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1 Begroting 2011
1.1

Initieel goedgekeurde begroting 2011

Bij decreet van 23 december 2010 werd de initiële begroting 2011 goedgekeurd. Het verleende vastleggings‐
krediet bedroeg 474.557.000 euro, de ingeschreven ontvangsten werden geraamd op 590.421.000 euro en de
dotatie van de Vlaamse Gemeenschap aan het MinaFonds werd vastgelegd op 266.971.000 euro.

1.2

Aangepaste begroting 2011

De initieel goedgekeurde begroting 2011 werd door het decreet van 8 juli 2011 aangepast. Na deze begrotings‐
controle 2011 bedroeg het vastleggingskrediet 474.220.000 euro. Ten opzichte van het initieel verleende
vastleggingskrediet was dit een daling met 337.000 euro.

Na deze begrotingscontrole werden de ingeschreven ontvangsten vermeerderd tot 638.109.000 euro. Ten
opzichte van de initieel ingeschreven ontvangsten was dit een stijging met 47.688.000 euro. De dotatie van de
Vlaamse Gemeenschap aan het MinaFonds werd na deze begrotingscontrole bepaald op 286.200.000 euro. Ten
opzichte van de initieel toegekende dotatie was dit een stijging van 19.229.000 euro.

1.3

Herschikte begroting 2011

In het begrotingsjaar 2011 werden zeven kredietherverdelingen met betrekking tot de MinaFondsbegroting
doorgevoerd. De kredietherschikking van 7 juni 2011 werd niet verwerkt in de cijfers van de aangepaste
begroting 2011.

1.3.1

Kredietherschikking I

De eerste kredietherschikking werd bij MB verleend op 7 juni 2011 en werd gecorrigeerd via MB van 28 juni
2011.

(in euro)

GVK

GOK

LBC LC007 1211

‐ 200.000

‐ 200.000

LBC LC022 3300

+ 200.000

+ 200.000

LBC LC024 3300

‐

‐ 753.000
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LBC LC027 3300

‐ 10.000

‐ 10.000

LBC LC040 4322

‐400.000

‐

LBC LC042 4340

+ 10.000

+ 10.000

LBC LC072 1211

+ 400.000

‐

LBC LD002 1211

‐ 75.000

‐ 75.000

LBC LD003 1211

‐ 125.000

‐

LBC LD011 3300

‐

+ 395.000

LBC LD013 3300

+ 571.000

+ 463.000

LBC LD018 3441

+ 186.000

+ 186.000

LBC LD023 5310

‐ 93.000

‐ 30.000

LBC LD024 5320

‐

+ 716.000

LBC LD026 7100

‐ 614.000

‐ 967.000

LDC LD004 1211

+ 125.000

‐

LDC LD030 7100

‐

+ 65.000

LDC LD031 7422

+ 25.000

‐

* De begrotingsartikels LDC LD031 7422 en LBC LC072 1211 werden gecreëerd via dit herverdelingsbesluit.

1.3.2

Kredietherschikking II

De tweede kredietherschikking werd bij MB verleend op 29 september 2011.

(in euro)

GVK

GOK

LBC LC024 3300

‐ 200.000

‐ 200.000

LBC LC076 3200

+ 200.000

+ 200.000

* Het begrotingsartikel LBC LC076 3200 werd gecreëerd via dit herverdelingsbesluit.

1.3.3

Kredietherschikking III

De derde kredietherschikking werd bij MB verleend op 11 oktober 2011.

(in euro)

GVK

GOK

LBC LC007 1211

‐

‐ 67.000

LBC LC008 1211

‐

+ 365.000

LBC LC024 3300

‐

‐ 298.000

LBC LC034 4140

‐ 105.000

‐ 105.000

LBC LC075 6141

+ 105.000

+ 105.000

* Het begrotingsartikel LBC LC075 6141 werd gecreëerd via dit herverdelingsbesluit.
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1.3.4

Kredietherschikking IV

De vierde kredietherschikking werd bij BVR verleend op 18 november 2011.
(in euro)

GVK

GOK

LBC LC051 6141

+ 660.000

‐

LBC LC054 6321

+ 3.000.000

‐

* Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB008 0100 van
de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011.

1.3.5

Kredietherschikking V

De vijfde kredietherschikking werd bij MB verleend op 1 december 2011.

(in euro)

GVK

GOK

LBC LC001 1211

‐ 172.000

‐ 81.000

LBC LC003 1211

‐

+ 29.000

LBC LC005 1211

+ 4.000

‐

LBC LC006 1211

‐

‐ 272.000

LBC LC007 1211

+ 42.000

‐

LBC LC009 1211

+ 172.000

+ 242.000

LBC LC018 3200

‐ 135.000

‐ 90.000

LBC LC019 3300

‐

+ 83.000

LBC LC020 3300

‐ 164.000

‐ 100.000

LBC LC021 3300

+ 300.000

+ 160.000

LBC LC023 3300

‐ 25.000

‐

LBC LC024 3300

‐ 188.000

‐

LBC LC026 3300

‐ 5.000

‐

LBC LC030 3510

‐ 65.000

‐

LBC LC031 4100

+ 72.000

+ 11.000

LBC LC033 4140

‐

‐ 906.000

LBC LC034 4140

‐

+ 244.000

LBC LC039 4312

‐

+ 120.000

LBC LC049 6141

+ 622.000

+ 400.000

LBC LC054 6321

‐

+ 250.000

LBC LC057 6332

‐ 458.000

‐ 300.000

LBC LC061 7320

‐

+ 256.000

LBC LC063 7200

‐

+ 40.000

LBC LC067 6141

‐

‐ 506.000

LBC LC073 4140

+ 320.000

+ 80.000

LBC LC074 3132

‐ 320.000

‐ 80.000

LBC LD001 1211

‐

‐ 374.000

LBC LD002 1211

‐ 458.000

‐ 624.000
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LBC LD003 1211

‐

+ 1.783.000

LBC LD005 1211

‐ 31.000

‐ 31.000

LBC LD008 1211

‐

+ 35.000

LBC LD009 1211

‐ 21.000

‐ 21.000

LBC LD011 3300

+ 773.000

‐

LBC LD012 3300

‐

‐ 35.000

LBC LD015 3300

‐ 21.000

‐ 162.000

LBC LD016 3300

‐

+ 10.000

LBC LD019 3442

‐ 401.000

+ 61.000

LBC LD020 3510

‐ 3.000

+ 6.000

LBC LD021 5210

‐

+ 507.000

LBC LD022 5210

+ 76.000

‐ 370.000

LBC LD023 5310

‐ 315.000

‐

LBC LD026 7100

+ 243.000

‐

LBC LD032 7422

+ 158.000

‐

LDC LD004 1211

‐

‐ 365.000

LDC LD030 7100

+ 41.000

‐

LDC LD031 7422

‐ 41.000

‐

1.3.6

Kredietherschikking VI

De zesde kredietherschikking werd bij MB verleend op 12 december 2011.

(in euro)

GVK

GOK

LBC LC020 3300

‐ 50.000

‐ 150.000

LBC LC040 4322

‐

+ 1.382.000

LBC LC049 6141

+ 400.000

+ 400.000

LBC LC051 6141

‐

‐ 2.000.000

LBC LC057 6332

‐ 350.000

‐ 250.000

LBC LC066 3200

‐ 618.000

‐

LBC LC076 3200

+ 618.000

+ 618.000

1.3.7

Kredietherschikking VII

De zevende kredietherschikking werd bij MB verleend op 8 maart 2012.

(in euro)

GVK

GOK

LBC LB001 0322

‐

‐ 18.000.000

LBC LC054 6321

‐

+ 18.000.000
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Tabel: Initiële en aangepaste begroting 2011: Ontvangsten (in euro)

BA

Omschrijving

Initieel

Aangepast*

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC LC004 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Toepassing van het decreet van 2 juli 1981
betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.

35.000.000,00

35.000.000,00

LBC LC006 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en
het beheer van verpakkingsafval.

2.990.000,00

3.098.000,00

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC LC005 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

60.739.000,00

62.200.000,00

LBC LC009 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Toepassing van het decreet van 24 januari 1984
houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.

22.825.000,00

23.500.000,00

1.565.000,00

1.565.000,00

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC LC010 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake bescherming
milieu tegen de verontreiniging door meststoffen en het decreet van 22 december 2006
houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische
bronnen.

Agentschap Natuur en Bos (ANB)
LBC LD003 0600

LNE DAB MINA FONDS ‐ Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 ‐ Diverse
ontvangsten Agentschap voor Natuur en Bos.

5.000,00

5.000,00

LBC LD001 2820

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige opbrengsten uit vermogen ‐ Dividenden ‐ Ontvangsten
voortvloeiende uit het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van het Agentschap
voor Natuur en Bos.

5.000,00

5.000,00

LBC LD002 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Ontvangsten in toepassing van het Jachtdecreet van
24 juli 1991.

2.064.000,00

2.064.000,00

N.V. Vlaamse Milieuholding (VMH)
LBC LC003 2820

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige opbrengsten uit vermogen ‐ Dividenden van de N.V. Vlaamse
Milieuholding.

5.995.000,00

5.995.000,00

LBC LC012 5720

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven (exclusief vermogens‐
heffingen) ‐ Overdrachten (inclusief de kapitaalsvermindering) van de N.V. Vlaamse
Milieuholding (pro memorie).

0,00

0,00

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
LBC LC001 0600

LNE DAB MINA FONDS ‐ Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 ‐ Diverse
ontvangsten departement LNE.

355.000,00

628.000,00

LBC LC007 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Uitvoering van het Milieuschadedecreet en het
Milieuhandhavingsdecreet ( pro memorie).

0,00

0,00

LBC LC008 3670

LNE DAB MINA FONDS Ontvangsten ‐ Milieuheffingen ‐ Vlarem dossiertaks en GGO's.

500.000,00

500.000,00

LBC LC011 3910

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten van het buitenland ‐ van EU‐instellingen ‐
Financiële bijstand betreffende de door de Vlaamse Gemeenschap gedane uitgaven i.v.m. de
toepassing van de verordeningen of uitvoeringsakten van het verdrag van Rome (pro memorie).

0,00

0,00

LBC LC014 3810

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen,

50.000,00

250.000,00

5

privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de gezinnen en gezinnen
‐ Van bedrijven ‐ Uitvoering van het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet.

DAB MinaFonds
191.357.000,00

217.099.000,00

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep:
investeringsbijdragen van de institutionele overheid ‐ DAB MinaFonds via art. LB0 LC 146 6131.

266.971.000,00

286.200.000,00

Totaal ontvangsten

590.421.000,00

638.109.000,00

LBC LC002 0821

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overgedragen overschot vorige boekjaren.

LBC LC013 6611

* na laatste begrotingscontrole
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Tabel: Initiële en aangepaste begroting 2011: Uitgaven (in euro)
BA

OMSCHRIJVING

INITIEEL

AANGEPAST*

GVK

GOK

GVK

GOK

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC LC012 3121

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige exploitatiesubsidies
aan overheidsbedrijven ‐ Prijssubsidies aan overheids‐
bedrijven ‐ Decreet van 2 juli 1981 betreffende de
voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. dierlijk
afval, dierenmeel en slachtafval).

8.150.000,00

8.176.000,00

8.423.000,00

8.449.000,00

LBC LC013 3122

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige exploitatiesubsidies
aan overheidsbedrijven ‐ 0verdracht financiële fondsen
bodemsanering.

803.000,00

803.000,00

803.000,00

803.000,00

LBC LC025 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensover‐drachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Erkende kring‐
loopcentra.

898.000,00

898.000,00

898.000,00

898.000,00

LBC LC035 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep ‐ Aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ In toepassing van het
decreet van 22 februari 1995 betreffende de
bodemsanering (o.a. sensibilisering, studies en
onderzoeken ‐ bodem, locatiegebonden onderzoeken,
register, kadaster).

3.666.000,00

4.666.000,00

3.666.000,00

4.566.000,00

LBC LC037 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep ‐ Aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ Uitgaven in het kader van
de convenant met Umicore (werkingsdotatie BBF) ‐
Overdracht aan OVAM.

192.000,00

280.000,00

154.000,00

280.000,00

LBC LC038 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep ‐ aan administratieve openbare
instellingen (AOI) ‐ Uitgaven in toepassing van het
decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en
het beheer van afvalstoffen (o.a. sensibilisering, studies
en onderzoeken ‐ afval en werkingsbijdragen inza‐
meling en afzet).

3.471.000,00

3.471.000,00

LBC LC041 4331

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene bijdragen ‐ Aan
provincies en gemeenten ‐ Niet verdeeld ‐ Onder‐
steuning van preventie (compostvaten, informatie‐
stands, demoplaatsen compost‐meesters, …) en
selectieve inzameling.

50.000,00

600.000,00

50.000,00

325.000,00

LBC LC048 6140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep ‐ Aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ Niet verdeeld ‐ Convenant
met Umicore (investeringsdotatie BBF).

1.450.000,00

878.000,00

900.000,00

878.000,00

LBC LC051 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen
aan administratieve openbare instellingen (AOI) ‐
Investerings‐uitgaven
(o.a.
aan
BBF)
m.b.t.
1/ambtshalve bodemsaneringen i.k.v. het decreet van
22.02.1995;2) verwijdering afvalstoffen i.k.v het
decreet van 02.07.19881. 3/ aanpak brownfields.

23.254.000,00

23.003.000,00

24.754.000,00

24.388.000,00

LBC LC056 6331

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan
provincies en gemeenten ‐ Niet verdeeld ‐
Ondersteuning preventie, selectieve inzameling
(containerparken, containers, diftarsystemen,…) en het
bouwen van installaties (groen‐ en GFR – compostering,
sort. grofvuil) (decr. 02.07.1981 i.v.m. voorkoming en
beheer afvalstoffen).

7.060.000,00

6.276.000,00

7.060.000,00

9.551.000,00

subtotaal

48.994.000,00

49.051.000,00

50.179.000,00

53.909.000,00

3.471.000,00

3.771.000,00
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Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC LC004 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Externe expertise in het kader van de hernegotiatie
van de beheersovereenkomst met Aquafin (pro
memorie).

0,00

0,00

0,00

0,00

LBC LC005 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Diverse uitgaven.

0,00

908.000,00

51.000,00

712.000,00

LBC LC010 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Grondwaterproblematiek (o.m. het opzetten, het in
stand houden en het monitoren van het
grondwaterkwaliteitsmeetnet,
sensibilisering
en
maatregelen ter bescherming van het grondwater) (pro
memorie).

0,00

0,00

0,00

0,00

LBC LC011 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Opstellen van bekkenbeheerplannen en waterhuis‐
houdingsplannen en met betrekking tot het uitvoeren
van ecologische studies voor de onderbouwing van de
inrichting van waterlopen en hun valleien (pro
memorie).

0,00

0,00

0,00

0,00

LBC LC036 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep ‐ Aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ Aan VMM voor
terugbetalingen i.k.v. artikel 35 ter van de wet van
26.03.1971, betaling moratoriumintresten i.k.v art. 418
van wetboek inkomensbelasting en rechtsplegingsver‐
goedingen i.k.v wat van 21.04.2007.

464.000,00

464.000,00

464.000,00

464.000,00

LBC LC053 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen
aan administratieve openbare instellingen (AOI) ‐
Vlaamse Milieu‐maatschappij voor de subsidies aan
drinkwater‐maatschappijen en openbare besturen voor
de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming
van het grondwater.

285.000,00

285.000,00

0,00

0,00

LBC LC054 6321

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan
gemeenten ‐ Voor de aanleg van gemeentelijke
rioleringen, de bouw van kleinschalige waterzuiverings‐
installaties met inbegrip van de aanleg van individuele
waterzuiveringsinstallaties en de aanleg van private
waterzuiveringsinstallaties.

107.137.000,00

54.810.000,00

111.148.000,00

91.742.000,00

LBC LC055 6321

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan
gemeenten ‐ Aanleg rioleringen (BVR 01.02.2002) en
aanvullende bijdrage aan gemeentebesturen voor de
aanleg of verbetering van rioleringen (BVR 31.03.1993).

0,00

3.748.000,00

0,00

3.748.000,00

LBC LC058 6350

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten aan
overige lokale overheden ‐ niet verdeeld ‐ Drinkwater‐
maatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw
van tweedecircuitwater ter bescherming van het
grondwater (pro memorie).

0,00

0,00

0,00

0,00

LBC LC060 6533

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige kapitaaloverdrachten
aan de gewesten ‐ Realisatie noodzakelijke
infrastructuur voor waterzuivering voor de sanering
bekken Zenne en Woluwe in de Brusselse zone MIV de
werkings‐ en slibbehandelingskosten (samenw.akk.
12.12.1990 tussen VR en BXL HFDST REG. en bijakte
06.07.1999).

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00
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LBC LC061 7320

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringen en
desinvesteringen (niet verdeeld) ‐ Diverse kapitaal‐
uitgaven (pro memorie).

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

LBC LC067 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep ‐ Overdrachten in het
kader van het operationeel waterbeheer.

0,00

0,00

0,00

0,00

107.886.000,00

61.415.000,00

111.685.000,00

96.688.000,00

subtotaal
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC LC014 3132

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige exploitatiesubsidies
aan andere producenten dan overheidsbedrijven ‐
Afbouw veehouderij (decreet 9 maart 2001).

0,00

0,00

0,00

0,00

LBC LC016 3132

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige exploitatiesubsidies
aan andere producenten dan overheidsbedrijven ‐
Vergoedingen (inclusief beheersovereenkomsten)
ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering
van het mestdecreet van 23 januari 1991 en ingevolge
het
plattelandsontwikkelingsprogramma
voor
Vlaanderen met ten dele cofinanciering.

36.700.000,00

9.925.000,00

38.569.000,00

10.150.000,00

LBC LC074 3132

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige exploitatiesubsidies
aan andere producenten dan overheidsbedrijven ‐ In
het kader van flankerende maatregelen MAP aan
praktijkcentra, watergroeperingen en andere actoren.

‐

‐

888.000,00

858.000,00

LBC LC027 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensover‐drachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Cofinanciering
Vlaams Gewest voor plattelandsprojecten en
leadergroepen ingevolge het plattelandsontwikkelings‐
programma voor Vlaanderen.

1.888.000,00

1.888.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

LBC LC028 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Projectsubsidies in
het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid voor
Vlaanderen.

14.000,00

194.000,00

0,00

205.000,00

LBC LC033 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep ‐ Aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ EVA Vlaamse Landmaat‐
schappij voor gebruikersschade.

3.550.000,00

1.775.000,00

3.550.000,00

711.000,00

LBC LC034 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep ‐ Aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ EVA Vlaamse Landmaat‐
schappij voor plattelandsbeleid.

524.000,00

1.059.000,00

532.000,00

1.311.000,00

LBC LC065 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep ‐ Aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ EVA Vlaamse Landmaat‐
schappij kapitaalschade (pro memorie).

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

LBC LC073 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep ‐ Aan EVA VLM ‐ Uitgaven in
het kader van het MAP (onderzoeken).

‐

‐

1.320.000,00

365.000,00

LBC LC042 4340

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s van de lokale overheden ‐ Cofinanciering Vlaams
Gewest voor plattelandsprojecten en leadergroepen
ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor
Vlaanderen.

1.887.000,00

1.887.000,00

1.775.000,00

1.833.000,00

LBC LC043 4340

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s van de lokale overheden ‐ Projectsubsidies in het

91.000,00

68.000,00

0,00

86.000,00
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kader van
Vlaanderen.

geïntegreerd

plattelandsbeleid

voor

LBC LC050 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen
aan administratieve openbare instellingen (AOI) ‐ VLM
voor grondverwervingen buffergebieden.

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

LBC LC075 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaalsoverdrachten binnen
een institutionele groep ‐ Aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ EVA Vlaamse Landmaat‐
schappij voor de aankoop van gronden voor
volkstuinparken.

‐

‐

105.000,00

0,00

46.104.000,00

18.746.000,00

50.189.000,00

19.469.000,00

subtotaal
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
LBC LC001 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Uitgaven van de afdeling Internationaal Milieubeleid
en uitgaven met betrekking tot het supra‐ en
internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamen‐
werking.

375.0000,00

420.000,00

203.000,00

189.000,00

LBC LC002 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Uitgaven (in verband met studies en projecten) met
betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan
1997‐2002 en het Milieujaarprogramma 2003.

0,00

217.000,00

0,00

8.000,00

LBC LC003 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Opstellen en publiceren van het milieubeleidsplan en
in verband met de samenwerkingsovereenkomsten
lokale overheden.

97.000,00

88.000,00

97.000,00

117.000,00

LBC LC006 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Thema‐overschrijdende initiatieven en strategisch
wetenschappelijk onderzoek en met betrekking tot
toekomstgericht en innovatief werken.

872.000,00

1.072.000,00

872.000,00

1.009.000,00

LBC LC007 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Natuur‐ en milieueducatie, natuurtechnische
milieubouw, doelgroepenbeleid en informatie en
sensibilisering.

624.000,00

802.000,00

666.000,00

906.000,00

LBC LC008 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Lucht‐ en hinderthema's.

735.000,00

1.074.000,00

735.000,00

1.375.000,00

LBC LC009 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Secretariaat‐generaal.

717.000,00

717.000,00

727.000,00

983.000,00

LBC LC072 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Ontwikkeling databanken (o.a.
Milieuvergunningendatabank).

‐

‐

705.000,00

0,00

LBC LC017 3200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten, die
geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en
financiële instellingen ‐ Schaderegeling in uitvoering
van het Milieuschadedecreet.

0,00

0,00

0,00

0,00

LBC LC018 3200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten, die
geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en
financiële instellingen ‐ Supra‐ en internationaal

135.000,00

135.000,00

0,00

45.000,00
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milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking.

LBC LC066 3200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van gezinnen ‐ Milieu‐ en
natuurverenigingen (decreet van 29 april 1991 tot
instelling van een milieu‐ en natuurraad van
Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen
betreffende de erkenning en subsidiering van de milieu‐
en natuurvereniging.

650.000,00

650.000,00

0,00

650.000,00

LBC LC076 3200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Schadevergoedingen aan
derden die moeten worden vergoed krachtens een
vonnis, arrest of minnelijke schikking.

‐

‐

818.000,00

818.000,00

LBC LC019 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Milieu‐ en
natuurverenigingen (decreet van 29 april 1991 tot
instelling van een Milieu‐ en Natuurraad van
Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen
betreffende de erkenning en de subsidiëring van de
milieu‐ en natuurvereniging).

4.400.000,00

4.220.000,00

4.463.000,00

4.666.000,00

LBC LC020 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Privaatrechtelijke
rechtspersonen en natuurlijke personen voor de
uitvoering van landinrichtings‐plannen (decreet van 21
december 1988 houdende oprichting van de VLM).

364.000,00

367.000,00

150.000,00

117.000,00

LBC LC021 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Supra‐ en
internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamen‐
werking.

326.000,00

326.000,00

750.000,00

610.000,00

LBC LC022 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten ‐
Informatie, sensibilisering, natuur‐ en milieueducatie,
en natuurtechn. milieubouw o.m. proj. Vlaamse sociale
partners en aan de Bond Beter Leefmilieu voor proj.
Milieukoop‐wijzer en voor proj. rond draagvlak‐
verbreding landbouw en milieu.

266.000,00

262.000,00

566.000,00

740.000,00

LBC LC023 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Projectsubsidies
inzake
duurzaam
milieu‐
en
natuurbeleid
(milieuprojectenfonds) onder meer projecten van de
Vlaamse sociale partners.

346.000,00

346.000,00

332.000,00

507.000,00

LBC LC024 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Aan particulieren
voor de aankoop van roetfilters.

2.050.000,00

2.050.000,00

0,00

799.000,00

LBC LC026 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Duurzaam
bouwen.

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

LBC LC029 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Uitvoering van het
Milieubeleidsplan 1997 ‐ 2002 en het Milieujaar‐
programma 2003.

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

LBC LC030 3510

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan het
buitenland ‐ Aan EU‐instellingen ‐ Supra‐ en
internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamen‐
werking.

306.000,00

306.000,00

67.000,00

74.000,00

LBC LC031 4100

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep ‐ Niet verdeeld ‐ Supra‐ en
internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamen‐
werking.

30.000,00

30.000,00

102.000,00

41.000,00

11

LBC LC032 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep ‐ Aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ Aanvullende dotatie
Aquafin voor het Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen.

253.000,00

253.000,00

253.000,00

253.000,00

LBC LC039 4312

LNE DAB MINA FONDS ‐ Specifieke bijdragen ‐ Aan
provincies ‐ Milieuconvenanten en samenwerkings‐
overeenkomsten met het Vlaamse Gewest.

3.150.000,00

3.150.000,00

3.150.000,00

3.270.000,00

LBC LC040 4322

LNE DAB MINA FONDS ‐ Specifieke bijdragen ‐ Aan
gemeenten ‐ Milieuconvenanten en samen‐werkings‐
overeenkomsten met het Vlaamse Gewest.

24.500.000,00

22.500.000,00

23.385.000,00

28.567.000,00

LBC LC044 4351

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene bijdragen ‐ Aan
overige lokale overheden ‐ Openbare waterdistributie‐
netwerken.

165.479.000,00

165.479.000,00

162.479.000,00

151.483.000,00

LBC LC049 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep ‐ Technische uitgaven
met betrekking tot de toepassing van de wetten op de
ruilverkaveling van landeigendommen, eventueel door
toekenning van voorschotten ‐ Overdracht aan VLM.

4.111.000,00

3.326.000,00

5.133.000,00

4.626.000,00

LBC LC052 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen
aan administratieve openbare instellingen (AOI) ‐
HermesFonds met het oog op de subsidiëring van
roetfilters.

500.000,00

500.000,00

42.000,00

42.000,00

LBC LC057 6332

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige kapitaaloverdrachten
aan provincies en gemeenten ‐ Niet verdeeld ‐ Subs.
aan provincies, gemeenten, polders, wateringen,
ruilverkavelingscomités en door de Vlaamse Regering
aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen voor de
uit‐voering van landinrichtingsplannen (decr. van 21.12.
1988 houdende inrichting VLM).

1.458.000,00

989.000,00

650.000,00

439.000,00

LBC LC062 7111

LNE DAB MINA FONDS ‐ Aankoop van gronden binnen
het overheidssector ‐ Verwerving patrimonium in
uitvoering van het Milieubeleids‐plan 1997 ‐ 2002 en
het Milieujaarprogramma 2003.

0,00

130.000,00

0,00

130.000,00

LBC LC063 7200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Nieuwbouw van gebouwen ‐
Bouw en uitrusting van natuur‐ en milieu‐educatieve
centra en met betrekking tot natuurtechnische
milieubouw.

1.053.000,00

1.268.000,00

118.000,00

1.373.000,00

212.802.000,00

210.772.000,00

206.463.000,00

203.932.000,00

LNE DAB MINA FONDS ‐ Over te dragen overschot van
het boekjaar.

‐

191.357.000,00

‐

199.099.000,00

subtotaal

‐

191.357.000,00

‐

199.099.000,00

subtotaal
DAB MinaFonds
LBC LB001 0322

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
LBC LD001 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Studies, projecten en beheersovereenkomsten in het
kader van het natuurbehoud, ‐beheer en ‐ontwikkeling
(decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu) (pro memorie).

0,00

925.000,00

0,00

334.000,00

LBC LD002 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

3.251.000,00

3.266.000,00

2.638.000,00

2.557.000,00
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‐ Studies en projecten in het kader van het bosbeheer,
natuurbehoud, ‐ beheer en ‐ontwikkeling, de
groenvoorziening, de visserij, de jacht en de
vogelbescherming (inclusief uitgaven met EU
cofinanciering).

LBC LD003 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Patrimonium onder het beheer van het Agentschap
voor Natuur en Bos (EU cofinanciering).

7.279.000,00

7.170.000,00

7.154.000,00

8.953.000,00

LDC LD004 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Patrimonium onder het beheer van het Agentschap
voor Natuur en Bos (partim Natuur) inclusief uitgaven
met EU cofinanciering (pro memorie).

3.565.000,00

3.565.000,00

3.690.000,00

3.200.000,00

LBC LD005 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Organisatie van het jachtexamen.

154.000,00

154.000,00

123.000,00

123.000,00

LBC LD006 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (besluit
van de Vlaamse Regering van 8 februari 1995).

0,00

0,00

0,00

0,00

LBC LD007 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Informatie, educatie, sensibilisering en internationale
samenwerking.

232.000,00

231.000,00

232.000,00

323.000,00

LBC LD008 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Vlaams Fonds Tropisch Bos.

55.000,00

69.000,00

55.000,00

104.000,00

LBC LD009 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
‐ Terugbetalingen i.k.v artikel 90 bis van het bosdecreet
van 1990 en terugbetalingen in het kader van het
Jachtdecreet van 24 juli 1991.

21.000,00

21.000,00

0,00

0,00

LBC LD010 3200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensover‐drachten, die
geen exploitatiesubsidies ‐ Uiteenlopende actoren voor
het natuur‐, bos‐ en groenbeheer via groene, duurzame
jobs toegankelijk voor kansengroepen.

1.274.000,00

1.263.000,00

1.355.000,00

1.263.000,00

LBC LD011 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Verbetering en
instandhouding van de natuurkwaliteit in de open
ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu).

7.421.000,00

7.421.000,00

8.309.000,00

9.061.000,00

LBC LD012 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Vlaams Fonds
Tropisch Bos.

249.000,00

308.000,00

249.000,00

273.000,00

LBC LD013 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Bosbeheer, de
groenvoorziening, de visserij, de jacht en de
vogelbescherming en aan wildbeheer‐eenheden.

2.654.000,00

2.649.000,00

3.383.000,00

3.468.000,00

LBC LD014 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ vzw Fair Timber
voor de ondersteuning aan lokale overheden op vlak
van duurzaam geëxploiteerd hout in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst (2008‐2013).

41.000,00

20.000,00

41.000,00

20.000,00
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LBC LD015 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Groen in de stad:
ondersteuning van voorbeeldstellende projecten van
particulieren en verenigingen ter vergroening van de
stad.

219.000,00

215.000,00

198.000,00

53.000,00

LBC LD016 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ vzw
Natuurvereniging Den Bunt voor het organiseren van
bosklassen in het boshuis te Ravels.

25.000,00

25.000,00

25.000,00

35.000,00

LBC LD018 3441

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige uitkeringen aan
gezinnen als verbruikers ‐ Geldelijke uitkeringen ‐
Schadevergoedingen in het kader van artikel 25 van het
Jachtdecreet.

100.000,00

100.000,00

286.000,00

333.000,00

LBC LD019 3442

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige uitkeringen aan
gezinnen als verbruikers ‐ Uitkeringen in natura ‐
Schaderegeling in uitvoering van het duinendecreet van
14 juli 1993.

409.000,00

352.000,00

8.000,00

413.000,00

LBC LD020 3510

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan het
buitenland ‐ Aan EU‐instellingen ‐ Supra‐ en
internationaal natuurbeleid.

33.000,00

33.000,00

30.000,00

39.000,00

LBC LD017 4170

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep ‐ Aan andere eenzelfde
institutionele groep ‐ Aan andere eenheden van de
overheid ‐ aan OCC‐ANB ten behoeve van werking
Inverde.

0,00

0,00

0,00

0,00

LBC LD021 5210

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan
vzw’s
ten
behoeve
van
de
gezinnen
‐
Natuurverenigingen voor de verwerving van
natuurgebieden.

6.445.000,00

6.445.000,00

6.445.000,00

8.862.000,00

LBC LD022 5210

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen ‐ Verbetering van
de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu).

286.000,00

283.000,00

512.000,00

433.000,00

LBC LD023 5310

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan
gezinnen ‐ Bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij,
de jacht en de vogelbescherming (o.a. subsidies voor de
bebossing van landbouwgronden).

718.000,00

718.000,00

79.000,00

168.000,00

LBC LD024 5320

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige kapitaaloverdrachten
aan gezinnen ‐ Verwerving van kustduinen en
aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14 juli
1993).

0,00

0,00

0,00

2.516.000,00

LBC LD025 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen
aan administratieve openbare instellingen (AOI) ‐
verwerving van het patrimonium onder de bevoegdheid
van het Agentschap voor Natuur en Bos door voorkoop‐
recht in uitvoering van het natuurdecreet (21 oktober
1997) inclusief uitgaven met EU cofinanciering ‐
Bestemd voor VLM.

0,00

0,00

0,00

0,00

LBC LD029 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen
eenzelfde institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen
aan administratieve openbare instellingen (AOI) ‐
Projectsgewijze overdracht door en vanuit het
Agentschap voor Natuur en Bos bestemd voor de VLM
voor de uitoefening van het voorkooprecht en de
koopplichten, de werking van de grondenbank, inclusief

6.564.000,00

6.564.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
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uitgaven met EU‐cofinanciering.

LBC LD026 7100

LNE DAB MINA FONDS ‐ Aankoop gronden en
gebouwen in het binnenland ‐ Niet verdeeld ‐ De
verwerving en het beheer van patrimonium onder de
bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos,
miv van de investeringsuitgaven m.b.t. de bijhorende
inrichtingen en constructies (EU‐cofinanciering).

17.459.000,00

16.966.000,00

21.747.000,00

19.899.000,00

LDC LD030 7100

LNE DAB MINA FONDS ‐ Aankoop van gronden en
gebouwen in het binnenland ‐ Niet verdeeld ‐
Verwerving en het beheer van patrimonium onder de
bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos.

317.000,00

317.000,00

166.000,00

265.000,00

LDC LD031 7422

LNE DAB MINA FONDS ‐ Verwerving van overig
materieel ‐ (via vereffenaar kort) machines en
vervoermiddelen.

‐

‐

176.000,00

117.000,00

LBC LD032 7422

LNE DAB MINA FONDS ‐ Verwerving van materieel ‐
Machines en vervoermiddelen.

‐

‐

463.000,00

200.000,00

subtotaal

58.771.000,00

59.080.000,00

59.364.000,00

65.012.000,00

Totaal uitgaven

474.557.000,00

590.421.000,00

477.880.000,00

638.109.000,00

* na laatste begrotingscontrole en laatste kredietherschikking
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2

Ontvangsten 2011
2.1

Gerealiseerde ontvangsten

In onderstaande tabel wordt per begrotingsartikel een overzicht gegeven van de gerealiseerde ontvangsten en
dit ten opzichte van de ingeschreven ontvangsten in de begroting 2011 (na laatste begrotingscontrole).

Tabel: Ingeschreven en gerealiseerde ontvangsten in 2011 (in euro)
BA

OMSCHRIJVING

BEDRAG

GEREALISEERD

%

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC LC004 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Toepassing van het decreet van 2 juli
1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.

35.000.000,00

32.709.117,26

93,45%

LBC LC006 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Samenwerkingsakkoord betreffende de
preventie en het beheer van verpakkingsafval.

3.098.000,00

1.000.000,00

32,28%

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC LC005 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Toepassing van de wet van 26 maart
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

62.200.000,00

67.102.697,83

107,88%

LBC LC009 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Toepassing van het decreet van 24
januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.

23.500.000,00

22.874.837,71

97,34%

1.565.000,00

5.000.000,00

319,49%

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC LC010 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Toepassing van het decreet van 23
januari 1991 inzake bescherming milieu tegen de verontreiniging door
meststoffen en het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van
water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.

Agentschap Natuur en Bos (ANB)
LBC LD003 0600

LNE DAB MINA FONDS ‐ Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en
met 9 – Diverse ontvangsten Agentschap voor Natuur en Bos.

5.000,00

30.739,55

614,79%

LBC LD001 2820

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige opbrengsten uit vermogen ‐ Dividenden ‐
Ontvangsten voortvloeiende uit het beheer van het patrimonium onder de
bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos.

5.000,00

568.605,40

11.372,11%

LBC LD002 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Ontvangsten in toepassing van het
Jachtdecreet van 24 juli 1991.

2.064.000,00

1.957.639,60

94,85%

N.V. Vlaamse Milieuholding (VMH)
LBC LC003 2820

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige opbrengsten uit vermogen ‐ Dividenden van de
N.V. Vlaamse Milieuholding.

5.995.000,00

5.995.000,00

100,00%

LBC LC012 5720

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven (exclusief
vermogensheffingen) ‐ Overdrachten (inclusief de kapitaalsvermindering) van de
N.V. Vlaamse Milieuholding.

0.00

0,00

‐

628.000,00

765.672,70

121,92%

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
LBC LC001 0600

LNE DAB MINA FONDS ‐ Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en
met 9 ‐ Diverse ontvangsten departement LNE.
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LBC LC007 3670

LNE DAB MINA FONDS ‐ Milieuheffingen ‐ Uitvoering van het Milieuschade‐
decreet en het Milieuhandhavingsdecreet ( pro memorie).

0,00

24.137,23

‐

LBC LC008 3670

LNE DAB MINA FONDS Ontvangsten ‐ Milieuheffingen ‐ Vlarem dossiertaks en
GGO's.

500.000,00

547.092,24

109,42%

LBC LC011 3910

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten van het buitenland ‐ Van EU‐
instellingen ‐ Financiële bijstand betreffende de door de Vlaamse Gemeenschap
gedane uitgaven i.v.m. de toepassing van de verordeningen of uitvoeringsakten
van het verdrag van Rome (pro memorie).

0,00

0,00

‐

LBC LC014 3810

LNE DAB MINAFONDS ‐ Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële
instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve
van de gezinnen en gezinnen ‐ Van bedrijven ‐ Uitvoering van het
milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet

250.000,00

185.386,36

74,15%

DAB MinaFonds
LBC LC002 0821

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overgedragen overschot vorige boekjaren.

217.099.000,00

217.110.162,46

100,01%

LBC LC013 6611

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep:
investeringsbijdragen van de institutionele overheid ‐ DAB MinaFonds via art. LB0
LC146 6131

286.200.000,00

286.200.000,00

100,00%

Totaal ontvangsten

638.109.000,00

642.071.088,34

100,62%

Binnen het MinaFonds kunnen drie soorten van ontvangsten onderscheiden worden, namelijk de dotatie aan
het MinaFonds (LBC LC013 6611), het overgedragen saldo (LBC LC002 0821) en de eigen ontvangsten (overige).

17

2.2

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

2.2.1

LNE DAB MINAFONDS - Milieuheffingen - Toepassing van het decreet van 2 juli

1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (art. LBC LC004 3670)

De inning van de heffingen gebeurt op basis van artikel 47 en volgende van het afvalstoffendecreet van 2 juli
1981. De heffingsplichtigen zijn de uitbaters van afvalverwijderings/verwerkingsinrichtingen, alsook de
ophalers 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 euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

35.000.000,00

Na begrotingscontrole

35.000.000,00

Reële ontvangsten

32.709.117,26

Gerealiseerd (%)

93,45%

De werkelijke inkomsten voor 2011 bedroegen 34.246.198,32 euro op OVAM niveau en 32.863.545,18 euro op
niveau MinaFonds. Het verschil tussen OVAM‐ontvangsten en MINA‐ontvangsten is te verklaren door een
aantal terugbetalingen in de loop van 2011 en door voor gemeenten geïnde opcentiemen (in 2011
1.128.105,68 euro).

De inkomsten in 2011 op basis van de reguliere kwartaalaangiften bedroegen 32.399.707 euro. Het verschil
tussen de voormelde werkelijke inkomsten en inkomsten op basis van de reguliere kwartaalaangiften 2011 is te
verklaren door de inning van heffingen in 2011 die betrekking hebben op voorgaande jaren. De werkelijke
inkomsten in 2011 (32.709.117,26 euro) bedroegen ongeveer 2.281.000 euro minder dan aanvankelijk begroot
(35.000.000 euro) en ongeveer 680.000 euro minder dan in 2010 (33.389.120 euro).

Indien de werkelijke inkomsten 2011 worden vergeleken met de berekening naar aanleiding van de eerdere
begroting en begrotingscontrole kan het volgende worden gesteld: de hoeveelheid gestort brandbaar afval
daalde in 2011 verder. Dit is te verklaren door het sturend effect van de verhoogde heffing op het storten van
brandbaar afval. In 2011 nam ook de hoeveelheid gestort shredderafval sneller af dan verwacht en werd
verhoudingsgewijs (57,73% in plaats van 40% in 2010) meer shredderafval afgevoerd via PST‐installaties en het
betreffend verlaagd tarief. Het budgettair effect van die verschuiving wordt op jaarbasis geraamd als een
minderinkomst van 750.000 tot 900.000 euro.
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Het economisch herstel werd in 2011 verder zichtbaar in de heffingcijfers. De totale hoeveelheid gestort en
verbrand afval bereikte opnieuw het niveau van voor de crisis en zelfs hoger.

2.2.2

LNE DAB MINAFONDS - Milieuheffingen - Samenwerkingsakkoord betreffende

de preventie en het beheer van verpakkingsafval (art. 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 jaarlijks 51 eurocent per inwoner aan het Vlaamse
Gewest ter beschikking stellen voor het beleid rond verpakkingsafval. 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, werd op
basis van een werkprogramma het deelbedrag bepaald dat gestort moet worden in het MinaFonds. Volgens
afspraak wordt bij het opstellen van de begroting het totale bedrag begroot op het MinaFonds. Tweemaal per
jaar wordt in overleg met FOST Plus bepaald welk bedrag effectief in het MinaFonds wordt gestort om
subsidies te verlenen aan lokale besturen. In 2011 bedroeg dit bedrag 1.000.000 euro wat integraal werd
besteed aan investeringen in veegvuilwagens, containerparken en ondergrondse selectieve inzamelsystemen.
De realisatiegraad bedraagt in werkelijkheid 100%.

(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

2.990.000,00

Na begrotingscontrole

3.098.000,00

Reële ontvangsten

1.000.000,00

Gerealiseerd (%)

32,28%

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 ondermeer 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.
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2.3

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

2.3.1

LNE DAB MINAFONDS - Milieuheffingen - Toepassing van de wet van 26 maart

1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. LBC LC005
3670)
Voor de grootverbruikers werd er meer ontvangen dan geraamd. Een eenmalige heffing van ongeveer 10,5
miljoen euro is hiervoor de verklaring. Zonder deze financiële meevaller zou de realisatie beperkt zijn geweest
tot ongeveer 90,5%. De reden hiervoor is meer dan waarschijnlijk te wijten aan de economische crisis in 2009.

(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

60.739.000,00

Na begrotingscontrole

62.200.000,00

Reële ontvangsten

67.102.697,83

Gerealiseerd (%)

2.3.2

107,88%

LNE DAB MINAFONDS - Milieuheffingen - Toepassing van het decreet van 24

januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. LBC LC009 3670)

In het begrotingsjaar 2011 werd er 22.874.837,71 euro geïnd met betrekking tot de grondwaterheffing.

(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

22.825.000,00

Na begrotingscontrole

23.500.000,00

Reële ontvangsten

22.874.837,71

Gerealiseerd (%)

97,34%
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2.4

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

2.4.1

LNE DAB MINAFONDS - Milieuheffingen - Toepassing decreet 23 januari 1991

inzake bescherming milieu tegen de verontreiniging door meststoffen en het decreet van 22
december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit
agrarische bronnen (art. LBC LC010 3670)
De gedragswijziging van de landbouwers naar aanleiding van boetes was aanzienlijk kleiner dan de wijziging
waar werd van uitgegaan bij de opmaak van de begroting en de begrotingscontrole van 2011. Hierdoor was de
gerealiseerde ontvangst veel hoger dan bij de begrotingsopmaak werd geschat.

(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

1.565.000,00

Na begrotingscontrole

1.565.000,00

Reële ontvangsten

5.000.000,00

Gerealiseerd (%)

2.5

319,49%

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

2.5.1

LNE DAB MINAFONDS - Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en

met 9 - Diverse ontvangsten Agentschap voor Natuur en Bos (art. LBC LD003 0600)

Op deze basisallocatie worden diverse ontvangsten 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 huurwaarborg tot diverse terugbetalingen.

(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

5.000,00

Na begrotingscontrole

5.000,00

Reële ontvangsten

30.739,55

Gerealiseerd (%)

614,79%

De effectieve ontvangsten lagen hoger dan het geraamde bedrag bij begrotingsopmaak. Doordat het diverse
ontvangsten betreft die niet vooraf geprogrammeerd zijn en waarvan vooraf ook geen bedragen gekend zijn, is
een precieze raming niet mogelijk.
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2.5.2

LNE DAB MINAFONDS - Overige opbrengsten uit vermogen - Dividenden -

Ontvangsten voortvloeiende uit het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van
het Agentschap voor Natuur en Bos (art. LBC LD001 2820)

Het betreft de ontvangsten uit vervreemding van onroerende goederen.

(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

5.000,00

Na begrotingscontrole

5.000,00

Reële ontvangsten

568.605,40

Gerealiseerd (%)

11.372,11%

In 2011 heeft het Agentschap voor Natuur en Bos twee percelen gelegen in Tervuren overgedragen ten titel
van minnelijke onteigening aan de gemeente Tervuren. Deze overdracht werd aanvaard mits een vergoeding
van 535.984,90 euro. Daarnaast werden twee ontvangsten geregistreerd voor grondruil. Hierdoor was de
gerealiseerde ontvangst relatief veel hoger dan bij de begrotingsopmaak werd ingeschat.

2.5.3

LNE DAB MINAFONDS - Milieuheffingen - Ontvangsten in toepassing van het

jachtdecreet van 24 juli 1991 (art. 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.

(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

2.064.000,00

Na begrotingscontrole

2.064.000,00

Reële ontvangsten

1.957.639,60

Gerealiseerd (%)

94,85%

De parameters zijn het aantal jagers en het aantal inschrijvingen tot deelname aan het jachtexamen. De
ontvangsten komen van de jachtverloven en de inschrijvingen voor deelname aan het jachtexamen. Deze
ontvangsten zijn niet onderhevig aan de index.
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2.6

N.V. Vlaamse Milieuholding (VMH)

2.6.1

LNE DAB MINAFONDS - Overige opbrengsten uit vermogen - Dividenden - N.V.

Vlaamse Milieuholding (art. LBC LC003 2820)

In het begrotingsjaar 2011 werd een dividend van 5.995.000 euro ontvangen op begrotingsartikel LBC LC003
2820.

(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

5.995.000,00

Na begrotingscontrole

5.995.000,00

Reële ontvangsten

5.995.000,00

Gerealiseerd (%)

2.7

100,00%

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

2.7.1

LNE DAB MINAFONDS - Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en

met 9 - Diverse ontvangsten departement LNE (art. LBC LC001 0600)

De diverse ontvangsten kunnen betrekking hebben op de verkoop van publicaties, de terugbetaling van teveel
betaalde uitgaven,…..

(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

355.000,00

Na begrotingscontrole

628.000,00

Reële ontvangsten

765.672,70

Gerealiseerd (%)

121,92%

In 2011 werd er 765.672,70 euro geïnd aan diverse ontvangsten.

2.7.2

LNE DAB MINAFONDS - Milieuheffingen - Uitvoering van het Milieuschade-

decreet en het Milieuhandhavingsdecreet (pro memorie) (art. LBC LC007 3670)

In het kader van de uitvoering van het Milieuschadedecreet en het Milieuhandhavingsdecreet werd een nieuw
begrotingsartikel LBC LC014 3810 ingeschreven in de begroting 2011 en dit in kader van een correcte ESR‐
aanrekening. Hierdoor is LBC LC007 3670 uitdovend.
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(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

0,00

Na begrotingscontrole
Reële ontvangsten
Gerealiseerd (%)

2.7.3

0,00
24.137,23
‐

LNE DAB MINAFONDS - Milieuheffingen - Vlarem dossiertaks en GGO’s (art.

LBC LC008 3670)

In het begrotingsjaar 2011 werd er voor 547.092,24 euro aan VLAREM dossiertaks en dossierrechten GGO’s
geïnd.

(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

500.000,00

Na begrotingscontrole

500.000,00

Reële ontvangsten

547.092,24

Gerealiseerd (%)

2.7.4

109,42%

LNE DAB MINAFONDS - Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven,

financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van
de gezinnen en gezinnen - Van bedrijven - Uitvoering van het milieuschadedecreet en het
milieuhandhavingsdecreet (art. LBC LC014 3810)

Deze inkomsten komen voort uit beslissingen tot oplegging van geldboetes van de afdeling Milieuhandhaving,
Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) (artikel 16.4.25 en 16.5.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM)).
(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

50.000,00

Na begrotingscontrole

250.000,00

Reële ontvangsten

185.386,36

Gerealiseerd (%)

74,15%

In het begrotingsjaar 2011 werd er voor 209.523,59 euro aan boete‐inkomsten geïnd waarvan 185.386,36 euro
werd ontvangen op het nieuw ingeschreven begrotingsartikel LBC LC014 3810 en 24.137,23 euro op het
uitdovend artikel LBC LC007 3670.
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2.8

DAB MinaFonds

2.8.1

LNE DAB MINAFONDS - Overgedragen overschot vorige boekjaren (art. 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.

(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

191.357.000,00

Na begrotingscontrole

217.099.000,00

Reële ontvangsten

217.110.162,46

Gerealiseerd (%)

100,01%

Het initieel ingeschreven bedrag in de begroting 2011 en het bedrag na begrotingscontrole 2011 waren een
raming terwijl het effectieve geconsolideerde saldo 217.110.162,46 euro bedroeg.

2.8.2

LNE DAB MINAFONDS - Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep:

investeringsbijdragen van de institutionele overheid - DAB Minafonds via art. LB0 LC146
6131 (art. 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.

(in euro)

ONTVANGSTEN

Initieel bedrag

266.971.000,00

Na begrotingscontrole

286.200.000,00

Reële ontvangsten

286.200.000,00

Gerealiseerd (%)

100,00%

De dotatie aan het MinaFonds bedroeg 286.200.000 euro in het begrotingsjaar 2011.
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3 Vastleggingen en ordonnanceringen in 2011
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 2011 (na laatste
begrotingscontrole en laatste kredietherschikking).

Tabel: Ingeschreven en gerealiseerde uitgaven in 2011 (in euro)
BA

OMSCHRIJVING

GVK

VL

%

GOK

ORD

%

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC LC012 3121

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige
exploitatiesubsidies aan overheids‐
bedrijven
‐
Prijssubsidies
aan
overheidsbedrijven ‐ Decreet van 2
juli 1981 betreffende de voorkoming
en het beheer van afvalstoffen (o.a.
dierlijk
afval,
dierenmeel
en
slachtafval).

8.423.000,00

8.422.843,00

100,00%

8.449.000,00

8.280.095,63

98,00%

LBC LC013 3122

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige
exploitatiesubsidies
aan
overheidsbedrijven
‐
Overdracht
financiële fondsen bodemsanering.

803.000,00

522.967,33

65,13%

803.000,00

522.967,33

65,13%

LBC LC025 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Erkende
kringloopcentra.

898.000,00

887.766,00

98,86%

898.000,00

898.000,00

100,00%

LBC LC035 4140

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele
groep
‐
Aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ In toepassing van het decreet
van 22 februari 1995 betreffende de
bodemsanering (o.a. sensibilisering,
studies en onderzoeken).

3.666.000,00

3.666.000,00

100,00%

4.566.000,00

4.000.235,32

87,61%

LBC LC037 4140

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele
groep
‐
Aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ Uitgaven in het kader van de
convenant
met
Umicore
(werkingsdotatie BBF) ‐ Overdracht
aan OVAM.

154.000,00

153.600,00

99,74%

280.000,00

252.019,67

90,01%

LBC LC038 4140

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele
groep
‐
Aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ Uitgaven in toepassing van het
decreet van 2 juli 1981 betreffende de
voorkoming en het beheer van
afvalstoffen
(o.a.
sensibilisering,
studies en onderzoeken ‐ Afval en
werkingsbijdragen inzameling en afzet.

3.471.000,00

3.471.000,00

100,00%

3.771.000,00

3.770.889,57

100,00%

LBC LC041 4331

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene

50.000,00

48.770,00

97,54%

325.000,00

320.190,00

98,52%
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bijdragen ‐ Aan provincies en
gemeenten ‐ Niet verdeeld ‐
Ondersteuning
van
preventie
(compostvaten,
informatiestands,
demoplaatsen com‐postmeesters, …)
en selectieve inzameling.

LBC LC048 6140

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Kapitaaloverdrachten
binnen
eenzelfde institutionele groep ‐ Aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ Niet verdeeld ‐ Convenant met
Umicore (investeringsdotatie BBF).

900.000,00

900.000,00

100,00%

878.000,00

869.630,24

99,05%

LBC LC051 6141

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Kapitaaloverdrachten
binnen
eenzelfde institutionele groep ‐
Investeringsbijdragen
aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ Investeringsuitgaven (o.a. aan
BBF) m.b.t. 1/ambtshalve bodem‐
saneringen i.k.v het decreet van 22.02.
1995;2) verwijdering afvalstoffen i.k.v
het decreet van 02.07.19881. 3/
aanpak brownfields.

24.754.000,00

24.754.000,00

100,00%

24.388.000,00

24.387.828,06

100,00%

LBC LC056 6331

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Investeringsbijdragen aan provincies
en gemeenten ‐ Niet verdeeld ‐
Ondersteuning preventie, selectieve
inzameling
(containerparken,
containers, diftarsystemen,…) en het
bouwen van installaties (groen‐ en
GFR‐compostering, sort. grofvuil)
(decr. 02.07.1981 IVM voorkoming en
beheer afvalstoffen).

7.060.000,00

4.955.550,00

70,19%

9.551.000,00

7.418.274,00

77,67%

subtotaal

50.179.000,00

47.782.496,33

95,22%

53.909.000,00

50.720.129,82

94,09%

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC LC005 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Diverse uitgaven.

51.000,00

7.367,44

14,45%

712.000,00

524.228,77

73,63%

LBC LC010 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Grondwaterproblematiek (o.m. het
opzetten, het in stand houden en het
monitoren van het grondwater‐
kwaliteitsmeetnet, sensibilisering en
maatregelen ter bescherming van het
grondwater (pro memorie).

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

‐

LBC LC011 1211

NE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Opstellen van bekkenbeheerplannen
en waterhuishoudingsplannen en met
betrekking tot het uitvoeren van
ecologische
studies
voor
de
onderbouwing van de inrichting van
waterlopen en hun valleien (pro
memorie).

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

‐

LBC LC036 4140

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele
groep
‐
Aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ Aan VMM voor terugbetalingen
i.k.v. artikel 35 ter van de wet van
26.03.1971, betaling moratorium‐

464.000,00

464.000,00

100,00%

464.000,00

307.965,52

66,37%
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intresten i.k.v art. 418 van wetboek
inkomensbelasting en rechtsplegings‐
vergoedingen i.k.v wat van 21.04.
2007.

LBC LC053 6141

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Kaptiaaloverdrachten
binnen
eenzelfde institutionele groep ‐
Investeringsbijdragen
aan
administratieve openbare instellingen
‐ (AOI) ‐ Vlaamse Milieumaatschappij
voor
de
subsidies
aan
drinkwatermaatschappijen
en
openbare besturen voor de uitbouw
van
tweedecircuitwater
ter
bescherming van het grondwater.

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

‐

LBC LC054 6321

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Investeringsbijdragen aan gemeenten ‐
Voor de aanleg van gemeentelijke
rioleringen, de bouw van kleinschalige
waterzuiveringsinstallaties
met
inbegrip van de aanleg van individuele
waterzuiveringsinstallaties
en
de
aanleg van private waterzuiverings‐
installaties.

111.148.000,00

111.204.160,28

100,05%

91.742.000,00

90.683.043,40

98,85%

LBC LC055 6321

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Investeringsbijdragen aan gemeenten ‐
Aanleg rioleringen (BVR 01.02.2002)
en
aanvullende
bijdrage
aan
gemeentebesturen voor de aanleg of
verbetering van rioleringen (BVR
31.03.1993).

0,00

0,00

‐

3.748.000,00

2.882.862,44

76,92%

LBC LC060 7320

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige
kapitaaloverdrachten aan de gewesten
‐ Realisatie noodzakelijke infra‐
structuur voor waterzuivering voor de
sanering bekken Zenne en Woluwe in
de Brusselse zone miv de werkings‐ en
slibbehandelingskosten (samenw.akk.
12.12.1990 tussen VR en BXL.HFDST
REG. en bijakte 06.07.1999).

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

‐

LBC LC061 7320

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringen
en desinvesteringen (niet verdeeld) ‐
Diverse
kapitaaluitgaven
(pro
memorie).

22.000,00

21.423,21

97,38%

22.000,00

21.423,21

97,38%

111.685.000,00

111.696.950,93

100,01%

96.688.000,00

94.419.523,34

97,65%

subtotaal
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC LC014 3132

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige
exploitatiesubsidies
aan
andere
producenten dan overheidsbedrijven ‐
Afbouw veehouderij (decreet 9 maart
2001) (pro memorie).

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

‐

LBC LC016 3132

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige
exploitatiesubsidies
aan
andere
producenten dan overheidsbedrijven ‐
Vergoedingen (inclusief beheersover‐
eenkomsten)
ingevolge
gebieds‐
gerichte verscherpingen in uitvoering
van het mestdecreet van 23 januari
1991 en ingevolge het plattelands‐
ontwikkelingsprogramma
voor
Vlaanderen met ten dele cofinan‐
ciering.

38.569.000,00

38.569.000,00

100,00%

10.150.000,00

9.808.670,25

96,64%
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LBC LC074 3132

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige
exploitatiesubsidies
aan
andere
producenten dan overheidsbedrijven ‐
In het kader van flankerende
maatregelen MAP aan praktijkcentra,
watergroeperingen en andere actoren.

888.000,00

857.914,40

96,61%

858.000,00

341.374,30

39,79%

LBC LC027 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐
Cofinanciering Vlaams Gewest voor
plattelandsprojecten
en
leader‐
groepen ingevolge het plattelands‐
ontwikkelingsprogramma
voor
Vlaanderen.

2.000.000,00

1.997.884,37

99,89%

2.000.000,00

1.997.884,37

99,89%

LBC LC028 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐
Projectsubsidies in het kader van
geïntegreerd plattelandsbeleid voor
Vlaanderen.

0,00

0,00

‐

205.000,00

184.266,80

89,89%

LBC LC033 4140

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele
groep
‐
Aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ EVA Vlaamse Landmaatschappij
voor gebruikersschade.

3.550.000,00

1.775.000,00

50,00%

711.000,00

711.000,00

100,00%

LBC LC034 4140

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele
groep
‐
Aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) EVA Vlaamse Landmaatschappij
voor plattelandsbeleid.

532.000,00

532.000,00

100,00%

1.311.000,00

1.205.272,28

91,94%

LBC LC065 4140

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele
groep
‐
Aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ EVA Vlaamse Landmaatschappij
kapitaal‐schade (pro memorie).

1.450.000,00

1.450.000,00

100,00%

1.450.000,00

1.446.995,54

99,79%

LBC LC073 4140

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep – Aan EVA VLM –
Uitgaven in het kader van het MAP
(onderzoeken).

1.320.000,00

1.000.000,00

75,76%

365.000,00

224.990,37

61,64%

LBC LC042 4340

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s van
de lokale overheden ‐ Cofinanciering
Vlaams Gewest voor plattelands‐
projecten en leadergroepen ingevolge
het
plattelandsontwikkelings‐
programma voor.

1.775.000,00

1.773.544,24

99,92%

1.833.000,00

1.830.640,68

99,87%

LBC LC043 4340

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s van
de lokale overheden ‐ Projectsubsidies
in het kader van geïntegreerd
plattelandsbeleid voor Vlaanderen.

0,00

0,00

‐

86.000,00

73.034,47

84,92%

LBC LC050 6141

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Kapitaaloverdrachten
binnen
eenzelfde institutionele groep ‐
Investeringsbijdragen
aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ VLM voor grondverwervingen

0,00

0,00

‐

500.000,00

500.000,00

100,00%
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buffergebieden.

LBC LC075 6141

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Kapitaalsoverdrachten binnen een
institutionele
groep
‐
Aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ EVA Vlaamse Landmaatschappij
voor de aankoop van gronden voor
volkstuinparken.
subtotaal

105.000,00

105.000,00

100,00%

0.00

0,00

‐

50.189.000,00

48.060.343,01

95,76%

19.469.000,00

18.324.129,06

94,12%

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
LBC LC001 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Uitgaven
van
de
afdeling
Internationaal
Milieubeleid
en
uitgaven met betrekking tot het supra‐
en internationaal milieubeleid en
ontwikkelingssamenwerking.

203.000,00

202.743,51

99,87%

189.000,00

137.384,05

72,69%

LBC LC002 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Uitgaven (in verband met studies en
projecten) met betrekking tot de
uitvoering van het Milieubeleidsplan
1997‐2002
en
het
Milieujaar‐
programma 2003.

0,00

0,00

‐

8.000,00

0,00

0,00%

LBC LC003 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Opstellen en publiceren van het
milieubeleidsplan en in verband met
de
samenwerkingsovereenkomsten
lokale overheden.

97.000,00

70.308,13

72,48%

117.000,00

112.180,30

95,88%

LBC LC006 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Thema‐overschrijdende Initiatieven en
strategisch
wetenschappelijk
onderzoek en met betrekking tot
toekomstgericht en innovatief werken.

872.000,00

871.285,84

99,92%

1.009.000,00

868.473,83

86,07%

LBC LC007 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Natuur‐
en
milieueducatie,
natuurtechnische
milieubouw,
doelgroepenbeleid en informatie en
sensibilisering.

666.000,00

551.579,51

82,82%

906.000,00

606.766,36

66,97%

LBC LC008 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Lucht‐ en hinderthema's.

735.000,00

734.540,95

99,94%

1.375.000,00

1.271.373,04

92,46%

LBC LC009 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Secretariaat‐generaal.

727.000,00

667.761,91

91,85%

983.000,00

629.860,92

64,08%

LBC LC072 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Ontwikkeling
databanken (o.a. Milieuvergunningen‐
databank).

705.000,00

703.890,21

99,84%

0,00

0,00

‐
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BC LC017 3200

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten, die geen
exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven
en
financiële
instellingen
‐
Schaderegeling in uitvoering van het
milieuschadedecreet (pro memorie).

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

‐

LBC LC018 3200

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten, die geen
exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven
en financiële instellingen ‐ Supra‐ en
internationaal
milieubeleid
en
ontwikkelingssamenwerking.

0,00

0,00

‐

45.000,00

40.035,00

88,97%

LBC LC066 3200

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten, die geen
exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven
en financiële instellingen ‐ Niet
verdeeld ‐ premies voor de aankoop
en
installatie
van
emissiever‐
minderende
voorzieningen
in
voertuigen met een dieselmotor.

0,00

0,00

‐

650.000,00

6.989,28

1,08%

LBC LC076 3200

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Schadevergoedingen aan derden die
moeten worden vergoed krachtens
een vonnis, arrest of minnelijke
schikking.

818.000,00

801.359,08

97,97%

818.000,00

801.359,08

97,97%

LBC LC019 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Milieu‐ en
natuurverenigingen (decreet van 29
april 1991 tot instelling van een
Milieu‐ en Natuurraad van Vlaanderen
en tot vaststelling van de algemene
regelen inzake de erkenning en de
subsidiëring van de milieu‐ en
natuurvereniging).

4.463.000,00

4.463.292,98

100,01%

4.666.000,00

4.645.051,60

99,55%

LBC LC020 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐
Privaatrechtelijke rechtspersonen en
natuurlijke
personen
voor
de
uitvoering van landinrichtingsplannen
(decreet van 21 december 1988
houdende oprichting van de VLM).

150.000,00

148.948,74

99,30%

117.000,00

115.229,45

98,49%

LBC LC021 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Supra‐ en
internationaal
milieubeleid
en
ontwikkelingssamenwerking.

750.000,00

749.839,83

99,98%

610.000,00

609.837,60

99,97%

LBC LC022 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten ‐ Informatie,
sensibilisering,
natuur‐
en
milieueducatie,
en
natuurtechn.
milieubouw o.m. proj. Vlaamse sociale
partners en aan de Bond Beter
Leefmilieu voor proj. Milieukoopwijzer
en
voor
proj.
rond
draagvlakverbreding landbouw en
milieu.

566.000,00

548.403,00

96,89%

740.000,00

457.962,55

61,89%

LBC LC023 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐
Projectsubsidies inzake duurzaam

332.000,00

283.842,80

85,49%

507.000,00

488.589,25

96,37%
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milieu‐ en natuurbeleid (milieu‐
projectenfonds) onder meer projecten
van de Vlaamse sociale partners.

LBC LC024 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomens‐
overdrachten aan vzw’s ten behoeve
van de gezinnen ‐ Aan particulieren
voor de aankoop van roetfilters.

0,00

0,00

‐

799.000,00

34.828,90

4,36%

LBC LC026 3300

LNE DAB MINA FONDS – Inkomens‐
overdrachten aan vzw’s ten behoeve
van de gezinnen ‐ Duurzaam bouwen.

0,00

0,00

‐

5.000,00

0,00

0,00%

LBC LC029 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomens‐
overdrachten aan vzw’s ten behoeve
van de gezinnen ‐ Uitvoering van het
Milieubeleidsplan 1997‐2002 en het
Milieujaarprogramma 2003.

0,00

0,00

‐

90.000,00

0,00

0,00%

LBC LC030 3510

LNE DAB MINA FONDS – Inkomens‐
overdrachten aan het buitenland ‐ Aan
EU‐instellingen
‐
Supra‐
en
internationaal
milieubeleid
en
ontwikkelingssamenwerking.

67.000,00

67.000,00

100,00%

74.000,00

74.000,00

100,00%

LBC LC031 4100

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomens‐
overdrachten
binnen
een
institutionele groep ‐ Niet verdeeld ‐
Supra‐ en internationaal milieubeleid
en ontwikkelingssamenwerking.

102.000,00

101.640,00

99,65%

41.000,00

40.656,00

99,16%

LBC LC032 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomens‐
overdrachten
binnen
een
institutionele
groep
‐
Aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ Aanvullende dotatie Aquafin
voor
het
Agentschap
voor
Geografische Informatie Vlaanderen.

253.000,00

253.000,00

100,00%

253.000,00

253.000,00

100,00%

LBC LC039 4312

LNE DAB MINA FONDS ‐ Specifieke
bijdragen ‐ Aan provincies ‐
Milieuconvenanten
en
samen‐
werkingsovereenkomsten met het
Vlaamse Gewest.

3.150.000,00

3.150.000,00

100,00%

3.270.000,00

3.147.304,50

96,25%

LBC LC040 4322

LNE DAB MINA FONDS ‐ Specifieke
bijdragen ‐ Aan gemeenten ‐
Milieuconvenanten
en
samen‐
werkingsovereenkomsten met het
Vlaamse Gewest.

23.385.000,00

23.385.000,00

100,00%

28.567.000,00

28.544.982,68

99,92%

LBC LC044 4351

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
bijdragen ‐ Aan overige lokale
overheden ‐ Openbare water‐
distributienetwerken.

162.479.000,00

151.482.406,59

93,23%

151.483.000,00

151.482.406,59

100,00%

LBC LC049 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaal‐
overdrachten
binnen
eenzelfde
institutionele groep ‐ Technische
uitgaven met betrekking tot de
toepassing van de wetten op de
ruilverkaveling van landeigendommen,
eventueel door toekenning van
voorschotten ‐ Overdracht aan VLM.

5.133.000,00

5.132.115,41

99,98%

4.626.000,00

4.507.813,06

97,45%

LBC LC052 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaal‐
overdrachten
binnen
eenzelfde
institutionele groep ‐ Investerings‐

42.000,00

41.100,00

97,86%

42.000,00

41.100,00

97,86%
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bijdragen
aan
administratieve
openbare
instellingen
(AOI)
‐
HermesFonds met het oog op de
subsidiëring van roetfilters.

LBC LC057 6332

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige
kapitaaloverdrachten aan provincies
en gemeenten ‐ niet verdeeld ‐ Subs.
aan provincies, gemeenten, polders,
wateringen, ruilverkavelingscomités
en door de Vlaamse Regering
aangewezen publiekrechtelijke rechts‐
personen voor de uitvoering van
landinrichtingsplannen (decr. van
21.12. 1988 houdende inrichting VLM).

650.000,00

646.645,15

99,48%

439.000,00

327.628,62

74,63%

LBC LC062 7111

LNE DAB MINA FONDS ‐ Aankoop van
gronden binnen het overheidssector ‐
Verwerving patrimonium in uitvoering
van het Milieubeleidsplan 1997‐2002
en het Milieujaarprogramma 2003.

0,00

0,00

‐

130.000,00

23.133,00

17,79%

LBC LC063 7200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Nieuwbouw
van gebouwen ‐ Bouw en uitrusting
van natuur‐ en milieu‐educatieve
centra en met betrekking tot
natuurtechnische milieubouw.

118.000,00

126.560,18

107,25%

1.373.000,00

1.371.445,43

99,89%

206.463.000,00

195.183.263,82

94,53%

203.932.000,00

200.639.391,09

98,39%

LNE DAB MINA FONDS ‐ Over te
dragen overschot van het boekjaar.

0,00

0,00

‐

199.099.000,00

‐

‐

subtotaal

0,00

0,00

‐

199.099.000,00

‐

‐

LBC LD001 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Studies, projecten en beheersover‐
eenkomsten in het kader van het
natuurbehoud,
‐beheer
en
‐
ontwikkeling (decreet van 21 oktober
1997 betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu) (pro
memorie).

0,00

0,00

‐

334.000,00

333.715,32

99,91%

LBC LD002 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Studies en projecten in het kader van
het bosbeheer, natuurbehoud, ‐be‐
heer en ‐ontwikkeling, de groen‐
voorziening, de visserij, de jacht en de
vogelbescherming (inclusief uitgaven
met EU cofinanciering).

2.638.000,00

2.637.659,62

99,99%

2.557.000,00

2.556.093,45

99,96%

LBC LD003 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Patrimonium onder het beheer van
het Agentschap voor Natuur en Bos
(EU cofinanciering).

7.154.000,00

7.145.152,20

99,88%

8.953.000,00

8.856.912,02

98,93%

LDC LD004 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Patrimonium onder het beheer van
het Agentschap voor Natuur en Bos
(partim Natuur) inclusief uitgaven met

3.690.000,00

3.688.574,75

99,96%

3.200.000,00

3.188.000,99

99,63%

subtotaal
DAB MinaFonds
LBC LB001 0322

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
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EU cofinanciering (pro memorie).

LBC LD005 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Organisatie van het jachtexamen.

123.000,00

95.064,44

77,29%

123.000,00

1.016,40

0,83%

LBC LD006 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Vlaams Impulsprogramma Natuur‐
ontwikkeling (Besluit van de Vlaamse
Regering van 8 februari 1995).

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

‐

LBC LD007 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Informatie, educatie, sensibilisering en
internationale samenwerking.

232.000,00

226.313,61

97,55%

323.000,00

262.925,94

81,40%

LBC LD008 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Vlaams Fonds Tropisch Bos.

55.000,00

54.993,97

99,99%

104.000,00

91.210,57

87,70%

LBC LD009 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) ‐
Terugbetalingen in kader van artikel 90
bis van het bosdecreet van 1990 en
terugbetalingen i.k.v het jachtdecreet
van 24 juli 1991.

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

‐

LBC LD010 3200

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten, die geen
exploitatiesubsidies ‐ Uiteenlopende
actoren voor het natuur, ‐bos‐ en
groenbeheer via groene, duurzame
jobs toegankelijk voor kansengroepen.

1.355.000,00

1.262.291,00

93,16%

1.263.000,00

1.261.381,76

99,87%

LBC LD011 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐
Verbetering en instandhouding van de
natuur‐kwaliteit in de open ruimten
(decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu).

8.309.000,00

8.305.287,19

99,96%

9.061.000,00

9.056.589,52

99,95%

LBC LD012 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Vlaams
Fonds Tropisch Bos.

249.000,00

232.162,56

93,24%

273.000,00

184.158,84

67,46%

LBC LD013 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen, bosbeheer,
de groenvoorziening, de visserij, de
jacht en de vogelbescherming en aan
wildbeheereenheden.

3.383.000,00

3.384.357,38

100,04%

3.468.000,00

3.333.360,39

96,12%

LBC LD014 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ vzw Fair
Timber voor de ondersteuning aan
lokale overheden op vlak van
duurzaam geëxploiteerd hout in het
kader van de samenwerkings‐
overeenkomst (2008‐2013).

41.000,00

0,00

0,00%

20.000,00

0,00

0,00%
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LBC LD015 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Groen in de
stad: ondersteuning van voorbeeld‐
stellende projecten van particulieren
en verenigingen ter vergroening van
de stad.

198.000,00

56.000,00

28,28%

53.000,00

35.228,90

66,47%

LBC LD016 3300

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ vzw
Natuurvereniging Den Bunt voor het
organiseren van bosklassen in het
boshuis te Ravels.

25.000,00

25.000,00

100,00%

35.000,00

34.450,00

98,43%

LBC LD018 3441

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige
uitkeringen
aan
gezinnen
als
verbruikers ‐ Geldelijke uitkeringen ‐
schadevergoedingen in het kader van
artikel 25 van het Jachtdecreet.

286.000,00

213.890,77

74,79%

333.000,00

251.022,19

75,38%

LBC LD019 3442

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige
uitkeringen
aan
gezinnen
als
verbruikers ‐ Uitkeringen in natura ‐
Schaderegeling in uitvoering van het
duinendecreet van 14 juli 1993.

8.000,00

7.680,60

96,01%

413.000,00

407.059,62

98,56%

LBC LD020 3510

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomens‐
overdrachten aan het buitenland ‐ Aan
EU‐instellingen
‐
Supra‐
en
internationaal natuurbeleid.

30.000,00

30.000,00

100,00%

39.000,00

37.500,00

96,15%

LBC LD017 4170

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomens‐
overdrachten
binnen
eenzelfde
institutionele groep ‐ Aan andere
eenheden van de overheid ‐ Aan OC
ANB ten behoeve van vormings‐
opdrachten van het Agentschap voor
Natuur en Bos.

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

‐

LBC LD021 5210

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Investeringsbijdragen aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐
Natuurverenigingen
voor
de
verwerving van natuurgebieden.

6.445.000,00

6.445.000,00

100,00%

8.862.000,00

8.861.568,91

100,00%

LBC LD022 5210

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Investeringsbijdragen aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐
Verbetering van de natuur‐kwaliteit in
de open ruimten (decreet van 21
oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk
milieu).

512.000,00

429.728,85

83,93%

433.000,00

276.706,67

63,91%

LBC LD023 5310

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Investeringsbijdragen aan gezinnen
bosbeheer, de groenvoorziening, de
visserij,
de
jacht
en
de
vogelbescherming (o.a. subsidies voor
de bebossing van landbouwgronden).

79.000,00

65.894,87

83,41%

168.000,00

151.298,10

90,06%

LBC LD024 5320

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige
kapitaaloverdrachten aan gezinnen ‐
Verwerving van kustduinen en
aangrenzende gebieden (duinen‐
decreet van 14 juli 1993).

0,00

0,00

‐

2.516.000,00

2.507.090,48

99,65%

LBC LD025 6141

LNE

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

‐

DAB

MINA

FONDS

‐
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Kapitaaloverdrachten
binnen
eenzelfde institutionele groep ‐
Investeringsbijdragen
aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ Verwerving van het
patrimonium onder de bevoegdheid
van het Agentschap voor Natuur en
Bos door voorkooprecht in uitvoering
van het natuurdecreet (21 oktober
1997) inclusief uitgaven met EU
cofinanciering ‐ Bestemd voor VLM.

LBC LD029 6141

LNE
DAB
MINA
FONDS
‐
Kapitaaloverdrachten
binnen
eenzelfde institutionele groep ‐
Investeringsbijdragen
aan
administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ Projectsgewijze overdracht
door en vanuit het Agentschap voor
Natuur en Bos bestemd voor de VLM
voor de uitoefening van het voorkoop‐
recht en de koopplichten, de werking
van de grondenbank, inclusief
uitgaven met EU‐cofinanciering.

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00%

2.000.000,00

1.974.413,22

98,72%

LBC LD026 7100

LNE DAB MINA FONDS ‐ Aankoop
gronden en gebouwen in het
binnenland ‐ Niet verdeeld ‐ De
verwerving en het beheer van
patrimonium onder de bevoegdheid
van het Agentschap voor Natuur en
Bos, miv van de investeringsuitgaven
m.b.t. de bijhorende inrichtingen en
constructies
(EU‐cofinanciering).
Evenals de verwerving van kustduinen
en aangrenzende gebieden (duinen‐
decreet van 14 juli 1993).

21.747.000,00

21.862.492,92

100,53%

19.899.000,00

19.719.262,49

99,10%

LDC LD030 7100

LNE DAB MINA FONDS ‐ Verwerving en
het beheer van patrimonium onder de
bevoegdheid van het Agentschap voor
Natuur en Bos.

166.000,00

157.788,19

95,05%

265.000,00

253.458,46

95,64%

LDC LD031 7422

LNE DAB MINA FONDS ‐ Verwerving
van overig materieel ‐ (via vereffenaar
kort) machines en vervoermiddelen.

176.000,00

170.500,06

96,88%

117.000,00

97.349,06

83,20%

LBC LD032 7422

LNE DAB MINA FONDS ‐ Verwerving
van materieel ‐ Machines en vervoer‐
middelen.

463.000,00

457.233,35

98,75%

200.000,00

11.513,15

5,76%

subtotaal

59.364.000,00

58.953.066,33

99,31%

65.012.000,00

63.743.286,45

98,05%

Totaal uitgaven

477.880.000,00

461.676.120,42

96,61%

638.109.000,00

427.846.459,76

67,05%

De netto‐realisatiegraad (percentage betalingen ten opzichte van het totale ordonnanceringskrediet, exclusief
begrotingsartikel LBC LB001 0322) bedroeg 97,46%.
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3.2

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

3.2.1

LNE DAB Minafonds - Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven -

Prijssubsidies aan overheidsbedrijven - Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en
het beheer van afvalstoffen (onder andere dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval) (art. 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.

GVK

GOK

Initieel krediet

(in euro)

8.150.000,00

8.176.000,00

Krediet na herschikking / BC

8.423.000,00

8.449.000,00

Gerealiseerd

8.422.843,00

8.280.095,63

100,00%

98,00%

Uitvoeringsgraad (%)

De Vlaamse Overheid draagt ongeveer 50% van de werkelijke kosten voor de landbouwers. Voor particulieren
is de ophaling en verwerking gratis en wordt 100% van de kosten vergoed.

3.2.2

LNE DAB Minafonds - Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven -

Overdracht financiële fondsen bodemsanering (art. 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.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

803.000,00

803.000,00

Krediet na herschikking / BC

803.000,00

803.000,00

Gerealiseerd

522.967,33

522.967,33

65,13%

65,13%

Uitvoeringsgraad (%)

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
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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. Voor 2011 bedroeg de subsidie 522.967,33 euro.

3.2.3

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Erkende kringloopcentra (art. LBC LC025 3300)

In 2011 werd 898.000,00 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 kringloop‐
centra.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

898.000,00

898.000,00

Krediet na herschikking / BC

898.000,00

898.000,00

Gerealiseerd

887.766,00

898.000,00

98,86%

100,00%

Uitvoeringsgraad (%)

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 kringloop‐
centrum ligt.

3.2.4

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep -

Aan administratieve openbare instellingen (AOI) - In toepassing van het decreet van 22
februari 1995 betreffende de bodemsanering (onder andere sensibilisering, studies en
onderzoeken) (art. LBC LC035 4140)

Via dit begrotingsartikel 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.
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(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

3.666.000,00

4.666.000,00

Krediet na herschikking / BC

3.666.000,00

4.566.000,00

Gerealiseerd

3.666.000,00

4.000.235,32

100,00%

87,61%

Uitvoeringsgraad (%)

3.2.5

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep –

Aan administratieve openbare instellingen (AOI) - Uitgaven in het kader van de convenant
met Umicore (werkingsdotatie BBF) - overdracht aan OVAM (art. LBC LC037 4140)

Via deze Minapost 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 euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

192.000,00

280.000,00

Krediet na herschikking / BC

154.000,00

280.000,00

Gerealiseerd

153.600,00

252.019,67

99,74%

90,01%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werden verschillende onderzoeken en analyses gefinancierd, bijvoorbeeld het onderzoek naar
additiefmengsels voor de immobilisatie van zware metalen en de hydrodynamische modellering om het effect
te bepalen van beheersmaatregelen op grondwaterstanden.

3.2.6

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep -

Aan administratieve openbare instellingen (AOI) - Uitgaven in toepassing van het decreet van
2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (onder andere
sensibilisering, studies en onderzoeken) (art. LBC LC038 4140)

Via dit begrotingsartikel werden uiteenlopende uitgaven gefinancierd in het kader van het afvalstoffendecreet.
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(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

3.471.000,00

3.471.000,00

Krediet na herschikking / BC

3.471.000,00

3.771.000,00

Gerealiseerd

3.471.000,00

3.770.889,57

100,00%

100,00%

Uitvoeringsgraad (%)

Enkele voorbeelden: uitgaven voor verschillende onderzoeken (TWOL), uitgaven voor specifieke expertise,
uitgaven voor het verwerken van de meldingsgegevens, uitgaven in het kader van het VITO‐jaarcontract,
uitgaven in het kader van het Europees C2CN‐project. Verschillende communicatieacties werden eveneens via
dit begrotingsartikel gefinancierd, voornamelijk campagnes inzake zwerfvuil, eco‐efficiëntie, de eco‐design‐
award en de campagne “Groene vent zoekt groen event”. Tenslotte werd de werking van de Interregionale
Verpakkingscommissie en de vzw Vlaco via dit begrotingsartikel gefinancierd.

3.2.7

LNE DAB Minafonds - Algemene bijdragen - Aan provincies en gemeenten - Niet

verdeeld - Ondersteuning van preventie (compostvaten, informatiestands, demoplaatsen
compostmeesters,…) en selectieve inzameling (art. LBC LC041 4331)

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 ondermeer drinkwaterfonteinen, herbruikbare bekers,
herbruikbare tassen, compostvaten, compostbakken, brooddozen, duurzame afvalvoorkomingsprojecten en
voorzieningen ter bestrijding van straat‐ en veegvuil.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

50.000,00

600.000,00

Krediet na herschikking / BC

50.000,00

325.000,00

Gerealiseerd

48.770,00

320.190,00

97,54%

98,52%

Uitvoeringsgraad (%)

3.2.8

LNE DAB Minafonds - Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

- Aan administratieve openbare instellingen (AOI) - Niet verdeeld - Convenant met Umicore
(investeringsdotatie BBF) (art. LBC LC048 6141)

Naar analogie met de minapost 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.
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(in euro)

GVK

GOK

1.450.000,00

878.000,00

Krediet na herschikking / BC

900.000,00

878.000,00

Gerealiseerd

900.000,00

869.630,24

100,00%

99,05%

Initieel krediet

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 hebben de vastleggingen voornamelijk betrekking op de dossiers van zinkassenverwijdering
Noorderkempen en Lommel.

3.2.9
-

LNE DAB Minafonds - Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

Investeringsbijdragen

aan

administratieve

openbare

instellingen

(AOI)

-

Investeringsuitgaven (o.a. aan BBF) met betrekking tot: 1) ambtshalve bodemsaneringen in
kader van het decreet van 22 februari 1995; 2) verwijdering afvalstoffen in kader van het
decreet van 2 juli 1981 en 3) aanpak brownfields (art. LBC LC051 6141)

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

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

23.254.000,00

23.003.000,00

Krediet na herschikking / BC

24.754.000,00

24.388.000,00

Gerealiseerd

24.754.000,00

24.387.828,06

100,00%

100,00%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werden volgende grote dossiers vastgelegd: Buggenhout/Alvat ‐ Kapelle o/d Bos/asbestcement‐
draailingen ‐ Brugge/Pastoriestraat ‐ Machelen/Biochim ‐ Brugge/Carcoke ‐ Wevelgem/Building Services ‐
Nieuwpoort/PCN ‐ Gent/Waterkluiskaai ‐ Antwerpen/Bredastraat.

3.2.10

LNE DAB Minafonds - Investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - Niet

verdeeld - Ondersteuning preventie, selectieve inzameling (containerparken, containers,
diftarsystemen,…) en het bouwen van installaties (groen- en GFT-compostering, sortering
grofvuil,…) (decreet van 2 juli 1981 in verband met de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen) (art. LBC LC056 6331)

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

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

7.060.000,00

6.276.000,00

Krediet na herschikking / BC

7.060.000,00

9.551.000,00

Gerealiseerd

4.955.550,00

7.418.274,00

70,19%

77,67%

Uitvoeringsgraad (%)

Het verbruik van het vastleggingskrediet en ordonnanceringskrediet is afhankelijk van de ingediende dossiers
door de gemeentebesturen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De procedures voorzien in dit besluit
(ontwerp‐, toewijzings‐ en betalingsfase) en het feit dat de betalingsaanvragen ingediend moeten worden door
de lokale overheden via de OVAM geven aanleiding tot een gespreide uitbetaling van de subsidies. Het reële
bedrag dat via FOST Plus beschikbaar is, bedraagt 1.000.000 euro in plaats van 3.098 000 euro (0.5 euro per
inwoner – regeling). Doordat FOST Plus maar 1.000.000 euro moest storten in plaats van de oorspronkelijk
ingeschreven 3.098.000 euro, werd een realisatiegraad van 100% bereikt.

3.3

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

3.3.1

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Diverse uitgaven (art. LBC LC005 1211)

Het in 2011 beschikbare GVK was nodig om bijkomend vast te leggen voor reeds op dit artikel in voorgaande
jaren vastgelegde slibruimingsdossiers (prijsherzieningen).

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

0,00

908.000,00

Krediet na herschikking / BC

51.000,00

712.000,00

Gerealiseerd0

7.367,44

524.228,77

Uitvoeringsgraad (%)

14,45%

73,63%

De onderbenutting van het GVK moet als volgt verklaard worden. Bij KHS 5 (1 december 2011) werd een
bijkomend GVK aan dit artikel toegewezen om na het faillissement van de gegunde aannemer voor de
slibruiming van het Antitankkanaal de werken te kunnen gunnen aan de tweede gerangschikte aannemer. Dit
laatste werd echter negatief geadviseerd door IF waardoor vastlegging uiteindelijk niet kon doorgaan.

Het in 2011 beschikbare GOK werd aangewend voor uitvoering van op dit artikel vastgelegde slibruimingen op
onbevaarbare waterlopen 1ste categorie. Het beschikbare GOK kon slechts voor 73,63% benut worden door de
vertraging bij twee slibruimingsdossiers. In het dossier van het Antitankkanaal liep de hergunning na het
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faillissement van de initieel gegunde aannemer vertraging op. Ingevolge het bovenvermelde negatief advies
van IF moest een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart worden. Deze procedure vraagt de nodige tijd
waardoor de werken pas zullen starten in 2012 in plaats van in 2011 zoals eerst gepland. In het dossier van de
Itterbeek werd het bestuur geconfronteerd met vertraging omdat door de aanwezigheid van een zeldzame
vissoort (beekprik) in overleg met ANB het te ruimen traject moest herbekeken worden. Gezien dit uitstel
vermoedt de aannemer een slibaangroei in vergelijking met de situatie bij aanbesteding waardoor opnieuw een
volumepeiling wordt uitgevoerd alvorens de werken te kunnen starten. Door de wijzigingen van het te ruimen
traject enerzijds, en de discussie omtrent het actuele slibvolume anderzijds, liep ook deze ruiming vertraging
op. Dit verklaart de gedeeltelijke benutting van het GOK in 2011.

3.3.2

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep -

Aan administratieve openbare instellingen (AOI) - Aan VMM voor terugbetalingen in kader
van artikel 35ter van de wet vat 26.03.1971, betaling moratoriumintresten in kader van art.
418 van wetboek inkomensbelasting en rechtsplegingvergoedingen in kader van de wet van
21.04.2007 (art. LBC LC036 4140)

Een aantal rechtszaken werden in het voordeel van de VMM beslecht. Voor twee dossiers zou een uitspraak in
het nadeel van de VMM aanleiding gegeven hebben tot 402.000 euro aan moratoriumintresten. Deze dienden
dus niet betaald te worden.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

464.000,00

464.000,00

Krediet na herschikking / BC

464.000,00

464.000,00

Gerealiseerd

464.000,00

307.965,52

100,00%

66,37%

Uitvoeringsgraad (%)

De meerderheid van de sociale vrijstellingen wordt vanaf verbruiksjaar 2008 (heffing 2009) via de
drinkwatermaatschappijen uitgevoerd. Daar de vrijstellingen nog aangevraagd konden worden tot 1 jaar na de
datum van verzenden van het heffingsbiljet werd een reserve voorzien. Het aantal vrijstellingen dat door de
VMM moest worden uitgekeerd in 2011 viel lager uit dan geraamd.
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3.3.3

LNE DAB Minafonds - Investeringsbijdragen aan gemeenten - Voor de aanleg van

gemeentelijke rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met
inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties en de aanleg van private
waterzuiveringsinstallaties (art. LBC LC054 6321)

In 2011 werd voor 111.204.160,28 euro aan subsidies voor 175 gemeentelijke riolerings‐ en 5 IBA‐projecten
vastgelegd. De begunstigden van deze toelagen zijn zowel gemeentebesturen als 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 toekennen van deze subsidies stimuleert
het Vlaams Gewest de uitbouw en optimalisatie van het gemeentelijke rioleringsnet en de sanering van
ongezuiverde lozingen.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

107.137.000,00

54.810.000,00

Krediet na herschikking / BC

111.148.000,00

91.742.000,00

Gerealiseerd

111.204.160,28

90.683.043,40

100,05%

99,85%

Uitvoeringsgraad (%)

Het beschikbare vastleggingskrediet werd volledig benut en was eigenlijk ontoereikend om voor alle
goedgekeurde dossiers de subsidie in het betrokken jaar van goedkeuring te kunnen vastleggen. Met
betrekking tot de beschikbare ordonnanceringskredieten werd voor het tweede opeenvolgende jaar sinds het
in voege treden van het vermelde subsidiebesluit, een volledige besteding van de kredieten vastgesteld en
treedt er dus ook op het niveau van de uitbetalingen een tekort op. Ten gevolge van het gericht aanschrijven
van de rioolbeheerders en ten gevolge van het feit dat vele gemeenten hun rioleringsbeheer en –uitbouw
hebben ondergebracht in overkoepelende instanties, werden voldoende betalingsaanvragen ontvangen om tot
volledige besteding te kunnen overgaan. Er werd in totaal voor 309 dossiers een betaling doorgevoerd van
voorschot en/of saldo.

3.3.4

LNE DAB Minafonds - Investeringsbijdragen aan gemeenten - Aanleg rioleringen

(besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002) en aanvullende bijdrage aan
gemeentebesturen voor de aanleg of verbetering van rioleringen (besluit van de Vlaamse
Regering van 31 maart 1993 (art. LBC LC055 6321)

Op dit begrotingsartikel werd in 2003 eenmalig een vastleggingskrediet gereserveerd voor de subsidiëring van
de aanleg van gemeentelijke rioleringen en KWZI’s binnen het genoemde subsidiebesluit. Dit was een
uitzonderingsmaatregel om de achterstand in de vastlegging van de subsidies weg te werken. Sinds 2003
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werden geen bijkomende vastleggingen meer genomen op dit artikel maar werden enkel nog betalingen
uitgevoerd.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

0,00

3.748.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

3.748.000,00

Gerealiseerd

0,00

2.882.862,44

‐

76,92%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werd een bedrag van 2.882.862,44 euro geordonnanceerd. Dit resulteert in een uitvoeringsgraad van
76,92%. Rekening houdend met de geringe impact die er bestaat vanuit de administratie op de indiening van
de betalingsdossiers door de rioolbeheerders, en gelet op de verschillende procedurestappen die dienen
genomen te worden vooraleer kan overgegaan worden tot betaling van de subsidie, werd een deel van het
beschikbaar krediet van 865.137,56 euro niet besteed.

3.3.5

LNE DAB Minafonds - Investeringen en desinvesteringen (niet verdeeld) - Diverse

kapitaaluitgaven (art. LBC LC061 7320)

Als gevolg van BBB gaat het hier om een uitdovend artikel.

(in euro)
Initieel krediet

GVK

GOK

0,00

0,00

Krediet na herschikking / BC

22.000,00

22.000,00

Gerealiseerd

21.423,21

21.423,21

97,38%

97,38%

Uitvoeringsgraad (%)

Het in 2011 beschikbare GVK en GOK werd benut voor vastlegging en ordonnancering van een prijsherziening
en de effectieve eindafrekening voor de elektromechanische uitrusting GOG’s Molenbeek Erpe‐Mere, een
dossier waarvan de oorspronkelijke vastlegging op dit artikel is gebeurd.
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3.4

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

3.4.1

LNE DAB Minafonds - Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan

overheidsbedrijven

-

Vergoedingen

(inclusief

beheersovereenkomsten)

ingevolge

gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en
ingevolge

het

plattelandsontwikkelingsprogramma

voor

Vlaanderen

met

ten

dele

cofinanciering (art. LBC LC016 3132)

De meeste beheerovereenkomsten worden medegefinancierd door Europa via het PDPO II (het programma
voor plattelandsontwikkeling 2007‐2013). Het cofinancieringspercentage voor maatregelen onder As 2 van het
PDPO II, waaronder de beheerovereenkomsten vallen, bedraagt maximaal 50%.

Er kunnen beheerovereenkomsten gesloten worden 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, het
verminderen van het gebruik van meststoffen (de beheerovereenkomst water binnen de kwetsbare zones
water). Daarnaast is er ook de vergoeding natuur, dit is een compenserende vergoeding voor percelen met
bemestingsverbod binnen de kwetsbare zone natuur.

Sinds de ingang van de tweede programmaperiode voor plattelandsontwikkeling in Vlaanderen (PDPO II, 2007)
is het sluiten van een „beheerovereenkomst natuur‟ binnen de kwetsbare zones natuur niet meer mogelijk (de
maatregel is uitdovend, er is cofinanciering mogelijk voor de lasten van het verleden), worden de beheer‐
overeenkomsten „botanisch beheer‟ volledig met Vlaamse middelen gefinancierd en starten de beheer‐
overeenkomsten steeds op 1 januari (onder PDPO I ook 1 april, 1 juli of 1 oktober).

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

36.700.000,00

9.925.000,00

Krediet na herschikking / BC

38.569.000,00

10.150.000,00

Gerealiseerd

38.569.000,00

9.808.670,25

100,00%

96,64%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werden de overeenkomsten met startdatum 01/01/2011 vastgelegd voor hun volledige looptijd.
Beheerovereenkomsten worden gesloten voor een periode van 5 jaar. De piek van het vastgelegde bedrag in
2011 is in grote mate te verklaren door de hernieuwingen. Het grootste aandeel van deze hernieuwingen is te
wijten aan de hernieuwing van de beheerovereenkomst water met startdatum 01/10/2005 en 01/01/2006. De
hernieuwing van de beheerovereenkomst water werd gestimuleerd door het flankerend mestbeleid.
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Sinds 2011 worden de bedragen voor de betalingen van alle beheerovereenkomsten (PDPO I en PDPO II)
geordonnanceerd bij het MinaFonds. Voordien gebeurde, afhankelijk van de ligging, de ordonnancering van de
PDPO I beheerovereenkomsten in het kader van het natuurdecreet, door het agentschap Natuur en Bos (ANB)
op het MinaFonds of door de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen
(ALBON) op de Algemene Uitgavenbegroting.

3.4.2

LNE DAB Minafonds - Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan

overheidsbedrijven - In het kader van flankerende maatregelen MAP aan praktijkcentra,
watergroeperingen en andere actoren (art. LBC LC074 3132)

Dit begrotingsartikel werd gecreëerd als begeleidende maatregel na het goedkeuren van het vierde
mestactieprogramma in het kader van de nitraatrichtlijn (map4) begin 2011. Daartoe werd het Coördinatie‐
centrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting VZW (CVBB opgericht) waar de erkende
praktijkcentra landbouw lid van zijn. Zij gaan waterkwaliteitsgroepen oprichten, zullen specifieke teelt‐
begeleiding verzorgen en referentiepercelen aanleggen en opvolgen.

(in euro)

GVK

GOK

‐

‐

Krediet na herschikking / BC

888.000,00

858.000,00

Gerealiseerd

857.914,40

341.374,30

96,61%

39,79%

Initieel krediet

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werd 120.000 euro geordonnanceerd aan het CVBB. Verder werden nog twee specifieke projecten
goedgekeurd in 2011, één rond de Luikbeek en één rond de Horstgaterbeek en de Lossing. Bij beide projecten
is het de bedoeling om te komen tot een geïntegreerd nutriëntengebruik ter verbetering van de waterkwaliteit.
Beide projecten beslaan een bedrag van samen 737.914,40 euro. Deze projecten worden gefinancierd over
meerder jaren waardoor in 2011 slechts 30% geordonnanceerd is.

3.4.3

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Cofinanciering Vlaams Gewest voor plattelandsprojecten en leadergroepen
ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen (art. LBC LC027 3300)

In 2011 werd er voor 1.997.884,37 euro vastgelegd en geordonnanceerd. Een deel van de Vlaamse subsidie
werd goedgekeurd door de Provinciale Managementcomités (As3) en het resterende deel door de Plaatselijke
Groepen (As 4). De Vlaamse bijdrage in deze projecten werd via het artikel vastgelegd en geordonnanceerd
naar het betaalorgaan, dat de uitbetaling doet van de Vlaamse steun naar de desbetreffende projecten. De
projecten die werden goedgekeurd, vallen onder één van volgende maatregelen: dorpskernvernieuwing,
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toeristische activiteiten, basiszorg, intermediaire dienstverlening en landelijk erfgoed. Er zijn 5 provinciale
managementcomités (1 per provincie) voor As 3 en 10 plaatselijke groepen (2 per provincie) voor As 4, die
beslissen over deze projecten.
(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

1.888.000,00

1.888.000,00

Krediet na herschikking / BC

2.000.000,00

2.000.000,00

Gerealiseerd

1.997.884,37

1.997.884,37

99,89%

99,89%

Uitvoeringsgraad (%)

De projecten waarvoor de subsidies onder dit artikel werden vastgelegd en goedgekeurd, werden ingediend
door vzw’s en lokale verenigingen. Dit artikel sluit ook nauw aan bij het begrotingsartikel LBC LC042 4340,
omdat het om dezelfde subsidies gaat maar andere begunstigden. Aan de Vlaamse subsidie die het
betaalorgaan uitbetaalt, is ook Europese en Provinciale subsidie gekoppeld; deze subsidie wordt in 1 keer
uitbetaald door het betaalorgaan.

3.4.4

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Projectsubsidies in het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid voor Vlaanderen (art. LBC LC028 3300)

Dit begrotingsartikel betreft het verlenen van subsidies aan initiatieven door vzw’s en lokale verenigingen in
het kader van het geïntegreerd plattelandsbeleid. Zij kunnen in het kader van gebiedsspecifieke projecten of
naar aanleiding van thematische oproepen projectvoorstellen indienen, die na evaluatie en goedkeuring voor
een subsidie in aanmerking komen.
(in euro)
Initieel krediet

GVK

GOK

14.000,00

194.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

205.000,00

Gerealiseerd

0,00

184.266,80

‐

89,89%

Uitvoeringsgraad (%)

Er werd geen nieuwe vastlegging meer verricht zodat dit begrotingsartikel een uitdovend karakter heeft. De
ordonnanceringskredieten werden aangewend om reeds aangegane engagementen uit de voorgaande jaren,
waarvoor in 2011 declaratiedossiers werden ingediend, uit te betalen.
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3.4.5

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep -

Aan administratieve openbare instellingen (AOI) - EVA Vlaamse Landmaatschappij voor
gebruikersschade (art. LBC LC033 4140)

Het begrotingsartikel betreft een dotatie aan de VLM voor gebruikerscompensatie. Naar aanleiding van RUPS
die bestemmingswijzigingen voorzien van een ‘gele’ bestemming naar een ‘groene’ bestemming met
beperkende maatregelen voor de landbouwer‐gebruiker, kan deze een aanvraag gebruikerscompensatie
indienen bij de VLM. De landbouwers worden vergoed voor de gebruikersschade die wordt geleden door het
bemestingsverbod dat opgelegd wordt ten gevolge van de bestemmingswijziging.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

3.550.000,00

1.775.000,00

Krediet na herschikking / BC

3.550.000,00

711.000,00

Gerealiseerd

1.775.000,00

711.000,00

50,00%

100,00%

Uitvoeringsgraad (%)

Het besteden van de kredieten is afhankelijk van de aanvragen en de mate waarin zij voldoen aan de
voorwaarden. De dossiers die effectief in aanmerking komen zijn er minder dan initieel geschat was, vandaar
ook dat maar de helft van het gesplitst krediet is vastgelegd. Het ordonnanceringskrediet ten belope van
711.000 euro werd 100% benut. Er werd gebruikerscompensatie betaald en vereffend voor 111.92 ha in zeven
RUPs.

3.4.6

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep -

Aan administratieve openbare instellingen (AOI) - EVA Vlaamse Landmaatschappij voor
plattelandsbeleid (art. LBC LC034 4140)

Het begrotingsartikel betreft een dotatie aan de VLM voor het operationaliseren en de werking van de afdeling
Platteland, de ondersteuning van de werking van gebiedsspecifieke projecten (zoals de Merode en Thought for
food) en de financiering van de IPO bestuurskrachtmonitor.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

524.000,00

1.059.000,00

Krediet na herschikking / BC

532.000,00

1.311.000,00

Gerealiseerd

532.000,00

1.205.272,28

100,00%

91,94%

Uitvoeringsgraad (%)

Het ordonnanceringskrediet ten belope van 1.205.272,28 euro werd voor quasi 100% benut. Dit krediet ligt
aanzienlijk hoger dan het vastleggingskrediet om eerder aangegane engagementen te kunnen uitbetalen zoals
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onder meer met betrekking tot in 2009 goedgekeurde jaarlijkse middelen (ten belope van 350.000 euro voor
het Vlaams Paardenloket, 72.000 euro voor de afbakening platteland, 60.000 euro voor Dorp in Zicht en 35.332
euro voor de begeleiding in kader van de opstart van het plattelandsfonds) en zoals ondermeer met betrekking
tot in 2010 goedgekeurde jaarlijkse middelen (ten belope van 10.000 euro voor een boek en tentoonstelling
het platteland in de fifties, 29.000 euro voor uitgaven in kader van het project Scheldelandschapspark).

3.4.7

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep -

Aan administratieve openbare instellingen (AOI) - EVA Vlaamse Landmaatschappij voor
kapitaalschade (pro memorie) (art. LBC LC065 4140)
Het begrotingsartikel betreft een dotatie aan de VLM vergoeding voor kapitaalschade. Naar aanleiding van
RUPS die bestemmingswijzigingen voorzien van een ‘gele’ bestemming naar een ‘groene’ bestemming, kan de
eigenaar een aanvraag voor kapitaalschadecompensatie indienen bij de VLM. Bovendien wordt voorzien in
personeel‐ en werkingskosten voor het secretariaatswerk van de kapitaalschadecommissies.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

1.450.000,00

1.450.000,00

Krediet na herschikking / BC

1.450.000,00

1.450.000,00

Gerealiseerd

1.450.000,00

1.446.995,54

100%

99,79%

Uitvoeringsgraad (%)

De kredieten werden volledig besteed. Met de beschikbare middelen werden de meeste vergoedingen voor
kapitaalschade uitbetaald, met name 1.252.622,54 euro voor 149,19 ha in elf RUPS. Bovendien werden
personeel‐ en werkingskosten voor 3 VTE betaald.

3.4.8

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep -

Aan EVA VLM - Uitgaven in het kader van het MAP (art. LBC LC073 4140)
Naar aanleiding van de opmaak van het vierde mestactieprogramma in het kader van de nitraatrichtlijn (map4)
begin 2011 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. Omdat deze onderzoeken over
meerdere jaren lopen wordt in het begin minder geordonnanceerd dan vastgelegd.
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(in euro)

GVK

GOK

‐

‐

Krediet na herschikking / BC

1.320.000,00

365.000,00

Gerealiseerd

1.000.000,00

224.990,37

75,76%

61,64%

Initieel krediet

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werden al twee onderzoeken goedgekeurd: de opzet en opvolging van een monitoringnetwerk van
landbouwbedrijven ter evaluatie van de waterkwaliteit tengevolge van derogatie en de beste landbouw‐
praktijken van teelten in combinatie met nateelten/vanggewassen.

3.4.9

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s van de lokale overheden

- Cofinanciering Vlaams Gewest voor plattelandsprojecten en leadergroepen ingevolge het
plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen (art. LBC LC042 4340)

In 2011 werd er voor 1.773.544,24 euro vastgelegd en 1.830.640,68 euro geordonnanceerd. In 2011 werd er
iets meer geordonnanceerd dan er werd vastgelegd omdat er een ordonnantie eind 2010 niet meer is
doorgegaan en de vastlegging wel. Een deel van de Vlaamse subsidie werd goedgekeurd door de Provinciale
Managementcomités (As3) en het resterende deel door de Plaatselijke Groepen (As 4). De Vlaamse bijdrage in
deze projecten werd via het artikel vastgelegd en geordonnanceerd naar het betaalorgaan, dat de uitbetaling
doet van de Vlaamse steun naar de desbetreffende projecten.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

1.887.000,00

1.887.000,00

Krediet na herschikking / BC

1.775.000,00

1.833.000,00

Gerealiseerd

1.773.544,24

1.830.640,68

99,92%

99,87%

Uitvoeringsgraad (%)

De projecten die werden goedgekeurd, vallen onder één van volgende maatregelen: dorpskernvernieuwing,
toeristische activiteiten, basiszorg, intermediaire dienstverlening en landelijk erfgoed. Er zijn 5 provinciale
managementcomités (1 per provincie) voor As 3 en 10 plaatselijke groepen (2 per provincie) voor As 4, die
beslissen over deze projecten. De projecten waarvoor de subsidies onder dit artikel werden vastgelegd en
goedgekeurd, werden ingediend door lokale overheden en openbare besturen. Dit artikel sluit ook nauw aan
bij het begrotingsartikel LBC LC027 3300, omdat het om dezelfde subsidies gaat maar andere begunstigden.
Aan de Vlaamse subsidie die het betaalorgaan uitbetaalt, is ook Europese en Provinciale subsidie gekoppeld;
deze subsidie wordt in 1 keer uitbetaald door het betaalorgaan.
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3.4.10

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s van de lokale overheden

- Projectsubsidies in het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid voor Vlaanderen (art. LBC
LC043 4340)

Dit begrotingsartikel betreft het verlenen van subsidies aan initiatieven door lokale overheden en openbare
besturen in het kader van het geïntegreerd plattelandsbeleid. Zij kunnen in het kader van gebiedsspecifieke
projecten of naar aanleiding van thematische oproepen projectvoorstellen indienen, die na evaluatie en
goedkeuring voor een subsidie in aanmerking komen.

(in euro)

GVK

GOK

91.000,00

68.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

86.000,00

Gerealiseerd

0,00

73.034,47

‐

84,92%

Initieel krediet

Uitvoeringsgraad (%)

Er werd geen nieuwe vastlegging meer verricht zodat dit begrotingsartikel een uitdovend karakter heeft.

3.4.11

LNE DAB Minafonds - Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

- Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) - VLM voor
grondverwervingen buffergebieden (art. LBC LC050 6141)

De middelen worden aangewend voor de verwervingskost van onroerende goederen in buffergebieden
Seveso‐bedrijven in het gehucht Overdam.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

0,00

500.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

500.000,00

Gerealiseerd

0,00

500.000,00

‐

100,00%

Uitvoeringsgraad (%)

3.4.12

LNE DAB Minafonds - Kapitaalsoverdrachten binnen een institutionele groep -

Aan administratieve openbare instellingen (AOI) - EVA Vlaamse Landmaatschappij voor de
aankoop van gronden voor volkstuinparken (art. LBC LC075 6141)
In 2010 werd de vzw De Vlaamse volkstuin vanuit plattelandsbeleid gesteund bij de begeleiding en financiering
van het project “realisatie van de beleidsaanbevelingen van de studie ‘Toestandsbeschrijving van de volkstuin
in Vlaanderen vanuit een sociologische en ruimtelijke benadering’. Dit project berekende de behoefte aan
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volkstuinen in Vlaanderen en stelde vast dat de vraag het aanbod ruim overschrijdt. Ze maakten ook een
profielbeschrijving van de nieuwe kandidaat‐volkstuingebruiker. Er werd ook een handleiding voor de
gemeenten ter beschikking gesteld voor een moderne aanpak op maat van de doelgroep. Alles is dus
voorhanden, behalve de grond.
(in euro)

GVK

GOK

‐

‐

Krediet na herschikking / BC

105.000,00

0,00

Gerealiseerd

105.000,00

0,00

100,00%

‐

Initieel krediet

Uitvoeringsgraad (%)

De minister‐president wil vanuit zijn bevoegdheid voor plattelandsbeleid meewerken aan de herwaardering
van de Vlaamse volkstuinen ondermeer door de ingebruikname van gronden voor volkstuinparken te
stimuleren. Hij geeft daartoe VLM de opdracht om op zoek te gaan naar geschikte (rest)gronden, deze aan te
kopen en dan aan gemeenten te verkopen voor de inrichting van een volkstuinpark.

In 2011 werd een vastlegging verricht naar aanleiding van het ministerieel besluit houdende toekenning van
een dotatie aan de VLM voor volkstuinen begrotingsjaar 2011. In 2011 was er echter geen
ordonnanceringskrediet beschikbaar.

3.5

3.5.1

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Uitgaven van de afdeling Internationaal Milieubeleid en uitgaven
met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking
(art. LBC LC001 1211)

In het begrotingsjaar 2011 werd het volgende aangerekend op dit artikel: 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 milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking; tussenkomst in specifieke projecten; tussenkomst
in werkingskosten en/of algemene opvolging; aanmaken en verspreiden van documentatiemateriaal; kosten
voor het vertalen van Vlaamse milieuregelgeving naar het Engels; studie “Inventarisatie en doorlichting van alle
verplichtingen en engagementen voortspruitend uit een aantal geselecteerde multilaterale leefmilieu‐
verdragen”; Vlaamse tussenkomst in de studie met het oog op de implementatie op Belgisch niveau van het
Nagoya Protocol inzake toegang en batenverdeling in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit
(studie ABS).
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(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

375.000,00

420.000,00

Krediet na herschikking / BC

203.000,00

189.000,00

Gerealiseerd

202.743,51

137.384,05

99,87%

72,69%

Uitvoeringsgraad (%)

De lage uitvoeringsgraad van het ordonnanceringskrediet is te wijten aan het nog niet aangerekende deel van
de Vlaamse overheid in de Impactstudie implementering ABS‐protocol.

3.5.2

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Uitgaven (in verband met studies en projecten) met betrekking tot
de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997-2002 en het Milieujaarprogramma 2003 (art.
LBC LC002 1211)

De ingeschreven ordonnanceringskredieten werden aangewend om een gedeelte van het encours van de
voorbije jaren weg te werken.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

0,00

217.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

8.000,00

Gerealiseerd

0,00

0,00

‐

0,00%

Uitvoeringsgraad (%)

3.5.3

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Opstellen en publiceren van het milieubeleidsplan en in verband
met de samenwerkingsovereenkomsten lokale overheden (art. LBC LC003 1211)
In 2011 werden de vastleggingskredieten aangewend voor diverse uitgaven met betrekking tot de
communicatie rond de beleidsplanning. Meer specifiek werd onder meer de communicatie verzorgd van het
nieuwe Milieubeleidsplan, het MINA‐plan 4.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

97.000,00

88.000,00

Krediet na herschikking / BC

97.000,00

117.000,00

Gerealiseerd

70.308,13

112.180,30

72,48%

95,88%

Uitvoeringsgraad (%)
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3.5.4

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Thema-overschrijdende initiatieven en strategisch wetenschappelijk
onderzoek en met betrekking tot toekomstgericht en innovatief werken (art. LBC LC006
1211)

In 2011 werden de middelen benut om een groot aantal overkoepelende initiatieven en beleidsvoorbereidende
studies te financieren. Het MINA‐plan 4, de sleutelprojecten uit het Regeerakkoord en Via en de beleidsbrief
vormden hierbij het kader.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

872.000,00

1.072.000,00

Krediet na herschikking / BC

872.000,00

1.009.000,00

Gerealiseerd

871.285,84

868.473,83

99,92%

86,07%

Uitvoeringsgraad (%)

De volgende prioriteiten werden ondersteund: (1) Werken aan transitieprocessen, (2) Duurzaam wonen en
bouwen in de praktijk, (3) Duurzaam materialenbeheer in de praktijk, (4) perceptie van milieubeleid en gedrag,
(5) Ecosysteemdiensten, (6) Adaptatie aan klimaatveranderingen, (7) Milieuschadelijke subsidies, (8) Opvolging
van het Pact 2020, (9) Toekomstverkenningen en (10) Milieudruk voedingsnijverheid. Ook de participatie aan
het Europese SKEP‐project (gecoördineerde Europese onderzoekscalls) werd hiermee gefinancierd.

3.5.5

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Natuur- en milieueducatie, natuurtechnische milieubouw,
doelgroepenbeleid en informatie en sensibilisering (art. LBC LC007 1211)

Het artikel wordt door de afdeling AMIS gebruikt voor de uitbouw en de coördinatie van een netwerk voor
natuur‐ en milieueducatie (NME) met het oog op een natuur‐ en milieuvriendelijke gedragsverandering bij
diverse doelgroepen en met een accent op duurzame ontwikkeling. Daartoe worden educatieve programma’s
ontwikkeld en aangeboden in de educatieve centra van Grimminge (De Helix), Kalmthout (De Vroente) en De
Panne (De Nachtegaal) en worden door de centrale cel in Brussel projecten opgestart opgevolgd. De werkings‐
middelen voor het Ecocampusproject in het hoger onderwijs worden eveneens op dit artikel voorzien. De
kredieten worden tevens gebruikt om het NME‐centrum “De Helix” te Grimminge en het NME‐centrum “De
Vroente” te Kalmthout in goede staat te houden.
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(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

624.000,00

802.000,00

Krediet na herschikking / BC

666.000,00

906.000,00

Gerealiseerd

551.579,51

606.766,36

82,82%

66,97%

Uitvoeringsgraad (%)

Wat betreft de ondersteuning van het beleid op het gebied van natuurtechnische milieubouw werd dit jaar
gefocust op de opname van de ecologische referentiesituatie in de nabijheid van het ecoduct Kempengrens
over de E34 in Mol (in verband met de latere opvolging van het ecoduct) en op de verdere actualisatie en
herwerking van de vademecums natuurtechniek voor de inrichting en het beheer van waterlopen en van
wegen. Tevens zijn er op dit artikel middelen benut om het actieprogramma Doelgroepenbeleid uit te voeren.
Actieprogramma met 4 grote doelstellingen, zijnde: overheidsinterne samenwerking, optimale betrokkenheid,
kennisvergaring en milieubeleid op maat.

3.5.6

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Lucht- en hinderthema’s (art. LBC LC008 1211)

Via dit artikel worden onderzoeksopdrachten gefinancierd die het beleid inzake luchtverontreiniging, klimaat
en hinder dienen te ondersteunen.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

735.000,00

1.074.000,00

Krediet na herschikking / BC

735.000,00

1.375.000,00

Gerealiseerd

734.540,95

1.271.373,04

99,94%

92,46%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werden vastleggingen genomen voor onderzoeksopdrachten in het kader van akoestische metingen in
jeugdhuizen, van geluidskartering van de spoorwegen, van de evaluatie van de implementatie van een 'meet‐
en beheersprogramma voor fugitieve emissies’ in chemie en petrochemie, van de integratie van IFDM traffic in
LNE ICT‐omgeving, van de integratie milieu in het mobiliteitsconvenant, van de vergroening van de Belasting op
Inverkeerstelling en de verkeersbelastingen en van de optimalisering van de modellering van lucht‐ en
geurverspreiding van (agro‐)industriële bronnen.

Daarnaast werden een aantal kleinere opdrachten en bijaktes vastgelegd ten behoeve van het Vlaams
klimaatbeleidsplan 2013‐2020, van de fijn stof‐problematiek in hotspotzones, van het openbaar onderzoek
over het luchtkwaliteitsplan en van inventarissen en prognoses energie en emissies van het wegverkeer.
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3.5.7

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Secretariaat-generaal (art. LBC LC009 1211)
Dit artikel is onder andere bedoeld om de erelonen van advocaten te betalen die de belangen van het Vlaams
Gewest verdedigen in diverse gerechtelijke procedures en om terugstortingen van onterecht betaalde Vlarem
dossiertaks te verrichten. Dit zijn moeilijk te voorspellen uitgaven.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

717.000,00

717.000,00

Krediet na herschikking / BC

727.000,00

983.000,00

Gerealiseerd

667.761,91

629.860,92

91,85%

64,08%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werd ook een dossier van de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid vastgelegd met
betrekking tot de aankoop van mediaruimte voor de BIV‐campagne en twee ICT‐vastleggingen voor de afdeling
Centraal Databeheer met betrekking tot het inhuren van technische ondersteuning in regie voor enerzijds het
integraal milieujaarverslag (IMJV) en anderzijds het generiek dossieropvolgingsysteem.

3.5.8

LNE DAB Minafonds - Ontwikkeling databanken (o.a. milieuvergunningen-

databank) (art. LBC LC072 1211)

Via de eerste kredietherschikking van 7 juni 2011 werd dit begrotingsartikel ingeschreven in de begroting van
de DAB MinaFonds en dit artikel wordt gebruikt door de afdeling Centraal Databeheer en de afdeling
Milieuvergunningen van het DEP LNE.

In 2011 werden voor de afdeling Centraal Databeheer vier ICT‐vastleggingen genomen met betrekking tot het
inhuren van technische ondersteuning in regie voor functionele analyse, ontwikkeling, testen en technische
review van toepassingen.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

0,00

0,00

Krediet na herschikking / BC

705.000,00

0,00

Gerealiseerd

703.890,21

0,00

99,84%

‐

Uitvoeringsgraad (%)

Artikel 28bis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, toegevoegd bij decreet van 11
juni 2010, schrijft voor dat de afdeling bevoegd voor milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie een milieuvergunningendatabank (MVDB) bijhoudt. Deze MVDB dient ontwikkeld te worden
en de provincies en de gemeenten zullen de gegevens moeten aanleveren voor deze databank.
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Gezien de vele betrokken stakeholders en de complexiteit van dit project heeft AMV ervoor geopteerd om
hiervoor een beroep te doen op externe expertise. Het is de bedoeling dat de MVDB tot stand komt via drie
afzonderlijke overheidsopdrachten. De eerste twee opdrachten lopen gelijktijdig en hebben betrekking op de
voorbereidende studiefase (haalbaarheidsstudie, conceptbepaling en bijstand bij het aanbestedingsproces voor
de ontwikkeling van de MVDB + projectleiding en procesbegeleiding tijdens de studiefase). Beide overheids‐
opdrachten moeten finaal uitmonden in een derde overheidsopdracht die zal bestaan uit de eigenlijke
ontwikkeling en operationalisering van de MVDB zelf (gunning voorzien in maart‐april 2013).

Uiteindelijk doel is te komen tot een performante multifunctionele ICT‐toepassing die alle relevante informatie
bevat uit de milieuvergunningsbesluiten en meldingen voor de ca. 275.000 ingedeelde inrichtingen in
Vlaanderen. Dit met het oog op het digitaal ontsluiten van deze informatie zodat ze kan geraadpleegd worden
en tevens gebruikt kan worden in het kader van bijvoorbeeld beleidsevaluatie en –voorbereiding, dossier‐
behandeling, als managementinformatie, in GIS‐toepassingen, voor rapporteringen, …

Omdat het hier een project betreft met potentieel een aanzienlijke kostprijs dat over meerdere jaren zal
uitgevoerd worden, werd er op het MinaFonds een afzonderlijk begrotingsartikel voorzien (LBC LC072 1211)
waarop het budget kan worden ingeschreven voor de ontwikkeling van databanken (o.a. de
milieuvergunningendatabank).

Eind 2011 werden de eerste twee overheidsopdrachten voor de voorbereidende studiefase vastgelegd voor
een totaalbedrag van 320.274,90 incl. BTW. Het studiewerk zal verricht worden door PricewaterhouseCoopers
en de projectleiding/procesbegeleiding door Ernst & Young. De uitvoering van deze beide opdrachten moet
volgens de voorziene timing in het voorjaar van 2013 afgerond zijn. De start van de overheidsopdracht voor de
effectieve ontwikkeling en operationalisering van de ICT‐toepassing is voorzien voor het voorjaar 2013. De
eerste concrete onderdelen van de MVDB zouden midden 2014 in gebruik moeten kunnen genomen worden.

3.5.9

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn,

aan bedrijven en financiële instellingen - Supra- en internationaal milieubeleid en
ontwikkelingssamenwerking (art. LBC LC018 3200)

Dit artikel voorziet tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten 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 deze context
kunnen eveneens in het kader van Vlaamse samenwerking met partnerregio’s of partnerlanden aan
binnenlandse bedrijven projectsubsidies worden toegekend.
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(in euro)

GVK

GOK

135.000,00

135.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

45.000,00

Gerealiseerd

0,00

40.035,00

‐

88,97%

Initieel krediet

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 cofinancierde de minister van Leefmilieu acht water‐ en sanitatieprojecten, waarvan er zeven projecten
toegekend werden aan Belgische verenigingen. Daarom werd een groot deel van deze kredieten herschikt. Er
werden twee betalingen verricht voor het project 'Sanering voor drinkwatervoorziening in Monrovia, Liberia‟
uitgevoerd door Ecorem in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling.

3.5.10

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn,

aan bedrijven en financiële instellingen - Premies voor de aankoop en installatie van emissie
verminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor (art. LBC LC066 3200)
In juli 2010 werd het BVR voor subsidie voor de aankoop van roetfilters door particulieren gewijzigd (zie art.
LBC LC024 3300). Deze begrotingspost werd gecreëerd voor tegemoetkoming aan garagisten bij de installatie
van roetfilters en voor de premie aan bedrijven

(in euro)
Initieel krediet

GVK

GOK

650.000,00

650.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

650.000,00

Gerealiseerd

0,00

6.989,28

‐

1,08%

Uitvoeringsgraad (%)

De subsidie heeft in 2011 geen groot succes gekend waardoor het aantal aanvragen en de hieraan gekoppelde
uitbetaling van de subsidie laag was.

3.5.11

LNE DAB Minafonds - Schadevergoedingen aan derden die moeten worden

vergoed krachtens een vonnis, arrest of minnelijke schikking (art. LBC LC076 3200)

Dit begrotingsartikel werd via het kredietherschikkingsbesluit van 29 september 2011 ingeschreven in de
begroting van de DAB MinaFonds. Er werden drie dossiers aangerekend en uitbetaald in de loop van 2011.
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(in euro)

GVK

GOK

‐

‐

Krediet na herschikking / BC

818.000,00

818.000,00

Gerealiseerd

801.359,08

801.359,08

97,97%

97,97%

Initieel krediet

Uitvoeringsgraad (%)

3.5.12

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Milieu- en natuurverenigingen (decreet van 29 april 1991 tot instelling van een
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de
erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurvereniging) (art. LBC LC019 3300)

De milieu‐ en natuurverenigingen hebben als maatschappelijke organisatie een belangrijke intermediaire
functie. Zij houden de bevolking en de beleidsverantwoordelijken attent en stimuleren hun constructief en
creatief tot zorg voor natuur en milieu. Daarnaast hebben de verenigingen een belangrijke opdracht inzake
beleidsadvisering. Op Vlaams niveau is er de Minaraad en op regionaal vlak spelen ze een rol binnen de
gemeentelijke en provinciale Minaraden, provinciale en gemeentelijke commissies ruimtelijke ordening, de
regionale landschappen, de bekkencomités, …

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

4.400.000,00

4.220.000,00

Krediet na herschikking / BC

4.463.000,00

4.666.000,00

Gerealiseerd

4.463.292,98

4.645.051,60

100,01%

99,55%

Uitvoeringsgraad (%)

De voorziene kredieten dienen om de werking van deze verenigingen (voornamelijk personeelskosten) te
ondersteunen voor de uitvoering van bovenvermelde taken. Met deze kredieten wordt één koepelvereniging,
twee gewestelijke ledenverenigingen, elf thematische, drieëntwintig regionale en driehonderd en vijf
streekverenigingen ondersteund.

3.5.13

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen voor de uitvoering van
landinrichtingsplannen (decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de VLM)
(art. LBC LC020 3300)

De gebiedsgerichte landinrichtingsprojecten dragen bij aan een duurzame plattelandsontwikkeling, onder meer
door een bundeling van middelen vanuit leefmilieu, platteland en andere beleidsdomeinen. De landinrichting
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zorgt ook mee voor de concrete invulling van de globale, geïntegreerde ontwikkelingsvisies die ontwikkeld
worden in ruimtelijke afbakeningsprocessen, zoals bijvoorbeeld voor het Vlaams Strategisch Gebied rond
Brussel.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

364.000,00

367.000,00

Krediet na herschikking / BC

150.000,00

117.000,00

Gerealiseerd

148.948,74

115.229,45

99,30%

98,49%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werden 26 gewestelijke subsidies vastgelegd voor een totaalbedrag van 148.948,74 euro, voor vier
deelprojecten van de pilootlandinrichtingsprojecten Noordoost‐Limburg, De Westhoek en Grote Netegebied en
voor twee deelprojecten van de planprogramma’s de Merode en Brugse Veldzone. De begunstigden van deze
toelagen zijn zowel privaatrechtelijke rechtspersonen (4) als natuurlijke personen (22). Ongeveer 70% van dit
bedrag betrof subsidies voor de aanleg van IBA’s voor de zuivering van het afvalwater van landbouwbedrijven
en landelijke woningen. Ongeveer 20% van dit bedrag betrof natuurontwikkelingswerken in het gebied
Hertberg te Herselt. De overige 10% betrof subsidies voor erfbeplanting en kleinschalige landschapsprojecten
zoals het aanleggen van poelen en het aanplanten van hagen, houtkanten, knotbomen, hoogstambomen of
fruitbomen. Op deze manier stimuleert het Vlaams Gewest de participatie van private personen aan de
uitvoering van landinrichtingswerken.

3.5.14

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking (art. LBC
LC021 3300)

Dit artikel 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 Vlaamse Minister van Leefmilieu voor het Vlaams Partnerschap Water voor
Ontwikkeling worden tal van projecten ingediend. De projecten die de beoordeling doorstaan, worden via dit
krediet gecofinancierd, voor zover ze ingediend zijn door binnenlandse vzw’s of ngo’s. Via dit artikel kunnen
eveneens in het kader van de Vlaamse samenwerking met partnerregio’s of partnerlanden aan binnenlandse
vzw’s projectsubsidies worden toegekend.
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(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

326.000,00

326.000,00

Krediet na herschikking / BC

750.000,00

610.000,00

Gerealiseerd

749.839,83

609.837,60

99,98%

99,97%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 cofinancierde de minister van Leefmilieu acht water‐ en sanitatieprojecten, waarvan er zeven projecten
toegekend werden aan Belgische verenigingen: subsidie aan Protos voor het project drinkwater en sanitatie in
de gemeente Nema Badenyakafo, Mali; subsidie aan FOS voor het project drinkwatervoorziening en
verbetering van de hygiëne en sanitair in Nadom en Samou in Upper West regio en Akim Ayirebi in de
Oostelijke regio in Ghana; subsidie aan Bevrijde Wereld voor het project watervoorziening voor zes dorpen in
de regio Koulikoro, Mali; subsidie aan vzw Molse vrienden van Santo Tomás voor het project uitbouw van een
drinkwaterbeheer voor het centrum en de buitenwijken van Santo Tomás, Chontales Nicaragua; subsidie aan
Ninafri vzw voor het project drinkwater, sanitatie en irrigatieproject Filingué, Niger; subsidie aan Steunfonds
Derde wereld voor het project sensibilisering rond water en sanitatie in de volkswijken in Lubumbashi en
Kinshasa (DR Congo); subsidie aan CDI Bwamanda voor het project sanitatie en drinkwatervoorziening in 15
dorpen in Zuid‐ en Noord‐Ubangi, DR Congo.

3.5.15

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Informatie, sensibilisering, natuur- en milieueducatie, en natuurtechnische
milieubouw onder meer voor projecten van de Vlaamse sociale partners en aan de Bond Beter
Leefmilieu voor het project Milieukoopwijzer (art. LBC LC022 3300)

De 3 vakbonden werden gesubsidieerd in het kader van het inter‐syndicaal initiatief voor een versterkte
milieuwerking binnen de syndicale organisaties in Vlaanderen. Daarbij wordt vooral werk gemaakt van het
structureel inbedden van milieu binnen de organisatie via vorming, communicatie, helpdesk en andere.
Eveneens werd het project “milieukoopwijzer” verlengd voor 2011.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

266.000,00

262.000,00

Krediet na herschikking / BC

566.000,00

740.000,00

Gerealiseerd

548.403,00

457.962,55

96,89%

61,89%

Uitvoeringsgraad (%)

Tevens werden er 2 projecten gesubsidieerd in het kader van de draagvlakverbreding landbouw en milieu.
Daarnaast waren er ook een aantal ad‐hoc subsidies, zijnde: La Fortuna “The believers”, BBL “Duurzaam
materialenbeheer”, Vlaams Architectuurinstituut “dag van de architectuur”, Natuurpunt “beleidswerking
adaptatie”. Tevens werd hier de subsidie aangerekend voor BBL en dit in verband met de afsluiting van het
project Tandem.
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3.5.16

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Projectsubsidies inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid (milieuprojectenfonds)
onder meer projecten van de Vlaamse sociale partners (art. LBC LC023 3300)

Subsidies in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de
bijzondere regelen inzake subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu‐ en natuurbeleid.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

346.000,00

346.000,00

Krediet na herschikking / BC

332.000,00

507.000,00

Gerealiseerd

283.842,80

488.589,25

85,49%

96,37%

Uitvoeringsgraad (%)

Dit projectsubsidiebesluit regelt de subsidiëring van erkende en niet‐erkende verenigingen voor de uitvoering
van projecten met een duidelijke meerwaarde voor natuur en/of milieu in Vlaanderen en maakt onderscheid
tussen vier soorten projecten: zogenaamde DuLoMi‐projecten (zijnde projecten inzake duurzaam lokaal
milieubeleid), MiNa‐projecten (zijnde initiatieven voor het behoud of de verbetering van de natuur‐ en
milieukwaliteit), NME‐projecten (zijnde natuur‐ en milieu‐educatieve projecten) en projecten inzake
intergemeentelijke en/of provinciale samenwerkingsstructuren.

3.5.17

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Niet verdeeld - Premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende
voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor (art. LBC LC024 3300)

In december 2008 werd via een BVR een subsidie voor de aankoop van roetfilters door particulieren voorzien.

(in euro)

GVK

GOK

2.050.000,00

2.050.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

799.000,00

Gerealiseerd

0,00

34.828,90

‐

4,36%

Initieel krediet

Uitvoeringsgraad (%)

De subsidie heeft in 2011 geen groot succes gekend waardoor het aantal aanvragen en de hieraan gekoppelde
uitbetaling van de subsidie laag was.

63

3.5.18

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Duurzaam bouwen (art. LBC LC026 3300)

De bedoeling is om duurzaam bouwen te promoten in al zijn aspecten. De wedstrijd richt zich tot studenten en
bouwheren en selecteert en bekroont een aantal goede voorbeelden op basis van hun integrale aanpak. Zowel
nieuwbouw‐ als renovatieprojecten komen in aanmerking.

(in euro)

GVK

GOK

5.000,00

5.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

5.000,00

Gerealiseerd

0,00

0,00

‐

0,00%

Initieel krediet

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werd deze wedstrijd echter niet uitgeschreven zodat er geen vastleggingen noch betalingen op dit
artikel werden gerealiseerd.

3.5.19

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997-2002 en het Milieujaarprogramma
2003 (art. LBC LC029 3300)

De ingeschreven ordonnanceringskredieten werden aangewend om een gedeelte van het encours van de
voorbije jaren weg te werken.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

0,00

90.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

90.000,00

Gerealiseerd

0,00

0,00

‐

0,00%

Uitvoeringsgraad (%)

3.5.20

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan het buitenland - Aan EU-

instellingen - Supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking (art. LBC
LC030 3510)

Dit artikel voorziet in tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten uitgevoerd
door buitenlandse of internationale actoren of instellingen. Vlaanderen draagt zo bij tot de realisatie van de op
internationale, Europese, Belgische of bilaterale overheidsfora onderschreven milieu‐ of natuurbeleids‐
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doelstellingen. In deze context kunnen eveneens in het kader van Vlaamse samenwerking met partnerregio’s of
partnerlanden aan buitenlandse partners projectsubsidies worden toegekend.

GVK

GOK

Initieel krediet

(in euro)

306.000,00

306.000,00

Krediet na herschikking / BC

67.000,00

74.000,00

Gerealiseerd

67.000,00

74.000,00

Uitvoeringsgraad (%)

100,00%

100,00%

Er werden subsidies toegekend aan UNECE voor het faciliteren van de implementatie van face 3 van de UNECE
Strategie voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling; UNEP ter ondersteuning van het TEEB‐project; UNEP ter
ondersteuning van het werkprogramma 'Beschermde Gebieden' (Protected Areas) van de Conventie voor
Biologische Diversiteit; UNEP met het oog op de toetreding van de Vlaamse overheid tot het Steering
Committee van het UNEP International Resource.

3.5.21

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep -

Niet verdeeld - Supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking (art.
LBC LC031 4100)

Dit artikel 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 natuurbeleids‐
doelstellingen. In deze context kunnen eveneens in het kader van Vlaamse samenwerking met partnerregio’s of
partnerlanden aan universiteiten en andere openbare instellingen projectsubsidies worden toegekend.

GVK

GOK

Initieel krediet

(in euro)

30.000,00

30.000,00

Krediet na herschikking / BC

102.000,00

41.000,00

Gerealiseerd

101.640,00

40.656,00

99,65%

99,16%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werd een subsidie vastgelegd en een eerste schijf betaald voor een project van het Vlaams
Partnerschap Water voor Ontwikkeling: Duurzame toegang tot veilig drinkwater en basissanitatie in het semi‐
ariede Noord‐Ethiopië, met specifieke aandacht voor de koppeling tussen kleinstedelijke en rurale gebieden
(SELAM‐WATSANI) aan de UGent.
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3.5.22

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep -

Aan administratieve openbare instellingen (AOI) - Aanvullende dotatie Aquafin voor het
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (art. LBC LC032 4140)
Het betreft een aanvullende werkingsdotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
(AGIV) voor het begrotingsjaar 2011 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.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

253.000,00

253.000,00

Krediet na herschikking / BC

253.000,00

253.000,00

Gerealiseerd

253.000,00

253.000,00

100,00%

100,00%

Uitvoeringsgraad (%)

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 en het gebruik van en de toegang tot het GRB.

Zo bood het AGIV ondersteuning met betrekking tot skeletmetingen, specifiek optie water‐ en rioolbeheer.
Deze skeletbestekken zijn standaard bestekken voor as‐built plans in het kader van GRB. Hierbij kan Aquafin
ook gebruik maken van het door AGIV ontwikkelde geoloket voor de landmeter met gedocumenteerde
paspunten (FVP1). Hierop voortbouwend werkt het AGIV aan een oplaad, controle en afhaalmodule voor
skeletmetingen.

3.5.23

LNE DAB Minafonds - Specifieke bijdragen - Aan provincies - Milieuconvenanten

en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest (art. LBC LC039 4312)

Volgens de bepalingen van de contracttekst van de samenwerkingsovereenkomst (SO) tussen het Vlaams
Gewest en de provincies voorziet men jaarlijks 420.000 euro/provincie. Dit wordt uitbetaald bij wijze van
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voorschot in de loop van het jaar van intekening, met andere woorden 2.100.000 euro voor de 5 provincies
samen.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

3.150.000,00

3.150.000,00

Krediet na herschikking / BC

3.150.000,00

3.270.000,00

Gerealiseerd

3.150.000,00

3.147.304,50

100,00%

96,25%

Uitvoeringsgraad (%)

Het resterend budget wordt toegekend aan projecten. Deze subsidie wordt uitbetaald na een positieve
evaluatie van de uitvoering van het betreffende project.

3.5.24

LNE DAB Minafonds - Specifieke bijdragen - Aan gemeenten - Milieuconvenanten

en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest (art. LBC LC040 4322)

Volgens de bepalingen van de contracttekst van de samenwerkingsovereenkomst (SO) tussen het Vlaams
Gewest en de gemeenten voorziet men een subsidie gekoppeld aan het basisniveau, het onderscheidings‐
niveau, het inzetten van minawerkers, particuliere subsidiereglementen en als sluitpost een projectenveloppe
per gemeente.

GVK

GOK

Initieel krediet

(in euro)

24.500.000,00

22.500.000,00

Krediet na herschikking / BC

23.385.000,00

28.567.000,00

Gerealiseerd

23.385.000,00

28.544.982,68

100,00%

99,92%

Uitvoeringsgraad (%)

De voorziene procedure heeft voor gevolg dat het definitief toekennen van bedoelde subsidie en de uitbetaling
ervan verloopt over verschillende jaren. Op basis van maximumbedragen werd het budget verdeeld onder de
gemeenten die voor dat jaar ingetekend hebben op de SO. Deze verdeling is gebeurd op basis van strikte
criteria overeenkomstig de contracttekst. De gemeenten tekenen in op vrijwillige basis.

3.5.25

LNE DAB Minafonds - Algemene bijdragen - Aan overige lokale overheden -

Openbare waterdistributienetwerken (art. LBC LC044 4351)

De drinkwatermaatschappijen ontvangen vanuit het Minafonds een algemene werkingstoelage om hun
bovengemeentelijke saneringsverplichting te kunnen naleven.
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(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

165.479.000,00

165.479.000,00

Krediet na herschikking / BC

162.479.000,00

151.483.000,00

Gerealiseerd

151.482.406,59

151.482.406,59

93,23%

100,00%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2010 werd de werkingstoelage op basis van kwartaalvoorschotten uitgekeerd aan de drinkwater‐
maatschappijen. De kwartaalvoorschotten werden berekend op basis van de kwartaalfacturen van de NV
Aquafin, de door de drinkwatermaatschappijen aangerekende bovengemeentelijke bijdrage,

het

inningspercentage in hoofde van de drinkwatermaatschappijen en de recupereerbare BTW. In het eerste
kwartaal werd ook rekening gehouden met de afrekening van de werkingstoelage 2010.

3.5.26

LNE DAB Minafonds - Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

- Technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling
van landeigendommen, eventueel door toekenning van voorschotten - overdracht aan VLM
(art. LBC LC049 6141)

De

ruilverkavelingsprojecten

stimuleren

de

leefbaarheid

en

de

economische

draagkracht

van

plattelandsgebieden. Het instrument van ruilverkaveling wordt ingezet in het kader van een scala aan
problematieken, dat kenmerkend is voor de diversiteit en de complexiteit van het Vlaamse platteland: van het
versterken van landbouwstructuren, tot de mildering van effecten van grote infrastructuurwerken, flankerende
maatregelen bij de realisatie van stadsbossen en nieuwe natuur, integrale inrichting van landelijke gebieden.
Ruilverkaveling past zich daarbij in het ruimtelijke ordenings‐, het milieu‐ en natuurbeleid en het
plattelandsbeleid in. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om bij te dragen aan natuur‐ en landschapszorg,
zorg voor cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed, recreatief medegebruik, enzovoort, in evenwicht met de
landbouwkundige verbeteringen op vlak van perceelsstructuren en ‐ontsluiting.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

4.111.000,00

3.326.000,00

Krediet na herschikking / BC

5.133.000,00

4.626.000,00

Gerealiseerd

5.132.115,41

4.507.813,06

99,98%

97,45%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werd voor 5.132.115,41 euro aan gewestelijke subsidies vastgelegd voor de ruilverkavelingsprojecten
Grootloon, Jesseren, Merksplas, Ophoven, Reninge, Sint‐Lievens‐Houtem, Sint‐Rijkers en Zondereigen. De
begunstigden van deze toelagen zijn ruilverkavelingscomités met eigen rechtspersoonlijkheid. Deze projecten
worden uitgevoerd op (delen van) het grondgebied van 23 gemeenten. Het betreft zowel projecten waarvan de
ruilverkavelingsakte nog niet verleden is als projecten waar ruilverkavelingswerken worden uitgevoerd na het
van kracht worden van de herverkaveling.
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3.5.27

LNE DAB Minafonds - Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

- Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) - HermesFonds met
het oog op de subsidiëring van roetfilters (art. LBC LC052 6141)

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering tot toekenning van ecologiepremies voor roetfilters en
Euro V vrachtwagens werd een dotatie overgemaakt aan het HERMES‐Fonds van waaruit de ecologiepremies
worden betaald.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

500.000,00

500.000,00

Krediet na herschikking / BC

42.000,00

42.000,00

Gerealiseerd

41.100,00

41.100,00

97,86%

97,86%

Uitvoeringsgraad (%)

3.5.28

LNE DAB Minafonds - Overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten

-

verdeeld

Niet

-

Subsidies

aan

provincies,

gemeenten,

polders,

wateringen,

ruilverkavelingscomités en door de Vlaamse Regering aangewezen publiekrechtelijke
rechtspersonen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen (decreet van 21.12.1988
houdende inrichting van de VLM) (art. LBC LC057 6332)
De gebiedsgerichte landinrichtingsprojecten dragen bij aan een duurzame plattelandsontwikkeling, onder meer
door een bundeling van middelen vanuit leefmilieu, platteland en andere beleidsdomeinen. De landinrichting
zorgt ook mee voor de concrete invulling van de globale, geïntegreerde ontwikkelingsvisies die ontwikkeld
worden in ruimtelijke afbakeningsprocessen, zoals bijvoorbeeld voor het Vlaams Strategisch Gebied rond
Brussel.

(in euro)

GVK

GOK

1.458.000,00

989.000,00

Krediet na herschikking / BC

650.000,00

439.000,00

Gerealiseerd

646.645,15

327.628,62

99,48%

74,63%

Initieel krediet

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werd voor 646.645,15 euro aan gewestelijke subsidies vastgelegd voor één deelproject van het
pilootlandinrichtingsproject De Westhoek en voor één deelproject van het planprogramma Brugse Veldzone.
De begunstigden van deze toelagen zijn twee gemeenten (Beernem en Brugge) en een provincie (West‐
Vlaanderen). Er werden subsidies verleend voor werken in verband met passieve recreatie (aanleg van een
fiets‐ en ruiterpad en herinrichting van een kruispunt in functie van verkeersveiligheid) en conservering van
cultuurhistorisch erfgoed (een historische hoeve en twee forten van de Staats‐Spaanse Linie). Op deze manier
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stimuleert het Vlaams Gewest de participatie van gemeenten, provincies en andere publiekrechtelijke
rechtspersonen aan de uitvoering van landinrichtingswerken.

Het realisatiepercentage voor de ordonnanceringen is laag omdat het een recent begrotingsartikel betreft dat
nog niet op kruissnelheid is gekomen.

3.5.29

LNE DAB Minafonds - Aankoop van gronden binnen de overheidssector -

Verwerving patrimonium in uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997-2002 en het
Milieujaarprogramma 2003 (art. LBC LC062 7111)

De ingeschreven ordonnanceringskredieten werden aangewend om een gedeelte van het encours van de
voorbije jaren weg te werken.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

0,00

130.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

130.000,00

Gerealiseerd

0,00

23.133,00

‐

17,79%

Uitvoeringsgraad (%)

3.5.30

LNE DAB Minafonds - Nieuwbouw van gebouwen - Bouw en uitrusting van

natuur- en milieu educatieve centra en met betrekking tot natuurtechnische milieubouw (art.
LBC LC063 7200)

Met deze kredieten bouwde men vier faunauitstapplaatsen aan het Albertkanaal in Viersel door de dienst
NTMB in samenwerking met nv De Scheepvaart.

(in euro)

GVK

GOK

1.053.000,00

1.268.000,00

Krediet na herschikking / BC

118.000,00

1.373.000,00

Gerealiseerd

126.560,18

1.371.445,43

107,25%

99,89%

Initieel krediet

Uitvoeringsgraad (%)
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3.6

DAB MinaFonds

3.6.1

LNE DAB Minafonds - Over te dragen overschot van het boekjaar (art. LBC

LB001 0322)
Dit artikel is een technisch begrotingsartikel dat de sluitpost vormt tussen de ontvangsten op het MinaFonds en
de benodigde uitgaven.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

‐

191.357.000,00

Krediet na herschikking / BC

‐

199.099.000,00

Gerealiseerd

‐

0,00

Uitvoeringsgraad (%)

‐

‐

Via dit artikel wordt niet uitbetaald, enkel herverdeeld.

3.7

Agentschap voor Natuur en Bos

3.7.1

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Studies, projecten en beheersovereenkomsten in het kader van het
natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu) (pro memorie) (art. LBC LD001 1211)

Dit artikel werd in het verleden samengevoegd met artikel LD1208BC (art. LBC LD002 1211). Ten einde de nog
te verwachten facturen op vastleggingen uit het verleden te kunnen ordonnanceren werd een
ordonnanceringskrediet van 925.000 euro voorzien.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

0,00

925.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

334.000,00

Gerealiseerd

0,00

333.715,32

‐

99,91%

Uitvoeringsgraad (%)

Een deel van het ordonnanceringskrediet werd in de loop van 2011 herschikt en dit op het ogenblik waarop
geen betalingen meer verwacht werden voor de studies en projecten waarop dit encours betrekking had.
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3.7.2

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Studies en projecten in het kader van het bosbeheer, natuurbehoud, beheer en –ontwikkeling, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming
(inclusief uitgaven met EU-cofinanciering) (art. LBC LD002 1211)

De middelen van deze begrotingspost worden gehanteerd voor een brede 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
nieuwe beleidsinitiatieven van de Vlaamse Regering mee te helpen vormgeven. Doelstellingen van de Vlaamse
Regering, geformuleerd in het kader van PACT2020 en haar beleidsnota, en 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.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

3.251.000,00

3.266.000,00

Krediet na herschikking / BC

2.638.000,00

2.557.000,00

Gerealiseerd

2.637.659,62

2.556.093,45

99,99%

99,96%

Uitvoeringsgraad (%)

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. In 2011 lag de focus van deze ondersteuning bij de ontwikkeling van een
screeningssysteem voor de voortoets passende beoordeling, bij de uitwerking van het beleidsconcept tijdelijke
natuur en bij de beleidsevaluatie van het instrument bosgroepen. Met het opstellen van richtkaders in het
kader van de soortenbescherming en de uitwerking van een code goede praktijk voor het vermijden van
wildschade geeft het ANB uitvoering aan de E.U. verplichting om op basis van het soortenbesluit een sturende
en coördinerende rol op te nemen inzake soortenbescherming. Inzake het gebiedsgericht beleid werd in 2011
een onderzoek opgestart voor een oplossingsspoor naar de planologische aanpak van de zonevreemde bossen,
alsook voor een kritische doorlichting van het natuurbeleid ten aanzien van de ecologische verbindingen. Ten
behoeve van de verdere uitwerking van het concept ecosysteemdiensten werd een onderzoek naar de
belevingswaarde van drie natuurgebieden opgezet.

In 2011 werd ondersteuning gezocht voor de procesbegeleiding bij de opmaak van de instandhoudings‐
doelstellingen. Ter voorbereiding van het uitvoeringstraject van de IHD werd een onderzoek opgestart voor
het in beeld brengen van de kosten en baten van het Vlaamse Natura 2000 netwerk, alsook naar alternatieve
en innovatieve financieringsmechanismen voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. Om de
ecologische input in de bekken‐ en stroomgebiedbeheerplannen beter te kunnen invullen is er veel bijkomend
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onderzoek nodig. De CIW lanceerde hiervoor het onderzoeksprogramma watersysteemkennis. Het ANB
ondersteunt dit onderzoek met een aantal specifieke initiatieven gericht op de relatie natuur en integraal
waterbeheer. In 2011 omvatte dit onderzoek onder meer de opmaak van ecologische waterkwantiteits‐
doelstellingen met een onderzoek in de Speciale Beschermingszone De Maten en de kwantitatieve onder‐
bouwing van de relatie tussen de structuurkwaliteit van waterlopen en de goede ecologische toestand.

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. In 2011 was dit beperkt tot de monitoring van de
natuurwaarden in Antwerpen Rechterscheldeoevergebied. Daarnaast werd een pilootproject opgestart voor
een detectiesysteem voor invasieve uitheemse soorten.

In 2011 werd er verder ingezet op de inhaaloperatie voor het opstellen van beheerplannen en
beheerrichtlijnen voor eigen domeinen, alsook op het project om een doeltreffende opvolging te verzekeren
via een systeem van beheermonitoring. Op deze basisallocatie werd ook de opvolging van het secretariaat voor
erkenning van kopers en houtexploitanten aangerekend. Tenslotte werd er ook een bijdrage toegekend voor
de organisatie van de architectuurwedstrijd voor het natuurcentrum van het Zwin en voor de organisatie van
de Nacht van de Vleermuis.

Een deel van de middelen van deze basisallocatie werden noodzakelijkerwijs herschikt naar andere
basisallocaties teneinde esr‐matig een correcte aanrekening te kunnen doen van de uitgaven (ondersteuning
van de Campagne Week van het Bos en van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer), alsook als
compensatie aangeboden voor de noden op de basisallocatie waarop de beheersubsidies van de erkende
natuurreservaten worden aangerekend.

3.7.3

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Patrimonium onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en
Bos (EU cofinanciering) (art. LBC LD003 1211)

Op dit begrotingsartikel worden de onderhoudsuitgaven aangerekend voor het duurzaam onderhoud en
beheer van de bossen, bosreservaten, natuurdomeinen, natuurreservaten, parken en viswaters in eigendom en
van openbare bossen waarvan het volledig beheer werd overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos
evenals de onderhoudsuitgaven in een aantal militaire domeinen die vallen onder het protocol dat afgesloten
werd tussen het Federale Ministerie van Defensie en de Vlaamse overheid.
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(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

7.279.000,00

7.170.000,00

Krediet na herschikking / BC

7.154.000,00

8.953.000,00

Gerealiseerd

7.145.152,20

8.856.912,02

99,88%

98,93%

Uitvoeringsgraad (%)

Het betreft op deze basisallocatie specifiek de dossiers die via de procedure vereffenaar kort verlopen.

3.7.4

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - (Via vereffenaar kort) patrimonium onder het beheer van het
Agentschap voor Natuur en Bos (partim natuur) inclusief uitgaven met EU cofinanciering
(pro memorie) (art. LDC LD004 1211)

Op dit begrotingsartikel worden de onderhoudsuitgaven aangerekend voor het duurzaam onderhoud en
beheer van de bossen, bosreservaten, natuurdomeinen, natuurreservaten, parken en viswaters in eigendom en
van openbare bossen waarvan het volledig beheer werd overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos
evenals de onderhoudsuitgaven in een aantal militaire domeinen die vallen onder het protocol dat afgesloten
werd tussen het Federale Ministerie van Defensie en de Vlaamse overheid.

Dit betekent dat hier enkel worden op aangerekend: allerhande onderhoudswerken die uitbesteed worden aan
de particuliere aannemerij zoals onderhoudswerken aan de vernoemde domeinen, wegen, gebouwen,
recreatieve infrastructuren, sanering van aangekochte terreinen, patrimoniumkosten verbonden aan de
eigendommen van het Agentschap, werkingskosten voor de eigen arbeidersploegen. Alle voorstellen van
werken worden begroot op basis van normen die beschikbaar zijn door gelijkaardige werken in een recent
verleden.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

3.565.000,00

3.565.000,00

Krediet na herschikking / BC

3.690.000,00

3.200.000,00

Gerealiseerd

3.688.574,75

3.188.000,99

99,96%

99,63%

Uitvoeringsgraad (%)

De meeste grote onderhoudswerken zoals maaien van grote grasvlakten, plaggen in functie van heideherstel,
exotenbestrijding, vellen en snoeien van bomen, klepelen van bospercelen, enz..., die veelal efficiënter en
goedkoper 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 Agentschap voor Natuur en
Bos.
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3.7.5

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Organisatie van het jachtexamen (art. LBC LD005 1211)

Dit examen is verplicht voor alle kandidaat‐jagers en wordt georganiseerd door ANB in uitvoering van het
besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 houdende organisatie van het jachtexamen, laatst
gewijzigd bij BVR van 30 januari 2004.

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 overeenkomst tussen het Instituut voor Jachtopleiding en ANB voor de
materiële en praktische organisatie van het praktijkgedeelte van het jachtexamen.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

154.000,00

154.000,00

Krediet na herschikking / BC

123.000,00

123.000,00

Gerealiseerd

95.064,44

1.016,40

77,29%

0,83%

Uitvoeringsgraad (%)

De organisatie van het jachtexamen viel goedkoper uit dan geraamd. De ordonnancering van de ondersteuning
door het Instituut voor de Jachtopleiding bij de organisatie van het jachtexamen 2011 liep vertraging op. De
redenen hiervoor zijn: de vertraging bij de vastlegging doordat er een openbare aanbestedingsprocedure voor
deze ondersteuning werd ingesteld, alsook vertraging bij de ordonnancering door een personeelswissel en het
niet tijdig ter beschikking zijn van de nodige verantwoordingsstukken.

3.7.6

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Informatie, educatie, sensibilisering en internationale samenwerking
(art. 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 de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en
het ANB.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

232.000,00

231.000,00

Krediet na herschikking / BC

232.000,00

323.000,00

Gerealiseerd

226.313,61

262.925,94

97,55%

81,40%

Uitvoeringsgraad (%)
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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. De beperkte communicatie‐
budgetten van het ANB worden ingezet voor de organisatie van enkele specifieke campagnes, met name de
Dag van het Park, Week van het Bos en de Zomercampagne, alsook de ondersteuning van de Nacht van de
Vleermuis.

3.7.7

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Vlaams Fonds Tropisch Bos (art. LBC LD008 1211)

Het Vlaams Fonds Tropisch Bos werd opgericht via beslissing van de VR op 22 november 2002. De werking
werd in 2007 geëvalueerd en de ondersteuning werd verlengd tot 2009. Het evaluatieverslag van de werking
van het VFTB werd voorgelegd ter voorbereiding van een nieuwe beslissing met betrekking tot dit dossier door
de Vlaamse Regering.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

55.000,00

69.000,00

Krediet na herschikking / BC

55.000,00

104.000,00

Gerealiseerd

54.993,97

91.210,57

99,99%

87,70%

Uitvoeringsgraad (%)

In afwachting van een beslissing aangaande de verdere ondersteuning van dit Fonds en teneinde de
continuïteit te kunnen garanderen, werden in 2011 het dagelijks beheer en de werkingskosten van het VFTB
verder ondersteund.

3.7.8

LNE DAB Minafonds - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren

dan de overheidssector) - Terugbetalingen in het kader van artikel 90bis van het bosdecreet
van 1990 en terugbetalingen in het kader van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 (art. LBC
LD009 1211)

Deze basisallocatie heeft betrekking op het terugbetalen van de jachtverlofbelasting aan personen aan wie om
diverse redenen geen jachtverlof werd uitgereikt, conform de bepalingen in het Jachtdecreet van 24 juli 1991.
Er zijn geen terugbetalingen meer in het kader van artikel 90 bis van het bosdecreet van 1990.
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(in euro)

GVK

GOK

21.000,00

21.000,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

0,00

Gerealiseerd

0,00

0,00

‐

‐

Initieel krediet

Uitvoeringsgraad (%)

De terugbetalingen van de jachtverlofbelasting gebeuren van de basisallocatie LBC LD002 3670 waarop de
ontvangsten in toepassing van het Jachtdecreet geboekt worden. Daarom werden de kredieten op deze
basisallocatie herschikt naar andere basisallocaties van het Minafonds om de tekorten daar te compenseren.

3.7.9

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn,

aan bedrijven en financiële instellingen - Uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en
groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor kansengroepen (art. LBC LD010
3200)

Vanuit de natuursector (natuurverenigingen, terreinbeherende verenigingen, bosgroepen, regionale
landschappen, maar ook lokale besturen die natuurgebied bezitten) bestaat een belangrijke behoefte aan
kwaliteitsvol natuur‐ en bosbeheer en –onderhoud. Omdat dergelijke ecologisch waardevolle werken vaak
arbeidsintensief en verlieslatend zijn, en de beheerders onvoldoende over eigen middelen beschikken om zelf
de werken te laten uitvoeren, heeft het beleid ervoor gekozen om deze actoren geldelijk te ondersteunen door
subsidies in het leven te roepen die ertoe strekken dergelijke werken financieel mogelijk te maken. Met deze
middelen kunnen zogenaamde groenjobs worden ingezet op het terrein.

De toekenning van de subsidies is geregeld door het besluit Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 houdende
toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur‐, bos‐ en groenbeheer via groene,
duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers. De doelgroeparbeiders worden erkend via het besluit
van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls‐ en ondersteuningsprogramma van de
meerwaardeneconomie en via het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van
het decreet inzake sociale werkplaatsen.

GVK

GOK

Initieel krediet

(in euro)

1.274.000,00

1.263.000,00

Krediet na herschikking / BC

1.355.000,00

1.263.000,00

Gerealiseerd

1.262.291,00

1.261.381,76

93,16%

99,87%

Uitvoeringsgraad (%)

Met de beschikbare middelen konden alle aanvragen inzake groene tewerkstelling worden gehonoreerd. Met
de subsidies werd in 2011 de tewerkstelling van 113,42 VTE ondersteund. Drie actoren hebben geen verlenging
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ingediend voor een totaal van 6 VTE hetgeen verklaart waarom niet alle middelen die hiervoor gereserveerd
waren, konden aangewend worden.

3.7.10

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Verbetering en instandhouding van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) (art. LBC LD011
3300)

Op dit artikel worden de hierna vermelde projecten uitgevoerd.

Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren.
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.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 voorziet in een indexering van de beheersubsidies.

De erkenning van natuurreservaten volgt in grote lijnen dezelfde trend als de aankoop van gebieden. De
subsidie voor een erkend natuurreservaat is geen éénmalige subsidie maar een recurrente subsidie voor de
duur van de erkenning, namelijk 27 jaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de aankoopsubsidie, waar elk jaar
opnieuw van nul wordt begonnen, vertrekt men bij de subsidiëring van natuurreservaten bij het eindpunt van
het jaar voordien. Elk jaar wordt daarom bij de begrotingsopmaak een aanvraag gedaan voor de realisatie van
de doelstelling uit het MINA‐plan III van 1000 ha bijkomende oppervlakte erkend natuurreservaat. Binnen de
beschikbare kredieten kan deze doelstelling hoegenaamd niet bereikt worden. Momenteel wordt de
doelstelling gereduceerd naar 400 ha bijkomend te erkennen per jaar.

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.
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Ondersteuning van doelgroepen sport en recreatie.
Op de begrotingspost LBC LD011 3300 wordt een budget ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van
doelgroepen sport en recreatie. Het betreft initiatieven die kaderen binnen een actieplan van het ANB dat
uitvoering geeft aan het Charter voor Jeugd, Natuur en Bos dat door de bevoegde ministers op 29 augustus
2008, werd ondertekend. De initiatieven hebben betrekking op het creëren van kansen voor spel, ontspanning
en educatie voor de jeugd in bos en natuurgebied.

Ondersteuning van de Regionale Landschappen.
De Regionale Landschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden (provincies en
gemeenten), natuur‐ en milieuverenigingen en lokale grondgebruikers (de toeristische sector, de wildbeheer‐
eenheden en de landbouw) die proberen in hun werkingsgebied het draagvlak voor natuur en landschap te
bevorderen. De erkende regionale landschappen kunnen daarvoor volgens het besluit van de Vlaamse Regering
van 8 december 1998 beroep doen op een subsidie van de Vlaamse overheid.

Subsidies in het kader van het Sigmaproject.
Op deze begrotingspost wordt in het kader van het Sigmaproject een subsidie verleend aan het Regionaal
Landschap Schelde‐Durme, een subsidiëringsproject dat in 2009 werd opgestart. Het project heeft als
doelstelling de instandhouding van de broedpopulatie van weidevogels in de Kalkense Meersen door het
afsluiten van beheerovereenkomsten met landbouwers en de ontwikkeling van een draagvlak voor het
natuurluik van het Sigmaplan bij het brede publiek en de doelgroepen.

Facultatieve subsidies aan doelgroepen.
Op deze basisallocatie wordt in voorkomend geval ook de facultatieve subsidies aan doelgroepen voor het
uitbouwen van een specifieke werking aangerekend.

GVK

GOK

Initieel krediet

(in euro)

7.421.000,00

7.421.000,00

Krediet na herschikking / BC

8.309.000,00

9.061.000,00

Gerealiseerd

8.305.287,19

9.056.589,52

99,96%

99,95%

Uitvoeringsgraad (%)

De toegekende kredieten op deze basisallocatie volstonden niet om uitvoering te geven aan de beoogde
beleidsdoelstellingen en engagementen aan de doelgroepen, zodat noodzakelijkerwijs vanuit andere basis‐
allocaties een herschikking van kredieten naar deze basisallocatie toe werd doorgevoerd.

De middelen werden in 2011 als volgt besteed: Reservaten erkennen en het beheer van reservaten
subsidiëren: 5.888.000 euro; Ondersteuning van de vogelopvangcentra: 348.000 euro; Ondersteuning van de
Regionale Landschappen: 1.796.000 euro; Ondersteuning van initiatieven sport en recreatie: 52.000 euro;
Ondersteuning van beheerovereenkomsten weidevogelbeheer in kader van het Sigmaproject: 30.000 euro;
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Facultatieve subsidies aan doelgroepen, waaronder de ondersteuning van monitoring in kader van
soortenbescherming (6.000 euro), de ondersteuning van de Vlaamse bezoekerscentra de Watersnip en de
Otter (115.000 euro) en de ondersteuning van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (70.000 euro).

3.7.11

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Vlaams Fonds Tropisch Bos (art. LBC LD012 3300)

Het Vlaams Fonds Tropisch Bos werd opgericht via beslissing van de VR op 22 november2002. De werking werd
in 2007 geëvalueerd en de ondersteuning werd verlengd tot 2009. In 2010 werd het evaluatieverslag van de
werking van het VFTB voorgelegd ter voorbereiding van een nieuwe beslissing met betrekking tot dit dossier
door de Vlaamse Regering. De middelen op deze basisallocatie zijn gericht op de ondersteuning van
bebossings‐ en herbebossingsprojecten in de context van het klimaatbeleid, maar die tevens een bijdrage
leveren voor biodiversiteitsbehoud en sociale ontwikkeling van de betrokken bevolkingsgroepen.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

249.000,00

308.000,00

Krediet na herschikking / BC

249.000,00

273.000,00

Gerealiseerd

232.162,56

184.158,84

93,24%

67,46%

Uitvoeringsgraad (%)

Vermits de internationale besluitvorming rond biodiversiteit en klimaat belangrijke bijstellingen en
ontwikkelingen heeft gekend, werd geopteerd om de werking van het Fonds nog te laten verder lopen binnen
de voorheen gestelde prioriteiten. In 2011 werd beslist drie nieuwe projecten financieel te ondersteunen.

3.7.12

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming en
aan wildbeheereenheden (art. LBC LD013 3300)

Op dit artikel worden de hierna vermelde projecten uitgevoerd.

Subsidies aan bosgroepen.
De subsidies zijn samengesteld uit een basissubsidie per bosgroep voor personeels‐ en werkingskosten, een
beheersubsidie à rato van de oppervlakte bos in beheer van de leden, een vormingssubsidie voor de
financiering van de opleidingen van personeel, arbeiders en leden, en tenslotte projectsubsidies voor de
uitvoering van onrendabele en gezamenlijke beheerwerken. Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli
2009 voorziet in een indexering van de basissubsidie. Er zijn 19 bosgroepen erkend, gebiedsdekkend voor
Vlaanderen.
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Subsidies aan wildbeheerseenheden.
Op basis van het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder
afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de
criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend (1 december 1998) kunnen wildbeheereenheden
subsidies ontvangen. Deze subsidie bestaat uit een basissubsidie en een subsidie die in relatie tot het
werkingsgebied, waarvoor volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 een indexering voorzien
is. Hier bovenop kunnen subsidies verleend worden voor projecten inzake natuur‐ en wildbeheer.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

2.654.000,00

2.649.000,00

Krediet na herschikking / BC

3.383.000,00

3.468.000,00

Gerealiseerd

3.384.357,38

3.333.360,39

100,04%

96,12%

Uitvoeringsgraad (%)

Er werd bij begrotingscontrole 146.000 euro toegekend aan deze basisallocatie ten behoeve van de
rechtzetting van een in 2010 misgelopen subsidie aan de bosgroepen door een probleem met het
boekhoudkundig systeem. De toegekende kredieten op deze basisallocatie volstonden niet om uitvoering te
geven aan de beoogde beleidsdoelstellingen en engagementen aan de doelgroepen, zodat noodzakelijkerwijs
vanuit andere basisallocaties een herschikking van kredieten naar deze basisallocatie toe werd doorgevoerd.

In 2011 stond 2.283.000 euro ter beschikking voor de basis‐ en beheersubsidies voor de bosgroepen en werd er
404.000 euro vrijgemaakt via een kredietherschikking ten behoeve van de vormings‐ en projectsubsidies van de
bosgroepen en 93.000 euro ten behoeve van de Koepel van de Vlaamse Bosgroepen. De ondersteuning van de
wildbeheereenheden bedroeg 252.000 euro. Daarnaast werd er in 2011 op deze basisallocatie de
ondersteuning van het project Eco² voor agronatuurbeheer voor 133.000 euro aangerekend, alsook de
ondersteuning door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen bij de organisatie van de Campagne Week van het
Bos.

3.7.13

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - vzw Fair Timbre voor de ondersteuning aan lokale overheden op vlak van
duurzaam geëxploiteerd hout in het kader van de samenwerkingsovereenkomst (2008-2013)
(art. LBC LD014 3300)

Binnen deze Samenwerkingsovereenkomst (SO) milieu voor de periode 2008 – 2013 worden gemeenten en
provincies bij intekening verplicht, op het basisniveau, binnen het thema Milieuverantwoord productgebruik
om duurzaam geëxploiteerd hout te gebruiken. Op het onderscheidingsniveau worden gemeenten gevraagd
een actieve sensibilisatie te voeren onder andere inzake duurzaam geëxploiteerd hout en bij de uitvoering van
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gemeentelijke werken hun aannemers/onderaannemers en leveranciers te stimuleren een Chain of custody
certificering aan te vragen.

Met deze middelen worden subsidies verleend voor wat betreft het aanleveren van technische ondersteuning
inzake het gebruik van gecertificeerd hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Het betreft concreet de
intensieve technische ondersteuning van lokale overheden met betrekking tot duurzaam geëxploiteerd hout in
het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Milieu.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

41.000,00

20.000,00

Krediet na herschikking / BC

41.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Gerealiseerd
Uitvoeringsgraad (%)

Het subsidiedossier werd in 2011 on hold gezet.

3.7.14

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Groen in de stad: ondersteuning van voorbeeldstellende projecten van particulieren
en verenigingen ter vergroening van de stad (art. LBC LD015 3300)

De middelen van deze post worden aangewend voor subsidies voor de ondersteuning van innoverende,
voorbeeldstellende projecten en initiatieven van particulieren en verenigingen inzake de uitbouw van groen in
de stad.

De uitgaven op deze basisallocatie kaderen binnen het item ‘Burgers gaan groen’ uit het project ’Groen in de
Stad’ dat focust op het ontwikkelen van een grotere betrokkenheid van de burger bij de problematiek van
(be)leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Op een flexibele wijze moet kunnen worden ingespeeld op
initiatieven die worden aangebracht of gedetecteerd. Deze projecten worden gescreend op basis van de
meerwaarde die zij kunnen betekenen voor het Groen in de Stad‐verhaal.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

219.000,00

215.000,00

Krediet na herschikking / BC

198.000;00

53.000,00

Gerealiseerd

56.000,00

35.228,90

28,28%

66,47%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werden 8 projecten ondersteund in het kader van een projectoproep voor voorbeeldprojecten inzake
speelgroen. Omdat het project Groen in de Stad nog in zijn kinderschoenen stond in 2011 en pas dan ruime
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bekendheid verwierf door de informatiecampagnes en werkbezoeken, waren er nog geen kwaliteitsvolle
projecten voor de ondersteuning van initiatieven in het kader van “Burgers gaan groen”.

3.7.15

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - vzw Natuurvereniging Den Bunt voor het organiseren van bosklassen in het
boshuis te Ravels (art. LBC LD016 3300)
De middelen op deze begrotingspost worden aangewend voor een subsidie aan vzw Natuurvereniging Den
Bunt voor het organiseren van bosklassen in het boshuis te Ravels. De subsidie wordt aangewend voor het
betalen van loonkosten en kosten voor werking en onderhoud.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

25.000,00

25.000,00

Krediet na herschikking / BC

25.000,00

35.000,00

Gerealiseerd

25.000,00

34.450,00

Uitvoeringsgraad (%)

100,00%

98,43%

In 2011 werd 25.000 euro ter beschikking gesteld voor deze werking.

3.7.16

LNE DAB Minafonds - Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers -

Geldelijke uitkeringen - Schadevergoedingen in het kader van artikel 25 van het Jachtdecreet
(art. LBC LD018 3441)

De middelen worden aangewend om schadeclaims uit te betalen op basis van artikel 25 van het Jachtdecreet
en van het artikel 52 van het decreet natuurbehoud van 21 oktober 1997. Met het in voege treden van het
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009, kunnen schadedossiers worden ingediend voor schade
veroorzaakt door jachtwildsoorten en voor bepaalde schade veroorzaakt door beschermde soorten. Met het in
voege treden van het Wildschadebesluit, met name het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009,
kunnen de schadeclaims aanzienlijk oplopen. Niet alleen voor ganzen maar ook voor grofwild, ander waterwild,
overig wild en voor beschermde soorten kunnen schadedossiers ingediend worden.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

100.000,00

100.000,00

Krediet na herschikking / BC

286.000,00

333.000,00

Gerealiseerd

213.890,77

251.022,19

74,79%

75,38%

Uitvoeringsgraad (%)
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In 2011 werden 62 schadedossiers uitbetaald voor een totaal bedrag van 251.022,19 euro. De schadeclaims
betreffen vooral schade door niet‐bejaagbaar wild, zoals kleine rietgans, smient en kolgans. Vooral door de
schadeclaims die de gerechtelijke procedure volgen, lopen de benodigde budgetten veel hoger op dan voorzien
in de begroting. Derhalve werden bij herschikking vanuit andere basisallocaties van het Minafonds bijkomende
middelen ter beschikking gesteld om de verwachte dossiers te kunnen uitbetalen. Door vertraging in de
advisering van de administratieve dossiers konden niet alle dossiers in 2011 afgehandeld worden, hetgeen de
niet volledige benutting van de kredieten verklaart.

3.7.17

LNE DAB Minafonds - Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers -

Uitkeringen in natura - Schaderegeling in uitvoering van het duinendecreet van 14 juli 1993
(art. LBC LD019 3442)
Dit artikel is bestemd voor de uitbetaling van de schadeclaims voor administratieve schadevergoedings‐
aanvragen en gerechtelijke veroordelingen na procedures die door eigenaars (die getroffen werden door het
krachtens de duinendecreten opgelegd bouwverbod) werden ingesteld. Op deze wijze worden de eigenaars
van de met het decretaal opgelegd bouwverbod belaste percelen op billijke wijze vergoed. De doelstelling van
de duinendecreten is een definitieve bescherming te waarborgen van het overblijvend duinenareaal langs de
Vlaamse kust. Met de bescherming van de overblijvende open ruimte in de Maritieme Duinstreek komt het
Vlaams Gewest ook tegemoet aan zijn internationale verplichtingen inzake natuurbehoud (onder meer de
Europese “Vogelrichtlijn” en “Habitatrichtlijn”).

(in euro)

GVK

GOK

409.000,00

352.000,00

Krediet na herschikking / BC

8.000,00

413.000,00

Gerealiseerd

7.680,60

407.059,62

Uitvoeringsgraad (%)

96,01%

98,56%

Initieel krediet

Schadevergoedingen en uitspraken van gerechtelijke procedures zijn niet bij voorbaat in te schatten. In 2011
diende zich slechts één dossier aan voor een bedrag van 7.680,60 euro. In toepassing van (artikel 54, §1) de
wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973 werd het Agentschap voor Natuur en Bos bij arrest van 16 november
2010 door het Hof van Beroep te Brussel veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1.520.000
euro in hoofdsom en intresten. Een gedeelte van dit bedrag komt ten laste van het Vlaams Fonds voor de
Lastendelging. In 2011 werd tegen dit arrest een voorziening in cassatie ingesteld. Vermits cassatieberoep niet
schorsend werkt en de intresten bijgevolg blijven lopen, werd overgegaan tot een minnelijk kantonnement van
400.000 euro.
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3.7.18

LNE DAB Minafonds - Inkomensoverdrachten aan het buitenland - Aan EU-

instellingen - Supra- en Internationaal natuur- en bosbeleid (art. LBC LD020 3510)

Jaarlijks wordt bijgedragen aan cofinanciering van één of twee internationale samenwerkingsprojecten onder
de internationale overeenkomsten inzake biodiversiteit. Deze ondersteuning wordt toegespitst op projecten
die ook aan ANB een bijdrage kunnen leveren inzake de kennis over de betreffende natuurwaarden in
Vlaanderen, inzicht in de knelpunten voor instandhouding, beheer‐ of herstelmogelijkheden, initiëren van
specifieke samenwerking, … Deelname aan dergelijke internationale projecten worden toegespitst op actuele
aandachtspunten in de internationale processen en leveren tevens een bijdrage aan het imago van Vlaanderen
op internationale fora inzake het natuur‐ en bosbeleid.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

33.000,00

33.000,00

Krediet na herschikking / BC

30.000,00

39.000,00

Gerealiseerd

30.000,00

37.500,00

Uitvoeringsgraad (%)

100,00%

96,15%

In 2011 werd met deze kredieten een subsidie van 30.000 euro toegekend aan het LifeWeb‐project voor
beschermde gebieden in het kader van de Internationale Conventie voor Biodiversiteit voor het project
“Improved Livelihoods and Protected Areas through Land Reform Stewardship in South Africa”.

3.7.19

LNE DAB Minafonds - Investeringsbijdragen aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Natuurverenigingen voor de verwerving van natuurgebieden (art. LBC LD021
5210)
In het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu geven de afdelingen
3 (‘natuurreservaten’) en 4 (‘verwerving’) de rechtsgrond aan het aankoopbeleid van natuurgebieden. Artikel
44 bepaalt dat de erkende terreinbeherende natuurverenigingen subsidies voor de aankoop kunnen krijgen. Dit
zijn subsidies aan verenigingen die terreinen verwerven om als natuurreservaat te worden ingericht.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

6.445.000,00

6.445.000,00

Krediet na herschikking / BC

6.445.000,00

8.862.000,00

Gerealiseerd

6.445.000,00

8.861.568,91

100,00%

100,00%

Uitvoeringsgraad (%)

De begunstigden van deze investeringsbijdragen in 2011 waren de vzw Durme, de vzw Limburgs Landschap en
de vzw Natuurpunt Beheer.
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3.7.20

LNE DAB Minafonds - Investeringsbijdragen aan vzw’s ten behoeve van de

gezinnen - Verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) (art. LBC LD022 5210)

Op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 kan aan erkende natuurreservaten een
subsidie toegekend worden voor uitzonderlijke éénmalige inrichtingen die natuurherstel, natuurontwikkeling
of verbeterde openstelling tot doel hebben.

Volgens artikel 48 §5 van het natuurdecreet en artikel 45 tot en met 47 kunnen natuurprojectovereenkomsten
afgesloten worden ter uitvoering van die natuurrichtplannen.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

286.000,00

283.000,00

Krediet na herschikking / BC

512.000,00

433.000,00

Gerealiseerd

429.728,85

276.706,67

83,93%

63,91%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werden in totaal 8 projecten die natuurherstel, natuurontwikkeling of verbeterde openstelling in
erkende natuurreservaten tot doel hebben goedgekeurd en vastgelegd, goed voor een totaal subsidieerbaar
bedrag van 247.000 euro. De andere nog lopende projecten konden vanwege te laat ingediend, onvolledige
dossiers of te lange adviestermijnen nog niet worden afgerond. In 2011 werd één natuurprojectovereenkomst
voor de Openluchtcentra voor Scholieren goedgekeurd voor een bedrag van 36.300 euro.

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 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. Derhalve werd bij begrotingscontrole 150.000 euro naar deze basisallocatie herschikt voor het
opzetten van samenwerkingsprojecten met verenigingen gericht op concrete realisaties van de instand‐
houdingsdoelstellingen.

3.7.21

LNE DAB Minafonds - Investeringsbijdragen aan gezinnen - Bosbeheer, de

groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming (o.a. subsidies voor de
bebossing van landbouwgronden) (art. LBC LD023 5310)

Met dit artikel worden de steunmaatregelen voor de bebossing van landbouwgronden bekostigd zoals voorzien
in het Plattelandsontwikkelingsplan. De concrete regeling heeft vorm gekregen met het Besluit van de Vlaamse
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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). Het EU‐
cofinancieringspercentage bedraagt 50 %.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

718.000,00

718.000,00

Krediet na herschikking / BC

79.000,00

168.000,00

Gerealiseerd

65.894,87

151.298,10

83,41%

90,06%

Uitvoeringsgraad (%)

De subsidieaanvragen voor bebossing van landbouwgronden zijn sterk teruggevallen omwille van de gronddruk
en de planologische situatie. De middelen werden herschikt naar andere basisallocaties van het ANB op het
Minafonds.

3.7.22

LNE DAB Minafonds - Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen - Verwerving

van kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14 juli 1993) (art. LBC LD024
5320)

Dit begrotingsartikel werd opgezet ten behoeve van de aankopen van kustduinen en grondverwerving in de
Willem Leopoldpolder omwille van hun grote actuele en potentiële natuurlijke habitatwaarde.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

0,00

0,00

Krediet na herschikking / BC

0,00

2.516.000,00

Gerealiseerd

0,00

2.507.090,48

‐

99,65%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werden met deze kredieten een aantal belangrijke aankoopdossiers afgesloten in Nieuwpoort, Koksijde
en Oostduinkerke.
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3.7.23

LNE DAB Minafonds - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland -

Niet verdeeld - Verwerving en het beheer van patrimonium onder de bevoegdheid van het
Agentschap voor Natuur en Bos, met inbegrip van de investeringsuitgaven met betrekking tot
de bijhorende inrichtingen en constructies (EU-cofinanciering) evenals de verwerving van
kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14 juli 1993) (art. LBC LD026
7100)
De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor aankoop terreinen (in functie van realisatie
instandhoudingsdoelstellingen en aanleg van stadsbossen); optimalisatie onthaalfunctie in ANB‐domeinen;
investeringen in loodsen en algemene investeringsuitgaven in ANB‐domeinen.

Aankoop terreinen.
De aankopen door het Agentschap voor Natuur en Bos verlopen in overeenstemming met de prioriteiten en
doelstellingen opgenomen in het regeerakkoord en de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur om in het bijzonder
bijkomende verwervingen binnen de goedgekeurde aankoopperimeters van de bestaande Vlaamse natuur‐
reservaten, natuurdomeinen, bosreservaten, parken en domeinbossen te realiseren. Deze openbare
'groendomeinen' vervullen een belangrijke functie in het kader van de biodiversiteitsdoelstellingen, in het
kader van de lokale houtbevoorrading en ondersteuning van de bijhorende industrie en niet in het minst als
voor het publiek toegankelijke rustgebieden.

Optimaliseren van de onthaalfunctie.
Met bijna 40.000 ha bossen, natuurgebieden en parken in eigendom en met nog zowat 20.000 ha bijkomend in
beheer is het ANB, in Vlaanderen de grootste leverancier van toegankelijk groen. Met het oog op de
volwaardige uitbouw van de sociaal‐recreatieve functie ervan wordt een bijzondere inspanning gedaan om het
onthaal binnen de domeinen te optimaliseren waarbij in alle domeinen vastlegde kwaliteitsstandaarden
worden nagestreefd. Verder worden op die manier de nieuw verworven terreinen sociaalrecreatief ontsloten
waardoor ze meteen hun maatschappelijke functie voluit kunnen spelen.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

17.459.000,00

16.966.000,00

Krediet na herschikking / BC

21.747.000,00

19.899.000,00

Gerealiseerd

21.862.492,92

19.719.262,49

100,53%

99,10%

Uitvoeringsgraad (%)

In 2011 werden de kredieten op deze basisallocatie verhoogd door de herverdeling vanuit de basisallocatie LBC
LD029 6141 en dit in functie van de verdere verwerving voor grondaankopen in de Sigmagebieden via
onteigening door het ANB. Er werden in 2011 voor 17.253.977,08 euro aan aankoopdossiers vastgelegd voor
een totale oppervlakte van 854ha. Tot de grotere dossiers waarvoor een vastlegging werd genomen en
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onderhandelingen konden aangevat worden, behoren 80,9031ha in de Brechtse Heide te Brecht; 71,9700ha in
de Sixtusbossen te Poperinge; 78,2906ha in de Teut te Zonhoven; 16,7880 ha aan het Muziekbos te Ronse en
88,3324ha in de Zuurbeek te Glabbeek en Hoeleden. Ook in de duinen werden voor enkele projecten vastleg‐
gingen gerealiseerd, zo onder meer 15,9114ha in de Astridpanne te Koksijde en 16,9737ha in de Houtsaeger‐
duinen in De Panne. Er werd voor 844 ha effectief aangekocht voor een totaal bedrag van 16.128.044,65 euro.
Bij de grotere aankopen in 2011 vermelden we onder andere de verwerving van bossen van het OCMW van
Leuven in verschillende Vlaams‐Brabantse gemeenten (144,8853ha) en de verwerving van de eerste fase van
het Muziekbos te Ronse (48,8793ha). Ook in de duinen werden enkele mooie aankoopdossiers gefinaliseerd. Zo
werd er in Koksijde 16,5843ha gekocht in de Zeepanne en 19,7996ha in de Oostvoorduinen‐West.

In gebieden met een versnipperde eigendomsstructuur zijn uitbreidingen vaak minder spectaculair. Toch wordt
in veel van deze gebieden op die wijze de puzzel van percelen stilaan aaneensluitend. Ook de Sigmagebieden
waarbinnen momenteel onteigeningen lopen worden gekenmerkt door een zeer versnipperde eigendoms‐
structuur, wat resulteert in een groot aantal akten. De grondaankopen binnen Sigma kwamen in 2011 pas goed
op gang. Er werd in 2011 een bedrag van 596.000 euro aangewend specifiek voor investeringen ter verbetering
van de recreatieve ontsluiting van de ANB domeinen, kaderend binnen het project ADAGIO waarbij het ANB
zijn domeinen als gastheer openstelt.

Het saldo op deze basisallocatie werd aangewend voor investeringswerken in domeinen van het ANB. Naast de
brede waaier van investeringen ten behoeve van het verhogen van de natuurwaarden in functie van de
instandhoudingsdoelstellingen, behoren hiertoe eveneens de investeringen in de dienstgebouwen van het
ANB, waaronder de uitbouw van een beheerboerderij te Adinkerke en de installatie van alarmsystemen en
opslagcontainers voor gevaarlijke en brandbare producten in de loodsen.

3.7.24

LNE DAB Minafonds - Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

- Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) - Projectgewijze
overdracht door en vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos bestemd voor de VLM voor de
uitoefening van het voorkooprecht en de koopplichten, de werking van de grondenbank,
inclusief uitgaven met EU-cofinanciering (art. LBC LD029 6141)

De kredieten op deze basisallocatie worden ingezet om de Vlaamse Landmaatschappij aankopen en ruilen van
gronden, en bijhorende flankerende maatregelen te laten uitvoeren in opdracht van het ANB. Verschillende
instrumenten worden hiervoor ingezet: het voorkooprecht in uitvoering van het natuurdecreet en de gronden‐
banken.
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(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

6.564.000,00

6.564.000,00

Krediet na herschikking / BC

2.000.000,00

2.000.000,00

Gerealiseerd

2.000.000,00

1.974.413,22

100,00%

98,72%

Uitvoeringsgraad (%)

Vermits het de bedoeling is de verdere verwerving voor grondaankopen in de Sigmagebieden te laten verlopen
via onteigening door ANB, met andere woorden rechtstreeks op naam van ANB, was het noodzakelijk de
budgetten die oorspronkelijk voorzien waren voor de grondenbanken te herschikken naar het investerings‐
krediet van ANB, waarop de verwerving van terreinen door ANB aangerekend wordt. De kredieten werden in
GVK en GOK overgeheveld van LBC LD029 6141 naar LBC LD026 7100.

Er werd in 2011 met de middelen van deze basisallocatie 95,3100ha aangekocht via het uitoefenen van het
recht van voorkoop. Er werden vastleggingen genomen voor aankopen in de vallei van de Zwarte Beek en
Merkplas‐Kolonie.

3.7.25

LNE DAB Minafonds - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland -

Niet verdeeld - (Via vereffenaar kort) de verwerving en het beheer van patrimonium onder de
bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos miv de investeringsuitgaven met
betrekking tot de bijhorende inrichtingen en constructies (EU-cofinanciering) (art. LDC
LD030 7100)
De investeringsuitgaven die op deze begrotingspost worden aangerekend, hebben betrekking op de oprichting
van nieuwe constructies of inrichtingen in de domeinen die eigendom zijn van het Agentschap voor Natuur en
Bos, inclusief de eerste inrichtingswerken na verwerving van nieuwe terreinen. Het betreft op deze basis‐
allocatie de dossiers die via de procedure vereffenaar kort worden aangerekend.

(in euro)

GVK

GOK

Initieel krediet

317.000,00

317.000,00

Krediet na herschikking / BC

166.000,00

265.000,00

Gerealiseerd

157.788,19

253.458,46

95,05%

95,64%

Uitvoeringsgraad (%)

De kredieten op deze basisallocatie werden afgestemd op de concrete noden inzake investeringsuitgaven op
het terrein en derhalve deels ter beschikking gesteld ten behoeve van de nieuw gecreëerde basisallocatie LDC
LD031 7422.
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3.7.26

LNE DAB Minafonds - Verwerving van overig materieel - (Via vereffenaar kort)

machines en vervoermiddelen (art. LDC LD031 7422)

Deze basisallocatie vormde vroeger één geheel met de basisallocatie LBC LD026 7100. De basisallocatie LDC
LD031 7422 werd in 2011 ingesteld teneinde ESR‐matig een correcte aanrekening te kunnen doen van de
aankopen van machines en ander materiaal in functie van het beheer van de ANB‐domeinen en dit specifiek
voor de dossiers die via de procedure vereffenaar kort worden aangerekend.

(in euro)

GVK

Initieel krediet

GOK

‐

‐

Krediet na herschikking / BC

176.000,00

117.000,00

Gerealiseerd

170.500,06

97.349,06

96,88%

83,20%

Uitvoeringsgraad (%)

De kredieten op deze basisallocatie konden slechts na de begrotingscontrole, derhalve pas in de tweede
jaarhelft effectief aangewend worden waardoor de betalingen achter lopen.

3.7.27

LNE DAB Minafonds - Verwerving van materieel - Machines en vervoermiddelen

(art. LBC LD032 7422)

Deze basisallocatie vormde vroeger één geheel met de basisallocatie LBC LD026 7100. De basisallocatie LBC
LD032 7422 werd in 2011 ingesteld teneinde ESR‐matig een correcte aanrekening te kunnen doen van de
aankopen van machines en ander materiaal in functie van het beheer van de ANB‐domeinen.

(in euro)
Initieel krediet

GVK

GOK

‐

‐

Krediet na herschikking / BC

463.000,00

200.000,00

Gerealiseerd

457.233,35

11.513,15

98,75%

5,76%

Uitvoeringsgraad (%)

De kredieten op deze basisallocatie konden slechts na de begrotingscontrole, derhalve pas in de tweede
jaarhelft effectief aangewend worden waardoor de betalingen achter lopen.
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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
31/12/10

ENCOURS PER
31/12/11

VERSCHIL

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC LC012 3121

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige exploitatiesubsidies aan
overheidsbedrijven ‐ Prijssubsidies aan overheidsbedrijven ‐ Decreet
van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen (o.a. dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval).

2.626.407,26

2.769.154,33

142.747,07

LBC LC013 3122

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige exploitatiesubsidies aan
overheidsbedrijven ‐ 0verdracht financiële fondsen bodemsanering.

0,00

0,00

0,00

LBC LC015 3132

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige exploitatiesubsidies aan andere
producenten dan overheidsbedrijven ‐ Presti‐programma en andere
projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg.

83.661,83

70.688,99

‐12.972,84

LBC LC025 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Erkende kringloopcentra.

10.234,00

0,00

‐10.234,00

LBC LC035 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep ‐ Aan administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ In toepassing van het decreet van 22 februari 1995
betreffende de bodemsanering (o.a. sensibilisering, studies en
onderzoeken ‐ bodem, locatie‐gebonden onderzoeken, register,
kadaster).

7.169.507,40

6.835.272,08

‐334.235,32

LBC LC037 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep ‐ Aan administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ Uitgaven in het kader van de convenant met Umicore
(werkingsdotatie BBF) ‐ Overdracht aan OVAM.

924.974,74

826.555,07

‐98.419,67

LBC LC038 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep ‐ Aan administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ Uitgaven in toepassing van het decreet van 2 juli 1981
betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a.
sensibilisering, studies en onderzoeken ‐ afval en werkingsbijdragen
inzameling en afzet).

9.334.785,49

9.034.295,92

‐300.489,57

LBC LC041 4331

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene bijdragen ‐ Aan provincies en
gemeenten ‐ Niet verdeeld ‐ Ondersteuning van preventie
(compostvaten, informatiestands, demoplaatsen compostmeesters,
…) en selectieve inzameling.

2.195.435,00

1.900.840,00

‐294.595,00

LBC LC048 6140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde
institutionele groep ‐ Aan administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ Niet verdeeld ‐ Convenant met Umicore (investeringsdotatie
BBF).

2.996.107,25

3.026.477,01

30.369,76

LBC LC051 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverschrijdingen binnen eenzelfde
institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ Investeringsuitgaven (o.a. aan BBF)
m.b.t. 1/ ambtshalve bodemsaneringen i.k.v. het decreet van
22.02.1995; 2/ verwijdering afvalstoffen i.k.v het decreet van

56.553.842,24

56.919.814,11

365.971,87
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02.07.19881; 3/ aanpak brownfields.

LBC LC056 6331

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan provincies en
gemeenten ‐ Niet verdeeld ‐ Ondersteuning preventie, selectieve
inzameling (containerparken, containers, diftarsystemen,…) en het
bouwen van installaties (groen‐ en GFR‐ compostering, sort.
grofvuil) (decr. 02.07.1981 i.v.m. voorkoming en beheer
afvalstoffen).

38.448.266,67

35.915.702,66

‐2.532.564,01

subtotaal

120.343.221,88

117.298.800,17

‐3.044.421,71

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC LC004 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Externe expertise in het
kader van de hernegotiatie van de beheersovereenkomst met
Aquafin (pro memorie).

89.761,72

86.237,79

‐3.523,93

LBC LC005 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Diverse uitgaven.

1.616.051,77

1.098.816,78

‐517.234,99

LBC LC010 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere
sectoren
dan
de
overheidssector)
‐
Grondwaterproblematiek (o.m. het opzetten, het in stand houden
en het monitoren van het grondwaterkwaliteits‐meetnet,
sensibilisering en maatregelen ter bescherming van het grondwater)
(pro memorie).

918.528,96

916.487,24

‐2.041,72

LBC LC011 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Opstellen van
bekkenbeheerplannen en waterhuishoudings‐plannen en met
betrekking tot het uitvoeren van ecologische studies voor de
onderbouwing van de inrichting van waterlopen en hun valleien
(pro memorie).

33.558,52

33.223,20

‐335,32

LBC LC036 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep ‐ Aan administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ aan VMM voor terugbetalingen i.k.v. artikel 35ter van de wet
van 26.03.1971, betaling moratoriumintresten i.k.v art.418 van
wetboek inkomensbelasting en rechtsplegingsvergoedingen i.k.v
wet van 21. 04.2007.

437.347,22

593.381,70

156.034,48

LBC LC046 6100

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde
institutionele groep ‐ Niet verdeeld ‐ 10 november 1993 tussen het
Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin.

754.712,96

754.112,17

‐600,79

LBC LC053 5141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde
institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ Vlaamse Milieumaatschappij voor de
subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen
voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het
grondwater.

584.501,00

584.501,00

0,00

LBC LC054 6321

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan gemeenten ‐
Voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen, de bouw van
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg
van individuele waterzuiveringsinstallaties en de aanleg van private
waterzuiveringsinstallaties.

511.174.482,93

531.695.599,81

20.521.116,88

LBC LC055 6321

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan gemeenten ‐
Aanleg rioleringen (BVR 01.02.2002) en aanvullende bijdrage aan
gemeentebesturen voor de aanleg of verbetering van rioleringen
(BVR 31.03.1993).

9.194.799,02

6.311.936,58

‐2.882.862,44

LBC LC058 6350

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten aan overige lokale
overheden ‐ Niet verdeeld ‐ Drinkwater‐maatschappijen en
openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter

280.000,00

280.000,00

0,00
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bescherming van het grondwater (pro memorie).

LBC LC060 6533

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige kapitaaloverdrachten aan de
gewesten ‐ Realisatie noodzakelijke infrastructuur voor
waterzuivering voor de sanering bekken Zenne en Woluwe in de
Brusselse zone miv de werkings‐ en slibbehandelingskosten
(samenw.akk. 12.12.1990 tussen VR en BXL Hfdst. Reg. en bijakte
06.07.1999).

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

LBC LC061 7320

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringen en desinvesteringen ( niet
verdeeld) ‐ Diverse kapitaaluitgaven (pro memorie).

614.035,78

614.035,78

0,00

LBC LC067 6141

LNE DAB MIN FONFS ‐ Kapitaaloverschrijdingen binnen eenzelfde
institutionele groep ‐ Investerings‐bijdragen aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ Overdrachten in het kader van het
operationeel waterbeheer.

1.936.000,00

1.936.000,00

0,00

subtotaal

532.633.779,88

549.904.332,05

17.270.552,17

LBC LC014 3132

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige exploitatiesubsidies aan andere
producenten dan overheidsbedrijven ‐ Afbouw veehouderij (decreet
9 maart 2001).

10.894.500,00

10.894.500,00

0,00

LBC LC016 3132

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige exploitatiesubsidies aan andere
producenten dan overheidsbedrijven ‐ Vergoedingen (inclusief
beheersovereenkomsten) ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen
in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en ingevolge
het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen met ten
dele cofinanciering.

40.023.413,19

68.783.742,94

28.760.329,75

LBC LC074 3132

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige exploitatiesubsidies aan andere
producenten dan overheidsbedrijven ‐ In het kader van flankerende
maatregelen MAP aan praktijkcentra, watergroeperingen en andere
actoren.

0,00

516.540,10

516.540,10

LBC LC027 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Cofinanciering Vlaams Gewest voor
plattelandsprojecten en leadergroepen ingevolge het plattelands‐
ontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen.

0,00

0,00

0,00

LBC LC028 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Projectsubsidies in het kader van
geïntegreerd plattelandsbeleid voor Vlaanderen.

274.772,38

90.505,58

‐184.266,80

LBC LC033 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep ‐ Aan administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ EVA Vlaamse Landmaatschappij voor gebruikersschade.

280.797,00

1.344.797,00

1.064.000,00

LBC LC034 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep ‐ Aan administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ EVA Vlaamse Landmaatschappij voor plattelandsbeleid.

1.113.504,45

440.232,17

‐673.272,28

LBC LC065 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep ‐ Aan administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ EVA Vlaamse Landmaatschappij kapitaalschade (pro
memorie).

0,00

3.004,46

3.004,46

LBC LC073 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep ‐ Aan EVA VLM ‐ Uitgaven in het kader van het
MAP (onderzoeken).

0,00

775.009,63

775.009,63

LBC LC042 4340

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s van de
lokale overheden ‐ Cofinanciering Vlaams Gewest voor

57.096,44

0,00

‐57.096,44

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
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LBC LC043 4340

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s van de
lokale overheden ‐ Projectsubsidies in het kader van geïntegreerd
plattelandsbeleid voor Vlaanderen.

218.495,44

145.460,97

‐73.034,47

LBC LC050 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde
institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ VLM voor grondverwervingen
buffergebieden.

4.623.742,09

4.123.742,09

‐500.000,00

LBC LC075 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaalsoverdrachten binnen een
institutionele groep ‐ Aan administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ EVA Vlaamse Landmaatschappij voor de aankoop van
gronden voor volkstuinparken.

0,00

105.000,00

105.000,00

57.486.320,99

87.222.534,94

29.736.213,95

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan privébedrijven ‐
Verbintenissen ten opzichte van de N.V. Vlaamse Milieuholding (pro
memorie).

0,00

0,00

0,00

subtotaal

0,00

0,00

0,00

subtotaal

NV Vlaamse Milieuholding (VMH)
LBC LC045 5112

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
LBC LC001 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Uitgaven van de afdeling
Internationaal Milieubeleid en uitgaven met betrekking tot de
supra‐ en internationaal milieubeleid en ontwikkelings‐
samenwerking.

188.050,22

229.145,30

41.095,08

LBC LC002 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Uitgaven (in verband met
studies en projecten) met betrekking tot de uitvoering van het
Milieubeleidsplan 1997‐2002 en het Milieujaarprogramma 2003.

1.312.239,16

1.255.118,64

‐57.120,52

LBC LC003 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Opstellen en publiceren
van het milieubeleidsplan en in verband met de
samenwerkingsovereenkomsten lokale overheden.

355.462,67

310.009,24

‐45.453,43

LBC LC006 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Thema‐overschrijdende
initiatieven en strategisch wetenschappelijk onderzoek en met
betrekking tot toekomstgericht en innovatief werken.

2.041.748,07

2.044.560,08

2.812,01

LBC LC007 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Natuur‐ en
milieueducatie, natuurtechnische milieubouw, doelgroepenbeleid
en informatie en sensibilisering.

1.148.848,12

1.079.407,47

‐69.440,65

LBC LC008 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Lucht‐ en hinderthema's.

2.166.209,64

1.628.729,76

‐537.479,88

LBC LC009 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Secretariaat‐generaal.

479.319,96

516.895,99

37.576,03

LBC LC072 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐
Milieuvergunningendatabank).

(o.a.

0,00

703.890,21

703.890,21

LBC LC017 3200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten, die geen
exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen ‐

0,00

0,00

0,00

Ontwikkeling

databanken
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Schaderegeling in uitvoering van het Milieu‐schadedecreet.

LBC LC018 3200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten, die geen
exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen ‐
Supra‐ en internationaal milieubeleid en ontwikkelings‐
samenwerking.

83.894,40

43.859,40

‐40.035,00

LBC LC066 3200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van gezinnen ‐ Milieu‐ en natuurverenigingen (decreet van
29 april 1991 tot instelling van een milieu‐ en natuurraad van
Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de
erkenning en subsidiering van de milieu‐ en natuurvereniging.

650.000,00

643.010,72

‐6.989,28

LBC LC076 3200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Schadevergoedingen aan derden die
moeten worden vergoed krachtens een vonnis, arrest of minnelijke
schikking.

0,00

0,00

0,00

LBC LC019 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Milieu‐ en natuurverenigingen (decreet
van 29 april 1991 tot instelling van een Milieu‐ en Natuurraad van
Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de
erkenning en de subsidiëring van de milieu‐ en natuurvereniging).

1.875.111,22

1.692.631,83

‐182.479,39

LBC LC020 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Privaatrechtelijke rechtspersonen en
natuurlijke personen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen
(decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de VLM).

714.266,46

747.879,79

33.613,33

LBC LC021 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Supra‐ en internationaal milieubeleid en
ontwikkelingssamenwerking.

834.360,68

972.234,17

137.873,49

LBC LC022 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten ‐ Informatie,
sensibilisering, natuur‐ en milieueducatie, en natuurtechn.
milieubouw o.m. proj. Vlaamse sociale partners en aan de Bond
Beter Leefmilieu voor proj. Milieukoopwijzer en voor proj. rond
draagvlakverbreding landbouw en milieu.

720.929,87

811.370,32

90.440,45

LBC LC023 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Projectsubsidies inzake duurzaam
milieu‐ en natuurbeleid (milieu‐projectenfonds) onder meer
projecten van de Vlaamse sociale partners.

1.222.400,72

1.017.654,27

‐204.746,45

LBC LC024 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Aan particulieren voor de aankoop van
roetfilters.

3.353.006,70

3.317.427,80

‐35.578,90

LBC LC026 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Duurzaam bouwen.

11.000,00

11.000,00

0,00

LBC LC029 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Uitvoering van het Milieubeleidsplan
1997‐2002 en het Milieujaarprogramma 2003.

1.034.089,16

1.034.089,16

0,00

LBC LC030 3510

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan het buitenland ‐
Aan EU‐instellingen ‐ Supra‐ en internationaal milieubeleid en
ontwikkelingssamenwerking.

216.600,88

207.570,88

‐9.030,00

LBC LC031 4100

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep ‐ Niet verdeeld ‐ Supra‐ en internationaal
milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking.

31.351,50

90.804,00

59.452,50

LBC LC032 4140

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep ‐ Aan administratieve openbare instellingen
(AOI) ‐ Aanvullende dotatie Aquafin voor het Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen.

0,00

0,00

0,00
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LBC LC039 4312

LNE DAB MINA FONDS ‐ Specifieke bijdragen ‐ Aan provincies ‐
Milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het
Vlaamse Gewest.

8.669.229,09

8.671.924,59

2.695,50

LBC LC040 4322

LNE DAB MINA FONDS ‐ Specifieke bijdragen ‐ Aan gemeenten ‐
Milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het
Vlaamse Gewest.

51.463.477,30

46.260.872,61

‐5.202.604,69

LBC LC044 4351

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene bijdragen ‐ Aan overige lokale
overheden ‐ Openbare waterdistributie‐netwerken.

0,00

0,00

0,00

LBC LC064 7422

LNE DAB MINAFONDS ‐ Verwerving van overig materieel –
Milieubeleidsplan.

18.208,43

0,00

‐18.208,43

LBC LC049 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde
institutionele groep ‐ Technische uitgaven met betrekking tot de
toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van
landeigendommen, eventueel door toekenning van voorschotten ‐
Overdracht aan VLM.

11.857.873,21

12.482.175,55

624.302,34

LBC LC052 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde
institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ HermesFonds met het oog op de
subsidiëring van roetfilters.

0,00

0,00

0,00

LBC LC057 6332

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige kapitaaloverdrachten aan
provincies en gemeenten ‐ Niet verdeeld ‐ Subs. aan provincies,
gemeenten, polders, wateringen, ruilverkavelingscomités en door
de
Vlaamse
Regering
aangewezen
publiekrechtelijke
rechtspersonen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen
(decr. van 21.12. 1988 houdende inrichting VLM).

1.618.583,10

1.891.763,75

273.180,65

LBC LC062 7111

LNE DAB MINA FONDS ‐ Aankoop van gronden binnen het
overheidssector ‐ Verwerving patrimonium in uitvoering van het
Milieubeleidsplan 1997‐2002 en het Milieujaarprogramma 2003.

1.738.610,54

1.674.419,34

‐64.191,20

LBC LC063 7200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Nieuwbouw van gebouwen ‐ Bouw en
uitrusting van natuur‐ en milieu‐educatieve centra en met
betrekking tot natuurtechnische milieubouw.

2.835.783,11

1.590.897,86

‐1.244.885,25

subtotaal

96.640.654,21

90.929.342,73

‐5.711.311,48

LNE DAB MINA FONDS ‐ Over te dragen overschot van het boekjaar.

0,00

0,00

0,00

subtotaal

0,00

0,00

0,00

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Studies, projecten en
beheersovereenkomsten in het kader van het natuurbehoud, ‐
beheer en ‐ontwikkeling (decreet van 21 oktober 1997 betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) (pro memorie).

2.126.984,59

1.650.908,29

‐476.076,30

LBC LD002 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Studies en projecten in
het kader van het bosbeheer, natuurbehoud, ‐ beheer en ‐
ontwikkeling, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de
vogelbescherming (inclusief uitgaven met EU cofinanciering).

7.772.567,24

7.804.641,78

32.074,54

LBC LD003 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Patrimonium onder het
beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (EU cofinanciering).

13.297.962,47

11.538.100,76

‐1.759.861,71

DAB MinaFonds
LBC LB001 0322

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

LBC LD001 1211
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LDC LD004 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Patrimonium onder het
beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (partim Natuur)
inclusief uitgaven met EU cofinanciering (pro memorie).

688.897,90

1.174.197,93

485.300,03

LBC LD005 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Organisatie van het
jachtexamen.

103.520,00

197.568,04

94.048,04

LBC LD006 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Vlaams
Impulsprogramma Natuurontwikkeling (besluit van de Vlaamse
Regering van 8 februari 1995).

159.383,55

152.249,17

‐7.134,38

LBC LD007 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Informatie, educatie,
sensibilisering en internationale samenwerking.

205.071,62

152.614,06

‐52.457,56

LBC LD008 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Vlaams Fonds Tropisch
Bos.

80.451,56

44.208,59

‐36.242,97

LBC LD009 1211

LNE DAB MINA FONDS ‐ Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) ‐ Terugbetalingen i.k.v
artikel 90 bis van het bosdecreet van 1990 en terugbetalingen in het
kader van het Jachtdecreet van 24 juli 1991.

0,00

0,00

0,00

LBC LD010 3200

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten, die geen
exploitatiesubsidies ‐ Uiteenlopende actoren voor het natuur‐, bos‐
en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor
kansengroepen.

6.154.249,45

6.123.526,94

‐30.722,51

LBC LD011 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Verbetering en instandhouding van de
natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu).

3.477.729,74

2.719.602,06

‐758.127,68

LBC LD012 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Vlaams Fonds Tropisch Bos.

407.239,06

438.373,56

31.134,50

LBC LD013 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Bosbeheer, de groenvoorziening, de
visserij, de jacht en de vogelbescherming en aan
wildbeheereenheden.

1.308.741,57

1.202.478,69

‐106.262,88

LBC LD014 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ vzw Fair Timber voor de ondersteuning
aan lokale overheden op vlak van duurzaam geëxploiteerd hout in
het kader van de samenwerkingsovereenkomst (2008‐2013).

0,00

0,00

0,00

LBC LD015 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Groen in de stad: ondersteuning van
voorbeeldstellende projecten van particulieren en verenigingen ter
vergroening van de stad.

470.610,40

491.381,50

20.771,10

LBC LD016 3300

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ vzw Natuurvereniging Den Bunt voor het
organiseren van bosklassen in het boshuis te Ravels.

31.135,67

16.670,07

‐14.465,60

LBC LD018 3441

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige uitkeringen aan gezinnen als
verbruikers ‐ Geldelijke uitkeringen ‐ Schadevergoedingen in het
kader van artikel 25 van het Jachtdecreet.

47.460,38

10.328,96

‐37.131,42

LBC LD019 3442

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige uitkeringen aan gezinnen als
verbruikers ‐ Uitkeringen in natura ‐Schaderegeling in uitvoering van

449.999,97

50.620,95

‐399.379,02
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het duinendecreet van 14 juli 1993.

LBC LD020 3510

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten aan het buitenland ‐
Aan EU‐instellingen ‐ Supra‐ en internationaal natuurbeleid.

7.500,00

0,00

‐7.500,00

LBC LD017 4170

LNE DAB MINA FONDS ‐ Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde
institutionele groep ‐ Aan andere eenzelfde institutionele groep ‐
Aan andere eenheden van de overheid ‐ aan OCC‐ANB ten behoeve
van werking Inverde.

0,00

0,00

0,00

LBC LD021 5210

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Natuurverenigingen voor de verwerving
van natuurgebieden.

3.305.688,55

889.119,59

‐2.416.568,96

LBC LD022 5210

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan vzw’s ten
behoeve van de gezinnen ‐ Verbetering van de natuurkwaliteit in de
open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu).

759.036,69

904.080,33

145.043,64

LBC LD023 5310

LNE DAB MINA FONDS ‐ Investeringsbijdragen aan gezinnen ‐
Bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de
vogelbescherming (o.a. subsidies voor de bebossing van
landbouwgronden).

2.660.915,55

2.575.512,32

‐85.403,23

LBC LD024 5320

LNE DAB MINA FONDS ‐ Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen
‐ Verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden
(duinendecreet van 14 juli 1993).

11.406.189,68

8.745.548,74

‐2.660.640,94

LBC LD025 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde
institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ Verwerving van het patrimonium
onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos door
voorkooprecht in uitvoering van het natuurdecreet (21 oktober
1997) inclusief uitgaven met EU cofinanciering ‐ Bestemd voor VLM.

13,82

0,00

‐13,82

LBC LD027 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde
institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ Uitgaven i.v.m. de verwerving en het
beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van het
Agentschap voor Natuur en Bos (partim Natuur miv de
investeringsuitgaven m.b.t. de bijhorende inrichtingen en (EU‐
cofinanciering).

0,00

0,00

0,00

LBC LD029 6141

LNE DAB MINA FONDS ‐ Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde
institutionele groep ‐ Investeringsbijdragen aan administratieve
openbare instellingen (AOI) ‐ Projectsgewijze overdracht door en
vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos bestemd voor de VLM
voor de uitoefening van het voorkooprecht en de koopplichten, de
werking van de grondenbank, inclusief uitgaven met EU‐
cofinanciering.

2.000.000,00

2.025.586,78

25.586,78

LBC LD026 7100

LNE DAB MINA FONDS ‐ Aankoop gronden en gebouwen in het
binnenland ‐ Niet verdeeld ‐ De verwerving en het beheer van
patrimonium onder de bevoegdheid van het Agentschap voor
Natuur en Bos, miv van de investeringsuitgaven m.b.t. de
bijhorende inrichtingen en constructies (EU‐cofinanciering).

105.855.665,75

107.998.896,18

2.143.230,43

LBC LD028 7100

LNE DAB MINA FONDS ‐ Aankoop van gronden en gebouwen in het
binnenland ‐ Niet verdeeld ‐ Compensatie van het bosbehoud in
toepassing van artikel 90 bis van het bosdecreet van 1990.

521.511,36

518.921,89

‐2.589,47

LDC LD030 7100

LNE DAB MINA FONDS ‐ Verwerving en het beheer van patrimonium
onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos.

143.442,01

47.759,16

‐95.682,85

LDC LD031 7422

LNE DAB MINA FONDS ‐ Verwerving van overig materieel ‐ (via
vereffenaar kort) machines en vervoermiddelen.

0,00

73.151,00

73.151,00
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LBC LD032 7422

LNE DAB MINA FONDS ‐ Verwerving van materieel ‐ Machines en
vervoermiddelen.

0,00

445.720,20

445.720,20

Subtotaal

163.441.968,58

157.991.767,54

‐5.450.201,04

Totaal encours

970.545.945,54

1.003.346.777,43

32.800.831,89

100

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Koning Albert II - laan 20 bus 8 - 1000 Brussel
Telefoon: 02 553 80 11 - Fax: 02 553 80 05 - info@lne.be - www.lne.be

