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Een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en toegankelijke
overheid. Dat is de basis voor het creëren van welvaart, welzijn en vertrouwen bij
de Vlaamse burger. We zetten meer dan ooit in op een bestuursmodel dat uitgaat
van twee sterke polen: sterke lokale besturen enerzijds en een kaderstellende
Vlaamse overheid anderzijds.
Deze BBT is opgemaakt uitgaand van de instructie “Beleids- en
begrotingstoelichting naar aanleiding van de begrotingsaanpassing 2020” (VR
2020 0304 MED.0120/2BIS). Conform de instructies zijn enkel de
begrotingsartikelen met wijzigingen in de BBT bij begrotingsaanpassing op te
nemen.
III.

SAMENVATTING

PROGRAMMA PM – BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID
TOTAAL – BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID EN AUDIT LOKALE
BESTUREN , excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)

BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020
IV.

AO
1.340
78
1.418

TO

LO
0

0

0

0

0

0

VAK
3.736.411
1.264
3.737.675

VEK
3.868.661
-

4.754

3.863.907

PROGRAMMA PM: BINNENLANDS BESTUUR

1. Inhoudelijk structuurelement Binnenlands Bestuur
Binnen dit inhoudelijk structuurelement worden alle kredieten ondergebracht in het
kader van het binnenlands bestuur.
Het belangrijkste gedeelte van de middelen dient als basisfinanciering van lokale
en provinciale besturen.
Dit omvat eveneens de middelen die ingezet worden voor de algemene
ondersteuning van het binnenlands bestuur, beleidsvoorbereidend onderzoek,
communicatie, projectsubsidies, gesubsidieerde infrastructuur en de organisatie
van de lokale verkiezingen.

1.1.

Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
(duizend euro)
VEK
evolutie
BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

3.679.805

1.264

3.681.069

3.806.286

-2.626

3.803.660

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

0

0

0

0

0

0

3.679.805

1.264

-2.626

3.803.660

0

0

-4.115

122.366

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

Totaal incl. overflow
Overflow

3.681.069 3.806.286
0

126.481

Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
ORAFINARTIKEL

VAK

VEK

OMSCHRIJVING

PJ0-1PMC2GA-WT
PJ0-1PMC2GA-WT

0
1523

-950
1523

PJ0-1PMC2GB-WT

0

250

PJ0-1PMC2GB-WT

25

0

PJ0-1PMC2GC-WT
PJ0-1PMC2GC-WT
PJ0-1PMC2GC-WT
PJ0-1PMC2GD-WT
PJ0-1PMC2GE-PR

0
8
1153
78
-1523

-3165
8
1153
78
-1523

1264

-2626

Bijstelling VEK-overflow
Werkingskosten opstart
informatiedienst
Bijstelling geschil
softwareleverancier
Voorbereidingstraject
verkiezingen 2024
Bijstelling VEK-overflow
Bijstelling Open Ruimte
Bijstelling Respo-bijdragen
PIO-project
Werkingskost opstart
informatiedienst

1.1.1.

Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)

1.1.1.1.

Ontvangstenartikelen

PJ0-9PMCAGD-OI – INITIATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET EEN DIGITALE
COMPONENT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten geboekt in het kader van de cofinanciering die via het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten worden
toegekend aan het project Semantics@YourFingertips vanuit het Hermesfonds.

Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

TO

0
78
78

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er wordt een ontvangst voorzien van 78 keuro vanuit het Hermesfonds om de cofinanciering te regelen die via het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
werd toegekend aan het project Semantics@YourFingertips. Dit project is een
onderdeel van het programma Lokale Besluiten als geLinkte Open Data en heeft
als doel om de implementatie van de LBLOD techniek, waarbij op een innovatieve
manier gegevens uit besluiten worden gepubliceerd en verzameld, op het terrein
te faciliteren en te stimuleren. De co-financiering voor de vergoeding voor
gevalideerde software (tot maximaal de helft van het totale bedrag) wordt voor
iteraties 1 en 2 geraamd op respectievelijk 28k en 50k, in totaal 78k.

1.1.1.2.

Uitgavenartikelen

PJ0-1PMC2GA-WT – EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE
PROVINCIALE BESTUREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit krediet bevat de uitgaven voor de dagelijkse werking van de
beleidsondersteuning, de uitbouw van het kenniscentrum (met o.a. een klein
studie- en consultancy-budget), de ondersteuning van de lokale besturen (in de
vorm van het aanbieden van consultancy of de subsidiëring van initiatieven ter
verhoging van de bestuurskracht van lokale besturen), en de kosten voor de
communicatie en de kennisdeling met de lokale besturen.
Daarnaast trekt de Vlaamse begroting middelen uit voor subsidies van specifieke
investeringen in de lokale besturen. Het betreft subsidies voor het nietbeschermd patrimonium van de erkende erediensten, gebouwen voor de
openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, voor de
haalbaarheidsstudies voor neven- en herbestemmingen van parochiekerken en
crematoria.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
5.167

VEK
5.301

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
1.523
0
6.690

0
1.523
0
6.824

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
6.690

Aanwending VAK-ruiter

-

950
5.874

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van PJ0-1PMC2GE-PR (+)
TOTAAL
-

VAK

VEK

1.523

1.523

1.523

1.523

Reden
Herverdeling
provisie

Er wordt 1523 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PJ0-1PMC2GE-PR.

In de loop van 2021 moet de ‘Dienst die (nieuwe) geloofsgemeenschappen moet
begeleiden en screenen’ niet alleen formeel worden opgericht maar ook direct
operationeel zijn. De Dienst zal in de loop van 2020 dus nog niet operationeel zijn.
Wel zullen een projectleider en enkele directe medewerkers die de Dienst moeten
opstarten zo spoedig mogelijk worden aangeworven.
De voorbereiding van de opstart van de dienst behelst wel tal van activiteiten die
worden opgestart binnen de structuren van het Agentschap Binnenlands Bestuur
en in lijn met het beleid inzake de lokale besturen. Dit behelst o.a.
Het ontwerpen van een kader voor informatieverzameling en -beheer,
inclusief de realisatie van de benodigde ICT-tools
Het maken van een personeelsbehoeftenplan en de start van
personeelsrecrutering
Het opmaken van een organisatieplan
Het precies uittekenen van de toezichtfunctie van deze organisatie
Het
uitwerken
van
een
ondersteuningsaanbod
voor
de
geloofsgemeenschappen
Contacten nemen, met soms formele samenwerkingsakkoorden tot gevolg,
met alle mogelijke belanghebbenden
…..
Het verrichten op korte termijn van deze activiteiten vergt een externe
ondersteuning, en dus kosten voor studiewerk, consultancy en communicatie.
PJ0-1PMC2GB-WT – ORGANISATIE VERKIEZINGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend voor de organisatie van
de verkiezingen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
25
25

0
0
250
250

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
25

0
250

Aanwending VAK-ruiter

VEK
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Voorbereidingstraject
verkiezingen 2024
Bijstelling VEK
TOTAAL

VAK
25

VEK
0

0
25

250
250

- Er wordt 25 keuro VAK voorzien voor het voorbereidingstraject verkiezingen
(studie- en evaluatie-opdrachten, voorbereiding regelgeving, vereenvoudiging
procedures.
- Er wordt 250 keuro VEK voorzien voor de mogelijke uitbetaling van een geschil
diensten softwareleverancier.

PJ0-1PMC2GC-WT – FONDSEN LOKALE FINANCIERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de algemene financieringsmiddelen voor lokale en
provinciale besturen, waaronder als voornaamste de middelen uit het Vlaams
Gemeentefonds. Het betreft de volgende financieringsstromen:
-

Gemeentefonds – hoofddotatie,
aanvullende dotatie centrumsteden,
aanvullende dotatie Elia-compensatie,
aanvullende dotatie sectorale subsidies,
aanvullende dotatie compensatie overdracht provinciale instellingen,
regularisatiepremies vroegere contingentgesco’s,
dotaties provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
gedeeltelijke overname responsabiliseringsbijdrage
bijkomende financiering open ruimte

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
3.672.138
0
0
1.161
3.673.299
0

VEK
3.798.485
0
0
1.161
3.799.646
3.165

3.673.299

3.796.481

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Responsabiliseringsbijdragen
Open Ruimte
TOTAAL

VAK
1.153
8
1.161

VEK
1.153
8
1.161

- Toelichting Responsabiliseringsbijdragen:
In tegenstelling tot andere overheidsniveaus, staan de lokale besturen zelf in voor
de financiering van de pensioenen van hun (gewezen) statutair personeel. Daartoe
zijn de meeste lokale besturen aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds
van de provinciale en plaatselijke besturen. Dat fonds beheert de reserves en
maakt de nodige middelen over aan de Federale Pensioendienst die instaat voor
de uitbetaling van de pensioenen.
De enorme stijging van de responsabiliseringsbijdragen die de bij het fonds
aangesloten lokale besturen moeten betalen, dreigt de gemeentelijke financiën (of
de gemeentelijke dienstverlening of investeringen) al vanaf 2020 (te) sterk onder
druk te zetten. Daarom voert de Vlaamse overheid, bovenop de bestaande dotaties
voor de lokale besturen, vanaf 2020 een nieuwe dotatie in. Die dotatie is gebaseerd
op de helft van de responsabiliseringsbijdragen die de Vlaamse gemeenten,
OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, havenbedrijven, hulverleningszones,
politiezones, ziekenhuizen en welzijnsverenigingen moeten betalen aan het
Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.
Voor de berekening van die dotatie wordt standaard uitgegaan van de percentages
van de wettelijke basisbijdrage en van de responsabiliseringscoëfficiënt waarop de
ramingen van de responsabiliseringsbijdragen door de Federale Pensioendienst van
mei 2019 gebaseerd zijn. Wijzigingen aan die percentages worden nadien alleen in
rekening gebracht als ze een daling van de responsabiliseringsbijdrage van een
betrokken bestuur tot gevolg hebben.
In de oorspronkelijke begroting voor 2020 werd een dotatie ingeschreven op basis
van
de
toen
beschikbare,
meest
recente
raming
van
de
responsabiliseringsbijdragen van de Federale Pensioendienst van mei 2019. De
Federale Pensioendienst maakt echter periodiek (en meerdere keren per jaar)
aangepaste
ramingen
over
de
evolutie
van
de
basisen
de
responsabiliseringsbijdragen voor de komende jaren. De jongste raming dateert
van december 2019. De dotatie wordt nu bij begrotingsaanpassing geactualiseerd
op basis van die raming van december 2019 (maar wel rekening houdende met de
percentages van de wettelijke basisbijdrage en de responsabiliseringscoëfficiënt uit
de ramingen van de FPD van mei 2019). Dat leidt tot een aanpassing van het
VAK/VEK met 1.153 keuro. Bij programmadecreet BA 2020 zal de berekeningswijze
van de dotatie ook in die zin worden aangepast en zal worden bepaald dat vanaf
2020 de Vlaamse Regering de dotatie vaststelt op basis van de meest recente
ramingen van de responsabiliseringsbijdragen die de Federale Pensioendienst haar
op 30 september van het betrokken begrotingsjaar ter beschikking stelt.

- Toelichting Open Ruimte:
De bestaande financieringsinstrumenten stimuleren te weinig het vrijwaren van de
open ruimte. De Vlaamse overheid voert daarom vanaf 2020 voor de gemeenten
een nieuwe dotatie in met als doel hun inspanningen voor het beheren van de open

ruimte te valoriseren en het behoud en de inrichting van de open ruimte te
stimuleren.
De verdeling onder de gemeenten gebeurt op basis van de kadastrale gegevens
over open ruimte (bos, tuin en park, woeste gronden, gekadastreerde wateren,
akkerland, grasland, recreatieterreinen en boomgaarden), zoals gehanteerd voor
de definitieve afrekening van het Gemeentefonds voor het voorgaande jaar. Uit de
definitieve berekening van het Gemeentefonds 2019 blijkt dat het VAK/VEK moeten
worden vermeerderd met 8 keuro.

PJ0-1PMC2GD-WT – INITIATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET EEN
DIGITALE COMPONENT
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor projecten met een
digitale/technologische component en dit met het oog op het realiseren van
hedendaagse en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waarmee
binnenlands bestuur wordt geconfronteerd.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
500

VEK
500

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
78
578

0
0
78
578

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

0
578

0
578

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Co-financiering PIOproject
TOTAAL
-

VAK
78

VEK
78

78

78

Er wordt 78 keuro VAK/VEK voorzien voor de co-financiering vanuit het
Hermesfonds dat via het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten werd
toegekend aan het project Semantics@YourFingertips. Dit project is een
onderdeel van het programma Lokale Besluiten als geLinkte Open Data en heeft
als doel om de implementatie van de LBLOD techniek, waarbij op een
innovatieve manier gegevens uit besluiten worden gepubliceerd en verzameld,
op het terrein te faciliteren en te stimuleren. De co-financiering voor de
vergoeding voor gevalideerde software (tot maximaal de helft van het totale
bedrag) wordt voor iteraties 1 en 2 geraamd op respectievelijk 28k en 50k, in
totaal 78k.

PJ0-1PMC2GE-PR – PROVISIE SCREENINGSDIENST LOKALE
GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Om een professionele screening op basis van de nieuwe criteria te kunnen
realiseren wordt een Vlaamse dienst opgericht met de nodige competenties
terzake.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
2.000
0
1.523
0
477
0

-

477

VEK
2.000
0
1.523
0
477
0
477

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar PJ0-1PMC2GA-WT (-)
TOTAAL

VAK
1.523
1.523

VEK
1.523
1.523

Reden
Verdeling provisie

- Er wordt 1.523 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ01PMC2GA-WT omwille van werkingskosten voor opstart informatiedienst
erediensten ten behoeve van projectondersteuning, studiekosten, consultancy,
communicatie e.d.

2. Inhoudelijk structuurelement Stedenbeleid
Binnen dit inhoudelijk structuurelement worden alle kredieten ondergebracht in
het kader van het Vlaamse Stedenbeleid.
Dit inhoudelijk structuurelement omvat de middelen die ingezet worden voor
algemene ondersteuning van het Vlaamse Stedenbeleid zoals werkingskosten,
communicatie- en informatie-initiatieven, studiedagen en evenementen, studie- en
onderzoeksopdrachten alsook subsidies en projectoproepen ter ondersteuning van
de creatieve en duurzame steden en de uitgaven voor een positieve beeldvorming
van de steden, de monitoring van de duurzame en creatieve steden, de
surveybevragingen, de analyse en publicatie van de resultaten van de gemeenteen stadsmonitor. Het omvat eveneens het Vlaams fonds ter stimulering van
(groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen, ook het Investeringsfonds
genoemd.

2.1.

Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
(duizend euro)
VEK
evolutie BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

56.606

0

56.606

62.375

-2.128

60.247

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

0

0

0

0

0

0

56.606

0

56.606

62.375

-2.128

60.247

0

0

0

-270

-128

-398

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

Totaal incl. overflow
Overflow
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
ORAFINARTIKEL

VAK

VEK

OMSCHRIJVING

PJ0-1PMC2HA-WT

0

-100

PJ0-1PMC2HA-WT

0

820

PJ0-1PMC2HA-WT

0

-145

PJ0-1PMC2HB-WT

0

117

PJ0-1PMC2HB-WT

0

-2000

PJ0-1PMC2HB-WT

0

-820

0

-2128

Bijstelling VEK-overflow IMEC
Bijstelling n.a.v. vastlegging VLOCA
Bijstelling VEK-overflow SIDSsubsidie
Bijstelling VEK-overflow
conceptsubsidies 2016-2017
VEK-behoefte niveau 2019
Bijstelling n.a.v. VLOCA-vastlegging

2.1.1.

Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)

2.1.1.1.

Ontvangstenartikelen

2.1.1.2.

Uitgavenartikelen

PJ0-1PMC2HA-WT –
STEDEN

ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de kredieten die bestemd zijn om de werkingskosten
en andere kosten te betalen voor het Vlaamse Stedenbeleid.
Zo worden er de subsidies voorzien om de grootstedelijke uitdagingen aan te
pakken voor Dilbeek, Halle, Vilvoorde, Ninove alsook subsidies voor Denderleeuw,
Zottegem en Geraardsbergen voor hun centrumfunctie als mobipunt voor de regio.
Dit begrotingsartikel bevat daarnaast de nominatim subsidies aan de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) en aan de Vereniging voor Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG) voor de werking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden
(KCVS).
Verder bevat dit begrotingsartikel ook middelen voor innovatieve en creatieve
concepten over de stad van de toekomst alsook voor projecten en initiatieven die
een boost geven aan de stedelijkheid en het stedelijke leven in de stad zelf en een

voorbeeldfunctie hebben. Ook uitgaven en kosten voor een positieve beeldvorming
van de steden worden aangerekend op dit begrotingsartikel.
Zo wordt de subsidie aan IMEC voor het ontwikkelen van een Vlaamse Open City
Architectuur (VLOCA) en het Smart Flanders programma aangerekend op deze
middelen
Tenslotte worden ook de kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe gemeenteen stadsmonitor (editie 2021), waaronder de grootschalige survey in alle 300
steden en gemeente en de verdere analyse en publicatie van de resultaten en
dataverzameling en analyses over stedelijke uitdagingen zoals stadsvlucht,
inclusiviteit in de stad, …, aangerekend op dit begrotingsartikel.

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
25.818

VEK
25.728

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
0
25.818

0
820
0
26.548

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
25.818

-

245
26.303

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van PJ0-1PMC2HB-WT (+)
TOTAAL

-

VAK
0
0

VEK
820
820

Reden
Compensatie VEK

Er wordt 810 keuro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PMC2HBWT omwille van tekort VEK omdat er twee vastleggingen nog in december
genomen werden van VLOCA (beslissing VR 20/12/2019) en GSM (na doorlopen
van Europese overheidsopdrachtenprocedure).

PJ0-1PMC2HB-WT – INVESTERINGSFONDS LOKALE BESTUREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bundelt drie financieringskanalen, namelijk het voormalige
(federale)
grootstedenbeleid,
de
budgetten
voor
stadsvernieuwing
(projectsubsidies, conceptsubsidies en thematische oproepen) en de middelen van
het plattelandsfonds. Deze middelen zijn samengebracht in het Investeringsfonds.

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
30.788

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
0
30.788

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

0
30.788

VEK
36.647
-

0
820
2.000
33.827
117
33.944

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar PJ0-1PMC2HA-WT (-)
TOTAAL
-

VAK
0
0

VEK
820
820

Reden
Compensatie VEK

Er wordt 810 keuro VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PMC2HAWT omwille van tekort VEK omdat er twee vastleggingen nog in december
genomen werden van VLOCA (beslissing VR 20/12/2019) en GSM (na doorlopen
van Europese overheidsopdrachtenprocedure).
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Bijstelling VEK-behoefte
TOTAAL
-

VAK
0
0

VEK
2.000
2.000

Er wordt een bijkomende bijstelling gedaan van de betalingskredieten
rekening houdend met de aangepaste betaalkalender van de lopende
stadsvernieuwingsprojecten en de evolutie van de afbouw van de encours in
deze dossiers.

3. Inhoudelijke structuurelement Audit Lokale Besturen
Audit Vlaanderen wil een onafhankelijke, objectieve en bekwame partner zijn van
de lokale besturen. Audit Vlaanderen ondersteunt de lokale besturen bij de
beheersing van financiële, wettelijke en organisatorische risico’s en wil zo een
toegevoegde waarde leveren bij de uitbouw van efficiënte, effectieve, ethische en
kwaliteitsvolle organisaties.
Onder het inhoudelijk structuurelement (ISE) Audit lokale besturen worden
volgende activiteiten opgenomen:
• Versterken van het organisatie- en risicobeheer bij de lokale besturen:
o Via het uitvoeren van geplande auditopdrachten en het formuleren
van aanbevelingen. Audit Vlaanderen zet hiervoor organisatieaudits en procesaudits (in de vorm van thema-audits,
interbestuurlijke audits, IT-audits…) in.
o Via forensische auditopdrachten die gestart worden bij ernstige
indicaties van mogelijke onregelmatigheden.
o Door een coherente en afgestemde auditstrategie en -aanpak te
hanteren waarbij maximaal rekening gehouden worden met de

•

3.1.

taakstelling en planning van de andere audit- en controleactoren
en dit in de brede zin.
Advies en ondersteuning aanreiken o.b.v. auditwerkzaamheden aan de
lokale besturen, de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en de
Vlaamse Regering.
o Beleidsinput aanleveren. Op basis van haar auditwerkzaamheden
maakt Audit Vlaanderen periodiek een analyse van mogelijke
structurele of beleidsmatige verbeterpunten, aandachtspunten,
opportuniteiten,…
o Versterken van de kennis over organisatie- en risicobeheer door
het aanbieden van opleidingen, handreikingen, faciliteren van
(bestaande) netwerken,…

Budgettair kader voor het begrotingsjaar

Voor het ISE Audit lokale besturen zijn er geen beleidskredieten in de begroting
BA 2020 ingeschreven. De kredieten voor het ISE Audit lokale besturen zijn vervat
onder de apparaatskredieten van Audit Vlaanderen. De toelichting over deze
apparaatskredieten is opgenomen in de BBT BA 2020 HR, Audit Vlaamse overheid.

V.

PROGRAMMA PA: APPARAATKREDIETEN

1. Agentschap Binnenlands Bestuur
PROGRAMMA PA – PJ0- AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020

0

TO
332

0

0

0

1.1.

Ontvangstenartikelen

1.2.

Uitgavenartikelen

332

LO
0
0
0

VAK
27.813

VEK
27.813

3
27.816

3
27.816

PJ0-1PAC2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het
personeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur, inclusief de gewestelijke
ontvangers.

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
24.636

VEK
24.636

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
3
0
24.639

0
3
0
24.639

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

0
24.639

0
24.639

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van GB0-1GAF2ZZ-LO (-)

VAK

VEK

-1

-1

4
3

4
3

Van CB0-1CBG2AB-PR (+)
TOTAAL

Reden
herinschaling 6de
staatshervorming
Endogene groei

2. Agentschap Audit Vlaanderen
De apparaatskredieten van het beleidsveld Audit Lokale Besturen worden
verantwoord in BBT BO 2020 HR, Audit Vlaamse Overheid.

VI.

LIJST MET AFKORTINGEN

Niet van toepassing.
VII.

BIJLAGE OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN

Niet van toepassing.

