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1 Begroting 2016

1.1

Initieel goedgekeurde begroting 2016

Bij decreet van 18 december 2015 werd de initiële begroting 2016 goedgekeurd. Het verleende vastleggingskrediet bedroeg 446.771.000 euro, de ingeschreven ontvangsten werden geraamd op 621.567.000 euro en de
dotatie van de Vlaamse Gemeenschap aan het Minafonds werd vastgelegd op 258.847.000 euro.

1.2

Aangepaste begroting 2016

De initieel goedgekeurde begroting 2016 werd door het decreet van 8 juli 2016 aangepast. Na de
begrotingsaanpassing 2016 bedroeg het vastleggingskrediet 450.516.000 euro. Ten opzichte van het initieel
verleende vastleggingskrediet was dit een stijging met 3.745.000 euro.

Na deze begrotingsaanpassing werden de ingeschreven ontvangsten verhoogd tot 627.147.000 euro. Ten
opzichte van de initieel ingeschreven ontvangsten was dit een vermeerdering met 5.580.000 euro. De dotatie
van de Vlaamse Gemeenschap aan het Minafonds werd na deze begrotingsaanpassing bepaald op 259.766.000
euro. Ten opzichte van de initieel toegekende dotatie was dit een daling van 919.000 euro.

1.3

Herschikte begroting 2016

Op 1 januari 2012 is het nieuwe Rekendecreet in werking getreden. Een van de aspecten waar dit nieuwe decreet
belangrijke wijzigingen tot gevolg heeft, is de wijze van goedkeuring van herverdelingen tussen kredieten van
verschillende basisallocaties/begrotingsartikels/programma’s/entiteiten.

In het begrotingsjaar 2016 werden 12 kredietherverdelingen met betrekking tot de Minafondsbegroting
doorgevoerd. 1

1

Met de toepassing van de nieuwe aanrekeningsregels van het Rekendecreet worden de opbrengsten
aangerekend op het moment dat de verplichting tot betaling vaststaat. De term “ontvangsten” wordt in deze
tekst gebruikt om de “vastgestelde rechten” of “vorderingen” aan te duiden.
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Kredietherschikking 1: ministerieel besluit van 3 april 2016
(in euro)

VAK

VEK

LBC-3LCH2AY-IS

+300.000

-

LBC-3LCH2AR-IS

-300.000

-

Kredietherschikking 2: ministerieel besluit van 6 juni 2016
(in euro)
LBC-3LCH2AA-WT

VAK

VEK

+600.000

+600.000

Kredietherschikking 3: ministerieel besluit van 19 juli 2016
(in euro)
LBC-3LCH2AD-WT

VAK

VEK

-

-231.000

Kredietherschikking 4: ministerieel besluit van 7 november 2016
(in euro)
LBC-3LCH2AC-WT

VAK

VEK

-

-487.000

Kredietherschikking 5: ministerieel besluit van 9 december 2016
(in euro)

VAK

VEK

LBC-3LCH2AR-IS

-3.460.000

-

LBC-3LCH2AF-WT

+3.460.000

-

Kredietherschikking 6: ministerieel besluit van 20 december 2016
(in euro)
LBC-3LCH2AA-WT

VAK

VEK

+50.000

-

Kredietherschikking 7: ministerieel besluit van 20 december 2016
(in euro)
LBC-3LCH2AF-WT

VAK

VEK

-460.000

-

Kredietherschikking 8: ministerieel besluit van 20 december 2016
(in euro)

VAK

VEK

LBC-3LCH2AY-IS

+1.853.000

-

LBC-3LCH2AF-WT

-1.853.000

-

Kredietherschikking 9: ministerieel besluit van 20 december 2016
(in euro)

VAK

VEK

LBC-3LCH2AA-WT

-

2.000

LBC-3LCH2AC-WT

-

25.000

LBC-3LCH2AG-WT

-

48.000
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Kredietherschikking 10: ministerieel besluit van 21 december 2016
(in euro)

VAK

VEK

LBC-3LCH2AC-WT

-

-1.000.000

LBC-3LCH2AF-WT

-

+1.250.000

LDC-3LCH2AF-WT

-

-250.000

Kredietherschikking 11: ministerieel besluit van 23 december 2016
(in euro)

VAK

VEK

-

-400.000

LBC-3LCH2AL-WT

Kredietherschikking 12: ministerieel besluit van 23 december 2016
(in euro)

VAK

VEK

LBC-3LCH2AC-WT

138.000

-

LBC-3LCH2AG-WT

-27.000

-

LBC-3LCH2AQ-IS

-92.000

-

LBC-3LCH2AP-IS

-60.000

-

Tabel: Initiële en aangepaste begroting 2016: Vorderingen (in euro)
BA

OMSCHRIJVING

INITIEEL

AANGEPAST*

62.133.000

62.133.000

55.880.000

59.037.000

2.626.000

2.087.000

2.038.000

2.038.000

8.315.000

8.315.000

1.855.000

3.105.000

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC-2LCHAAO-OW

Ontvangsten werking en toelagen – Afvalstoffen- en materialenbeleid

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC-2LCHAAD-OW

Ontvangsten werking en toelagen – Integraal waterbeleid

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC-2LCHAAJ-OW

Ontvangsten werking en toelagen – Mestbeleid

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
LBC-2LCHAAF-OW

Ontvangsten werking en toelagen – Biodiversiteitsbeleid

NV Vlaamse Milieuholding (VMH)
LBC-2LCHAAA-OW

Ontvangsten werking en toelagen - Slagkrachtige Overheid:
Beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en
beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
LBC-2LCHAAA-OW

Ontvangsten werking en toelagen - Slagkrachtige Overheid:
Beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en
beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur

DAB Minafonds
LBC-2LCHAZZ-OG

Overgedragen Saldo

229.873.000

230.666.000

LBC-2LCHAZZ-OI

Ontvangsten Interne Stromen

258.847.000

259.766.000

621.567.000

627.147.000

Totaal vorderingen
* na laatste begrotingscontrole en laatste kredietherschikking
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Tabel: Initiële en aangepaste begroting 2016: Uitgaven (in euro)
BA

OMSCHRIJVING

INITIEEL

AANGEPAST*

VAK

VEK

VAK

VEK

970.000

970.000

1.219.000

1.420.000

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC-3LCH2AE-WT

Werking en toelagen – Beleid Bodem en Natuurlijke
Rijkdommen

LBC-3LCH2AO-WT

Werking en toelagen – Afvalstoffen- en materialenbeleid

18.676.000

18.142.000

15.400.000

14.866.000

LBC-3LCH2AV-IS

Interne Stromen - Openbare Afvalmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest (OVAM)

36.535.000

38.459.000

36.286.000

38.210.000

138.169.000

76.318.000

138.619.000

78.042.000

156.000

156.000

156.000

156.000

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC-3LCH2AD-WT

Werking en toelagen – Integraal Waterbeleid

LBC-3LCH2AW-IS

Interne Stromen - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC-3LCH2AJ-WT

Werking en toelagen - Mestbeleid

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

LBC-3LCH2AK-WT

Werking en toelagen - Plattelandsbeleid

3.448.000

3.448.000

3.448.000

3.448.000

LBC-3LCH2AL-WT

Werking en toelagen – Partnerschappen via
beheersovereenkomsten

9.540.000

9.540.000

9.540.000

9.140.000

LBC-3LCH2AY-IS

Interne Stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

17.873.000

19.734.000

19.496.000

21.366.000

LBC-3LCH2AR-IS

Interne Stromen - VLM – Gebruikersschade en
kapitaalschade

3.460.000

1.185.000

0

1.185.000

0

0

0

0

2.558.000

3.558.000

3.208.000

3.860.000

718.000

718.000

718.000

718.000

9.423.000

10.935.000

9.561.000

10.935.000

NV Vlaamse Milieuholding (VMH)
LBC-3LCH2AI-WT

Werking en toelagen - Klimaatbeleid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

LBC-3LCH2AA-WT

LBC-3LCH2AB-WT
LBC-3LCH2AC-WT

Werking en toelagen – Slachtkrachtige Overheid:
beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie,
beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld
Leefmilieu en Natuur
Werking en toelagen - Slachtkrachtige Overheid:
Internationaal Milieu- en Natuurbeleid
Werking en toelagen - Slachtkrachtige Overheid:
Partnerschappen Leefmilieu- en Natuurbeleid

LBC-3LCH2AG-WT

Werking en toelagen – Beleid Lokale Leefkwaliteit

638.000

638.000

611.000

658.000

LBC-3LCH2AH-WT

Werking en toelagen – Beleid Open Ruimte

901.000

901.000

901.000

901.000

LBC-3LCH2AM-WT

Werking en toelagen - Luchtbeleid

0

60.000

0

60.000

141.684.000

141.684.000

146.043.000

146.043.000

253.000

253.000

161.000

253.000

62.000

62.000

2.000

62.000

-

229.873.000

-

231.334.000

LBC-3LCH2AN-WT
LBC-3LCH2AQ-IS
LBC-3LCH2AP-IS

Werking en toelagen – Integraal Waterbeleid - Overdracht
aan de Openbare Waterdistributienetwerken
Interne Stromen - Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen (AGIV)
Interne Stromen - Fonds Flankerend Economisch Beleid
(HERMESFONDS)

DAB Minafonds
LBC-3LCH2ZZ-OV

Over te dragen saldo

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
LBC-3LCH2AF-WT

Werking en toelagen - Biodiversiteitsbeleid

55.481.000

56.261.000

58.921.000

55.238.000

LDC-3LCH2AF-WT

Werking en toelagen - Biodiversiteitsbeleid

4.026.000

4.026.000

4.001.000

4.001.000

446.771.000

621.567.000

450.516.000

624.096.000

Totaal uitgaven
* na laatste begrotingsaanpassing en laatste kredietherschikking
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2 Vorderingen
2.1

Gerealiseerde vorderingen

In onderstaande tabel wordt per begrotingsartikel een overzicht gegeven van de vorderingen en dit ten opzichte
van de ingeschreven middelen in de begroting 2016 (na laatste begrotingsaanpassing).

Tabel: Ingeschreven en gerealiseerde vorderingen in 2015 (in euro)
BA

OMSCHRIJVING

BEDRAG

GEREALISEERD

%

62.133.000,00

54.883.138,94

88,33%

59.037.000,00

70.631.268,42

119,64%

2.087.000,00

2.761.405,99

132,31%

2.038.000,00

1.971.024,10

96,71%

8.315.000,00

8.315.000,00

100,00%

3.105.000,00

2.541.132,87

81,84%

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Ontvangsten werking en toelagen – Afvalstoffen- en
materialenbeleid
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC-2LCHAAO-OW

LBC-2LCHAAD-OW

Ontvangsten werking en toelagen – Integraal waterbeleid

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC-2LCHAAJ-OW

Ontvangsten werking en toelagen - Mestbeleid

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
LBC-2LCHAAF-OW

Ontvangsten werking en toelagen - Biodiversiteitsbeleid

NV Vlaamse Milieuholding (VMH)
Ontvangsten werking en toelagen - Slagkrachtige Overheid:
Beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie,
LBC-2LCHAAA-OW
beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld
Leefmilieu en Natuur
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

LBC-2LCHAAA-OW

Ontvangsten werking en toelagen - Slagkrachtige Overheid:
Beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie,
beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld
Leefmilieu en Natuur

DAB Minafonds
LBC-2LCHAZZ-OG

Overgedragen Saldo

230.666.000,00

0,00

-

LBC-2LCHAZZ-OI

Ontvangsten Interne Stromen

259.766.000,00

259.766.000,00

100,00%

LBC-2LCHAZZ-OW

Ontvangsten Werking en Toelagen

0,00

0,00

-

627.147.000,00

401.750.655,35

64,06%

Totaal vorderingen
* na laatste begrotingscontrole en laatste kredietherschikking

De netto-realisatiegraad (percentage vorderingen ten opzichte van de ingeschreven middelen, exclusief het
overgedragen saldo) bedraagt 101,33%.

2.2

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
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2.2.1 Begrotingsartikel LBC-2LCHAAO-OW: Afvalstoffen- en materialenbeleid (ontvangsten werking en
toelagen).

Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC004 3670

52.607.000

47.993.284,57

91,23%

LBC LC006 3670

3.526.000

250.000,00

7,09%

LBC LC017 3690

6.000.000

6.639.854,37

110,66%

Totaal Begrotingsartikel

61.133.000

54.883.138,94

88,33%

Basisallocatie LBC LC004 3670

De inning van de heffingen gebeurt op basis van het decreet betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011. De heffingsplichtigen zijn de uitbaters van
afvalverwijderings/verwerkingsinrichtingen, alsook de overbrengers van afvalstoffen geproduceerd in het
Vlaams Gewest met het oog op het verwerken ervan buiten het Vlaams Gewest. De inning van de heffing vindt
eenmaal per kwartaal plaats. Voor het vierde kwartaal dient in december een voorschot betaald te worden dat
2/3 van het gemiddelde kwartaalbedrag bedraagt.

In 2016 werden reëel nieuwe vorderingen geboekt voor een (netto)totaal bedrag van 47.993.285 euro. Er
werden nieuwe vorderingen (inclusief intresten en boeten) gecreëerd voor een bedrag van 51.396.938 euro. De
annulaties (inclusief intresten en boeten) bedroegen in totaal 1.285.635 euro en er waren uitzonderlijke
opbrengsten voor een bedrag van 191.884 euro. Daarnaast werden nog openstaande vorderingen voor een
totaal bedrag van 2.309.902 euro naar dubieuze vorderingen geboekt.
De inkomsten op kasbasis voor 2016 bedroegen 48.982.891 euro op niveau MINA-fonds.

Basisallocatie LBC LC006 3670

Op grond van artikel 13, §1, 12° van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van
verpakkingsafval van 4 november 2008 moet FOST Plus vanaf 2009 jaarlijks 0,50 euro per inwoner of na
indexering 0,55 eurocent per inwoner in 2016 aan het Vlaamse Gewest ter beschikking stellen voor het beleid
rond verpakkingsafval. Voor 2016 werd het totale bedrag geraamd op 3.526.000 euro. Op grond van het decreet
van 19 december 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het
beheer van verpakkingsafvalstoffen, zoals gewijzigd door het programmadecreet van december 2009, wordt op
basis van een werkprogramma het deelbedrag bepaald dat gestort wordt in het MINA-fonds. Tweemaal per jaar
wordt in overleg met FOST Plus bepaald welk bedrag effectief in het Mina-fonds wordt gestort om subsidies te
verlenen aan lokale besturen. In 2016 bedroeg dit bedrag 250.000 euro wat integraal werd besteed aan
investeringen in veegvuilwagens, containerparken en ondergrondse selectieve inzamelsystemen.

De

realisatiegraad bedraagt in werkelijkheid 100%.
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Via de heffing dragen de erkende organismen voor huishoudelijk verpakkingsafval (momenteel alleen FOST Plus)
bij tot de financiering van het beleid van de gewesten inzake de preventie en het beheer van verpakkingsafval.
Dit beleid kan onder meer betrekking hebben op: de preventie van verpakkingsafval; de strijd tegen de
aanwezigheid van verpakkingen in het zwerfvuil; Research & Development om de kwaliteit van de verpakkingen
en met name hun recycleerbaarheid te verbeteren; de verbetering van de resultaten en/of de kwaliteit van de
selectieve inzamelingen; de niet-selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval.

Basisallocatie LBC LC017 3690

Diverse belastingen en heffingen - De beheersorganismen Recupel en Bebat hebben in het verleden grote
reserves opgebouwd. In 2015 werd een heffing ingevoerd op deze reserves teneinde deze sneller af te bouwen.
In 2016 werd er via deze heffing een bedrag van 6.639.854,37 euro geïnd.

2.3

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

2.3.1 Begrotingsartikel LBC-2LCHAAD-OW: Integraal waterbeleid (ontvangsten werking en toelagen).

Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC005 3670

34.806.000

46.411.545,85

133,34%

LBC LC009 3670

24.231.000

24.219.722,57

99,95%

Totaal Begrotingsartikel

59.037.000

70.631.268

119,64%

Basisallocatie LBC LC005 3670

De meeropbrengst voor de heffing op de waterverontreiniging is te wijten aan verschillende oorzaken: een
herstel van de economie, een verminderde aftrek van de bovengemeentelijke bijdrage en/of vergoeding en
tenslotte aan de vlotte ingebruikname van het digitale aangifteloket heffingen.

Basisallocatie LBC LC009 3670

De raming van de heffing op de winning van grondwater benadert de realisatie zeer sterk.

2.4

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

2.4.1 Begrotingsartikel LBC-2LCHAAJ-OW: Mestbeleid (ontvangsten werking en toelagen).
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Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC010 3670

2.087.000

2.761.405,99

132,31%

Totaal Begrotingsartikel

2.087.000

2.761.406

132,31%

Basisallocatie LBC LC010 3670

In 2016 werden er nieuwe vorderingen gecreëerd voor een bedrag van 3.826.969 euro. Van deze vorderingen
werd er 369.196 euro geannuleerd. De netto creatie van nieuwe vorderingen in 2016 bedraagt hierdoor
3.457.773 euro.
Alle openstaande vorderingen eind 2016 worden als dubieus beschouwd. De netto vorderingen uitgeschreven
in 2016 worden gecorrigeerd met (een gedeelte van) de ontvangsten en annulaties van de dubieuze vorderingen
eind 2015 en met de oninbare bijkomende dubieuze vorderingen vanaf 2016. Deze correctie voor 2016 bedraagt
ongeveer 0,7 miljoen euro.
Het effectieve gerealiseerde cijfer voor 2016 komt zo uit op bijna 2,8 miljoen euro, wat neerkomt op een
realisatiegraad van 132,31%. Het opleggingsbedrag van een aantal boetes werd onderschat. Dit verklaart de
hoge realisatiegraad.

2.5

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

2.5.1 Begrotingsartikel LBC-2LCHAAF-OW: Biodiversiteitsbeleid (ontvangsten werking en toelagen).

Ingeschreven

Reëel gevorderd

LBC LD003 1612

40.000

27.383,76

68,46%

LBC LD001 2820

5.000

22.883,00

457,66%

LBC LD002 3670

1.988.000

1.920.757,34

96,62%

LBC LD004 7720

5.000

0,00

0,00%

2.038.000

1.971.024,10

96,71%

Totaal Begrotingsartikel

Gerealiseerd (%)

Basisallocatie LBC LD003 1612

Op deze basisallocatie worden diverse vorderingen geboekt die niet op andere basisallocaties van de
middelenbegroting kunnen aangerekend worden. Het betreft een brede waaier van ontvangsten gaande van het
terugstorten van een onroerende voorheffing, notaris en hypotheekkosten en andere diverse terugbetalingen.

Basisallocatie LBC LD001 2820

Het betreft de ontvangsten uit de vervreemding van onroerende goederen. Dergelijke vervreemdingen
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gebeuren bijvoorbeeld voor de realisatie van werken van openbaar nut, zoals de aanleg van een fietspad. De
ontvangsten uit de vervreemding en ruil van onroerende goederen bedroegen in 2016 meer dan in de vorige
jaren.

Basisallocatie LBC LD002 3670

De reglementaire basis van de ontvangst is het jachtdecreet (artikel 17) en het besluit van de Vlaamse Regering
van 18 januari 1995 (artikel 13) betreffende de organisatie van het jachtexamen. De inkomsten zijn afkomstig
uit de verkoop van jachtverloven en de inschrijvingsgelden voor deelname van kandidaat‐jagers aan het
jachtexamen. De ontvangsten lagen in lijn met de verwachtingen.

Basisallocatie LBC LD004 7720

Het betreft diverse ontvangsten, die niet vooraf geprogrammeerd zijn en waarvan vooraf ook geen bedragen
gekend zijn. Er waren in 2016 geen ontvangsten.

2.6

NV Vlaamse Milieuholding (VHM)

2.6.1 Begrotingsartikel LBC-2LCHAAA-OW (ontvangsten werking en toelagen).

Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC003 2820

8.315.000

8.315.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

8.315.000

8.315.000

100,00%

Basisallocatie LBC LC003 2820

In het begrotingsjaar 2016 werd een dividend gevorderd en ontvangen op basisallocatie LBC LC003 2820.

2.7

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

2.7.1 Begrotingsartikel LBC-2LCHAAA-OW: Slagkrachtige overheid: beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie,
beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld leefmilieu en natuur (ontvangsten werking en
toelagen).
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Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC001 1612

355.000

945.055,08

266,21%

LBC LC008 3670

500.000

376.524,24

75,30%

LBC LC014 3810

2.250.000

2.101.238,58

93,39%

Totaal begrotingsartikel

3.105.000

3.422.818

110,24%

Basisallocatie LBC LC001 1612

De diverse ontvangsten kunnen betrekking hebben op de verkoop van publicaties, de terugbetaling van teveel
betaalde uitgaven,….. In 2015 werd er een bedrag van 945.055,08 euro gevorderd aan diverse ontvangsten. Het
overgrote deel daarvan had te maken met de terugstorting binnen Vlaamse Programma voor
Plattelandsontwikkeling (PDPO).

Basisallocatie LBC LC008 3670

De afdeling Milieuvergunningen heeft in het begrotingsjaar 2016 voor 376.524,24 euro aan VLAREM
dossiertaks en dossierrechten GGO’s gevorderd.

Basisallocatie LBC LC014 3810

AMMC heeft in 2016 voor een totale waarde van 2.208.378,16 euro aan boetebeslissingen opgelegd. Ten
gevolge van correcties op vorderingen uit voorgaand begrotingsja(a)r(en) wordt het begrotingsjaar 2016
afgesloten met een vorderingsbedrag ter waarde van 2.101.238,58 euro. Dit zijn, naast de correcties ten
gevolge van faillissementen, insolvabiliteit, etc., de dossiers waarbij het gaat om boetebeslissingen
(vorderingen) opgemaakt in eind 2015, waarna een beroepsprocedure bij het Milieuhandhavingscollege
(MHHC) werd gestart en waarbij het MHHC in 2016 een uitspraak heeft gedaan die tot gevolg had dat een deel
van de geldboete niet moet betaald worden.

2.8

DAB Minafonds

2.8.1 Begrotingsartikel LBC-2LCHAZZ-OG: Overgedragen saldo.

Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC002 082

230.666.000

0,00

0,00%

Totaal begrotingsartikel

230.666.000

0,00

0,00%
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Basisallocatie LBC LC002 0821

De decretale basis van deze ontvangst is terug te vinden onder artikel 3 §11 van het decreet van 23 januari 1991
tot oprichting van het Minafonds. Het initieel ingeschreven bedrag in de begroting 2016 was een raming terwijl
het effectieve geconsolideerde saldo 230.666.000 euro bedroeg.

2.8.2 Begrotingsartikel LBC-2LCHAZZ-OI: Ontvangsten interne stromen.

Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC013 6611

259.766.000

259.766.000,00

100,00%

Totaal begrotingsartikel

259.766.000

259.766.000

100,00%

Basisallocatie LBC LC013 6611

De decretale basis voor de dotatie is terug te vinden in artikel 3 §6 van het decreet van 23 januari 1991 tot
oprichting van het Minafonds. De dotatie aan het Minafonds bedroeg 259.766.000 euro in het begrotingsjaar
2016.

14

3 Vastleggingen en ordonnanceringen in 2016
3.1

Overzicht gerealiseerde vastleggingen en ordonnanceringen

In onderstaande tabel wordt per begrotingsartikel een overzicht gegeven van de gerealiseerde vastleggingen en
ordonnanceringen en dit ten opzichte van de ingeschreven kredieten in de begroting van 2016 (na laatste
begrotingsaanpassing en laatste kredietherschikking).

Tabel: Ingeschreven en gerealiseerde uitgaven in 2016 (in euro)
BA

Omschrijving

VAK

VL

%

VEK

ORD

%

1.219.000

1.218.599,53

99,97%

1.420.000

1.419.353,28

99,95%

15.400.000

15.400.218,72

100,00%

14.866.000

14.865.340,38

100,00%

36.286.000

36.286.00,00

100,00%

36.286.000

33.269.117,17

87,07%

138.619.000

138.614.003,15

100,00%

78.042.000

60.683.463,59

77,76%

156.000

156.000,00

100,00%

156.000

56.447,33

36,18%

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC-3LCH2AE-WT

LBC-3LCH2AO-WT

Werking en toelagen – Beleid Bodem en
Natuurlijke Rijkdommen
Werking en toelagen – Afvalstoffen- en
materialenbeleid
Interne

LBC-3LCH2AV-IS

Stromen

-

Openbare

Afvalmaatschappij voor het Vlaamse
Gewest (OVAM)

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC-3LCH2AD-WT

LBC-3LCH2AW-IS

Werking

en

toelagen

–

Integraal

Waterbeleid
Interne

Stromen

-

Vlaamse

Milieumaatschappij (VMM)

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC-3LCH2AJ-WT

Werking en toelagen - Mestbeleid

2.200.000

2.200.000,00

100,00%

2.200.000

2.200.000

100,00%

LBC-3LCH2AK-WT

Werking en toelagen - Plattelandsbeleid

3.448.000

3.444.411,58

99,90%

3.448.000

3.444.411,58

99,90%

9.540.000

9.540.000,00

100,00%

9.140.000

8.957.328,51

98,00%

19.496.000

19.427.153,55

99,65%

21.366.000

15.099.690,27

70,67%

0

0,00

0,00%

1.185.000

0,00

0,00%

0

0,00

-

0

0,00

-

3.208.000

3.179.604,19

99,11%

3.860.000

3.297.578,68

85,43%

718.000

686.381,89

95,60%

718.000

641.942,22

89,43%

LBC-3LCH2AL-WT

LBC-3LCH2AY-IS

LBC-3LCH2AR-IS

Werking en toelagen – Partnerschappen
via beheersovereenkomsten
Interne

Stromen

-

Vlaamse

Landmaatschappij (VLM)
Interne

Stromen

-

VLM

–

Gebruikersschade en kapitaalschade

NV Vlaamse Milieuholding (VMH)
LBC-3LCH2AI-WT

Werking en toelagen - Klimaatbeleid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Werking en toelagen – Slachtkrachtige
Overheid:
LBC-3LCH2AA-WT

beleidsvoorbereiding,

beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing
en

beleidsuitvoering

beleidsveld

Leefmilieu en Natuur
Werking en toelagen - Slachtkrachtige
LBC-3LCH2AB-WT

Overheid: Internationaal Milieu- en
Natuurbeleid
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Werking en toelagen - Slachtkrachtige
LBC-3LCH2AC-WT

Overheid: Partnerschappen Leefmilieu-

9.561.000

9.470.774,29

99,06%

10.935.000

9.208.858,74

84,21%

611.000

610.106,85

99,85%

658.000

656.508,47

99,77%

901.000

623.182,20

69,17%

901.000

898.404,92

99,71%

0

0,00

-

60.000

59.853,25

100,00%

146.043.000

146.043.000,00

100,00%

146.043.000

146.043.000,00

100,00%

161.000

161.000,00

100,00%

253.000

161.000,00

63,64%

2.000

971,88

48,59%

62.000

971,88

1,57%

0,00

0,00

-

231.334.000

0,00

-

58.921.000

58.724.079,44

99,67%

55.238.000

54.977.145,64

99,53%

4.001.000

4.006.681,06

99,52%

4.001.000

3.769?877,46

94,21%

450.516.000

449.792.168,33

99,84%

624.096.000

359.710.293,37

57,64%

en Natuurbeleid
LBC-3LCH2AG-WT

LBC-3LCH2AH-WT
LBC-3LCH2AM-WT

Werking en toelagen – Beleid Lokale
Leefkwaliteit
Werking en toelagen – Beleid Open
Ruimte
Werking en toelagen - Luchtbeleid
Werking

LBC-3LCH2AN-WT

en

toelagen

–

Integraal

Waterbeleid - Overdracht aan de
Openbare Waterdistributienetwerken
Interne Stromen -

LBC-3LCH2AQ-IS

Geografische

Agentschap voor

Informatie

Vlaanderen

(AGIV)
Interne Stromen -

LBC-3LCH2AP-IS

Fonds Flankerend

Economisch Beleid (HERMESFONDS)

DAB Minafonds
LBC-3LCH2ZZ-OV

Over te dragen saldo

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
LBC-3LCH2AF-WT

LDC-3LCH2AF-WT

Werking

en

toelagen

-

toelagen

-

Biodiversiteitsbeleid
Werking

en

Biodiversiteitsbeleid

Totaal uitgaven

De netto-realisatiegraad (percentage betalingen ten opzichte van het totale vereffeningskrediet, exclusief het
overgedragen saldo) bedraagt 98,54%.

3.2

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

3.2.1 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AE-WT: Beleid bodem en natuurlijke rijkdommen (werking en toelagen).

VAK
LBC LC013 3122

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

1.219.000,00

1.218.599,53

99,97%

0,00

25.836,11

0%

LBC LC090 5112*
VAK - Budget 2016
VAK - Vrijgave Budget < 2016

202.157,62

176.321,50

87,22%

1.219.000,00

1.218.599,53

99,97%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC013 3122

1.219.000,00

1.218.599,53

99,97%

LBC LC090 5112*

201.000,00

200.753,75

99,88%

1.420.000,00

1.419.353,28

99,95%

Totaal Begrotingsartikel

VEK

Totaal Begrotingsartikel
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Basisallocatie LBC LC013 3122

Subsidie voor Vlabotex vzw ter ondersteuning van haar werking als bodemsaneringsorganisatie. Vlabotex vzw
neemt in de eerste plaats de verplichting over tot het opstellen van het individueel bodempreventie- en
bodembeheersplan (BPBP) van de exploitant, mits deze hiervoor een overeenkomst sluit met Vlabotex vzw. In
dit geval wordt een sectoraal BPBP opgesteld door de bodemsaneringsorganisatie.

Daarnaast kunnen (voormalige) exploitanten of eigenaars een overeenkomst sluiten met Vlabotex vzw. Hierdoor
zal Vlabotex vzw de bodemsanering voor de verontreiniging met droogkuisproducten die als historisch
(verontreiniging die ontstaan is voor 29 oktober 1995) te beschouwen is, uitvoeren voor een forfaitaire jaarlijkse
bijdrage gedurende 30 jaar. De jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Overheid is gelijk aan de som van de jaarlijkse
bijdragen die Vlabotex voor dat jaar ontvangen heeft van haar leden voor de als historisch te beschouwen
bodemverontreiniging met droogkuisproducten. Hiermee wordt een solidarisering binnen de aangeduide sector
beoogd en wordt een spreiding van de kosten van de bodemsanering doorheen de tijd mogelijk gemaakt.
In 2016 bedroeg de subsidie 1.218.599,53 euro.

Basisallocatie LBC LC090 5112*.

Binnen het FFEU 2007 werden voor het project "brownfields voor OVAM" (2007/03) middelen voorzien voor de
sanering van de terreinen van Carcoke te Brugge. De voorziene middelen (10 mio EUR) zijn nagenoeg volledig
opgebruikt in de geplande aannemingsopdrachten. Een restbedrag van 24.836,12 euro stond nog open en dit
encours werd in 2016 ingekanteld en uitbetaald vanuit het Minafonds.

Binnen het FFEU 2008 werden voor het project "brownfields voor OVAM" (2008/03) middelen voorzien voor de
sanering van de terreinen van Carcoke te Brugge én de sanering van de Balmatt-site te Mol. De voorziene
middelen voor Carcoke zijn volledig opgebruikt voor de geplande aannemingsopdrachten. De sanering van
Balmatt is later opgestart dan voorzien, waarbij de voorziene middelen niet volledig zijn opgebruikt. In 2015 zijn
de resterende middelen ter waarde van 987.176,97 euro herbestemd naar de opdracht 'verwijdering en
verwerking van gronden die zijn vrijgekomen bij de sanering van het 'Zijdelings Vaartje' voor de sanering van
Carcoke te Brugge. Een restbedrag van 176.321,5 euro stond nog open en dit encours werd in 2016 ingekanteld
en uitbetaald vanuit het Minafonds.

3.2.2 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AO-WT: Afvalstoffen- en materialenbeleid (werking en toelagen).

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC012 3121

VAK

8.150.000,00

8.149.999,00

100,00%

LBC LC025 3300

808.000,00

808.000,00

100,00%

LBC LC080 3300

185.000,00

185.000,00

100,00%
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LBC LC041 4331

0,00

0,00

LBC LC056 6331

9.533.000,00

6.257.219,72

65,64%

Totaal Begrotingsartikel

18.676.000,00

15.400.218,72

82,46%

VEK

100,00%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC012 3121

10.025.000,00

10.024.623,34

100,00%

LBC LC025 3300

808.000,00

808.000,00

100,00%

LBC LC080 3300

235.000,00

235.000,00

100,00%

LBC LC041 4331

22.000,00

21.720,00

98,73%

LBC LC056 6331

7.052.000,00

3.775.997,04

53,55%

Totaal Begrotingsartikel

18.142.000,00

14.865.340,38

81,94%

Basisallocatie LBC LC012 3121

Door bij te dragen aan de financiering van de ophaling en verwerking van krengen van landbouwdieren, worden
de risico’s op het illegaal verwijderen van de krengen (zoals sluikstorten of begraven) sterk verminderd. Illegaal
verwijderde krengen kunnen een groot risico betekenen voor de gezondheid van mens, dier en milieu.
De Vlaamse Overheid draagt jaarlijks ongeveer 50% van de werkelijke kosten voor de landbouwers. Voor
particulieren is de ophaling en verwerking gratis en wordt 100% van de kosten vergoed.

Basisallocatie LBC LC025 3300

In 2016 werd 808.000,00 euro subsidie uitgekeerd aan de Vlaamse erkende kringloopcentra op basis van het
besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 inzake de erkenning en de subsidiëring van de kringloopcentra.
De subsidie per kringloopcentrum wordt berekend op basis van het aantal kilo hergebruikte goederen en
rekening houdend met de grootte en het aantal inwoners dat in het verzorgingsgebied van elk kringloopcentrum
woont.

Basisallocatie LBC LC080 3300

Op 28 maart 2012 werd vzw Plan C opgericht. Plan C is een open, laagdrempelig en sector-overschrijdend
netwerk dat grensverleggende doorbraken in duurzaam materialenbeheer versnelt. Plan C positioneert zich
daarbij op het snijpunt van technologie, economie en brede maatschappelijke ontwikkelingen en wil zo bijdragen
tot een transitie naar een duurzame maatschappij.

Basisallocatie LBC LC041 4331

Ondersteuning van preventie (compostvaten, informatiestands, demoplaatsen compostmeesters,…) en
selectieve inzameling
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Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde
werken, leveringen en diensten die in het Vlaams Gewest worden uitgevoerd, kunnen via dit begrotingsartikel
subsidies verleend worden voor onder meer drinkwaterfonteinen, herbruikbare bekers, herbruikbare tassen,
compostvaten, compostbakken, brooddozen, duurzame afvalvoorkomingsprojecten en voorzieningen ter
bestrijding van straat- en veegvuil. In 2016 werden geen nieuwe dossiers opgestart, er werden enkel reeds
eerder toegekende subsidies uitbetaald.

Basisallocatie LBC LC056 6331

Op basis van het besluit van de Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken,
leveringen en diensten werden via dit begrotingsartikel onder meer subsidies toegekend voor ondergrondse
sorteerstraatjes en ondergrondse containers uitgerust met diftar, diftarcontainerparken en diftar huis aan huis,
projecten openbare reinheid (zwerfvuilbakken en veegmachines), alternatief transport (containers,
voorkamerpersen van huishoudelijk afval met de binnenvaart) en composteerinstallaties.

Een deel van het budget in VAK en VEK wordt gevormd door de bijdrage van FOST Plus. Dit deel van het budget
wordt pas vrijgegeven bij de effectieve ontvangst van de bijdrage van FOST Plus. In 2016 werd 250.000 euro van
de begrote 3.526.000 euro effectief gestort. De werkelijke benutting van deze basisallocatie bedraagt dan ook
100% in VAK en VEK.

3.2.3 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AV-IS: OVAM (interne stromen).

VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC035 4140

4.121.000,00

4.121.000,00

100,00%

LBC LC037 4140

100.000,00

100.000,00

100,00%

LBC LC038 4140

3.632.000,00

3.632.000,00

100,00%

LBC LC048 6141

0,00

0,00

100,00%

LBC LC051 6141

28.433.000,00

28.433.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

36.286.000,00

36.286.000,00

100,00%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

6.548.000,00

5.752.373,89

87,85%

VEK
LBC LC035 4140
LBC LC037 4140

60.000,00

17.625,23

29,38%

LBC LC038 4140

3.320.000,00

3.195.468,70

96,25%

LBC LC048 6141

375.000,00

258.794,62

69,01%

LBC LC051 6141

27.907.000,00

24.044.854,73

86,16%

Totaal Begrotingsartikel

38.210.000,00

33.269.117,17

87,07%
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Basisallocatie LBC LC035 4140

Via deze basisallocatie worden de uitgaven gefinancierd met betrekking tot de werkingskosten (onder meer
ambtshalve locatiegebonden oriënterende en beschrijvende onderzoeken, opvolging en controle van vrijwillige
en verplichte saneringen, register, grondverzet), studies en onderzoeken, gemeentelijke bodemonderzoeken,
sensibilisering, expertise en geschillen in het kader van het bodemdecreet.

Enkele voorbeelden: onderzoeksprogrammatie bodembeheer en het traject “optimalisatie bodembeheer”
waarbij maximaal werd ingespeeld op de behoeften die leven bij de stakeholders. Hiermee werden verschillende
onderzoeken gefinancierd rond o.a. waterbodemonderzoek, het opsporen van cofinancieringsdossiers, de
evaluatie

van

de

duurzaamheidsbarometer,

pilootprojecten

rond

innovatieve

onderzoeks-

en

saneringstechnieken, onderzoek naar optimalisering van data en bodemgegevens, de strategische belangrijke
programma's voor scholen, rusthuizen en ziekenhuizen, onschuldige eigenaars en drinkwaterwinningen. Er
werden middelen ingezet voor de sanering van woonzones en de invulling van de rol van de OVAM als
huissaneerder voor de Vlaamse overheid. Ook voor de verdere ondersteuning op maat voor de lokale besturen
voor de opmaak van de gemeentelijke inventaris werden de nodige middelen voorzien. Enkele
communicatieacties werden eveneens via dit begrotingsartikel gefinancierd, waaronder de communicatie rond
de rol van OVAM als huissaneerder, de deelname van de OVAM aan de Open Bedrijvendag en de organisatie van
een studiedag Bodem.

Basisallocatie LBC LC037 4140

Via deze basisallocatie worden de werkingskosten van de convenant met betrekking tot bodemsanering van de
in het Vlaams Gewest gelegen Umicore vestigingen gefinancierd. Op 23 april 2004 werd deze convenant
ondertekend. Hierin werd onder meer vastgelegd dat zowel de OVAM/Vlaamse Regering als UMICORE NV een
gemeenschappelijke financiële inspanning aangaan voor de bodemsanering van de ruime omgeving volgens een
50/50 regeling. De gemeenschappelijke financiële inspanning bedraagt in totaal 30 miljoen euro verspreid over
een termijn van 10 jaar.

In 2016 werden middelen voorzien voor de uitvoering van ondersteuning, onderzoek en studies in kader van de
convenant afgesloten met Umicore met betrekking tot de oude arseenfabriek in Bocholt en voor grond- en
oppervlakteproblematiek rond de 4 Umicore/Nyrstar-vestigingen in Vlaanderen.

Basisallocatie LBC LC038 4140

Via deze basisallocatie werden uiteenlopende uitgaven gefinancierd in het kader van het decreet betreffende
het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen.
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Enkele voorbeelden: de monitoring van de doelstelling om 15% minder restafval te produceren, de ontwikkeling
van de Cirkeltips, het gebruik van Smart Technology in een circulaire economie, de ontwikkeling van een MMGmodel gebouwen en het ontwerp van een digitaal kennisplatform. Verschillende communicatieacties werden
eveneens via dit begrotingsartikel gefinancierd, voornamelijk campagnes inzake communicatie gericht op het
verminderen van de fractie restafval; maximaal stimuleren van circulaire economie, communicatie in verband
met het Vlaams Materialenprogramma en rond duurzaam materialen gebruik in de bouw, inclusief ruimte. In
2016 werd er ook communicatie een zwerfvuilcampagne opgezet en werden de effecten van die campagne
gemeten. Tenslotte werd de ondersteuning van de werking van vzw Vlaco, Interregionale Verpakkingscommissie
(IVC), Transitieplatform Plan C vzw en Unep via dit begrotingsartikel gefinancierd, net zoals de bijdrage aan het
Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer.

Basisallocatie LBC LC048 6141

Naar analogie met basisallocatie LBC LC037 4140 worden via deze post de investeringskosten en de bijkomende
kosten van de convenant met betrekking tot bodemsanering van de in het Vlaams Gewest gelegen Umicore
vestigingen gefinancierd.

In 2016 werden er geen nieuwe vastleggingen aangemaakt. Het VEK werd hoofdzakelijk besteed aan
zinkassenverwijdering Noorderkempen en de afdichting van de saneringsopslag in het project Olen-Bankloop.

Basisallocatie LBC LC051 6141

Via deze basisallocatie worden uitgaven gefinancierd voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken, de
ambtshalve verwijdering van afvalstoffen en bijkomende kosten. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

In 2016 werden volgende grote dossiers vastgelegd: de bodemsanering van de Winterbeek-fase 1, de
brownfieldconvenant Renault Vilvoorde en enkele grote raamcontracten voor o.a. de aanpak van de
verontreiniging op voormalige sites van de metaalnijverheid, voor de bodemsanering op terreinen met
asbestproductieafval en voor de sanering van VOCl-verontreinigde terreinen. De belangrijkste VEK-uitgaven in
lopende dossiers dit jaar zijn Willebroek-asbestcementdraailingen, Neerpelt-gasfabriek, Leuven-gasfabriek
Mincklerstraat, Lier-protocol scholen St-Aloysiusinstituut, Kortrijk-Meerstraat, Gent-La Floridienne en GentKuhlmannkaai.

Naar aanleiding van het faillissement van de firma PTB in de Gentse Haven nam de OVAM in 2016 maatregelen
om fluff-afvalstoffen - licht shredderafval dat ontstaat bij recyclage van voertuigen - opgeslagen in 7 duwbakken
verspreid over de haven, te verwerken.
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In 2016 werden tal van opdrachten opgestart in het kader van het asbest-afbouwbeleid: een steekproef asbest
bij scholen, een proefproject rond asbestverwijdering in gebouwen, de ophaling van hechtgebonden asbest in
samenwerking met enkele intercommunales en enkele raamcontracten voor de verwijdering van niethechtgebonden asbesttoepassingen uit scholen en in woningen.

3.3

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

3.3.1 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AD-WT: Integraal waterbeleid (werking en toelagen).

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC005 1211

VAK

0,00

0,00

-

LBC LC054 6321

136.169.000,00

136.164.622,90

100,00%

LBC LC055 6321

0,00

0,00

-

LBC LC089 7320*
VAK - Budget 2016
VAK - Vrijgave Budget < 2016
LBC LC093 7320
Totaal Begrotingsartikel

VEK

0,00

0,00

-

660.953,21

652.651,02

98,74%

2.450.000,00

2.449.380,25

99,97%

138.619.000,00

138.614.003,15

100,00%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC005 1211

36.000,00

35.722,71

99,23%

LBC LC054 6321

77.423.000,00

60.291.413,52

77,87%

LBC LC055 6321

94.000,00

93.251,13

99,20%

LBC LC089 7320*

39.000,00

0,00

0,00%

LBC LC093 7320
Totaal Begrotingsartikel

450.000,00

263.076,23

58,46%

78.042.000,00

60.683.463,59

77,76%

Basisallocatie LBC LC005 1211

Het in 2016 beschikbare VEK werd benut voor vereffening van de slibruiming van de Martjevaart te Houthulst,
Lo-Reninge en Langemark-Poelkapelle, een dossier dat in 2013 initieel werd vastgelegd op deze basisallocatie.

Basisallocatie LBC LC054 6321

In 2016 werd voor 136.164.622,90 euro aan subsidies voor 165 gemeentelijke riolerings‐ en 40 IBA‐projecten
(Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) vastgelegd. De begunstigden van deze toelagen zijn
gemeentebesturen, intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, die gemeentelijke
rioleringsprojecten voor uitvoering overgenomen hebben en het rioolbeheer voor de betrokken gemeenten
uitvoeren. Zowel aanleg als heraanleg van rioleringen en afkoppelingsprojecten kwamen aan bod. Door het
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toekennen van deze subsidies stimuleert het Vlaams Gewest de uitbouw en optimalisatie van het gemeentelijke
rioleringsnet en de sanering van ongezuiverde lozingen.
Het beschikbare vastleggingskrediet was in 2016 opnieuw een stuk hoger dan in 2015 maar bleek nog steeds
ontoereikend om voor alle goedgekeurde dossiers de subsidie in het jaar van goedkeuring te kunnen vastleggen.
Het beschikbare vereffeningskrediet voor 2016 was hoger dan dat van de voorbije jaren en werd slechts voor
77,87% benut omdat er onvoldoende ontvankelijke betalingsaanvragen werden ontvangen. Er werd in totaal
voor 244 dossiers een betaling doorgevoerd van voorschot en/of saldo.

Basisallocatie LBC LC055 6321

Op deze basisallocatie werd in 2003 eenmalig een vastleggingskrediet voorzien om het tekort aan middelen op
LBC LC054 6321 op te vangen. In 2016 werd het saldo van een rioleringsproject (A201228) in Bonheiden
uitbetaald.

Basisallocatie LBC LC089 7320

Het VEK op deze basisallocatie wordt benut voor verdere vereffening van de oorspronkelijk op de FFEU begroting
vastgelegde dossiers, met name het project 2003 ‘Brownfields en waterbeheersing’. Meer concreet werd het
VEK 2016 voorzien voor verdere vereffening van het dossier ‘Ontwerp van 5 gecontroleerde overloopgebieden
op de Maarkebeek’.

Basisallocatie LBC LC093 7320

De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 inclusief het maatregelen- en actieprogramma werden op 18
december 2015 door de Vlaamse Regering definitief vastgesteld. Door zowel ANB, VMM, OVAM en ALBON
werden acties geformuleerd waartegenover een jaarlijks budget van 4.500.000,00 euro voor de volledige
planperiode stond. In 2016 werd hiervoor een budget van 2.450.000 euro VAK en 450.000 euro VEK ter
beschikking gesteld op deze basisallocatie. Per entiteit werd een celkrediet aangemaakt.
-

celkrediet 03 (ANB): er werd in 2016 geen vastlegging gedaan op dit celkrediet.

-

celkrediet 44 (ALBON): In 2016 werd 285.724,56 euro vastgelegd voor het aanstellen van een ICT
modelleerder sedimenttransport in het kader van de raamovereenkomst ‘Technische ondersteuning
door ICT-profielen ten behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen’ met USG
Public-Sourcing. De opdracht kadert binnen de uitvoering van de actie 8B_A_008 van de
stroomgebiedbeheerplannen, met name het ‘Uitbouwen van een Vlaams Kenniscentrum
Erosiebestrijding’. Het doel van de opdracht is het modelleren van het sedimenttransport naar de
waterlopen en het effect van erosiebestrijdingsmaatregelen teneinde doelgericht acties te stimuleren
in speerpunt- en aandachtsgebieden. De opdracht loopt van 1/1/2017 tot 30/9/2018.
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-

celkrediet 70 (VMM): er werden enkele concrete investeringsprojecten aanbesteed die lokaal bijdragen
aan de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water, zijnde het behalen van de goede ecologische toestand
van de betrokken waterlichamen. Verder werd ook geïnvesteerd in gebiedsgericht onderzoek teneinde
prioriteiten te kunnen stellen en kosteneffectieve maatregelen te kunnen uitvoeren. In 2016 werd in
totaal een bedrag van 2.060.926,69 euro vastgelegd en een bedrag van 263.076,23 euro vereffend.

-

celkrediet 71 (OVAM): het project ‘In kaart brengen van hotspots van waterbodemverontreiniging ten
gevolge van risico-activiteiten en linken van de waterbodemverontreiniging met hun bron)’ werd
vastgelegd voor een bedrag van 102.729,00 euro. Dit project geeft gebiedsgericht de grootste
knelpunten inzake waterbodemverontreiniging weer en bakent prioriteiten voor de verdere sanering
af.

3.3.2 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AW-IS: VMM (interne stromen).

Ingeschreven

Vastgelegd

LBC LC036 4140

VAK

156.000,00

156.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

156.000,00

156.000,00

100,00%

VEK

Gerealiseerd (%)

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC036 4140

156.000,00

56.447,33

36,18%

Totaal Begrotingsartikel

156.000,00

56.447,33

36,18%

Basisallocatie LBC LC036 4140

In 2016 werd voor de terugbetaling van moratoire intresten en rechtsplegingsvergoedingen 36,18% van het
geraamde bedrag gebruikt. De budgettering van deze basisallocatie is zeer moeilijk omdat de uitgaven
afhankelijk zijn van een aantal onvoorspelbare factoren. Zo weet de VMM niet op voorhand welke zaken gepleit
worden en is de uitspraak van de rechtbank niet altijd in het voordeel van de VMM, waardoor het tijdstip waarop
de VMM moratoire intresten en rechtsplegingsvergoedingen moet betalen niet op voorhand te bepalen is.

3.3.3 Begrotingsartikel

LBC-3LCH2AN-WT:

Integraal

waterbeleid:

overdracht

aan

de

openbare

waterdistributienetwerken (werking en toelagen).

VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC044 4351

146.043.000,00

146.043.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

146.043.000,00

146.043.000,00

100,00%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

VEK
LBC LC044 4351

146.043.000,00

146.043.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

146.043.000,00

146.043.000,00

100,00%
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Basisallocatie LBC LC044 4351

De watermaatschappijen ontvangen vanuit het Minafonds een algemene werkingstoelage om hun
bovengemeentelijke saneringsverplichting te kunnen naleven. De wijze van bepaling van de werkingstoelage
werd in de loop van 2016 gewijzigd en werd vastgelegd in een nieuw besluit van de Vlaamse Regering van 18
maart 2016 houdende de algemene werkingstoelage aan de exploitanten van een openbaar
waterdistributienetwerk. De werkingstoelage in het eerste semester werd in 3 voorschotten uitbetaald. Deze
voorschotten werden bepaald o.b.v. de hoogte van de kwartaalfacturen van de nv Aquafin, de van toepassing
zijnde verdeelsleutel en een maximale besteding van 90% van het beschikbare budget in het eerste semester.
Deze werkwijze vormde de overgang tussen het oude en het nieuwe besluit. In het tweede semester werd 1
voorschot uitgekeerd dat conform het nieuwe besluit bepaald werd op basis van het financieringsschema en de
verdeelsleutel zoals aangeleverd door exploitanten en het beschikbare budget. Alle voorschotten werden
uitbetaald via uitgavenartikel LBC/3LCH2AN/WT van het Minafonds.

3.4

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

3.4.1 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AJ-WT: Mestbeleid (werking en toelagen).

Ingeschreven

Vastgelegd

LBC LC074 3132

VAK

2.200.000,00

2.200.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

2.200.000,00

2.200.000,00

100,00%

VEK

Gerealiseerd (%)

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC074 3132

2.200.000,00

2.200.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

2.200.000,00

2.200.000,00

100,00%

Basisallocatie LBC LC074 3132

Deze basisallocatie werd gecreëerd als begeleidende maatregel na het goedkeuren van het vierde
mestactieprogramma in het kader van de nitraatrichtlijn begin 2011. Daartoe werd het Coördinatiecentrum
Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB vzw) opgericht waar de erkende praktijkcentra lid van
zijn. De taken van het CVBB omvatten o.a. het oprichten en begeleiden van waterkwaliteitsgroepen, het
verrichten van teelt- en perceelspecifieke individuele begeleiding, voorlichting en communicatie inzake
duurzame bemesting. De werking van het CVBB wordt ook verdergezet in het vijfde Mestactieprogramma (20152018). In 2016 werd 2.200.000 euro vastgelegd voor het werkingsjaar 2016 van het CVBB. In 2016 werd
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2.200.000 euro vereffend aan het CVBB waarvan 660.000 euro als betaling van het eindsaldo voor het
werkingsjaar 2015 en 1.540.000 euro als betaling voor de eerste schijf voor het werkingsjaar 2016.

3.4.2 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AK-WT: Plattelandsbeleid (werking en toelagen).

VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC027 3300

1.233.000,00

1.231.498,20

99,88%

LBC LC042 4340

967.000,00

966.092,37

99,91%

LBC LC086 3300

484.000,00

483.727,27

99,94%

LBC LC087 4340

764.000,00

763.093,74

99,88%

3.448.000,00

3.444.411,58

99,90%

Totaal Begrotingsartikel

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC027 3300

VEK

1.233.000,00

1.231.498,20

99,88%

LBC LC042 4340

967.000,00

966.092,37

99,91%

LBC LC086 3300

484.000,00

483.727,27

99,94%

LBC LC087 4340

764.000,00

763.093,74

99,88%

3.448.000,00

3.444.411,58

99,90%

Totaal Begrotingsartikel

Basisallocatie LBC LC027 3300 en Basisallocatie LBC LC042 4340

2016 is het eerste jaar dat PDPO III gebiedsgerichte plattelandswerking op volle toeren draait. Met deze
basisallocaties wordt er Vlaamse cofinanciering aan PDPO‐ projecten verstrekt die uitvoering geven aan de
plattelandsmaatregelen ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen’,
‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking’, ‘Plattelandsontwikkeling
door samenwerking met de stedelijke omgeving’ en ‘Uitvoering Lokale Ontwikkelingsstrategieën’ (Leader).
Daarnaast wordt ook de technische bijstand van de provincies en de werking van de Plaatselijke Leader-Groepen
hiermee ondersteund.

Basisallocatie LBC LC086 3300 en Basisallocatie LBC LC087 4340

De gebiedsgerichte plattelandsmaatregel Platteland Plus wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincies.
De Vlaamse bijdrage aan de Platteland Plus – projecten wordt met deze basisallocaties gefinancierd.

3.4.3 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AL-WT: Partnerschappen via beheersovereenkomsten (werking en toelagen).

VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC016 3132

9.540.000,00

9.540.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

9.540.000,00

9.540.000,00

100,00%
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VEK

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC016 3132

9.540.000,00

8.957.328,51

93,89%

Totaal Begrotingsartikel

9.540.000,00

8.957.328,51

93,89%

Basisallocatie LBC LC016 3132

De meeste beheerovereenkomsten worden medegefinancierd door Europa via het PDPO (het programma
voor plattelandsontwikkeling). Het cofinancieringspercentage voor maatregelen onder As 2 van het
PDPO III, waaronder de beheerovereenkomsten vallen, bedraagt maximaal 50%. Sinds de ingang van de tweede
programmaperiode

voor

plattelandsontwikkeling

in

Vlaanderen

(PDPO

II,

2007)

starten

de

beheerovereenkomsten steeds op 1 januari. Beheerovereenkomsten worden steeds gesloten voor een periode
van 5 jaar.

Begin 2015 werd het derde programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III 2014‐2020) voor Vlaanderen,
goedgekeurd door Europa. In de derde programma periode worden beheerovereenkomsten gesloten voor het
beschermen van soorten (akker- en weidevogels en NAT2000 soorten), het aanleggen van stroken langs
kwetsbare elementen, het onderhouden van kleine landschapselementen, het bestrijden van erosie, het
natuurvriendelijk beheren van graslanden en het verbeteren van de waterkwaliteit. Al deze maatregelen worden
gecofinancierd door Europa (50%). Het gaat om de overeenkomsten met startdatum 01/01/2015 en startdatum
1/1/2016 die voor een looptijd van 5 jaar zijn gesloten.

Er gebeurden ook nog betalingen voor beheerovereenkomsten die gesloten zijn vóór 2015, in het kader van het
PDPO II. In de tweede programmaperiode werden beheerovereenkomsten gesloten voor het beschermen van
soorten(weidevogels, akkervogels en hamsters), het aanleggen van perceelsranden langs kwetsbare elementen,
het aanleggen/onderhouden van kleine landschapselementen, het bestrijden van erosie op erosiegevoelige
percelen en het verminderen van het gebruik van meststoffen (de beheerovereenkomst water binnen de
kwetsbare zones water) en voor botanisch beheer. Het uitfinancieren van deze uitdovende
beheerovereenkomsten gebeurde volledig met Vlaamse middelen (geen Europese cofinanciering).

3.4.4 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AY-IS: VLM (interne stromen).

VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC034 4140

1.261.000,00

1.261.000,00

100,00%

LBC LC049 6141

4.261.000,00

4.192.153,55

98,38%

LBC LC050 6141

0,00

0,00

-

LBC LC073 4140

900.000,00

900.000,00

100,00%

LBC LC081 4140

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00%

LBC LC085 6141

5.270.000,00

5.270.000,00

100,00%

LBC LD029 6141

5.804.000,00

5.804.000,00

100,00%
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Totaal Begrotingsartikel

19.496.000,00

19.427.153,55

99,65%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC034 4140

2.286.000,00

2.286.000,00

100,00%

LBC LC049 6141

4.246.000,00

4.245.616,03

99,99%

LBC LC050 6141

1.500.000,00

611.991,16

40,80%

LBC LC073 4140

712.000,00

482.923,65

67,83%

LBC LC081 4140

5.250.000,00

0,00

0,00%

LBC LC085 6141

1.568.000,00

1.568.000,00

100,00%

VEK

LBC LD029 6141

5.804.000,00

5.905.159,43

101,74%

Totaal Begrotingsartikel

21.366.000,00

15.099.690,27

70,67%

Basisallocatie LBC LC034 4140

De basisallocatie betreft een dotatie aan de VLM voor de uitkering van subsidies voor de realisatie van lokale
initiatieven in het kader van het geïntegreerd plattelandsbeleid. Het vastgelegde VAK voor een bedrag van
1.261.000 euro betreft subsidies voor: Volkstuinen (331.000 euro), IPO werking (10.000 euro), Buurten op den
Buiten van de Koning Boudewijnstichting (100.000 euro), het Aanspreekpunt lokale voedselstrategie van VVSG
vzw (70.000 euro) en het Paardenpunt (750.000 euro) . Het VAK werd voor 100 % gerealiseerd.
Het vereffeningskrediet werd voor 100% benut voor een bedrag van 2.286.000 euro. De vereffening had
betrekking op volgende projecten: In het kader van het VAK 2012 betrof dit Quick Win initiatieven (13.650 euro),
Volkstuinen (83.025 euro) en het saldo van Zorgnetwerken van Mobiel 21 vzw (5.000 euro); In het kader van
het VAK 2014 betrof dit Consultancy voor de ontwikkeling van het plattelandsloket (319.848 euro), IPO werking
(44.000 euro), Platform voor plattelandsonderzoek (135.230 euro), Quick Win initiatieven (305.320 euro),
Bestuurskrachtmeting fase 4 (110.000 euro), ‘Wereldoorlog I en wederopbouw, de reconstructie van platteland
en landschap in Vlaanderen na de “Groote Oorlog”’ van het Centrum voor agrarische geschiedenis (45.000 euro),
‘Urban Gardening – Urban Agriculture’ op de Gentse Floraliën van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw
en Plantkunde (16.592 euro), een nog onbestemd gedeelte van 50.000 euro, Buurten op den Buiten van de
Koning Boudewijnstichting (10.000 euro), ‘Vrouwen met vaart’ van KVLV vzw (72.800 euro), ‘continuering
werking en verwezenlijking structurele financiering ABC Eco2’ van Eco² Agrobeheercentrum vzw (11.000 euro);
Krachtboer aan Westanglia vzw (3.000 euro); In het kader van het VAK 2015 betrof dit Volkstuinen (258.990
euro), ‘continuering werking en verwezenlijking structurele financiering ABC Eco2’ van Eco² Agrobeheercentrum
vzw (40.000 euro), het EFRO-project ‘Reframe: towards a regional Food Frame’ van vzw Katholieke Hogeschool
VIVES Zuid (26.295 euro), IPO werking (20.000 euro), ‘Bloemschikken’ van vzw Tuinhier Limburg (33.750 euro);
In het kader van het VAK 2016 betrof dit Volkstuinen (240.000 euro), Buurten op den Buiten van de Koning
Boudewijnstichting (90.000 euro), Aanspreekpunt lokale voedselstrategie van VVSG vzw (52.500 euro),
Paardenpunt (300.000 euro).
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Basisallocatie LBC LC049 6141

In 2016 werden 18 gewestelijke subsidies voor een totaalbedrag van 4.192.153,55 euro vastgelegd voor de
ruilverkavelingsprojecten Jesseren (Limburg), Schelde-Leie (Oost‐Vlaanderen), Sint‐Rijkers (West‐Vlaanderen),
Willebringen (Vlaams-Brabant) en Zondereigen (Antwerpen). Er werden ook een kleine restsubsidie vastgelegd
voor het ruilverkavelingsproject Ophoven (Limburg).

De begunstigden van deze toelagen zijn ruilverkavelingscomités met eigen rechtspersoonlijkheid.

Het betreft werken in verband met (landbouw)ontsluitingswegen, kavelinrichting, waterlopen, recreatieve
paden, cultuurhistorisch erfgoed, landschapszorg, natuurontwikkeling en dorpskernherinrichting.

Basisallocatie LBC LC050 6141

Deze basisallocatie betreft een dotatie aan de VLM voor de verwerving van de gebouwen en gronden gelegen in
het gehucht Overdam (gemeente Evergem) in uitvoering van het uitdoofbeleid ten gevolge van de nabijheid van
een Seveso-bedrijf zoals beslist door de Vlaamse Regering d.d. 16 december 2005.

Van het budget voor 2016 werd 1 verwervingsdossier betaald. Het betreft de aankoop van de woning met
bijhorende gronden gelegen te Evergem, Overdam 24 met een oppervlakte van 99a 74ca. De
verwervingskostprijs van deze woning met gronden bedroeg in totaal 511.440,96 euro. Tevens werd van het
budget voor 2016 ook de sloop bekostigd van een aantal woningen die vroeger werden aangekocht. Voor de
sloop (incl. veiligheidscoördinatie) van de woningen gelegen te Evergem, Overdam 18, 19, 20, 21, 26 en 28, werd
in totaal 100.550,20 euro betaald.

Basisallocatie LBC LC073 4140

Naar aanleiding van de opmaak van het vijfde mestactieprogramma in het kader van de nitraatrichtlijn (MAP4)
begin 2015 moeten verschillende studies en onderzoeken uitgevoerd worden, deels op aangeven van Europa,
maar anderzijds ook omdat deze onderzoeken verdere achtergrondinformatie zullen bezorgen voor verdere
onderhandelingen met de diensten van de Europese Commissie de volgende jaren voor de volgende
actieprogramma’s. Deze begrotingspost voorziet de nodige middelen hiervoor.
In 2016 werd 900.000 euro vastgelegd voor 6 studies: het project “Derogatiemonitoringsnetwerk MAP 5 (70.000
euro bijkomende vastlegging); “Statistische data-analyse voor inzicht in de oorzaken van goede of slechte
waterkwaliteit in bepaalde gebieden” (134.110,35 euro); “Nitraatrijke bronnen” (441.329,52 euro);
“Bemestingsvrije stroken langs waterlopen” (150.000 euro); Peerreview ArcNEMO (64.560,13 euro); “Expertise
voor voorbereiding MAP6” (40.000 euro).
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In 2016 werd 482.923,65 euro vereffend. Dit heeft betrekking op de financiering van de coördinator van het
Onderzoeksplatform duurzame bemesting voor het werkingsjaar 2016 (80.000 euro) en volgende lopende
studieopdrachten: ArcNEMO scenariostudie en verdere validatie-kalibratie” (60.338,63 euro); Milieukundig en
economisch verantwoord fosforgebruik (183.845,57 euro); Stikstofbemestingsnormen in de groententeelt
(32.573,55 euro); Derogatiemonitoringsnetwerk MAP5 (76.166,20 euro); Uitbreiding referentietaken VITO voor
methodologieën van staalnames (50.000,00 euro).

Basisallocatie LBC LC081 4140

Deze basisallocatie betreft een inkomensdotatie aan de VLM voor studies in het kader van het flankerend beleid
ten behoeve van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD), voor bijdragen voor bedrijfsadvies in
het kader van de inrichtingsnota ‘Herstructureringsprogramma PAS – rode bedrijven’ en voor flankerende
vergoedingen bij een bedrijfsverplaatsing/-reconversie/-beëindiging in het kader van de inrichtingsnota
‘Herstructureringsprogramma PAS – rode bedrijven’. Er werd een krediet van 2.000.000 euro vastgelegd. Er
werd geen vereffeningskrediet opgevraagd. Dit wegens de opgevraagde, maar slechts deels besteedde,
middelen van 2015.

Basisallocatie LBC LC085 6141

De basisallocatie betreft een kapitaalsdotatie aan de VLM voor:
-

de venale waarde, de eindegebruiksvergoeding en de aktekosten bij de verwerving van onroerende
goederen in het kader van de inrichtingsnota ‘Herstructureringsprogramma PAS – rode bedrijven’;

-

de eigenaarstoeslag en de wijkersstimulus bij de verwerving van onroerende goederen in het kader van
de inrichtingsnota ‘Herstructureringsprogramma PAS – rode bedrijven’ IHD flankerend beleid;

-

de verwerving van onroerende goederen i.h.k.v. de lokale grondenbank 'IHD flankerend beleid';

-

het beheer van en de werken aan onroerende goederen verworven in het kader van de lokale
grondenbank

‘IHD

flankerend

beleid’

en

in

het

kader

van

de

inrichtingsnota

‘Herstructureringsprogramma PAS – rode bedrijven’.
Er werd een krediet van 5.270.000 euro vastgelegd. Er werd een vereffeningskrediet opgevraagd van 1.568.000
euro.

Basisallocatie LBC LD029 6141

Op deze basisallocatie gebeurt de projectgewijze overdracht van kredieten van het Agentschap voor Natuur en
Bos naar de Vlaamse Landmaatschappij voor de uitoefening van het voorkooprecht (500.000 euro), de
koopplichten in het kader van het Natuurdecreet, de verwerving via overbedeling in ruilverkavelingsprojecten
(iets minder dan 1,2 miljoen euro) en de werking van de grondenbanken (iets meer dan 4,1 miljoen euro).
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3.4.5 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AR-IS: VLM Kapitaal- en gebruikersschade (interne stromen).

VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC033 4140

0,00

0,00

-

LBC LC065 4140

0,00

0,00

-

Totaal Begrotingsartikel

0,00

0,00

-

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC033 4140

VEK

275.000,00

0,00

0,00%

LBC LC065 4140

910.000,00

0,00

0,00%

1.185.000,00

0,00

0,00%

Totaal Begrotingsartikel

Basisallocatie LBC LC033 4140

In 2016 werden geen vergoedingen voor gebruikersschade uitbetaald. Dit is voornamelijk te wijten aan:
-

het beperkte aantal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) dat definitief wordt vastgesteld;

-

het beperkte aantal aanvragen voor gebruikerscompensatie;

-

het feit dat veel RUP’s bij de raad van state worden aangevochten waardoor de behandeling van
dossiers wordt geschorst tot er duidelijkheid is over de uitspraak van de raad van state.

Gezien het beschikbare encours zijn in 2016 geen vastleggingen gebeurd.

Basisallocatie LBC LC065 4140

In 2016 werden geen vergoedingen voor kapitaalschade uitbetaald. Dit is voornamelijk te wijten aan:
-

het beperkte aantal RUP’s dat definitief wordt vastgesteld;

-

het beperkte aantal aanvragen voor kapitaalschadecompensatie;

-

het feit dat veel RUP’s bij de raad van state worden aangevochten waardoor de behandeling van
dossiers wordt geschorst tot er duidelijkheid is over de uitspraak van de raad van state.

Gezien het beschikbare encours zijn in 2016 geen vastleggingen gebeurd.

3.5

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

3.5.1 Begrotingsartikel

LBC-3LCH2AA-WT:

Slagkrachtige

overheid:

uitgaven

in

het

kader

van

beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld leefmilieu
en natuur (werking en toelagen).
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VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)
73,13%

LBC LC003 1211

80.000,00

58.505,46

LBC LC006 1211

713.000,00

711.310,21

99,76%

LBC LC009 1211

596.000,00

596.916,50

100,15%

LBC LC063 7200

973.000,00

967.680,74

99,45%

LBC LC072 1211

665.000,00

664.634,28

99,95%

LBC LC076 3200
Totaal Begrotingsartikel

VEK

181.000,00

180.557,00

99,76%

3.208.000,00

3.179.604,19

96,45%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC003 1211

62.000,00

48.081,60

77,55%

LBC LC006 1211

502.000,00

586.002,89

116,73%

LBC LC009 1211

792.000,00

640.156,53

80,83%

LBC LC063 7200

788.000,00

687.341,16

87,23%

LBC LC072 1211

1.716.000,00

1.155.439,50

67,33%

LBC LC076 3200

0,00

180.557,00

-

3.860.000,00

3.297.578,68

85,43%

Totaal Begrotingsartikel

Basisallocatie LBC LC003 1211

In 2016 werden de vastleggingskredieten aangewend voor kleine uitgaven met betrekking tot communicatie,
dienstverlening, werking en events in lijn met de onderwerpen van de dienst Beleidsvoorbereiding en –evaluatie.

Basisallocatie LBC LC006 1211

In 2016 werden de middelen benut om een aantal beleidsvoorbereidende studies te financieren. Het MINA‐plan
4, de beleidsnota’s en –brieven vormden hierbij het kader.
De onderbouwing van de maatregelen hieruit, die door de afdeling Beleid getrokken of geïnitieerd zullen
worden, vormden de eerste prioriteit. Meer bepaald ging het vooral om: vergroening fiscaliteit, hernieuwbare
energie (wind), milieuverantwoorde consumptie, milieuvriendelijke voertuigen, groene economie, lokale
leefkwaliteit en lokale klimaatplannen.

Basisallocatie LBC LC009 1211

Dit budget is in hoofdzaak bedoeld ter financiering van de erelonen en onkostenvergoedingen van de
advocaten werkzaam voor het departement LNE en aangesteld door de Juridische Dienst van het departement
LNE in het kader van gerechtelijke procedures voor de gewone rechtbanken en administratieve rechtscolleges.
Op deze basisallocatie worden bijgevolg eveneens de erelonen en onkostenvergoedingen betaald van de
advocaten aangesteld door de Juridische Dienst van het departement LNE om de beslissingen van de afdeling
Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer te verdedigen voor het Milieuhandhavingscollege.
De uitgaven op deze allocatie van het departement betreffen continu‐uitgaven. Dit impliceert dat het om
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uitgaven gaat die gelijkmatig verdeeld zijn over het werkjaar, met name de uitbetaling van erelonen en
onkostenvergoedingen aan advocaten.

Basisallocatie LBC LC063 7200

In het begrotingsjaar 2016 werd een VAK-bedrag van 973 k.euro voorzien.
Dit bedrag werd aangewend voor natuurtechnische milieubouwprojecten, voornamelijk voor de implementatie
van de instandhoudingsdoelstellingen en Natura 2000 zoals het ecoduct te Groenendaal en de renovatie van het
dassenraster langs de E313 in de provincie Limburg. Daarnaast werden de toegekende budgetten ook besteed
voor onderhoudswerken aan de Vlaamse Kennis- en Vormingscentra voor Natuur en Milieu (o.a. dakrenovatie
centrum De Vroente) en voor de bouw van een Bijenhal in het centrum De Helix.

Basisallocatie LBC LC072 1211

Dit krediet wordt aangewend ter uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering dd. 19 juli 2013 dat alle
lopende projecten en investeringen in het kader van digitale bouwaanvraag en milieuvergunningen elkaar
moesten versterken. Dit met in het achterhoofd dat beide vergunningenstelsels via het proceduredecreet
omgevingsvergunning een gemeenschappelijk juridisch kader krijgen en de milieu‐ en bouwvergunning de facto
ophouden te bestaan.

Het geheel van projecten gerelateerd aan de digitalisering van de bouw‐ , milieu‐ en omgevingsvergunningen
procedure worden vanuit de administratie begeleid. Naast de digitalisering bestaat er nog een juridische, een
proces en een communicatie projectgroep.
Voor het luik digitalisering werd in samenspraak tussen de beleidsdomeinen LNE, RWO en BZ gestart met 3
projecten:
1.

Uitbouw loket en uitwisselingsplatform (bouwt verder op het project digitale bouwaanvraag)
(WE407265);

2.

Uitbouw omgevingsvergunningenregister (bouwt verder op de informatie vergaard via de studie
milieuvergunningendatabank en het bestaande bouwvergunningenregister) (WE407266);

3.

Opwaardering hostinginfrastructuur in beheer bij het departement LNE.

Voor de realisatie van deze 3 projecten werd het krediet ten bedrage van 4.484.000 euro ter beschikking gesteld
van de afdeling Centraal Databeheer en in de loop van 2013 en 2014 vastgelegd.
In 2015 werd geen bijkomend VAK aangewend, wel werden beide werkaanvragen verder uitgevoerd en dit ten
belope van 1.025.653,28 euro VEK. In 2016 werd 665.000 euro VAK bijkomend vastgelegd ten behoeve van
uitbreidingen van werkaanvraag WE407265. De werkaanvragen WE407265 en WE407266 werden ook in 2016
verder uitgevoerd en dit ten belope van 1.155.439,50 euro VEK.
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Basisallocatie LBC LC076 3200

Deze basisallocatie is in 2016 eenmalig gebruikt geweest om een schadevergoeding van 180.557 euro te betalen
in het dossier vzw Kint in vereffening. In dit dossier werd het Vlaamse Gewest (samen met het Waals Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) door het Hof van Beroep veroordeeld

tot het betalen van een

schadevergoeding.

3.5.2 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AB-WT: Slagkrachtige overheid: uitgaven internationaal milieu- en
natuurbeleid (werking en toelagen).

VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC001 1211

144.000,00

114.265,80

79,35%

LBC LC018 3200

133.000,00

131.847,34

99,13%

LBC LC021 3300

298.000,00

297.368,75

99,79%

LBC LC031 4100

143.000,00

142.900,00

99,93%

Totaal Begrotingsartikel

718.000,00

686.381,89

95,60%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC001 1211

154.000,00

143.635,16

93,27%

LBC LC018 3200

86.000,00

85.895,40

99,88%

LBC LC021 3300

416.000,00

350.595,99

84,28%

LBC LC031 4100

62.000,00

62.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

718.000,00

642.126,55

89,43%

VEK

Basisallocatie LBC LC001 1211

In het begrotingsjaar 2016 werd het volgende aangerekend op deze basisallocatie: het treffen van logistieke en
andere schikkingen, o.a. voor de organisatie van vergaderingen en de ontvangst van genodigden, experts en
leden; betaling van lidgelden of variabele bijdragen die van de leden van de samenwerkingsverbanden worden
verwacht/gevraagd; buitenlandse zendingen in het kader van de uitvoering van het Vlaams supra‐ en
internationaal beleid en ontwikkelingssamenwerking; tussenkomst in werkingskosten en/of algemene
opvolging; aanmaken en verspreiden van documentatiemateriaal; kosten voor het vertalen van Vlaamse
milieuregelgeving naar het Engels; kosten voor de ontvangst van buitenlandse delegaties.
De lagere VAK EN VEK‐realisatiegraad is te wijten aan een aantal dossiers die niet tijdig rond raakten
(respectievelijk 29 en 10 K).

Basisallocatie LBC LC018 3200

Deze basisallocatie voorziet tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten

34

uitgevoerd door binnenlandse bedrijven. Vlaanderen draagt zo bij tot de realisatie van de op internationale,
Europese, Belgische of bilaterale overheidsfora onderschreven milieu‐ of natuurbeleidsdoelstellingen. In het
kader van de jaarlijkse projectoproep van de Vlaams minister bevoegd voor het leefmilieu voor het Vlaams
Partnerschap Water voor Ontwikkeling worden projecten via dit krediet gecofinancierd, voor zover ze
ingediend zijn door binnenlandse bedrijven. In deze context kunnen eveneens in het kader van Vlaamse
samenwerking met partnerregio’s of partnerlanden aan binnenlandse bedrijven projectsubsidies worden
toegekend. In 2016 cofinancierde de Vlaams minister van Omgeving een nieuw water‐ en sanitatieproject in het
kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, uitgevoerd door Ecorem, met uitbetaling van een
eerste schijf.

Basisallocatie LBC LC021 3300

Deze basisallocatie voorziet in tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten
uitgevoerd door binnenlandse vzw’s of ngo’s. Vlaanderen draagt zo bij tot de realisatie van de op
internationale, Europese, Belgische of bilaterale overheidsfora onderschreven milieu‐ of
natuurbeleidsdoelstellingen. In het kader van de jaarlijkse projectoproep van de Vlaams minister bevoegd voor
het leefmilieu voor het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling worden projecten via dit krediet
gecofinancierd, voor zover ze ingediend zijn door binnenlandse vzw’s of ngo’s. Via deze basisallocatie kunnen
eveneens in het kader van de Vlaamse samenwerking met partnerregio’s of partnerlanden aan binnenlandse
vzw’s projectsubsidies worden toegekend. In 2016 cofinancierde de Vlaams minister van Omgeving drie nieuwe
water‐ en sanitatieprojecten in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, uitgevoerd
door binnenlandse verenigingen, met uitbetaling van een eerste schijf. De betalingskredieten werden verder
benut door lopende projecten in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling. De lagere
VEK‐realisatiegraad hangt samen het niet tijdig rond geraken van 1 dossier (65 K).

Basisallocatie LBC LC031 4100

Deze basisallocatie voorziet in tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten
uitgevoerd door universiteiten en andere openbare instellingen. Vlaanderen draagt zo bij tot de realisatie van
de op internationale, Europese, Belgische of bilaterale overheidsfora onderschreven milieu‐ of
natuurbeleidsdoelstellingen. In het kader van de jaarlijkse projectoproep van de Vlaams minister bevoegd voor
het leefmilieu voor het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling worden projecten via dit krediet
gecofinancierd, voor zover ze ingediend zijn door binnenlandse universiteiten en andere openbare instellingen.
Via deze basisallocatie kunnen eveneens in het kader van Vlaamse samenwerking met partnerregio’s of
partnerlanden aan universiteiten en andere openbare instellingen projectsubsidies worden toegekend. In 2016
cofinancierde de Vlaams minister van Omgeving een nieuw water‐ en sanitatieproject in het kader van het
Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel, met uitbetaling
van een eerste schijf.
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3.5.3 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AC-WT: Slagkrachtige overheid: uitgaven partnerschappen leefmilieu- en
natuurbeleid (werking en toelagen).

VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC007 1211

514.000,00

511.216,43

99,46%

LBC LC019 3300

4.906.000,00

4.888.802,15

99,65%

LBC LC022 3300

607.000,00

536.755,71

88,43%

LBC LC023 3300

0,00

0,00

-

LBC LC039 4312

0,00

0,00

-

LBC LC040 4322

0,00

0,00

-

LBC LC082 4322

3.234.000,00

3.234.000,00

100,00%

LBC LC094 3300
Totaal Begrotingsartikel

VEK

300.000,00

300.000,00

100,00%

9.561.000,00

9.470.774,29

99,06%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC007 1211

856.000,00

524.667,38

61,29%

LBC LC019 3300

4.906.000,00

4.545.756,34

92,66%

LBC LC022 3300

456.000,00

462.688,49

101,47%

LBC LC023 3300

39.000,00

38.112,49

97,72%

LBC LC039 4312

500.000,00

0,00

0,00%

LBC LC040 4322

644.000,00

103.634,04

16,09%

LBC LC082 4322

3.234.000,00

3.234.000,00

100,00%

300.000,00

300.000,00

100,00%

10.935.000,00

9.208.858,74

84,21%

LBC LC094 3300
Totaal Begrotingsartikel

Basisallocatie LBC LC007 1211

In het begrotingsjaar 2016 werd een VAK-bedrag van 514 k.euro voorzien.
Dit krediet werd aangewend voor de algemene werkingskosten natuur- en milieueducatie, natuurtechnische
milieubouw, doelgroepenbeleid, informatie, sensibilisering en kennisdeling naar de verschillende doelgroepen.

Het betreft uitgaven in het kader van ontwikkeling en toepassing van natuur- en milieueducatie en educatie voor
duurzame ontwikkeling (EDO). Een belangrijke focus in 2016 was de concretisering van het globale
actieprogramma Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (GAP on ESD) van de VN (UNESCO). Ook de
werkingsmiddelen voor het Ecocampusprogramma in het hoger onderwijs vallen hieronder, evenals de
onderhoudskosten en werkingsmiddelen voor de uitbating van de Vlaamse Kennis- en Vormingscentra voor
Natuur en Milieu ‘De Helix’ te Grimminge, ‘De Vroente’ te Kalmthout en de werkingsmiddelen voor de
educatieve werking in het PBC ‘De Nachtegaal’ in De Panne.
Dit werkingskrediet werd ook gebruikt voor de ondersteuning van het beleid op het gebied van natuurtechnische
milieubouw. Met natuurtechnische milieubouw wordt in eerste instantie getracht om een geschikte
uitgangssituatie te creëren en vervolgens laat men de natuur zich spontaan, of door middel van een bepaald
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beheer ontwikkelen. Het basisidee hierbij is de kansrijkdom of de mogelijkheden van de uitgangssituatie te
optimaliseren rekening houdend met de wilde flora en fauna.

Daarnaast werden ook initiatieven rond milieu- en natuurintegratie naar lokale overheden, economische actoren
(industrie, landbouw, milieusector), het maatschappelijk middenveld en de burger/consument, met o.a. een
focus op uitvoering van acties in het kader van de roadmap Voedselverliezen, binnen deze basisallocatie
opgenomen. Bij deze initiatieven wordt maximaal ingespeeld op opportuniteiten die zich aandienen en concrete
noden en vragen uit de doelgroepen zelf.
Tenslotte werd het budget ook aangewend voor het verankeren en versterken van het milieubewustzijn in de
verschillende geledingen van de Vlaamse samenleving met een participatieve en doelgroepgerichte aanpak om
uiteindelijk de negatieve milieu-impact van de doelgroepen te verminderen. Dit dient bereikt te worden via
responsabilisering en het aanzetten tot vrijwillige actie met inzet van een optimale mix van doelgroepgerichte
sociale instrumenten.

Basisallocatie LBC LC019 3300

De milieu‐ en natuurverenigingen worden gesubsidieerd door het besluit van de Vlaamse Regering van 10
oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu-en
natuurverenigingen.

Het beschikbaar budget van 4.906 k.euro werd aangewend voor de milieu- en natuurverenigingen, de
streekverenigingen, de organisatieontwikkeling en voor de vertegenwoordiging van BBL en Natuurpunt in de
Minaraad.

Basisallocatie LBC LC022 3300

Op deze basisallocatie worden de ad-hoc subsidieprojecten gesubsidieerd.
Er werden subsidies toegekend aan de Vlaamse vakbondsorganisaties ACV, ABVV en ACLVB. Door de steeds
bijkomende wetgeving inzake milieuaangelegenheden die van belang zijn op ondernemingsniveau en wijzigende
vakbondsafgevaardigden is de nood aan ondersteuning i.v.m. informatie, vorming, advies en begeleiding nog
steeds wenselijk.
Daarnaast werden er ook subsidies toegekend voor het uitvoeren van lokale projecten in verband met de
draagvlakverbreding landbouw en milieu. Jaarlijks komen er bij de afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen
een aantal spontane subsidievragen rond informatie, sensibilisering, natuur- en milieueducatie,
doelgroepenbeleid en natuurtechnische milieubouw binnen en dit voor vaak interessante kortlopende projecten
van een vereniging, een school, etc. Hiervoor werd ook een beperkt budget voorzien.
Tenslotte werd er ook voor de consulent waterbewust bouwen een krediet voorzien op deze basisallocatie. De
consulent ‘waterbewust bouwen’ is een intermediair tussen overheid en architect/ontwerpers. Hij heeft tot doel
37

kennis te versterken bij de ontwerpers in de domeinen ‘water robuust bouwen’, ‘beheer van de
waterhuishouding’ en ‘multifunctioneel ontwerpen van de buitenruimte’.

Basisallocatie LBC LC023 3300

In 2016 werden geen dossiers vastgelegd en werd het VEK-budget aangewend om reeds aangegane
engagementen uit de voorgaande jaren uit te betalen.

Basisallocatie LBC LC039 4312

Er werd enkel nog een VEK krediet gebruikt dat het mogelijk maakt om verder uitvoering te geven aan de
engagementen aangegaan in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten met de provincies 2002‐2004,
2005‐2007 en 2008‐2013.

Basisallocatie LBC LC040 4322

Er werd enkel nog een VEK krediet gebruikt dat het mogelijk maakt om verder uitvoering te geven aan de
engagementen aangegaan in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten met de provincies 2002‐2004,
2005‐2007 en 2008‐2013.

Basisallocatie LBC LC082 4322

Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 houdende de toekenning van compensatie aan de
verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers
voorziet jaarlijks een bedrag van 3.234 k.euro om 616 takenpakketten in te zetten voor de gemeenten om
bedoelde werkzaamheden te ondersteunen. Elke Vlaamse gemeente kan beroep doen op minstens twee
takenpakketten indien ze intekenden op het besluit. Voor de periode 2014-2019 hebben 262 gemeenten
ingetekend.

Basisallocatie LBC LC094 3300

Een bedrag van 300 k.euro werd voorzien voor een klimaatprijs lokaal niveau en dit om originele lokale klimaatacties van steden en gemeenten aan te moedigen en bekendheid te geven.
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3.5.4 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AG-WT: Beleid lokale leefmilieukwaliteit (werking en toelagen).

VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC008 1211

611.000,00

610.106,85

99,85%

Totaal Begrotingsartikel

611.000,00

610.106,85

99,85%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

VEK
LBC LC008 1211

658.000,00

656.508,47

99,77%

Totaal Begrotingsartikel

658.000,00

656.508,47

99,77%

Basisallocatie LBC LC008 1211

In 2016 werden vastleggingen genomen voor de opmaak van geluidskaarten voor spoorwegen, voor de
begeleiding en communicatie van het beleids- en participatietraject van de Vlaamse klimaattop, voor een
onderzoeksopdracht over de overschrijdingen van de grenswaarde van NO2 en PM10 in 2015 en het jaar dat de
normen zullen behaald worden in de zones Antwerpen en voor de actualisatie van CAR-Vlaanderen en voor de
databank van de Lage Emissie Zone (LEZ).

Daarnaast werden een aantal kleinere opdrachten vastgelegd met name voor de organisatie en campagnesite
van de Vlaamse klimaattop, voor de aankoop van meteogegevens, voor de bijdrage aan een studie over het
gebruik van kachels en gaspedalen en voor de organisatie van het stakeholderoverleg in het kader van het
Actieplan Gent.

3.5.5 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AH-WT: Beleid open ruimte (werking en toelagen).

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC020 3300

VAK

193.000,00

109.616,58

56,80%

LBC LC057 6332

708.000,00

513.565,62

72,54%

Totaal Begrotingsartikel

901.000,00

623.182,20

69,17%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC020 3300

286.000,00

285.945,03

99,98%

LBC LC057 6332

615.000,00

612.459,89

99,59%

Totaal Begrotingsartikel

901.000,00

898.404,92

99,71%

VEK

Basisallocatie LBC LC020 3300

In 2016 werden 32 gewestelijke subsidies vastgelegd voor een totaalbedrag van 109.616,58 euro: drie subsidies
voor het deelproject Groenpool Vinderhoutse bossen van het pilootlandinrichtingsproject Leie en Schelde, vier

39

subsidies voor het deelproject Groene fietsgordel van het planprogramma Brugse Veldzone, zes subsidies voor
het deelproject Groenhove‐Vrijgeweid van het planprogramma Brugse Veldzone, drie subsidies voor het
deelproject Moubeek-Vloethemveld van het planprogramma Brugse Veldzone, vijf subsidies voor het
deelproject Sint‐Amandus van het planprogramma Brugse Veldzone en elf subsidies voor het deelproject Ruiteren menroutenetwerk van het planprogramma de Merode.

De begunstigden van deze toelagen zijn zowel privaatrechtelijke rechtspersonen (10) als natuurlijke personen
(22).

De belangrijkste maatregelen waren de kleinschalige natuur- en landschapsprojecten (18 projecten, 78.446 euro,
72% van het totale toegekende subsidiebedrag) in de deelprojecten van het planprogramma Brugse Veldzone
en de beplantingswerken in functie van duurzame bosontwikkeling in het planprogramma de Merode (10
projecten, 21.030 euro, 19% van het totale toegekende subsidiebedrag).

Op deze manier stimuleert het Vlaams Gewest de participatie van private personen aan de uitvoering van
landinrichtingswerken.

Basisallocatie LBC LC057 6332

In 2016 werden 5 gewestelijke subsidies vastgelegd voor een totaalbedrag van 513.565,62 euro: één subsidie
voor het deelproject De Moeren van het pilootlandinrichtingsproject De Westhoek, één subsidie voor het
deelproject Polderwaterlopen van het pilootlandinrichtingsproject De Westhoek, één subsidie voor het
deelproject Groenhove‐Vrijgeweid van het planprogramma Brugse Veldzone, één subsidie voor het deelproject
Sint-Kruis-Winkel van het planprogramma Koppelingsgebieden Gentse Kanaalzone en één subsidie voor het
deelproject Park Neerdorp van het planprogramma Land van Teirlinck.

De begunstigden van deze toelagen zijn twee steden (Torhout en Lo-Reninge), een polderbestuur (Polder De
Moeren) en twee publiekrechtelijke rechtspersonen (Havenbedrijf Gent en POM Vlaams-Brabant).

De belangrijkste maatregelen waren de inrichting van het buurtpark Neerdorp (420.000 euro, 16% van het totale
toegekende subsidiebedrag) en beheerswerken aan en de aanleg van recreatieve paden langs de Oude
Moervaart en (81.000 euro subsidie, 15% van het totale toegekende subsidiebedrag).

Op deze manier stimuleert het Vlaams Gewest de participatie van lokale besturen en andere publiekrechtelijke
rechtspersonen aan de uitvoering van landinrichtingswerken.
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3.5.6 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AM-WT: Luchtbeleid (werking en toelagen).

VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC024 3300

0,00

0,00

-

LBC LC066 3200

0,00

0,00

-

Totaal Begrotingsartikel

0,00

0,00

-

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC024 3300

VEK

58.000,00

58.253,25

100,44%

LBC LC066 3200

2.000,00

1.600,00

80,00%

Totaal Begrotingsartikel

60.000,00

59.853,25

99,76%

Basisallocatie LBC LC024 3300

In december 2008 werd via een BVR een subsidie voor de aankoop van roetfilters door particulieren voorzien.
Het aantal ingediende en toegekende subsidie-aanvragen kende in het najaar van 2016 een toename door de
invoering van de Lage Emissie Zone (LEZ) in Antwerpen in februari 2017.

Basisallocatie LBC LC066 3200

In juli 2010 werd het BVR voor subsidie voor de aankoop van roetfilters door particulieren gewijzigd. Deze
begrotingspost werd gecreëerd voor tegemoetkoming aan garagisten bij de installatie van roetfilters en voor de
premie aan bedrijven. Het aantal ingediende en toegekende subsidie-aanvragen kende in het najaar van 2016
een toename door de invoering van de Lage Emissie Zone (LEZ) in Antwerpen in februari 2017.

3.5.7 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AQ-IS: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - aanvullende
dotatie Aquafin (interne stroom)

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC032 4140

VAK

161.000,00

161.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

161.000,00

161.000,00

100,00%

Gerealiseerd (%)

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

LBC LC032 4140

VEK

253.000,00

161.000,00

63,64%

Totaal Begrotingsartikel

253.000,00

161.000,00

63,64%

41

Basisallocatie LBC LC032 4140

Het betreft een aanvullende werkingsdotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
(AGIV) voor het begrotingsjaar 2016 voor de cofinanciering van de activiteiten in het kader van de aanmaak, de
bijhouding en het gebruik van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB).

Het AGIV staat in voor de coördinatie, de organisatie en de dienstverlening van het GRB en de uitvoering van het
GRB-uitvoeringsplan. Deze opdracht omvat minstens volgende aspecten: de aanmaak en de bijhouding van het
GRB, de installatie en het beheer van het GRB, de coördinatie bij het gebruik van het GRB, de advisering aan en
de ondersteuning van de deelnemers aan GIS-Vlaanderen bij de aanmaak van grootschalige geografische
gegevens, de coördinatie van de kwaliteitscontrole betreffende alle initiatieven die binnen het GRB kaderen, de
coördinatie en organisatie van de toegang van gebruikers tot het GRB.

Deze aanvullende werkingsdotatie aan het AGIV wordt aangewend om het aandeel van Aquafin NV, als
netbeheerder van het vervoersnet voor afvalwater, in de aanmaak en de bijhouding van het GRB te financieren.
Anderzijds voorziet zij in de ondersteuning en advisering van Aquafin NV door het AGIV inzake de aanmaak, de
bijhouding en het gebruik van en de toegang tot het GRB.

3.5.8 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AP-IS: HERMES (interne stromen).
Ingeschreven

Vastgelegd

LBC LC052 6141

VAK

2.000,00

971,88

48,59%

Totaal Begrotingsartikel

2.000,00

971,88

48,59%

VEK

Gerealiseerd (%)

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC052 6141

62.000,00

971,88

1,57%

Totaal Begrotingsartikel

62.000,00

971,88

1,57%

Basisallocatie LBC LC052 6141

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering tot toekenning van ecologiepremie voor roetfilters en
Euro V vrachtwagens werd een dotatie overgemaakt aan het HERMES‐fonds. Het bedrag dat in 2016 werd
vastgelegd en overgemaakt aan het HERMES-fonds is gebaseerd op de effectieve uitbetaling in 2015 van de
ecologiepremies voor deze technologieën.

3.6

DAB Minafonds
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3.6.1 Begrotingsartikel LBC/3LCH2ZZ/OV: over te dragen saldo.

VEK

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC077 0322

231.334.000,00

0,00

-

Totaal Begrotingsartikel

231.334.000,00

0,00

-

Basisallocatie LBC LC077 0322

Dit is een technische basisallocatie die de sluitpost vormt tussen de middelen op het Minafonds en de benodigde
uitgaven. Via deze basisallocatie wordt niet uitbetaald, enkel herverdeeld.

3.7

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

3.7.1 Begrotingsartikel LBC-3LCH2AF-WT: Biodiversiteitsbeleid (werking en toelagen).

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LD002 1211

VAK

3.225.000,00

3.283.949,28

101,83%

LBC LD003 1211

8.770.000,00

9.274.663,80

105,75%

LBC LD005 1211

160.000,00

159.996,92

100,00%

LBC LD007 1211

289.000,00

280.403,46

97,03%

LBC LD008 1211

3.000,00

3.740,46

124,68%

LBC LD010 3200

1.255.000,00

1.254.750,00

99,98%

LBC LD011 3300

7.996.000,00

7.996.039,80

100,00%

LBC LD012 3300

0,00

0,00

-

LBC LD013 3300

369.000,00

368.534,00

99,87%

LBC LD015 3300

50.000,00

30.000,00

60,00%

LBC LD016 3300

0,00

0,00

-

LBC LD018 3441

292.000,00

336.691,95

115,31%

LBC LD019 3442

235.000,00

235029,39

100,01%

LBC LD020 3510

33.000,00

0,00

0,00%

LBC LD021 5210

6.445.000,00

6.445.000,00

100,00%

LBC LD022 5210

1.742.000,00

1.749.970,88

100,46%

LBC LD023 5310

0,00

0,00

-

LBC LD024 5320

0,00

0,00

-

LBC LD026 7100

21.544.000,00

20.853.950,62

96,80%

LBC LD032 7422

540.000,00

539.633,38

99,93%

LBC LD084 4340

5.873.000,00

5.811.725,50

98,96%

LBC LC091 7112*
VAK - Budget 2016
VAK - Vrijgave Budget < 2016

0,00

0,00

-

1.940.331,47

1.210.044,41

62,36%

100.000,00

100.000,00

100,00%

LBC LC092 4150*
VAK - Budget 2016
VAK - Vrijgave Budget < 2016
Totaal Begrotingsartikel

0,00

0,00

-

58.921.000,00

58.724.079,44

99,67%
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VEK

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LD002 1211

3.182.000,00

3.440.962,51

108,14%

LBC LD003 1211

7.350.000,00

7.623.225,48

103,72%

LBC LD005 1211

160.000,00

159.745,72

99,84%

LBC LD007 1211

310.000,00

271.377,52

87,54%

LBC LD008 1211

44.000,00

48.920,58

111,18%

LBC LD010 3200

1.636.000,00

1.508.390,78

92,20%

LBC LD011 3300

7.431.000,00

8.085.922,57

108,81%

LBC LD012 3300

142.000,00

141.283,48

99,50%

LBC LD013 3300

357.000,00

313.260,67

87,75%

LBC LD015 3300

72.000,00

86.345,20

119,92%

LBC LD016 3300

6.000,00

5.750,00

95,83%

LBC LD018 3441

292.000,00

296.988,95

101,71%

LBC LD019 3442

352.000,00

235328,86

66,85%

LBC LD020 3510

33.000,00

30000

90,91%

LBC LD021 5210

6.445.000,00

6.548.571,56

101,61%

LBC LD022 5210

482.000,00

209.720,53

43,51%

LBC LD023 5310

212.000,00

201.079,41

94,85%

LBC LD024 5320

1.018.000,00

1.019.000,89

100,10%

LBC LD026 7100

22.753.000,00

22.604.782,83

99,35%

0,00

36.500,00

-

LBC LD028
LBC LD032 7422

313.000,00

74.729,20

23,88%

LBC LD084 4340

1.518.000,00

1.680.014,33

110,67%

LBC LC091 7112*

1.030.000,00

305.244,57

29,64%

LBC LC092 4150*

100.000,00

50.000,00

50,00%

55.238.000,00

54.977.145,64

99,53%

Totaal Begrtingsartikel

Basisallocatie LBC LD002 1211

De middelen van deze basisallocatie worden ingezet voor een waaier van studies en onderzoeksprojecten ter
ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitwerking en het beheer van eigen domeinen van het ANB.
Het is één van de begrotingsposten van waaruit het ANB de middelen put om beleidsinitiatieven van de
Vlaamse Regering vorm te geven (o.a. via wetenschappelijke onderbouwing). De doelstellingen van het
Regeerakkoord en de doelstellingen in de beleidsnota van de minister worden door het ANB in belangrijke
mate nader uitgewerkt met middelen voorzien op onderhavige post, om dan hun verdere implementatie te
vinden doorheen alle projecten en processen van het ANB.

Jaarlijks worden verscheidene opdrachten uitgeschreven voor de ondersteuning bij het ontwikkelen van
nieuwe beleidsconcepten, bij beleidsevaluatie, de voorbereiding van regelgeving en de uitwerking van
richtlijnen en handleidingen. De focus van de bestedingen voor ondersteuning lag net als in de voorbije jaren op
de realisatie van de Europese natuurdoelen, maar ook de doelstellingen rond de algemene biodiversiteit in
Vlaanderen, rond ecosysteemdiensten en rond beleving kwamen aan bod.

Voor de implementatie van de Europese natuurdoelen werden beheerplannen opgemaakt, ecohydrologische
studies uitgevoerd en beleidsondersteunende modellen (o.a. zoekzonemodel) uitgewerkt. Ook in het kader van
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de Programmatische Aanpak Stikstof werden gebiedsvisies opgemaakt en modellen ontwikkeld. Voor de
uitvoering van het Sigmaplan en het Maatschappelijk Meest Haalbare Alternatief van de Antwerpse haven
werden diverse inrichtingsstudies en archeologische onderzoeken uitgevoerd. Er werd procesbegeleiding bij het
verder implementatietraject van de Europese natuurdoelen en juridische ondersteuning aangezocht. Met het
opstellen van soortenbeschermingsprogramma’s geeft het ANB uitvoering aan de Europese verplichting om op
basis van het soortenbesluit een sturende en coördinerende rol op te nemen inzake soortenbescherming.
Reguliere inventarisaties en monitoring van soorten en milieukwaliteit worden uitgevoerd door het INBO.
Uitzonderlijk en enkel projectmatig worden inventarisatie‐ en monitoringsprojecten gecoördineerd door het
ANB en voorzien op het werkingsbudget van het ANB.

Het ANB geeft de belevingswaarde van natuur en groen een centrale rol in zijn werking. Ook de actualisatie van
de richtlijn voor de opmaak van een stedelijk groenplan en een evaluatie van de beleving in ANB-domeinen
draagt mee bij aan het uitdragen van duurzaam beheer in functie van natuur en maatschappij.
Ten slotte werd ook budget voorzien voor de ondersteuning van IT-processen binnen het ANB.

Basisallocatie LBC LD003 1211

Op deze basisallocatie worden de onderhoudsuitgaven aangerekend voor het duurzaam onderhoud en beheer
van de terreinen in eigendom en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Meer concreet betekent dit
dat op deze basisallocatie onderhoudswerken worden aangerekend die uitbesteed worden aan de particuliere
aannemerij zoals onderhoudswerken aan domeinen, wegen, gebouwen, recreatieve infrastructuren, sanering
van aangekochte terreinen, … Alle voorstellen van werken worden begroot op basis van normen die beschikbaar
zijn voor gelijkaardige werken in een recent verleden.

De meeste grote inrichtings‐ en onderhoudswerken (zoals maaien van grote grasvlakten, plaggen i.f.v.
heideherstel, exotenbestrijding, vellen en snoeien van bomen, klepelen van bospercelen, enz…..), die veelal
efficiënter kunnen uitgevoerd worden door de private sector, worden uitbesteed op basis van openbare
aanbestedingen. Het meer specifiek en natuurgericht biotoopbeheer, dat een grote expertise en terreinkennis
vereist, wordt uitgevoerd in eigen regie door gespecialiseerde arbeiders van het ANB.

Het agentschap voert een gepland beheer van de eigen terreinen en zet daarbij prioritair in op het realiseren
van de Europese natuurdoelen. Het ANB beheert vandaag reeds 80.000 ha natuur en bosgebied, waarvan een
belangrijk deel gericht is op de uitvoering van werken in functie van de Europese natuurdoelen. Deze focus wordt
systematisch verscherpt naarmate het implementatieproces verder vorm krijgt.

Daarnaast worden, in overeenstemming met het regeerakkoord, werken uitgevoerd om de beleving en de
toegankelijkheid van groene domeinen te verbeteren en worden multifunctionele stadsbossen gerealiseerd. De
uitbreiding van de te beheren oppervlakte en ook de taakstelling inzake realisatie van een duurzame
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instandhouding leggen extra druk op het budget voor het uitvoeren van werken, waardoor derhalve door het
ANB continu ingezet wordt op efficiëntiewinsten.

Basisallocatie LBC LD005 1211

Het jachtexamen is verplicht voor alle kandidaat‐jagers en wordt georganiseerd door het ANB in uitvoering van
het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. Met de organisatie van het jachtexamen beoogt het ANB de
kwaliteit van het wildbeheer in Vlaanderen te verbeteren. De uitgaven hebben betrekking op de huur van de
zalen voor het theoretische jachtexamen op diverse locaties in Vlaanderen en de ondersteuning die nodig is voor
de materiële en praktische organisatie van het praktijkgedeelte van het jachtexamen. De uitgaven worden
volledig gecompenseerd door de ontvangsten via het inschrijvingsgeld, dat ingeschreven wordt op het
begrotingsartikel LBC-2LCHAAF-OW.

Basisallocatie LBC LD007 1211

Communicatie is een constant aandachtspunt bij alle activiteiten van het ANB, zowel voor de reguliere werking
als voor de aspecten die specifiek zijn opgenomen in het Regeerakkoord en de Beleidsnota. Op deze
basisallocatie worden de kosten aangerekend voor de campagnes die het agentschap jaarlijks organiseert met
als doel het draagvlak rond natuur, bos en groen te versterken. Er werd met een creatieve aanpak gericht
ingezet op de Dag van het Park en de Week van het Bos.

Basisallocatie LBC LD008 1211

De middelen op deze basisallocatie zijn gericht op de ondersteuning van de werkingskosten van het dagelijks
beheer van het Vlaams Fonds Tropisch Bos (VTFB). Het Vlaams Fonds Tropisch Bos werd opgericht via beslissing
van de Vlaamse Regering op 22 november 2002. Via dit Fonds wordt ondersteuning gegeven aan bebossings- en
herbebossingsprojecten in de context van het klimaatbeleid, maar die tevens een bijdrage leveren voor
biodiversiteitsbehoud en sociale ontwikkeling van de betrokken bevolkingsgroepen. De opdracht voor de
secretariaatswerking van het VFTB kon niet meer in 2016 gegund worden, waardoor er quasi geen uitgaven
waren op deze basisallocatie.

Basisallocatie LBC LD010 3200

Het beleid inzake groenjobs is decretaal, bij Besluit van de Vlaamse Regering en bij Ministerieel Besluit
geregeld. Vanuit de natuursector (natuurverenigingen, terreinbeherende verenigingen, bosgroepen, regionale
landschappen, maar ook lokale besturen die natuurgebied bezitten) bestaat een belangrijke behoefte aan
kwaliteitsvol natuur‐ en bosbeheer en ‐onderhoud. Omdat dergelijke ecologisch waardevolle werken vaak
arbeidsintensief en vanuit louter (micro)economisch perspectief verlieslatend zijn, én de beheerders
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over onvoldoende eigen middelen beschikken om zelf de werken te laten uitvoeren, heeft het beleid er voor
gekozen om deze actoren geldelijk te ondersteunen door subsidies in het leven te roepen die ertoe strekken
dergelijke werken financieel mogelijk te maken.

Basisallocatie LBC LD011 3300

De besteding van het budget op deze basisallocatie is drieledig:

Subsidies voor erkende reservaten
Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 kunnen natuurreservaten, in beheer bij
private personen of rechtspersonen andere dan het Gewest of de Staat, bij ministerieel besluit het statuut van
erkend natuurreservaat krijgen. Voor de erkende natuurreservaten, uitgezonderd deze in beheer bij provincies
en gemeenten, worden op basis van dit besluit van de Vlaamse Regering subsidies toegekend voor de huur, het
beheer, het toezicht, de eerste inrichting, de monitoring, de openstelling en het onthaal in de bezoekerscentra.
Er wordt ook een indexering voorzien voor deze subsidies (exclusief huur en onthaal).

Ondersteuning van de vogelopvangcentra
Aan de vogelopvangcentra in Vlaanderen wordt jaarlijks een subsidie toegekend op basis van het besluit van de
Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse
opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies. Gezien de taak van de
opvangcentra, werd geopteerd de subsidie op te splitsen in twee delen, een werkingssubsidie en een
professionaliseringssubsidie. De werkingssubsidie wordt vooral gekoppeld aan de educatieve en
sensibiliserende activiteit van de opvangcentra. De subsidie voor professionalisering wordt vooral gekoppeld
aan personeelskosten. In lijn met de voorgaande jaren kon in 2016 461.000 euro vrijgemaakt worden voor de
ondersteuning van de vogelopvangcentra.

Facultatieve subsidies aan doelgroepen
Ten slotte werden nog enkele beperkte facultatieve subsidies aan doelgroepen voorzien in het kader van:
-

Projectoproep voor draagvlakverbreding voor natuur bij landbouwers

-

Bescherming van weidevogels in de Kalkense Meerssen

-

Nestbescherming van akkervogels

Basisallocatie LBC LD012 3300

Het Vlaams Fonds Tropisch Bos werd opgericht via beslissing van de Vlaamse Regering op 22 november 2002.
De middelen op deze basisallocatie zijn gericht op de ondersteuning via het Vlaams Fonds Tropisch Bos van
bebossings‐ en herbebossingsprojecten in de context van het klimaatbeleid, maar die tevens een bijdrage
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leveren voor biodiversiteitsbehoud en sociale ontwikkeling van de betrokken bevolkingsgroepen. Aangezien de
opdracht voor de secretariaatswerking van het VFTB niet meer in 2016 gegund kon worden (zie LBC LD008 1211),
zijn er ook geen projecten ingediend kunnen worden.

Basisallocatie LBC LD013 3300

Op deze basisallocatie worden de hierna vermelde subsidies toegekend.

Subsidies aan wildbeheereenheden
Op basis van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 kunnen wildbeheereenheden subsidies ontvangen.
Deze subsidie bestaat uit een basissubsidie en een subsidie die in relatie tot de oppervlakte van het
werkingsgebied. Hier bovenop kunnen subsidies verleend worden voor projecten inzake natuur‐ en wildbeheer.

Subsidie Aanspreekpunt Privaat Beheer
Daarnaast werd een werkingssubsidie van voorzien voor het Aanspreekpunt Privaat Beheer, dat een
coördinerende rol speelt bij het betrekken van private natuur- en boseigenaars bij het natuurbeleid.

Basisallocatie LBC LD015 3300
In haar streven naar sociaal warme steden maakt Vlaanderen verder werk van de beschikbaarheid van nabije
natuur‐, bos‐ en groenwaarden. In dit kader worden innoverende, voorbeeldstellende projecten en initiatieven
van particulieren en verenigingen inzake de uitbouw van groen in de stad ondersteund. In dit kader werd een
subsidie van 30.000 euro voorzien voor Landschapspark Drongengoed.

Basisallocatie LBC LD016 3300

De middelen op deze basisallocatie werden herschikt voor andere noden binnen begrotingsartikel LBC-3LCH2AFWT te dekken.

Basisallocatie LBC LD018 3441

Deze basisallocatie wordt ingezet voor het betalen van schade door jachtwild en door beschermde soorten in
het kader van administratieve dossiers in uitvoering van het zogenaamde Wildschadebesluit (Besluit van de
Vlaamse regering van 3 juli 2009, in uitvoering van art. 25 Jachtdecreet van 24/07/1991 en art. 52 van het
Decreet Natuurbehoud van 21/10/1997) en in uitvoering van gerechtelijke beslissingen. Vooral door de
schadeclaims die de gerechtelijke procedure volgen en de dossiers voor schade door steenmarters liep het
benodigde budget hoger op dan het budget dat oorspronkelijk werd voorzien in de begroting.

Basisallocatie LBC LD021 5210
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Het Vlaams Regeerakkoord voorziet de uitbreiding van de gebieden onder effectief natuurbeheer (erkende,
Vlaamse of bosreservaten, andere natuurgebieden onder vergelijkbaar beheersplan). De aandacht gaat hierbij
prioritair naar de Habitatrichtlijngebieden. Deze uitbreiding wordt onder andere gerealiseerd door de
verwerving van bos en te bebossen terreinen, natuurgebied, deels door de Vlaamse overheid, deels door de
terreinbeherende verenigingen. De subsidies die aan de erkende terreinbeherende verenigingen worden
verstrekt, kaderen binnen deze doelstellingen. Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu vormt de rechtsgrond voor het aankoopbeleid van natuurgebieden. Art. 44 bepaalt dat de erkende
terreinbeherende natuurverenigingen subsidies voor de aankoop kunnen krijgen. Het budget dat in 2016 werd
voorzien ligt in lijn met de vorige begrotingsjaren.

Basisallocatie LBC LD022 5210

Voor de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit wordt maximaal ingezet
op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten. Vanuit deze
basisallocatie worden verenigingen, particulieren en lokale besturen ondersteund voor investeringen in het
verbeteren van de natuurkwaliteit. Samenwerking en partnerschappen met lokale actoren zijn essentieel om de
planvorming op Vlaams niveau inzake instandhoudingsdoelstellingen en soortenbescherming te laten resulteren
in effectieve realisaties op terrein.

Op deze basisallocatie werden kredieten gereserveerd voor:
-

Subsidies voor uitzonderlijke éénmalige inrichtingen in erkende reservaten: Deze projecten stellen
natuurherstel, natuurontwikkeling of verbeterde openstelling in erkende natuurreservaten tot doel en
worden toegekend conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003;

-

Natuurprojectovereenkomsten: Deze projecten worden afgesloten ter uitvoering van de
natuurrichtplannen volgens het Natuurdecreet;

-

Projectoproep Investeringssubsidies Natuur: Deze projecten leveren een bijdrage aan de realisatie van
de Europese natuurdoelen.

Basisallocatie LBC LD023 5310

Met deze basisallocatie worden de steunmaatregelen voor de bebossing van landbouwgronden bekostigd zoals
voorzien in het Plattelandsontwikkelingsplan. De regelgeving op basis waarvan deze subsidies werden toegekend
(Besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende de subsidiëring van de bebossing van
landbouwgronden ter uitvoering van verordening (EG)nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO))
werd in 2015 opgeheven en vervangen door het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende
het verlenen van subsidies voor bebossing en voor herbebossing.
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In 2016 waren er geen middelen vereist voor de ondersteuning van projecten van de bebossing van
landbouwgronden.

Basisallocatie LBC LD026 7100

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor de algemene investeringsuitgaven in ANBdomeinen, voor de realisatie van het Sigma‐project, voor de optimalisatie van de onthaalfunctie in
ANB‐domeinen en voor de verwerving van terreinen in functie van de realisatie van de Europese natuurdoelen
en de aanleg van stadsbossen. De investeringen door het Agentschap voor Natuur en Bos verlopen in
overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen opgenomen in het regeerakkoord en de Beleidsnota
Omgeving.

De kredieten worden ingezet om maximaal invulling te geven aan de Biodiversiteitsstrategie om Vlaanderen op
een goede of verbeterde regionale staat van instandhouding te brengen voor 16 habitats tegen 2020 en een
wezenlijke bijdrage te leveren aan de doelstelling om 70% van alle vereiste instandhoudingsmaatregelen te
nemen tegen 2020. De beschikbare kredieten van het ANB worden herverdeeld over de strategische
doelstellingen. Het ANB beheert vandaag ongeveer 80.000 ha bossen en natuurterreinen. De te beheren
oppervlakte stijgt jaarlijks doordat ook gericht grondaankopen gedaan worden ten behoeve van
de realisatie van de Europese natuurdoelen. Op dit moment worden 85% van de reguliere kredieten ingezet op
de uitvoering van werken in functie van Europese natuurdoelen. Naast deze focus worden, in overeenstemming
met het Regeerakkoord, met deze kredieten werken uitgevoerd om de beleving en de
toegankelijkheid van groene domeinen te verbeteren en worden multifunctionele stadsbossen gerealiseerd.

Basisallocatie LBC LD032 7422

Op deze basisallocatie worden de reguliere uitgaven inzake aankopen van machines en ander materiaal in functie
van het beheer van de ANB‐domeinen aangerekend. Het aankopen van machines is noodzakelijk om het
terreinbeheer in eigen regie uit te voeren. Het betreft vooral tractoren, kleine machines, aanhangwagens en
vrachtwagens die ingezet worden door de diverse arbeidersploegen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Basisallocatie LBC LD084 4340

Door de goedkeuring van het decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos werd
in het Natuurdecreet een rechtsgrond voorzien voor de provinciale taakstelling ten aanzien van de regionale
landschappen en de bosgroepen. De provincies zijn nu bevoegd voor de erkenning, subsidiëring en opvolging
van de regionale landschappen en de bosgroepen. Met de vijf provincies werden samenwerkingsakkoorden
afgesloten voor de projectfinanciering gedurende een periode van drie jaar (2014-2016). In 2016 werd een
nieuwe overeenkomst afgesloten voor de periode 2017-2019, die ook al volledig werd vastgelegd. Daarnaast
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werden er ook werkingstoelages toegekend aan projectbureaus Duinengordel en Bosland en enkele eenmalige
projecten.

Basisallocatie LBC LC091 7112*

Er werden geen uitgaven geboekt op deze basisallocatie.

Basisallocatie LBC LC092 4150*

Via de projectoproep ‘Pimp je speelplaats’ kunnen scholen een project indienen om de speelplaats te vergroenen
met een duidelijke speelplaatsvisie, waarbij leerlingen en ouders samen de handen uit de mouwen steken. Van
de 93 ingediende projecten krijgen 25 laureaten coaching en een budget van 4.000 euro voor plantgoed, hout
voor speelelementen en aarde.

3.7.2 Begrotingsartikel LDC-3LCH2AF-WT: Biodiversiteitsbeleid (werking en toelagen).

VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LDC LD004 1211

3.802.000,00

3.783.428,87

99,51%

LDC LD030 7100

84.000,00

83.892,13

99,87%

LDC LD031 7422

140.000,00

139.360,06

99,54%

4.026.000,00

4.006.681,06

99,52%

Totaal Begrotingsartikel

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LDC LD004 1211

VEK

3.604.000,00

3.394.367,68

94,18%

LDC LD030 7100

135.000,00

116.910,35

86,60%

LDC LD031 7422
Totaal Begrotingsartikel

262.000,00

258.599,43

98,70%

4.001.000,00

3.769.877,46

94,22%

Basisallocatie LDC LD004 1211

Op deze basisallocatie worden onderhoudsuitgaven aangerekend voor het duurzaam onderhoud en beheer van
de terreinen in eigendom en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Het betreft hetzelfde type
uitgaven als op de basisallocatie LBC LD003 1211. Daarnaast worden op deze basisallocatie de heffingen van
belastingen op het patrimonium aangerekend, zoals de onroerende voorheffing en polderbelastingen.

Basisallocatie LDC LD030 7100

De investeringsuitgaven die op deze basisallocatie worden aangerekend, hebben betrekking op de oprichting
van nieuwe constructies of inrichtingen in de domeinen die eigendom zijn van het Agentschap voor Natuur en
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Bos, inclusief de eerste inrichtingswerken na verwerving van nieuwe terreinen.

Basisallocatie LDC LD031 7422

Op deze basisallocatie worden de kleinere uitgaven inzake aankopen van machines en ander materiaal in
functie van het beheer van de ANB‐domeinen.
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4 Encours
De openstaande saldi op vastleggingen, “encours” genoemd, vertegenwoordigen voor de begroting van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een potentiële schuld in de mate dat in uitvoering van de
onderliggende verbintenissen in principe nog facturen mogen verwacht worden. In onderstaande tabel wordt
een overzicht gegeven van het encours.

BA

OMSCHRIJVING

ENCOURS PER
31/12/2015

ENCOURS PER
31/12/2016

VERSCHIL

0,00

1.403,86

1.403,86

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC-3LCH2AE-WT

Werking en toelagen – Beleid Bodem en Natuurlijke
Rijkdommen

LBC-3LCH2AOWT

Werking en toelagen – Afvalstoffen- en materialenbeleid

26.500.996,72

26.500.996,72

-2.085.489,68

LBC-3LCH2AV-IS

Interne Stromen - Openbare Afvalmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest (OVAM)

99.549.999,52

102.566.882,35

3.016.882,83

668.225.854,78

744.490.511,04

76.264.656,26

0,00

0,00

0,00

477.991,75

132.612,55

-345.379,20

12.135.528,52

11.720.284,77

-415.243,75

0,00

0,00

0,00

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC-3LCH2ADWT

Werking en toelagen – Integraal Waterbeleid

LBC-3LCH2AD-IS

Interne Stromen – Integraal Waterbeleid

LBC-3LCH2AW-IS

Interne Stromen - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC-3LCH2AJ-WT

Werking en toelagen - Mestbeleid

LBC-3LCH2AK-WT

Werking en toelagen - Plattelandsbeleid

LBC-3LCH2AL-WT

Werking en toelagen – Partnerschappen via
beheersovereenkomsten

42.348.496,57

42.931.168,06

582.671,49

LBC-3LCH2AY-IS

Interne Stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

22.031.052,42

26.126.013,43

4.094.961,01

LBC-3LCH2AR-IS

Interne Stromen - VLM – Gebruikersschade en
kapitaalschade

1.804.225,18

1.804.225,18

0,00

0,00

0,00

0,00

4.602.536,65

4.236.055,96

-366.480,69

1.001.112,30

1.013.648,05

12.535,75

17.239.629,00

9.402.538,58

-7.837.090,42

647.951,91

600.284,16

-47.667,75

Werking en toelagen – Beleid Open Ruimte

2.944.750,53

2.668.116,96

-276.633,57

Werking en toelagen - Luchtbeleid

3.944.476,90

3.884.601,71

-59.875,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NV Vlaamse Milieuholding (VMH)
LBC-3LCH2AI-WT

Werking en toelagen - Klimaatbeleid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

LBC-3LCH2AA-WT

LBC-3LCH2AB-WT
LBC-3LCH2AC-WT
LBC-3LCH2AGWT
LBC-3LCH2AHWT
LBC-3LCH2AMWT
LBC-3LCH2ANWT
LBC-3LCH2AQ-IS
LBC-3LCH2AP-IS

Werking en toelagen – Slachtkrachtige Overheid:
beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie,
beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld
Leefmilieu en Natuur
Werking en toelagen - Slachtkrachtige Overheid:
Internationaal Milieu- en Natuurbeleid
Werking en toelagen - Slachtkrachtige Overheid:
Partnerschappen Leefmilieu- en Natuurbeleid
Werking en toelagen – Beleid Lokale Leefkwaliteit

Werking en toelagen – Integraal Waterbeleid Overdracht aan de Openbare
Waterdistributienetwerken
Interne Stromen - Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen (AGIV)
Interne Stromen - Fonds Flankerend Economisch Beleid
(HERMESFONDS) en VLIF

DAB Minafonds
LBC-3LCH2ZZ-OV

Over te dragen saldo
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Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
LBC-3LCH2AF-WT

Werking en toelagen - Biodiversiteitsbeleid

138.963.053,05

143.814.160,68

4.851.107,63

LDC-3LCH2AF-WT

Werking en toelagen - Biodiversiteitsbeleid

1.014.650,32

1.032.472,84

17.822,52

1.043.432.306,12

1.120.840.487,22

77.408.181,10

Totaal uitgaven
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