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BELEIDSDOMEIN G
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN
PROGRAMMA GC – WELZIJN
B

BELEIDSONDERSTEUNING

Korte inhoud:
Dit inhoudelijk structuurelement omvat taken en activiteiten die betrekking hebben
op het ondersteunen en het ontwikkelen van het beleid. Het betreft:
1. Communicatie over het gevoerde beleid en ten aanzien van de sector
a. Communicatie door middel van campagnes of het tijdschrift Weliswaar
b. Informatieverstrekking en congressen
2. De ondersteuning van het beleid door de inbreng van adviesorganen
a. Werkingskosten Adviesraden (Technische commissie brandveiligheid en
Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin en (Kandidaat-) pleegzorgers)
b. Subsidie aan de Vlaamse Ouderenraad, het Centrum voor Diagnostiek
en het steunpunt Mens en Samenleving
c. Subsidie aan de Vlaamse Raad WVG
d. Het faciliteren van de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg
(VASGAZ)
3. Het onderbouwen en ontwikkelen van nieuw beleid en het evalueren van het
gevoerde beleid door wetenschappelijk onderzoek
a. Wetenschappelijk onderzoek
b. Subsidie aan Steunpunt WVG
c. Subsidies in het kader van Flanders’ Care
d. Subsidies in het kader van het Strategisch Plan Autisme
4. De opvolging van en de participatie aan het internationale en het Europese
beleid
a. Subsidie aan Kenniscentrum Sociaal Europa
b. Lidmaatschap internationale organisaties
C

ARMOEDEBELEID

Korte inhoud:
Het eerste onderdeel van het armoedebeleid is de coördinatie van
armoedebestrijding. Met de middelen worden experimentele of innovatieve
projecten op het vlak van armoedebestrijding ondersteund. Ook lokale besturen
en middenveldorganisaties kunnen met deze middelen worden ondersteund om
initiatieven op het vlak van armoedebestrijding te nemen, uit te bouwen, en te
verankeren of om goede praktijken te verspreiden. Binnen dit artikel is er ook
aandacht voor kennisverbreding en –verdieping inzake armoede en
armoedebestrijding. De nodige middelen voor wetenschappelijk onderzoek ter
voorbereiding of ondersteuning van het horizontaal armoedebeleid zijn hierin
opgenomen.
In het Samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 tussen de Federale Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het
armoedebeleid is een subsidiëring opgenomen van het interfederaal Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting door de
Vlaams Parlement
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Vlaamse overheid. De middelen voor de VGC voor kinderarmoedebestrijding bij
lokale besturen blijven beschikbaar.
Het tweede onderdeel van het armoedebeleid is het armoedebeleid voor het
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Daarbij wordt uitvoering
gegeven aan twee decreten: het decreet van 26 juni 1991 betreffende de
erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk en het decreet van
21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding.
De 8 regionale instituten voor samenlevingsopbouw zijn erkend en worden
gesubsidieerd voor projecten die zich toespitsen op de realisatie van sociale
grondrechten en de aanpak van leefbaarheidsproblemen in achtergestelde buurten
en streken. De verenigingen waar armen het woord nemen zijn verenigingen die
als doel hebben bij te dragen tot de armoedebestrijding vanuit de eigen ervaring.
De ondersteuningsstructuur voor de verenigingen, het Vlaams Netwerk van
verenigingen waar armen het woord nemen, ontvangt eveneens een
werkingssubsidie. Ook vzw De Link ontvangt een werkingssubsidie. Deze vzw is
een erkende organisatie voor de opleiding van ervaringsdeskundigen in de
armoede en sociale uitsluiting.
Daarnaast zijn er ook nog middelen beschikbaar voor experimentele, aanvullende
of vernieuwende projecten in de armoedebestrijding en wordt een
werkingssubsidie toegekend aan Caritas Catholica Vlaanderen vzw voor de werking
rond armoedebestrijding en vrijwilligerswerk.
D

VRIJWILLIGERSWERK

Korte inhoud:
Met het vrijwilligersbeleid wordt uitvoering gegeven aan het decreet van 3 april
2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in de welzijns- en
gezondheidssector.
Daarnaast wordt vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk gesubsidieerd. Dit
steunpunt heeft de sensibilisering en brede promotie van vrijwilligerswerk als
opdracht. Daarnaast ontwikkelt de vzw en werkt ze mee aan initiatieven tot de
verhoging van de erkenning en tot de verbetering van de kwaliteit van het
vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Ten slotte ondersteunt het Steunpunt
vrijwilligersorganisaties
en
biedt
een
forum
voor
informatieen
ervaringsuitwisseling over de sectoren heen.
Ook het Kenniscentrum Welzijn en Wonen te Brussel wordt gesubsidieerd. Het
moet een kruispunt zijn van informatie- en ervaringsuitwisseling en fungeren als
aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties en overheden. Het verzorgt ook de
promotie en sensibilisering van vrijwilligerswerk. Het moet op het lokaal en
Brussels niveau de doelstellingen van de Vlaamse Regering mee helpen realiseren.
E

WELZIJNSWERK

Korte inhoud:
Welzijnswerk is een brede term die het beleid omvat dat zich richt tot alle
zorgvragers met een brede welzijnsvraag. De doelstelling is om te zorgen voor een
gelijkwaardige participatie en evenwaardige kansen in de samenleving voor
iedereen, in het bijzonder voor medemensen wier stem moeilijk wordt gehoord.
Het welzijnswerk kan onderverdeeld worden in het Algemeen welzijnswerk, het
Algemeen welzijnsbeleid en het Lokaal sociaal beleid.

Vlaams Parlement
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Het algemeen welzijnswerk omvat al het nulde- en eerstelijnswelzijnswerk. Dit
omvat de centra voor algemeen welzijnswerk, de centra voor teleonthaal, de
opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers en de hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden. Conform het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen
welzijnswerk worden de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor
teleonthaal erkend en gesubsidieerd.
Binnen het welzijnswerk worden werkingssubsidies verleend aan de volgende
organisaties: Pluralistisch Overleg Welzijnswerk, Vereniging van Instellingen voor
Welzijnswerk, SOM vzw, Trefpunt Zelfhulp, Vakantiehuis Home Fabiola, FARA vzw,
Payoke en Lus vzw.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten wordt gesubsidieerd ter
ondersteuning van haar werking rond welzijnsbeleid, lokaal sociaal beleid, inclusie
en vermaatschappelijking van de zorg. De Vlaamse Gemeenschapscommissie krijgt
een subsidie voor de regionale samenwerking en het overleg in de welzijnssector
en voor lokaal sociaal beleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vzw Moderator wordt gesubsidieerd met betrekking tot de organisatie van een
aanbod herstelbemiddeling tijdens detentie en met betrekking tot de rol van de
Vlaamse Gemeenschap in het herstel tussen dader en slachtoffer.
Welzijnswerk omvat ook de organisatie van hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden en de uitvoering van het decreet van 5 oktober 2017 houdende de
werk- en zorgtrajecten.
Ook de stimulering van een inclusief lokaal ouderenbeleid en de beleidsparticipatie
van ouderen en de subsidiëring van projecten voor algemeen welzijnsbeleid en
projecten met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij
gesubsidieerd behoren tot het beleid rond welzijnswerk.
In het beleid rond Welzijnswerk horen ook de initiatieven voor een betere opvang
en begeleiding van verkeersslachtoffers. Voor de ondersteuning van deze opvang
en begeleiding is een budget opgenomen voor de subsidiëring van Rondpunt vzw.
Ten slotte omvat het welzijnswerk de schuldhulpverlening en de subsidiëring van
de samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling.
In het beleid rond welzijnswerk hoort ook de juridische eerstelijnsbijstand. Onder
juridische eerstelijnsbijstand wordt verstaan de juridische bijstand die verleend
wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste
juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie.
De juridische eerstelijns bijstand staat tegenover de juridische tweedelijnsbijstand
die wordt verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig
juridisch advies, bijstand al dan niet in het kader van een procedure of bijstand bij
een geding met inbegrip van de vertegenwoordiging in de zin van artikel 728 Ger
Wb.
De organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand gebeurt op basis van de wet
van 23 november 1998. De juridische eerstelijnsbijstand biedt een antwoord op
eenvoudige juridische vragen. De organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand
is in handen van de commissies voor juridische bijstand. In elk gerechtelijk
arrondissement is er een dergelijke commissie.

Vlaams Parlement
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VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD

Korte inhoud:
De Vlaamse Intersectorale Akkoord voor de social/non-profit voor de private en de
publieke sector worden uitgevoerd met subsidiëring van VERSO voor
managementsondersteuning, VIVO voor de opmaak van de functieclassificatie en
de subsidie voor de versterking van de werknemersvertegenwoordiging.
Daarnaast worden er subsidies verstrekt aan de VVSG en de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst voor Vlaanderen voor de uitvoering van het akkoord voor de
publieke sector.
Daarnaast zijn dotaties opgenomen voor de tweede pensioenpijler van VIA-3 voor
de publieke sector en voor de tweede pensioenpijler van VIA-3, VIA-4 en VIA-5
voor de private sector.
Ten slotte omvat dit de middelen opgenomen voor de uitvoering van de
maatregelen voor de werknemers die gefinancierd worden door de sociale maribel.
G

JURIDISCHE EERSTELIJNSBIJSTAND

Korte inhoud:
Dit inhoudelijk structuurelement is uitdovend en zit inhoudelijk vervat onder het
ISE GE Welzijnswerk.
H

JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT

Korte inhoud:
Ingevolge de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de organisatie,
de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de bevoegde dienst die
de uitwerking en de opvolging van het elektronisch toezicht verzekert (art. 5. III,
BWHI).
De federale overheid blijft evenwel de opdrachten bepalen die de justitiehuizen of,
in voorkomend geval, de andere diensten van de gemeenschappen die deze
uitvoeren, uitoefenen in het kader van de gerechtelijke procedure of de uitvoering
van gerechtelijke beslissingen.
De taken en opdrachten betreffen onder andere :
– de justitiële begeleiding van daders en het toezicht op daders, in opdracht
van de gerechtelijke en/of administratieve overheden, gericht op het
voorkomen van recidive;
– het onthaal, het informeren, het bijstaan en doorverwijzen van slachtoffers;
– het verstrekken van informatie aan de gerechtelijke en/of administratieve
overheden met het oog op hun besluitvorming;
– het ondersteunen van een coherent beleid met betrekking tot alternatieve
wijzen van conflicthantering en sanctionering.
De justitiehuizen en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht voeren hun bij of
krachtens de wet omschreven opdrachten uit in het kader van bemiddeling in
strafzaken,
vrijheid
onder
voorwaarden
bij
voorlopige
hechtenis,
probatieopschorting en probatie-uitstel, de werkstraf, uitvoeringsbepalingen van
zowel de gevangenisstraf, de internering en de terbeschikkingstelling (vervroegde
invrijheidstelling, beperkte detentie, elektronisch toezicht), voorlopige hechtenis
onder elektronisch toezicht, slachtofferonthaal, burgerrechtelijke opdrachten en de
eerstelijnswerking. Vanaf 1 mei 2016 kwamen daar het elektronisch toezicht als
autonome straf en de autonome probatiestraf bij.
Vlaams Parlement
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PROGRAMMA GD – GEZONDHEIDS- EN WOONZORG
I

ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEID

Korte inhoud:
Dit structuurelement omvat een aantal uitgaven die thema-overschrijdend zijn of
niet rechtstreeks aanleunen bij één van de inhoudelijke structuurelementen.
Thema-overschrijdende uitgaven zijn uitgaven voor communicatie,
wetenschappelijk onderzoek, voor adviesverlening en ondersteuning,
epidemiologisch onderzoek, gegevensverzameling, gegevensdelingen,
projecten en voor algemene klant gerelateerde uitgaven.

voor
voor
ICT-

Daarnaast worden hier ook de middelen opgenomen voor de verdeling van de
opbrengsten van de Nationale Loterij.
Op dit structuurelement worden ook de uitgaven aangerekend voor verschillende
commissies
Daarnaast worden de uitgaven aangerekend voor initiatieven in het kader van
internationale samenwerkingsakkoorden.
J

PREVENTIE

Korte inhoud:
Dit structuurelement bevat de uitgaven voor het bevorderen van een gezonde
levensstijl en het voorkomen van ziektes en aandoeningen.
K

WOONZORG EN EERSTE LIJN

Korte inhoud:
Het structuurelement wordt aangewend voor de uitgaven met betrekking tot de
samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de
zorgaanbieders.
Daarnaast omvat dit structuurelement uitgaven
voorzieningen in de woonzorg en de thuiszorg.
L

met

betrekking

tot

de

GESPECIALISEERDE ZORG

Korte inhoud:
Dit structuurelement omvat alle uitgaven in het kader van het
ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg.

beleid over de

PROGRAMMA GE – OPGROEIEN
GM

JEUGDHULP

Korte inhoud:
Het structuurelement Jeugdhulp omvat alle budgetten die vanuit het agentschap
en het fonds Jongerenwelzijn worden toegekend aan private voorzieningen,
jongeren.
Het omvat ook de budgetten voor de werking van de
gemeenschapsinstellingen. Het bevat tenslotte de budgetten die het Departement
inzet voor de realisatie van een beleid inzake integrale jeugdhulp.
Vlaams Parlement
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PROGRAMMA GF – VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS
OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËREN
N

KINDEROPVANG

Korte inhoud:
Kind en Gezin is de regisseur van de kinderopvang in Vlaanderen en in Brussel. Zij
voert het beleid uit dat de Vlaamse Regering en de minister voor welzijn voor
kinderopvang vastleggen.
Kind en Gezin organiseert zelf geen opvang, dat gebeurt door de organisatoren
van kinderopvang die door Kind en Gezin worden vergund en gesubsidieerd.
De kinderopvang bestaat uit volgende twee luiken:
- enerzijds de kinderopvang van baby's en peuters (Er zijn twee soorten
kinderopvang, met name de gezinsopvang (maximaal 8 opvangplaatsen) en de
groepsopvang (vanaf 9 opvangplaatsen)).
- anderzijds de opvang van schoolkinderen (Dit is de opvang van kinderen die
naar de basisschool gaan: de kleuterschool en het lager onderwijs).
Q

GROEIPAKKET

Korte inhoud:
Het beleid inzake gezinsbijslagen omvat de toelagen toegekend aan de gezinnen
in het kader van het gezinsbeleid. Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind
te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het
gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen. In de
toelagen groeipakket zitten de startbedragen, de maandelijkse uitkeringen zoals
basisbedragen en toeslagen en de jaarlijkse universele, selectieve en andere
toelagen.
U

GEÏNTEGREERD GEZINSBELEID

Korte inhoud:
Kind en Gezin bouwt aan een geïntegreerde dienstverlening voor de gezinnen zodat
de gezinnen dit ervaren als één geheel of ze nu vragen hebben over kinderopvang,
preventieve gezinsondersteuning, adoptie of het groeipakket.
PROGRAMMA GG – PERSONEN MET EEN BEPERKING
R

PERSONEN MET EEN BEPERKING

Korte inhoud:
Onder dit ISE worden de ondersteuningsvormen opgenomen die personen met een
handicap in staat stellen om een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit
te bereiken.
Onder handicap wordt verstaan: Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem
van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van
mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het
uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.
Het aanbieden van verschillende ondersteuningsvormen heeft als doel om zo veel
mogelijk ondersteuning op maat te leveren.
De ondersteuningsvormen bestaan onder meer uit:
Vlaams Parlement
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Hulp bij het definiëren van hun zorgvraag en de opmaak van een
ondersteuningsplan
tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): een beperkte, handicapspecifieke
ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie
af en toe hulp nodig heeft
Opvang in een multifunctioneel centrum (MFC) voor minderjarigen voor wie
nood heeft aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum
biedt begeleiding, dagopvang en verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra
bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling.
Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB): een budget voor minderjarigen
om de assistentie thuis of op school te organiseren en te financieren
Een persoonsvolgend budget (PVB): een budget op maat voor
meerderjarigen waarmee zorg en ondersteuning kan ingekocht worden
binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele
begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde
zorgaanbieders
een tolk voor doven en slechthorenden om in te schakelen in de
privésituatie

PROGRAMMA GI – ZORGINFRASTRUCTUUR
S

ZORGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud:
Het structuurelement omvat de initiatieven met het oog op investeringen in zorgen welzijnsinfrastructuur. Dit gebeurt in hoofdzaak door de subsidies die het
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA)
verschaft.
VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare
zorginfrastructuur. Deze subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of
om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en
bouwtechnisch vlak. Het VIPA komt daarbij tussen in de bouwkost. Het gaat om de
kosten voor bouwen en eerste uitrusting bij het nieuw te bouwen, uitbreiden of
verbouwen van gebouwen.
VIPA ondersteunt verder de realisatie van betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame
welzijns- en zorginfrastructuur en wil als partner initiatiefnemers ondersteunen en
begeleiden om vanuit een langetermijnvisie zorg- en welzijnsinfrastructuur te
realiseren. Het VIPA wil daarnaast als kenniscentrum zowel de initiatiefnemers als
het beleid adviseren, sensibiliseren en inspireren, om betaalbare, kwaliteitsvolle
en duurzame zorginfrastructuur te ontwikkelen. Het VIPA wil andere actoren ertoe
aanzetten om een zorgvriendelijke woon- en leefomgeving te creëren zodat
mensen met zorgnoden maximaal aan de samenleving kunnen blijven deelnemen.
PROGRAMMA GH – SOCIALE BESCHERMING
T

SOCIALE BESCHERMING

Korte inhoud:
De Vlaamse sociale bescherming voert een actief beleid, dat gericht is op het
bevorderen van de zelfredzaamheid, rekening houdend met de noden en de eigen
regie van de gebruiker en van zijn kansen om volwaardig deel te nemen aan de
samenleving.
De Vlaamse sociale bescherming streeft ernaar dat personen met een zorg- en
Vlaams Parlement
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ondersteuningsnood versterkt worden en toegang krijgen tot de gepaste zorg en
ondersteuning. Dit wordt gerealiseerd via een solidair verzekeringsmodel,
uitgevoerd door de zorgkassen en mits betaling van een jaarlijkse premie. In ruil
voor deze premie kan de gebruiker in geval van zorgbehoevendheid een beroep
doen op de verschillende pijlers van de Vlaamse sociale bescherming.
Vanaf 2019 bestaat de Vlaamse sociale bescherming uit de volgende pijlers:
- Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger zorgverzekering);
- Zorgbudget voor mensen met een handicap (ook basisondersteuningsbudget);
- Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden);
- Zorgticket residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf
en dagverzorgingscentra);
- Mobiliteitshulpmiddelen.
In een latere fase worden daar nog volgende pijlers aan toegevoegd:
Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Geestelijke gezondheidszorg (centra geestelijke gezondheid, psychiatrische
verzorgingsinstellingen en initiatieven voor beschut wonen)
Revalidatie vooral gericht op psychosociale aspecten;
Revalidatie gericht op het herstel van fysieke functies;
Transmurale zorg (herstelverblijf).

Vlaams Parlement
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DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de
beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en
betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde
beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde
betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen
die opgenomen zijn in deel 4.3 van de algemene toelichting.
1. Beleidskredieten
De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten
van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het beleidsdomein
samen te tellen.
Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.
Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vastleggingskredieten (VAK)
Voorziene aanwending van overgedragen VAK voorgaande jaren
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)
Overflow
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring &
correcties
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)

+
+

BA 2019
13.137.445
0

-

3.565
0
632.234

=

10.450.788
2.050.858

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend.
Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen met zowel beleids–
als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de eerste
categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke
correcties maakt (zie deel 4.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede
categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna het
verschil tussen vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet van de toelage die
deze instelling ontvangt, wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog
een
bijkomende
correctie gemaakt,
bijvoorbeeld
indien
opgebouwde
begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.
De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein
wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.
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Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

BA 2019

Beleidskredieten Instellingen en DAB

Gesplitste vastleggingskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te
consolideren instellingen
Interne verrichtingen
TOTAAL

+

10.962.282

-

17.551
83

-

4.077
167
10.940.404

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en
de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten
van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.
Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)

=

BA 2019
13.623.496

Vlaams Parlement
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2. Betaalkredieten
Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde
methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer
gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet
rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.
Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vereffeningskredieten (VEK)
Variabele kredieten (VRK)
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)

+
+
-

BA 2019
13.072.010
0

Overflow

-

3.565
0
632.234

Dotaties aan instellingen behorende tot de
consolidatiekring & correcties
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)

=

10.384.766
2.051.445

+

12.017.787

-

17.551
220

=

933.118
201.068
10.865.830

=

BA 2019
13.549.509

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te
consolideren instellingen
Interne verrichtingen
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)

BA 2019

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)

Vlaams Parlement

13 (2019-2020) – Nr. 2-G

15

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S
PROGRAMMA GA – GB0 - DEPARTEMENT WVG
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
ALGEMENE
ONTVANGST

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

(duizend euro)

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

3.090

748

0

327

- 27

0

3.417

721

0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

VAK
65.834

VEK
66.241

1.042

2.296

66.876

68.537

PROGRAMMA GA – GD0 - JONGERENWELZIJN
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

0

0

0

Bijstelling BA 2019

0

0

0

BA 2019

0

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

VAK
87.674

VEK
87.824

2.180

2.892

89.854

90.716

Vlaams Parlement
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PROGRAMMA GA – GE0 - ZORG EN GEZONDHEID
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

0

0

0

Bijstelling BA 2019

0

0

0

BA 2019

0

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

Bijstelling BA 2019

VAK
22.330
141

VEK
22.330
141

BA 2019

22.471

22.471

BO 2019

PROGRAMMA GB – PROVISIES
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

0

0

0

Bijstelling BA 2019

0

0

0

BA 2019

0

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

Vlaams Parlement

VAK
28.427

VEK
28.427

0

0

28.427

28.427

13 (2019-2020) – Nr. 2-G

17

PROGRAMMA GC – WELZIJN
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

250

5.653

0

Bijstelling BA 2019

- 130

- 151

0

BA 2019

120

5.502

0

BO 2019

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

VAK
187.736

VEK
187.414

677

- 378

188.413

187.036

PROGRAMMA GD – GEZONDHEIDS- EN WOONZORG
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019
Bijstelling BA 2019

1.799
466

997
147

0
0

BA 2019

2.265

1.144

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

VAK
240.601

VEK
240.569

3.007

5.215

243.608

245.784
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PROGRAMMA GE – OPGROEIEN
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

82

0

0

Bijstelling BA 2019

19

0

0

101

0

0

BA 2019
1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019

VAK
481.441

VEK
481.110

4.746.052

4.747.273

BA 2019

5.227.493

5.228.383

PROGRAMMA GF – VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS
OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËREN
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

0

0

0

Bijstelling BA 2019

0

0

0

BA 2019

0

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

Vlaams Parlement

VAK
4.667.862

VEK
4.667.862

- 4.667.862

- 4.667.862

0

0
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PROGRAMMA GG – PERSONEN MET EEN BEPERKING

1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019
Bijstelling BA 2019

0
0

0
0

0
0

BA 2019

0

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

Bijstelling BA 2019

VAK
1.815.759
- 4.155

VEK
1.815.759
- 4.155

BA 2019

1.811.604

1.811.604

BO 2019

PROGRAMMA GH – SOCIALE BESCHERMING
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

0

0

0

Bijstelling BA 2019

0

0

0

BA 2019

0

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

VAK
4.553.439

VEK
4.549.563

56.718

56.708

4.610.157

4.606.271
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PROGRAMMA GI – ZORGINFRASTRUCTUUR
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

0

0

0

Bijstelling BA 2019

0

0

0

BA 2019

0

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019

VAK
862.697

VEK
798.740

- 14.155

- 15.959

BA 2019

848.542

782.781
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DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN
A. DEPARTEMENT EN IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL.
DAB’s)
1. ONTVANGSTENARTIKELEN
1.1. PROGRAMMA GA – APPARAATSKREDIETEN
1.1.1. DEPARTEMENT WVG
GB0-9GAFTZY-OW – FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR
OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Bij de overname van provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid werden
vanaf 2018 een aantal statutaire personeelsleden van de provincies overgeheveld
naar het ministerie WVG en ter beschikking gesteld van voorheen provinciale
instellingen. De salarissen en toelagen van deze personeelsleden worden uitbetaald
door het ministerie WVG en vervolgens teruggevorderd.
Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend. Uitgaven die met
deze ontvangsten worden gefinancierd, worden aangerekend op artikel GB01GAF4ZY-LO van de uitgavenbegroting.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

0

608

0

Bijstelling BA 2019

0

- 77

0

BA 2019

0

531

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De geraamde ontvangsten worden met 77k euro naar beneden bijgesteld omwille
van de uitstroom van één van de betrokken personeelsleden (initieel ging het om
12 personeelsleden) en in functie van de evolutie van het reële arbeidsregime bij
de overige personeelsleden.
GB0-9GAFAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor ontvangsten met betrekking tot de
werking van het ministerie WVG.
Het betreft in hoofdzaak de premies voor de tewerkstelling Sociale Maribel bij het
ministerie WVG en het ministerie CJM (waarbij het Departement WVG optreedt als
coördinator van het globale dossier).
Daarnaast gaat het om eventuele ontvangsten als gevolg van terugstortingen van
lonen, uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen (voor loonverlies als gevolg
van arbeidsongevallen) en diverse ontvangsten.
Vlaams Parlement
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

3.090

0

0

327

0

0

3.417

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het geraamde bedrag van de ontvangsten Sociale Maribel verhoogt met 327k euro
omwille van de bijkomende financiering van 10 functies à rato van 32,7k euro per
functie. Het betreft 4 functies bij het Departement WVG, 5 bij het agentschap
Jongerenwelzijn en 1 bij het Departement CJM.
GB0-9GAFTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van
het ministerie WVG die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het ministerie
WVG en worden deze vervolgens teruggevorderd.
Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in
voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel
consulenten tewerkgesteld bij de EVA’s OPZ Geel en OPZC Rekem. Het
departement ontvangt van beide instellingen een bedrag dat de kosten voor
salarissen en toelagen compenseert.
Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend. Uitgaven die met
deze ontvangsten worden gefinancierd worden aangerekend op artikel GB01GAF4ZZ-LO van de uitgavenbegroting.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

0

140

0

Bijstelling BA 2019

0

50

0

BA 2019

0

190

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De verwachte ontvangsten worden met 50k euro verhoogd ten opzichte van de
raming bij BO 2019. Deze bijstelling is voornamelijk het gevolg van een wijziging
bij de detacheringen van personeelsleden.
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1.2. PROGRAMMA GC – WELZIJN
1.2.1. GE WELZIJNSWERK
GB0-9GCFAEA-OW – WELZIJNSWERK
Korte inhoud begrotingsartikel:
Niet alle uitgekeerde subsidies worden telkens volledig aangewend en/of
verantwoord. Als gevolg hiervan is de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde
voorschotten noodzakelijk. Dit begrotingsartikel omvat alle terugbetalingen van
toelagen welke door het Departement WVG werden toegekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

150

0

0

Bijstelling BA 2019

- 30

0

0

BA 2019

120

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Gelet op de lage realisatie in 2017 en 2018 en de beperkte vorderingen van 2019
worden de geraamde ontvangsten verminderd tot 120k euro.
1.2.2. GH JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT
GB0-9GCEAHA-OW – JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel wordt aangewend voor specifieke ontvangsten in het kader
van de opdrachten van de justitiehuizen en het elektronisch toezicht. In het
bijzonder betreft het de terugvordering van kosten voor beschadigde enkelbanden
of materiaal dat niet werd ingeleverd en ten onrechte uitbetaalde leefvergoedingen
aan personen onder elektronisch toezicht.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

100

0

0

- 100

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Met VLABEL werden onderhandelingen gevoerd in verband met de gedwongen
invordering van de openstaande vorderingen door de Centrale Invorderingscel
(CIC). Van zodra deze vorderingen worden overgedragen, moeten deze afgeboekt
worden in de begroting WVG. Gelet op het grote bedrag aan openstaande
vorderingen (het betreft de periode 2015 tot heden) zal de afboeking het bedrag
van de vorderingen 2019 ruimschoots overschrijden waardoor de realisatie 2019
negatief wordt.
Vlaams Parlement
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GB0-9GCETHA-OW – JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT
Korte inhoud begrotingsartikel:
In het kader van de uitvoering van alternatieve gerechtelijke maatregelen in de
samenleving wordt beroep gedaan op externe diensten die daar projecten voor
hebben opgezet. Deze projecten worden gesubsidieerd en geëvalueerd door de
afdeling justitiehuizen.
Deze projecten worden gefinancierd vanuit twee federale begrotingsfondsen: het
Veiligheidsfonds en het Verkeersveiligheidsfonds.
Het gebruik van het Veiligheids- en Verkeersveiligheidsfonds werd op federaal
niveau echter afgeschaft door de programmawet van 25 december 2016. Heden
worden deze middelen dan ook toegewezen aan de federale algemene
uitgavenbegroting en worden deze toelagen door de federale overheidsdienst
Justitie uitbetaald ten laste van een specifiek begrotingsartikel.
In toepassing van het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 (decreet van
25 april 2014) zijn de Federale Staat en de gemeenschappen overeengekomen om
in het kader van de Interministeriële Conferentie hun respectievelijke
bevoegdheden op elkaar af te stemmen. Binnen dit IMC is al overeengekomen dat
het mechanisme voorzien door en krachtens het voornoemde artikel 69 herzien
zou worden voor wat betreft het luik Justitie. Als gevolg van deze herziening zullen
deze subsidies ook rechtstreeks kunnen worden uitgekeerd aan de Vlaamse
Gemeenschap (als communautaire overheid die belast is met de opvolging van de
uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen), die als een intermediaire
subsidiërende instantie zal dienen voor de organisaties die bovenvermelde
opdrachten uitvoeren.
Teneinde toe te laten dat de Vlaamse Gemeenschap zijn intermediaire rol kan
vervullen, dienen deze middelen maximaal aangewend te kunnen worden voor de
hierboven vermelde doelstellingen, ook wanneer deze middelen pas tijdens een
begrotingsjaar worden overgemaakt door de federale overheid. Bovendien kadert
de opheffing van het onderscheid tussen de huidige subsidiekanalen ook in een
administratieve vereenvoudiging van dit complexe subsidiemechanisme.
Om voormelde werkwijze toe te laten, werd een nieuw begrotingsfonds opgericht
zodat het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin deze middelen op een
efficiëntere wijze kan inzetten. Op basis van art. 31 van het decreet van 21
december 2018 kunnen daarop inkomsten en uitgaven worden aangerekend.
De herziening van artikel 69 kon evenwel nog niet worden gerealiseerd door de
politieke situatie op federaal niveau.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

0

5.653

0

Bijstelling BA 2019

0

- 151

0

BA 2019

0

5.502

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In het kader van dit begrotingsfonds wordt het aandeel van Vlaanderen in het
budget
van
de
federale
middelen
van
het
Veiligheidsfonds
en
Vlaams Parlement
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Verkeersveiligheidsfonds ontvangen. De federale overheid stelt in deze een
systeem voor waarbij 80% van de middelen in de loop van het jaar wordt uitbetaald
en 20% in de loop van het volgende jaar. Aangezien 2019 het startjaar is van
deze financieringswijze, bedraagt de ontvangst 80%.
Op basis van de momenteel gekende gegevens wordt de voor 2019 geraamde
ontvangst van 5.653k euro naar beneden bijgesteld tot 5.502k euro.
Het ontvangen bedrag zal aangewend worden voor de toekenning van subsidies.
Uitgaven die met deze ontvangsten worden gefinancierd, worden aangerekend op
artikel GB0-1GCE4HA-WT van de uitgavenbegroting.
1.3. PROGRAMMA GD – GEZONDHEIDS- EN WOONZORG
1.3.1. GI ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEID
GE0-9GDFAIA-OW – ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op deze basisallocatie worden de terugbetalingen ontvangen van eerder
uitbetaalde voorschotten van subsidies en toelagen die niet of onvoldoende
verantwoord werden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

500
500

0
0

0
0

1.000

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Op basis van de realisaties in 2018 worden de ontvangsten bijgesteld met 500k
euro.
1.3.2. GJ PREVENTIE
GE0-9GDFTJA-OW – PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze middelen worden aangewend om een deel van de kosten van het
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker, een aantal Europese projecten, een
aantal door het RIZIV gefinancierde projecten en een aantal uitgaven i.v.m. het
gezondheidsbeleid mee te betalen.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

0

997

0

Bijstelling BA 2019

0

147

0

BA 2019

0

1.144

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Vlaanderen is in 2016 ingestapt in een Europees project in verband met
ziekenhuishygiëne. In dit kader is er voor 2019 een budget vanuit het
Interregproject voorzien voor Vlaanderen van 36k euro. Dit houdt een stijging in
van 6k euro ten opzichte van de raming bij begrotingsopmaak 2019.
Het RIZIV heeft in 2019 een bedrag van 685k euro voorzien voor de Vlaamse
Gemeenschap voor financieringen in het kader van het trans Eerstelijns-project.
Dit betekent een stijging van 141k euro ten opzichte van het krediet bij BO 2019.
1.3.3. GK WOONZORG EN EERSTE LIJN
GE0-9GDFAKA-OP – BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
Korte inhoud begrotingsartikel:
Betreft terugbetalingen in het kader van de overeenkomst tussen ParticipatiefondsVlaanderen (PFV) en de Vlaamse Gemeenschap over de uitvoering en het dagelijks
beheer van het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde. Het Impulsfonds voor
huisartsgeneeskunde voorziet o.a. in renteloze leningen aan huisartspraktijken.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

1.249

0

0

- 34

0

0

1.215

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Op basis van de reeds toegekende leningen daalt de ontvangst voor 2019 met 34k
euro.
1.4. PROGRAMMA GE – OPGROEIEN
1.4.1. GM JEUGDHULP
GB0-9GEFAMX-OI – FONDS JONGERENWELZIJN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel wordt om technische redenen gecreëerd. Het is noodzakelijk
voor de correcte boekhoudkundige verwerking van Europese subsidies die het
Fonds Jongerenwelzijn ontvangt.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

82

0

0

Bijstelling BA 2019

19

0

0

101

0

0

BA 2019

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In het kader van 1 Gezin 1 Plan wordt in 1 netwerk een personeelslid vanuit
Jongerenwelzijn tewerkgesteld. Daartoe wordt een compensatie opgezet van het
netwerk naar het agentschap Jongerenwelzijn voor een bedrag van 19k euro.
2. UITGAVENARTIKELEN
2.1. PROGRAMMA GA – APPARAATSKREDIETEN
2.1.1. DEPARTEMENT WVG
2.1.1.1 ZZ GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING
GB0-1GAF4ZY-LO – FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR
OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
Bij de overname van provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid werden
vanaf 2018 een aantal statutaire personeelsleden van de provincies overgeheveld
naar het ministerie WVG en ter beschikking gesteld van voorheen provinciale
instellingen. De salarissen en toelagen van deze personeelsleden worden uitbetaald
door het ministerie WVG en vervolgens teruggevorderd.
Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend. Deze uitgaven worden
gefinancierd met de ontvangsten die worden aangerekend op artikel GB09GAFTZY-OW van de middelenbegroting.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
619
0
0
- 88

VEK
619
0
0
- 88

531

531

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Herraming uitgaven
TOTAAL
-

VAK
- 88
- 88

(duizend euro)

VEK
- 88
- 88

Toelichting herraming uitgaven

De verwachte uitgaven op dit artikel worden met 88k euro naar beneden bijgesteld
omwille van de uitstroom van één van de betrokken personeelsleden (initieel ging
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het om 12 personeelsleden) en in functie van de evolutie van het reële
arbeidsregime bij de overige personeelsleden.
GB0-1GAF2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de lonen en toelagen aangerekend van
personeelsleden van het Departement WVG.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
58.370
0
580
131

VEK
58.370
0
580
131

59.081

59.081

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van GB0-1GFF2QY-IS
Van PG0-1PKC2TG-PR
Naar GB0-1GAF2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
351
90
159
- 20
580

(duizend euro)

VEK
351
90
159
- 20
580

-

Er wordt 351k euro gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR omwille van de
verdeling van de centrale provisie voor endogene groei.

-

Er wordt 100k euro gecompenseerd van GB0-1GFF2QY-IS (VUTG) voor het
invullen van extra inspectiecapaciteit in het kader van het Groeipakket.
Hiervan wordt 90k euro aangewend voor lonen en 10k euro voor werking.

-

Het budget verhoogt met 159k euro door de verdeling van de centrale provisie
voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2019; dit wordt
gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR.

-

Er wordt 20k euro gecompenseerd naar GB0-1GAF2ZZ-WT. Bij BO 2019 werden
middelen voorzien voor extra personeel binnen de Justitiehuizen en
Zorginspectie. Daarbij werd het totaalbudget verdeeld over lonen en werking
op basis van een geraamd personeelsaantal. In functie van het effectief
voorziene personeelsaantal wordt de initiële verdeling lonen versus werking
bijgesteld.
Andere bijstellingen
Sociale Maribel
TOTAAL

-

VAK
131
131

(duizend euro)

VEK
131
131

Toelichting Sociale Maribel

In het kader van de Sociale Maribel werden 4 bijkomende functies binnen het
Departement WVG erkend (en gesubsidieerd, zie begrotingsartikel GB0-9GAFAZZOW). Deze bijkomende erkenning impliceert een stijging ten belope van hetzelfde
bedrag als de ontvangen subsidie.
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Toelichting bij kredietherverdeling(en):
Er werd 1.140k euro herverdeeld naar artikel GB0-1GAF2ZZ-WT. Het betreft een
eenmalige marge op het loonbudget dat wordt herschikt naar het werkingsbudget
van het Departement WVG ter financiering van investeringen in IT.
GB0-1GAF4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van
het ministerie WVG die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het ministerie
WVG en worden deze vervolgens teruggevorderd.
Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in
voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel
consulenten tewerkgesteld bij de EVA’s OPZ Geel en OPZC Rekem. Het
departement ontvangt van beide instellingen een bedrag dat de kosten voor
salarissen en toelagen compenseert.
Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend. Deze uitgaven worden
gefinancierd met de ontvangsten die worden aangerekend op artikel GB09GAFTZZ-OW van de middelenbegroting.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
9
0
0
-3

VEK
9
0
0
-3

6

6

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Herraming uitgaven
TOTAAL
-

VAK
-3
-3

(duizend euro)

VEK
-3
-3

Toelichting herraming uitgaven

Op basis van recentere gegevens worden de uitgaven op dit artikel 3k euro lager
geraamd dan de initiële raming bij begrotingsopmaak 2019.
GB0-1GAF2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de werkings- en investeringskredieten (personeel, ICT,
facilities) van het Departement WVG.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
6.836
0
422
0

VEK
7.243
0
422
1.254

7.258

8.919

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GB0-1GAF2ZZ-LO
Van GB0-1GFF2QY-IS
Van PC0-1PJA2NA-WT
Van PG0-1PKC2TY-IS
Van GB0-1GFF2NX-IS
Van GE0-1GAF2ZZ-WT
Naar GD0-1GAF2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
20
10
250
127
9
7
-1
422

(duizend euro)

VEK
20
10
250
127
9
7
-1
422

-

Er wordt 20k euro gecompenseerd van GB0-1GAF2ZZ-LO. Bij BO 2019 werden
middelen voorzien voor extra personeel binnen de Justitiehuizen en
Zorginspectie. Daarbij werd het totaalbudget verdeeld over lonen en werking
op basis van een geraamd personeelsaantal. In functie van het effectief
voorziene personeelsaantal wordt de initiële verdeling lonen versus werking
bijgesteld.

-

Er wordt 100k euro gecompenseerd van GB0-1GFF2QY-IS (VUTG) voor het
invullen van extra inspectiecapaciteit in het kader van het Groeipakket.
Hiervan wordt 90k aangewend voor lonen en 10k voor werking.

-

Er wordt eenmalig 250k euro gecompenseerd van PC0-1PJA2NA-WT
(Agentschap Informatie Vlaanderen) in verband met de rechtenverkenner.

-

Er wordt 127k euro gecompenseerd van PG0-1PKC2TY-IS door de verdeling
van de centrale provisie voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 20172019.

-

Er wordt 16k euro gecompenseerd van GB0-1GFF2NX-IS en GE0-1GAF2ZZ-WT
en 1k euro naar GD0-1GAF2ZZ-WT voor het beheer van het contract
Jura/Jurisquare. Het departement staat in voor het beheer van dit contract
voor de entiteiten van het beleidsdomein. Omwille van verschuivingen van
licenties tussen de entiteiten en vooral de afname van bijkomende opties is
extra financiering noodzakelijk.
Andere bijstellingen
Betaalkalender
TOTAAL

-

VAK
0
0

(duizend euro)

VEK
1.254
1.254

Toelichting betaalkalender

Het vereffeningskrediet wordt bepaald in functie van de betaalnoden in 2019 en
stijgt met 1.254k euro.
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Toelichting bij kredietherverdeling(en):
Er werd 1.140k euro herverdeeld van artikel GB0-1GAF2ZZ-LO. Het betreft een
eenmalige marge op het loonbudget dat wordt herschikt naar het werkingsbudget
van het Departement WVG ter financiering van investeringen in IT.
2.1.2. JONGERENWELZIJN
GD0-1GAF2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel bevat het budget voor de lonen van de personeelsleden tewerkgesteld
bij het Agentschap Jongerenwelzijn.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
80.961
0
1.370
182

VEK
80.961
0
1.370
182

82.513

82.513

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GB0-1GEF2MX-IS
Van GB0-1GGF2RX-IS
Van GB0-1GFF2NX-IS
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
Naar GD0-1GAF2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
479
46
103
444
333
- 35
1.370

(duizend euro)

VEK
479
46
103
444
333
- 35
1.370

-

Er wordt 479k euro gecompenseerd vanuit GB0-1GEF2MX-IS voor een
versnelling van e-Youth.

-

Er wordt 46k euro gecompenseerd vanuit GB0-1GGF2RX-IS, 103k euro vanuit
GB0-1GFF2NX-IS inzake tewerkstelling van enkele personeelsleden op basis
van een overeenkomst tussen de betreffende agentschappen en
Jongerenwelzijn en er wordt 35k euro gecompenseerd naar GD0-1GAF2ZZ-WT
voor een overeenkomst met FIT.

-

Er wordt 444k euro gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR voor de toekenning
van endogene groei.

-

Er wordt 333k euro gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR voor het sectoraal
akkoord diensten Vlaamse overheid.
Andere bijstellingen
1 Gezin 1 Plan
Extra Sociale Maribel
TOTAAL

VAK
19
163
182

(duizend euro)

VEK
19
163
182
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-

Toelichting 1 Gezin 1 Plan

In het kader van 1 Gezin 1 Plan wordt in 1 netwerk een personeelslid vanuit
Jongerenwelzijn tewerkgesteld. Daartoe wordt er krediet overgeheveld van het
netwerk naar het agentschap Jongerenwelzijn voor een bedrag van 19k euro.
-

Toelichting extra Sociale Maribel

Er worden 5 extra Sociale Maribel functies ingevuld binnen de consulenten voor
een bedrag van 163k euro.
GD0-1GAF2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel bevat het budget voor de werkingsmiddelen van de personeelsleden
tewerkgesteld bij het Agentschap Jongerenwelzijn.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
6.713
0
628
0

VEK
6.863
0
628
712

7.341

8.203

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GB0-1GEF2MX-IS
Van GB0-1GAF2ZZ-WT
Van GD0-1GAF2ZZ-LO
Van GB0-1GFF2NX-IS
Van PG0-1PKC2TY-IS
TOTAAL

VAK
351
1
35
40
201
628

(duizend euro)

VEK
351
1
35
40
201
628

-

Er wordt 351k euro gecompenseerd vanuit GB0-1GEF2MX-IS: 321k euro voor
een versnelling van e-Youth en 30k euro voor de Conferentie Opgroeien en
Ontwikkelingstrajecten die plaatsvond in het voorjaar 2019.

-

Er wordt 1k euro gecompenseerd vanuit GB0-1GAF2ZZ-WT in het kader van
Jura/Jurisquare.

-

Er wordt 35k euro gecompenseerd vanuit GD0-1GAF2ZZ-LO (loonbudget JW)
inzake de terbeschikkingstelling van een personeelslid vanuit FIT.

-

Er wordt 40k euro gecompenseerd vanuit GB0-1GFF2NX-IS voor de uitbreiding
van de BINC-toepassing naar CKG’s.

-

Er wordt 201k euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TY-IS voor de Vlimpers
gebruikkost.
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Betaalkalender
TOTAAL
-

33
VAK
0
0

(duizend euro)

VEK
712
712

Toelichting betaalkalender

Op basis van de meest actuele cijfers inzake benodigd betaalbudget het
betaalbudget verhoogd met 712k euro.
2.1.3. ZORG EN GEZONDHEID
GE0-1GAF2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanuit dit begrotingsartikel worden de wedden, de toelagen en de voordelen in
natura van de personeelsleden van het agentschap Zorg en Gezondheid betaald.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
20.005
0
112
0

VEK
20.005
0
112
0

20.117

20.117

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van CB0-1CAG2ZZ-LO
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
TOTAAL

VAK
7
50
55
112

(duizend euro)

VEK
7
50
55
112

-

Er wordt 7k euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit CB0-1CAG2ZZ-LO omwille
van een gedeeltelijke terugdraai van een eerdere compensatie naar het
boekhoudkantoor.

-

Er wordt 50k euro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR om
tegemoet te komen aan de endogene groei binnen de personeelskredieten.

-

Er wordt 55k euro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR in het
kader van het sectoraal akkoord voor de diensten van de Vlaamse overheid.

GE0-1GAF2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel voorziet in de werkingsmiddelen van het agentschap, zowel
voor de dagelijkse werking als voor het beschikbaar houden, het onderhouden en
herstellen van de bestaande ICT-omgeving.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
2.325
0
29
0

VEK
2.325
0
29
0

2.354

2.354

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensatie
Van PG0-1PKC2TY-IS
Naar GB0-1GAF2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
36
-7
29

(duizend euro)

VEK
36
-7
29

-

Er wordt 36k euro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PG01PKC2TY-IS in het kader van de compensaties voor de gebruikskost van
Vlimpers, het online HR management systeem.

-

Er wordt 7k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GAF2ZZ-WT voor het
gebruik van Jura/Jurisquare, een juridische databank.

2.2. PROGRAMMA GB – PROVISIES
2.2.1. GF VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD
GB0-1GBF2FA-PR – VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op 8 juni 2018 werd het vijfde Intersectoraal Akkoord voor de social/nonprofitsector 2018-2020 (VIA-5) ondertekend door de sociale partners en de
Vlaamse Regering. Dit akkoord sluit aan bij het gebruik om voor de Vlaamse
social/non-profitsectoren op regelmatige tijdstippen een meerjarig collectief
sociaal akkoord te sluiten voor alle personeelsleden die onder de Vlaamse
bevoegdheid vallen.
Het akkoord komt tegemoet aan de bekommernissen van de onderhandelende
partners en voorziet een geheel van maatregelen, waardoor:
- in het kader van het uitbreidingsbeleid verdere groei van het aanbod
mogelijk wordt;
- die groei ondersteund wordt door het werk aantrekkelijker te maken door
kwaliteitsverbetering, zodat onder andere een antwoord wordt geboden aan
de werkdruk en wendbaar en werkbaar werk;
- de blijvende inzet van het personeel gewaardeerd wordt, door een
inspanning te doen naar koopkrachtverhoging.
Op deze provisie staan de kredieten voor de uitvoering van VIA-5 voor 2019. Deze
middelen worden verdeeld over de begrotingsartikelen van de verschillende
sectoren in de beleidsdomeinen, betrokken bij VIA-5.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
28.427
0
0
0

VEK
28.427
0
0
0

28.427

28.427

Toelichting bij kredietherverdeling(en):
Er werd een eerste herverdeling uitgevoerd voor een totaal bedrag van 5.409k
euro naar de begrotingskredieten van de sectoren gezinszorg, sociale economie,
sociaal-culturele sector, de kinderopvang, de geestelijke gezondheidszorg en
enkele kleinere sectoren uit de paritaire comités 318.02, 327.01, 329.01 en 331.
2.3. PROGRAMMA GC – WELZIJN
2.3.1. GB BELEIDSONDERSTEUNING
GB0-1GCF2BA-WT – BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Departement WVG ondersteunt het beleid van de Vlaamse minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door kwaliteitsvolle communicatie. De
communicatie gebeurt enerzijds rechtstreeks met de burger, anderzijds via of met
allerlei intermediairs, zoals verantwoordelijken in organisaties en voorzieningen,
hulpverleners, vertegenwoordigers van het middenveld, ... Het departement
coördineert daarnaast het communicatiebeleid van het beleidsdomein, stelt
communicatieplanning op en geeft advies terzake.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
6.440
-2
0
0

VEK
6.118
-2
0
322

6.438

6.438

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Betaalkalender
TOTAAL
-

VAK
0
0

(duizend euro)

VEK
322
322

Toelichting betaalkalender

Het vereffeningskrediet wordt bepaald in functie van de betaalnoden in 2019 en
stijgt met 322k euro.
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GB0-1GCF4BA-WT – BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek waarbij
externe partners voor cofinanciering zorgen.
In voorkomend geval worden deze uitgaven gefinancierd met de ontvangsten
aangerekend op artikel GB0-9GCFTBA-OW van de middelenbegroting.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0
0
0
20

VEK
0
0
0
20

20

20

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Betaling wetenschappelijk
onderzoek
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK
20

VEK
20

20

20

Toelichting betaling wetenschappelijk onderzoek

Op het begrotingsfonds wordt een uitgave voorzien van 20k euro voor
wetenschappelijk onderzoek rond mantelzorg.
GB0-1GCF2BW-IS – VLAAMSE RAAD WVG
Korte inhoud begrotingsartikel:
Met de oprichting van een overlegorgaan om de sociale partners structureel te
betrekken bij het Vlaamse beleid inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met
name de Vlaamse Raad WVG, geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan een luik
van het Vlaams regeerakkoord.
De Vlaamse Raad WVG is zowel een advies- als een akkoordenorgaan. De
adviserende opdracht van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en
Gezin, de SAR WGG, wordt opgenomen door de Vlaamse Raad WVG. Door de
oprichting van de Vlaamse Raad WVG, werd de SAR WGG opgeheven.
De Vlaamse Raad WVG wordt administratief en inhoudelijk ondersteund door een
secretariaat dat ter beschikking wordt gesteld door de SERV. Dit is analoog aan de
ondersteuning die momenteel voorzien is in de SAR WGG en in het VESOC.
Het decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad WVG trad in werking op 1 januari
2019.

Vlaams Parlement

13 (2019-2020) – Nr. 2-G

37

Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
419
-1
0
0

VEK
419
-1
0
0

418

418

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Nihil.
GB0-1GCF2BX-IS – DAB CICOV
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan de DAB CICOV. Voor meer detail wordt
verwezen naar de bespreking van de begroting van de DAB CICOV.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
397
0
0
- 197

VEK
397
0
0
- 197

200

200

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Intering saldo
TOTAAL
-

VAK
- 197
- 197

(duizend euro)

VEK
- 197
- 197

Intering saldo

Gelet op de omvang van het saldo binnen de begroting van de DAB CICOV wordt
de toelage verminderd met 197k euro.
2.3.2. GD VRIJWILLIGERSWERK
GB0-1GCF2DA-WT – VRIJWILLIGERSWERK
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet wordt besteed aan subsidies aan de erkende autonome
vrijwilligersorganisaties. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het decreet van 3
april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in de welzijns- en
gezondheidssector. Bij een aantal organisaties werden GESCO-projecten
geregulariseerd.
Binnen dit begrotingsartikel is ook een subsidie opgenomen voor vzw Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit steunpunt heeft de sensibilisering en brede
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promotie van vrijwilligerswerk als opdracht. Daarnaast ontwikkelt de vzw en werkt
ze mee aan initiatieven voor de verbetering van de kwaliteit van het
vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Ten slotte ondersteunt het Steunpunt
vrijwilligersorganisaties
en
biedt
een
forum
voor
informatieen
ervaringsuitwisseling over de sectoren heen.
Ook het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg te Brussel wordt in dit
kader gesubsidieerd. Het moet een kruispunt organiseren voor informatie- en
ervaringsuitwisseling en fungeren als aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties
en overheden. Het verzorgt ook de promotie en sensibilisering van
vrijwilligerswerk.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

(duizend euro)

VAK
1.989
0
- 1.989
0

VEK
1.989
0
- 1.989
0

0

0

BA 2019

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GB0-1GCF2EB-WT
TOTAAL
-

VAK
- 1.989
- 1.989

(duizend euro)

VEK
- 1.989
- 1.989

Er wordt 1.989k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel
GB0-1GCF2EB-WT om begrotingstechnische redenen.

2.3.3. GE WELZIJNSWERK
GB0-1GCF2EA-WT – WELZIJNSWERK
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het welzijnswerk kan onderverdeeld worden in het algemeen welzijnswerk, het
algemeen welzijnsbeleid en het lokaal sociaal beleid.
Het algemeen welzijnswerk omvat al het nulde- en eerstelijnswelzijnswerk. Dit
omvat de centra voor algemeen welzijnswerk, de centra voor teleonthaal, de
opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers en de hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden. Conform het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen
welzijnswerk worden de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor
teleonthaal erkend en gesubsidieerd. Deze voorzieningen bieden de nodige hulpen dienstverlening aan met het oog op het effectief uitoefenen van de individuele
en sociale rechten van alle burgers met om het even welke vraag of probleem.
Hierbij gaat er specifieke aandacht naar personen en groepen met een verhoogd
risico op verminderde welzijnskansen.
In het kader van het lokaal sociaal beleid wordt een subsidie toegekend aan de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) en Burgers Aanzet. De VVSG wordt gesubsidieerd
ter ondersteuning van haar werking rond welzijnsbeleid, lokaal sociaal beleid,
inclusie en vermaatschappelijking van de zorg. De VGC krijgt een subsidie voor de
uitvoering van de doelstellingen inzake lokaal sociaal beleid in het Brussels
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Hoofdstedelijk Gewest. Burgers Aanzet wordt gesubsidieerd voor de ondersteuning
van lokale besturen en organisaties op het vlak van vermaatschappelijking van de
zorg.
Er worden ook financiële incentives gegeven aan lokale besturen voor het
realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband
Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Dit vormt een Vlaamse beleidsprioriteit in het
kader van lokaal sociaal beleid (decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal
sociaal beleid en besluiten van de Vlaamse Regering 30 november 2018 en 7
december 2018).
Ter ondersteuning van het beleid en de sector wordt Sociaal.Net gesubsidieerd. De
doelstelling is de permanente activering van waardenvorming en -discussies in en
vanuit de praktijk van het welzijnswerk en de sociale politiek.
Daarnaast worden aan de volgende organisaties subsidies verleend met de
kredieten van dit artikel:
Het Trefpunt Zelfhulp is een informatie-, documentatie- en ondersteuningscentrum
waar ‘iedereen’ met vragen in verband met zelfhulp, zelfhulpgroepen en
aanverwanten een op maat gesneden antwoord kan verwachten.
Vakantiehuis Home Fabiola heeft als opdracht de ontwikkeling en verstrekking van
vakantie- en vormingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een handicap
en/of ernstige of langdurige ziekte.
FARA vzw, het luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes, heeft een
dubbele opdracht. Vooreerst een hulpverleningsaanbod uitbouwen, enerzijds voor
zwangere vrouwen (en hun partner) die een beslissingsproces doormaken i.v.m.
hun zwangerschap: ongeplande zwangerschap, tienerzwangerschap; en anderzijds
voor vrouwen (en hun partner) om hen te ondersteunen om de genomen beslissing
te helpen verwerken inzake postabortus, tienermama’s/-ouders, prenatale
diagnose.
Lus vzw heeft de volgende opdrachten: (1) Community building: het faciliteren en
opzetten van netwerkgroepen rond personen die een begeleidings- en
ondersteuningsnood hebben (groepsprocessen). De aandacht ligt op individuele
empowerment en sociale netwerkvorming; (2) Community care: het uitbreiden en
doorgeven van de aanwezige expertise met betrekking tot het opzetten van
groepsprocessen.
Sinds 2000 subsidieert de Vlaamse Gemeenschap de vzw Moderator met
betrekking tot de organisatie van een aanbod herstelbemiddeling tijdens detentie
en met betrekking tot de rol van de Vlaamse Gemeenschap in het herstel tussen
dader en slachtoffer. Er worden ook initiatieven gesubsidieerd die het herstel
tussen dader, slachtoffer en samenleving beogen.
Daarnaast worden subsidies toegekend aan Payoke vzw voor de opvang,
begeleiding en bescherming van slachtoffers van mensenhandel en aan SOM vzw
voor de ondersteuning van het sociaal ondernemerschap binnen de sectoren van
WVG.
De vzw’s
Regionaal
Welzijnsoverleg
Oost-Vlaanderen
(RWO)
worden
gesubsidieerd. Tot eind 2017 was het RWO actief binnen de Provincie OostVlaanderen met als voornaamste taak de bevordering van de samenwerking van
welzijns- en gezondheidsactoren door het uitwerken van een intersectoraal
overlegnetwerk voor lokale actoren en lokale besturen. Vanaf 1 januari 2018 zijn
de middelen voor het RWO overgeheveld naar het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.
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Op dit begrotingsartikel zijn tevens werkingsmiddelen opgenomen voor de
organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, voor de ondersteuning
van het lokaal sociaal beleid, voor de organisatie van het Platform Sterk Sociaal
Werk en voor andere uitgaven. Deze uitgaven zijn noodzakelijk om enerzijds het
maatschappelijk draagvlak te vergroten en anderzijds de bereidheid tot
medewerking van de direct betrokkenen met betrekking tot dit beleid te
versterken.
Op dit artikel zijn de middelen opgenomen voor de uitvoering van het decreet van
5 oktober 2017 houdende de werk- en zorgtrajecten.
Op dit begrotingsartikel zijn ook middelen opgenomen voor de stimulering van een
inclusief lokaal ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen.
Op dit artikel worden ten slotte projecten voor algemeen welzijnsbeleid en
projecten met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij
gesubsidieerd.
Op het artikel Welzijnswerk horen ook de kredieten voor initiatieven voor een
betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. Voor de ondersteuning van
deze opvang en begeleiding is een budget opgenomen voor de subsidiëring van
Rondpunt vzw.
Eind 2011 lanceerde de Vlaamse overheid een eerste oproep voor regionale
projecten in de aanpak van schuldenlast. Elk project werkte in de eigen regio aan
het tot stand brengen van een samenwerkingsverband van instellingen voor
schuldbemiddeling. Deze samenwerkingsverbanden hebben de volgende drie
doelstellingen: (1) aan de burgers uit de regio die hier nood aan hebben, een
cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulpverlening aanbieden die
voldoende toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar is, (2) gezinnen met
schuldenlast
via
kwalitatieve
schuldhulpverlening
en
passende
motiveringstechnieken in staat stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren)
dragen voor hun duurzaam budgetmanagement en (3) preventieve initiatieven
nemen en ook aan nazorg doen om (herval in) schuldenlast te voorkomen. Sinds
2014 worden reguliere subsidies toegekend onder de vorm van enveloppes aan 11
samenwerkingsverbanden.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
116.251
-5
175
1.053

VEK
116.251
-5
100
- 249

117.474

116.097

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GB0-1GEF2MA-WT
Van FB0-1FGD2GM-WT
TOTAAL
-

VAK
100
75
175

(duizend euro)

VEK
25
75
100

Er wordt 100k euro in VAK en 25k euro in VEK gecompenseerd van
begrotingsartikel GB0-1GEF2MA-WT voor een subsidie aan Moderator vzw voor
de erkennings- en begeleidingscommissie voor de slachtoffers van historisch
misbruik.
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Er wordt 75k euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel FB01FGD2GM-WT voor een subsidie aan Moderator vzw voor de erkennings- en
begeleidingscommissie voor de slachtoffers van historisch misbruik.
Andere bijstellingen
Weddedrift CAW
Vermindering VEK
TOTAAL

-

41

VAK
1.053
0
1.053

(duizend euro)

VEK
0
- 249
- 249

Toelichting bijstelling weddedrift CAW:

Aanpassing van de subsidie-enveloppe CAW aan de weddedrift: 1.053k euro in
VAK. De gecontinueerde enveloppe 2019 wordt verhoogd ten gevolge van de
anciënniteitsevolutie. Om tot een correcte weergave van de meerkost van de
anciënniteitsevolutie te komen, is rekening gehouden met het totaal van de
anciënniteit van alle reguliere beroepskrachten, en dit gewogen naar arbeidsritme.
De anciënniteit op 1/1/2018 in de centra voor algemeen welzijnswerk bedraagt
15,70 jaar. Dit is een stijging van 0,5 jaar of 6 maanden t.o.v. de anciënniteit op
1/1/2017 toen de anciënniteit 15,20 jaren bedroeg.
De enveloppe voor de centra voor algemeen welzijnswerk voor 2019 bedraagt
99.622k euro. Het aandeel loon is 90% of 89.660k euro. De kost bedraagt dan
1.053k euro.
-

Toelichting bijstelling vermindering VEK:

Er werd een vermindering doorgevoerd van 249k euro in VEK om de
betalingskredieten op het artikel in lijn te brengen met de geplande betalingen.
Toelichting bij kredietherverdeling(en):
Er werd een bedrag van 4k euro herverdeeld van de VIA-provisie op
begrotingsartikel GB0-1GBF2FA-PR voor de uitvoering van het vijfde Vlaams
Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsector voor 2019 voor de centra
voor teleonthaal.
GB0-1GCF2EB-WT – VRIJWILLIGERSWERK
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet wordt besteed aan subsidies aan de erkende autonome
vrijwilligersorganisaties. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het decreet van 3
april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in de welzijns- en
gezondheidssector. Bij een aantal organisaties werden GESCO-projecten
geregulariseerd.
Binnen dit begrotingsartikel is ook een subsidie opgenomen voor vzw Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit steunpunt heeft de sensibilisering en brede
promotie van vrijwilligerswerk als opdracht. Daarnaast ontwikkelt de vzw en werkt
ze mee aan initiatieven voor de verbetering van de kwaliteit van het
vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Ten slotte ondersteunt het Steunpunt
vrijwilligersorganisaties
en
biedt
een
forum
voor
informatieen
ervaringsuitwisseling over de sectoren heen.
Ook het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg te Brussel wordt in dit
kader gesubsidieerd. Het moet een kruispunt organiseren voor informatie- en
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ervaringsuitwisseling en fungeren als aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties
en overheden. Het verzorgt ook de promotie en sensibilisering van
vrijwilligerswerk.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0
0
1.989
0

VEK
0
0
1.989
0

1.989

1.989

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GB0-1GCF2DA-WT
TOTAAL
-

VAK
1.989
1.989

(duizend euro)

VEK
1.989
1.989

Er wordt 1.989k euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB01GCF2DA-WT om begrotingstechnische redenen.

GB0-1GCE2EW-IS – COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB)
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen binnen dit artikel dienen voor de organisatie van de juridische
eerstelijnsbijstand op basis van de wet van 23 november 1998. Onder
eerstelijnsbijstand wordt verstaan de juridische bijstand die verleend wordt in de
vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies
of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. De
eerstelijnsbijstand wordt verleend door advocaten.
De juridische eerstelijnsbijstand biedt een antwoord op eenvoudige juridische
vragen. De juridische eerstelijnsbijstand stelt de rechtzoekende niet in staat om
zijn zaak onmiddellijk te regelen. Hij krijgt wel een eerste oriëntatie om hem verder
te helpen.
De organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand is in handen van de commissies
voor juridische bijstand. In elk gerechtelijk arrondissement is er een dergelijke
commissie, paritair samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van de balie en
anderzijds vertegenwoordigers van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en erkende organisaties voor juridische bijstand (zoals centra voor
algemeen welzijnswerk, huurdersbonden, enz.).
Deze commissie heeft tot taak:
- de juridische eerstelijnsbijstand van advocaten te organiseren en ervoor te
zorgen dat die diensten indien nodig worden gedecentraliseerd;
- het overleg en de coördinatie te bevorderen tussen de organisaties voor juridische
bijstand en de doorverwijzing naar gespecialiseerde organisaties te
vergemakkelijken, zulks onder meer door het sluiten van overeenkomsten in de
hand te werken;
- te zorgen voor verspreiding van informatie over het bestaan van en de
toegangsvoorwaarden tot de juridische bijstand, in het bijzonder bij de meest
kwetsbare groepen.
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De juridische eerstelijnsbijstand is gratis en voor iedereen toegankelijk, zonder
voorwaarden op het gebied van inkomen.
De juridische eerstelijnsbijstand staat tegenover de juridische tweedelijnsbijstand
die wordt verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig
juridisch advies, bijstand al dan niet in het kader van een procedure of bijstand bij
een geding met inbegrip van de vertegenwoordiging in de zin van artikel 728 Ger
Wb.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0
0
1.024
0

VEK
0
0
1.024
0

1.024

1.024

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GB0-1GCF2GX-IS
TOTAAL
-

VAK
1.024
1.024

(duizend euro)

VEK
1.024
1.024

Er wordt 1.024k euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB01GCF2GX-IS om begrotingstechnische redenen.

2.3.4. GF VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD
GB0-1GCF2FA-WT – VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel is bedoeld voor subsidies in het kader van de uitvoering van het derde,
vierde en vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profit voor de
private en de publieke sector.
Het gaat om de subsidies aan:
- VERSO (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) voor de uitvoering van
een actieplan voor managementondersteuning voor het HR-beleid voor de
kleine organisaties;
- VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit) voor de
opmaak
van
de
functieclassificatie, de
versterking
van
de
werknemersvertegenwoordiging en de projecten agressiebestrijding;
- Sociaal Fonds Non-Profit vzw voor de kwalitatieve versterking van de
personeelsvertegenwoordiging in de social/non-profitsector;
- VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) voor de uitvoering van
het akkoord voor de publieke sector (managementondersteuning en Vorming,
Training en Opleiding (VTO));
- GSD-V (Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor Vlaanderen) voor de
uitvoering van het akkoord voor de publieke sector (koopkracht- en
kwaliteitsmaatregelen).
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Op dit artikel is eveneens de jaarlijkse dotatie opgenomen voor de tweede
pensioenpijler voor de private en de publieke sector.
Tot slot zijn op dit artikel ook de middelen opgenomen voor de uitvoering van de
maatregelen voor de personeelsleden die gefinancierd worden door de
Sociale Maribel. Deze kredieten worden toegekend aan de sociale fondsen
Sociale Maribel, die instaan voor de uitbetaling aan de betrokken werkgevers.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
29.637
0
0
0

VEK
29.637
0
0
0

29.637

29.637

Toelichting bij kredietherverdeling(en):
Er werd 163k euro herverdeeld van de VIA-provisie voor de uitvoering van de
maatregelen van VIA-5 voor de personeelsleden met Sociale Maribel.
2.3.5. GG JURIDISCHE EERSTELIJNSBIJSTAND
GB0-1GCD2GX-IS – COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB)
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen binnen dit artikel dienen voor de organisatie van de juridische
eerstelijnsbijstand op basis van de wet van 23 november 1998. Onder
eerstelijnsbijstand wordt verstaan de juridische bijstand die verleend wordt in de
vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies
of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. De
eerstelijnsbijstand wordt verleend door advocaten.
De juridische eerstelijnsbijstand biedt een antwoord op eenvoudige juridische
vragen. De juridische eerstelijnsbijstand stelt de rechtzoekende niet in staat om
zijn zaak onmiddellijk te regelen. Hij krijgt wel een eerste oriëntatie om hem verder
te helpen.
De organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand is in handen van de commissies
voor juridische bijstand. In elk gerechtelijk arrondissement is er een dergelijke
commissie, paritair samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van de balie en
anderzijds vertegenwoordigers van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en erkende organisaties voor juridische bijstand (zoals centra voor
algemeen welzijnswerk, huurdersbonden, enz.).
Deze commissie heeft tot taak:
- de juridische eerstelijnsbijstand van advocaten te organiseren en ervoor te
zorgen dat die diensten indien nodig worden gedecentraliseerd;
- het overleg en de coördinatie te bevorderen tussen de organisaties voor juridische
bijstand en de doorverwijzing naar gespecialiseerde organisaties te
vergemakkelijken, zulks onder meer door het sluiten van overeenkomsten in de
hand te werken;
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- te zorgen voor verspreiding van informatie over het bestaan van en de
toegangsvoorwaarden tot de juridische bijstand, in het bijzonder bij de meest
kwetsbare groepen.
De juridische eerstelijnsbijstand is gratis en voor iedereen toegankelijk, zonder
voorwaarden op het gebied van inkomen.
De juridische eerstelijnsbijstand staat tegenover de juridische tweedelijnsbijstand
die wordt verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig
juridisch advies, bijstand al dan niet in het kader van een procedure of bijstand bij
een geding met inbegrip van de vertegenwoordiging in de zin van artikel 728 Ger
Wb.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
1.239
0
- 1.024
- 215

VEK
1.239
0
- 1.024
- 215

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GB0-1GCE2EW-IS
TOTAAL
-

(duizend euro)

VEK
- 1.024
- 1.024

Er wordt 1.024k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel
GB0-1GCE2EW-IS om begrotingstechnische redenen.
Andere bijstellingen
Belastingvrijstelling
TOTAAL

-

VAK
- 1.024
- 1.024

VAK
- 215
- 215

(duizend euro)

VEK
- 215
- 215

Toelichting Belastingvrijstelling

De aangekondigde BTW van 21% op juridische eerstelijnsbijstand werd voor
onbepaalde tijd uitgesteld. Daarom wordt het krediet verminderd met 215k euro
in VAK en VEK.
2.3.6. GH JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT
GB0-1GCE4HA-WT – JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT
Korte inhoud begrotingsartikel:
In het kader van de uitvoering van alternatieve gerechtelijke maatregelen in de
samenleving wordt beroep gedaan op externe diensten die daar projecten voor
hebben opgezet. Deze projecten worden gesubsidieerd en geëvalueerd door de
afdeling justitiehuizen.
Deze projecten worden gefinancierd vanuit twee federale begrotingsfondsen: het
Veiligheidsfonds en het Verkeersveiligheidsfonds.
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Het gebruik van het Veiligheids- en Verkeersveiligheidsfonds werd op federaal
niveau echter afgeschaft door de programmawet van 25 december 2016. Heden
worden deze middelen dan ook toegewezen aan de federale algemene
uitgavenbegroting en worden deze toelagen door de federale overheidsdienst
Justitie uitbetaald ten laste van een specifiek begrotingsartikel.
In toepassing van het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 (decreet van
25 april 2014) zijn de Federale Staat en de gemeenschappen overeengekomen om
in het kader van de Interministeriële Conferentie hun respectievelijke
bevoegdheden op elkaar af te stemmen. Binnen dit IMC is al overeengekomen dat
het mechanisme voorzien door en krachtens het voornoemde artikel 69 herzien
zou worden voor wat betreft het luik Justitie. Als gevolg van deze herziening zullen
deze subsidies ook rechtstreeks kunnen worden uitgekeerd aan de Vlaamse
gemeenschap (als communautaire overheid die belast is met de opvolging van de
uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen), die als een intermediaire
subsidiërende instantie zal dienen voor de organisaties die bovenvermelde
opdrachten uitvoeren.
Om voormelde werkwijze toe te laten, werd een nieuw begrotingsfonds opgericht
zodat het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin deze middelen op een
efficiëntere wijze kan inzetten. Op basis van art 32 van decreet van 21/12/18
kunnen daarop inkomsten en uitgaven worden aangerekend.
Teneinde toe te laten dat de Vlaamse gemeenschap zijn intermediaire rol kan
vervullen, dienen deze middelen maximaal aangewend te kunnen worden voor de
hierboven vermelde doelstellingen, ook wanneer deze middelen pas tijdens een
begrotingsjaar worden overgemaakt door de federale overheid. Bovendien kadert
de opheffing van het onderscheid tussen de huidige subsidiekanalen ook in een
administratieve vereenvoudiging van dit complexe subsidiemechanisme.
Om voormelde werkwijze toe te laten, werd een nieuw begrotingsfonds opgericht
zodat het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin deze middelen op een
efficiëntere wijze kan inzetten.
De herziening van artikel 69 kon evenwel nog niet worden gerealiseerd door de
politieke situatie op federaal niveau.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
5.653
0
0
- 151

VEK
5.653
0
0
- 151

5.502

5.502

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
We houden de kredieten aan zoals gepland in afwachting van eventuele wettelijke
initiatieven op het federale niveau onder meer een mogelijke aanpassing van
artikel 69.
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Andere bijstellingen
Bijstelling uitgaven
TOTAAL
-

47
VAK
- 151
- 151

(duizend euro)

VEK
- 151
- 151

Toelichting bijstelling uitgaven

Naar aanleiding van de bijstelling van de geraamde ontvangsten op
begrotingsartikel GB0-9GCETHA-OW worden de geraamde uitgaven op dit
begrotingsartikel in evenredige mate naar beneden bijgesteld met 151k euro.
2.4. PROGRAMMA GD – GEZONDHEIDS- EN WOONZORG
2.4.1. GI ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEID
GE0-1GDF2IA-WT – ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat een aantal uitgaven die thema-overschrijdend zijn of
niet rechtstreeks aanleunen bij één van de inhoudelijke thema’s van de
beleidsnota. Thema-overschrijdende uitgaven zijn uitgaven voor communicatie,
voor wetenschappelijk onderzoek, voor adviesverlening en ondersteuning, voor
epidemiologisch onderzoek, gegevensverzameling, gegevensdelingen, ICTprojecten en voor algemene klant gerelateerde uitgaven. Daarnaast worden hier
ook de middelen opgenomen voor de uitvoering van het sociaal akkoord en voor
de verdeling van de opbrengsten van de Nationale Loterij.
Op dit begrotingsartikel worden ook de uitgaven aangerekend voor de
adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en
(kandidaat)-pleegzorgers, het raadgevend comité van het agentschap Zorg en
Gezondheid en de erkenningscommissies zorgberoepen. Daarnaast worden hier de
uitgaven aangerekend voor initiatieven in het kader van internationale
samenwerkingsakkoorden. Tot slot worden de kosten aangerekend voor de
vergoeding van de externe leden van de Commissie Zorgstrategie.
Communicatie met klanten, zowel burgers als voorzieningen en zorgverstrekkers,
maakt deel uit van een transparant en klantvriendelijk beleid.
Op dit begrotingsartikel worden de niet alloceerbare subsidies in het kader van het
Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector uit 2000 (VIA 1)
verrekend, alsook de subsidies aan het Vlaams Patiëntenplatform (VPP).
Daarnaast bevat dit artikel ook kredieten voor de aankoop van specifiek materiaal
voor de uitvoering van de bevoegdheden toegewezen aan het agentschap en voor
kosten die voortvloeien uit het beheer van het Paleis der Academiën en de
voormalige Koninklijke Stallingen waar de Koninklijke Academie voor Geneeskunde
van België ondergebracht is.
Innovatie in de zorg staat met Flanders’ Care hoog op de agenda van de Vlaamse
Overheid. Het betreft o.a. gegevensdeling en digitalisering. In het kader van de
e-health roadmap maken we hierover ook afspraken met de federale overheid.
Met behulp van ICT-toepassingen en –netwerken, meer specifiek via Vitalink, wil
Vlaanderen erin slagen om de vlotte samenwerking tussen de verschillende
zorgactoren binnen de eerste lijn te ondersteunen en te faciliteren door op een
efficiënte manier onderling gegevens over de patiënt te delen, de kwaliteit en de
beschikbaarheid van de gegevens te verhogen en zo de administratieve lasten te
verminderen, waar de patiënt ook verblijft.
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Een aanzienlijk aantal betrokkenen kan via elektronische weg kerngegevens over
medische en andere zorg raadplegen en beheren via een gedeeld elektronisch
patiëntendossier in Vitalink en daarom moet geïnvesteerd worden in de verdere
roll-out en integratie met Vitalink. Daarnaast wordt het evolutief, correctief en
additief onderhoud op deze projecten voorzien, alsook de infrastructuurkost van
het Vitalink platform.
Het actieplan eGezondheid en de cofinanciering werd goedgekeurd via een
protocolakkoord tussen de ministers bevoegd voor Volksgezondheid. De
belangrijkste doelstelling is om een betere gezondheid en comfort van burgers
(patiënten en gebruikers) realiseren in de Belgische gezondheidszorg door het
faciliteren van effectieve en efficiënte zorgondersteuning gebruik makend van
mHealth toepassingen. Het is essentieel dat Vitalink, dat in Vlaanderen het
platform is voor gegevensdeling hierop aansluit. Voor de realisatie van het
uitgebreider gebruik van Vitalink werken we samen met IMEC (voorheen iMinds
Health). IMEC levert een bijzondere bijdrage aan het verwezenlijken van de
doelstellingen door haar unieke positie en neutraliteit ten opzichte van de softwareindustrie, de overheid en de koepelorganisaties. IMEC heeft een focus op vier
kerncompetenties met relevantie voor het domein ICT in de Zorg: project opbouw
en ondersteuning; validatie op basis van bewijzen van processen, analytische
methodes en apparatuur; interoperabiliteit en gegevensdeling nodig voor
effectieve samenwerking in de zorgsector; user experience
Daarnaast zijn projecten naar aanleiding van de staatshervorming voor het
onderzoeken, aanpassen of vervangen van bestaande federale applicaties.
Ook een budget voor het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot
gegevens- en indicatorenverzameling en de organisatie van enquêtes en
epidemiologisch onderzoek is voorzien. Het betreft o.a. onderhoud en uitbreiding
van diverse rapportagesystemen; onderhoud, beheer en uitbreiding van de
toepassing Vesta, de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in diverse sectoren, de
participatie aan de Gezondheidsenquête, kosten voor gegevensuitwisseling met
KSZ en de aankoop van gegevens (bij o.a. het Intermutualistisch Agentschap, het
Centrum voor Informatica en CIPAL).
De middelen worden tevens aangewend voor het verlenen van subsidies aan
registratiesystemen en longitudinaal onderzoek met relevantie voor het Vlaamse
gezondheidsbeleid. Er worden o.a. subsidies verleend voor de registratie in
huisartsenpraktijken, kankerincidentie, perinatale epidemiologie, incidentie van
hartfalen, zelfdodingspogingen, gezondheidsgedrag van jongeren, enz.
Voorts is er een krediet voor de werking van de Koninklijke Academie voor
Geneeskunde. De KAGB is binnen een ruim wetenschapsdomein werkzaam,
namelijk op het gebied van de geneeskunde, de farmacie, de diergeneeskunde en
de aanverwante wetenschappen.
De KAGB geeft tevens jaarlijks twee prijzen die ze uitschrijft overeenkomstig de
artikelen 80 en 81 van haar huishoudelijk reglement, goedgekeurd bij ministerieel
besluit van 16 juni 2004.
Op dit artikel staan ook beperkte uitgaven waarvoor geen beroep kan gedaan
worden op de apparaatskredieten van het artikel GE0-1GAF2ZZ-WT omdat deze
klantgerelateerd zijn. Voorbeelden van deze uitgaven zijn bv. vergaderkosten en
ontvangstkosten en andere diverse uitgaven.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
11.500
-1
115
0

VEK
10.787
-1
115
167

11.614

11.068

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GE0-1GHF2TG-WT
TOTAAL
-

(duizend euro)

VEK
115
115

Er wordt 115k euro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GE01GHF2TG-WT voor de financiering van een projectleider ICT.
Andere bijstellingen
WVG onderzoeken
TOTAAL

-

VAK
115
115

VAK
0
0

(duizend euro)

VEK
167
167

Toelichting bijstelling WVG onderzoeken

Er wordt 167k euro VEK toegekend omwille van de betaling van voorschotten en
saldo's voor lopende onderzoeken van het steunpunt WVG.
2.4.2. GJ PREVENTIE
GE0-1GDF2JA-WT – PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden budgetten voorzien voor de aankoop van vaccins.
De middelen op dit artikel worden eveneens gebruikt voor het uitvoeren van het
actieplan naar aanleiding van de vernieuwde gezondheidsdoelstelling vaccinaties
2012-2020 en voor kosten in het kader van profylactische maatregelen in verband
met gemelde infectieziekten en outbreakmanagement.
Op dit artikel voorzien we de uitgaven met betrekking tot ondersteunende
werkgroepen voor de uitvoering van initiatieven in het kader van het preventieve
gezondheidsbeleid en voor evaluaties van preventieprogramma’s, -strategieën en
-methodieken.
De uitvoering van het hittegolf- en ozonpiekplan wordt gefinancierd vanuit dit
artikel.
Voor het uitvoeren van de tuberculosebestrijding in Vlaanderen werd een
beheersovereenkomst voor organisaties met terreinwerking met de Vereniging
voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT).
Daarnaast werd er ook een beheersovereenkomst voor organisaties met
terreinwerking afgesloten met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
voor het geven van reisadviezen.
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Op dit artikel wordt de subsidiëring van het beleid m.b.t. Logo’s (gereglementeerde
subsidie), partnerorganisaties (meerjarige beheersovereenkomsten), organisaties
met terreinwerking (meerjarige beheersovereenkomsten) en andere preventieinitiatieven, voorzien, onder meer de realisatie van de zes Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen, het beleid rond seksuele gezondheid en andere
bevolkingsonderzoeken in het kader van ziektepreventie gefinancierd. Tevens
worden de preventieve mondzorg en rookstopbegeleiding gefinancierd vanuit dit
artikel.
Op dit artikel wordt de uitvoering van het strategisch plan ‘Gezonder Leven’
voorzien. Het strategisch plan omvat de gezondheidsdoelstelling “Tegen 2025
leven we gezonder op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging,
tabak en alcohol en drugs” en de verschillende settingerichte subdoelstellingen.
Om die doelstellingen te verwezenlijken voeren we een beleid in de
levensdomeinen, gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn en de buurt,
richten we ons rechtstreeks naar de burger en zetten we in op goed bestuur. Dit
alles leidt tot verbetering van verschillende indicatoren bij diverse
bevolkingsgroepen met extra aandacht voor kwetsbare groepen.
Voor het uitvoeren van een meerjarige beheersovereenkomst
partnerorganisatie milieugezondheidszorg wordt budget voorzien.

voor

de

Ook subsidies voor het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek worden voorzien.
Het samenwerkingsakkoord met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
(WIV) voor beleidsondersteuning op gebieden waar deze instelling een unieke
expertise heeft wordt vanuit dit artikel betaald. Het gaat hier om surveillance van
infectieuze aandoeningen en agentia waaronder de surveillance rond zorginfecties,
van biologische allergiserende agentia, van genetisch gemodificeerde agentia, van
niet infectieuze aandoeningen en epidemiologische en beleidsgeoriënteerde
wetenschappelijke ondersteuning rond surveillance.
Voor het uitvoeren van microbiologische analyses in het kader van outbreakmanagement bij infectieziekten – uitvoering van het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke
effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren tegen te gaan - is er via
bevraging van de markt een beheersovereenkomst met het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid (WIV) afgesloten, dat hier fungeert als ondersteunend
laboratorium.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
68.080
- 80
2.553
0

VEK
68.580
- 80
2.537
1.652

70.553

72.689

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GE0-1GDF2JW-IS
Van GB0-1GIF2SX-IS
TOTAAL

Vlaams Parlement

VAK
53
2.500
2.553
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-

Er wordt 53k euro VAK en 37k euro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
GE0-1GDF2JW-IS voor de financiering van een partnerorganisatie drinkwater,
in het kader van het preventieprogramma 'Gezond, Veilig en Schoon
drinkwater'.

-

Er wordt 2.500k euro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB01GIF2SX-IS voor de financiering van de HPV vaccins voor jongens en om de
prijsstijgingen bij de aankoop van vaccins op te vangen.
Andere bijstellingen
Facturen en opdrachten
2018
TOTAAL

-

(duizend euro)

VAK
0

VEK
1.652

0

1.652

Toelichting bijstelling Facturen en opdrachten 2018

Er wordt 1.652k euro VEK toegekend voor de betaling van opdrachten die in 2018
werden opgestart en nog niet werden vereffend en voor de vereffening van
facturen van vaccins die niet vereffend werden op het einde van 2018.
GE0-1GDF4JA-WT – PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze kredieten worden aangewend om een deel van de kosten van het
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker, een aantal door het
RIZIV
gefinancierde projecten en een aantal uitgaven i.v.m. het gezondheidsbeleid mee
te betalen.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
2.200
0
0
176

VEK
2.200
0
0
176

2.376

2.376

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Eerstelijns project
TOTAAL
-

VAK
176
176

(duizend euro)

VEK
176
176

Toelichting bijstelling Eerstelijns project

Zowel aan beleidszijde als aan betaalzijde wordt 176k euro ingeschreven voor de
financiering van projecten die het gebruik van ICT in de Eerstelijnsgezondheidszorg
bevorderen. Het RIZIV staat in voor de cofinanciering van deze projecten.
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GE0-1GDF2JW-IS – VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
Korte inhoud begrotingsartikel:

Tussen VMM en VAZG werd op 1 januari 2011 een samenwerkingsoverkomst
opgesteld waarin de afspraken gedefinieerd worden binnen het wettelijk kader van
beide agentschappen.
Voor de taken betreffende informatieverstrekking en het beheer van water
gerelateerde milieu-incidenten, blijft elk agentschap instaan voor de kosten die
voortvloeien uit de haar toegewezen taken. De praktische regeling is opgenomen
in een aanvullende samenwerkingsovereenkomst tussen beide agentschappen.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
53
0
- 53
0

VEK
53
0
- 37
0

0

16

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GE0-1GDF2JA-WT
TOTAAL
-

VAK
- 53
53

(duizend euro)

VEK
- 37
37

Er wordt 53k euro VAK en 37k euro VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel
GE0-1GDF2JA-WT voor de financiering van een partnerorganisatie drinkwater,
in het kader van het preventieprogramma 'Gezond, Veilig en Schoon
drinkwater'.

2.4.3. GK WOONZORG EN EERSTE LIJN
GE0-1GDF2KA-WT – BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het budget wordt aangewend voor de uitvoering van het decreet van 3 maart 2004
betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de
zorgaanbieders.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019
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(duizend euro)

VAK
27.898
- 22
0
0

VEK
27.894
- 22
0
574

27.876

28.446
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Multidisciplinaire
begeleidingsequipes
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK
0

VEK
574

0

574

Toelichting bijstelling Multidisciplinaire begeleidingsequipes

De verwerking van de financiering van de multidisciplinaire begeleidingsequipes
werd tot 31/12/2018 uitgevoerd door het RIZIV. De Vlaamse overheid nam op
01/01/2019. Om te kunnen voldoen aan de betaalverplichtingen wordt er 574k
euro VEK toegekend.
2.4.4. GL GESPECIALISEERDE ZORG
GB0-1GDF2LA-WT –
GEZONDHEIDSZORG

BELEID

OVER

ZIEKENHUIZEN

EN

GEESTELIJKE

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de toelagen aan de Openbare Psychiatrische
Zorgcentra Geel en Rekem. Voor meer detail wordt verwezen naar de respectieve
begrotingen.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
15.919
0
102
0

VEK
15.919
0
102
0

16.021

16.021

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van PG0-1PKC2TG-PR
Van CB0-1CBG2AB-PR
Naar GB0-1GEF2MX-IS
TOTAAL

VAK
200
236
- 334
102

(duizend euro)

VEK
200
236
- 334
102

-

Er wordt 200k euro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR door de
verdeling van de centrale provisie voor de uitvoering van het sectoraal akkoord
2017-2019

-

Er wordt 236k euro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR door de
verhoging van het bijdragepercentage van de Pool der Parastatalen naar 43
procent.

-

Er wordt 334k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GEF2MX-IS omwille
van de opzeg van het contract Outreach OPZ Geel.
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GE0-1GDF2LA-WT –
GEZONDHEIDSZORG

BELEID

OVER

ZIEKENHUIZEN

EN

GEESTELIJKE

Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de overeenkomst
tussen de Vlaamse Gemeenschap en de koepelorganisaties FDGG (Federatie van
Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg) en Zorgnet-Icuro inzake coördinatie
van enkele thema’s.
Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ) wordt gefinancierd.
We willen in een regelluwe context ervaring opdoen met flexibele woonzorgvormen
voor chronische psychiatrische patiënten. De voornaamste doelstelling is te komen
tot een aangepaste woonomgeving en betere zorg op maat, met focus op
herstelgericht werken, maximaal empowerment van de bewoners, inzet van
mantelzorg en integratie in de buurt. Hiertoe zetten we een aantal proeftuinen op.
Voorts gaat een deel van het budget op dit begrotingsartikel naar de uitvoering
van de verplichtingen van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke
gezondheidszorg. Op dit artikel worden immers de subsidies aangerekend voor de
20 Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), de koepelorganisaties FDGG en
Zorgnet-Icuro en de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid. Daarnaast
worden er subsidies toegekend aan enkele structurele partners zoals de Associatie
Beeldvorming en het Familieplatform Geestelijke Gezondheid en zijn er projecten
rond verslavingszorg lopende.
De middelen op dit begrotingsartikel worden ook deels aangewend voor de vier
erkende centra voor menselijke erfelijkheid in Vlaanderen.
Tot slot worden
gezondheidszorg.

middelen

voorzien

voor

Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

-

overlegplatforms

geestelijke

(duizend euro)

VAK
90.554
- 25
242
0

VEK
90.739
- 25
242
- 185

90.771

90.771

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GE0-1GHF2TJ-WT
TOTAAL

de

VAK
242
242

(duizend euro)

VEK
242
242

Er wordt 242k euro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GE01GHF2TJ-WT als gevolg van de uitdovende bedden in de psychiatrische
verzorgingstehuizen.
Andere bijstellingen
Aanpassing
vereffeningskrediet
TOTAAL
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VAK
0

VEK
- 185

0

- 185
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Toelichting bijstelling aanpassing vereffeningskrediet

Op basis van de betaalbehoeften wordt het vereffeningskrediet aangepast. De
vereffeningskredieten worden verlaagd met 185k euro.
2.5. PROGRAMMA GE – OPGROEIEN
2.5.1. GM JEUGDHULP
GB0-1GEF2MA-WT – INTEGRALE JEUGDHULP
Korte inhoud begrotingsartikel:
Naar aanleiding van de in 2016 goedgekeurde beleidstekst ‘Integrale Jeugdhulp
2.0’ focust het Departement WVG zich voor de uitwerking van het decreet
betreffende de integrale jeugdhulp en van het ‘decreet rechtspositie’ hoofdzakelijk
op de rechten van de minderjarige in de jeugdhulp en op de cliëntparticipatie.
De inhoud van deze opdrachten zijn sinds 2018 aanzienlijk toegenomen, zeker wat
betreft het luik cliëntparticipatie. 2019 impliceerde bijgevolg voor het departement
budgettair een aanzienlijke uitbreiding.
Concreet gaat het over volgende opdrachten:
1.
De financiële ondersteuning van de gebruikersverenigingen voor ouders en
minderjarigen.
Sinds de start van Integrale Jeugdhulp was het een van de doelstellingen om
cliënten, zowel ouders als minderjarigen, bij het veranderingsproces te betrekken.
Sinds 2016 worden verschillende bestaande cliëntwerkingen voor ouders en/of
minderjarigen in de jeugdhulp gebundeld in een duidelijke organisatiestructuur.
Deze cliëntorganisaties leveren, aanvullend aan de opdrachten die de stem van
cliënten opzoeken en naar voor brengen, een cruciale bijdrage aan de uitwerking
van het actieplan participatie (2018-2020) dat het actuele kader vormt voor het
versterken van het ‘recht op inspraak en participatie’ van cliënten in de jeugdhulp.
Voor de uitvoering van hun opdrachten bedroeg de financiële ondersteuning van
de gebruikersverenigingen 750k euro in 2019.
Sinds 2019 kregen de opdrachten voor de gebruikersverenigingen voor ouders en
minderjarigen opnieuw een verbreding. Zo nemen de gebruikersverenigingen het
initiatief en werken ze mee aan de ontwikkeling van een cliëntenforum.
Daarnaast komen zij tot een aanpak voor de participatie aan de jeugdhulp van
kinderen, jongeren met een handicap en hun ouders. Door de opheffing van het
Vlaams Gebruikersplatform voor Personen met een Handicap die de ondersteuning
van de cliënten in de integrale jeugdhulp in samenwerking met de
gebruikersverenigingen specifiek voor de sector personen met een handicap
opnamen, werd deze opdracht namelijk toegekend aan de bestaande
gebruikersverenigingen.
Omwille van deze dubbele verbredingsopdracht wordt sinds 2019 minimaal 750k
euro voorzien.
2.
De ondersteuning van de implementatie van de rechten van minderjarigen
en ouders in de jeugdhulp, middels informatie, sensibilisering en vorming.
3.
Het bekendmaken van de figuur van de vertrouwenspersoon, het vormen
van een pool van vertrouwenspersonen en het structureel inbrengen van
ervaringsdeskundigheid op dat vlak.
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4.
De voorbereiding van de uitbouw van een cliëntenforum.
Op 12 december 2018 stemde het parlement het decreet houdende wijziging van
het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat
cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft, dat
onder andere een kader biedt voor de oprichting van een onafhankelijk
cliëntenforum voor de jeugdhulp. Een nog te nemen uitvoeringsbesluit zal de basis
zijn voor vanaf 2020 decretaal verankerde activiteiten van de cliëntorganisaties en
voor de werking van een cliëntenforum waarvan Cachet en Oudersparticipatie
Jeugdhulp Vlaanderen de spil zullen zijn.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
1.121
-2
- 50
0

VEK
1.150
-2
25
37

1.069

1.210

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HFD2NY-IS
Naar GB0-1GCF2EA-WT
TOTAAL
-

(duizend euro)

VEK
25
0
0

Er wordt 25k in VAK gecompenseerd van HB0-1HFD2NY-IS naar Integrale
Jeugdhulp voor de subsidie aan Moderator vzw voor de organisatie van de
Erkennings- en Bemiddelingscommissie historisch misbruik
Er wordt 75k in VAK gecompenseerd van Integrale Jeugdhulp naar GB01GCF2EA-WT voor de subsidie aan Moderator vzw voor de organisatie van de
Erkennings- en Bemiddelingscommissie historisch misbruik.
Andere bijstellingen
Betaalkalender
TOTAAL

-

VAK
25
- 75
- 50

VAK
0
0

(duizend euro)

VEK
37
37

Toelichting betaalkalender

Op basis van de betaalbehoeften wordt het vereffeningskrediet verhoogd met 37k
euro.
GB0-1GEF2MX-IS – FONDS JONGERENWELZIJN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de werkingstoelage aan het Fonds Jongerenwelzijn.
Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het
Fonds Jongerenwelzijn.
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Kredietevolutie:

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK

VEK

471.233

471.233

0
- 368
676

0
- 368
676

471.541

471.541

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GD0-1GAF2ZZ-WT
Van GB0-1GDF2LA-WT
Van GB0-1GGF2RX-IS
Naar HB0-1HBA2AD-WT
Naar GD0-1GAF2ZZ-LO
Naar GD0-1GAF2ZZ-WT
Naar GB0-1GFF2NX-IS
Naar GB0-1GEF5MX-IS
TOTAAL

VAK
- 30
334
295
- 37
- 479
- 321
-80
- 50
- 368

(duizend euro)

VEK
- 30
334
295
- 37
- 479
- 321
- 80
- 50
- 368

-

Er wordt 30k euro gecompenseerd naar GD0-1GAF2ZZ-WT (werkingsbudget
agentschap JW) voor de Conferentie Opgroeien en Ontwikkelingstrajecten die
plaatsvond in het voorjaar 2019.

-

Er wordt 334k euro gecompenseerd vanuit GB0-1GDF2LA-WT (dotatie OPZ
Geel). Na overleg met Zorg en Gezondheid in het kader van de nieuwe
hulpprogramma’s outreach werd beslist om de huidige contracten met OPZ Geel
en Sleidinge op te zeggen en het in te kantelen in Jongerenwelzijn.

-

Er wordt 295k euro gecompenseerd vanuit GB0-1GGF2RX-IS (dotatie VAPH)
omdat er bij de begrotingsopmaak 295k euro te weinig ingeschreven werd voor
GES+ op het budget van Jongerenwelzijn. Dit wordt nu correct gezet via een
overheveling vanuit het VAPH.
Er wordt 37k euro gecompenseerd naar artikel HB0-1HBA2AD-WT
(Departement CJM) voor een subsidie aan de Ambrassade voor het uitvoeren
van proefprojecten jongerenwelzijn-jeugdwerk.

-

-

Er wordt 321k euro gecompenseerd naar GD0-1GAF2ZZ-WT (werkingsbudget
agentschap JW) en 479k euro naar GD0-1GAF2ZZ-LO (loonbudget agentschap
JW) om een versnelling van e-Youth in te zetten. e-Youth is het project waarbij
een platform voor gemeenschappelijke gegevens over de diverse spelers
binnen de jeugdhulp wordt opgezet.

-

Er wordt 80k euro gecompenseerd naar GB0-1GFF2NX-IS (dotatie Kind en
Gezin): 59k euro voor de opvoedingslijn en 21k euro voor de
lotgenotengroepen.

-

Er
wordt
50k
euro
gecompenseerd
naar
GB0-1GEF5MX-IS
(infrastructuurdotatie fonds JW). Het betreft het correct zetten van de
aanrekening
van
investeringskosten
in
het
kader
van
het
vervoersvervangingsplan van de wagens in de gemeenschapsinstellingen.
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Andere bijstellingen
Kostendrijvers
Weddedrift
TOTAAL
-

VAK
520
156
676

(duizend euro)

VEK
520
156
676

Toelichting kostendrijvers:

Voor de aangroei van de pleegzorg, plaatsing in internaten-psychiatrie en
specifieke acties, wordt een extra budget ingeschreven van 520k euro VAK en VEK.
-

Toelichting weddedrift:

Voor de weddedrift wordt een extra bedrag van 156k euro VAK en VEK
ingeschreven.
GB0-1GEF5MX-IS – FONDS JONGERENWELZIJN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de investeringsmachtiging en -toelage aan het Fonds
Jongerenwelzijn. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de
begroting van het Fonds Jongerenwelzijn.
Kredietevolutie:

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK

VEK

9.087

8.727

0
50
0

0
50
1.109

9.137

9.886

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GB0-1GEF2MX-IS
TOTAAL
-

(duizend euro)

VEK
50
50

Er wordt 50k euro overgeheveld van GB0-1GEF2MX-IS (werkingsdotatie van
het fonds JW). Het betreft het correct zetten van de aanrekening van
investeringskosten in kader van het vervoersvervangingsplan van de wagens
in de gemeenschapsinstellingen.
Andere bijstellingen
Betaalkalender
TOTAAL

-

VAK
50
50

VAK
0
0

(duizend euro)

VEK
1.109
1.109

Toelichting betaalkalender

Op basis van de betaalbehoeften wordt het vereffeningskrediet verhoogd met
1.109k euro.
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Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:
De begrotingsruiter kan worden bijgesteld bij BC2019 tot 3.849k euro (bij BO2019
3.785k euro).
De totale investeringsmachtiging BC2019 komt zo op 14.444k euro. Van die
machtiging zal in 2019 in totaal 9.403k euro worden aangewend. Het resterende
bedrag ten belope van 5.041k euro zal via de ruiter overgedragen worden naar
2020.
2.5.2. GQ GROEIPAKKET
GB0-1GEF2QX-IS – KIND EN GEZIN
Dit begrotingsartikel omvat de beleidskredieten inzake het Groeipakket.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
3.860.450
0
0
77.846

VEK
3.860.450
0
0
77.846

3.938.296

3.938.296

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling van uitgaven
i.k.v. startbedragen,
basisbedragen en
zorgtoeslagen en sociale
toeslagen en andere
kosten
Regularisaties rechten
voorgaande jaren (excl.
verwerking fiscale flux
2017)
Regularisaties verwerking
fiscale flux 2017
Bijstelling uitgaven
participatietoeslagen
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK
9.949

VEK
9.949

32.561

32.561

24.283

24.283

11.053

11.053

77.846

77.846

Toelichting bijstelling i.k.v. startbedragen, basisbedragen en zorgtoeslagen en
sociale toeslagen en andere kosten

De simulaties van bij BO2019 werden uitgevoerd op steekproef van kinderen
verkregen via FAMIFED waardoor er geen zicht was op alle kinderen. Nu is er voor
het eerst zicht op populatiegegevens en werden ramingen bijgesteld.
Zo liggen de basisbedragen voor de transitiekinderen hoger dan in de
oorspronkelijke raming omdat er meer kinderen in de hogere rangen 2 en 3 en in
de verhoogde leeftijdstoeslagen zitten.
Anderzijds wordt de inschatting de sociale toeslag naar beneden bijgesteld omdat
er
bij
BO2019
nog
onvoldoende
rekening
werd
gehouden
met
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overgangsmaatregelen alsook met de vertraagde opstart van de nieuwe toeslag
voor de gezinnen met 3 of meer kinderen in de inkomenscategorie 30.000 –
60.000k euro. Deze nieuwe maatregel wordt maar geleidelijk aan ingevoerd (grote
gezinnen kennen maar een sociale toeslag voor middeninkomens indien er in deze
gezinnen een nieuw kind bijkomt).
-

Toelichting bijstelling Regularisaties
verwerking fiscale flux 2017)

rechten

voorgaande

jaren

(excl.

Deze regularisaties zijn aanpassingen van rechten uit het verleden, maar die pas
in de loop van 2019 zijn vastgesteld en dan ook ten laste worden gelegd van het
budget 2019. Dergelijke rechtzettingen uit het verleden zullen jaarlijks voorkomen,
maar voor 2019 zijn ze uitzonderlijk hoog.
Voor deze regularisaties was nog niets voorzien bij BO2019.
-

Toelichting bijstelling Regularisaties verwerking fiscale flux 2017

De gezinnen kregen in 2017 een sociale toeslag toegekend op basis van de
inkomsten 2015 (aanslagbiljet 2016 – op dat ogenblik de meest recente
inkomensgegevens). Dit voorjaar zullen de effectieve inkomensgegevens 2017
bekend zijn uit de ‘fiscale flux’ . Daarbij is het mogelijk dat gezinnen nog ex-post
een sociale toeslag krijgen toegekend (indien de inkomens tussen 2015 en 2017
zijn gedaald) of dat ze de eerder toegekende sociale toeslag dienen terug te betalen
(indien de inkomens tussen 2015 en 2017 zijn gestegen). Voor deze regularisaties
was bij BO2019 nog niets voorzien, terwijl er nu een bijkomende uitgave voorzien
wordt van 24.283k euro.
-

Toelichting bijstelling uitgaven i.k.v. participatietoeslagen

De kost van de selectieve participatietoeslag werd opnieuw geraamd, vertrekkende
van een meer recent populatiebestand van AHOVOKS. Het aantal rechthebbende
leerlingen bleek hoger te liggen dan het aantal dat werd meegenomen bij BO2019.
GB0-1GEF2QY-IS – VUTG
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het Vlaams Agentschap voor de
Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid. Voor meer detail wordt
verwezen naar de bespreking van de begroting van het VUTG.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0
0
99.941
0

VEK
0
0
99.941
0

99.941

99.941

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GBO-1GCFF2QY-IS
TOTAAL
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Er wordt 99.941k euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
GB0-1GCFF2QY-IS om begrotingstechnische redenen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):
Er werd 1.329k euro herverdeeld van artikel GB0-1GIF5SX-IS ter financiering van
dringende en noodzakelijke investeringen in IT.
2.5.3. GU GEÏNTEGREERD GEZINSBELEID
GB0-1GEF2UX-IS – KIND EN GEZIN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de apparaatskredieten voor kinderopvang, preventieve
gezinsondersteuning, adoptie, geïntegreerd gezinsbeleid en het Groeipakket alsook
de beleidskredieten die worden ingezet met betrekking tot kinderopvang,
preventieve gezinsondersteuning en adoptie.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
707.065
0
403
41

VEK
707.065
0
403
41

707.509

707.509

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
Naar CB0-1CBG2AB-PR
Naar GD0-1GAF2ZZ-LO
Naar GD0-1GAF2ZZ-WT
Van GB0-1GEF2MX-IS
Van GB0-1GAF2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
495
171
- 191
- 103
- 40
80
-9
403

(duizend euro)

VEK
495
171
- 191
- 103
- 40
80
-9
403

-

Er wordt 495k euro gecompenseerd van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR in
het kader gestegen bijdrage aan de pool der parastatalen voor statutaire
personeelsleden (van 41 % naar 43%);

-

Er wordt 171k euro gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PKC2TG-PR in
het kader van het sectoraal akkoord;

-

Er wordt 191k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR
voor de endogene groei i.k.v. personeel;

-

Er wordt 103k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel GD0-1GAF2ZZ-LO
voor de detachering van 2 personeelsleden vanuit Jongerenwelzijn;

-

Er wordt 40k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel GD0-1GAF2ZZ-WT
voor uitbreiding BINC-toepassing naar CKG's;
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-

Er wordt 80k euro gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GEF2MX-IS voor
de subsidie aan Opvoedingslijn en lotgenotengroepen;

-

Er wordt 9k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GAF2ZZ-WT
voor Licentiekost JURA naar Departement WVG.
Andere bijstellingen
Toename van de
gemiddelde leeftijd van
het personeel binnen
opvang baby’s en peuters
Terugdraai bijkrediet
voor weddedrift bij de
CKG’s
TOTAAL

-

(duizend euro)

VAK
105

VEK
105

- 64

- 64

41

41

Toelichting bij toename van de gemiddelde leeftijd van het personeel binnen
opvang baby’s en peuters

Er wordt een bijkrediet t.b.v. 105k euro toegekend voor de toename van de
gemiddelde leeftijd van het personeel binnen de opvang baby’s en peuters.
-

Toelichting in kader van weddedrift bij de Centra voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning

Het bijkrediet t.b.v. 64k euro dat bij BO2019 werd toegekend voor weddedrift bij
de CKG’s blijkt niet nodig te zijn in 2019. Bijgevolg wordt dit bijkrediet terug
gedraaid.
2.6. PROGRAMMA GF – VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN
IS OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËREN
2.6.1. GN KINDEROPVANG
GB0-1GFF2NX-IS – KIND EN GEZIN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze toelage is vanaf BA2019 terug te vinden op begrotingsartikel GB0-1GEF2UXIS.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
707.065
0
- 707.106
41

VEK
707.065
0
- 707.106
41

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Deze toelage is vanaf BA2019 terug te vinden op begrotingsartikel GB0-1GEF2UXIS.
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2.6.2. GQ GROEIPAKKET
GB0-1GFF2QX-IS – KIND EN GEZIN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze toelage is vanaf BA2019 terug te vinden op begrotingsartikel GB0-1GEF2QXIS.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
3.860.450
0
- 3.938.296
77.846

VEK
3.860.450
0
- 3.938.296
77.846

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Deze toelage is vanaf BA2019 terug te vinden op begrotingsartikel GB0-1GEF2QXIS.
GB0-1GFF2QY-IS – VUTG
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze toelage is vanaf BA2019 terug te vinden op begrotingsartikel GB0-1GEF2QYIS.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
100.347
0
- 100.347
0

VEK
100.347
0
- 100.347
0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Deze toelage is vanaf BA2019 terug te vinden op begrotingsartikel GB0-1GEF2QYIS.
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2.7. PROGRAMMA GG – PERSONEN MET EEN BEPERKING
2.7.1. GR PERSONEN MET EEN BEPERKING
GB0-1GGF2RX-IS
HANDICAP

–

VLAAMS

AGENTSCHAP

VOOR

PERSONEN

MET

EEN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de toelagen aan het VAPH. Voor meer detail wordt
verwezen naar de bespreking van de begroting van het VAPH.
Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het
VAPH. Het VAPH:
- streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen
met een handicap;
- treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een
handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning;
- werkt het beleid uit voor personen met een handicap op het vlak van zorg en
ondersteuning en evalueert de uitvoering ervan;
- behandelt aanvragen van personen met een handicap voor tegemoetkomingen
voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of wagen, het
persoonsvolgend budget voor meerderjarigen en begeleiding en opvang voor
minderjarigen;
- kent persoonsvolgende budgetten toe en ziet toe op de besteding ervan;
- erkent en vergunt diensten en voorzieningen die personen met een handicap
begeleiden of opvangen;
- stemt de vraag naar zorg en ondersteuning af op het aanbod via regionaal
overleg met gebruikers, diensten en voorzieningen.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
1.815.759
0
- 4.155
0

VEK
1.815.759
0
- 4.155
0

1.811.604

1.811.604

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GD0-1GAF2ZZ-LO
Naar GB0-1GEF2MX-IS
Naar GB0-1GHF2TX-IS
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
TOTAAL

VAK
- 46
- 295
- 4.104
+ 165
+ 74
+ 51
- 4.155

(duizend euro)

VEK
- 46
- 295
- 4.104
+ 165
+ 74
+51
- 4.155

-

Er wordt 46k euro eenmalig in 2019 overgeheveld naar het Agentschap
Opgroeien voor het ter beschikking stellen van een personeelslid aan het VAPH.

-

Er wordt 295k euro terug overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien nadat
er bij de BO2019 een te hoog bedrag door het Agentschap Jongerenwelzijn was
overgeheveld voor uitbreiding GES+.
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-

Er wordt 4.104k euro overgeheveld naar de Vlaamse Sociale Bescherming voor
het toekennen van een Zorgbudget ikv. het UB2019. Bij de BO2019 was het
volledige bedrag voor het uitbreidingsbeleid (UB) voor personen met een
handicap toegevoegd aan de werkingstoelage aan het VAPH, maar dit deel
wordt uitgevoerd door de VSB. Het bedrag was initieel bij de BO2019 reeds
afgesproken.

-

Er wordt vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR 165k euro overgeheveld naar het
VAPH voor de verhoging van het bijdragenpercentage aan de pool der
parastatalen verschuldigd voor de personeelsleden van het VAPH.

-

Er wordt 74k euro overgeheveld vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR voor de
endogene groei van de personeelsleden van het VAPH.

-

Er wordt 51k euro overgeheveld vanuit de provisie PG0-1PKC2TG-PR voor de
uitvoering van het sectoraal akkoord voor de personeelsleden van het VAPH.

2.8. PROGRAMMA GH – SOCIALE BESCHERMING
2.8.1. GT SOCIALE BESCHERMING
GE0-1GHF2TF-WT – MAXIMUMFACTUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Uiterlijk tot 31 december 2019 blijft de federale overheid belast om, tegen
vergoeding, de persoonlijke aandelen van de rechthebbenden voor de prestaties
die betrekking hebben op de bevoegdheden van de Gemeenschappen op een
geplafonneerde wijze te integreren in zijn maximumfactuur, tenzij de
gemeenschappen anders beslissen.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
4.098
0
0
- 210

VEK
4.098
0
0
- 210

3.888

3.888

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Groeipercentage
TOTAAL
-

VAK
- 210
- 210

(duizend euro)

VEK
- 210
- 210

Toelichting bijstelling Groeipercentage

Naar analogie met voorgaande jaren wordt een groeipercentage van 3% op de
reële uitgave van het laatst gekende jaar toegepast, hierdoor moet het krediet
zowel aan beleidszijde als aan betaalzijde met 210k euro naar beneden bijgesteld
worden.
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GE0-1GHF2TG-WT – THUIS- EN OUDERENZORGBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden
verenigingen gesubsidieerd.

een

aantal

woonzorgvoorzieningen

en

-

Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 zorgt voor het wetgevend kader voor de
subsidiëring van deze voorzieningen en verenigingen. Deze voorzieningen dragen
er toe bij dat mensen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en
woonomgeving kunnen blijven wonen: diensten voor oppashulp; diensten
maatschappelijk werk van het ziekenfonds; lokale en regionale dienstencentra;
diensten voor gastopvang; en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.
Voor de ouderenvoorzieningen betreft het volgende subsidies die vanop dit artikel
worden uitbetaald:
- de werkingssubsidies voor de dagverzorgingscentra;
- de tegemoetkoming voor de regularisatie van de projectgesco’s in de
ouderenzorg;
- de DAC-supplementen voor de woonzorgcentra;
- de subsidiëring van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 9
regionale expertisecentra.
- projectsubsidies ouderenzorg.
Vanaf 1 januari 2019 wordt het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse
sociale bescherming de basis voor de uitgaven met betrekking tot de
woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de centra voor dagverzorging.
Tegelijkertijd worden de werkingssubsidies voor centra voor kortverblijf
geïntegreerd in de basistegemoetkoming voor zorg, in uitvoering van het decreet
van 18 mei 2019. Er worden – zoals ook in 2018 gebeurde - binnen de marges van
dit krediet bijkomende RVT-erkenningen en bijkomende erkenningen voor Fforfaits dagverzorging verleend.
Daarnaast wordt op dit artikel nog budget voor zien voor
- de realisatie van bijkomende serviceflats (private en openbare projecten) met
de BEVAK-formule;
- de uitvoering van de sociale akkoorden in de woonzorg.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019
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(duizend euro)

VAK
858.939
0
- 65.257
91.183

VEK
862.322
0
- 64.230
91.172

884.865

889.264
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GB0-1GHF2TX-IS
Naar GB0-1GHF2TX-IS
Naar GB0-1GHF2TX-IS
Naar GE0-1GDF2IA-WT
Van GB0-1GHF2TX-IS
Naar GB0-1GHF2TX-IS
Van GB0-1GHF2TX-IS
Van GB0-1GHF2TX-IS
TOTAAL

VAK
- 81.403
- 223
- 220
- 115
2.406
- 2.202
0
16.500
- 64.257

(duizend euro)

VEK
- 81.403
- 199
- 198
- 115
2.406
- 1.383
162
16.500
- 64.230

-

Er wordt 16.500k euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit GB0-1GHF2TX-IS
voor de financiering van de meerkost van de hervorming van het 3de luik &
dotaties fondsen sociale maribel.

-

Er wordt 2.406k euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit GB0-1GHF2TX-IS ter
financiering van dotaties aan fondsen sociale maribel. De middelen komen ter
beschikking als gevolg van een aanpassing aan de verminderingscoëfficiënt bij
de woonzorgcentra.

-

Er wordt 81.403k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GHF2TX-IS voor
de financiering van de hervorming 3de luik, met name de invoering van het
nieuw deel “K”.

-

Er wordt 162k euro VEK gecompenseerd vanuit GB0-1GHF2TX-IS
kunnen tegemoet te komen aan betaalverplichtingen uit het verleden.

-

Er wordt 220k euro VAK en 198k euro VEK gecompenseerd naar GB0-1GHF2TXIS voor de financiering van de zware zorg via het geleidelijk uitdoven van de
ex-Gesco financiering.

-

Er wordt 223k euro VAK en 199k euro VEK gecompenseerd naar GB0-1GHF2TXIS, deze middelen worden ingezet voor bijkomende RVT. Deze middelen zijn
vrijgekomen na uitval ex-DAC.

-

Er wordt 2.202k euro VAK en 1.383k euro VEK gecompenseerd naar GB01GHF2TX-IS als correctie op een bij begrotingsopmaak 2020 voorziene
compensatie.

-

Er wordt 115k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GDF2IA-WT -115115 ICT voor het inhuren van een projectleider ICT.
Andere bijstellingen
Overschakeling van
RIZIV financiering naar
eigen financiering
Aanpassing raming
centra voor
dagverzorging
Aanpassing raming WZC
Serviceflats
Eindeloopbaan
TOTAAL

om te

(duizend euro)

VAK
93.811

VEK
93.811

- 953

- 1.782

- 11.431
0
9.756
91.183

- 10.612
-1
9.756
91.172
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-

Toelichting bijstelling Overschakeling van RIZIV financiering naar eigen
financiering

Het krediet wordt eenmalig bijgesteld met 93.811k euro VAK en VEK om een
correcte esr-matige aanrekening te kunnen doen van de afrekeningen voor
prestaties die plaatsvonden voor 2019.
-

Toelichting bijstelling aanpassing raming centra voor dagverzorging

Het krediet wordt bijgesteld met -953k euro VAK (beleidskrediet) en -1.782k euro
VEK (betaalkrediet) voor de prestaties die voor 2019 plaatsvonden in de centra
voor dagverzorging en nog door het RIZIV gefactureerd worden.
-

Toelichting bijstelling aanpassing WZC

Het krediet bijgesteld met -11.431k euro VAK (beleidskrediet) en -10.612k euro
VEK (betaalkrediet) voor de prestaties die voor 2019 plaatsvonden in de
woonzorgcentra en nog door het RIZIV gefactureerd worden.
-

Toelichting bijstelling Serviceflats

Op basis van de betaalbehoeften daalt het VEK met -1k euro.
-

Toelichting Eindeloopbaan

Om een correcte esr-matige aanrekening te kunnen doen van de afrekeningen voor
prestaties die plaatsvonden voor 2019 stijgt het krediet met 9.756k euro VAK en
met 9.756k euro VEK
GE0-1GHF2TI-WT – REVALIDATIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
De revalidatieziekenhuizen, de geïsoleerde G- (geriatrie) en Sp-diensten
(gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie), zijn integraal aan de
Gemeenschappen en Gewesten overgedragen. Voor Vlaanderen zijn dit 8
instellingen.
Onder RIZIV revalidatie-overeenkomsten dient te worden verstaan: de
overeenkomsten die door het Verzekeringscomité van het RIZIV zijn gesloten met
inrichtingen.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
292.773
0
0
- 220

VEK
292.773
0
0
- 220

292.553

292.553

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen1
Zero base berekening
TOTAAL
Vlaams Parlement

VAK
- 220
- 220

(duizend euro)

VEK
- 220
- 220

13 (2019-2020) – Nr. 2-G
-

69

Toelichting bijstelling Zero base berekening

Op basis van een zero base berekening van de uitgaven is er ten opzichte van
begrotingsopmaak 2019 een bijstelling van het krediet in min nodig van 220k euro
VAK en VEK.
GE0-1GHF2TJ-WT – GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanop dit artikel worden de initiatieven beschut wonen en de psychiatrische
verzorgingstehuizen gefinancierd.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
153.247
0
1.488
0

VEK
153.014
0
1.488
0

154.735

154.502

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GB0-1GHF2TX-IS
Naar GE0-1GDF2LA-WT
TOTAAL

VAK
1.730
- 242
1.488

(duizend euro)

VEK
1.730
- 242
1.488

-

Er wordt 1.730k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GHF2TX-IS vanuit
een overraming op de component NaH ter compensatie van een onderraming
op de component PVT.

-

Er wordt 242k euro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GE01GDF2LA-WT als gevolg van de uitdovende bedden in de psychiatrische
verzorgingstehuizen.

GB0-1GHF2TX-IS – VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)
Korte inhoud begrotingsartikel:
De
-

Vlaamse sociale bescherming bestaat momenteel uit de volgende pijlers:
Het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden (sluitingspost)
Het zorgbudget personen met een handicap
Het zorgbudget ouderen
De tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen
Het financiering voor de residentiële ouderenzorg

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de zorgverzekering):
Het zorgbudget zorgbehoevenden wordt al sinds 2002 in Vlaanderen toegekend.
Het zorgbudget zorgbehoevenden is een tegemoetkoming voor personen met een
zwaar verminderd vermogen tot zelfzorg en dit zowel voor gebruikers in
residentieel (WZC) als thuis. Dit zorgbudget heeft tot doel de kosten voor nietmedische hulp- en dienstverlening betaalbaar houden voor de gebruiker. Het
Vlaams Parlement
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zorgbudget zorgbehoevenden bedraagt € 130 per maand. Het wordt toegekend
aan personen die 35 punten of meer scoren op de Belschaal of op een gelijkgesteld
attest. Bij opname in het woonzorgcentrum of het psychiatrisch verzorgingstehuis
(PVT) wordt dit zorgbudget toegekend ongeacht de zorgzwaarte. Het bedrag kan
men vrij besteden en men hoeft geen bewijzen voor te leggen.
Het zorgbudget voor personen met een handicap (basisondersteuningsbudget):
Het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) is
een maandelijks bedrag van 300 euro dat vrij besteedbaar is en dat de gebruiker
niet moet verantwoorden. Hij kan het bedrag inzetten voor het vergoeden van
mantelzorg, voor het inkopen van (meer) reguliere dienstverlening of voor het
inkopen van rechtstreeks toegankelijke dienstverlening. De persoon met een
beperking kan zelf een op maat georganiseerde mix, vanuit de verschillende
ondersteuningsbronnen samenstellen. De regie van de zorg ligt bij de persoon met
een beperking. Dit zorgbudget wordt automatisch toegekend, er moet geen
aanvraag voor worden gedaan.
Volgende doelgroepen ontvangen een basisondersteuningsbudget:
- VAPH 1: Deze doelgroep bestaat uit de meerderjarige personen die van 30 juni
2014 tot 31 december 2015 geregistreerd stonden op centrale registratielijst
van zorgvragen en nog geen gebruik maken van niet rechtstreeks toegankelijke
zorg en ondersteuning.
- VAPH 2: Deze doelgroep bestaat uit meerderjarige personen met een handicap
die met een vraag naar een persoonsvolgend budget geregistreerd staan in
prioriteitengroep 1 of in prioriteitengroep 2, met een aanvraagdatum voor
16/10/17 en nog geen gebruik maken van niet rechtstreeks toegankelijke hulp.
Deze groep ontvangt sedert mei 2019 een BOB.
- ITP: Deze doelgroep bestaat uit minderjarige personen die op 30 juni 2015
geregistreerd waren bij de toegangspoort intersectorale jeugdhulp én die op
het moment van de toekenning van het BOB geen gebruik maken van niet–
rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning.
- Verhoogde kinderbijslag en integratietegemoetkoming: Deze doelgroep bestaat
uit personen met verhoogde kinderbijslag en personen jonger dan 26j met een
integratietegemoetkoming van minstens categorie 3 op de medisch sociale
schaal.
Het zorgbudget voor ouderen met zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden):
Het zorgbudget voor ouderen is in uitvoering van de 6 de staatshervorming
overgedragen aan de regio’s. In Vlaanderen is dit zorgbudget sinds 2017
geïntegreerd in de Vlaamse sociale bescherming.
Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt vanaf de leeftijd van 65 jaar
toegekend aan ouderen met een beperkte zelfredzaamheid en een beperkt
inkomen. De tegemoetkoming is hoger naargelang de zorgbehoevendheid hoger is
(5 categorieën). In de praktijk maken vooral ouderen met een laag pensioen
aanspraak op dit zorgbudget. Met dit zorgbudget wordt de financiële de
toegankelijkheid van langdurige en intensieve niet–medische zorg thuis of in een
instelling gefaciliteerd.
Het zorgbudget ouderen is afhankelijk van de categorie van zorgzwaarte waarin de
betrokkene ingeschaald is, van de gezinssamenstelling (alleenstaande of niet) en
van het inkomen. Op basis van deze parameters varieert de maandelijkse
tegemoetkoming tussen minder dan 50 euro per maand tot max. 583 euro per
maand. Het zorgbudget is vrij besteedbaar. Het inschalingsinstrument is de
medisch sociale schaal.
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De financiering residentiële ouderenzorg:
Dit betreft de toekenning van de tegemoetkoming voor zorg in een
woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum
aan de gebruikers via een derdebetalerssysteem. Na facturatie door de
zorgvoorzieningen aan de zorgkassen betalen de zorgkassen de tegemoetkoming
uit aan de zorgvoorzieningen.
Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkomingen moeten gebruikers
voldoen aan bepaalde afhankelijkheidscriteria. Tevens moeten zij de verschuldigde
premies voor de Vlaamse sociale bescherming voor de voorgaande jaren betaald
hebben.
Daarnaast moeten deze gebruikers verblijven in zorgvoorzieningen die erkend zijn
door de Vlaamse overheid.
Het agentschap VSB berekent voor iedere zorgvoorziening een bedrag dat deze
zorgvoorziening per gebruiker per dag kan factureren aan de zorgkas waar de
gebruiker bij is aangesloten. Hierbij houdt zij rekening met de zorgzwaarte van de
gebruikers en het tewerkgestelde personeel.
Vervolgens kan de zorgvoorziening maandelijks voor de betrokken gebruikers
factureren aan de betreffende zorgkassen.
Rekening houdend met de overgang naar een volledige digitale facturatie betaalt
het agentschap in 2019 voorschotten uit aan de voorzieningen die zullen worden
verrekend van zodra de voorzieningen effectief digitaal beginnen te factureren.
De tegemoetkoming voor mobiliteitsmiddelen:
Sinds 1/1/2019 zijn tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen een
onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Wie door chronische ziekte,
ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen,
kan via de Vlaamse sociale bescherming een mobiliteitshulpmiddel kopen of huren,
zoals een rolstoel, elektronische scooter, duw- of wandelwagen, driewielfiets. De
Vlaamse sociale bescherming betaalt een groot deel van de kosten terug.
Met de integratie in de Vlaamse sociale bescherming heeft Vlaanderen ook een
aantal eigen accenten gelegd inzake mobiliteitshulpmiddelen. Zo maken de
tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen die voorheen door het VAPH
werden uitbetaald nu ook deel uit van de VSB.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
2.533.538
0
67.516
- 37.782

VEK
2.533.538
0
66.489
- 37.781

2.563.272

2.562.246
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GE0-1GHF2TG-WT
Naar GE0-1GHF2TG-WT
Van GE0-1GHF2TG-WT
Naar GE0-1GHF2TJ-WT
Naar GE0-1GHF2TG-WT
Van GE0-1GHF2TG-WT
Van GE0-1GHF2TG-WT
Van GB0-1GGF2RX-IS
Van GE0-1GHF2TG-WT
TOTAAL

VAK
- 16.500
- 2.406
+ 81.403
- 1.730
0
+ 223
+ 220
+ 4.104
+ 2.202
67.516

(duizend euro)

VEK
- 16.500
- 2.406
+ 81.403
- 1.730
- 162
+ 199
+ 198
+ 4.104
+ 1.383
66.489

-

Er wordt 16.500k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHF2TG-WT
basisallocatie 1GD361 voor de inbreng van de onderbenutting RVT in het kader
van de hervorming van de financiering van het bovennormpersoneel.

-

Er wordt 2.406k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHF2TG-WT
t.g.v. de aanpassing van de verminderingscoëfficiënt ter financiering van
dotaties aan de fondsen sociale Maribel

-

Er wordt 81.403k euro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GHF2TG-WT van
het deel A2 (zorg) en het nieuwe deel K (ondersteunend)

-

Er wordt 1.730 euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHF2TJ-WT ten
gevolge van een overraming op de component NaH en een onderraming op de
component PVT

-

Er wordt 162k euro in VEK gecompenseerd naar GE0-1GHF2TG-WT voor
projecten in de ouderenzorg

-

Er wordt 223k euro in VAK en 199k euro in VEK gecompenseerd van GE01GHF2TG-WT voor de uitval ex-DAC ingezet voor bijkomende RVT

-

Er wordt 220k euro in VAK en 198k euro in VEK gecompenseerd van de GE01GHF2TG-WT voor de uitval ex-GESCO ingezet voor bijkomende RVT

-

Er wordt 4.104k euro in VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GGF2RX-IS
(VIPA) naar het basisonderdersteuningsbudget voor personen met een
handicap

-

Er wordt 2.202k euro in VAK en 1.383k euro in VEK gecompenseerd van GE01GHF2TG-WT als deel van de bij de BO 2019 ingeschreven compensatie die
niet geland is bij VSB vanuit budget thuis- en ouderenzorgbeleid
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Andere bijstellingen
Herraming zorgbudget
ouderen ((ex – THAB)
Herraming zorgbudget
zwaar zorgbehoevenden
Bijstelling raming aantal
woongelegenheden
WZC/CVK
Herraming gewogen
gemiddelde BTZ
Daling bezettingsgraad
WZC
Meeruitgave inning
boetes
Uitstel informaticapremie
TOTAAL

73
(duizend euro)

VAK
- 3.600

VEK
- 3.600

- 5.545

- 5.545

- 15.366

- 15.366

- 4.789

- 4.788

- 9.610

- 9.610

352

352

- 583
- 37.782

- 583
- 37.781

-

Herraming van het zorgbudget voor ouderen met zorgnood (ex-THAB): op basis
van de laatste prognoses uit de rapporteringen van de zorgkassen wordt er ten
bedrage van 3.600k euro VAK en VEK een aanpassing gedaan aan het
zorgbudget ouderen met zorgnood.

-

Herraming
van
het
zorgbudget
voor
zwaar
zorgbehoevenden
(zorgverzekering): op basis van de laatste prognoses uit de rapporteringen van
de zorgkassen wordt er ten bedrage van 5.545k euro VAK en VEK een
aanpassing gedaan aan dit zorgbudget

-

Bijstelling aantal woongelegenheden WZC/CVK
Wegens
de
bijstelling
van
het
aantal
woongelegenheden
woonzorgcentra/centra voor kortverblijf wordt er netto een aanpassing gedaan
van 15.366k euro VAK en VEK.

-

Herraming gewogen gemiddelde basistegemoetkoming zorg
Wegens
het
lagere
werkelijke
gewogen
gemiddelde
van
de
basistegemoetkoming zorg (BTZ) WZC/CVK voor integratie van deel E4 en deel
1 ten aanzien van de oorspronkelijke raming van dit gemiddelde uit de BO 2019
wordt er aanpassing met 4.789k euro VAK en 4.788k euro VEK gedaan.

-

Andere werkingsuitgaven: Wegens de voorziene additionele boetemailing in
december 2019 wordt een bijkomend krediet van 352k euro VAK en VEK
ingeschreven als meeruitgave inning boetes

-

Informaticapremies ouderenzorg en projecten: het verlenen van premies aan
zorgvoorzieningen die overschakelen van papieren facturatie naar
elektronische facturatie, in de BO 2019 begroot op 583k euro VAK en VEK,
wordt uitgesteld

-

Eigen ontvangsten VSB: deze dalen netto met 1.359k euro door enerzijds een
daling van de inkomsten uit beleggingen in de overheidssector (853 keuro) en
inkomsten uit beleggingen niet-overheid (706k euro) en anderzijds de opname
in de BA 2019 van de geraamde terugvorderingen van tegemoetkomingen
zorgbudget ouderen met zorgnood ad. 200k euro VAK en VEK

-

Begrotingssaldo: de intering bij de BA 2019 wordt op hetzelfde niveau
gehouden als bij de BO 2019 met name 148k euro VAK en VEK.
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2.9. PROGRAMMA GI – ZORGINFRASTRUCTUUR
2.9.1. GS ZORGINFRASTRUCTUUR
GB0-1GIF2SX-IS – VIPA
Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de alternatieve financiering, inclusief forfaits voor
ziekenhuizen, ouderen en personen met een handicap, de werkingstoelage van het
VIPA, de uitgaven in het kader van het klimaatfonds en het A1/A3-gedeelte van
het BFM (Budget Financiële Middelen) van de ziekenhuizen. Voor meer detail wordt
verwezen naar de bespreking van de begroting van het VIPA.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
746.271
0
- 4.304
- 14.155

VEK
746.271
0
- 2.500
- 15.959

730.312

730.312

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GBO-1GIF5SX-IS
Naar GE0-1GDF2JA-WT
TOTAAL
-

(duizend euro)

VEK
0
- 2.500
- 2.500

Er wordt 1.804k euro VAK gecompenseerd naar GB0-1GIF5SX-IS voor vrijgave
precaire (64k euro) en vrijgave ouderenforfait (1.740k euro).
Er wordt 2.500k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GDF2JA-WT ter
financiering van de meerkost vaccins. Deze middelen zijn beschikbaar binnen
het strategisch forfait door een later dan geplande ingebruikname van een
ziekenhuis.
Andere bijstellingen
Vrijgave precaire +
ouderenforfait
Strategisch forfait
Instandhoudingsforfait
A1/A3
TOTAAL

-

VAK
- 1.804
- 2.500
- 4.304

(duizend euro)

VAK
0

VEK
- 1.804

- 390
+ 7.362
- 18.627
- 11.655

- 390
+ 7.362
- 18.627
- 13.459

Toelichting “Vrijgave precaire + ouderenforfait”

Door actualisatie berekeningen minder precaire (-64k) en lagere ouderenforfaits (1.740k). Enkel bijstelling in VEK, VAK wordt gecompenseerd naar klassieke
subsidies.
-

Toelichting “Strategisch forfait”: -390 keur door actualisatie berekeningen:
o Vermindering forfait: -149k
o Vermindering index: -241k
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Toelichting “Instandhoudingsforfait”:
o Opstap forfait ten gevolge van afname BFM 2018 t.o.v. 2017: +7.838k
o Toestelfinanciering via BFM: -476k
Vanaf 2019 wordt het deel instandhoudingsforfait met betrekking tot de
toestelfinanciering dat betaald wordt via BFM overgeheveld naar de
basisallocatie voor het BFM.

-

Toelichting “A1/A3”: door actualisatie berekeningen lagere uitgave incl. 476k
toestelfinanciering

GB0-1GIF5SX-IS – VIPA
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de machtiging en de toelage klassieke financiering van
het VIPA. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting
van het VIPA.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
113.926
0
1.804
0

VEK
49.969
0
0
0

115.730

49.969

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GB0-1GIF2SX-IS
TOTAAL
-

VAK
1.804
1.804

(duizend euro)

VEK

Er wordt 1.804k euro VAK gecompenseerd van GB0-1GIF2SX-IS voor vrijgave
precaire (64k euro) en vrijgave ouderenforfait (1.740k euro).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):
Er werd 1.329k euro herverdeeld naar artikel GB0-1GEF2QY-IS ter financiering van
dringende en noodzakelijke investeringen in IT.
B. DAB’s
B.1. CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VORMING IN DE
WELZIJNSSECTOR (CICOV)
Het “Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector”
(CICOV) heeft drie doelstellingen: ontvangstfunctie voor beleidsvergaderingen,
aanmaken en verspreiden van publicaties met betrekking tot welzijn, gezondheid
en gezin en het opzetten van vormingsprogramma’s in de welzijnssector, al of niet
in samenwerking met particuliere organisaties.
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1. ONTVANGSTENARTIKELEN
1.1. PROGRAMMA GC – WELZIJN
1.2.1. BELEIDSONTWIKKELING EN –ONDERSTEUNING
GBF-2GCFABA-OW
Het CICOV beschikt over eigen inkomsten ten gevolge van de exploitatie van het
domein Groendaalheyde en van de activiteiten van de DAB. Voor het gebruik van
het domein worden 34k inkomsten geraamd. In 2019 werden er geen inkomsten
gegenereerd voor bijkomende betalende vormingsinitiatieven die gefinancierd
worden via de DAB. De ontvangsten hiervoor bedragen dan ook 0k euro.
1.2.2. ZZ GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING
GBF-2GCFAZZ-OI
Het CICOV beschikt over 3 soorten ontvangsten:
- eigen inkomsten ten gevolge van de exploitatie van het domein Groendaalheyde
en van de activiteiten van de DAB (artikel GBF-2GCFABA-OW): 34k euro;
- de niet aangewende overschotten uit voorgaand boekjaar (GBF-2GCFAZZ-OG):
51k euro;
Rekening houdend met de reële uitgaven in 2018 is het saldo gestegen tot 384k
euro.
- een toelage vanuit de algemene uitgavenbegroting (artikel GBF-2GCFAZZ-OI):
397k euro.
Gelet op de omvang van het overgedragen overschot uit voorgaande jaren beschikt
de DAB CICOV over voldoende kasmiddelen om aan de betaalverplichtingen te
kunnen voldoen. De toelage wordt daardoor beperkt tot 200k euro.
GBF-2GCFAZZ-OR
Dit artikel is noodzakelijk voor een eventuele opname van middelen uit de
opgebouwde reserve.
GBF-2GCFAZZ-OG
In functie van de resultaten van het lopende en de voorgaande boekjaren wordt
een overschot uit het voorgaande boekjaar overgedragen. Rekening houdend met
het voorziene resultaat bedraagt het overgedragen overschot 384k euro.
GBF-2GCFAZZ-OU
Dit artikel is noodzakelijk voor de verwerking van een eventueel tekort uit
voorgaand boekjaar.
2. UITGAVENARTIKELEN
2.1. PROGRAMMA GA – APPARAATSKREDIETEN
GBF-3GAF2ZZ-LO
Indien nodig kan de DAB CICOV ook personeel te werk stellen. Dit artikel is
noodzakelijk om in voorkomend geval de lonen van dat personeel te betalen.
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2.2. PROGRAMMA GC – WELZIJN
2.2.1. GB BELEIDSONDERSTEUNING
GBF-3GCF2BA-WT
Het CICOV verricht diverse werkings- en investeringsuitgaven, o.a. voor de
exploitatie van het domein Groendaalheyde, de publicatie van Weliswaar en diverse
vormingsinitiatieven. Deze uitgaven kennen eenzelfde verloop als de ontvangsten
en bedragen 431k euro.
2.2.2. ZZ GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING
GBF-3GCF2ZZ-RE
Dit artikel is noodzakelijk voor een eventuele verdere opbouw van de reserve.
GBF-3GCF2ZZ-OH
Dit artikel is noodzakelijk voor een eventuele overdracht van een tekort van het
boekjaar.
GBF-3GCF2ZZ-OV
In functie van de resultaten van het lopende en de voorgaande boekjaren wordt
een overschot naar het volgende boekjaar overgedragen. Rekening houdend met
het voorziene resultaat voor 2018 en 2019 wordt het overgedragen overschot 154k
euro.
C. IVA’S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID
C.1. ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR
PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
De totale ontvangsten nemen af van 881 637k euro bij begrotingsopmaak 2019
tot 879 588k euro bij begrotingsaanpassing 2019, ten gevolge van volgende
evoluties:
-

Overgedragen overschot van het vorige boekjaar stijgt van 78 937k euro tot
87 947k euro ten gevolge van de resultaatsverwerking 2018;

-

Klassieke investeringsdotatie blijft constant op 49 969k euro;

-

Investeringsdotatie ziekenhuizen A1-A3 daalt van 361 473k euro tot 349 151k
euro. Deze bijstelling gebeurt ten gevolge van aangepaste ramingen van het
BFM en van de verschuiving van het forfait toestelfinanciering BFM van het
instandhoudingsforfait naar deze post;

-

Investeringsdotatie revalidatieziekenhuizen A1 blijft constant op 10 365k euro;

-

Investeringsdotatie ziekenhuizen-instandhoudingsforfait stijgt van 130 431k
euro tot 131 489k euro door de verschuiving van het forfait toestelfinanciering
Vlaams Parlement
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BFM naar investeringsdotatie ziekenhuizen A1-A3 en actualisatie diverse
parameters
-

Investeringsdotatie ziekenhuizen-strategisch forfait daalt van 64 710k euro tot
61 756k euro naar aanleiding van de (gewijzigde) ingebruikname van projecten
en controle intresten 2018;

-

Er werd 5.000k euro extra toegevoegd aan de dotatie van het klimaatfonds;

-

Voor de investeringsdotatie ouderenforfait wordt het bedrag bijgesteld van 13
190 tot 11 449k euro door tragere opstart van het forfait.

1.2. UITGAVENARTIKELEN
Ten opzichte van begrotingsopmaak wijzigen volgende uitgaven:
-

Over te dragen overschot stijgt van 77 187 keuro tot 91 197 keuro;
Uitgaven ouderenforfait: zie ontvangstendotatie;
Investeringsdotatie ziekenhuizen A1-A3, instandhoudingsforfait, strategisch
forfait: zie ontvangstendotatie;
Uitgaven klassieke financiering: zie ontvangstendotatie;
Het vastleggingskrediet voor de uitgaven voor het klimaatfonds neemt toe van
8 000 keuro naar 12 475 keuro ten gevolge van bijkomende oproepen en de
kost van de potentieelscans; het vereffeningskrediet blijft constant.

C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
De totale ontvangsten van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 522.457k euro.
De werkingsdotatie (GB0-1GEF2AY-IS) betreft de belangrijkste post hierin en komt
op 471.541k euro. De stijging van de dotatie is toe te schrijven aan een evenredige
stijging van de uitgaven (zie verder).
De investeringsdotatie (GB0-1GEF5AY-IS) die de investeringen
gemeenschapsinstellingen omvat, bedraagt 9.886k euro.

aan

de

Het artikel GDF-BGEFAMA-OW, ontvangsten werking en toelagen Jeugdhulp kent
ook enkele bewegingen:
- Zo wordt in het kader van de vernieuwing van het wagenpark van de
gemeenschapsinstellingen 6k euro geboekt als ontvangst uit verkoop van
wagens.
- Voor de zakgelden binnen de gemeenschapsinstelling De Zande wordt 45k
euro in de begroting in ontvangsten en uitgaven ingeschreven. Dit betreft
een technische correctie.
- De site De Zwaan te Molderdijk 2, 2400 Mol (Gemeenschapsinstelling De
Kempen), is verkocht voor 1.143.000 euro. Dit bedrag is in maart 2019
ontvangen en wordt ingeschreven aan ontvangstenzijde van het FJW (zie
ook artikel GDF-BGEFAMA-OW). De ontvangen middelen maken deel uit aan
uitgavenzijde
van
het
infrastructuurmasterplan
van
de
gemeenschapsinstellingen voor de komende jaren.
- Een afboeking van onterecht geboekte ontvangsten in het kader van de
cofinanciering met Fedasil (1.827k euro) doet die post (artikel GDFBGEFAMA-OW) dan weer dalen met het vermelde bedrag.
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1.2. UITGAVENARTIKELEN
De totale uitgaven van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 522.457k euro. Dit is
onverdeeld in volgende belangrijkste posten.
Het artikel GDF-AGEF2MA-WT, werking en toelagen jeugdhulp is de grootste post
en bedraagt 488.049k euro.
Er is een stijging met 353k euro door het voorzien van een extra budget van 156k
euro voor weddedrift, het voorzien van een extra budget van 520k euro voor de
groei in pleegplaatsingen, internaten en SA, en HCA.
Voorts zijn er ook diverse herverdelingen doorgevoerd :
-

-

-

Voor de Conferentie Opgroeien en Ontwikkelingstrajecten die plaatsvond in
het voorjaar 2019 wordt 30k euro overgeheveld naar het werkingsbudget
van het agentschap JW.
Er wordt een bedrag van 334k euro overgeheveld vanuit de dotatie van OPZ
Geel naar dit artikel. Na overleg met Zorg en Gezondheid in het kader van
de nieuwe hulpprogramma’s outreach werd beslist om de huidige
contracten met OPZ Geel en Sleidinge op te zeggen, en het in te kantelen
in Jongerenwelzijn.
Bij de begrotingsopmaak werd 295k euro te weinig ingeschreven voor GES+
op het budget van Jongerenwelzijn. Dit wordt nu correct gezet via een
overheveling vanuit het VAPH.
Er wordt een bedrag van 37k euro overgeheveld naar artikel HB01HBA2AD-WT, Departement CJM, voor een subsidie aan de Ambrassade
voor het uitvoeren van proefprojecten jongerenwelzijn-jeugdwerk.
Om een versnelling van e-Youth in te zetten – e-Youth is het project waarbij
een platform voor gemeenschappelijke gegevens over de diverse spelers
binnen de jeugdhulp wordt opgezet – wordt 321k euro overgeheveld naar
het werkingsartikel van het agentschap JW, en 479k euro naar het
loonartikel.
Er wordt een bedrag van 80k euro overgeheveld vanuit de dotatie naar de
dotatie van K&G. het gaat om 59k euro voor de opvoedingslijn en 21k euro
voor de lotgenoten groepen.
Er wordt 50k euro overgeheveld naar de infrastructuurdotatie van het fonds
JW. Het betreft het correct zetten van de aanrekening van
investeringskosten in kader van het vervoersvervangingsplan van de
wagens in de gemeenschapsinstellingen.

Voor de investeringen en de uitrusting van de gemeenschapsinstellingen - de post
‘infrastructuur (ESR 7200)’ – wordt een betaalkrediet ingeschreven van 11.344k
euro teneinde aan de ingeschatte betaalbehoeften te kunnen voldoen.
Het vastleggingskrediet wordt vastgelegd op 14.444k euro. T.o.v. de BO 2019 is
dat een verhoging gefinancierd door de verkoop van de grond De Zwaan, door
verkoop van een deel van het autopark van de gemeenschapsinstellingen, en door
een intering op het saldo wegens de timing en goedkeuring van de projecten
actieplan Energie-efficiëntie
Tot slot, het over te dragen saldo daalt. Dit heeft te maken met een intering ten
gevolge van enerzijds een afboeking van onterecht geboekte ontvangsten in het
kader van de cofinanciering met Fedasil (1.827k euro) en 309k euro wegens de
timing en goedkeuring van de projecten actieplan Energie-efficiëntie.
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C.3. ENTITEIT VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
Het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming kent een totale ontvangst van
2.851.967k euro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in de volgende
begrotingsartikelen:
GM0-BGHFATC-OW – Ontvangsten Werking en Toelagen – Vlaamse
Sociale Bescherming – Zorgverzekering: 270.070k euro
De eigen ontvangsten dalen netto met 1.359k euro door enerzijds een daling van
de inkomsten uit beleggingen in de overheidssector (853k euro) en inkomsten uit
beleggingen niet-overheid (706k euro) en anderzijds de opname in de BA 2019
van de geraamde terugvorderingen van tegemoetkomingen zorgbudget ouderen
met zorgnood ad. 200k euro VAK en VEK
GM0-BGHFAZZ-OI – Ontvangsten Interne Stromen: 2.562.246k euro
De toelage aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming bedraagt 2.562.246k
euro.
Toelage aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming GB0-1GHF2TX-IS (luik
ZZZ): 152.429k euro – Deze toelage vormt de sluitpost van de begroting van het
agentschap.
Toelage aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming GB0-1GHF2TX-IS (luik
ZOZ): 370.076k euro. Voor verdere toelichting zie luik uitgaven GM0-AGHF2WAWT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgkassen (luik
Zorgbudget voor Ouderen met Zorgnood)
Toelage aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming GB0-1GHF2TX-IS (luik
BOB): 56.582k euro. Voor verdere toelichting zie luik uitgaven GM0-AGHF2WC-WT
- Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgkassen (luik
Basisondersteuningsbudget).
Toelage aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming GB0-1GHF2TX-IS (luik
MOHM): 76.547k euro. Voor verdere toelichting zie luik uitgaven GM0-AGHF2XAWT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Mobiliteit en
Hulpmiddelen
Toelage aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming GB0-1GHF2TX-IS (luik
Residentiële ouderenzorg): 1.906.612k keuro. Voor verdere toelichting zie luik
uitgaven GM0-AGHF2YA-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale
Bescherming – Residentiële ouderenzorg
GM0-BGHFAZZ-OG – Overgedragen saldo uit 2018: 19.651k euro
Het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2018 naar het begrotingsjaar
2019 wordt initieel geraamd op 148k euro.
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1.2. UITGAVENARTIKELEN
Het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming kent een totale uitgave van
2.851.537k euro. Deze uitgaven zijn onderverdeeld in de volgende
begrotingsartikelen:
GM0-AGHF2TA-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming
– Algemeen Beleid: 10.173k euro
Wegens de voorziene additionele boetemailing in december 2019 wordt een
bijkomend krediet van 352k euro VAK en VEK ingeschreven als meeruitgave inning
boetes
GM0-AGHF2WA-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale
Bescherming – Zorgbudget voor ouderen met zorgnood: 370.076k euro
Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood heeft tot doel ouderen met een
beperking en met een beperkt inkomen die bijkomende kosten hebben vanwege
een vermindering van de zelfredzaamheid in staat te stellen een deel van de
bijkomende kosten te financieren. Dit zorgbudget is een belangrijk instrument om:
-

aan gebruikers de mogelijkheid te geven om thuis te blijven wonen, door een
financiële ondersteuning in de kosten omwille van de moeilijkheden die ze
ondervinden in de activiteiten van het dagelijks leven;
de financiële toegankelijkheid van de woonzorgcentra voor gebruikers te
verbeteren.

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt toegekend vanaf de leeftijd
van 65 jaar, in functie van de zorgbehoevendheid, met een getrapte inschaling. De
tegemoetkoming is hoger naargelang het gebrek aan zelfredzaamheid (de score
op de schaal) hoger is. Bij het bepalen van dit zorgbudget wordt ook het inkomen
van de betrokkene of de persoon met wie hij een gezin vormt in rekening gebracht.
In de praktijk maken vooral ouderen met een laag pensioen aanspraak op dit
zorgbudget.
Het krediet blijft constant ten opzichte van begrotingsopmaak 2019.
GM0-AGHF2WB-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale
Bescherming – Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden: 411.593k euro
De Vlaamse Zorgverzekering betaalt een tegemoetkoming uit aan personen met
een zwaar verminderd vermogen tot zelfzorg. En dit zowel voor gebruikers in
residentieel, semi-residentieel of ambulant verband. Met deze tegemoetkoming wil
de Vlaamse sociale bescherming de kosten voor niet-medische hulp- en
dienstverlening betaalbaar houden voor de gebruiker. Zo staat de Vlaamse sociale
bescherming borg voor de toegankelijkheid van langdurige en intensieve niet medische zorg thuis of in een instelling.
Op basis van de laatste prognoses uit de rapporteringen van de zorgkassen wordt
er ten bedrage van 5.545k euro VAK en VEK een aanpassing in min gedaan aan dit
zorgbudget
GM0-AGHF2WC-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming
– Basisondersteuningsbudget: 56.582k euro
Het zorgbudget voor mensen met een handicap is een maandelijks bedrag van 300
euro dat vrij besteedbaar is en dat de gebruiker niet moet verantwoorden. Hij kan
het bedrag inzetten voor het vergoeden van mantelzorg, voor het inkopen van
(meer) reguliere dienstverlening of voor het inkopen van rechtstreeks
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toegankelijke dienstverlening. De persoon met een beperking kan zelf een op maat
georganiseerde mix, vanuit de verschillende ondersteuningsbronnen samenstellen.
De regie van de zorg ligt bij de persoon met een beperking.
Het krediet wordt verhoogd met 4.104k euro door een compensatie van middelen
vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.
GM0-AGHF2XA-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming
– Mobiliteit en Hulpmiddelen: 76.547k euro
Mobiliteitshulpmiddelen hebben als doel om de bewegingsfunctie van gebruikers te
ondersteunen. Als mobiliteitshulpmiddelen worden beschouwd: rolstoelen,
loophulpmiddelen, orthopedische driewielfietsen, stasystemen, zitkussens ter
preventie van doorzitwonden, modulair aanpasbare systemen ter ondersteuning
van de zithouding en onderstellen en hun aanpassingen.
Het beleid inzake mobiliteitshulpmiddelen wordt gekaderd binnen een ‘chronic care’
model, een breder zorgconcept waarin thuiszorg, zelfredzaamheidsbevordering en
participatie aan de samenleving centraal staan.
Het krediet blijft ongewijzigd.
GM0-AGHF2YA-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming
– Residentiële ouderenzorg: 1.906.612 keuro
Tegemoetkomingen woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (ESR 34.31)
Raming: 1.866.058k euro in VAK en 1.865.031k euro in VEK. De bijstelling ten
opzichte van de begrotingsopmaak worden toegelicht bij het dotatie-artikel.
Hieronder een overzicht van de verschillende bewegingen:
-

Er wordt 16.500k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHF2TG-WT
basisallocatie 1GD361 voor de inbreng van de onderbenutting RVT in het kader
van de hervorming van de financiering van het bovennormpersoneel.

-

Er wordt 2.406k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHF2TG-WT
t.g.v. de aanpassing van de verminderingscoëfficiënt ter financiering van
dotaties aan de fondsen sociale Maribel

-

Er wordt 81.403k euro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GHF2TG-WT van
het deel A2 (zorg) en het nieuwe deel K (ondersteunend)

-

Er wordt 1.730 euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHF2TJ-WT ten
gevolge van een overraming op de component NaH en een onderraming op de
component PVT

-

Er wordt 162k euro in VEK gecompenseerd naar GE0-1GHF2TG-WT voor
projecten in de ouderenzorg

-

Er wordt 223k euro in VAK en 199k euro in VEK gecompenseerd van GE01GHF2TG-WT voor de uitval ex-DAC ingezet voor bijkomende RVT

-

Er wordt 220k euro in VAK en 198k euro in VEK gecompenseerd van de GE01GHF2TG-WT voor de uitval ex-GESCO ingezet voor bijkomende RVT

-

Er wordt 2.202k euro in VAK en 1.383k euro in VEK gecompenseerd van GE01GHF2TG-WT als deel van de bij de BO 2019 ingeschreven compensatie die
niet geland is bij VSB vanuit budget thuis- en ouderenzorgbeleid
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-

Bijstelling aantal woongelegenheden WZC/CVK
Wegens
de
bijstelling
van
het
aantal
woongelegenheden
woonzorgcentra/centra voor kortverblijf wordt er netto een aanpassing gedaan
van 15.366k euro VAK en VEK.

-

Herraming gewogen gemiddelde basistegemoetkoming zorg
Wegens
het
lagere
werkelijke
gewogen
gemiddelde
van
de
basistegemoetkoming zorg (BTZ) WZC/CVK voor integratie van deel E4 en deel
1 ten aanzien van de oorspronkelijke raming van dit gemiddelde uit de BO 2019
wordt er aanpassing met 4.789k euro VAK en 4.788k euro VEK gedaan.

-

Er wordt naar aanleiding van de daling de bezettingsgraad
woonzorgcentra 9.610k euro in mindering gebracht.

in

de

Tegemoetkomingen voor centra voor dagverzorging (ESR 34.31)
Raming: 32.647k euro. Ongewijzigd t.o.v. begrotingsopmaak.
Werkingssubsidies aan de zorgkassen (luik residentiële ouderenzorg (ESR 42.90)
Raming: 8.934k euro. Ongewijzigd t.o.v. begrotingsopmaak.
GM0-AGHF2WY-IS - Interne Stromen Werking en Toelagen – Vlaamse
Sociale Bescherming – vzw Vlaamse zorgkas: 881k euro
Het krediet blijft ongewijzigd.
Raming specifieke werkingssubsidie aan de vzw Vlaamse zorgkas: 881k euro
GM0-AGHF2ZZ-OW - Over te dragen saldo naar volgend begrotingsjaar:
19.503k euro
C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
De totale ontvangsten van Kind en Gezin bedragen 4.890.745k euro.
De belangrijkste ontvangstenposten worden hieronder toegelicht.
De onverdeelde ontvangsten (ESR 0) bedragen 56.613k euro. Het betreft opnieuw
een opname uit het reservefonds t.b.v. 5.628k euro en het inschrijven van het
over te dragen resultaat van 2018 t.b.v. 50.985k euro.
De lopende ontvangsten voor goederen en diensten (ESR 1) bedragen 1.867k euro.
Deze blijven op hetzelfde niveau als bij BO2019.
De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang en adoptie (ESR 3)
worden naar beneden bijgesteld met 1.738 k euro t.o.v. BO2019. Deze bijstelling
heeft te maken met het feit dat de stijging van het gemiddeld inkomenstarief n.a.v.
de indexering ervan zich niet realiseert.
De belangrijkste ontvangsten van Kind en Gezin zijn de inkomensoverdrachten van
de sector overheid (artikel 4) ten bedrage van 4.654.711k euro.
Daarin zijn de toelagen (artikel GB0-1GEF2UX-IS en artikel GB0-1GEF2QX-IS) de
belangrijkste. Bij de BA2019 bedragen deze toelagen samen 4.645.846k euro.
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Nu worden ook de ontvangsten vanuit VUTG voor ICT- en facility-uitgaven die Kind
en Gezin realiseert voor VUTG en terugvordert bij VUTG in kaart gebracht. In 2019
worden deze ontvangsten geraamd op 3.114k euro.
Tenslotte wordt op basis van de meest recente realisaties m.b.t. convenanten met
de steden i.k.v. kinderopvang de geraamde ontvangst met 789k euro naar
beneden bijgesteld t.o.v. BO2019.
1.2. UITGAVENARTIKELEN
De totale uitgaven van Kind en gezin bedragen 4.890.745k euro.
Deze uitgaven kunnen worden onderverdeeld in volgende grote rubrieken:
-over te dragen overschot van het boekjaar:50.985k euro;
-personeelsuitgaven: 73.642k euro;
-werkings- en investeringsuitgaven: 28.557k euro;
-rente en aflossing overheidsschuld: 142k euro;
-subsidie-uitgaven: 802.123k euro;
-Toelagen Gezinsbeleid: 3.935.296k euro.
Na de Toelagen Gezinsbeleid zijn de subsidie-uitgaven het belangrijkste
uitgavenluik van de begroting van Kind en Gezin. Dit luik kan worden
onderverdeeld in volgende rubrieken:
-toelagen preventieve gezinsondersteuning: 86.186k euro;
-toelagen kinderopvang: 713.110k euro;
-toelagen adoptie: 2.825k euro;
De bewegingen in de diverse uitgavenposten weerspiegelen de bewegingen
uiteengezet bij de ontvangstenartikelen.
C.5. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN
HANDICAP
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
GH0-BGGFARC-OW ONTVANGSTEN - FINANCIERING VAN RECHTSTREEKS
TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING
Het
ontvangstenartikel
omvat
de
terugvorderingen
van
tegemoetkomingen voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

toegekende

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

10

0

0

- 10

0

0

0

0

0

De raming voor 2019 wordt bijgesteld obv. de realisatie in 2018, en aldus
verminderd met 10k euro. De afrekeningen aan de organisaties die personen met
een handicap ondersteunen gebeuren globaal per subsidie-eenheid (SE). De
terugvorderingen gebeuren evenzeer per SE. Er is derhalve geen aparte registratie
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voor terugvorderingen voor het deel RTH. Het zit vervat in de totale ontvangsten
aangerekend op GH0-BGGFARD-OW.
GH0-BGGFARD-OW
ONTVANGSTEN
–
FINANCIERING
VAN
RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

NIET

Het
ontvangstenartikel
omvat
de
terugvorderingen
van
toegekende
tegemoetkomingen voor niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (nRTH).
Het omvat zowel terugvorderingen van te veel betaalde voorschotten PVB - zowel
bij voucher besteding als cash besteding - en PAB en terugvorderingen in het kader
van wettelijke subrogatie en cumulverbod.
Daarnaast wordt het artikel ook gespijsd door de doorstorting door de
voorzieningen van een RSZ-korting die deze genieten, voor een bedrag van 7.000k
euro.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BO 2019

12.150

0

0

Bijstelling BA 2019

+ 650

0

0

12.800

0

0

BA 2019

Het krediet 2019 wordt met 650k euro tov. de BO2019 bijgesteld obv. de realisatie
in 2018, maar met enige voorzichtigheid. De RSZ-terugvorderingen vertonen een
dalende trend en het is afwachten of de hoge terugvorderingen PVB cash zich
doorzetten, dan wel of ze te maken hebben met de opstart van nieuwe budgetten.
De afrekeningen aan de organisaties die personen met een handicap ondersteunen
gebeuren globaal per subsidie-eenheid (SE). De terugvorderingen gebeuren
evenzeer per SE. Er is derhalve geen aparte registratie voor terugvorderingen voor
het deel RTH of nRTH. De terugvorderingen ikv. RTH zitten ook vervat in de totale
ontvangsten aangerekend op GH0-BGGFARD-OW.
GH0-BGGFARE-OW
ONTVANGSTEN
–
FINANCIERINGEN
ONDERSTEUNENEDE EN INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

VAN

Het ontvangstenartikel omvat de terugvorderingen van subsidies toegekend aan
organisaties (zowel gereglementeerde, semi-gereglementeerde als niet
gereglementeerde subsidies).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

300
+ 200

0
0

0
0

500

0

0

Het krediet wordt met 200k euro tov. de BO2019 bijgesteld obv. de realisatie in
2018, maar met enige voorzichtigheid daar er van uit gegaan wordt dat een aantal
relatief grote terugvorderingen éénmalig zullen zijn.
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GH0-BGGFARF-OW
ONTVANGSTEN
WERKING
BELIEDSVOORBEREIDING EN UITVOERING

EN

TOELAGEN

Het ontvangstenartikel omvat alle terugvorderingen vanuit de apparaatskredieten
en opbrengsten van verkopen van goederen en diensten.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

442

0

0

Bijstelling BA 2019

- 242

0

0

BA 2019

200

0

0

De raming voor 2019 en 2020 wordt bijgesteld obv. de realisatie in 2018 en aldus
verminderd met 242k euro.
GH0-BGGFAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
Het ontvangstenartikel betreft de werkingstoelage afkomstig van de Vlaamse
overheid voor de uitvoering van de opdrachten van het VAPH.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

1.815.759

0

0

- 4.155

0

0

1.811.604

0

0

Er wordt 46k euro eenmalig in 2019 overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien
voor het ter beschikking stellen van een personeelslid aan het VAPH.
Er wordt 295k euro terug overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien nadat er
bij de BO2019 een te hoog bedrag door het Agentschap Jongerenwelzijn was
overgeheveld voor uitbreiding GES+.
Er wordt 4.104k euro overgeheveld naar de Vlaamse Sociale Bescherming voor het
toekennen van een Zorgbudget ikv. het UB2019. Bij de BO2019 was het volledige
bedrag voor het UB voor personen met een handicap toegevoegd aan de
werkingstoelage aan het VAPH, maar dit deel wordt uitgevoerd door de VSB. Het
bedrag was initieel bij de BO2019 reeds afgesproken.
Er wordt vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR 165k euro overgeheveld naar het
VAPH voor de verhoging van het bijdragenpercentage aan de pool der parastatalen
verschuldigd voor de personeelsleden van het VAPH.
Er wordt 74k euro overgeheveld vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR voor de
endogene groei van de personeelsleden van het VAPH.
Er wordt 51k euro overgeheveld vanuit de provisie PG0-1PKC2TG-PR voor de
uitvoering van het sectoraal akkoord voor de personeelsleden van het VAPH.
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GH0-BGGFAZZ-OG OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Het artikel betreft het desgevallende gecumuleerde overschot van de begrotingen
van de voorbije jaren.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

456

0

0

+ 8.202

0

0

8.658

0

0

Het saldo werd aangepast op basis van de realisaties in 2018. Het wordt op die
manier ook overgedragen naar 2020
1.2. UITGAVENARTIKELEN
GH0-AGGF2RA-WT TOELEIDING NAAR ZORG EN ONDERSTEUNING EN
NAAR HULPMIDDELEN
Het artikel bevat de vergoedingen voor de multidisciplinaire verslagen (MDV)
uitgevoerd door de multidisciplinaire teams (MDT). De doelstelling ervan is het
objectief bepalen van de
ondersteuningsnood en de dringendheid van de
zorgbehoefte.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
4.712

VEK
4.712

- 40

- 40

4.672

4.672

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GH0-AGGF2RF-WT
TOTAAL

VAK
- 40
- 40

(duizend euro)

VEK
- 40
- 40

Bij het overstappen naar de prestatiebegroting werden de vergoedingen van de
presentiegelden aan de commissieleden van de heroverwegingscommissie (HOC)
op dit artikel gezet. De HOC is een procedure die kan ingeroepen worden als de
pmh niet akkoord is met de indicatiestelling, en kan aldus aanzien worden als een
onderdeel van de toeleiding. In de praktijk worden alle vergoedingen aan
commissies en comités vanuit Vlimpers betaald, en globaal aangerekend op de
apparaatskredieten. Daarom wordt het voorziene bedrag hiervoor - 40k euro –
opnieuw overgeheveld naar de apparaatskredieten (GH0-AGGF2RF-WT).
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GH0-AGGF2RD-WT FINANCIERING VAN NIET RECHTSTREEKS
TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING
De financiering van niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning omvat
de hoofdmoot van het totale budget van het VAPH.
Dit budget omvat enerzijds de directe financiering die betrekking heeft op de zorg
van de cliënten, zoals het Persoonlijke-Assitentiebudget (PAB) voor minderjarigen
en het Persoonsvolgend Budget (PVB) voor meerderjarigen.
Tevens bevat het budget ook de financiering van de zorg via organisaties, zoals
multifunctionele centra (MFC) voor minderjarigen, persoonsvolgende convenanten
(PVC) voor minderjarigen, intersectorale prioritaire hulpvragen (IPH) voor
minderjarigen, vergoedingen besteed aan instellingen buiten Vlaanderen,
Observatie-, diagnose en behandelingsunits (ODB-units), gespecialiseerde units
voor geïnterneerden, rechtstreekse financiering aan personen met een niet
aangeboren hersenletsel (NAH) en ondersteuning aan meerderjarige personen met
gedragsstoornissen (Ges+).
Ook de uitdovende aanvullende infrastructuursubsidies worden vergoed vanuit dit
artikel, evenals de tenlasteneming van oninvorderbare ten onrechte uitgekeerde
subsidies.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
1.553.465

VEK
1.553.465

- 295
+ 596

- 295
+ 596

1.553.766

1.553.766

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GB0-1GEF2MX-IS
TOTAAL

VAK
- 295
- 295

(duizend euro)

VEK
- 295
- 295

Er wordt 295k euro terug overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien (GB01GEF2MX-IS) nadat er bij de BO2019 een te hoog bedrag door het Agentschap
Jongerenwelzijn was overgeheveld voor uitbreiding GES+.
Kredietevolutie:
Andere bijstellingen
TOTAAL

VAK
+ 596
+ 596

(duizend euro)

VEK
+ 596
+ 596

Het budget wordt verhoogd met 596k euro omwille van een globale verhoging van
de ontvangsten, dat leidt tot het bijstellen van het uitgavenkrediet.
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GH0-AGGF2RF-LO LONEN - BELEIDSVOORBEREIDING EN UITVOERING
Op dit artikel worden de lonen van de personeelsleden van het VAPH aangerekend,
evenals de loongerelateerde kosten (RSZ, vergoeding woon-werkverkeer).
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
21.445

VEK
21.445

+ 244

+ 244

21.689

21.689

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
Naar GD0-1GAF2ZZ-LO
TOTAAL

VAK
+ 165
+ 74
+ 51
- 46
+ 244

(duizend euro)

VEK
+ 165
+ 74
+ 51
- 46
+ 244

Er wordt vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR 165k euro overgeheveld naar het
VAPH voor de verhoging van het bijdragenpercentage aan de pool der parastatalen
verschuldigd voor de personeelsleden van het VAPH.
Er wordt 74k euro overgeheveld vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR voor de
endogene groei van de personeelsleden van het VAPH.
Er wordt 51k euro overgeheveld vanuit de provisie PG0-1PKC2TG-PR voor de
uitvoering van het sectoraal akkoord voor de personeelsleden van het VAPH.
Er wordt 46k euro eenmalig in 2019 overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien
voor het ter beschikking stellen van een personeelslid aan het VAPH.
GH0-AGGF2RF-WT WERKING – BELEIDSVOORBEREIDING EN UITVOERING
Op dit artikel worden alle kosten aangerekend die verband houden met de interne
werking van het VAPH. Het gaat onder meer om de huur, elektriciteit, verwarming
evenals alle vormen van dienstverlening (telefonie, IT, …).
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
8.828

VEK
8.828

+ 40

+ 40

8.868

8.868

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
van GH0-AGGF2RA-WT
TOTAAL

VAK
+ 40
+ 40

(duizend euro)

VEK
+ 40
+ 40
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Er wordt 40k euro overgeheveld van GH0-AGGF2RA-WT. Bij het overstappen naar
de prestatiebegroting werden de vergoedingen van de presentiegelden aan de
commissieleden van de heroverwegingscommissie (HOC) op dit artikel gezet. De
HOC is een procedure die kan ingeroepen worden als de pmh niet akkoord is met
de indicatiestelling, en kan aldus aanzien worden als een onderdeel van de
toeleiding. In de praktijk worden alle vergoedingen aan commissies en comités
vanuit Vlimpers betaald, en globaal aangerekend op de apparaatskredieten.
Daarom wordt het bedrag opnieuw overgeheveld naar de apparaatskredieten.
GH0 AGGF2ZZ-PR PROVISIES
Het uitbreidingsbeleid – afkomstig van de netto-beleidsruimte – wordt initieel
ingeschreven op dit artikel en vandaar op een later ogenblik worden overgeheveld
naar de geëigende begrotingsartikelen in functie van de gekozen verdeling over de
groepen.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
92.500

VEK
92.500

- 4.104

- 4.104

88.396

88.396

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GB0-1GHF2TX-IS
TOTAAL

VAK
- 4.104
- 4.104

(duizend euro)

VEK
- 4.104
- 4.104

Vanuit het uitbreidingsbeleid wordt 4.104k euro overgeheveld naar het VSB, met
name voor het Basisondersteuningsbudget/Zorgbudget, zoals initieel voorzien.
GH0-AGGF2ZZ-OV OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET
BOEKJAAR
Het artikel betreft het overschot van het boekjaar, aangevuld met gecumuleerde
overschot van de begrotingen van de voorbije jaren
Kredietevolutie:
BO 2019

(duizend euro)

VAK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

VEK
456

+ 8.202
0

8.658

Het betreft het overgedragen resultaat van 2018 dat opnieuw wordt overgedragen
naar het volgend jaar zonder bijkomende aanwending. De aanpassing aan de
ontvangstenzijde, op basis van het werkelijk overgedragen resultaat van 2018,
wordt tevens herhaald aan de uitgavenzijde.
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E. EVA’s
E.1. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND
GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de
gegevensdeling tussen de actoren in de zorg regelt de samenstelling en de werking
van extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Samenwerking
rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg”.
Het extern verzelfstandigd agentschap vervult minstens volgende taken:
1. het ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en
goed beveiligde gegevensdeling tussen de actoren in de zorg;
2. het vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen,
standaarden en specificaties en basisarchitectuur ter ondersteuning van de visie
en strategie;
3. het beheren van het netwerk voor gegevensdeling tussen de actoren in de zorg,
zoals bepaald in artikel 25 van het decreet;
4. het vertegenwoordigen van het beleidsdomein, bevoegd voor het gezondheidsof welzijnsbeleid, in beleidsdomeinoverschrijdende overleg- en beheersorganen
voor gegevensdeling, overeenkomstig de voorwaarden, zoals vastgelegd door de
Beleidsraad van het beleidsdomein, bevoegd voor het gezondheids- of
welzijnsbeleid;
5. het sluiten van overeenkomsten;
6. het regelen van de gegevensdeling waarbij het Agentschap onder andere beslist
welke authentieke gegevensbronnen moeten worden gebruikt, met behoud van de
toepassing van artikel 3 en 4 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Voor Vlaamse authentieke
gegevensbronnen die persoonsgegevens bevatten wordt het advies van de
toezichtcommissie gevraagd;
7. het opstellen van de legislatuurrapportage van de door het Agentschap
gerealiseerde vorderingen aan het Vlaams Parlement.
Vervolgens heeft het agentschap als missie het bevorderen en regelen van de
samenwerking op het vlak van gegevensdeling, zowel tussen de actoren in de zorg
met het oog op de verbetering van de kwaliteit van zorg, als tussen actoren in de
zorg en de administratie om zorggebruikers op een administratief vereenvoudigde
wijze rechten te laten genieten die voortvloeien uit de regelgeving inzake de
Vlaamse sociale bescherming en de zorgverzekering. De missie wordt volbracht
met de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid, de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van de zorggebruikers, de zorgverleners en de
hulpverleners en met respect voor het beroepsgeheim.
Het Agentschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit
vierentwintig leden met aantoonbare deskundigheid, met inbegrip van een
voorzitter en een ondervoorzitter, en met behoud van de toepassing van artikel
18, §2, van het Kaderdecreet, daarnaast wonen ook een vertegenwoordiger van
de dienstenintegratoren eHealth en Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) de
vergaderingen met raadgevende stem bij.
Het Agentschap heeft geen eigen personeel. De diensten worden door het
personeel van het beleidsdomein WVG geleverd.
De effectieve opstart van het Agentschap gebeurde in het najaar van 2016 nadat
ook de Raad van Bestuur is samengesteld. Deze Raad van Bestuur heeft een eerste
begroting opgesteld. Voor 2017, 2018 en 2019 werd een minimale begroting
opgesteld teneinde de Raad van Bestuur toe te laten zijn activiteiten uit te bouwen.
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1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
Het Agentschap beschikt over een dotatie van 25k euro.
In functie van de resultaten van het lopende en de voorgaande boekjaren wordt
een overschot van 25k euro uit het voorgaande boekjaar overgedragen.
1.2. UITGAVENARTIKELEN
Het Agentschap beschikt over een budget van 25k euro voor uitgaven in verband
met de werking van het Agentschap en de Raad van Bestuur. Het betreft kosten
zoals verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, verzendingskosten, catering,
verplaatsingskosten, presentiegelden…
Gelet op de voorziene inkomsten en uitgaven zal een saldo van 25k euro worden
overgedragen naar het volgende boekjaar.
E.2. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN
TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID
Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van
Gezinsbeleid VUTG heeft als missie haar aanbod op die manier verzorgen dat de
gezinnen maximaal worden bijgestaan in hun uitoefening van hun recht op
toelagen i.h.k.v. gezinsbeleid. Verder onderzoekt het agentschap proactief het
recht op toelagen met het oog op een automatische rechtentoekenning en
uitbetaling waar mogelijk. Daartoe heeft het agentschap o.a. als taak al haar
kredieten beheren, efficiëntiewinsten realiseren bij de uitbetalingsactoren, een
ondersteunende rol zodat gezinnen hun rechten kunnen uitoefenen, de relevante
regelgeving operationaliseren en concretiseren, toezicht houden op de naleving
van de relevante regelgeving, een kwaliteitssysteem opzetten, instaan voor waar
mogelijk automatische rechtentoekenning, één gemeenschappelijke betaalmotor
ontwikkelen
en
uitbouwen,
de
private
uitbetalingsactoren
financieel
responsabiliseren en tenslotte klachten behandelen m.b.t. de uitbetalingsactoren.
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
Het agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader
van het Gezinsbeleid kent een totale ontvangst van 1.020.715k euro. Deze
ontvangsten zijn als volgt samengesteld:
GN0-BGEFAQX-OI – Ontvangsten Interne Stromen – Gezinsbijslagen – Kind en
Gezin: 920.774k euro
Dit artikel vertegenwoordigt de toelage die het agentschap ontvangt van Kind en
Gezin om de toelagen in het kader van het gezinsbeleid te kunnen uitbetalen.
GN0-BGEFAZZ-OI – Ontvangsten Interne Stromen: 99.941k euro
De toelage aan het agentschap bevat volgende componenten:
- Toelage werking VUTG 37.441k euro: voor toelichting zie luik uitgaven.
- Toelage werkingstoelage private uitbetalingsactoren 62.500k euro: voor
toelichting zie luik uitgaven.
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1.2. UITGAVENARTIKELEN
GN0-AGEF2QA-LO – Lonen – Gezinsbijslagen – werkingsuitgaven
gezinsbeleid: 28.029k euro
Het betreft loonkosten voor +/- 400 werknemers waarvan het overgrote deel
werknemers zijn die overkomen van het federaal agentschap Famifed.
GN0-AGEF2QA-WT – Werking en toelagen – Gezinsbijslagen –
Werkingsuitgaven gezinsbeleid: 69.135k euro
Dit artikel moet samengenomen worden met GN0-AGEF2QX-IS en wordt
besproken in totaliteit. Het totaal bestaat uit 2 onderdelen nl. 9.412k euro
werkingsuitgaven (zowel af te nemen bij interne als externe leveranciers) en
62.837k euro werkingstoelage aan de private uitbetalingsactoren.
De werkingsuitgaven bestaan uit de recurrente werkingsuitgaven voor 7.512k euro
en een éénmalige investeringskrediet van 1.900k euro. Met dit budget worden o.a.
het onderhoud en verdere ontwikkeling van het inhoudelijk randsysteem Centraal
Groeipakket-applicatie CGPA, de dagdagelijkse werking van het agentschap en de
ICT-werking van het agentschap opgevangen.
Daarnaast is er de werkingstoelage aan de private uitbetalingsactoren waarvoor
VUTG instaat. Het uitbetalingslandschap van de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid bestaat uit 1 publieke en 4 private uitbetalingsactoren die vergund
werden door Kind en Gezin. Deze laatsten ontvangen een werkingstoelage.
GN0-AGEF2QB-WT – Werking en toelagen – Gezinsbijslagen –
Werkingsuitgaven gezinsbeleid: 920.437k euro
Dit betreffen de toelagen in het kader van gezinsbeleid die toegekend worden aan
het gezinshoofd. Het betreft zowel toelagen groeipakket als de verdere toekenning
van het oude systeem van kinderbijslag. In de toelagen groeipakket zitten de
startbedragen, de maandelijkse uitkeringen zoals basisbedragen en toeslagen en
de jaarlijkse universele, selectieve en andere toelagen.
GN0-AGEF2QX-IS - INTERNE STROMEN - GROEIPAKKET - KIND EN
GEZIN: 3.114k euro
Zie GN0-AGEF2QA-WT.
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE
RECHTSPERSONEN
K.1. ENTITEIT COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
De commissies voor juridische bijstand ontvangen subsidies ten belope van 1.024k
euro.
1.1. UITGAVENARTIKELEN
De commissies voor juridische bijstand verrichten uitgaven ten belope van 1.024k
euro.

Vlaams Parlement
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K.2. ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN
BELGIË
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) kent een totale
ontvangst van 2.889k euro (7k euro meer dan voor begrotingsopmaak 2019). Deze
ontvangsten zijn onderverdeeld in de volgende rubrieken.
Artikel GK0-9GDFAIA-OW (Ontvangsten werking en toelagen – algemeen
gezondheidsbeleid – zorg- en gezondheidsbeleid algemeen) = 235k euro
(7k euro meer dan voor begrotingsopmaak 2019).
Het betreft enerzijds inkomsten uit beleggingen ten belope van 25k euro, en
anderzijds diverse ontvangsten ten belope van 210k, zowel van rechtspersonen als
van natuurlijke personen, welke ontvangsten worden aangewend voor de
toekenning van diverse prijzen.
Artikel GK0-9GDFAIY-OI (Ontvangsten interne stromen – algemeen
gezondheidsbeleid – Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten) = 4k euro.
Het betreft ontvangsten in de context van interne stromen ten belope van 4k van
de Vlaamse rechtspersoon Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten, welke ontvangsten worden aangewend voor de
toekenning van een prijs.
Artikel GK0-9GDFAZZ-OP (Ontvangsten participaties) = 2.650k euro.
Het betreft de mogelijke verkopen in het kader van het beheer van de
beleggingsportefeuille van de KAGB (inclusief de meerwaarden op de realisatie van
vlottende activa).
1.2. UITGAVENARTIKELEN
De KAGB kent een totale uitgave van 2.889k euro (7k euro meer dan voor
begrotingsopmaak 2019). Deze uitgaven zijn onderverdeeld in de volgende
rubrieken.
Artikel
GK0-1GDF2IA-WT
(Werking
en
toelagen
–
algemeen
gezondheidsbeleid – zorg- en gezondheidsbeleid algemeen) = 172k euro
(68k euro minder dan voor begrotingsopmaak 2019).
Het betreft onkosten verbonden aan het beheer van de beleggingsportefeuille en
de uitgaven voor de prijzen welke door de KAGB worden toegekend, voor een
totaalbedrag van 172k euro.
Artikel GK0-1GDF2ZZ-PA (Participaties) = 2.550k euro.
Het betreft de mogelijke aankopen in het kader van het beheer van de
beleggingsportefeuille van de KAGB. Daarnaast worden de minderwaarden op de
realisatie van vlottende activa hier ook geboekt.
Artikel GK0-1GDF2ZZ-RE (Reserves) = 167k euro (75k euro meer dan voor
begrotingsopmaak 2019).
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Er wordt 167k euro aan de reserves toegevoegd.

Vlaams Parlement

ISE OMSCHRIJVING

BELEIDSONDERSTEUNING

ARMOEDEBELEID

VRIJWILLIGERSWERK

WELZIJNSWERK

VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD

JURIDISCHE EERSTELIJNSBIJSTAND

JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT

ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEID

PREVENTIE

WOONZORG EN EERSTE LIJN

GESPECIALISEERDE ZORG

JEUGDHULP

GROEIPAKKET

PERSONEN MET EEN BEPERKING

ZORGINFRASTRUCTUUR

SOCIALE BESCHERMING

GEINTEGREERD GEZINSBELEID

ISE

GB

GC

GD
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GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GQ

GR

GS

GT

GU

900.917

4.256.261

861.377

1.727.313

4.032.123

498.944

106.792

48.628

72.929

11.786

11.581

1.024

58.064

119.463

0

17.908

6.914

ESR-BELEID

DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT

900.678

4.243.374

790.891

1.727.313

4.032.123

495.985

106.792

49.198

75.065

11.240

11.581

1.024

58.064

118.086

0

17.908

6.952

ESR-BETAAL
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