terugstorten aan het ANB.
De ontvangsten op dit begrotingsartikel worden daarom bijgesteld met 747 keuro.
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QDX-2QCEAFA-OP – DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING
VERHOGEN: NATUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel werd bij BO 2020 opgezet naar aanleiding van de
implementatie van het nieuwe boekingsschema voor grondenbanken bij VLM. Op
dit begrotingsartikel wordt de (ESR-neutrale) vordering van ANB ten opzichte van
VLM gewijzigd indien er gronden worden overgedragen of indien de kosten uit
beheer van de gronden hoger zijn dan de opbrengsten.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
AO
BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

TO

LO

674
960
1.634

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De raming wordt bijgesteld omdat er naar raming bijkomend 960 keuro aan
gronden zal worden overgedragen vanuit de verschillende grondenbanken van ANB
bij VLM.
UITGAVENARTIKELEN
QDX-3QCE2FA-WT – DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN:
NATUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de middelen van het Agentschap voor Natuur en Bos
op het Minafonds. De middelen worden in hoofdzaak aangewend voor de uitgaven
op het vlak van biodiversiteitsbeleid, voor beleidsvoorbereiding en voor de
aankoop, inrichting en het beheer van het patrimonium van het ANB. Dit onder
meer in functie van de realisatie van de Europese natuurdoelen die, in uitvoering
van de Habitat- en Vogelrichtlijn, op 23 april 2014 door de Vlaamse regering
definitief zijn goedgekeurd.
De taakstelling van Europese natuurdoelen die aan het ANB toegemeten zijn, stelt
het ANB voor een grote uitdaging. Voor de realisatie van de nodige maatregelen
voor het behoud en de versterking van de Europese en Vlaams beschermde
habitats en soorten is een behoorlijke financiële inspanning nodig. Een eerste stap
naar de realisatie was het focussen van het beheer en de inrichting, waar mogelijk,
op de implementatie van de instandhoudingsdoelstellingen. Er werd over een
tijdsspanne van 10 jaar een evolutie afgelegd van algemeen beheer en inrichting
in functie van het verhogen van de biodiversiteit naar beheer en inrichting gericht
op de realisatie van de Europese natuurdoelen en het behoud en de bescherming
van regionaal belangrijke natuur, waaronder Vlaams prioritaire soorten. Concreet
wordt voor de uitgaven op de betreffende begrotingsartikels het percentage van
de werkings- en investeringskredieten van het ANB dat gaat naar werken in
uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen systematisch opgetrokken.
Eenzelfde heroriëntering van de bestaande kredieten, resulterend in een verhoging
van de middelen die ingezet worden voor de concrete realisatie van de
instandhoudingsdoelstellingen, wordt ook van de partners gevraagd.
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Concreet worden zowel de kredieten voor aankoop, inrichting en beheer als de
subsidies voor terreinbeherende verenigingen en andere initiatiefnemers waar
mogelijk en nodig geheroriënteerd naar en gefocust op de realisatie van de
instandhoudingsdoelstellingen.
Daarnaast is er ook het geactualiseerde Sigmaplan, dat een onderdeel is van de
Ontwikkelingsschets 2010 (Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium). Vanuit
de vaststelling dat op de Zee- en Westerschelde inrichtingswerken met impact op
Speciale Beschermingszones nodig zijn voor toegankelijkheid van de Antwerpse
haven en veiligheid, is beslist op diverse niveaus dat ook een stevig natuurpakket
als mitigatie nodig was. De langetermijnvisie voorziet daarom in een piste naar een
gunstige staat van zowel de toegankelijkheid, de veiligheid als van de
natuurlijkheid tegen 2030. De realisaties binnen het project geven invulling aan de
realisatie van instandhoudingsdoelstellingen zoals voorzien in het regeerakkoord
en ook hoger aangehaald. De degelijkheid van deze aanpak werd door Europa al
erkend. Deze werkwijze bood ook de mogelijkheid om over langere termijn voor
sectoren als landbouw en plattelandsrecreatie duidelijkheid te brengen i.v.m. de
verwachte evoluties qua grondinname en om daarbij een passend flankerend beleid
op te maken.
Daarnaast wordt er verder ingezet op een verbetering van de beleving en de
toegankelijkheid van groene domeinen en de realisatie van multifunctionele
stadsbossen. Deze taak wordt zowel opgenomen door het Agentschap voor Natuur
en Bos zelf als door de subsidies die worden toegekend vanuit dit begrotingsartikel.
De uitbreiding van de te beheren oppervlakte en ook de taakstelling inzake
realisatie van een duurzame instandhouding leggen extra druk op de budgetten
voor het uitvoeren van werken, waardoor derhalve door het ANB continu ingezet
wordt op efficiëntiewinsten.
Naast de bestedingen vernoemd in bovenstaande tekst, wordt het budget binnen
dit begrotingsartikel onder andere besteed aan de volgende doelstellingen:
-

-

Het beleid inzake groenjobs is decretaal en bij Besluit van de Vlaamse
Regering en Ministerieel Besluit geregeld. 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. Omdat dergelijke ecologisch waardevolle werken vaak
arbeidsintensief en vanuit louter (micro-)economisch perspectief
verlieslatend zijn, én de beheerders over onvoldoende eigen middelen
beschikken om zelf de werken te laten uitvoeren, heeft het beleid er voor
gekozen om deze actoren geldelijk te ondersteunen door subsidies in het
leven te roepen die ertoe strekken dergelijke werken financieel mogelijk te
maken.
Het Regeerakkoord 2020-2024 voorziet de uitbreiding van de gebieden
onder effectief natuurbeheer (erkende, Vlaamse of bosreservaten, andere
natuurgebieden onder vergelijkbaar beheerplan). Eén manier om dit te
realiseren betreft de subsidiëring van de verwerving van percelen door
derden met als doel ze te laten erkennen als reservaat. Volgens het Besluit
van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot regeling van het Vlaams
Natura 2000- programma, de managementplannen Natura 2000, de
zoekzones
en
de
actiegebieden
voor
de
specifieke
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en
habitats moet minstens 75% van dit krediet aangewend worden voor het
instandhoudingsbeleid. Het decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu vormt de rechtsgrond voor het aankoopbeleid van
natuurgebieden.
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-

De realisatie van de IHD veronderstelt een forse investering in
inrichtingswerken
zoals
afgraven,
bosomvorming,
hermeanderen,
baggeren, exoten bestrijden… Een aantal van deze werken zal via
grootschalige natuurinrichtingsprojecten moeten verlopen. Maar er zijn ook
tal van kleine inrichtingen noodzakelijk die snel en op maat afgesproken
kunnen worden. Er wordt hiervoor door het ANB maximaal ingezet op
samenwerking met partners. Naast de interne integratie in het beleid van
andere entiteiten, zijn deze samenwerking en partnerschappen met lokale
actoren essentieel om de planvorming op Vlaams niveau inzake
instandhoudingsdoelstellingen en soortenbescherming te laten resulteren in
effectieve realisaties op terrein. Er wordt hierbij sterk ingezet op de
projectmatige ondersteuning van alle partners in het natuurbeleid, zoals
vzw’s, bosgroepen, regionale landschappen en private personen voor
beheer- en inrichtingswerken met het oog op de realisatie van de IHD.

Kredietevolutie:
(duizend euro)
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
88.429
0
2.710
1.707

VEK
85.294
0
2.710
6.792

87.426
0

89.376
1.403

87.426

90.779

BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar QDX-3QCE2FA-PA

VAK
-500

VEK
-500

Naar QBX-3QCE2FY-IS

-2.000

-2.000

Naar QD0-1QCE2FA-WT

-120

-120

Naar QD0-1QCE2FA-WT

-90

-90

-2.710

-2.710

TOTAAL
-

(duizend euro)
Reden
ATOMA-budget naar
grondenbank IHD
ATOMA-budget naar
grondenbank bosuitbreiding,
Sigma en Rivierherstel Leie
Verschuiving van projectbureau
Duinengordel naar
projectbureau NPHK
ATOMA Vlaamse parken naar
projectbureau NPHK

Er wordt 500 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar QDX-3QCE2FA-PA voor
de grondenbank IHD.
Er wordt 2.000 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar QBX-3QCE2FY-IS voor
de grondenbank bosuitbreiding, Sigma en Rivierherstel Leie.
Er wordt 120 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar QD0-1QCE2FA-WT
(projectbureau Duinengordel) voor het projectbureau NPHK.
Er wordt 90 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar QD0-1QCE2FA-WT
(ATOMA Vlaamse parken) voor het projectbureau NPHK.
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(duizend euro)
Andere bijstellingen
VAK
Recuperatie uitzonderlijke ontvangst schadedossier
600
Duinendecreet
Recuperatie uitzonderlijke ontvangst beëindiging
147
erfpachtovereenkomst
Overdracht gronden uit grondenbanken
960
Analyse vereffeningskalender
0
TOTAAL
1.707
-

-

-

-

VEK
600
147
960
5.085
6.792

Het
betreft
een
reeds
lang
aanslepend
(sedert
1998)
schadevergoedingsdossier in het kader van de Duinendecreten tussen Rewa
Benelux NV en het Vlaams Gewest. Er is nu een minnelijk akkoord gesloten
dat kadert in de verschillende consignatieovereenkomsten (18/12/2001,
11/09/2006 en april 2013), medeondertekend door de minister, waarbij de
advocaten van de verschillende partijen zijn aangesteld als sekwester. In
het akkoord werd bekomen dat het Vlaams Gewest het te veel betaalde
bedrag zal terugkrijgen, inclusief interest vanaf 22 april 2013. Als resultaat
hiervan zal het ANB 600 keuro ontvangen op begrotingsartikel QDX2QCEAFA-OW. Dit bedrag wordt gerecupereerd op dit begrotingsartikel.
Het ANB had een erfpachtovereenkomst met de stad Vilvoorde voor de
Pachthoeve in park Drie Fonteinen. Deze locatie diende als uitvalsbasis voor
uitvoeringsdiensten van ANB, maar is aan het verkommeren en ligt in
beschermd landschap. Er werd daarom met de stad Vilvoorde
overeengekomen om de erfpachtovereenkomst te beëindigen, zodat het
personeel elders gehuisvest kan worden en de site geherwaardeerd en
herbestemd kan worden als een attractieve aantrekkingspool binnen het
park. Als gevolg hiervan zal de stad 147 keuro terugstorten aan het ANB en
toegewezen worden aan begrotingsartikel QDX-2QCEAFA-OW. Dit bedrag
wordt gerecupereerd op dit begrotingsartikel.
De raming voor de gronden die overgedragen worden uit de grondenbanken
van VLM worden bijgesteld naar 960 keuro. Deze bijstelling is een gevolg
van de aangepaste aanrekeningswijze voor grondenbanken van ANB vanaf
2020.
Het VEK wordt vermeerderd met 5.085 keuro na analyse van de
vereffeningskalender.

QDX-3QCE2FA-PA – DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN:
NATUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit nieuw begrotingsartikel werd bij BO 2020 opgezet naar aanleiding van de
implementatie van het nieuwe boekingsschema voor de Grondenbanken bij VLM.
Op dit begrotingsartikel wordt de (ESR-neutrale) betaling van het jaarlijkse
voorschot voorzien voor grondenbanken die gefinancierd worden via het
Minafonds. Daarnaast wordt ook de verrekening van de netto opbrengsten voorzien
op dit begrotingsartikel.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK
1.500

BO 2020 incl. overflow

VAK
1.500

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
500
0
2.000

0
500
0
2.000

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
2.000

0
2.000

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
Compensaties
Van QDX-3QCE2FA-WT

VAK
500

VEK
500

TOTAAL

500

500

-

Reden
ATOMA-budget naar
grondenbank IHD

Er wordt 500 keuro VAK/VEK gecompenseerd van QDX-3QCE2FA-PA voor
de grondenbank IHD.

QBX-3QCE2FY-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel wordt vanuit ANB budget voorzien voor het uitoefenen van het recht
van voorkoop en voor de aankopen door VLM binnen de lokale grondenbanken.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

VAK
BO 2020 incl. overflow

15.020

12.500

0
1.720
0

0
1.720
0

16.740

14.220

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0

0

16.740

14.220

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar QB0-1QCE2NY-IS
Van QDX-3QCH2FA-WT
Van QDX-3QCH2FA-WT

VAK
-280

VEK
-280

1.000

1.000

800

800

200

200

1.720

1.720

Van QDX-3QCH2FA-WT

TOTAAL

(duizend euro)
Reden
correctie besparing 6%
ATOMA-budget naar
grondenbank bosuitbreiding
ATOMA-budget naar
grondenbank Sigma
ATOMA-budget naar
grondenbank rivierherstel
Leie
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-

Er wordt 280 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar QB0-1QCE2NY-IS voor
correcte verrekening van de 6% besparing op subsidies uit BO2020.
Er wordt 1.000 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit QDX-3QCH2FA-WT
voor de grondenbank bosuitbreiding.
Er wordt 800 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit QDX-3QCH2FA-WT voor
grondenbank Sigma.
Er wordt 200 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit QDX-3QCH2FA-WT voor
grondenbank rivierherstel Leie.

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de
bespreking van de begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon.
3.1.3. Overige entiteiten onder gezag
3.1.3.1. Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)
Bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is een Eigen Vermogen
ingesteld, waaraan rechtspersoonlijkheid is toegekend onder de benaming “Eigen
Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek”, afgekort EV INBO.
Binnen het EV INBO worden projecten uitgevoerd, die met externe middelen
gefinancierd worden. Het voornaamste doel van het EV INBO is om het INBO
onderzoek aan te vullen voor zover rechtstreeks toegewezen publieke middelen
niet volstaan voor een volwaardig toekomstgericht onderzoek. Het biedt de
mogelijkheid om in te gaan op nieuwe onderzoeksthema's (o.a. klimaat en
biodiversiteit, natuur in de stad, biodiversiteit en landbouw, koolstofsequestratie,
…) die onmiddellijke of op(middel) lange termijn beleidsrelevant zijn of zullen zijn.
Zoals voor het INBO, blijft ook voor het EV INBO de relevantie voor het
biodiversiteitsbeleid een fundamentele voorwaarde voor het verrichten van
onderzoek. Het EV INBO voert opdrachten uit voor een breed spectrum aan
klanten, zoals Vlaamse en lokale overheden, Belspo, universiteiten, natuur- en
bosorganisaties, landbouw, jacht, visserij; ook Europa (Horizon2020, Biodiversa,
Interreg, LIFE+ projecten) behoort tot de regelmatige opdrachtgevers.
De via deze projecten
opgebouwde internationale wetenschappelijke
samenwerkingen versterken het imago van het INBO en laten het toe zijn netwerk
te onderhouden en uit te breiden. Ze creëren kansen voor data-uitwisseling, het
delen van ervaring en kennis, en de ontwikkeling van Europese
monitoringfaciliteiten. Het EV INBO heeft verder de mogelijkheid om
doctoraatsbeursalen aan te trekken en (mee) te financieren met het oog op het
uitvoeren van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek gericht op uiteindelijke
beleidsimplementatie op korte tot langere termijn, en om inzichten te verbreden
in het waarom van toestand en trends van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten
in Vlaanderen en daarbuiten.
Het EV INBO oefent zijn activiteiten uit binnen 1 ISE: de ISE F Natuur en
Biodiversiteit.
ISE F NATUUR EN BIODIVERSITEIT
Ontvangsten
Het overgedragen saldo bedraagt 4.854 keuro, het cijfer dat overeenkomt met de
overdracht van het reële saldo van de uitvoering 2019.
De begroting van de verkopen wordt momenteel geraamd op 2.532 keuro. Er
werden reeds voor dit volledige bedrag projectovereenkomsten vastgelegd. Er
heeft t.o.v. de BO 2020 een verschuiving plaatsgevonden tussen de verkopen aan
bedrijven en de verkopen binnen de overheidssector.
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Op basis van de laatste cijfers over de reeds vastgelegde projecten blijkt dat er
t.o.v. de inschatting die werd gemaakt bij de BO 2020 minder verkopen aan
bedrijven zijn plaatsgevonden en meer verkopen binnen de overheid.
De inkomensoverdrachten of subsidies die we ontvangen van EU-instellingen (ESR
code 39.10) begroten we voor BA 2020 op 190 keuro. De stijging t.o.v. BO 2020
is het gevolg van recent goedgekeurde Horizon 2020 en LIFE-projecten.
Vermits het EV INBO binnen de consolidatiekring valt, moeten interrelaties met het
FWO opgenomen worden binnen ESR code 46.70 (474 keuro). N.a.v. nieuwe
instructies wordt deze bijdrage verschoven van ESR code 66.71 naar ESR code
46.70.
Uitgaven
Het EV INBO verwacht het boekjaar 2020 af te sluiten met een over te dragen
saldo van 4.546 keuro (VEK). Er zal voor 308 keuro (VEK) ingeteerd worden op
het overgedragen saldo, voor de investering in de vernieuwde serre infrastructuur
(42 keuro) en het BEN-project (266 keuro) te Geraardsbergen.
De loonkosten worden voor 2020 op 3.230 keuro geraamd. De begroting van de
loonkosten is gebaseerd op de reeds lopende of toegekende projecten voor 2020
en ligt 153 keuro hoger dan initieel begroot wegens de toekenning van nieuwe
projecten.
De werkingskosten worden 22% hoger begroot dan bij BO 2020. Deze raming is
gebaseerd op de te verwachten verkopen in 2020.
De start van de werken voor het vernieuwen van de serre infrastructuur te
Geraardsbergen was voorzien in 2019. Maar de uitvoering werd uitgesteld, omdat
parallelle renovatie met de aan de gang zijnde BEN-project in het aangrenzende
gebouw niet mogelijk blijkt, waardoor men schat dat slechts 42 keuro zal
gerealiseerd en betaald worden in 2020 en de overige 708 keuro in 2021. De
vastlegging voor dit project werd reeds goedgekeurd in voorafgaande
begrotingsrondes en in een voorgaande beheercommissie. Voor de volledige kost
van het project zal er ingeteerd worden op het opgebouwd saldo van het EV INBO.
De beheercommissie hanteert als uitgangspunt dat er voor eenmalige
investeringen op het opgebouwd saldo mag ingeteerd worden.
Het Agentschap Facilitair Bedrijf (HFB) heeft in het kader van de acties binnen het
klimaatfonds de twee INBO-kantoorgebouwen met labo's te Geraardsbergen
geselecteerd voor subsidie. De vastlegging voor het BEN project werd reeds in
voorafgaande begrotingsrondes en in de EV INBO-beheercommissie goedgekeurd.
Vanuit het klimaatfonds worden voor dit project middelen ter beschikking gesteld,
dit echter enkel specifiek voor de klimaat-gerelateerde maatregelen (70%). De
overige niet-klimaat gerelateerde kosten (30%) worden gedragen door HFB en het
EV INBO. Van die 30% draagt het EV INBO 18%, ofwel 5,4% van de totale
kostprijs. Dit resulteerde in een eigen financiering die voor BA geraamd op 87
keuro (+62 keuro). Het volledige bedrag van de investering zal door het EV INBO
(intering) gedragen worden. Voor deze totale vastlegging verwachten we dat er in
2020 60%, of 266 keuro (VEK), van de werken gerealiseerd en betaald zal worden,
de overige 40%, of 178 keuro (VEK) in 2021.
3.1.4. Overige entiteiten onder toezicht
3.1.4.1. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
De juridische opzet, doelstellingen en taken van het agentschap VLM werden in
deze BBT reeds besproken onder punt 1.1.4.1.
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VLM oefent haar activiteiten uit onder ISE D Water, ISE N Omgevingsbeleid Ruimte
en Milieu, ISE G Plattelandsbeleid en ISE F Natuur en Biodiversiteit. De financiering
van de werking van de VLM verloopt voornamelijk via de toelage-artikels QB01QCE2NY-IS (algemene werking) en QB0-1QCE5NY-IS (investeringstoelage). Deze
2 artikels worden in de begroting conform de instructies integraal toegewezen aan
het grootste ISE binnen VLM: ISE N Omgevingsbeleid Ruimte en Milieu. Voor de
bespreking van de kredietevolutie van deze interne stromen naar VLM wordt
verwezen naar de besprekingen van artikels QB0-1QCE2NY-IS en QB0-1QCE5NYIS.
Hieronder worden enkel de kredieten besproken die onder ISE F Natuur en
biodiversiteit ressorteren. Voor de VLM-kredieten binnen de andere ISE wordt
verwezen naar de bespreking van de andere betrokken ISE in deze BBT.
ISE F NATUUR EN BIODIVERSITEIT
De middelen voor natuurinrichtingsprojecten worden maximaal ingezet om
behoud, herstel, beheer en de ontwikkeling van natuur en natuurlijk milieu te
realiseren - met focus op de SBZ-gebieden en realisatie van IHD’s, en in nauw
overleg met de betrokken eigenaars en gebruikers. Een afgestemd programma
vanuit een prioriteringsoefening kan instaan voor de aanpak van de hoogste
prioriteiten.
Een grondenbank en zo nodig flankerend beleid worden ingezet voor de realisatie
van natuur- en bosdoelstellingen, met prioriteit voor de IHD-doelstellingen.
Met het flankerend beleid wordt ook de daling van de uitstoot van ammoniak door
het landbouwbedrijf verder gestimuleerd, met als doel om zowel de natuurdoelen
in Natura 2000 gebieden in goede staat van instandhouding te brengen als om de
landbouwuitbating duurzaam te kunnen verderzetten.
Ontvangsten
Er worden hiertoe in de VLM begroting 24.543 keuro (+ 2.543 keuro t.o.v. BO2020)
aan ontvangsten voorzien en 26.982 keuro (+10.827 keuro t.o.v. BO2020) aan
uitgaven, wat tevens een intering van 2.439 keuro op het saldo met zich
meebrengt.
Via begrotingsartikel QBX-3QCE2FY-IS, een dotatie aan de VLM voor uitgaven in
het kader van instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en programmatische aanpak
stikstof (PAS) wordt 4.820 keuro VAK en 3.220 keuro VEK voorzien (- 280 keuro
t.o.v. BO2020). Dit artikel omvat het budget voor de uitvoering van een aantal
maatregelen die zijn goedgekeurd in kader van het herstructureringsprogramma
PAS – rode en oranje bedrijven. Meer concreet wordt het budget aangewend voor
de uitbetaling van studies en vergoedingen bij de inzet van volgende maatregelen:
bedrijfsverplaatsing,
bedrijfsreconversie,
bedrijfsbeëindiging
en
bedrijfsbegeleiding.
Vanuit de activiteiten van natuurinrichting wordt in 2 keuro ontvangsten uit
pachten voorzien en 1.026 keuro (+ 215 keuro t.o.v. BO2020) aan recuperaties
van partners voor hun bijdrage in natuurinrichtingsprojecten.
Via begrotingsartikel QD0-1QCE5FY-IS wordt vanuit het ANB een VAK van 3.603
keuro en een VEK van 2.640 keuro voorzien voor de afhandeling van
investeringsprojecten inzake natuurinrichting.
Via begrotingsartikel QBX-3QCE2FY-IS wordt vanuit het ANB voorzien in een VAK
en VEK van 1.000 keuro voor de uitoefening van het voorkooprecht en de
koopplichten in het kader van het Natuurdecreet.
De bijdrage van de provincies en de gemeenten in de inrichtingswerken werd
berekend op 110 keuro (+ 110 keuro t.o.v. BO2020).
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Vanuit de activiteiten van de grondenbanken wordt in 803 keuro (+ 86 keuro t.o.v.
BO2020) ontvangsten voorzien ten gevolge het doorrekenen van kosten aan het
ANB. Deze zijn er naar aanleiding van de implementatie van het nieuwe
boekingsschema voor de grondenbanken.
Via begrotingsartikel QBX-3QCH2FY-IS, een dotatie aan de VLM voor uitgaven in
het kader van instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en programmatische aanpak
stikstof (PAS) wordt 8.920 keuro VAK en 8.000 keuro VEK voorzien. Dit artikel
omvat het budget voor enerzijds de aankoop van ruilgronden voor landbouwers
die worden getroffen door de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en
anderzijds de aankoop, inclusief de eventuele eigenaarstoeslag en wijkersstimulus,
van gronden en gebouwen in het kader van het herstructureringsprogramma PAS
rode en oranje bedrijven.
Via begrotingsartikel QBX-3QCE2FY-IS wordt voorzien in een VAK en VEK van
2.000 keuro (+ 2.000 keuro t.o.v. BO2020) voor grondverwerving voor
bosuitbreiding, Sigma en Rivierherstel Leie.
Er wordt voorzien in een opbrengst van 2.460 keuro (+ 960 keuro t.o.v. BO2020)
ten
gevolge
verkoop
van
grond
aan
het
ANB
in
lopende
grondenbankovereenkomsten. Deze zijn er naar aanleiding van de implementatie
van het nieuwe boekingsschema voor de grondenbanken.
De geraamde opbrengst uit de verkoop van gronden is 779 keuro (-1.048 keuro
t.o.v. BO2020).
Uit de opname van leningen voorziet de VLM 2.503 keuro (+500 keuro t.o.v.
BO2020). Deze zijn er naar aanleiding van de implementatie van het nieuwe
boekingsschema voor de grondenbanken. Het betreft de bijdrage van ANB voor
grondenbankwerking voor 2.500 keuro (buffer grondenbank, grondenbank
Vinderhoutse Bossen en grondenbank Sigma) en 3 keuro omdat de opbrengsten
hoger zijn dan de kosten bij de verrekening van opbrengsten en kosten met het
ANB.
Uitgaven
De uitgaven bestaan voor 2.937 keuro (+17 keuro t.o.v. BO2020) aan
vergoedingen in bedrijfsbegeleiding in het kader van het flankerend beleid IHDPAS.
In de natuurinrichtingsactiviteiten wordt voor 222 keuro (-65 keuro t.o.v. BO2020)
uitgaven aan studies geraamd, 9 keuro aan te betalen onroerende voorheffing, 400
keuro (+ 390 keuro t.o.v. BO2020) aan uitbetalingen cultuurschade en andere
vergoedingen, 1.000 keuro voor grondaankopen en 3.439 keuro voor water- en
wegenbouwkundige inrichtingswerken.
In de grondenbankactiviteiten wordt 13.988 keuro (+ 9.932 keuro t.o.v. BO2020)
budget voorzien voor grondaankopen, 660 keuro (+ 16 keuro t.o.v. BO2020) voor
vergoedingen flankerend beleid en 1.006 keuro (- 509 keuro t.o.v. BO2020 voor
grond gerelateerde werkings- en projectkosten. Er wordt 55 keuro voorzien voor
te betalen onroerende voorheffing en 47 (+ 1 keuro t.o.v. BO2020) keuro voor
doorrekening van opbrengsten aan het ANB. Deze laatste zijn er naar aanleiding
van de implementatie van het nieuwe boekingsschema voor de grondenbanken.
Aan aflossing van leningen voorziet de VLM 3.219 keuro (+ 1.045 keuro t.o.v.
BO2020). Het betreft 2.460 keuro ingevolge de voorziene overdracht van gronden
voor dat bedrag en 759 keuro ingevolge de voorziene afrekening van kosten en
opbrengsten voortkomend uit de grondenbankovereenkomsten met het ANB. Deze
zijn er naar aanleiding van de implementatie van het nieuwe boekingsschema voor
de grondenbanken.
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4. ISE G PLATTELANDSBELEID
Onder dit ISE vallen alle taken, doelstellingen en budgetten die verband houden
met het beleidsveld Plattelandsbeleid.
De uitdagingen van het platteland zijn interbestuurlijk en interdisciplinair. Ze
situeren zich op het vlak van landschapsbeheer, klimaat, mobiliteit, dorpen, sociale
cohesie en innovatie. Een Vlaams plattelandskader wordt uitgebouwd dat
inhoudelijke en financiële ondersteuning biedt voor de werking van lokale besturen
en actoren voor specifieke plattelandsthema’s zoals lokale voorzieningen,
voedselproductie, landschap en open ruimte, landelijke mobiliteit en recreatie. Dit
Vlaams kader voor plattelandsbeleid gaat uit van een wetenschappelijke
onderbouwing van de beleidsvoorstellen, duidelijke beleidskeuzes, begeleiding en
opvolging van de uitvoering, evaluatie van de behaalde resultaten en impact.
Het plattelandsbeleid is ook ingebed in het Europese plattelandsbeleid en geeft
invulling aan de verbrede landbouw- en plattelandsdoelstellingen. Dit Europees
landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid (PDPOIII 2014-2020 en GLB na
2020) wordt met het PDPO III 2014 – 2020 gerealiseerd. Het GLB 2021 – 2027
wordt beleidsmatig voorbereid.
Concreet wordt voornamelijk volgende doelstelling ondersteund binnen dit ISE: de
Vlaamse overheid pakt de uitdagingen van het platteland aan met een specifiek
plattelandsbeleid.
De beleidskredieten onder dit ISE hebben in hoofdzaak betrekking op:
cofinanciering Vlaams Gewest voor plattelandsprojecten en leadergroepen
ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen 2014 2020;
subsidies platteland Plus;
de werking van de VLM inzake plattelandsbeleid (inclusief lonen);
de beleidsondersteunende werking van de VLM inzake plattelandsbeleid
(met inbegrip van projectsubsidies).
4.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
Onder dit luik Budgettair kader is het de bedoeling dat het totaal van alle kredieten
uit de algemene uitgavenbegroting dat wordt toegewezen aan de betrokken ISE
besproken wordt. In het geval van ISE Plattelandsbeleid zijn er echter enkel
uitgavenkredieten voorzien op de DAB Minafonds. Deze worden verder besproken
onder punt 4.1.2.
Enkel VLM is als entiteit actief op het vlak van de ISE Plattelandsbeleid.
4.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Niet van toepassing.
4.1.2. DAB Minafonds
ONTVANGSTENARTIKELEN
Niet van toepassing.
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UITGAVENARTIKELEN
QBX-3QCE2GA-WT – HET PLATTELANDSBELEID LEGT DE BASIS VOOR DE
DUURZAME ONTWIKKELING VAN HET VLAAMS PLATTELAND
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit artikel worden de cofinanciering van het Vlaams Gewest voor
plattelandsprojecten
en
leadergroepen
ingevolge
het
plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen, projectsubsidies in het kader van het
geïntegreerd plattelandsbeleid voor Vlaanderen en Platteland Plus gefinancierd.
De middelen van dit begrotingsartikel worden in 2020 voor PDPO III en Platteland
Plus projecten gebruikt.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
3.241
0
0
0
3.241
0

VEK
3.241
0
0
663
3.904
0

BA 2020 incl. overflow

3.241

3.904

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen

VAK

(duizend euro)
VEK

Analyse van de
vereffeningskalender
TOTAAL
-

Het VEK wordt vermeerderd met 663
vereffeningskalender.

663
663
keuro na analyse van

de

4.1.3. Overige entiteiten onder gezag
Niet van toepassing.
4.1.4. Overige entiteiten onder toezicht
4.1.4.1. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
De juridische opzet, doelstellingen en taken van het agentschap VLM werden in
deze BBT reeds besproken onder punt 1.1.4.1.
VLM oefent haar activiteiten uit onder ISE D Water, ISE N Omgevingsbeleid Ruimte
en Milieu, ISE G Plattelandsbeleid en ISE F Natuur en Biodiversiteit. De financiering
van de werking van de VLM verloopt voornamelijk via de toelage-artikels QB01QCE2NY-IS (algemene werking) en QB0-1QCE5NY-IS (investeringstoelage). Deze
2 artikels worden in de begroting conform de instructies integraal toegewezen aan
het grootste ISE binnen VLM: ISE N Omgevingsbeleid Ruimte en Milieu.
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Voor de bespreking van de kredietevolutie van deze interne stromen naar VLM
wordt verwezen naar de besprekingen van artikels QB0-1QCE2NY-IS en QB01QCE5NY-IS.
Hieronder worden enkel de kredieten besproken die onder ISE G Plattelandsbeleid
ressorteren. Voor de VLM-kredieten binnen de andere ISE wordt verwezen naar de
bespreking van de andere betrokken ISE in deze BBT.
ISE G PLATTELANDSBELEID
De uitdagingen van het platteland zijn interbestuurlijk en interdisciplinair. Ze
situeren zich op het vlak van landschapsbeheer, klimaat, mobiliteit, dorpen, sociale
cohesie en innovatie. Een Vlaams plattelandskader wordt uitgebouwd dat
inhoudelijke en financiële ondersteuning biedt voor de werking van lokale besturen
en actoren voor specifieke plattelandsthema’s zoals lokale voorzieningen,
voedselproductie, landschap en open ruimte, landelijke mobiliteit en recreatie. Dit
Vlaams kader voor plattelandsbeleid gaat uit van een wetenschappelijke
onderbouwing van de beleidsvoorstellen, duidelijke beleidskeuzes, begeleiding en
opvolging van de uitvoering, evaluatie van de behaalde resultaten en impact.
Het plattelandsbeleid is ook ingebed in het Europese plattelandsbeleid en geeft
invulling aan de verbrede landbouw- en plattelandsdoelstellingen. Dit Europees
landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid (PDPOIII 2014-2020 en GLB na
2020) wordt met het PDPO III 2014 – 2020 gerealiseerd. Het GLB 2021 – 2027
wordt beleidsmatig voorbereid.
Ontvangsten
Er worden hiertoe in de VLM begroting 701 keuro aan ontvangsten voorzien en 829
keuro (+ 180 keuro t.o.v. BO2020) aan uitgaven, wat tevens een intering van 128
keuro op het saldo met zich meebrengt.
Via begrotingsartikel QBX-3QCE2GY-IS wordt in een dotatie voorzien voor uitgaven
in het kader van het plattelandsbeleid van 701 keuro VAK en VEK.
Uitgaven
Er worden 273 keuro aan studie-uitgaven voorzien (+ 25 keuro t.o.v. BO2020),
456 keuro aan subsidies voor vzw’s (+ 196 keuro t.o.v. BO2020) en 100 keuro (41 keuro t.o.v. BO2020) aan subsidies voor gemeenten.
5. ISE H LUCHT
Onder dit ISE vallen taken, doelstellingen en budgetten die alle verband houden
met het beleidsveld Leefmilieu en Natuur, en dan meer bepaald met het thema
Lucht.
Concreet worden voornamelijk volgende doelstellingen ondersteund binnen dit
ISE:
HA. de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen inzake lucht via:
- het onderbouwen en afstemmen van het milieu- en luchtbeleid en de
actieve verspreiding van de hieraan gerelateerde informatie;
- het inventariseren, meten en rapporteren over de verontreiniging en de
kwaliteit van de lucht;
- het sturen van de verbetering van de kwaliteit van de lucht;
- het uitvoeren van de kerntaken middels een efficiënt informatiesysteem,
kwaliteits-, kennis- en organisatiebeheer;
- het besturen van de organisatie en organiseren van de interne werking met
het oog op een efficiënte uitvoering van de kerntaken;
- het ondersteunen van maatregelen gericht op de uitrol van
emissieverminderende systemen.
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De beleidskredieten onder dit ISE hebben in hoofdzaak betrekking op:
- de uitgaven van VMM:
- toe te wijzen aan het ISE Lucht (inclusief de lonen);
- voor het meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies
in lucht, en adviseren over milieuvergunningsaanvragen lucht;
- voor het meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit, en
voorspellen en opvolgen van smogperiodes.
- de uitgaven van het departement Omgeving:
- voor beleidsvoorbereidend onderzoek, monitoring en evaluatie op het vlak
van het luchtbeleid;
- voor eventuele subsidies ter verbetering van de luchtkwaliteit.
5.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
Onder dit luik Budgettair kader is het de bedoeling dat het totaal van alle kredieten
uit de algemene middelen- en uitgavenbegroting besproken wordt dat wordt
toegewezen aan de betrokken ISE. In het geval van ISE Lucht zijn er echter enkel
uitgavenkredieten voorzien op de DAB Minafonds. Deze worden verder besproken
onder punt 5.1.2.
5.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Niet van toepassing.
5.1.2. DAB Minafonds
ONTVANGSTENARTIKELEN
Niet van toepassing.
UITGAVENARTIKELEN
Niet van toepassing.
5.1.3. Overige entiteiten onder gezag
5.1.3.1. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
De juridische opzet, doelstellingen en taken van het agentschap VMM werden in
deze BBT reeds besproken onder punt 1.1.3.1.
De VMM oefent haar taken uit binnen 2 verschillende ISE: ISE D Water en ISE H
Lucht. De financiering van de taken die de VMM uitvoert, verloopt voornamelijk
via de artikels QB0-1QCE2DW-IS en QB0-1QCE5DW-IS, 2 artikels die in de
begroting conform de instructies integraal werden toegewezen aan (en besproken
bij) het grootste ISE binnen VMM: ISE D Water.
Hieronder worden enkel de kredieten besproken die onder ISE H Lucht ressorteren.
Voor de VMM-kredieten voor ISE Water wordt verwezen naar de bespreking van
de ISE D Water.
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ISE H LUCHT
Ontvangsten
De financiering van de taken die de VMM uitvoert, gebeurt voornamelijk via de
artikels QB0-1QCE2DW-IS en QB0-1QCE5DW-IS. Via deze artikels ontvangt de
VMM een werkingsdotatie (QB0-1QCE2DW-IS) ten bedrage van 2.237 keuro
VAK/VEK en een investeringsdotatie (QB0-1QCE5DW-IS) ten bedrage van 1.134
keuro VAK en 1.256 keuro VEK van het departement Omgeving ter financiering
van haar specifieke taken op het vlak van de uitbouw van het meetnet lucht.
Daarnaast
genereert
de
VMM
ook
nog
andere
inkomsten
uit
samenwerkingsovereenkomsten ten bedrag van 479 keuro (volledig toegewezen
aan ESR11 Lonen).
Uitgaven
De werkingsuitgaven met betrekking tot het ISE Lucht hebben betrekking op het
inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht, het adviseren
over milieuvergunningsaanvragen lucht, het meten, modelleren en rapporteren
van de luchtkwaliteit, en het voorspellen en opvolgen van smogperiodes. Het
budget hiervoor bedraagt 2.237 keuro.
De investeringsuitgaven met betrekking tot het ISE Lucht hebben betrekking op
duurzame aankopen voor het operationeel houden van het meetnet lucht. Het
budget hiervoor bedraagt 1.134 keuro VAK en 1.256 keuro VEK.
5.1.4. Overige entiteiten onder toezicht
Niet van toepassing.
6. ISE J AFVAL EN MATERIALEN
Onder dit ISE vallen alle maatregelen, taken, doelstellingen en budgetten van het
duurzaam afval – en materialenbeleid bij de OVAM, in hoofdzaak vervat of gelinkt
aan het materialendecreet en VLAREMA.
De beleidskredieten van dit ISE hebben in hoofdzaak betrekking op de
beleidsuitgaven gericht op de totstandkoming van de circulaire economie (CE) in
het bijzonder gericht op het dematerialiseren en het sluiten van
materialenkringlopen (met ook budgettaire bijdragen aan CE vanuit andere
thema’s). Het betreft globaal de uitvoering en verdere uitbouw van een
doeltreffend afvalstoffen – en materialenbeleid en – instrumentarium, de sturing
en coördinatie van het veilig beheer, de inzameling en de veilige verwijdering van
gevaarlijke stoffen en afvalstoffen, de noodzakelijke ambtshalve verwijdering en
het ondersteunen van onze partners.
De beleidskredieten onder dit ISE hebben voornamelijk betrekking op:
- De transitie circulaire economie: de inzet op Vlaanderen Circulair als
centraal platform binnen Vlaanderen rond CE met nodige partnerschappen,
de
innovatie
van
producten,
ondernemings-,
productieen
consumptiemodellen met ruimte voor experimenten inzake CE en
opschaling, het versterken van het onderzoeks- en innovatiebeleid richting
CE en de inzet op de voortrekkersrol op internationaal en Europees niveau,
de deelname aan CE-projecten en de verdere aanpak van knelpunten voor
CE bij bestaande regelgeving.
-

Materiaalbewust bouwen en verbouwen: stimuleren van de bouwsector
richting circulaire en modulaire gebouwen, verderzetting van de proeftuin
en de green deal circulair bouwen, de aanpak van selectief slopen, de
aanpassing van het normenkader voor bouwstoffen, de inzet van de
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TOTEM-tool en met ook onderzoek van een materialenpeil en de inzet van
digitale technieken in de bouw.
-

Versterken van het asbestafbouwbeleid: uitvoering van het actieplan
asbestafbouw met de operationele voorbereiding van de invoering en
beheer van het asbestattest (software databank, sectorale certificatie
asbestdeskundigen,…) en ondersteuning van de meest kwetsbare
doelgroepen
via
de
werking
van
sectorprotocollen
en
asbestafbouwprojecten bij lokale besturen.

-

Verzekeren van waardebehoud voor biomassa: de verdere aanpak om alle
organisch-biologisch afval te weren uit het restafval, kwaliteitsbewaking,
het stimuleren van investeringen in voorvergistingsinstallaties bij gftcompostering en aanpak voedselverlies via ondersteuning van
distributieplatformen en de voorbereiding van een nieuw actieplan
‘biomassa en voedsel circulair 2021-2025).

-

Materiaalimpact van productketens verlagen: verdere aanpak van de
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid,
afbouw gebruik van
wegwerpproducten, inzet van de aanvaardingsplicht, het ondersteunen van
de herstel-, hergebruik- en deelsector oa via proefprojecten, investering in
de nodige sorteer– en recyclagecapaciteit, uitvoering van een actieplan voor
kunststoffen en verpakkingsplan 2.0, de verdere inzet op één uniform P+
systeem, de aanpassing van het interregionaal samenwerkingsakkoord, de
voorbereiding van een green deal met de distributiesector en de uitrol van
wetgeving voor het gebruik van herbruikbare bekers naar alle
evenementen.

-

Verminderen van restafval door circulair materialenbeheer: ondersteuning
van steden, gemeenten en intercommunales, communicatie op maat en
handhaving, een code van goede praktijk voor een betere bronsortering
voor bedrijfsafvalstoffen in combinatie met sturende maatregelen, extra
beleidsmaatregelen voor de aanpak van zwerfvuil, een eindverwerking op
maat van de circulaire economie en onderzoek ikv het heffingenbeleid en
bijkomende financiële instrumenten.

-

Datamining en digitale ontsluiting ikv afval– en materialenbeleid: inzet op
het gebruik van het Vlaams symbioseplatform, woningpas, CE-monitor en
het heroriënteren van data ikv de inzameling van afvalstoffen.

6.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
In de volgende overzichtstabellen wordt u een meer gedetailleerd overzicht
gegeven van de uitgaven die binnen dit ISE ingeschreven werden in de
begrotingsaanpassing 2020.
Deze tabel is exclusief de omvangrijke kredieten voor ISE Afval en materialen
voorzien op de begroting van de DAB MINAfonds (zie verder bespreking op
artikelniveau).
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AFVAL EN MATERIALEN, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
VEK
BO 2020 evolutie BA 2020 BO 2020 evolutie BA 2020
ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal incl.
overflow
Overflow

0

0

0

0

0

0

20.540

315

20.855

20.540

315

20.855

0

0

0

0

0

0

20.540

315

20.855

20.540

315

20.855

0

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De OVAM oefent haar activiteiten uit binnen 2 verschillende inhoudelijke
structuurelementen: ISE J Afval en materialen en ISE E Bodem en ondergrond. De
financiering van de taken die de OVAM uitvoert, verloopt voornamelijk via de
artikels QB0-1QCE2JV-IS (werkingsdotatie van de OVAM van 20,6 miljoen euro)
en QB0-1QCE5JV-IS (investeringsdotatie OVAM van 234 keuro). Deze 2 artikels
worden in de begroting conform de instructies integraal toegewezen aan het
grootste ISE binnen de OVAM: ISE J Afval en materialen. Dit betekent dus niet dat
al deze middelen integraal ingezet worden voor deze ISE. Bij de bespreking van de
OVAM-begroting worden deze middelen wel afgezonderd (zie 6.1.3.1).
Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020 stijgen deze middelen licht (+315
keuro) als gevolg van een aantal plus- en minbewegingen. Zie verder bij de
bespreking van artikel QB0-1QCE2JV-IS.
De volgende (meer gedetailleerde) budgettaire toelichtingen gaan niet dieper in op
de wijzigingen naar aanleiding van de generiek toegepaste indexatieregels en de
technische wijzigingen in het kader van overflow. Voor bijkomende toelichting
hierover wordt graag verwezen naar de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting.
6.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
ONTVANGSTENARTIKELEN
Niet van toepassing.
UITGAVENARTIKELEN
QB0-1QCE2JV-IS – OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel ontvangt de OVAM een werkingsdotatie van het departement
Omgeving ter financiering van haar algemene taken en haar specifieke taken op
het vlak van het afval-, bodem- en materialenbeleid.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

VAK
20.306
120
435
0
20.621

VEK
20.306
120
435
0
20.621

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
20.621

0
20.621

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van QBX-3QCE2EV-IS
TOTAAL
-

-

VAK
290
145
435

VEK
290
145
435

Het budget op dit artikel wordt recurrent verhoogd met 59 keuro als
bijdrage voor de endogene groei van het overheidspersoneel en met 231
keuro als compensatie voor een stijging van de bijdragevoet aan de Pool
der parastatalen (tot 40%).
Er wordt 145 keuro gecompenseerd van QBX-3QCE2EV-IS om de -6%besparing subsidies aan te rekenen op het correcte begrotingsartikel.

Voor de verdere bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de
bespreking van de begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon.
6.1.2. DAB Minafonds
ONTVANGSTENARTIKELEN
QBX-2QCEAJA-OW
–
KRINGLOOPECONOMIE

VLAANDEREN

OP

WEG

ZETTEN

NAAR

EEN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden de inkomsten uit de afvalheffingen bij de OVAM begroot.
Op grond van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer
van verpakkingsafval 2008 moet FOST Plus daarnaast vanaf 2009 jaarlijks, na
indexering, 60 eurocent per inwoner aan het Vlaamse Gewest ter beschikking
stellen voor het beleid rond verpakkingsafval. Op basis van een werkprogramma
wordt het deelbedrag bepaald dat gestort wordt in het MINA-fonds. Pas wanneer
dit bedrag gestort wordt door Fost Plus, kunnen de middelen hiervoor aangewend
worden en kunnen de middelen ingezet worden door de OVAM voor
investeringssubsidies aan lokale overheden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

TO

LO

51.866
88
51.954
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De inkomsten uit milieuheffingen vanwege de OVAM worden bij BA 2020 behouden
op 48.000 keuro. Momenteel zijn er inzake heffingen voor 2020 geen initiatieven
of voorstellen te verwachten die een impact hebben op de begroting. Er wordt ook
geen daling van de inkomsten verwacht.
Er wordt voor 2020 een totale ontvangst vanwege FOST Plus geraamd van 3.954
keuro. Dit is een verhoging met 88 keuro t.o.v. BO 2020 door de indexering van
de jaarlijkse bijdrage van FOST Plus.
UITGAVENARTIKELEN
QBX-3QCE2JA-WT
–
KRINGLOOPECONOMIE

VLAANDEREN

OP

WEG

ZETTEN

NAAR

EEN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit begrotingsartikel van de DAB Minafonds financiert de OVAM uitgaven
gericht op de uitvoering van het afvalstoffen- en materialenbeleid.
Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.
De benodigde kredieten inzake de verwerking van dierlijk afval, dierenmeel en
slachtafval hangen af van de hoeveelheid opgehaalde krengen en de
verwerkingskost. Uitgangspunt voor het gebudgetteerde bedrag is een
tussenkomst van 50% door de overheid voor de bijdrageplichtigen en 100 % voor
de niet-bijdrageplichtigen. Het budget werd gebracht op 7.661 keuro in VAK en
VEK na doorvoeren van 6% besparing op subsidies bij BO2020 en blijft constant
bij BA2020.
Subsidies aan de 31 erkende kringloopcentra worden toegekend op basis van het
subsidiebesluit van 20 mei 2005. De subsidie per kringloopcentrum wordt berekend
op basis van het aantal kilo hergebruikte goederen (theoretisch hergebruik) en
rekening houdend met de grootte en het aantal inwoners dat in het
verzorgingsgebied van elk kringloopcentrum ligt. Het vastleggings- en
vereffeningskrediet blijft in 2020 ongewijzigd op 808 keuro.
Aan lokale overheden wordt financiële steun gegeven voor de uitvoering van het
lokale huishoudelijk afvalstoffenbeleid. Dit kadert in de doelstelling de effectiviteit
van het afvalstoffenbeleid te verhogen en het SUP Huishoudelijke afvalstoffen. De
procedures voorzien in dit besluit (ontwerp-, toewijzings- en betalingsfase) en het
feit dat de betalingsaanvragen ingediend moeten worden door de lokale overheden
via de OVAM geven aanleiding tot een gespreide uitbetaling van de subsidies. Deze
middelen dienen voor de subsidies voor investeringen in diftar huis aan huis, diftar
containerparken, projecten openbare reinheid, ondergrondse containers en
sorteerstraatjes. In 2020 wordt er voor subsidies aan lokale overheden 6.500 keuro
in VAK en 2.000 keuro in VEK voorzien voor asbestverwijdering (Tabel NBR). Met
de verbreding van het bestaande ‘Subsidiebesluit lokale besturen’ kan het lokaal
bestuur via een eigen selectie van mogelijke projectformules (bronophaling,
samenaankoop,…) een lokaal verankerd asbestafbouwinstrumentarium uitrollen
voor de burger en voor het eigen patrimonium. Met dit instrumentarium kan het
lokale bestuur daarbij zowel ontzorging aan de burger aanbieden bij
asbestverwijdering als een financiële ondersteuning op vlak van de
asbestmeerkost. In 2020 wordt 16.131 keuro aan vastleggingskrediet en 14.949
keuro aan vereffeningskrediet voorzien.
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Voor projecten en subsidies in het kader van Circulaire Economie wordt in 2020
3.000 keuro aan vastleggingskrediet en 1.060 keuro aan vereffeningskrediet
voorzien. Hiermee worden initiatieven van bedrijven en organisaties ondersteund
voor projecten circulaire economie.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
21.512

VEK
20.890

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
500
6.588
27.600

0
500
4.088
24.478

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
27.600

0
24.478

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar QBX-3QCE2EV-IS
TOTAAL
-

VAK
-500
-500

VEK
-500
-500

Er wordt 500 keuro gecompenseerd naar QBX-3QCE2EV-IS voor de
databank asbestinventarisatie (150 keuro) en voor sectorprotocollen in het
kader van het asbestafbouwplan (350 keuro).
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Indexering bijdrage FOST Plus
Asbestverwijdering (Tabel NBR)
Analyse vereffeningskalender
TOTAAL
-

VAK

VEK
88
6.500
0
6.588

88
2.000
2.000
4.088

De extra inkomsten (+88 keuro) door de indexering van de jaarlijkse bijdrage
van FOST Plus worden toegevoegd aan het uitgavenkrediet met subsidies voor
lokale overheden.
In het kader van Asbestverwijdering (Tabel NBR) wordt het krediet verhoogd
met 6.500 keuro in VAK en 2.000 keuro in VEK.
Het VEK wordt vermeerderd met 2.000 keuro na analyse van de
vereffeningskalender.

6.1.3. Overige entiteiten onder gezag
6.1.3.1. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
De juridische opzet, doelstellingen en taken van het agentschap OVAM werden in
deze BBT reeds besproken onder punt 2.1.3.1.
De OVAM oefent haar taken dus uit binnen 2 verschillende ISE: ISE E Bodem en
ondergrond en ISE J Afval en materialen. De financiering van de taken die de OVAM
uitvoert, verloopt voornamelijk via de artikels QB0-1QCE2JV-IS en QB0-1QCE5JVIS, 2 artikels die in de begroting conform de instructies integraal werden
toegewezen aan (en besproken bij) het grootste ISE binnen OVAM: ISE J Afval en
materialen.
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Hieronder worden enkel de kredieten besproken die onder ISE J Afval en materialen
ressorteren. Voor de OVAM-kredieten voor ISE Bodem en ondergrond wordt
verwezen naar de bespreking van de ISE E Bodem en ondergrond.
ISE J AFVAL EN MATERIALEN
Onder dit ISE vallen alle maatregelen, taken, doelstellingen en budgetten van het
duurzaam afval – en materialenbeleid, in hoofdzaak vervat of gelinkt aan het
materialendecreet en VLAREMA.
Ontvangsten
Deze uitgaven worden gefinancierd via het Minafonds en inkomsten uit Europese
projecten.
Uitgaven
Voor 2020 worden volgende expertises m.b.t. afval- en materialenbeleid voorzien:
-

-

-

expertise-opdrachten voor de transitieprioriteit Circulaire Economie m.b.t.
ecodesign.
stakeholderbevraging in het kader van het beleidsprogramma bouw, en de
begeleiding van het project de Waterweg in Menen. Expertise-opdrachten
in het kader van veranderingsgericht bouwen en Totem.
audit financiering dode landbouwdieren en een begeleidingsopdracht voor
de totstandkoming van het nieuwe actieplan biomassareststromen.
evaluatie van de Belfius-clusteringmethode voor het bepalen van de
restafvaldoelstellingen voor lokale besturen, ondersteuning in het kader
van de groenevent-scan, bevraging en analyse van de kringloopcentra,
berekeningsmodel voor recyclageparken en de aparte boekhouding voor de
inzameling van bedrijfsafval door lokale besturen.
expertise-opdrachten in het kader van het input/output-model, de
ontwikkeling van indicatoren voor een Circulaire Economie en verdere
ontwikkeling van de Symbiose- en Cirkeltipsdatabank.

Om de doelstellingen uit het ondernemingsplan m.b.t. afval- en materialenbeleid
te realiseren, raamt de OVAM het nodige communicatiebudget voor 2020 op
ongeveer 533 keuro.
-

-

-

-

communicatie gericht op de transitieprioriteit Circulaire Economie (leer- en
werkplatformen, uitdragen voorbeeldcases, algemene communicatie, het
stimuleren van eco-innovatie in het onderwijs en de ontwikkeling van tools,
lessenpakketten rond materialen, circulaire economie en klimaat, en een
communicatiepakket voor nieuwkomers).
ecodesign-communicatie voor professionals en in het bijzonder voor de
doelgroep textiel/mode.
sectorale communicatietrajecten in samenwerking met sectorfederaties
voor een betere selectieve inzameling bedrijfsrestafval en ontwikkelen
cursussen voor ondernemers-en beroepsopleidingen, de organisatie van
een ‘Online Afvaldag’ in 2020 om visibiliteit en awareness te creëren bij de
bedrijven.
evenementenbeleid: met o.a. de uitreiking van de Groene Vent Award
worden organisatoren van evenementen aangespoord tot een duurzaam
afvalbeleid.
communicatie inzake afvalstoffen- en materialengegevens, waaronder
Cirkeltips.

In het kader van het afval- en materialenbeleid wordt een budget van 967 keuro
VAK voorzien voor onderzoeken vanuit het Minafonds.
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-

-

-

-

evaluatie van de kwaliteit van gerecycleerde granulaten en onderzoek naar
de niet-steenachtige fractie bij de bouw.
onderzoek naar de ontwikkeling van een materialenpeil (M-peil) voor een
nieuwbouw of renovatie, die inzicht geeft in de materialenvoetafdruk van
een gebouw.
onderzoek in het kader van het uitvoeringsplan voor de kunststofketen
(recycleerbaarheid, normering, verwerkingsmogelijkheden, gebruik en
afzet van recyclaten, het Europese project Recy-composite,…)
onderzoek naar een normenkader voor luiers.
actualisatie van de sorteeranalyse grofvuil uit 2011 om inzicht te krijgen in
het aandeel van de verplicht selectief in te zamelen fracties en meer inzicht
te krijgen in de herbruikbare materialen in het grofvuil.
Een
vervolgonderzoek naar wegen en registreren van afvalstromen wordt
eveneens uitgevoerd.
onderzoeksopdrachten rond de monitoring van het afvalstoffen- en
materialenbeleid, waaronder het Symbioseplatform, de restafvalmonitor en
verschillende studies om het materialenbeleid cijfermatig beter te kunnen
onderbouwen.

De OVAM ondersteunt een aantal organisaties en platformen die haar beleid mee
helpen organiseren in hun werking door het toekennen van een werkingsbijdrage:
Interregionale Verpakkingscommissie (IVC), VZW VLACO, UNEP, cofinanciering
Recy-Composite.
Er worden diverse toepassingen ontwikkeld voor optimalisatie en automatisatie van
het afval-en materialenbeleid. In de toepassing voor het beheer van de Europese
Verordening Overbrenging Afvalstoffen wordt naast de front-end ook de back-end
uitgewerkt. Om Industriële symbiose te ondersteunen wordt er een matchmaking
toepassing ontwikkeld om afval van een bedrijf als grondstof in te zetten bij andere
bedrijven.
Voor het actieplan asbestafbouw wordt in 2020 1.150 keuro voorzien voor de
ontwikkeling van een databank en kwaliteitsborgingssysteem asbestinventarisatie.
Bij BO2020 werd hiervoor 1.000 keuro extra krediet voorzien, 150 keuro wordt
gecompenseerd van QBX-3QCE2JA-WT.
6.1.4. Overige entiteiten onder toezicht
Niet van toepassing.

7. ISE N OMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEU
Onder dit ISE vallen taken, doelstellingen en budgetten inzake het
omgevingsbeleid die het beleid rond leefmilieu en natuur en het ruimtelijk beleid
integreren.
Concreet worden voornamelijk volgende doelstellingen door het departement
Omgeving ondersteund binnen dit ISE:
- Beleidsondersteunend omgevingsonderzoek afstemmen en versterken
binnen het beleidsdomein Omgeving (incl. RURA, MIRA EN NARA);
- Investeren
in
kennisopbouw,
basisdata,
monitoring
rond
omgevingskwaliteit, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, bodem,
ondergrond…;
- Doorstarten BRV-proces (uitvoeringsagenda’s) en opmaak van de
beleidskaders, bouwshift realiseren door kwalitatieve verdichting en
multifunctioneel adaptief ruimtegebruik;
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-

Omgevingsbeleid opmaken en realiseren voor een betere gezondheid en
beheersen van risico’s (omgevingsveiligheid), opmaken en uitvoeren van
geluidsactieplannen;
Afstemming tussen ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid (o.a.
vervoersregio- en mobiliteitsplannen);
Gebiedsontwikkeling en gebiedsgerichte samenwerking coördineren tussen
Vlaamse en lokale beleidsactoren en andere belanghebbenden;
Stimuleren vergroening van consumptie en productie en onderbouwen van
transitie richting een groene economie, inclusief draagvlak hiervoor;
Beleidsopmaak voor, en realisatie van een milieuverantwoord en gezond
voedingssysteem.

Het open ruimte beleid wordt mee uitgevoerd door de VLM onder dit ISE met
volgende doelstellingen:
- Versterking van de ruggengraat van de open ruimte door gerichte
landinrichtingsprojecten
(uitvoering
programma
landinrichting
en
ruilverkaveling) en gebiedsgerichte uitvoeringsprojecten (concrete
terreinrealisaties en leertrajecten).
- Afstemmen Vlaamse investeringsagenda in strategische gebieden van de
open ruimte.
- Inzetten op een samenwerking met alle actoren in de open ruimte voor een
kwaliteitsvol beheer van de leefomgeving.
- Inzetten van de Vlaamse grondenbank.
De beleidskredieten onder dit ISE hebben in hoofdzaak betrekking op:
- de werkingsuitgaven van VLM:
- voor de beleidsondersteunende werking toe te wijzen aan dit ISE (inclusief
de lonen);
- voor
vergoedingen
(inclusief
beheerovereenkomsten)
ingevolge
gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet en
ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen;
- voor gebruikersschade en kapitaalschade;
- voor ruilverkaveling, landinrichting en de grondenbanken.
- de uitgaven van het departement Omgeving:
- voor beleidsondersteunend onderzoek en voor kennisopbouw, basisdata,
monitoring rond omgevingskwaliteit, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling,
bodem, ondergrond…;
- voor het opmaken van omgevingsbeleid en het realiseren van een betere
gezondheid en beheersen van risico’s (omgevingsveiligheid, opmaken en
uitvoeren van geluidsactieplannen);
- voor de afstemming tussen ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid (o.a.
vervoersregio- en mobiliteitsplannen);
- voor het BRV-proces (uitvoeringsagenda’s) en opmaak van de
beleidskaders;
- voor het realiseren van de bouwshift;
- voor gebiedsontwikkeling en ondersteuning van gebiedsgerichte
samenwerking tussen Vlaamse en lokale beleidsactoren en andere
belanghebbenden;
- voor het stimuleren van een transitie richting een groene economie;
- voor de beleidsondersteuning inzake ruilverkaveling en landinrichting;
- voor de werking van het Vernieuwingsfonds (aanpak leegstand), het
Vlarelfonds (erkenningen), het Omgevingsfonds;
- voor de werking van het Rubiconfonds (aanpak signaalgebieden);
- voor de behandeling en afhandeling van planschade- en planbatendossiers
binnen het Grondfonds.
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7.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
In de volgende overzichtstabellen wordt u een meer gedetailleerd overzicht
gegeven van de uitgaven die binnen dit ISE ingeschreven werden in de
begrotingsaanpassing 2020.
Deze tabel is exclusief de omvangrijke kredieten voor ISE Ruimte en Milieu
voorzien op de begroting van de DAB’s MINAfonds, Grondfonds en Rubiconfonds
(zie bespreking verder).
OMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEU, MVG excl. DAB’s
(duizend euro)
VAK
VEK
BO 2020 evolutie BA 2020 BO 2020 evolutie BA 2020
ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal incl.
overflow
Overflow

19.458

-1.806

17.652

20.029

-446

19.583

72.172

17.922

90.094

72.122

1.078

73.200

2.800

0

2.800

2.800

0

2.800

632

95.583

1.749

2.021

94.430

16.116 110.546 94.951

0

0

0

272

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Binnen het ISE N Omgevingsbeleid ruimte en milieu van de algemene
uitgavenbegroting worden in VAK zowel WT-uitgaven begroot (17,6 miljoen euro,
of -1,8 miljoen euro t.o.v. BO 2020), als interne stromen naar de VLM (75 miljoen
euro, of +18 miljoen) en het Rubiconfonds (15 miljoen euro), als ESR-neutrale
participaties (2,8 miljoen). De VEK-budgetten volgen grosso modo de VAKbudgetten.
De WT-uitgaven betreffen enerzijds kredieten onder het beheer van het
Departement Omgeving, die worden ingezet voor de hoger omschreven
departementale doelstellingen (binnen ISE N) via de begrotingsartikels QB01QCE2NA-WT t.e.m. QB0-1QCE2ND-WT. Deze kredieten blijven in grote lijnen
constant (12,4 miljoen euro). Belangrijkste uitgavenposten zijn hierbij de reguliere
uitgaven voor bestrijding van leegstand (4 miljoen euro), 2 miljoen euro voor de
ondersteuning van de aanmaak van GRUPS en de ondersteuning van lokale
ruimtelijke projecten (1 miljoen euro).
De WT-uitgaven bevatten anderzijds ook alle uitgaven binnen de
begrotingsfondsen onder het beheer van het departement. Concreet gaat het over
Vernieuwingsfonds (5,2 miljoen euro, -1,8 miljoen euro t.o.v. BO 2020), en
anderzijds de uitgaven binnen het Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke
Rijkdommen (2,5 miljoen euro aan ESR-neutrale participaties).
Voor de meer gedetailleerde bespreking van de wijzigingen in deze ontvangsten
wordt verwezen naar de bespreking van de desbetreffende artikels verder in de
BBT.

Pagina 55 van 92

VLM oefent haar taken uit binnen 4 verschillende ISE (Plattelandsbeleid, Water,
Natuur en biodiversiteit en Omgevingsbeleid ruimte en milieu). De financiering van
de taken die VLM uitvoert, verloopt voornamelijk via de toelage-artikels QB01QCE2NY-IS en QB0-1QCE5NY-IS, 2 artikels die in de begroting conform de
instructies integraal werden toegewezen aan (en besproken bij) het grootste ISE
binnen VLM: ISE N Omgevingsbeleid ruimte en milieu. Ten opzichte van de
begrotingsaanpassing 2020 stijgen deze toelagen (+17.922 keuro) in hoofdzaak
als gevolg van een technische inhaalbeweging bij de subsidiëring van landinrichting
volgens regels van het VCO. Zie verder bij de bespreking van artikel QB01QCE2NY-IS.
De volgende (meer gedetailleerde) budgettaire toelichtingen gaan wel niet dieper
in op de wijzigingen naar aanleiding van de generiek toegepaste indexatieregels
en de technische wijzigingen in het kader van overflow. Voor bijkomende
toelichting hierover wordt graag verwezen naar de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting.
7.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
ONTVANGSTENARTIKELEN
QB0-9QCETNE-OW – VERNIEUWINGSFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Ontvangstartikel binnen het Vernieuwingsfonds, gelinkt aan uitgavenartikel QB01QCE4NE-WT. Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen
worden opgenomen in een inventaris die jaarlijks wordt bijgewerkt. De heffing
moet worden betaald in het kalenderjaar dat volgt op de derde registratie in de
inventaris. Deze heffingen komen terecht in het vernieuwingsfonds samen met
ontvangen intresten en terugontvangen subsidies. Vanuit dit fonds wordt dan steun
gegeven aan projecten die leegstaande sites nieuw leven willen inblazen.
Aan uitgavenzijde is dit ontvangstenartikel gelinkt aan artikel QB0-1QCE4NE-WT.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
0
0
0

TO
4.600
200
4.800

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De raming van de ontvangsten is gebaseerd op een update van het gemiddelde
van de ramingen van Vlabel voor de periode 2017-2019. Het gaat om een
(regulerende) heffing die beoogt om de leegstand te bestrijden, dus het is logisch
dat deze heffing verder afneemt. Vanuit dit fonds wordt dan steun gegeven aan
projecten die leegstaande sites nieuw leven willen inblazen.
Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen worden opgenomen
in een inventaris die jaarlijks wordt bijgewerkt. De heffing moet worden betaald in
het kalenderjaar dat volgt op de derde registratie in de inventaris. Deze heffingen
komen terecht in het vernieuwingsfonds samen met ontvangen intresten en
terugontvangen subsidies.
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QB0-9QCETNI-OP – UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS
VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze toegewezen ontvangsten omvatten de terugvorderbare voorschotten die
terugbetaald worden na de beëindiging van ruilverkavelingsprojecten of bij
verkoop
van
gronden
die
door
de
VLM
werden
aangekocht
in
ruilverkavelingsprojecten.
Voor het globale Fonds zijn de geraamde uitgaven (artikels QB0-1QCE4NI-PA,
QB0-1QCE4NY-IS en QB0-1QCE4NI-WT) gelijk aan de raming van de toegewezen
ontvangsten (QB0-9QCETNI-OW en dit artikel).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
0
0
0

TO
5.000
-1.825
3.175

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De toegewezen ontvangsten 2020 werden bij BO 2020 geraamd op 5.000 keuro.
De Toegewezen Ontvangsten worden bij BA 2020 geraamd op 3.175 keuro.
De wijzigingen tov. ramingen BO2020 zijn het gevolg van de actualisatie per
project, en vooral ingevolge het wegvallen van de initieel geraamde ontvangsten
vanuit het verlijden van de RVK A11. Het gaat om de terugstorting door de VLM
van het deel van de terugvorderbare voorschotten dat ze hebben gebruikt voor de
aankoop van gronden die ingezet worden in de RVK A11. Bij het verlijden van de
RVK-akte (de vaststelling van de nieuwe perceelsstructuur met bijhorende
aangepaste eigendoms- en gebruikssituatie) brengt de VLM die gronden in en laat
ze zich naar nul toebedelen. En het comité betaalt de VLM daarvoor (en recupereert
dat bij de eigenaars aan wie de voormalige VLM-gronden worden toebedeeld). De
VLM kan dus pas doorstorten naar het Vlaams Gewest na het verlijden van de RVKakte. Die verlijding was gepland eind 2020, maar is uitgesteld tot eind 2021 omdat
de inrichtingswerken niet zo snel verlopen als aanvankelijk ingeschat en de
uitvoering van die werken gevolgen kan hebben voor de nieuwe perceelsstructuur.
De afronding van het herverkavelingsproces kan niet te ver vooruitlopen op het
uitvoering van de inrichtingswerken in het gebied.
Voorts wordt verondersteld – in afwijking van de veronderstelling bij de
begrotingsopmaak 2020 - dat er in 2020 voor een nieuw diepegeothermieproject
een toegewezen ontvangst zal zijn ten bate van artikel QB0-1QCE4NI-WT in
uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond
(dieptegrondboringen HITA nv). Aangezien er wellicht in 2020 voor dit project een
opsporingsvergunning voor aardwarmte zal worden verleend, wordt het totaal
bedrag van de door de vergunninghouder te stellen financiële zekerheid voor het
veilig afsluiten van de boorgaten en voor schade door bodembeweging geraamd
op een bedrag van 125.000 euro in 2020, bijkomend aan de 250.000 euro die in
2018 werd gesteld voor de diepeaardwarmteprojecten van VITO en Janssen
Pharmaceutica. Het bedrag van deze financiële zekerheden moeten volledig
beschikbaar blijven in het Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen,
voor het geval dat de vergunninghouders in gebreke zouden blijven en het Vlaams
Gewest zelf de kosten zal moeten dragen voor het veilig afsluiten van de boorgaten
of voor schade door bodembeweging.
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Indien bij de beëindiging van de betrokken diepeaardwarmtewinningen wordt
vastgesteld dat de financiële zekerheden niet aangewend moesten worden door
het Vlaams Gewest, dan moeten de respectieve bedragen volledig terugbetaald
worden aan de betrokken vergunninghouder.
UITGAVENARTIKELEN
QB0-1QCE2NB-WT – UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat de kredieten nodig om de gebiedswerking en projectwerking tot
uitvoering te kunnen brengen. Deze bevat onderstaande deelrubrieken:
-

-

uitgaven verbonden aan diverse goedkeuringsprocedures voor ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
ondersteuning van organisaties die bijdragen tot de doorwerking van de opties
van het ruimtelijk beleid;
werkingskosten Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid;
uitgaven in kader van beleidsplanning;
de verdere ontwikkeling van de beleidsplanning vereist verdere ondersteuning
om nieuwe beleidsmatige relevante thema’s verder te onderbouwen;
onderzoeken mbt uitvoering gebieds- en projectwerking (opdrachten i.f.v.
gebiedswerking, -programma’s, ontwerpend onderzoek, complexe projecten,
veiligheidsrapportage, milieueffectenrapportage, erkenning, bodem en studies
die kaderen in de optimalisatie van milieuvoorwaarden in vergunningen). In
2020 ligt de prioriteit voor onderzoek in functie van de gebiedsprogramma’s
Vlaamse Rand rond Brussel, regio Antwerpen en Zuid-West-Vlaanderen, de
voortzetting van de T.OP projecten en de complexe projecten die volop bezig
zijn, strategisch milieuonderzoek en de aanpak hiervan, instrumentenafweging
en -afstemming in kader van concrete processen, omgang met de
woonuitbreidingsgebieden en de relatie externe veiligheid en ruimtelijke
ontwikkelingen. De beleidsuitvoering omvat ook nieuwe concepten in functie
van klimaatadaptatie en ecosysteemdiensten die gebiedsgerichte experimenten
en financiële engagementen vragen. In 2020 zal het beperken van
ontwikkelingsmogelijkheden voor woonuitbreidingsgebieden op kruissnelheid
komen. Naast de voorstellen van gemeenten worden ook eigen initiatieven van
de
Vlaamse
overheid
opgestart.
De
methodiek
van
de
woonuitbreidingsgebieden wordt daarna ook uitgetest voor andere harde
bestemmingen (bedrijventerreinen, recreatiegebied, openbaar nut). Daarnaast
blijft de bijstelling van richtlijnenboeken, de ontwikkeling en het testen van
selectiemethodieken, codes van goede praktijk onderzoek van hinder en
milderende maatregelen en handboeken en dit voor de aspecten milieuhygiëne,
milieueffectenrapportage, veiligheidsrapportage, erkenningen en bodem een
constant gegeven.
ondersteuning van de strategische projecten; hierbij verstaan we de
subsidiering van de strategische projecten in het kader van projectcoördinatie
en in het kader van verwervingen.
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Kredietevolutie:
VAK
4.767
0
0
0

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

(duizend euro)
VEK
5.540
0
813
0

4.767
0

4.727
60

4.767

4.787

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar QB0-1QCE2OAWT
TOTAAL
-

VAK

VEK

Reden
Analyse vereffeningskalender

-813
-813

Het VEK wordt verminderd met 813 keuro na analyse
vereffeningskalender en herschikt naar QB0-1QCE2OA-WT.

van

de

QB0-1QCE4NE-WT – VERNIEUWINGSFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit uitgavenartikel maakt deel uit van het Vernieuwingsfonds en is dan ook direct
gelinkt aan de evolutie van de inkomsten op artikel QB0-9QCETNE-OW.
Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen worden opgenomen
in een inventaris die jaarlijks wordt bijgewerkt. De heffing moet worden betaald in
het kalenderjaar dat volgt op de derde registratie in de inventaris. Deze heffingen
komen terecht in het vernieuwingsfonds. Vanuit dit fonds wordt dan steun gegeven
aan projecten die leegstaande sites nieuw leven willen inblazen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
7.000
0
0
1.800
5.200
0

BA 2020 incl. overflow

5.200

VEK
7.000
0
0
1.800
5.200
0

-

5.200

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling in functie van beschikbare
middelen in het Vernieuwingsfonds.
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
- 1.800

VEK
- 1.800

-

-

1.800

1.800
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-

Toelichting bijstelling: de uitgaven binnen dit begrotingsfonds waren de
afgelopen jaren groter dan de ontvangen inkomsten uit de heffingen. Het
beschikbare saldo in het Vernieuwingsfonds werd zo telkens kleiner. Door deze
intering is het beschikbare budget in het fonds niet meer toereikend voor de
vele aanvragen en dient het bedrag van het uitgaveartikel (gespijsd door het
ontvangstenartikel van het Vernieuwingsfonds) met 1.800 keuro verminderd te
worden.

QB0-1QCE2NY-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel ontvangt de VLM een werkingsdotatie van het departement
Omgeving ter financiering van haar algemene taken, en haar specifieke taken op
het vlak van ruilverkaveling, landinrichting, het decreet natuurbehoud, het
Mestdecreet, geïntegreerd plattelandsbeleid, grondbeleid van het eigen
beleidsdomein en het decreet Vlaamse Grondenbank. Daarnaast wordt er ook
dotatie toegekend vanuit dit artikel voor de technische uitgaven bij ruilverkaveling
en de uitvoering van landinrichtingsprojecten.
Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

VAK
54.956
0
1.143
16.779

(duizend euro)
VEK
54.753
0
1.078
0

72.878
0

55.831
0

72.878

55.831

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van QBX-3QCE2FY-IS
Van QBX-3QCE2NR-IS
Van QBX-3QCE2NY-IS
TOTAAL
-

-

VAK
217
511
280
70
65

VEK
217
511
280
70

1.143

1.078

Reden
Endogene groei
Pool parastatalen
Correctie 6% besparing
Correctie 6% besparing
Interne compensatie budgetten
ruilverkaveling

Er wordt 728 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit CB0-1CBG2AB-PR naar
dit artikel. Het budget op dit artikel wordt recurrent verhoogd met 217 keuro
als bijdrage voor de endogene groei van het overheidspersoneel, en met 511
keuro als compensatie voor een stijging van de bijdragevoet aan de Pool der
parastatalen (tot 45%).
Er wordt 280 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit QBX-3QCE2FY-IS naar
dit artikel ihkv een correctie op een foutief aangerekende -6% besparing uit
BO2020.
Er wordt 70 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit QBX-3QCE2NR-IS naar
dit artikel ihkv een correctie op een foutief aangerekende -6% besparing uit
BO2020.
Er wordt 65 keuro VAK gecompenseerd van QBX-3QCE2NY-IS voor
ruilverkavelingskosten, verdere planvorming voor ruilverkaveling Izenberge
fase 1 en de monitoring in de afgewerkte ruilverkavelingen Fortem en Reninge.
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Andere bijstellingen
Eenmalig technisch VCO-VAK
TOTAAL
-

(duizend euro)
VAK
VEK
16.779
16.779

Er wordt in het kader van de implementatie van VCO éénmalig technisch VAK
voorzien op dit artikel om alle (ook de eerder goedgekeurde) uitgaven voor
landinrichting op de VLM-begroting volgens de regels van het VCO vast te
leggen. Alle nieuwe landinrichtingsplannen dienen vanaf 2020 immers op basis
van de raming van hun financieel plan vastgelegd te worden. Daarnaast dienen
ook voor reeds goedgekeurde landinrichtingsplannen de bedragen uit de
ramingen van hun financieel plan te worden vastgelegd, voor zover ze nog niet
waren vastgelegd.

Voor de verdere bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de
bespreking van de begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon.
7.1.2. DAB’s
7.1.2.1 DAB Minafonds
ONTVANGSTENARTIKELEN
Niet van toepassing.
UITGAVENARTIKELEN
QBX-3QCE2NJ-WT – LANDBOUW EN
MULTIFUNCTIONEEL LANDELIJK GEBIED

NATUUR:

PARTNERS

IN

EEN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit artikel worden in hoofdzaak door VLM de vergoedingen (inclusief
beheerovereenkomsten) gefinancierd ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in
uitvoering van het Mestdecreet en het plattelandsontwikkelingsprogramma voor
Vlaanderen. De beheerovereenkomsten worden gesloten in het kader van het
plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO) voor Vlaanderen en worden zowel met
Vlaamse als Europese middelen gefinancierd. De VLM sluit beheerovereenkomsten
met de landbouwers voor het vrijwillig uitvoeren van agromilieumaatregelen,
telkens met een looptijd van 5 jaar. De landbouwers ontvangen voor het uitvoeren
van deze agromilieumaatregelen jaarlijks een vergoeding. De landbouwer kan,
onder begeleiding van de bedrijfsplanner, beheerovereenkomsten met diverse
doelstellingen sluiten. De volgende beheerdoelstellingen werden bepaald: de
soortenbescherming, het perceelsrandenbeheer, de erosiebestrijding, het
onderhoud van kleine landschapselementen, het verbeteren van de waterkwaliteit,
het
botanisch
beheer
en
bijdragen
aan
de
realisatie
van
de
instandhoudingsdoelstellingen: landbouwgronden gelegen in of rond Natura 2000
gebieden via fosfaatuitmijning voorbereiden op het behalen van bepaalde
habitattypes en de milieukwaliteit in lokale gebieden in of rond Natura 2000
gebieden aangeduid voor het realiseren van de instandhoudingdoelstellingen,
verbeteren door het gebruik van meststoffen (P, N) met 100 % te reduceren. Met
het sluiten van beheerovereenkomsten (programmaperiode 2014-2020) wordt
uitvoering gegeven aan de Vlaamse beleidsdoelstellingen en –prioriteiten, bepaald
door de Vlaamse regering, en dit in uitvoering van het Europees
plattelandsontwikkelingsbeleid. Inzake VAK wordt voor 2020 11.617 keuro
voorzien. Alle beheerovereenkomsten met startdatum 01/01/2020 zullen worden
vastgelegd voor de volledige looptijd (5 jaar).
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Inzake VEK wordt voor 2020 18.908 keuro voorzien. Dit betreft het in 2020 uit te
betalen bedrag met betrekking tot de beheersovereenkomsten met startdatum
01/01/2016, 01/01/2017, 01/01/2018, 01/01/2019 en 01/01/2020.
Daarnaast worden er via dit artikel door het departement ook subsidies voor de
uitvoering van landinrichtingsplannen gefinancierd (5.096 keuro VAK en 901 keuro
VEK).
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
12.518

VEK
17.947

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
4.195
16.713

0
0
1.950
19.897

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
16.713

kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Analyse van de vereffeningskalender
Eenmalig technisch VCO-VAK
TOTAAL
-

-

-

Inhoudelijke
toelichting

88
19.809

(duizend euro)

VAK
4.195
4.195

VEK
1.950
1.950

Het VEK wordt bijgesteld met 1.950 keuro na analyse van de
vereffeningskalender.
Bijstelling 4.195 keuro VAK: inhaalbeweging subsidiëring van landinrichting
volgens regels van het VCO. Alle reeds goedgekeurde nieuwe
landinrichtingsplannen-projecten dienen op basis van de raming van hun
financieel plan vastgelegd te worden. Daarnaast dienen ook voor reeds
goedgekeurde landinrichtingsplannen de bedragen uit de ramingen van hun
financieel plan te worden vastgelegd, voor zover ze nog niet waren vastgelegd.
Er wordt in het kader van de implementatie van VCO éénmalig technisch VAK
voorzien op dit artikel om alle reeds goedgekeurde subsidies van landinrichting
volgens de regels van het VCO vast te leggen. Alle nieuwe
landinrichtingsplannen dienen vanaf 2020 immers op basis van de raming van
hun financieel plan vastgelegd te worden. Daarnaast dienen ook voor reeds
goedgekeurde landinrichtingsplannen de bedragen uit de ramingen van hun
financieel plan te worden vastgelegd, voor zover ze nog niet waren vastgelegd.

QBX-3QCE2NR-IS
–
VLAAMSE
LANDMAATSCHAPPIJ
GEBRUIKERSSCHADE EN KAPITAALSCHADE

(VLM)

-

Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit artikel ontvangt VLM een aanvullende dotatie vanuit de DAB MINAfonds
voor de uitbetaling van kapitaalschade en gebruikersschade.
Dit is de schade die de eigenaar/gebruiker van een grond ondervindt als gevolg
van: een bestemmingswijziging van “landbouw” naar “natuur”, “bos” of “overig
groen”; het in een plan opnemen van een overdruk die de economische
aanwending van landbouwgrond beïnvloedt; het opleggen van een
erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt.
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Het krediet dient om de aanvragers voor deze schade te vergoeden en verloopt via
de VLM-begroting via deze interne stroom.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
1.985

VEK
1.185

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
70
0
1.915

0
70
0
1.115

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
1.915

0
1.115

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend

-

Compensaties
Naar QB0-1QCE2NY-IS

VAK
-70

euro)
VEK
-70

TOTAAL

-70

-70

Reden
Correctie -6%
besparing

Er wordt 70 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel QB01QCE2NY-IS in het kader va een correctie op een foutief aangerekende -6%
besparing uit BO2020.

Voor de verdere bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de
bespreking van de begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon.
QBX-3QCE2NY-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit artikel ontvangt VLM een aanvullende dotatie vanuit de DAB Minafonds
voor uitgaven in het kader van ruilverkavelingsprojecten en grondverwerving
buffergebieden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

VAK
3.961
0
65
0

VEK
4.291
0
0
685

3.896
0

4.976
0

3.896

4.976
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

-

Compensaties
Naar QB0-1QCE2NY-IS

VAK
-65

TOTAAL

-65

VEK

Reden
Correctie 6%
besparing

Er wordt 65 keuro VAK gecompenseerd naar QB0-1QCE2NY-IS voor een
correcte verrekening van de 6% besparing op subsidies uit BO2020.
(duizend euro)
Andere bijstellingen
Analyse vereffeningskalender
TOTAAL

-

VAK

Het VEK wordt verhoogd
vereffeningskalender.

met

685

VEK
685
685

keuro

na

analyse

van

de

7.1.2.2 DAB Grondfonds
ONTVANGSTENARTIKELEN
QBZ-2QCEANF-OW – EEN GERICHT HANDHAVINGSBELEID INZAKE RUIMTELIJKE
ORDENING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat de ontvangsten in het Grondfonds die voortkomen uit beslissingen
tot opleggen van administratieve geldboetes, dwangsommen, recuperatie
afbraakkosten, minnelijke schikkingen en meerwaarden van de afdeling
Handhaving van het departement Omgeving in uitvoering Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2020

1.300

TO

LO
0

0

Bijstelling BA 2020

1.035

0

0

BA 2020

2.335

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De ontvangsten worden in lijn met de reële uitvoering 2019 verhoogd voor 2020.
QBZ-2QCEANG-OI – VERDERE GEBIEDSGERICHTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
VIA
RUIMTELIJKE
UITVOERINGPSLANNEN
PLANBATENEN
PLANSCHADEDOSSIERS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel komen de ontvangsten uit de planbatenheffing, zoals geïnd door
Vlabel, binnen in het Grondfonds. Omwille van de specificiteit van de
planbatenheffing die geen weerkerende heffing is en die pas moet worden betaald
na een startfeit, kan op zich pas post factum worden ingeschat welke de
ingekohierde bedragen en welke de inningen zijn. Om die reden wordt het
gemiddelde van de laatste drie jaar aan werkelijk geïnde heffingen gebudgetteerd.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2020

741

0

0

Bijstelling BA 2020

363

0

0

1.104

0

0

BA 2020

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De ontvangsten worden door Vlabel aangepast op basis van het 3 jaarlijkse
gemiddelde van de ontvangsten uit de planbatenheffing en voor BA2020 verhoogd
met 363 keuro.
UITGAVENARTIKELEN
QBZ-3QCE2NF-WT – EEN GERICHT HANDHAVINGSBELEID INZAKE RUIMTELIJKE
ORDENING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel van de DAB Grondfonds worden de kredieten voor de juridische
afhandeling van inspectiedossiers inzake ruimtelijke ordening voorzien.
Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

(duizend euro)

VAK
1.300
0
0
1.035

VEK
1.300
0
0
1.035

2.335
0

2.335
0

2.335

2.335

BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Gelijkstelling aan verhoging
ontvangsten handhaving
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK
1.035

VEK
1.035

1.035

1.035

De uitgaven voor het handhavingsbeleid worden in regel gelijkgesteld aan de
handhavingsontvangsten op ontvangstenartikel QBZ-2QCEANF-OW. Op basis
van de aanpassing van de handhavingsontvangsten voor 2020 (+1.035 keuro)
worden nu ook de handhavingsuitgaven ESR-neutraal met 1.035 keuro
verhoogd.

QBZ-3QCE2NG-WT
–
VERDERE
GEBIEDSGERICHTE
RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING VIA RUIMTELIJKE UITVOERINGPSLANNEN - PLANBATEN- EN
PLANSCHADEDOSSIERS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel van de DAB Grondfonds worden de kredieten voor de behandeling en
uitbetaling van planschadedossiers voorzien.
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Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

(duizend euro)

VAK
2.798
0
0
363

VEK
2.798
0
0
363

3.161
0

3.161
0

3.161

3.161

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Gelijkstelling aan verhoging
ontvangsten planbaten
TOTAAL
-

VAK
363
363

(duizend euro)
VEK
363
363

De ESR-intering binnen het Grondfonds wordt constant gehouden tov. BO 2020.
De extra ingeschreven ontvangsten 2020 uit planbaten (+363 keuro) worden
ESR-neutraal beschikbaar gesteld voor het behandelen en uitbetalen van
eventuele planschadedossiers (+363 keuro).

7.1.3. Overige entiteiten onder gezag
7.1.3.1. Rubiconfonds
Het Rubiconfonds kan worden gespijsd via:
-

de opbrengsten van de planbatenheffing voor bestemmingswijzigingen naar
een zone bestemd voor bedrijven;
de inkomsten die voortvloeien uit de activiteiten van het Fonds;
dotaties ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap.

De middelen van het Rubiconfonds kunnen aan uitgavenzijde worden gebruikt
om:
-

de planschadevergoeding te betalen afkomstig van de aanduiding van
watergevoelige openruimtegebieden (WORG) door de Vlaamse Regering;
subsidies te verlenen aan provincie- en gemeentebesturen met als doel een
terugbetaling van 60% van de kosten voor planschadevergoedingen van
gemeentelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor percelen
volledig of deels gelegen binnen een door de Vlaamse Regering
goedgekeurd signaalgebied.

De subsidies uit het Rubicon-fonds zijn decretaal geregeld en worden met besluiten
van de Vlaamse Regering geoperationaliseerd. Het Vlaams Regeerakkoord voorziet
een onmiddellijke aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden nadat het
instrumentendecreet in werking treedt. Hiervoor wordt in 2020 een eerste dotatie
van 15.000 keuro richting het Rubiconfonds voorzien, met het oog op het
opbouwen van voldoende middelen voor een eerste verwachte piek in uitgaven
voor planschade als gevolg van de aanduiding van watergevoelige
openruimtegebieden.
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Het Rubiconfonds oefent al haar activiteiten uit onder de ISE Omgevingsbeleid voor
Ruimte en Milieu (QN).
Ontvangsten
De ontvangsten van het Rubiconfonds komen volledig uit de planbaten. Omwille
van de specificiteit van de planbatenheffing die geen weerkerende heffing is en die
pas moet worden betaald na een startfeit, kan op zich pas post factum worden
ingeschat welke de ingekohierde bedragen en welke de inningen zijn. Om die reden
wordt het gemiddelde van de laatste drie jaar aan werkelijk geïnde heffingen
gebudgetteerd. Bij BA2020 werden de ontvangsten naar boven herzien tot 1.922
keuro.
Het Vlaams Regeerakkoord voorziet een onmiddellijke aanduiding van
watergevoelige openruimtegebieden nadat het instrumentendecreet in werking
treedt. Hiervoor wordt in 2020 een eerste dotatie van 15.000 keuro richting het
Rubiconfonds voorzien (via QB0-1QCE2NO-IS), met het oog op het opbouwen van
voldoende middelen voor een eerste verwachte piek in uitgaven voor planschade
als gevolg van de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden (WORG).
Het overgedragen saldo eind 2019 werd bepaald op 11.770 keuro (+4.846 keuro).
Uitgaven
Gemeenten of provincies die veroordeeld worden voor planschade als gevolg van
een RUP dat gevolg geeft aan een beslissing van de Vlaamse Regering over een
WORG komen in aanmerking voor een tussenkomst van 60% in de
planschadekosten vanuit het Rubiconfonds. In het kader van mogelijke
schadegevallen werd voor 2020 een budget van 1.922 keuro voorzien in
overeenstemming met de raming te ontvangen planbaten. In 2020 werd dit budget
dankzij de extra dotatie dus verhoogd tot 16.922 keuro.
Hiervan is 8.461 keuro (50%) voorzien voor subsidies toegekend aan provincies,
en 8.461 keuro (50%) voor subsidies toegekend aan steden en gemeenten, beide
voor de planschadevergoedingen voor percelen die volledig of deels gelegen zijn
binnen een WORG.
Rekening houdende met de verwachte inkomsten en uitgaven 2020 en de extra
dotatie wordt het geraamde over te dragen saldo eind 2020 vastgelegd op 11.770
keuro.
7.1.4. Overige entiteiten onder toezicht
7.1.4.1. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
De juridische opzet, doelstellingen en taken van het agentschap VLM werden in
deze BBT reeds besproken onder punt 1.1.4.1.
VLM oefent haar activiteiten uit onder ISE D Water, ISE N Omgevingsbeleid Ruimte
en Milieu, ISE G Plattelandsbeleid en ISE F Natuur en Biodiversiteit. De financiering
van de werking van de VLM verloopt voornamelijk via de toelage-artikels QB01QCE2NY-IS (algemene werking) en QB0-1QCE5NY-IS (investeringstoelage). Deze
2 artikels worden in de begroting conform de instructies integraal toegewezen aan
het grootste ISE binnen VLM: ISE N Omgevingsbeleid Ruimte en Milieu. Voor de
bespreking van de kredietevolutie van deze interne stromen naar VLM wordt
verwezen naar de besprekingen van artikels QB0-1QCE2NY-IS en QB0-1QCE5NYIS.
Hieronder worden enkel de kredieten besproken die onder ISE N Omgevingsbeleid
Ruimte en Milieu ressorteren. Voor de VLM-kredieten binnen de andere ISE wordt
verwezen naar de bespreking van de andere betrokken ISE in deze BBT.
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ISE N OMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEU
Via het programma landinrichting wordt ingezet op de sterk verstedelijkte gebieden
zoals de Vlaamse Rand, de Schelde-Rupelstreek, delen van de Stadsrand
Antwerpen, de Wijers, de Kustzone en de Brugse Veldzone. In de intensieve
landbouwgebieden van de Noorderkempen, Pajottenland, Noord-Limburg en de
Westhoek wordt een verbetering van de landbouw en een versterking van water-,
natuur- en klimaatdoelen met behulp van het instrumentarium ruilverkaveling
gerealiseerd. Ook buiten deze programma’s wordt een sterkere bundeling van de
openruimte investeringen in de schoot van de Programmacommissie Landinrichting
voorbereid.
Er wordt ook volop ingezet op de uitvoering van het programma Water-LandSchap.
De werking van de Vlaamse Grondenbank wordt verder uitgevoerd in functie van
een grondbeleid voor voedselproductie, biodiversiteit en klimaat- en waterdoelen.
Landbouwers en andere grondgebruikers nemen verantwoordelijkheid op om de
soortenrijkdom, de milieu-, klimaat, biodiversiteits- en landschapsdoelen te
realiseren via beheerovereenkomsten. De samenwerking tussen landbouwers en
andere plattelandsactoren om hun expertise en sterktes beter te benutten, wordt
bevorderd. De samenwerking wordt concreet d.m.v. gebiedsgerichte initiatieven of
projecten via het sluiten van beheerovereenkomsten. Beheerovereenkomsten zijn
een krachtig instrument om lokaal de ecologische veerkracht van gebieden en
landbouwbedrijven te bevorderen.
Er worden hiertoe in de VLM begroting 93.353 keuro (+ 2.943 keuro t.o.v. BO2020)
aan ontvangsten voorzien en 94.370 keuro (- 4.690 keuro t.o.v. BO2020) aan
uitgaven, wat tevens een intering van 1.017 keuro op het saldo met zich
meebrengt.
Ontvangsten
De inkomsten uit verkoop van goederen en diensten worden geraamd op 820 keuro
(+ 364 keuro t.o.v. BO2020) wegens de huidige geraamde inkomsten uit verkopen
en allerlei landbouweconomische studies en niet instrument gebonden opdrachten
die de VLM uitvoert voor derden. De opbrengst op het toezicht op de
ruilverkavelingswerken wordt geraamd op 300 keuro.
De inkomsten uit rentes (gemak van betaling bij verkoop domeingoederen en
ruilverkaveling) worden op 48 keuro geraamd. De verwachte inkomsten uit
pachten worden geraamd op 518 keuro.
Er worden bij BO2020 3.435 inkomsten uit “nadelige saldi” verwacht binnen de
entiteit ruilverkaveling. Dit omwille van het feit dat er een eindrekening ten gevolge
van
aanvullende
aktes
in
ruilverkaveling
gepland
staan.
Vanuit
verzekeringsmaatschappijen wordt 40 keuro verwacht. Voor recuperaties vanuit
vzw’s bedraagt de raming 28 keuro (+ 14 keuro t.o.v. BO2020). De raming van de
inkomsten uit projecten met Europese cofinanciering wordt op 2.814 keuro (- 432
keuro t.o.v. BO2020) gebracht.
De VLM verkrijgt zijn werkingsdotatie via begrotingsartikel QB0-1QCE2NY-IS. De
VLM beschikt in 2020 over een werkingsdotatie van 52.111 keuro t.o.v. 51.033 bij
BO2020 (+ 1.078 keuro). Zie bespreking van dit artikel QB0-1QCE2NY-IS.
Vanuit het departement Omgeving worden de inkomende werkkredieten voor
studies in de ruilverkaveling voorzien. Het budget voor de voorbereiding en de
ecologische monitoring van ruilverkavelingsprojecten bedraagt 165 keuro VAK en
70 keuro VEK.
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Er wordt voor gebruikersschade uitgegaan van een VAK van 1.075 keuro en 275
keuro VEK. Voor kapitaalschade wordt uitgegaan van 840 keuro VAK en VEK (-70
keuro t.o.v. BO2020). Deze dotaties aan de VLM verlopen via artikel QBX3QCE2NR-IS.
Er wordt in de inrichtingsentiteit landinrichting 165 keuro recuperaties verwacht
vanuit Europa.
Via begrotingsartikel QB0-1QCE5NY-IS beschikt de VLM in 2020 over een
investeringsdotatie van 1.668 keuro VAK en 1.665 keuro VEK. Deze dotatie wordt
gebruikt voor de gehele werking van de VLM.
Via begrotingsartikel QB0-1QCE2NY-IS bedraagt het budget voor de subsidiëring
van landinrichtingswerken die door de Vlaamse Landmaatschappij worden
uitgevoerd 20.602 keuro VAK en 3.450 keuro VEK. Het budget voor het betalen
van de subsidies voor ruilverkavelingswerken is uitdovend op de algemene
uitgavenbegroting. Er blijft 200 keuro VEK beschikbaar.
Via begrotingsartikel QB0-1QCE4NY-IS kan een variabel krediet worden
aangewend voor de subsidiëring van ruilverkavelingswerken. De raming van de
kredietbehoefte bedraagt 20 keuro en is gelijk aan de raming van de toegewezen
ontvangsten (Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen).
Via begrotingsartikel QBX-3QCE2NY-IS verloopt de dotatie aan de VLM voor
grondverwerving buffergebieden. Dit artikel omvat het budget voor de verwerving
van de woningen en bedrijfszetels die gelegen zijn in het Seveso-buffergebied te
Overdam (Gent) ingevolge beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2006.
Ook de afbraak, na verwerving van de woningen en bedrijfszetels in het gebied
worden met voornoemde budget gefinancierd. Op basis van bovenvermelde
beslissing van de Vlaamse Regering werd in het verleden reeds voldoende VAK
voorzien. Het VAK voor 2020 blijft bijgevolg op 0 keuro. Het VEK wordt behouden
op 1.030 keuro. Eveneens via dit artikel komt de dotatie aan de VLM voor
technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de
ruilverkaveling van landeigendommen, eventueel door toekenning van
voorschotten. Voor de subsidiëring van ruilverkavelingswerken wordt er 3.896
keuro VAK voorzien (-65 keuro t.o.v. BO2020). Het VEK bedraagt 3.946 keuro
(+685 keuro t.o.v. BO2020).
Via begrotingsartikel MDU-3MHH2RW-IS wordt vanuit Agentschap Wegen en
Verkeer 732 keuro (+ 181 keuro t.o.v. BO2020) aan de VLM gedoteerd, en dit
voor diverse ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten.
Via begrotingsartikel MBU-3MIH2VX-IS wordt vanuit Agentschap Maritieme
Toegang 2.015 keuro (+ 310 keuro t.o.v. BO2020) aan de VLM gedoteerd, en dit
voor de projecten grondenbanken LSO en een aantal landinrichtingsprojecten.
De bijdrage van de provincies en de gemeenten in de inrichtingswerken en
grondenbankwerking werd berekend op respectievelijk 2.176 keuro (+ 386 keuro
t.o.v. BO2020) en 6.242 keuro (+ 404 keuro t.o.v. BO2020).
De geraamde opbrengsten uit de verkoop van gronden bedragen 7.267 keuro (+
23 keuro t.o.v. BO2020). Het gaat om volgende bedragen: 1.333 keuro voor de
entiteit grondenbanken, 1.000 keuro voor de entiteit landinrichting en 4.534 keuro
voor de entiteit ruilverkaveling. Verder zijn er nog voor 400 keuro verkopen van
het patrimonium van de VLM gepland.
De VLM verwacht in 2020 voor 30 keuro ontvangsten uit verkoop van voertuigen
en afgeschreven laptops en pc’s.
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Verder zijn er nog volgende ontvangsten. De ontvangsten van de hypothecaire
debiteuren ruilverkaveling en ontvangsten vanuit de verkoop van domeingoederen
van de VLM via gemak van betaling. De raming wordt op 316 keuro berekend. Ook
het begrotingsartikel QB0-1QCE4NI-PA, een variabel krediet ter financiering van
het recht van voorkoop in de ruilverkaveling (terugvorderbaar voorschot) wordt bij
ontvangst door de VLM hierop aangerekend. De raming bij het departement voor
de ontvangst bij de VLM is begroot op 2.500 keuro. Tenslotte wordt ook
begrotingsartikel QB0-1QCE2NJ-PA in deze ESR-klasse bij ontvangst aangerekend.
Bij het departement is 300 keuro voorzien bij BA2020.
Uitgaven
Aan uitgavenzijde werden de loonkredieten voor BO2020 geactualiseerd (48.534
keuro). Dit is een toename met 511 keuro ten gevolge de stijging van de
bijdragevoet aan de pool der parastatalen en met 217 keuro als bijdrage in de
endogene groei van het overheidspersoneel. Er is een verhoging met 50 keuro ter
actualisatie van de projectgefinancierde lonen.
De werkingsuitgaven, zowel voor huisvestingskosten, bureau- en werkingskosten,
reis- verblijfs-, verplaatsings-, en representatiekosten, kosten voertuigen,
presentiegelden, studies en projectuitgaven in de inrichtingsactiviteiten, huur en
belastingen bedragen 9.457 keuro (+171 keuro t.o.v. BO2020).
De uitgaven aan “batige saldi” in het kader van de ruilverkaveling worden geraamd
op 3.700 keuro, ingevolge verlijden van de aanvullende akte A11. Voor de
grondenbanken wordt een uitgave voorzien van 1.060 keuro (+ 503 keuro t.o.v.
BO2020 om aan de bestaande stimuli en flankerende maatregelen te kunnen
voldoen. In het kader van RUP’s is er 1.115 keuro (-70 keuro t.o.v. BO2020)
voorzien voor gebruikers- en kapitaalschade (decreet grond- en pandenbeleid). In
de landinrichting wordt 5 keuro voorzien voor uitbetalingen cultuurschade en
andere vergoedingen. De jaarlijkse bijdrage aan het VCM bedraagt bij BO2020 80
keuro. Daar waar de VLM lead-partner is in Europese projecten dienen 91 keuro te
worden doorgestort aan EU-overheden. In ket kader van het EIP-project dienen in
2020 568 keuro doorstortingen te gebeuren aan EU-partners, overheden en nietoverheden. In het kader van andere Europese projecten gaat het om 17 keuro (18 keuro t.o.v. BO2020).
Er worden voor 5 keuro aan betalingen aan provincies voorzien, en 238 keuro
betalingen aan gemeenten (+ 238 keuro t.o.v. BO2020).
Het krediet voor aankopen gronden binnen de grondenbankactiviteiten van de VLM
wordt voor dit ISE op basis van actualisatiegegevens en de diverse begrote
inkomsten van de diverse partners op 8.843 keuro (-6.156 keuro t.o.v. BO2020)
gebracht.
De
geraamde grondverwervingen
in
het
kader
van
de
inrichtingsactiviteiten ruilverkaveling en landinrichting worden om dezelfde reden
op 4.369 keuro gebracht (+274 keuro t.o.v. BO2020). De VLM maakt in 2020 voor
400 keuro van zijn domeingoederen te gelde en zal deze middelen en andere
inkomsten voor een totaal van 750 keuro aanwenden voor het verwerven van
nieuwe gronden. Voor de inrichtingswerken wordt bij BA2020 een bedrag van
10.433 keuro (+1.540 keuro t.o.v. BO2020 geraamd op basis van geactualiseerde
gegevens. Er wordt de aankoop of vervanging van bedrijfswagens voorzien voor
85 keuro en investeringen in informatica, kantoormateriaal en meubilair worden
geraamd op 1.580 keuro. Deze laatste twee uitgavenposten sporen samen met de
investeringsdotatie van de VLM.
Ter spijzing van het landinrichtingsfonds verwacht de VLM in 2020 om 390 keuro
door te storten aan het departement aan geïnde pachten op gronden aangekocht
in het kader van de ruilverkaveling en geïnde intrest door het toestaan van gemak
van betaling in de ruilverkaveling voor het voldoen van de nadelige saldi.
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Ook teveel ontvangen subsidies voor inrichtingswerken of positieve saldi ten
gevolge van ontbinding van ruilverkavelingscomités maken deel uit van het
geraamde bedrag. Op basis van een ingeschatte aanwending van terugvorderbare
voorschotten in de ruilverkaveling wordt verwacht dat een bedrag van 3.050 keuro
(-1.950 keuro t.o.v. BO2020) kan teruggestort worden aan het departement ter
voldoening van het bekomen terugvorderbaar voorschot.
8. ISE O THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVING
Onder dit ISE vallen alle taken, doelstellingen en budgetten die verband houden
met de instrumenten van de beleidsvelden leefmilieu en natuur en het ruimtelijk
beleid, en die niet eenduidig toe te wijzen zijn aan een ander ISE binnen het
beleidsdomein Omgeving. Alle kredieten vallen onder het Departement Omgeving.
Concreet worden voornamelijk volgende doelstellingen ondersteund binnen dit
ISE:
-

-

Deelname aan en uitvoering van internationaal en Europees beleid inzake
omgeving;
Honoreren van internationale verdragen, afspraken, engagementen en
samenwerkingsakkoorden, inclusief internationale klimaatfinanciering;
Opmaak van een coherent instrumentenpakket voor omgevingsbeleid dat
geïntegreerd ingezet kan worden, herziening van de mer-reglementering,
erkenningen (Vlarel) en de Vlarem;
Opzetten
van
een
maatgerichte
en
geïntegreerde
omgevingsbesluitvorming;
Verbeteren
van
de
omgevingsvergunning
als
instrument
zelf
(evaluatietraject in 2020) en de toepassing ervan;
Maximale uitrol van de VIP-werking voor projecten met een groot
maatschappelijke meerwaarde;
Informatisering en digitalisering naar een data-gedreven overheid door een
gericht
ICT-beleid
en
informatieen
kennisbeheer,
inclusief
beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking inzake informatiebeheer en
ICT door middel van het Omgevingssamenwerkingsverband OIS;
Werken aan maatschappelijk draagvlak en educatie m.b.t. het
omgevingsbeleid;
Versterken van de wetenschappelijke kennis;
De uitvoering van internationale impulsprojecten op het vlak van omgeving;
Een volledige geïntegreerde omgevingshandhaving (beleid, programmatie
en uitvoering).

De beleidskredieten onder dit ISE hebben in hoofdzaak betrekking op:
-

de beleidsuitgaven gericht op de uitbouw van een doeltreffend
omgevingsbeleid en -instrumentarium;
Internationale beleidsuitgaven en het honoreren van internationale
verdragen
en
samenwerkingsakkoorden,
inclusief
internationale
klimaatfinanciering;
het ondersteunen van onze partners met het oog op het vergroenen van onze
maatschappij en economie;
de financiering van de referentietaken bij VITO en ILVO.
de werking van het Vlarelfonds, het Fonds voor EU-financiering en het
Omgevingsfonds.

8.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
In de volgende overzichtstabellen wordt u een meer gedetailleerd overzicht
gegeven van de uitgaven die binnen dit ISE ingeschreven werden in de
begrotingsaanpassing 2020.
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Deze tabel is exclusief de omvangrijke kredieten voor ISE Thema-overschrijdend
instrumentarium voorzien op de begroting van de DAB MINAfonds (zie bespreking
verder).
THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVING, MVG excl. DAB
MINAFONDS
(duizend euro)

VAK
BO 2020 evolutie BA 2020

VEK
BO 2020 evolutie BA 2020

ESR-uitgaven
(werking en toelagen
19.952
7.742
27.694
21.292
9.762
31.054
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
285.740 18.652 304.392 285.740 18.652 304.392
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
30
-22
8
30
-22
8
(PA); geen ESRimpact)
Totaal incl.
305.722 26.372 332.094 307.062 28.392 335.454
overflow
Overflow
0
210
210
346
1.926
2.272
Inhoudelijke toelichting evolutie:
Binnen het ISE O Thema-overschrijdend instrumentarium Omgeving van de
algemene uitgavenbegroting worden in VAK zowel WT-uitgaven begroot (25,9
miljoen euro, of +7,7 keuro t.o.v. BO 2020), als LO-uitgaven (1,8 miljoen cf. BO
2020), als de toelagen aan de DAB Minafonds , ILVO en VITO (304 miljoen euro,
of +18,6 miljoen), als ESR-neutrale participaties (8 keuro). De VEK-budgetten
volgen grosso modo de VAK-budgetten.
De WT-uitgaven betreffen enerzijds reguliere kredieten onder het beheer van het
Departement Omgeving, die worden ingezet voor de hoger omschreven
departementale doelstellingen (binnen ISE O) via de begrotingsartikels QB01QCE2OA-WT t.e.m. QB0-1QCE2OC-WT.
Deze kredieten stijgen met 7,05 miljoen euro ten opzichte van BO2020 als gevolge
van de extra kredieten die werden toegekend voor de invulling van de Vlaamse
engagementen voor de periode 2016-2020 op het vlak van internationale
klimaatfinanciering (zie verder).
Belangrijkste uitgavenposten zijn daarnaast de reguliere uitgaven voor IT, het
omgevingsvergunningenloket en het Omgevingsinformatiesysteem (5 miljoen
euro), 1,8 miljoen euro voor handhaving, en de ondersteuning van milieu- en
natuurverenigingen voor DAC’ers en in kader van de regeling omtrent de VIA IIIakkoorden (4,8 miljoen euro).
De WT-uitgaven bevatten anderzijds ook alle uitgaven binnen de
begrotingsfondsen onder het beheer van het departement. Concreet gaat het over
het Vlarelfonds (0,5 miljoen euro, constant), het Omgevingsfonds (0,4 miljoen
euro) en de uitgaven binnen het Fonds voor de uitvoering van EU-projecten (37
keuro).
De LO-uitgaven dienen voor projectgerelateerde personeelskosten en bedragen
circa 1,8 miljoen euro (constant).
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De toelagen binnen ISE O zijn de dotaties voor de uitvoering van referentietaken
aan ILVO (357 keuro) en VITO (3.033 keuro), en de dotatie aan de DAB Minafonds
(301 miljoen euro, of +18,6 miljoen euro t.o.v. BO 2020).
Voor de meer gedetailleerde bespreking van deze ontvangsten wordt verwezen
naar de bespreking van de desbetreffende artikels verder in de BBT.
De volgende (meer gedetailleerde) budgettaire toelichtingen gaan wel niet dieper
in op de wijzigingen naar aanleiding van de generiek toegepaste indexatieregels
en de technische wijzigingen in het kader van overflow. Voor bijkomende
toelichting hierover wordt graag verwezen naar de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting.
8.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
ONTVANGSTENARTIKELEN
QB0-9QCEAOA-OW - HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN
DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD
EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Er worden in 2020 diverse kleine verkoopopbrengsten verwacht op dit artikel. Deze
zijn te linken aan de beleidsprocessen van het departement Omgeving.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

5
95

0
0

0
0

100

0

0

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Op basis van het driejarengemiddelde wordt deze ontvangst verhoogd tot 100
keuro (+95 keuro).
QB0-9QCETOD-OW - HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE
DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD
EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN
(FONDS EU FINANCIERING)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel dient voorzien te worden binnen de Omgeving-begroting om invulling te
geven aan de begrotingsinstructies mbt. het ESR-neutraal maken van EUsubsidies. Het gebruik van dit artikel is afhankelijk van de EU-gecofinancierde
projecten die het departement kan binnenhalen.
Het artikel staat ESR-neutraal ten opzichte van de gerelateerde ESR-uitgaven 2020
op artikel QB0-1QCH4OD-WT.
De betrokken projecten zijn de volgende:
- 2B Connect: voorziet minstens 70 bedrijven van een biodiverse inrichting
van hun terreinen;
- OpenGov: project waarin onderzoek naar optimalisatie van de
openbaarheid van bestuur (op EU-niveau) gesubsidieerd wordt;
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-

-

Leve(n)de Bodem: bodemadvies op maat geven aan landbouwers;
Vitalnodes: onderzoek naar verhogen van efficiëntie en duurzaamheid van
vrachtvervoer tussen stadsgebieden;
Prowater: opbouwen van weerstand tegen droogte en waterschaarste door
infiltratie en waterretentiecapaciteit te verhogen in strategisch belangrijke
landschappen;
GeoEra: grensoverschrijdend geologisch onderzoek met focus op geoenergie, primaire grondstoffen en grondwater;
SARCC: Binnen het project “Sustainable And Resilient Coastal Cities”
(SARCC) of duurzame en veerkrachtige kuststeden staan natuurgerichte
oplossingen centraal om de schade te voorkomen die wordt veroorzaakt
door overstromingen aan de kust.

Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2020

0

37

0

Bijstelling BA 2020

0

196

0

BA 2020

0

233

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor 2020 wordt een totale ontvangst van 233 keuro voorzien.
QB0-9QCETOD-OP - HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE
DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD
EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN
(FONDS EU FINANCIERING)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit ESR-neutrale artikel dient voorzien te worden binnen de Omgeving-begroting
om invulling te geven aan de begrotingsinstructies mbt. het ESR-neutraal maken
van EU-subsidies. Het gebruik van dit artikel is afhankelijk van de EUgecofinancierde projecten die het departement kan binnenhalen.
De betrokken projecten zijn de volgende:
- 2B Connect: voorziet minstens 70 bedrijven van een biodiverse inrichting
van hun terreinen;
- OpenGov: project waarin onderzoek naar optimalisatie van de
openbaarheid van bestuur (op EU-niveau) gesubsidieerd wordt;
- Leve(n)de Bodem: bodemadvies op maat geven aan landbouwers;
- Vitalnodes: onderzoek naar verhogen van efficiëntie en duurzaamheid van
vrachtvervoer tussen stadsgebieden;
- Prowater: opbouwen van weerstand tegen droogte en waterschaarste door
infiltratie en waterretentiecapaciteit te verhogen in strategisch belangrijke
landschappen;
- GeoEra: grensoverschrijdend geologisch onderzoek met focus op geoenergie, primaire grondstoffen en grondwater;
- SARCC: Binnen het project “Sustainable And Resilient Coastal Cities”
(SARCC) of duurzame en veerkrachtige kuststeden staan natuurgerichte
oplossingen centraal om de schade te voorkomen die wordt veroorzaakt
door overstromingen aan de kust.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

BO 2020

0

Bijstelling BA 2020

0

BA 2020

0

-

LO

61

0

17

0

44

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor 2020 wordt een totale ontvangst aan participaties vanwege de EU geraamd
van 44 keuro. Dit is 17 keuro minder dan de raming ten opzichte van BO 2020.
UITGAVENARTIKELEN
QB0-1QCE2OA-WT – HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN
DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD
EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit begrotingsartikel financiert het departement Omgeving een groot aantal
diverse beleidsondersteunende en -uitvoerende uitgaven, die passen in de
uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het werken met eenvoudige
en doeltreffende instrumenten binnen het omgevingsbeleid, en het doen
doorwerken van het omgevingsbeleid in andere beleidsvelden en sectoren.
Belangrijkste uitgavenposten zijn hierbij de reguliere uitgaven voor IT, het
omgevingsvergunningenloket en het Omgevingsinformatiesysteem (samen 5
miljoen euro) en de uitgaven in het kader van de handhaving (1,8 miljoen euro).
Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

(duizend euro)

VAK
9.000
0
5
0

VEK
9.500
0
808
0

8.995
0

10.308
0

8.995

10.308

BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend
euro)
Compensaties
Naar PH0-1PKA2SA-WT
Van QB0-1QCE2NB-WT
TOTAAL
-

VAK
-5

VEK
-5

0

813

-5

808

Reden
Compensatie e-delta
Analyse
vereffeningskalender

Er wordt 5 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PH01PKA2SA-WT in het kader van de gewijzigde bijdrage voor e-delta.
Er wordt 813 keuro VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel QB01QCE2NB-WT na analyse van de vereffeningskalender.
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QB0-1QCE2OB-WT
–
INTERNATIONAAL BELEID

EEN

DOELGERICHTE

DEELNAME

AAN

HET

Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit artikel financiert het Departement Omgeving de Vlaamse bijdragen aan
internationale
milieuverdragen
en
samenwerkingsakkoorden,
inclusief
internationale klimaatfinanciering, alsook de specifieke werkingskosten in het
kader van het internationaal beleid.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
895
0
0
7.050

VEK
878
0
0
7.050

7.945
0

7.928
0

7.945

7.928

BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Internationale klimaatfinanciering (Tabel NBR)
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK
7.050
7.050

VEK
7.050
7.050

De bijgestelde kredieten (+7,05 miljoen euro) worden op dit artikel door het
departement Omgeving aangewend in het kader van de internationale
klimaatfinanciering. Deze 7.050 keuro VAK en VEK betreft de invulling van de
Vlaamse engagementen in het kader van de internationale klimaatfinanciering
voor de evaluatieperiode 2016-2020. Vlaanderen heeft immers het
engagement aangegaan om in deze periode jaarlijks 14,5 miljoen euro in
betalingen te realiseren (conform het intra-Belgische Samenwerkingsakkoord
Interne Lastenverdeling 2013-2020). Naast dit budget wordt er aanvullend
binnen het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen een VAK- en VEK budget
van 5.126 keuro voorzien in het kader van dezelfde verplichting. In totaal wordt
er zodoende via de BA2020 bijkomend en eenmalig 12.176 keuro VAK en VEK
voorzien voor internationale klimaatfinanciering (Tabel NBR – internationale
klimaatfinanciering).

QB0-1QCE2OC-WT – VERGROENING VAN DE ECONOMIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit artikel worden de uitgaven van het departement Omgeving gefinancierd
die betrekking hebben op de strategische doelstellingen omtrent de vergroening
van de economie.
In het kader van de uitvoering van de Vlaamse Interprofessionele Akkoorden,
zijnde het Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit van 6 juni 2005 en het
vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/ non-profitsectoren voor de
periode 2011 tot 2015 van 2 december 2011, is er een budget voorzien op dit
artikel. Voor de sector Leefmilieu bestaat dit enerzijds uit een verhoging van de
eindejaarspremie tot een volwaardige dertiende maand en anderzijds uit een
uitbreidingstewerkstelling.
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Aanvullend wordt de loonkost voor werknemers uit de leefmilieusector met het
DAC-statuut ook gefinancierd vanuit dit artikel. In totaal gaat het om een budget
van 5.082 keuro VAK.
Daarnaast wordt er een krediet voorzien voor de terugbetaling van de loonkosten
voor gedetacheerden die ter beschikking gesteld worden vanuit het beleidsdomein
Onderwijs, voor de provinciale begeleiders van het programma Milieuzorg op
School, voor de vzw Milieuboot en de dotatie aan de Watergroep voor
ondersteunende tewerkstellings-maatregelen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
7.342
8
299
0

VEK
8.199
8
232
581

7.633
210

7.842
2.065

7.843

9.907

BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

Inhoudelijke
toelichting

kredietevoluties:

-

Compensaties
Van QBX-3QCE2OC-WT

VAK

VEK

299

232

TOTAAL

299

232

Reden
Bijkomende middelen VIAstelsel

Er wordt 299 VAK en 232 VEK gecompenseerd vanuit QBX-3QCE2OC-WT voor
het opvangen van de extra behoeften naar VIA-middelen.
(duizend
euro)

Andere bijstellingen
Bijstelling na analyse vereffeningskalender
TOTAAL
-

VAK

VEK
-581
-581

Het budget wordt verminderd met 581 keuro VEK na analyse van de
vereffeningskalender.

QB0-1QCE4OD-WT – HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE
DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD
EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN
(FONDS EU FINANCIERING)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit EU-fonds artikel wordt gebruikt voor de aanrekening van ESR-uitgaven in het
kader van EU-gecofinancierde projecten. Dit budget staat ESR-neutraal ten
opzichte van de ontvangsten die worden ingeschreven op artikel QB0-9QCHTODOW.
De betrokken projecten zijn de volgende:
- 2B Connect: voorziet minstens 70 bedrijven van een biodiverse inrichting
van hun terreinen;
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-

-

OpenGov: project waarin onderzoek naar optimalisatie van de
openbaarheid van bestuur (op EU-niveau) gesubsidieerd wordt;
Leve(n)de Bodem: bodemadvies op maat geven aan landbouwers;
Vitalnodes: onderzoek naar verhogen van efficiëntie en duurzaamheid van
vrachtvervoer tussen stadsgebieden;
Prowater: opbouwen van weerstand tegen droogte en waterschaarste door
infiltratie en waterretentiecapaciteit te verhogen in strategisch belangrijke
landschappen;
GeoEra: grensoverschrijdend geologisch onderzoek met focus op geoenergie, primaire grondstoffen en grondwater;
SARCC: Binnen het project “Sustainable And Resilient Coastal Cities”
(SARCC) of duurzame en veerkrachtige kuststeden staan natuurgerichte
oplossingen centraal om de schade te voorkomen die wordt veroorzaakt
door overstromingen aan de kust.

Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

(duizend euro)

VAK
37
0
0
196

VEK
37
0
0
196

233
0

233
0

233

233

BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling uitgaven EU- projecten
TOTAAL
-

VAK
197
197

(duizend euro)

VEK
197
197

Voor 2020 wordt een totaal van 233 keuro voorzien voor de hoger
omschreven door de EU gecofinancierde projecten.

QB0-1QCE4OD-LE – HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE
DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD
EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN
(FONDS EU FINANCIERING)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit ESR-neutrale artikel maakt deel uit van het Fonds voor de uitvoering van EUprojecten. Concreet zal dit artikel gebruikt worden ter correcte ESR-matige boeking
van de opname van eerder ontvangen EU-voorschotten die betrekking hebben op
gesubsidieerde projectuitgaven in volgende jaren. Zie ook ontvangstenartikel QB09QCE4OD-OL.
De betrokken projecten zijn de volgende:
- 2B Connect: voorziet minstens 70 bedrijven van een biodiverse inrichting
van hun terreinen;
- OpenGov: project waarin onderzoek naar optimalisatie van de
openbaarheid van bestuur (op EU-niveau) gesubsidieerd wordt;
- Leve(n)de Bodem: bodemadvies op maat geven aan landbouwers;
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-

-

Vitalnodes: onderzoek naar verhogen van efficiëntie en duurzaamheid van
vrachtvervoer tussen stadsgebieden;
Prowater: opbouwen van weerstand tegen droogte en waterschaarste door
infiltratie en waterretentiecapaciteit te verhogen in strategisch belangrijke
landschappen;
GeoEra: grensoverschrijdend geologisch onderzoek met focus op geoenergie, primaire grondstoffen en grondwater;
SARCC: Binnen het project “Sustainable And Resilient Coastal Cities”
(SARCC) of duurzame en veerkrachtige kuststeden staan natuurgerichte
oplossingen centraal om de schade te voorkomen die wordt veroorzaakt
door overstromingen aan de kust.

Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

(duizend euro)

VAK
30
0
0
22

BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

VEK
30
0
0
22

8
0

8
0

8

8

Inhoudelijke
toelichting

kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Bijstelling uitgaven EU- projecten
TOTAAL
-

VAK
22
22

-

VEK
22
22

Voor 2020 wordt verwacht dat er 8 keuro aan Europese voorschotten voor
de hoger omschreven EU-projecten opgenomen worden.

QB0-1QCE2OT-IS – INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK
(ILVO)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel ontvangt het instituut voor landbouw en visserijonderzoek (ILVO)
een dotatie van het departement Omgeving ter financiering van een aantal
referentietaken op het vlak van leefmilieu.
De referentietaken hebben tot doel om technisch-wetenschappelijke kennis
maximaal te valoriseren ten behoeve van het beleidsdomein Omgeving, specifieke
kennishiaten bij het beleidsdomein Omgeving in te vullen en alle relevante
onderzoeksresultaten en kennis in binnen en buitenland te rapporteren naar het
beleidsdomein Omgeving. Algemeen worden er twee referentietaken
onderscheiden:
de
technisch-wetenschappelijke
ondersteuning
inzake
luchtemissies bij landbouwactiviteiten en de technisch wetenschappelijke
ondersteuning inzake duurzame productietechnieken in de landbouw.
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Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

(duizend euro)

VAK
359
2
0
0

VEK
359
2
0
0

357
0

357
0

357

357

BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020.
Voor de verdere bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de
bespreking van de begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon.
QB0-1QCE2OU-IS – VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK
(VITO)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel ontvangt het VITO een aanvullende dotatie van het departement
Omgeving ter financiering van een aantal referentietaken op het vlak van
omgevingsbeleid.
Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

(duizend euro)

VAK
3.053
20
0
0

VEK
3.053
20
0
0

3.033
0

3.033
0

3.033

3.033

BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020.
Voor de verdere bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de
bespreking van de begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon.
QB0-1QCE2OX-IS – DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE MILIEU
EN NATUUR (DAB MINAFONDS)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel ontvangt de DAB Minafonds een aanvullende dotatie ter financiering
van haar uitgaven. Dankzij deze dotatie wordt het totaal aan VEK-uitgaven binnen
de DAB Minafonds gedekt door het totaal aan middelen aan ontvangstenzijde.
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Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

(duizend euro)

VAK
282.328
110
0
9.464

VEK
282.328
110
0
1.017

291.682
9.320

283.235
17.767

301.002

301.002

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling dotatie DAB
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
9.464
9.464

VEK
1.017
1.017

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Vanuit artikel QB0-1QCE2OX-IS ontvangt de DAB Minafonds een aanvullende
dotatie ter financiering van haar uitgaven waardoor het totaal aan VEK-uitgaven
binnen de DAB Minafonds gedekt wordt door het totaal aan middelen aan
ontvangstenzijde.
Aangezien de dotatie dient ter financiering van de VEK-uitgaven, inclusief de
voorziene overflows bij de DAB Minafonds, wordt de dotatie in totaal met 18.674
keuro VAK en VEK verhoogd.
Voor de verdere bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de
bespreking van de begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon.
8.1.2. DAB Minafonds
ONTVANGSTENARTIKELEN
Niet van toepassing.
UITGAVENARTIKELEN
QBX-3QCE2OB-WT
–
INTERNATIONAAL BELEID

EEN

DOELGERICHTE

DEELNAME

AAN

HET

Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit artikel worden allerlei uitgaven en projecten gerelateerd aan het
internationale omgevingsbeleid gefinancierd. Vlaanderen draagt zo bij tot de
realisatie van de op internationale, Europese, Belgische of bilaterale overheidsfora
onderschreven milieu- en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
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Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

(duizend euro)

VAK
604
0
0
0

VEK
484
0
0
208

604
0

692
0

604

692

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling na analyse vereffeningskalender
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK

VEK
208
208

Het budget wordt verminderd met 208 keuro VEK na analyse van de
vereffeningskalender.

QBX-3QCE2OC-WT – VERGROENING VAN DE ECONOMIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit artikel worden de uitgaven van het Departement Omgeving gefinancierd
die betrekking hebben op de strategische doelstellingen omtrent de vergroening
van de economie. Het Departement financiert het gros van haar initiatieven (incl.
subsidies) richting haar doelgroepen en partners via dit begrotingsartikel van het
MINAfonds, met het oog op het verankeren en versterken van het
omgevingsbewustzijn in de verschillende geledingen van de Vlaamse samenleving.
Er wordt budget voorzien voor de werkingskosten op het vlak van natuur- en
milieueducatie, natuurtechnische milieu-bouw, doelgroepenbeleid, informatie,
sensibilisering en kennisdeling naar de verschillende doelgroepen, voor
natuurtechnische milieubouwprojecten en voor specifieke investeringen voor de
werking van de Vlaamse Kennis- en Vormingscentra voor Natuur en Milieu.
Voor de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen in het kader van het
decreet van 29 april 1991 wordt een bedrag voorzien van 5.512 keuro VAK.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 houdende de toekenning
van compensatie aan de verschillende actoren en aan gemeenten voor milieu
gerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers voorziet jaarlijks een
bedrag van 3.234 keuro VAK/VEK om 616 takenpakketten in te zetten voor de
gemeenten om bedoelde werkzaamheden te ondersteunen.
Voor de financiering van allerlei subsidievragen voor vernieuwende projecten van
verenigingen, scholen, … rond informatie, sensibilisering, natuur- en
milieueducatie, doelgroepenbeleid, natuurtechnische milieubouw, … of specifieke
(kleinschalige) projectoproepen wordt het restbudget voorzien.
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Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

(duizend euro)

VAK
11.155
0
299
0

VEK
14.568
0
430
0

10.856
5.125

14.138
8.131

15.981

22.269

BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend
euro)

Compensaties
Naar QB0-1QCE2OCWT
Naar QBX-3QCE2DY-IS
TOTAAL
-

VAK
-299

VEK
-232

-299

-198
-430

Reden
Compensatie voor bijkomende
middelen VIA-stelsel
Analyse vereffeningkalender

Er wordt 299 VAK en 232 VEK gecompenseerd naar QB0-1QCE2OC-WT voor
het opvangen van de extra behoefte voor VIA-subsidiemiddelen.
Er wordt 198 keuro VEK gecompenseerd naar QBX-3QCE2DY-IS na analyse van
de vereffeningskalender.

8.1.3. Overige entiteiten onder gezag
Niet van toepassing.
8.1.4. Overige entiteiten onder toezicht
Niet van toepassing.
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V. AANPASSING VAN DE APPARAATSKREDIETEN
De apparaatskredieten die onder programma QA ingezet worden voor de
activiteiten binnen het beleidsveld Omgeving en Natuur worden hier besproken.
TOTAAL APPARAATSKREDIETEN–BBT OMGEVING EN NATUUR
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2020

1.922

287

0

122.175

122.175

Bijstelling
BA 2020

0

89

0

727

727

BA 2020

1.922

376

0

122.902

122.902

PROGRAMMA QA – QB0 – DEPARTEMENT OMGEVING
(duizend euro)

BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020

AO
138

TO
287

0
138

LO
0

VAK
66.700

VEK
66.700

89

0

471

471

376

0

67.171

67.171

PROGRAMMA QA – QC0 – INSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK
(duizend euro)

BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020

AO
1.784

TO

0
1.784

LO
0

0

0

0

0

0

VAK
15.251

VEK
15.191

71

71

15.322

15.262

PROGRAMMA QA – QD0 – AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020

TO

LO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VAK
40.224
185
40.409

VEK
40.224
185
40.409

Binnen het beleidsveld Omgeving en Natuur zijn er 3 entiteiten actief met kredieten
binnen het apparaatsprogramma QA van het beleidsdomein Omgeving: INBO, ANB
en het Departement Omgeving.
De apparaatskredieten van ANB en INBO worden volledig meegenomen in
bovenstaande tabel. Aangezien het departement Omgeving ook actief is binnen 3
andere beleidsvelden (Energie, Klimaat, Dierenwelzijn) worden in de bovenstaande
tabel enkel de apparaatskredieten die worden ingezet voor het beleidsveld
Omgeving en Natuur opgenomen.
In wat volgt, worden de apparaatskredieten onder beheer van het departement,
ANB en INBO meer in detail besproken.
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1. Departement Omgeving
ONTVANGSTENARTIKELEN
QB0-9QAETZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat, naast terugvorderingen bij de huidige werkgevers van
personeelsleden van het departement Omgeving met verlof voor opdracht, tevens
de loonbijdragen vanuit de EU in het kader van de cofinanciering van Europese
projecten van het departement Omgeving.
Dit artikel is binnen hetzelfde loonfonds gelinkt aan uitgavenartikel QB0-1QAX4ZZLO.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2020

0

287

0

Bijstelling BA 2020

0

89

0

BA 2020

0

376

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het artikel wordt bijgesteld in lijn met de reële ontvangsten 2019. Aan
uitgavenzijde worden de uitgaven binnen dit loonfonds ook verhoogd op ESRneutrale wijze naar 376
keuro.
UITGAVENARTIKELEN
QB0-1QAX2ZW-IS – SAR RUIMTELIJKE ORDENING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel verloopt de financiering van de dotatie van het departement
Omgeving aan de strategische adviesraad voor Ruimtelijke Ordening (en
Onroerend Erfgoed), en dit ter financiering van de loon- en werkingskosten.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
372
2
0
0

VEK
372
2
0
0

Overflow BA2020

370
0

370
0

BA 2020 incl. overflow

370

370

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020.
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QB0-1QAE2ZY-IS – SAR MINARAAD
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit artikel verloopt de dotatie van het departement Omgeving aan de
strategische adviesraad Minaraad, en dit ter financiering van de loon- en
werkingskosten. Zo’n 75% van de dotatie gaat naar personeelskosten.
Een groot deel van de werkingskosten gaat naar de huur van de ruimte in het
Herman Teirlinckgebouw, de exploitatie en onderhoud van ICT en naar het
organiseren van studiedagen en evenementen.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
1.103
5
19
0

VEK
1.103
5
19
0

Overflow BA2020

1.117
0

1.117
0

BA 2020 incl. overflow

1.117

1.117

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van CB0-1CBG2AB-PR
TOTAAL
-

VAK
10
9
19

(duizend euro)
VEK
10
9
19

Reden
Pool parastatalen
Endogene Groei

Het budget op dit artikel wordt recurrent verhoogd met 9 keuro als bijdrage
voor de endogene groei van het overheidspersoneel, en met 10 keuro als
compensatie voor een stijging van de bijdragevoet aan de pool der parastatalen
(tot 40%).

QB0-1QAX2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit budget worden de totale personeelsuitgaven van het departement
Omgeving gefinancierd voor de activiteiten van het departement binnen de
beleidsvelden Omgeving en natuur, Klimaat, Energie en Dierenwelzijn.
Het totaal voorziene budget op dit artikel bedraagt 60.230 keuro VAK en VEK bij
BA 2020.
Een deel van dit budget is dus bestemd voor uitgaven binnen beleidsvelden die
buiten de scope van deze voorliggende BBT vallen, en deze uitgaven worden
zodoende besproken binnen het luik V. Apparaatskredieten van de BBT’s voor de
beleidsvelden Energie, Klimaat en Dierenwelzijn.
In de volgende tabel wordt dus enkel het restbudget besproken dat ingezet wordt
binnen het beleidsveld Omgeving en natuur.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
59.860
0
370
0

VEK
59.860
0
370
0

Overflow BA2020

60.230
0

60.230
0

BA 2020 incl. overflow

60.230

60.230

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

kredietevoluties:

Inhoudelijke
toelichting
(duizend

euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Naar GB0-1GAF2ZZ-LO
TOTAAL
-

VAK
367

VEK
367

3

3

367

367

Reden
Endogene groei
Correctie inschaling
personeel 6°
staatshervorming

Het budget op dit artikel wordt recurrent verhoogd met 367 keuro als bijdrage
voor de endogene groei van het overheidspersoneel.
Het budget wordt verhoogd met 3 keuro ten gevolge van een correctie op de
herinschaling van personeel bij de 6e staatshervorming.

QB0-1QAX4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van een loonfonds en vanuit dit
artikel worden de lonen betaald van de personeelsleden die ingezet worden ter
uitvoering van door de EU gecofinancierde projecten.
Dit uitgavenartikel is binnen het loonfonds gelinkt aan ontvangstenartikel QB09QAETZZ-OW.
Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

VAK
287
0
0
89

(duizend euro)
VEK
287
0
0
89

Overflow BA2020

376
0

376
0

BA 2020 incl. overflow

376

376

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling in functie van
ontvangsten Fonds
TOTAAL

VAK
89

(duizend euro)
VEK
89

89

89
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-

Het budget wordt verhoogd met 89 keuro ten gevolge van de actualisatie van
de ontvangsten binnen het Fonds (zie QB0-9QAETZZ-OW).

2. Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO)
ONTVANGSTENARTIKELEN
Niet van toepassing.
UITGAVENARTIKELEN
QC0-1QAE2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Met de kredieten op dit begrotingsartikel worden de salarissen en de sociale lasten
betaald van de personeelsleden in dienst bij het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO).
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow

13.296

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

13.296

0
71
0
13.367

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

(duizend euro)
VEK
0
71
0
13.367

0
13.367

0
13.367

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
TOTAAL
-

VAK
71
71

VEK
71
71

Reden
Endogene groei

Het budget op dit artikel wordt recurrent verhoogd met 71 keuro als bijdrage
voor de endogene groei van het overheidspersoneel.

3. Agentschap voor natuur en bos (ANB)
ONTVANGSTENARTIKELEN
Niet van toepassing.
UITGAVENARTIKELEN
QD0-1QAE2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de salarissen en de sociale lasten betaald van de
personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
35.704
0
165
0

VEK
35.704
0
165
0

Overflow BA2020

35.869
0

35.869
0

BA 2020 incl. overflow

35.869

35.869

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
TOTAAL

VAK
165
165

VEK
165
165

Reden
Endogene groei

Het budget op dit artikel wordt recurrent verhoogd met 165 keuro als bijdrage voor
de endogene groei van het overheidspersoneel.
QD0-1QAE2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de algemene
werkings- en investeringskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit
omvat onder andere kosten voor investeringskosten zoals meubilair en ITinfrastructuur en werkingskosten zoals kosten voor vorming, energie en telefonie.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
4.020
0
20
0

VEK
4.020
0
20
0

Overflow BA2020

4.040
0

4.040
0

BA 2020 incl. overflow

4.040

4.040

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van PH0-1PKA2SA-WT
TOTAAL
-

VAK
20
20

VEK
20
20

Reden
Uitstap e-delta

Er wordt 20 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PH01PKA2SA-WT ten gevolge van de uitstap uit e-delta.
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VI. LIJST MET AFKORTINGEN
AO
ANB
BA
BBT
BCF
BELSPO
BEN
BO
BRV
BVR
CE
CIW
DAB
DAC
EMAV
EU
EV
ESR
FWO
GLB
GRUP
HFB
ICT
IHD
ILVO
INBO
ISE
IV
IVA
IVC
LIFE
LO
LSO
MAP
MIRA
MOW
MVG
NARA
NBR
NEHAP
NPHK
NV
OIS
OVAM
PAS
PDPO
RSO
RURA
RZWI
SGBP
TO
T.OP
UNEP
VAC
VAK
VCO
VEK

algemene ontvangsten
Agentschap voor Natuur en Bos
begrotingsaanpassing
beleids- en begrotingstoelichting
bossencompensatiefonds
Belgian Federal Science Policy Office
bijna-energieneutraal
begrotingsopmaak
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
besluit Vlaamse Regering
circulaire economie
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
dienst met afzonderlijk beheer
derde arbeidscircuit
emissiemodel ammoniak Vlaanderen
Europese Unie
eigen vermogen
Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
gemeenschappelijk landbouwbeleid
gewestelijk ruimte-uitvoeringsplan
Agentschap Facilitair Bedrijf
informatie- en communicatietechnologie
instandhoudingsdoelstelling
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
inhoudelijk structuurelement
Informatie Vlaanderen
intern verzelfstandigd agentschap
Interregionale Verpakkingscommissie
L’Instrument Financier pour l’Environnement
leningsopbrengsten
Linkerscheldeoever
mestactieplan
Milieurapport Vlaanderen
Mobiliteit en Openbare Werken
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Natuurrapport Vlaanderen
netto beleidsruimte
National Environment and Health Action Plan
Nationaal Park Hoge Kempen
naamloze vennootschap
omgevingsmanagementinformatiesysteem
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
programmatorische aanpak stikstof
Vlaams programmadocument voor plattelandsontwikkeling
Rechterscheldeoever
Ruimterapport Vlaanderen
rioolwaterzuiveringsinstallaties
stroomgebiedbeheerplan
toegewezen ontvangsten
territoriaal ontwikkelingsprogramma
United Nations Environment Programme
Vlaams administratief centrum
vastleggingskrediet
Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
vereffeningskrediet
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VITO
VLABEL
VLABOTEX
VLACO
VLAREBO
VLAREL
VLAREM
VLAREMA
VLM
VMH
VMM
VTE
VVSG
VZW
WORG
WRF

Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek
Vlaamse Belastingsdienst
Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de Textielverzorging
Vlaamse Compostorganisatie
Vlaams reglement betreffende de bodemsanering
Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het
leefmilieu
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Milieuholding
Vlaamse Milieumaatschappij
Voltijdse equivalent
Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten
vereniging zonder winstoogmerk
watergevoelige openruimtegebieden
World Resources Forum
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