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BELEIDSDOMEIN G 
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 

Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro) 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin BO 2015 
Beleidskredieten = 10.391.314
Betaalkredieten = 10.421.358

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro) 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin BO 2015 
Vastleggingskredieten (VAK) + 10.209.046
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) + 2.746
    Correcties voor:    
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0
Dotaties aan instellingen behorende tot de 
consolidatiekring & correcties - 2.610.094
TOTAAL = 7.601.698

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro) 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin BO 2015 
Vereffeningskredieten (VEK) + 10.213.105
Variabele kredieten (VRK) + 1.396
    Correcties voor:     
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0
Dotaties aan instellingen behorende tot de 
consolidatiekring & correcties - 2.610.094
TOTAAL = 7.604.407
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Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  BO 2015  
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde     
Gesplitste vastleggingskredieten + 631.726
    Correcties voor:     
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te 
consolideren instellingen - 0
Interne verrichtingen - 31.915
SUBTOTAAL 599.811
     
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde    
Vereffeningskredieten + 2.259.530
    Correcties voor:     
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 65
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 124
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te 
consolideren instellingen - 0
Interne verrichtingen - 68.969
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - 
Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten + -567
SUBTOTAAL = 2.189.805

TOTAAL = 2.789.616

Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin BO 2015 
Vereffeningskredieten + 2.962.898
    Correcties voor:     
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 65
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 124
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te 
consolideren instellingen - 0
Interne verrichtingen - 145.758
TOTAAL = 2.816.951
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DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S  

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT  

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 2.659 55 0 
BO 2015 2.777 51 0 

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 14.641 14.640 55 0 
BO 2015 51.161 51.160 51 0 

PROGRAMMA A – IVA ZORGINSPECTIE 

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 0 0 
BO 2015 0 0 0 

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 6.806 6.973 0 0 
BO 2015 6.693 6.809 0 0 

PROGRAMMA A – IVA JONGERENWELZIJN 

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 0 0 
BO 2015 0 0 0 

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 68.022 68.634 0 0 
BO 2015 73.222 73.212 0 0 
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PROGRAMMA A – IVA ZORG EN GEZONDHEID 

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 0 0 
BO 2015 0 0 0 

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 13.875 13.875 0 0 
BO 2015 22.481 22.481 0 0 

PROGRAMMA B - PROVISIES 

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 0 0 
BO 2015 0 0 0 

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 8.791 9.141 0 0 
BO 2015 0 0 0 0 

PROGRAMMA C – OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN 
CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN 
TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, 
BEHOED OF HERSTELD WORDEN 

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 150 0 0 
BO 2015 150 0 0 

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 145.846 147.202 0 0 
BO 2015 214.694 216.168 0 0 
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PROGRAMMA D - OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN 
CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN 
DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, 
BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN 

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 1.750 17.908 0 
BO 2015 1.500 2.695 0 

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 860.971 851.056 17.908 0 
BO 2015 3.551.873 3.554.372 1.345 0 

PROGRAMMA E –ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE 
GROEIEN 

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 0 0 
BO 2015 0 0 0 

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 379.168 379.419 0 7.436 
BO 2015 384.205 384.186 0 9.237 

PROGRAMMA F –VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS 
OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN GEVEN 

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 0 0 
BO 2015 0 0 0 

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 525.024 525.024 0 0 
BO 2015 4.125.395 4.125.395 0 0 
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PROGRAMMA G –DE PARTICIPATIE, INTEGRATIE EN GELIJKHEID VAN 
KANSEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP BEVORDEREN IN ALLE 
DOMEINEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN 

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 0 0 
BO 2015 0 0 0 

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 1.411.628 1.411.628 0 0 
BO 2015 1.426.346 1.426.346 0 0 

PROGRAMMA H –DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-
MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN 
LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGEN 

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 0 0 
BO 2015 0 0 0 

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 216.320 216.320 0 0 
BO 2015 124.577 124.577 0 0 

PROGRAMMA I –ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE TOEGANKELIJKE 
EN BETAALBARE INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORG- EN 
DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN PERSOONSGEBONDEN 
AANGELEGENHEDEN 

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 0 0 
BO 2015 0 0 0 

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 221.070 221.070 0 21.783 
BO 2015 228.399 228.399 0 0 
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DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 

A. DEPARTEMENT 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

1.1. Ontvangstenartikelen  

GB0-9GADAZZ-OW- ontvangsten werking en toelagen 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 2.659 0 0
BO 2015 2.777 0 0

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor ontvangsten met betrekking tot de 
werking van het ministerie WVG. 

Het betreft in hoofdzaak de betaling van premies voor gesco’s en sociale maribel.  
De ontvangsten stijgen ten gevolge van enerzijds een verhoging van de subsidie 
per arbeidsplaats (+14k euro) en anderzijds ten gevolge van een uitbreiding met 
2 arbeidsplaatsen bij het Agentschap Jongerenwelzijn (+64k euro).  De 
verwachte ontvangst bedraagt dan 2.732k euro. 

Daarnaast gaat het om eventuele ontvangsten als gevolg van terugstortingen van 
lonen, uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen (voor loonverlies als gevolg 
van arbeidsongevallen) en diverse ontvangsten.  Deze ontvangsten worden 
geraamd op 5k euro. 

Tot slot is er een eenmalige ontvangst van 40k euro vanwege de Duitstalige 
Gemeenschap.  In het kader van een samenwerkingsprotocol tussen de 
Duitstalige en de Vlaamse Gemeenschap zal het Agentschap Zorginspectie 2 
ziekenhuizen in de Duitstalige Gemeenschap inspecteren.  Het Agentschap 
ontvangt hiervoor een vergoeding van 40k euro. 

GB0-9GADTZZ-OW- ontvangsten werking en toelagen 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 55 0
BO 2015 0 51 0

In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van 
de diensten van de Vlaamse regering die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald 
door het ministerie WVG en worden deze vervolgens terugbetaald aan het 
ministerie. Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 
december 2006, in voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de 
aalmoezeniers en moreel consulenten tewerkgesteld bij de EVA’s OPZC Geel en 
Rekem. Het departement ontvangt van beide instellingen een bedrag dat de 
kosten voor salarissen en toelagen compenseert. 

De ontvangsten worden geraamd op basis van de meest recente 
tewerkstellingsgegevens.  Dit leidt tot een daling van de ontvangsten met 4k 
euro.
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GB0-9GCDAAA-OW- ontvangsten werking en toelagen - beleidsontwikkeling en 
-ondersteuning 

(in duizend euro) 
ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 0 0
BO 2015 0 0 0

Uitzonderlijk heeft het beleidsdomein ontvangsten die niet elders kunnen 
aangerekend worden. Het betreft diverse, uitzonderlijke of eenmalige 
ontvangsten. 

GB0-9GCDTAA-OW- ontvangsten werking en toelagen - beleidsontwikkeling en 
-ondersteuning 

(in duizend euro) 
ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 0 0
BO 2015 0 0 0

Het begrotingsartikel wordt gebruikt voor enerzijds de ontvangst van middelen 
i.v.m. wetenschappelijk onderzoek waarbij externe partners voor cofinanciering 
zorgen en anderzijds ontvangsten i.v.m. de aanmaak en de verspreiding van 
publicaties.  

Er worden voor 2015 geen ontvangsten geraamd. 

GB0-9GCDAAD-OW- ontvangsten werking en toelagen - welzijnswerk 
(in duizend euro) 

ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 150 0 0
BO 2015 150 0 0

Niet alle uitgekeerde subsidies worden telkens volledig aangewend en/of 
verantwoord.  Als gevolg hiervan is de terugvordering van ten onrechte 
uitbetaalde voorschotten noodzakelijk.  Dit begrotingsartikel omvat alle 
terugbetalingen van toelagen welke door het Departement WVG werden 
toegekend.

1.2. Uitgavenartikelen  

GB0-1GAD2AY-IS - interne stromen - SAR Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 427 427 0 0 
BO 2015 428 428 0 0 

Voor ieder beleidsdomein werd een Strategische Adviesraad opgericht.  Teneinde 
in de werking van de Strategische Adviesraad te voorzien wordt een dotatie in de 
begroting ingeschreven.  Hiermee worden het personeel en de werkingskosten 
betaald.
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De Sociaal Economische Raad van Vlaanderen treedt op als Strategische 
Adviesraad voor het beleidsdomein WVG.  Een gedetailleerd overzicht van de 
begroting van de Strategische Adviesraad is terug te vinden in de begroting van 
de SERV. 

De dotatie aan de SERV wordt aangepast in functie van de evolutie van de index. 

GB0-1GAD2ZZ-LO - lonen 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 12.797 12.797 0 0 
BO 2015 43.173 43.173 0 0 

Vanuit dit begrotingsartikel worden de wedden, de toelagen en de voordelen in 
natura van de personeelsleden van het departement WVG betaald. 

In het kader van de verdere ontwikkeling van de Integrale Jeugdhulp worden 3 
personeelsleden van het Departement WVG overgedragen naar het IVA 
Jongerenwelzijn.  Als gevolg hiervan wordt een krediet van 241k euro 
overgedragen naar begrotingsartikel GD0-1GAD2ZZ-LO. 

Een aantal taken van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
met betrekking tot het personeelsbeheer worden vanaf 2015 overgenomen door 
het Departement WVG.  Als gevolg hiervan worden 3 personeelsleden 
overgeheveld.  Dit resulteert in een overdracht van 118k euro van 
begrotingsartikel GB0-1GGD2AY-IS. 

Als gevolg van generieke besparingen op de lonen in het kader van de 
vermindering van het aantal personeelsleden wordt het budget verminderd. 
Voorts stijgt het budget ten gevolge van de evolutie van de anciënniteit. 

Daarnaast wordt het budget ook aangepast aan de gevolgen van de 
implementatie van de 6de staatshervorming.  In het kader daarvan wordt het 
personeel van de Justitiehuizen en van het Nationaal Centrum voor Elektronisch 
Toezicht overgeheveld van de FOD Justitie naar het Departement WVG.  Het 
betreft ongeveer 575 VTE.  Hiervoor wordt een budget voorzien van 30.654k 
euro.

GB0-1GAD4ZZ-LO - lonen 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 0 0 55 0 
BO 2015 0 0 51 0 

In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van 
de diensten van de Vlaamse regering die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald 
door het ministerie WVG en worden deze vervolgens terugbetaald aan het 
ministerie. Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 
december 2006, in voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de 
aalmoezeniers en moreel consulenten tewerkgesteld bij de EVA’s OPZC Geel en 
Rekem.
Het budget wordt aangepast in functie van de verwachte uitgaven in 2015. 
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GB0-1GAD2ZZ-WT - werking en toelagen 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 1.417 1.416 0 0 
BO 2015 7.560 7.559 0 0 

Dit begrotingsartikel voorziet in de werkingsmiddelen van het Departement, 
zowel voor de dagelijkse werking als voor het beschikbaar houden, het 
onderhouden en herstellen van de bestaande ICT-omgeving. 

Het krediet wordt aangepast in functie van de evolutie van de index en in functie 
van de generieke besparingen op apparaat. 

Om de werkingskosten van de vanuit het VAPH overgedragen personeelsleden te 
financieren wordt het budget verhoogd met 13k euro, afkomstig uit 
begrotingsartikel GB0-1GGD2AY-IS. 

Daarnaast wordt het budget ook hier aangepast aan de gevolgen van de 
implementatie van de 6de staatshervorming.  In het kader daarvan wordt het 
personeel van de Justitiehuizen en van het Nationaal Centrum voor Elektronisch 
Toezicht overgeheveld van de FOD Justitie naar het Departement WVG.  Voor de 
werkingskosten van het overgehevelde personeel wordt een budget voorzien van 
3.500k euro. Voor hun huisvesting wordt een budget van 2.782k euro voorzien. 

GB0-1GBD2AE-PR - provisies - Vlaams Intersectoraal Akkoord 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 7.293 7.293 0 0 
BO 2015 0 0 0 0 

Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor de uitvoering van het Vlaams 
intersectoraal akkoord voor de social/non-profitsector.  Tijdens de uitvoering van 
het akkoord worden de kredieten jaarlijks toegevoegd aan alle relevante 
begrotingsartikels. 

Aangezien alle akkoorden werden uitgevoerd, zijn alle bijkomende middelen 
verspreid over de begroting en wordt geen nieuw krediet meer voorzien. 

GB0-1GBD2ZZ-PR - provisies 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 1.498 1.848 0 0 
BO 2015 0 0 0 0 

Dit artikel betreft een provisie voor de uitvoering van specifieke projecten. 
Aangezien alle middelen structureel verspreid werden over de begroting, komt dit 
budget vanaf 2015 op 0 te staan. 

GB0-1GCD2AA-WT - werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -
ondersteuning 

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 1.584 2.153 0 0 
BO 2015 2.106 2.673 0 0 
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Het Departement WVG ondersteunt het beleid van de Vlaamse minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door kwaliteitsvolle communicatie. De 
communicatie gebeurt enerzijds rechtstreeks met de burger, anderzijds via of 
met allerlei intermediairs, zoals verantwoordelijken in organisaties en 
voorzieningen, hulpverleners, vertegenwoordigers van het middenveld, ... Het 
Departement coördineert daarnaast het communicatiebeleid van het 
beleidsdomein, stelt communicatieplanning op en geeft advies terzake.  

Het communicatiebudget bedraagt 140k euro en wordt aangewend voor 
communicatie-initiatieven van het Departement WVG zelf, evenals voor 
communicatie-initiatieven waarbij meerdere entiteiten van het beleidsdomein 
WVG betrokken zijn. Het Departement WVG speelt daarbij een coördinerende rol, 
wat de eenduidigheid en de impact van de communicatie bevordert.  

Het Departement WVG organiseert studiedagen, seminaries, congressen,… of 
neemt eraan deel met het oog op het uitwisselen van informatie onder meer over 
beleidsontwikkelingen. Hiervoor is een budget voorzien van 111k euro. 

Tevens wordt door diverse adviesraden bijgedragen aan de ontwikkeling en 
evaluatie van het beleid.  In dit verband zorgt het Departement voor de 
organisatie van de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers en van de technische 
commissie brandveiligheid.  De werkingskosten hiervoor bedragen 35k euro.  

Daarnaast staat het Departement ook in voor de subsidiëring van de Vlaamse 
Ouderenraad (475k euro). 

Het Departement WVG coördineert studies en wetenschappelijke onderzoeken en 
volgt de beheersovereenkomst met het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek op.  
Hiervoor wordt een budget voorzien van respectievelijk 118k euro en 329k euro. 

Verder wordt 245k euro voorzien voor de subsidiëring van het Kwaliteitscentrum 
voor Diagnostiek. 

De internationale context wordt ook vanuit het WVG gecoördineerd voor het 
beleidsdomein WVG. Zo ondersteunt het departement de vzw Kenniscentrum 
sociaal Europa met een subsidie van 41k euro om te komen tot een stimulerende 
en sensibiliserende actie naar de Europese werkelijkheid.  Daarnaast wordt ook 
12k euro voorzien voor lidmaatschap van internationale organisaties. 

Tot slot worden op dit artikel ook kredieten voorzien voor de ontwikkeling van het 
beleid inzake Flanders’ Care.  Hiervoor is een budget van 600k euro uitgetrokken. 

Het budget wordt aangepast aan de evolutie van de index, de opgelegde 
besparingen, en tot slot verhoogd met 600k euro omwille van de overheveling 
van het budget voorzien voor Flanders’ Care (afkomstig van de provisie onder 
begrotingsartikel GB0-1GBD2ZZ-PR).  Tot slot wordt het VEK aangepast aan de 
behoefte aan betaalkredieten. 

GB0-1GCD4AA-WT - werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -
ondersteuning 

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 0 0 0 0 
BO 2015 0 0 0 0 
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Het begrotingsartikel wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek waarbij 
externe partners voor cofinanciering zorgen. Er zijn momenteel geen 
onderzoeksprojecten lopende noch gepland zodat geen nieuwe uitgaven worden 
voorzien.

GB0-1GCD2AB-WT - werking en toelagen - armoedebestrijding en 
samenlevingsopbouw 

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 14.978 14.978 0 0 
BO 2015 14.759 14.759 0 0 

Met de middelen binnen dit artikel wordt uitvoering gegeven aan drie decreten. 
Ten eerste aan het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en 
subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk. Ten tweede aan het decreet 
van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding. Ten slotte aan het 
decreet van 24 juli 1996 houdende de regeling tot erkenning en subsidiëring van 
de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams 
Centrum Schuldenlast. 

De meerjarenplannen 2009-2015 van de 9 instituten voor samenlevingsopbouw 
(maatschappelijk opbouwwerk) werden in 2010 goedgekeurd, en worden vanaf 
2011 uitgevoerd. Hierin worden strategische en operationele doelstellingen 
geformuleerd, met effecten en te ondernemen acties.De projecten spitsen zich 
toe op de realisatie van sociale grondrechten en de aanpak van 
leefbaarheidsproblemen in achtergestelde buurten en streken. Er wordt ook 
uitdrukkelijk ingezet op afstemming en samenwerking met de centra voor 
algemeen welzijnswerk en de verenigingen waar armen het woord nemen.  

De verenigingen waar armen het woord nemen zijn verenigingen die als doel 
hebben bij te dragen tot de armoedebestrijding vanuit de eigen ervaring. Dit 
gebeurt via de realisatie van een proces, gekenmerkt door zes doelstellingen. 
Deze doelstellingen zijn: armen blijven zoeken, armen samenbrengen in groep, 
armen het woord geven, werken aan de maatschappelijke emancipatie van 
armen, werken aan maatschappelijke structuren en vormingsactiviteiten en de 
maatschappelijke dialoog organiseren. De regelgeving van de erkenning en 
subsidiëring werd geëvalueerd en gewijzigd. Ook de ondersteuningsstructuur 
voor de verenigingen, het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het 
woord nemen, ontvangt een werkingssubsidie. 

Ook vzw De Link ontvangt een werkingssubsidie. Deze vzw is een erkende 
organisatie voor de opleiding van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale 
uitsluiting. 

Binnen dit artikel zijn verder kredieten opgenomen voor een subsidie aan de 
Karel De Grote Hogeschool voor het initiatief Bind-Kracht.  

Daarnaast zijn er ook nog middelen beschikbaar voor experimentele, aanvullende 
of vernieuwende projecten in de armoedebestrijding. 

Ten slotte wordt een subsidie toegekend aan Caritas Catholica Vlaanderen vzw 
voor de werking rond armoedebestrijding en vrijwilligerswerk. 

Dit begrotingsartikel omvat daarnaast ook de kredieten voor schuldhulpverlening. 
Er is een subsidie opgenomen voor de vzw Vlaams Centrum Schuldenlast. Het 
Vlaams Centrum Schuldenlast zorgt voor vorming, opleiding en bijscholing van de 
schuldbemiddelaars en ondersteuning van de erkende instellingen voor 
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schuldbemiddeling. Daarnaast bouwt het een kennis- en onderzoekscentrum over 
schuldoverlast uit. Het opnemen van een preventie- en educatiefunctie en het 
stimuleren van de methodiekontwikkeling van de schuldbemiddeling zijn de 
andere taken van het centrum. 

Het budget wijzigt ten eerste omwille van een kredietoverdracht van 13k euro 
voor de VIA-middelen voor vzw ’t Lampeke en vzw Welzijnsschakels naar 
begrotingsartikel HB0-1HCX2AF-WT. Deze twee verenigingen zijn erkend als 
vereniging waar armen het woord nemen, maar hebben eveneens, en zelfs 
overwegend, een erkenning in het beleidsdomein CJSM. Daarom worden de VIA-
middelen die betrekking hebben op deze erkenning en de gesco’s en sociale 
maribel die erbij horen overgedragen naar het beleidsdomein CJSM. 

Het budget wordt bovendien verhoogd met 18k euro overheveling vanuit de VIA 
provisie. 

Tot slot wordt het budget aangepast aan de evolutie van de index en de 
opgelegde besparingen. 

GB0-1GCD2AC-WT - werking en toelagen - vrijwilligerswerk 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 1.629 1.629 0 0 
BO 2015 1.611 1.611 0 0 

Het krediet wordt besteed aan subsidies aan de erkende autonome 
vrijwilligersorganisaties. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het decreet van 3 
april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in de welzijns- en 
gezondheidssector en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 
tot uitvoering van dit decreet.  

Binnen dit begrotingsartikel is ook een subsidie opgenomen voor vzw Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit steunpunt heeft de sensibilisering en brede 
promotie van vrijwilligerswerk als opdracht. Daarnaast ontwikkelt de vzw en 
werkt ze mee aan initiatieven tot de verhoging van de erkenning en tot de 
verbetering van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. 
Ten slotte ondersteunt het Steunpunt vrijwilligersorganisaties en biedt een forum 
voor informatie- en ervaringsuitwisseling over de sectoren heen. 

Ook Het Punt te Brussel wordt gesubsidieerd.  Het steunpunt vrijwilligerswerk Het 
Punt Brussel moet in Brussel instaan voor het afstemmen van vraag en aanbod. 
Het moet een kruispunt zijn van informatie- en ervaringsuitwisseling en fungeren 
als aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties en overheden. Het verzorgt ook 
de promotie en sensibilisering van vrijwilligerswerk. Het moet op het lokaal en 
Brussels niveau de doelstellingen van de Vlaamse Regering mee helpen 
realiseren. 
Het budget wordt aangepast aan de evolutie van de index en aan de opgelegde 
besparingen.

GB0-1GCD2AD-WT - werking en toelagen - welzijnswerk 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 93.958 94.745 0 0 
BO 2015 93.928 93.928 0 0 
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In dit begrotingsartikel worden de middelen voor het beleid rond welzijnswerk 
opgenomen. Welzijnswerk is een brede term die het beleid omvat dat zich richt 
tot alle zorgvragers met een brede welzijnsvraag. De doelstelling is om te zorgen 
voor een gelijkwaardige participatie en evenwaardige kansen in de samenleving 
voor iedereen, in het bijzonder voor medemensen wier stem moeilijk wordt 
gehoord. Het welzijnswerk kan onderverdeeld worden in het Algemeen 
welzijnswerk, het Algemeen welzijnsbeleid, het Lokaal sociaal beleid en ten slotte 
het beleid dat de verbinding maakt tussen Wonen en Welzijn. 

Het algemeen welzijnswerk omvat al het nulde- en eerstelijnswelzijnswerk. Dit 
omvat de centra voor algemeen welzijnswerk, de centra voor teleonthaal, de 
opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers en de hulp- en dienstverlening 
aan gedetineerden. 

Conform het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk 
worden de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal 
erkend en gesubsidieerd.  

Ter ondersteuning van het beleid en de sector worden het Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk en de koepels Pluralistisch Overleg Welzijnswerk en Vereniging van 
Instellingen voor Welzijnswerk gesubsidieerd.  

Daarnaast worden aan diverse andere organisaties subsidies verleend met de 
kredieten van dit artikel, zoals het Trefpunt Zelfhulp, Home Fabiola, FARA vzw, 
de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, Lus vzw, B@bel vzw, Suggnomè vzw, ‘Slachtoffer in 
Beeld’. 

Op dit begrotingsartikel worden ook middelen opgenomen voor de uitvoering van 
het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden en voor andere uitgaven.Deze uitgaven zijn 
noodzakelijk om enerzijds het maatschappelijk draagvlak te vergroten en 
anderzijds de bereidheid tot medewerking van de direct betrokkenen met 
betrekking tot dit beleid te versterken.  

Op dit artikel worden ten slotte projecten voor algemeen welzijnsbeleid 
gesubsidieerd, projecten met de netto opbrengst van de winst van de Nationale 
Loterij en projecten op het kruispunt van wonen en welzijn. 

Op het artikel Welzijnswerk horen ook de kredieten voor initiatieven voor een 
betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. Voor de ondersteuning 
van deze opvang en begeleiding is een budget opgenomen voor de subsidiëring 
van Rondpunt vzw. 

Eind 2011 lanceerde de Vlaamse overheid een eerste oproep voor regionale 
projecten in de aanpak van schuldenlast. Vanaf 2014 worden reguliere subsidies 
toegekend onder de vorm van enveloppes aan 11 samenwerkingsverbanden. 
Er worden verschillende wijzigingen aangebracht aan dit begrotingsartikel. 
Vooreerst is er een overdracht van 81k euro van begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-
IS voor de overname van de afdeling Zonneheuvel van het CKG Den Boomgaard 
door CAW Oost-Vlaanderen met het oog op de realisatie van het hulpprogramma 
crisishulpverlening. 

Daarnaast wordt het budget aangepast aan de evolutie van de index en aan de 
opgelegde besparingen. 

Ten slotte wordt een krediet van 1.000k euro toegevoegd om nieuwe beleids-
initiatieven op het vlak van het welzijnswerk mogelijk te maken. Tevens wordt 
het VEK aangepast aan de behoefte aan betaalkredieten. 
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GB0-1GCD2AE-WT - werking en toelagen - Vlaams Intersectoraal Akkoord 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 26.263 26.263 0 0 
BO 2015 31.677 31.677 0 0 

Dit artikel is bedoeld voor subsidies in het kader van de uitvoering van het vierde 
Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profit 2011-2015 voor de 
private en de publieke sector (VIA-4). 

Op dit artikel is de jaarlijkse dotatie opgenomen voor de tweede pensioenpijler 
van VIA-3 voor de publieke sector en voor de tweede pensioenpijler van VIA-3 en 
VIA-4 voor de private sector. 

Een bedrag van 5.414k euro werd overgedragen van begrotingsartikel GB0-
1GBD2AE-PR voor de uitbetaling van deze middelen van VIA-3 en VIA-4. 

GB0-1GCC2AH-WT - werking en toelagen - coördinatie van het 
armoedebestrijdingsbeleid 

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 7.014 7.014 0 0 
BO 2015 6.696 7.603 0 0 

De middelen binnen dit artikel laten toe op het vlak van de coördinatie van 
armoedebestrijding een betekenisvol subsidiebeleid te voeren. Met deze middelen 
worden experimentele of innovatieve projecten op het vlak van 
armoedebestrijding ondersteund. Ook lokale besturen en middenveldorganisaties 
kunnen met deze middelen worden ondersteund om initiatieven op het vlak van 
armoedebestrijding te nemen, uit te bouwen, en te verankeren of om goede 
praktijken te verspreiden. Voor preventieve gezinsondersteuning worden 
middelen voor reguliere subsidiesopgenomen in uitvoering van het besluit van 
Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 
november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning.  
Binnen dit artikel is er ook aandacht aan kennisverbreding en –verdieping inzake 
armoede en armoedebestrijding. Ook de bijdrage aan het Vlaamse Steunpunt 
Beleidsrelevant onderzoek inzake armoede en sociale uitsluiting en ongelijkheid is 
hierin opgenomen. 

In het Samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 tussen de Federale Staat, de 
Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het 
armoedebeleid is een subsidiëring opgenomen van het interfederaal Steunpunt 
tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting door de 
Vlaamse overheid. Het Steunpunt streeft ernaar de uitroeiing van armoede als 
prioriteit op de politieke agenda te houden. In overleg met verenigingen waar 
armen het woord nemen, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, 
sociale partners, beroepsmensen uit verschillende sectoren, administraties en 
andere formuleert het Steunpunt analyses en aanbevelingen voor de 
beleidsverantwoordelijken in ons land. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de 
armoedebestrijding werd gewijzigd met een nieuw gereglementeerd 
subsidiekader (onder de vorm van een beleidsprioriteit in het kader van het 
Planlastendecreet), waarbij de begunstigden bestaan uit lokale besturen 
(gemeentebesturen of OCMW’s) en de VGC voor het Brussels Hoofdstedelijk 
gewest. Deze wijziging voert bepaling 18/1 uit van het decreet van 21 maart 
2009 betreffende de armoedebestrijding. 
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Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moeten de lokale besturen, als 
onderdeel van hun lokaal sociaal beleid, een integraal lokaal kinderarmoede-
bestrijdingsbeleid ontwikkelen en implementeren in afstemming met de Vlaamse 
beleidsprioriteit kinderarmoedebestrijding en met als doel de structurele 
terugdringing van kinderarmoede in Vlaanderen en de volledige ontplooiing van 
elk kind (art. 57/1 van het BVR). 

Er wordt een besparing doorgevoerd van 318 duizend euro op dit artikel. 

Aan de vereffeningskredieten wordt 650k euro toegevoegd voor de uitbetaling 
van de voorschotten voor 2015 voor de subsidie aan de 13 Limburgse gemeenten 
en 257k euro voor de voorschotten van de subsidie aan RIMO Limburg voor een 
sociaal distributiemodel, beide in het kader van het Strategisch Actieprogramma 
voor Limburg in het Kwadraat (SALK).  Daarnaast wordt een besparing 
doorgevoerd van 318k euro. 

Dit sluit aan bij de volledige beleidsnota Armoedebestrijdingsbeleid. 

GB0-1GCD2AI-WT - werking en toelagen - juridische eerstelijnsbijstand 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 0 0 0 0 
BO 2015 1.024 1.024 0 0 

De middelen binnen dit artikel dienen voor de organisatie van de juridische 
eerstelijns bijstand op basis van de wet van 23 november 1998.  Dit betreft één 
van de bevoegdheden die in het kader van de 6de staatshervorming is 
overgeheveld naar de gemeenschappen.  Onder eerstelijns bijstand wordt in 
artikel 4 van de wet verstaan, de juridische bijstand die verleend wordt in de 
vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch 
advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. De 
eerstelijns bijstand wordt verleend door advocaten. 

Het budget bedraagt 1.024k euro. 

GB0-1GCD2AJ-WT - werking en toelagen - hulpmiddelenbeleid 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 0 0 0 0 
BO 2015 57.442 57.442 0 0 

In het kader van de 6de staatshervorming wordt de bevoegdheid over de 
financiering van mobiliteitshulpmiddelen overgeheveld van het RIZIV naar het 
Departement WVG. 

De verstrekkingen van mobiliteitshulpmiddelen worden gedefinieerd in artikel 
28§8 van de bijlage bijhet KB van 14/09/1984 tot vaststelling van de 
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingeninzake verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

Op basis hiervan zal het Departement WVG vanaf 2015 instaan voor de 
financiering van mobiliteitshulpmiddelen. Het budget bedraagt 57.442k euro. 
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GB0-1GCD2AK-WT - werking en toelagen - justitiehuizen en elektronisch 
toezicht 

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 0 0 0 0 
BO 2015 5.056 5.056 0 0 

Ingevolge de implementatie van de 6de staatshervorming wordt de bevoegdheid 
over de Justitiehuizen en het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht 
overgeheveld van de FOD Justitie naar het Departement WVG.  Voor de 
uitvoering van het beleid hieromtrent wordt dit begrotingsartikel gecreëerd. 

Een budget van 5.056k euro wordt voorzien. 

GB0-1GCD2AX-IS - interne stromen - DAB CICOV 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 420 420 0 0 
BO 2015 395 395 0 0 

Dit begrotingsartikel omvat de dotatie aan de DAB CICOV.  Voor meer detail 
wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de DAB CICOV. 

GB0-1GDD2AC-WT - werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en 
geestelijke gezondheidszorg 

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 14.550 14.550 0 0 
BO 2015 14.494 14.494 0 0 

Dit begrotingsartikel omvat de dotaties aan OPZ Geel en OPZ Rekem.  Voor meer 
detail wordt verwezen naar de bespreking van de respectieve begrotingen. 

GB0-1GED2AA-WT - werking en toelagen - integrale jeugdhulp 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 558 809 0 0 
BO 2015 546 527 0 0 

Integrale Jeugdhulp heeft als opdracht om door intersectorale afstemming en 
samenwerking te komen tot een meer vraaggerichte en flexibele jeugdhulp.  
Daartoe werd op 12 juli 2013 het nieuwe decreet op de integrale jeugdhulp 
goedgekeurd.  Dit decreet formuleert volgende opdrachten voor de jeugdhulp: 

‐ Werken aan de vermaatschappelijking van de jeugdhulp; 
‐ Een vlotte toegang verzekeren tot de jeugdhulp; 
‐ Voorzien in de nodige continuïteit in de hulpverlening; 
‐ Op een gepaste manier omgaan met verontrustende situaties; 
‐ Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp; 
‐ Werken aan een meer participatieve jeugdhulp. 

Voor het realiseren van deze doelstellingen is een budget van 546k euro 
beschikbaar.
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Het budget wordt aangepast aan de aan de evolutie van de index en de 
opgelegde besparingen.  Het VEK wordt bovendien aangepast in functie van de 
verwachte betalingen. 

GB0-1GED2AY-IS - interne stromen - Fonds Jongerenwelzijn 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 369.185 369.185 0 0 
BO 2015 376.659 376.659 0 0 

Dit begrotingsartikel omvat de werkingsdotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn.  
Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het 
Fonds Jongerenwelzijn. 

GB0-1GED5AY-IS - interne stromen - Fonds Jongerenwelzijn 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 9.425 9.425 0 7.436 
BO 2015 7.000 7.000 0 9.237 

Dit begrotingsartikel omvat de investeringsmachtiging en -dotatie aan het Fonds 
Jongerenwelzijn.  Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de 
begroting van het Fonds Jongerenwelzijn. 

GB0-1GFD2AA-WT - werking en toelagen - Gezinsbijslag 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 0 0 0 0 
BO 2015 3.556.691 3.556.691 0 0 

In het kader van de zesde staatshervorming wordt de kinderbijslag overgeheveld 
naar Vlaanderen. De budgettaire raming van famifed met betrekking tot de 
kinderbijslag voor 2015 wordt hier opgenomen. 

GB0-1GFD2AY-IS - interne stromen - Kind en Gezin 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 525.024 525.024 0 0 
BO 2015 568.704 568.704 0 0 

Dit begrotingsartikel omvat de dotaties aan Kind en Gezin.  Voor meer detail 
wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van Kind en Gezin. 

GB0-1GGD2AA-WT - werking en toelagen - leeftijdsonafhankelijk 
hulpmiddelenbeleid 

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 0 0 0 0 
BO 2015 643 643 0 0 
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Dit artikel voorziet in allerlei uitgaven met het oog op het bevorderen van de 
inzetbaarheid vanhulpmiddelen voor wat betreft: 
- De systemen van financiering van de inzetbaarheid van hulpmiddelen; 
- De oplossingsgerichtheid van hulpmiddelen voor diverse zorgbehoeften; 
- De kwaliteitsverbetering van de expertise voor alle fasen van ontwikkeling, 
distributie, verwijzing,verstrekking of coaching; 
- Het hergebruik; 
- Het ontwerpen en ontwikkelen voor allen (universal design). 

In het verleden werd hiervoor het nodige krediet ingeschreven op de provisie 
onder begrotingsartikel GB0-1GBD2ZZ-PR.  Thans wordt het budget voorzien op 
een meer geëigend artikel. 

GB0-1GGD2AY-IS - interne stromen - Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap 

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 1.411.628 1.411.628 0 0 
BO 2015 1.425.703 1.425.703 0 0 

Dit begrotingsartikel omvat de dotatie aan het VAPH.  Voor meer detail wordt 
verwezen naar de bespreking van de begroting van het VAPH. 

GB0-1GHD2AA-WT - werking en toelagen - I.V.A. Vlaams Zorgfonds 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 216.320 216.320 0 0 
BO 2015 124.577 124.577 0 0 

Dit begrotingsartikel omvat de dotatie aan het Vlaams Zorgfonds.  Voor meer 
detail wordt verwezen naar de begroting van het Vlaams Zorgfonds. 

GB0-1GID2AY-IS - interne stromen - VIPA 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 189.520 189.520 0 0 
BO 2015 199.849 199.849 0 0 

Dit begrotingsartikel omvat de werkingsdotatie en de dotatie alternatieve 
financiering van het VIPA.  Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking 
van de begroting van het VIPA. 

GB0-1GID5AY-IS - interne stromen - VIPA 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 31.550 31.550 0 21.783 
BO 2015 28.550 28.550 0 0 

Dit begrotingsartikel omvat de machtiging en dotatie klassieke financiering van 
het VIPA.  Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting 
van het VIPA. 
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2. DAB ’s  

Het “Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector” 
(CICOV) heeft drie doelstellingen: ontvangstfunctie voor beleidsvergaderingen, 
aanmaken en verspreiden van publicaties met betrekking tot welzijn, gezondheid 
en gezin en het opzetten van vormingsprogramma’s in de welzijnssector, al of 
niet in samenwerking met particuliere organisaties. 

2.1. Ontvangstenartikelen  

Het CICOV beschikt over 3 soorten ontvangsten: 
- eigen inkomsten ten gevolge van de exploitatie van het domein 

Groendaalheyde en van de activiteiten van de DAB (artikel GBF-2GCDAAA-
OW): 31k euro 
In 2014 werden diverse bijkomende vormingsinitiatieven voorzien waardoor 
extra ontvangsten ten belope van 38k euro werden voorzien.  In 2015 zijn 
nog geen vormingsinitiatieven gepland, waardoor deze inkomsten wegvallen.  
De geraamde ontvangsten vallen hierdoor terug op 31k euro. 

- de niet aangewende overschotten uit voorgaand boekjaar (artikel GBF-
2GCDAZZ-OG): 80k euro 
Rekening houdend met de voorziene uitgaven in 2014 wordt verwacht dat  
80k euro wordt overgedragen naar 2015. 

- een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting (artikel GBF-2GCDAZZ-
OI): 395 k euro 
De dotatie wordt aangepast aan de evolutie van de index en de opgelegde 
besparingen.

2.2. Uitgavenartikelen  

Het CICOV beschikt over volgende belangrijkste uitgaven: 
- werkings- en investeringsuitgaven, o.a. voor de exploitatie van het domein 

Groendaalheyde, de publicatie van Weliswaar en diverse vormingsinitiatieven 
(artikel GBF-3GCD2AA-WT) : 426 k euro 
Deze uitgaven kennen eenzelfde verloop als de ontvangsten 

- de overdracht van kredieten naar een volgend boekjaar (artikel GBF-
3GCD2ZZ-OV) : 75 k euro. 
Rekening houdend met de verwachte ontvangsten en uitgaven zal op het 
einde van het boekjaar 75k euro worden overgedragen naar het volgende 
boekjaar.
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B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 

ZORGINSPECTIE 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

1.1. Ontvangstenartikelen  

Nihil 

1.2. Uitgavenartikelen  

GC0-1GAD2ZZ-LO - lonen 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 6.023 6.023 0 0 
BO 2015 5.953 5.953 0 0 

Vanuit dit begrotingsartikel worden de wedden, de toelagen en de voordelen in 
natura van de personeelsleden van het Agentschap Zorginspectie betaald. 

Het budget wordt aangepast aan de generieke besparing op de lonen in het kader 
van de vermindering van het aantal personeelsleden, en aan de evolutie van de 
anciënniteit. 

GC0-1GAD2ZZ-WT - werking en toelagen 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 783 950 0 0 
BO 2015 740 856 0 0 

Dit begrotingsartikel voorziet in de werkingsmiddelen van het Agentschap 
Zorginspectie, zowel voor de dagelijkse werking als voor het beschikbaar houden, 
het onderhouden en herstellen van de bestaande ICT-omgeving. 

Het krediet wordt aangepast in functie van de evolutie van de index de opgelegde 
besparingen.

Op vraag van de Duitstalige Gemeenschap zal het Agentschap Zorginspectie 
instaan voor de inspectie van 2 ziekenhuizen in de Duitstalige Gemeenschap.  Dit 
veroorzaakt extra kosten voor het Agentschap.  Het budget wordt hiervoor dan 
ook verhoogd met 40k.  Ter vergoeding van deze kosten stort de Duitstalige 
Gemeenschap eenzelfde bedrag terug aan de Vlaamse Gemeenschap (artikel 
GB0-9GADAZZ-OW).

Tot slot wordt het vereffeningskrediet aangepast in functie van de verwachte 
betalingen in 2015. 
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JONGERENWELZIJN 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

1.1. Ontvangstenartikelen  

Nihil 

1.2. Uitgavenartikelen  

GD0-1GAD2ZZ-LO– lonen 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 62.982 62.982 0 0 
BO 2015 67.905 67.905 0 0 

Het budget voor lonen voor het Agentschap Jongerenwelzijn bedraagt 67.905k 
euro. De toename met 4.923k euro is het gevolg van voornamelijk en toename 
met 4.098k euro in kader van de bevoegdheidsoverdracht 6de staatshervorming, 
in casu de overheveling van het budget voor Everberg-Tongeren. Daarnaast zijn 
er nog enkele kleinere wijzigingen zoals de aanpassing aan de anciënniteit, 
enkele overhevelingen en het inbrengen van de generieke besparingen op 
apparaat.

GD0-1GAD2ZZ-WT - werking en toelagen 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 5.040 5.652 0 0 
BO 2015 5.317 5.307 0 0 

Het budget aan werkingsmiddelen voor het Agentschap Jongerenwelzijn bedraagt 
5.317k euro. Het budget wordt aangepast aan de index, de generieke 
besparingen op het apparaat en herverdelingen. Ook hier is er een weerslag van 
de bevoegdheidsoverdracht 6de staatshervorming, in casu een toename met 
717k euro voor Everberg-Tongeren. 

Het vereffeningsbudget wordt conform gezet met de meest recente inschatting 
vaan de betaalafwikkeling. 
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ZORG EN GEZONDHEID 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

1.1. Ontvangstenartikelen  

GE0-9GDDTAE-OW- ontvangsten werking en toelagen - preventief 
gezondheidsbeleid 

(in duizend euro) 
ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 0 17.908 0
BO 2015 0 2.695 0

De middelen uit Europese projecten en inkomsten vanuit de verwerking van de 
sterftegegevens voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest worden ontvangen op 
dit begrotingsartikel. Deze middelen worden aangewend om de kosten van 
Europese projecten en een aantal uitgaven i.v.m. het gezondheidsbeleid te 
betalen.

Voor het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker zal het RIZIV de middelen 
in het kader van het protocolakkoord van 28 september 2009 overmaken.Het 
totale bedrag wordt aan de hand van de afspraken met het RIZIV en het aantal 
deelnemers geraamd op 2.571k euro. 

De bijstelling in 2015 is het gevolg van de 6e staatshervorming.  In 2015 wordt 
de 2/3e RIZIV financiering voor de vaccins opgenomen in het 
basisvaccinatieschema alsook de 2/3e RIZIV financiering voor de vaccinatie tegen 
HPV voor de meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs overgedragen aan 
de Vlaamse overheid en dit vanaf 1 januari 2015. Het krediet op dit artikel wordt 
dan ook verminderd met 15.213k euro als gevolg hiervan. 

GE0-9GDDAAF-OW- ontvangsten werking en toelagen - thuis- en 
ouderenzorgbeleid (exclusief de diensten van GE0/1GD-D-2-I/WT) 

(in duizend euro) 
ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BO 2014 1.750 0 0
BO 2015 1.500 0 0

Op dit begrotingsartikel worden de terugstortingen ontvangen van eerder 
uitbetaalde voorschotten van subsidies en toelagen en die niet of onvoldoende 
verantwoord werden. Deze terugstortingen worden voor 2015 geraamd op 
1.500k euro. 

1.2. Uitgavenartikelen  

GE0-1GAD2ZZ-LO - lonen 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 12.667 12.667 0 0 
BO 2015 12.709 12.709 0 0 

De wijziging van het krediet voor de lonen van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid is te verklaren door de toekenning van extra budget voor 
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anciënniteit. Daarnaast wordt een herverdeling gedaan van 125k euro vanuit 
begrotingsartikel GE0-1GDD2AE-WT voor de oprichting van een Outbreak 
Support Team, en een herverdeling naar deze post van 55k euro voor de 
indienstneming van één VTE ‘Prijzencontrole’ bij de afdeling Woonzorg en Eerste 
Lijn naar aanleiding van de 6de Staatshervorming. Tevens wordt het budget 
aangepast aan de generiek opgelegde besparing op apparaat. 

GE0-1GAD2ZZ-WT - werking en toelagen 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 1.208 1.208 0 0 
BO 2015 9.772 9.772 0 0 

Het krediet van dit begrotingsartikel is samengesteld uit de hierna opgesomde 
onderdelen.

De kosten voor de instandhouding van de informaticamiddelen van het 
agentschap. Hiervoor wordt 360k euro voorzien. Daarnaast wordt er een 
investeringskrediet voor informatica-materiaal voorzien ten bedrage van 60k 
euro. Daarbij komen nog de algemene werkingskosten van het agentschap voor 
een bedrag van 650k euro. Dit samen met een voorzien investeringskrediet voor 
overig materieel (uitrustingsgoederen) van 15k euro. 

Naar aanleiding van de 6de staatshervorming wordt op dit artikel een krediet 
ingeschreven van 8.688k euro voor werking, huisvesting en lonen. 

Tot slot wordt het budget aangepast aan de evolutie van de index en de generiek 
opgelegde besparingen op apparaat.  

GE0-1GDD2AA-WT - werking en toelagen - zorg- en gezondheidsbeleid 
algemeen

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 10.204 10.876 0 0 
BO 2015 9.979 10.646 0 0 

Dit begrotingsartikel omvat een aantal uitgaven die thema-overschrijdend zijn of 
niet rechtstreeks aanleunen bij één van de inhoudelijke thema’s van de 
beleidsnota. Thema-overschrijdende uitgaven zijn uitgaven voor communicatie, 
voor wetenschappelijk onderzoek, voor adviesverlening en ondersteuning, voor 
epidemiologisch onderzoek, gegevensverzameling, gegevensdelingen ict-
projecten en voor algemene klantgerelateerde uitgaven. Daarnaast worden hier 
ook de middelen opgenomen voor de uitvoering van het sociaal akkoord en voor 
de verdeling van de opbrengsten van de Nationale Loterij. 

Op dit begrotingsartikel worden ook de uitgaven aangerekend voor de 
adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en 
(kandidaat)-pleegzorgers. Daarnaast worden hier de uitgaven aangerekend voor 
initiatieven in het kader van internationale samenwerkingsakkoorden. Tot slot 
worden eveneens de kosten aangerekend voor de vergoeding van de externe 
leden van de Commissie Zorgstrategie. 

Het krediet wordt aangepast aan de evolutie van de index en de opgelegde 
besparingen.
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Op dit artikel staan uitgaven waarvoor geen beroep kan gedaan worden op de 
apparaatskredieten van het artikel GE0-1GAD2ZZ-WTWerking en toelagen – Zorg 
en Gezondheid algemeen omdat deze klantgerelateerd zijn. Voorbeelden van 
deze uitgaven zijn bv. vergaderkosten en ontvangstkosten en andere diverse 
uitgaven. Voor dit onderdeel wordt 148k euro voorzien. 

Communicatie met klanten, zowel burgers als voorzieningen en zorgverstrekkers, 
maakt deel uit van een transparant en klantvriendelijk beleid. Hiervoor wordt een 
krediet voorzien van 72k euro. 

Op dit begrotingsartikel worden in 2015 de niet alloceerbare subsidies in het 
kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector uit 2000 
(VIA 1) verrekend, alsook de subsidies aan het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). 
Het budget bedraagt 4.568k euro. 

De voorziene middelen nationale loterij bedragen 145k euro. 

Daarnaast bevat dit artikel ook kredieten voor de aankoop van specifiek 
materiaal voor de uitvoering van de bevoegdheden toegewezen aan het 
agentschap en voor kosten die voortvloeien uit het beheer van het Paleis der 
Academiën en de voormalige Koninklijke Stallingen waar de Koninklijke Academie 
voor Geneeskunde van België ondergebracht is. Voor deze opdracht is 18k euro 
voorzien.

Vanaf 2012 tot en met 2016 loopt er een vernieuwd samenwerkingsakkoord met 
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) voor beleidsondersteuning 
op gebieden waar deze instelling een unieke expertise heeft. Het gaat hier om 
surveillance van infectieuze aandoeningen en agentia waaronder de surveillance 
rond zorginfecties, van biologische allergiserende agentia, van genetisch 
gemodificeerde agentia, van niet infectieuze aandoeningen en epidemiologische 
en beleidsgeoriënteerde wetenschappelijke ondersteuning rond surveillance. Het 
budget voor deze overeenkomst komt op 700k euro. 

Voor het uitvoeren van microbiologische analyses in het kader van outbreak-
management bij infectieziekten – uitvoering van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke 
effecten, die veroorzaakt zijn doorbiotische factoren tegen te gaan - is er via 
bevraging van de markt een beheersovereenkomst met het Wetenschappelijk 
Instituut Volksgezondheid (WIV) afgesloten, dat hier fungeert als ondersteunend 
laboratorium. Aan deze “beheersovereenkomst voor de subsidiëring en erkenning 
van het WIV als organisatie met terreinwerking voor analyse en identificatie van 
infectieuze agentia” is een budget verbonden van 164k euro. De overeenkomst 
loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016. 

Vlaanderen vervult op dit ogenblik een voortrekkersrol in het onderzoek naar 
milieu en gezondheid onder andere via humane biomonitoring. Humane 
biomonitoring is ook binnen Europese context in opgang. Vlaanderen was hier 
tevens betrokken als een van de voortrekkers bij een Europees 
harmoniseringstraject voor humane biomonitoring (COPHES – DEMOCOPHES).  

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2012-2015 zal het in de beleidsbrief 
opgenomen biomonitoringsprogramma inclusief beleidsvertaling verder zetten, 
met daarop geënt beleidsrelevant fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het 
in de beheersovereenkomst voorziene krediet bedraagt 99k euro. 

Met behulp van ICT-toepassingen en –netwerken, meer specifiek via Vitalink, wil 
Vlaanderen er in slagen om de vlotte samenwerking tussen de verschillende 
zorgactoren binnen de eerstelijn te ondersteunen en te faciliteren door op een 
efficiënte manier onderling gegevens over de patiënt te delen, de kwaliteit en de 
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beschikbaarheid van de gegevens te verhogen en zo de administratieve lasten te 
verminderen, waar de patiënt ook verblijft.  

Vanaf 2014 kan een aanzienlijk aantal betrokkenen via elektronische weg 
kerngegevens over medische en andere zorg zullen kunnen raadplegen en 
beheren via een gedeeld elektronisch patiëntendossier in Vitalink en daarom 
moet geïnvesteerd worden in de verdere roll-out en integratie met Vitalink. 
Daarnaast wordt het evolutief, correctief en additief onderhoud op deze projecten 
voorzien, alsook van het Vitalink platform.  

Tevens worden er zoals de voorgaande jaren enkele nieuwe (piloot)projecten 
rond gegevensdeling voorzien binnen Vitalink. 

Daarnaast zijn er in 2015 projecten naar aanleiding van de staatshervorming 
voor het onderzoeken, aanpassen of vervangen van bestaande federale 
applicaties en het onderhoud en beheer van Vesta. 

Voor deze opdrachten is er in 2015 een budget van 1.450k euro voorzien. 

Een budget voor het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot gegevens- 
en indicatorenverzameling en de organisatie van enquêtes en epidemiologisch 
onderzoek. Het betreft o.a. onderhoud en uitbreiding van een rapportagesysteem 
voor de opvolging van de realisatie van de doelstellingen uit de 
beheersovereenkomst, het onderhoud, beheer en uitbreidingen van de 
toepassing Vaccinnet (bestelsysteem voor vaccins) en Vesta, de ontwikkeling 
vankwaliteitsindicatoren in diverse sectoren, de participatie aan de 
Gezondheidsenquête, kosten voor gegevensuitwisseling met KSZ en de aankoop 
van gegevens (bij o.a. het Intermutualistisch Agentschap, het Centrum voor 
Informatica en CIPAL). Hiervoor wordt 1.250k euro voorzien.  

De middelen worden tevens aangewend voor het verlenen van subsidies aan 
registratiesystemen en longitudinaal onderzoek met relevantie voor het Vlaamse 
gezondheidsbeleid. Er worden o.a. subsidies verleend voor de registratie van 
geïnformatiseerde huisartsenpraktijken, kankerincidentie, perinatale 
epidemiologie, incidentie van hartfalen, zelfdodingspogingen, gezondheidsgedrag 
van jongeren, enz. Hiervoor is een budget voorzien van 1.200k euro.  

Voorts is er een krediet voor de werking van de Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde. De KAGB is binnen een ruim wetenschapsdomein werkzaam, 
namelijk op het gebied van de geneeskunde, de farmacie, de diergeneeskunde en 
de aanverwante wetenschappen. Het budget bedraagt 160k euro.  

De KAGB keert tevens jaarlijks 2 x 2.500 euro uit voor twee prijzen die ze 
uitschrijft overeenkomstig de artikelen 80 en 81 van haar huishoudelijk 
reglement, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 juni 2004. Het budget 
blijft ongewijzigd op 5k euro. 

GE0-1GDD2AB-WT - werking en toelagen - beleid eerstelijngezondheidszorg 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 4.949 5.158 0 0 
BO 2015 42.922 42.921 0 0 

Het budget wordt aangewend voor de uitvoering van het decreet van 3 maart 
2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de 
zorgaanbieders.
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Met deze middelen worden de samenwerkingsinitiatieven eerstelijns-
gezondheidszorg, afgekort SEL’s, de palliatieve netwerken en de Federatie 
Palliatieve Zorg Vlaanderen gesubsidieerd.  

Volgend budget is voorzien:  
- SELs: 2.476k euro;  
- Palliatieve netwerken: 949k euro;  
- Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en LEIF: 245k euro;  
- Projecten en acties opvolging eerstelijnsconferentie: 231k euro;  
- Diensten in het kader van ‘eerstelijnsgezondheidszorg’: 977k euro.  

Het krediet wordt aangepast aan de evolutie van de index en de opgelegde 
besparingen. Het vereffeningskrediet wordt tevens correct gezet conform de 
betaalbehoeften.

Tevens worden extra budgetten toegekend in het kader van de overdracht van 
enkele bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming. Het betreft :  

- de Geïntegreeerde Diensten Thuiszorg (GDT) ten bedrage van 1679k euro. 
- de Palliatieve samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire equipes : 11.397k 

euro
- de organisatie eerstelijnszorg : 674k euro 
- de Lokale Multidisciplinaire Netwerken : 4.879k euro 
- Huisartsenkringen : 2.144k euro 
- Impulseofonds : 17.272k euro 

GE0-1GDD2AC-WT - werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en 
geestelijke gezondheidszorg 

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 72.856 72.805 0 0 
BO 2015 196.252 196.201 0 0 

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de overeenkomst 
2012-2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de koepelorganisaties FDGG 
(Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg) en Zorgnet 
Vlaanderen inzake coördinatie van enkele thema’s. Het krediet daartoe bedraagt 
196k euro. 

Tevens worden de middelen op dit begrotingsartikel aangewend voor de 
uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005 (o.a. DAC 
overeenkomsten tussen de Vlaamse Gemeenschap en 15 Initiatieven Beschut 
Wonen). Het krediet bedraagt hiervoor 2.214k euro. 

Voorts gaat een deel van het budget op dit begrotingsartikel naar de uitvoering 
van de verplichtingen van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de 
geestelijke gezondheidszorg. Op dit artikel worden immers de subsidies 
aangerekend voor de 20 Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), de 
koepelorganisaties FDGG en Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging 
Geestelijke Gezondheid. Het krediet 2015 bedraagt 67.279k euro. 

Tot slot worden de middelen op dit begrotingsartikel aangewend voor de vier 
erkende centra voor menselijke erfelijkheid in Vlaanderen. Het krediet bedraagt 
2.259k euro. 

Het krediet wordt voorts aangepast aan de evolutie van de index en de 
opgelegde besparingen. 



Stuk 13 (2014-2015) – Nr. 2-G 31

Vlaams Parlement

Tot slot worden ook op dit artikel extra budgetten toegekend in het kader van de 
overdracht van enkele bevoegdheden in het kader van de zesde 
staatshervorming. Het betreft :  
- Overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg en overleg in thuissituatie : 

4.727k euro 
- Psychiatrische verzorgingstehuizen : 79.364k euro 
- Initiatieven Beschut Wonen : 40.213k euro 

GE0-1GDD2AD-WT - werking en toelagen - milieugezondheidsbeleid 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 171 171 0 0 
BO 2015 133 133 0 0 

Het is de blijvende ambitie om, ter vrijwaring van de volksgezondheid, zo veel als 
mogelijk te anticiperen en minstens snel en accuraat te reageren op 
milieuproblemen met een belangrijke gezondheidsimpact. Bij de aanpak van 
lokale en regionale milieugezondheidsproblemen blijft de voorkeur uitgaan naar 
het opzetten van een participatieve aanpak met intermediairen en bevolking.  

Zo wordt met het budget ondermeer de loodbelasting van de kinderen in de wijk 
Moretusburg in Hoboken opgevolgd; is er toezicht op de toepassing van het 
legionellabesluit en deregelgeving rond het biotechnologisch onderzoek; wordt 
operationeel veldonderzoek gedaan naar milieugerelateerde ziekteclusters in het 
buiten- en het binnenmilieu. Nationaal is er het samenwerkingsverband rond 
milieu en gezondheid met de federale overheid en de overheden van de gewesten 
en gemeenschappen, waar wordt gewerkt rond het Nationaal Milieu en 
Gezondheid Actieplan (NEHAP).  

Tevens wordt het budget aangewend voor de participatie van het 
gezondheidsbeleid, samen met het departement Leefmilieu, aan het “faseplan”, 
de gesystematiseerde en deels participatieve beleidsvertaling van de resultaten 
van het Vlaamse humane biomonitoringprogramma dat in de beleidsbrief staat.  

Het krediet wordt aangepast aan de evolutie van de index en aan de opgelegde 
besparingen.

GE0-1GDD2AE-WT - werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 42.657 43.216 0 0 
BO 2015 67.221 66.579 0 0 

Op dit artikel wordt de subsidiëring van het beleid m.b.t. Logo’s 
(gereglementeerde subsidie), partnerorganisaties (meerjarige 
beheersovereenkomsten), organisaties met terreinwerking (meerjarige 
beheersovereenkomsten) en andere initiatieven, voorzien. Hiermee worden onder 
meer de realisatie van de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, het beleid rond 
seksuele gezondheid en bevolkingsonderzoeken in het kader van ziektepreventie 
gefinancierd. 

Ook op dit artikel worden budgetten voorzien voor de aankoop van vaccins. 

De middelen op dit artikel worden voor een kleiner gedeelte gebruikt voor het 
uitvoeren van het actieplan naar aanleiding van de vernieuwde 
gezondheidsdoelstelling vaccinaties 2012-2020 en voor kosten in het kader van 



32 Stuk 13 (2014-2015) – Nr. 2-G

Vlaams Parlement

profylactische maatregelen in verband met gemelde infectieziekten en 
outbreakmanagement.  

Ook subsidies voor het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek worden voorzien. 

Ten gevolge de 6de Staatshervorming wordt de Vlaamse Gemeenschap exclusief 
bevoegd voor preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen en komt er voor het 
preventief gezondheidsbeleid een bedrag van 22.668k euro over vanuit het 
Federale niveau. Dit bedrag heeft betrekking op de volgende activiteiten: 
vaccinaties, screening naar dikkedarmkanker, het nationale voedings- en 
gezondheidsplan, preventieacties van tandheelkundigen in scholen en 
rookstopbegeleiding.

Ook de middelen vanuit de fondsen ter bestrijding van verslavingen komen over 
vanuit het RIZIV en bedragen 3.266k euro. 

Het krediet op dit artikel wordt vervolgens aangepast aan de evolutie van de 
index en de opgelegde besparingen, en enkele herverdelingen. 

Tot slot wordt het vereffeningskrediet correct gezet conform de betaalbehoeften. 

GE0-1GDD4AE-WT - werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 0 0 17.908 0 
BO 2015 0 0 1.345 0 

De middelen uit Europese projecten en inkomsten vanuit de verwerking van de 
sterftegegevens voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest worden ontvangen op 
dit begrotingsartikel. Deze middelen worden aangewend om de kosten van 
Europese projecten en een aantal uitgaven i.v.m. het gezondheidsbeleid te 
betalen.

Voor het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker zal het RIZIV de middelen 
in het kader van het protocolakkoord van 28 september 2009 overmaken. Het 
totale bedrag wordt aan de hand van de afspraken met het RIZIV en het aantal 
deelnemers geraamd op 2.571k euro. 

De bijstelling in 2015 is het gevolg van de 6e staatshervorming. In 2015 wordt 
de 2/3e RIZIV financiering voor de vaccins opgenomen in het 
basisvaccinatieschema alsook de 2/3e RIZIV financiering voor de vaccinatie tegen 
HPV voor de meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs overgedragen aan 
de Vlaamse overheid en dit vanaf 1 januari 2015. Het krediet wordt verminderd 
met 15.213k euro als gevolg hiervan. 

Het resterende krediet van 2.695k euro wordt gespreid aangewend, 1.345k euro 
wordt aangewend in 2015 en 1.350 zal worden aangewend in 2016. 

GE0-1GDD2AF-WT - werking en toelagen - thuis- en ouderenzorgbeleid 
(exclusief de diensten van GE0/1GD-D-2-I/WT) 

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 41.445 41.445 0 0 
BO 2015 1.901.383 1.902.435 0 0 
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Op dit begrotingsartikel worden een aantal woonzorgvoorzieningen en –
verenigingen gesubsidieerd. Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 zorgt voor 
het wetgevend kader voor deze voorzieningen en verenigingen. Deze 
voorzieningen dragen er toe bij dat mensen zo lang mogelijk in de eigen 
vertrouwde woning en woonomgeving kunnen blijven wonen: 
- diensten voor oppashulp; 
- diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds; 
- lokale en regionale dienstencentra; 
- diensten voor gastopvang; 
- dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf; 
- verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. 

Voorts, vanaf 1 januari 2015 is Vlaanderen volledig bevoegd voor de financiering 
van ouderenvoorzieningen in Vlaanderen, zijnde de woonzorgcentra al dan niet 
met een erkenning als rust- en verzorgingstehuis, de centra voor kort verblijf en 
de dagverzorgingscentra. De belangrijkste kostendrijvers in deze uitgaven zijn de 
stijging in zorgzwaarte en de uitbreiding van de capaciteit. 

Bijgevolge neemt het krediet toe met een bedrag van 1.861.265k euro. 

Het krediet wordt tevens aangepast aan de evolutie van de index en de 
opgelegde besparingen, en omwille van de anciënniteitsevolutie bij diensten voor 
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. 

Tevens wordt het vereffeningskrediet correct gezet conform de betaalbehoeften. 

GE0-1GDD2AH-WT - werking en toelagen - ouderenzorgbeleid 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 49.873 48.569 0 0 
BO 2015 49.347 50.388 0 0 

Het krediet voor de Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 9 regionale 
expertisecentra bedraagt in 2015, 1.656k euro. 

Het krediet voor animatiewerking neemt toe met 1.835k euro omwille van de 
voorziene aangroei van het aantal erkende woongelegenheden in de 
gesubsidieerde woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Het budget 2015 voor 
de subsidiëring van de animatiewerking en de regularisatie van de DAC-statuten 
komt hierdoor op 47.034k euro.  

De realisatie van bijkomende serviceflats (private en openbare projecten) met de 
BEVAK-formule worden op dit artikel gesubsidieerd.  
De projecten worden voorzien en vastgelegd in de begroting van het jaar volgend 
op de ingebruikname, namelijk in het jaar van definitieve erkenning. De eerste 
van de 18 uitbetalingen gebeurt in het daarop volgende jaar. Voor de private 
projecten is in 2015 geen vastleggingsbudget vereist. Het vereiste betaalbudget 
voor de lopende private projecten bedraagt 103k euro. Op basis van de 
geactualiseerde planning is er voor 2015 voor bijkomende openbare projecten 
een vastleggingsbudget vereist van 657k euro. Het vereiste betaalbudget voor de 
lopende projecten bedraagt in totaal 1.898k euro, wat een daling inhoudt 
van2.361k euro VAK ten opzichte van 2014. 
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GE0-1GDD2AI-WT - werking en toelagen - thuis en ouderenzorgbeleid: 
diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en diensten voor logistieke 
hulp 

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 624.127 614.127 0 0 
BO 2015 623.327 623.760 0 0 

Op dit begrotingsartikel worden de volgende woonzorgvoorzieningen 
gesubsidieerd die er toe bijdragen dat mensen zo lang mogelijk in de eigen 
vertrouwde woning en woonomgeving kunnen blijven wonen: 
- diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg; 
- diensten logistieke hulp. 

Het krediet wijzigt omwille van een overheveling vanuit de VIA provisie, en de 
aanpassing aan de opgelegde besparingen. Het vereffeningsbudget wordt correct 
gezet conform de betaalbehoeften.

GE0-1GDD2AJ-WT - werking en toelagen - revalidatie 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 0 0 0 0 
BO 2015 253.311 253.311 0 0 

Ingevolge de 6de staatshervorming worden de Gemeenschappen en Gewesten 
bevoegd voor de geïsoleerde G en Sp-diensten en een aantal RIZIV 
revalidatieovereenkomsten.  

De geïsoleerde G- (geriatrie) en Sp-diensten (gespecialiseerde dienst voor 
behandeling en revalidatie) worden integraal aan de Gemeenschappen en 
Gewesten overgedragen. Voor Vlaanderen zijn dit 8 instellingen.  

Onder RIZIV revalidatieovereenkomsten dient te worden verstaan: de 
overeenkomsten die door het Verzekeringscomité van het RIZIV zijn gesloten 
met inrichtingen.  

Voor de geïsoleerde G- en Sp-diensten en derevalidatieovereenkomsten die onder 
Vlaamse bevoegdheid komen wordt voor 2015 een budget van 253.311 duizend 
euro begroot.  

GE0-1GDD2AK-WT - werking en toelagen - maximumfactuur 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 0 0 0 0 
BO 2015 6.659 6.659 0 0 

Uiterlijk tot 31 december 2019 blijft de federale overheid belast om, tegen 
vergoeding, de persoonlijke aandelen van de rechthebbenden voor de prestaties 
die betrekking hebben op de bevoegdheden van de Gemeenschappen op een 
geplafonneerde wijze te integreren in zijn maximumfactuur, tenzij de 
gemeenschappen anders beslissen.  

Het budget dat nodig is voor de vergoeding van de MAF factuur werd voor 2015 
op 6.659k euro begroot. 
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GE0-1GDD2AL-WT - werking en toelagen - tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 0 0 0 0 
BO 2015 386.706 386.706 0 0 

Ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden de tegemoetkomingen voor 
hulp aan bejaarden (THAB) overgeheveld naar de Vlaamse Gemeenschap.  In de 
begroting 2015 wordt hiervoor een krediet van 386.706k euro ingeschreven.   

GE0-1GDD2AW-IS - interne stromen - Vlaamse Milieumaatschappij 
(in duizend euro) 

VAK VEK VRK MAC 
BO 2014 53 53 0 0 
BO 2015 53 53 0 0 

Tussen VMM en VAZG werd op 1 januari 2011 een samenwerkingsoverkomst 
opgesteld waarin de afspraken gedefinieerd worden binnen het wettelijk kader 
van beide agentschappen. 

Voor de taken betreffende informatieverstrekking en het beheer van 
watergerelateerde milieu-incidenten, blijft elk agentschap instaan voor de kosten 
die voortvloeien uit de haar toegewezen taken. De praktische regeling is 
opgenomen in een aanvullende samenwerkingsovereenkomst tussen beide 
agentschappen van 26 juni 2012. 

GE0-1GDD2AX-IS - interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek

(in duizend euro) 
VAK VEK VRK MAC 

BO 2014 86 86 0 0 
BO 2015 86 86 0 0 

De taken van het gezondheidsbeleid op het vlak van het binnenmilieu zijn 
toegevoegd aan referentietaak 4, Milieu en Gezondheid, conform artikel 4 van het 
beheersreglement VITO 2009 – 2012. Het is de bedoeling de referentietaken van 
VITO te continueren na 2012. 

Deze taken zijn enerzijds binnenmilieumetingen in publieke gebouwen en 
woningen conform het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 
houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico’s door 
verontreiniging van het binnenmilieu, en anderzijds het actualiseren van 
kwaliteitsnormen voor het binnenmilieu zoals opgenomen in de bijlage bij het 
binnenmilieubesluit. 
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C. IVA’S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID 

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN 
AANGELEGENHEDEN 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

1.1. Ontvangstenartikelen  

De totale ontvangsten van het VIPA evolueren van 286.316 duizend euro bij 
begrotingsaanpassing 2014 naar 293.647 duizend euro bij begrotingsopmaak 
2015.

Dit is een gevolg van de evolutie in de dotaties. De dotatie van de klassieke 
financiering(GB0-1GID2AY-IS) wordt correct gezet conform de betaalbehoeften, 
wat resulteert in een daling van deze dotatie van 38.550 duizend euro naar 
28.550 duizend euro. Dit terwijl de dotatie van de alternatieve financiering (GB0-
1GID5AY-IS) toeneemt van 182.400 duizend euro naar 199.731 duizend euro op 
basis van de geraamde te verwachten uit te betalen gebruikstoelagen in 2015. 

1.2. Uitgavenartikelen  

Conform de evolutie in de dotatie nemen ook de uitgaven van de alternatieve 
financiering toe van 182.400 duizend euro tot 199.731 duizend euro. Deze 
bedragen zijn de betalingsverplichtingen voor de voorzieningen die reeds een 
bevel van aanvang hebben gegeven of nog zullen geven ten laatste in 2014. Het 
totaal aan verleende Principieel Akkoorden dat hiertegenover staat bedraagt 
ongeveer 2,6 miljard euro.  

Conform de evolutie in de dotatie nemen de vereffeningskredieten van de 
klassieke financiering af van 39.000 duizend euro naar 29.000 duizend euro. 

Het vastleggingskrediet van de klassieke financiering wordt op nul gebracht. 

FONDS JONGERENWELZIJN 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

1.1. Ontvangstenartikelen  

De totale ontvangsten van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 409.215k euro. 

De werkingsdotatie (GB0-1GED2AY-IS) betreft de belangrijkste post hierin en 
komt op 376.659k euro. De stijging van de dotatie is toe te schrijven aan een 
evenredige stijging van de uitgaven (zie verder). 

Tot slot, de investeringsdotatie (GB0-1GED5AY-IS) die de investeringen aan de 
gemeenschapsinstellingen omvat wordt met 2.220k euro verminderd en zo 
correct gezet in functie van de inschatting van de betaalbehoeften. 
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1.2. Uitgavenartikelen  

De totale uitgaven van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 409.215k euro. Dit is 
onverdeeld in volgende belangrijkste posten. 

De algemene werkingskosten (artikel 1211) bedragen 5.581k euro, en kennen 
dus een stijging met 1.483 duizend euro hoofdzakelijk ingevolge de overheveling 
Everberg-Tongeren in kader van 6de staatshervorming. 

De belangrijkste post, ‘Subsidiëring van de erkende voorziening, pleegzorg, 
gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk 
onderzoek ‘artikel 3300’’ bedraagt 384.099k euro. De stijging met 5.200k euro is 
te verklaren door diverse overhevelingen, het voorzien van een extra budget van 
2.688k euro voor weddedrift, het voorzien van een extra budget van 1.144k euro 
voor de groei in pleegplaatsingen, internaten en PSA. Tevens wordt een budget 
van 3.000k euro ingeschreven voor nieuw beleid. Tot slot worden ook op deze 
post enkele besparingen verwerkt. 

Algemeen overzicht van de prestatiedrijvers: 

a) Gemeenschapsinstellingen

Voorziene capaciteit 

 Capaciteit 
Jongens open 126 
Jongens gesloten 126 
Meisjes open 10 
Meisjes gesloten 46 
Totaal 308 

b) Privaat aanbod 

Beoogde prestaties

Volgende tabel toont de voorziene modules welke beschikbaar zijn in 2015: 

In het modulair kader: Aantal 
Residentiële modules steeds gekoppeld met een ambulante 
module 2.915 

Dagbegeleidingmodule steeds gekoppeld met een 
ambulante module 641

Module autonoom wonen  635 
Ambulante module waarvan 2/3 vrij toegankelijk 2.400 
Ondersteunende modules (per module worden 10 jongeren 
op jaarbasis begeleid) 87

Bijkomende erkenning 120 

Centra voor Integrale Gezinszorg Aantal 
Residentiële module steeds gekoppeld aan een ambulante 
module 126

Ambulante module 97 

In de Onthaal- Oriëntatie en Observatiecentra’s Aantal 
Residentiële module steeds gekoppeld aan een 
onderzoeksmodule 256

Onderzoeksmodule 98 
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Pleegzorg Aantal 
Crisismodules (24 maal inzetbaar  per jaar) 15 
Module ondersteunende pleegzorg 360 
Module perspectiefzoekende pleegzorg 330 
Module perspectiefbiedend 4.500 
Module behandelingspleegzorg 600 

Herstelgerichte afhandelingsvormen Aantal 
Herstelgericht 2800 
Leerproject 500 
Herstelgericht groepsoverleg 90 
Gemeenschapsdienst 600 

Andere hulpvormen Aantal 
Crisishulp aan huis 540 
Prioritaire dossiers 100 
Specifieke acties 3.500 
Internaatsplaatsingen 900 
Psychiatrische ziekenhuizen 200 

De investeringen en de uitrusting van de gemeenschapsinstellingen zijn 
uitgesplitst over 3 begrotingsposten, waarvan op de belangrijkste de post 
‘infrastructuur (artikel 7200)’ een betaalkrediet is ingeschreven van 6.693k euro. 
Het vastleggingskrediet wordt vastgelegd op 9.000k euro, waarmee de volgende 
werken worden voorzien: 
- De Zande Beernem – gesloten leefgroepen; 
- Vernieuwbouw leefgroepen Ruiselede; 
- De Kempen Masterplan onthaalleefgroep. 

VLAAMS ZORGFONDS 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

1.1. Ontvangstenartikelen  

Het Zorgfonds kent een totale ontvangst van 377.068k euro. Deze ontvangsten 
zijn onderverdeeld in de volgende belangrijkste allocaties : 

De inkomsten uit beleggingen bedragen 35.039k euro. De portefeuille is 
samengesteld uit : 
a. Inkomsten uit beleggingen andere dan de overheidssector ESR 26.10 
(inzonderheid coupons van bedrijfsobligaties, inkomsten termijndeposito’s en 
rente op zichtrekeningen):  6.870k euro 
b. Inkomsten uit beleggingen van de overheidssector ESR 26.20 (inzonderheid 
coupons overheids- en sub sovereign obligaties, inflatie gerelateerde obligaties, 
Vlaamse EMTN): 20.982 k euro 
Door het aandelencompartiment van de beleggingsportefeuille niet langer te 
kapitaliseren wordt een bijkomende opbrengst gerealiseerd die geraamd wordt op 
7.187k euro. 

De inkomsten uit ledenbijdragen worden geraamd op 208.173k euro.  De sterke 
toename ten opzichte van 2014 wordt verklaard door de beslissing van de 
Vlaamse regering om de bijdrage in de Vlaamse zorgverzekering te verhogen van 
25 naar 50 euro. Voor personen die recht hebben op de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming of het OMNIO-statuut hebben geldt een verhoging 
van 10 euro naar 25 euro. 
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De inkomsten administratieve geldboete bedragen 3.930k euro. Als basis voor de 
berekeningen werden de historieken en meest recente datagegevens genomen 
uit de boetestatistieken. 

De geraamde dotatie voor het begrotingsjaar 2015 bedraagt 124.577k euro. 
Enerzijds betreft dit een sterke daling ten opzichte van 2014, als compensatie 
voor de sterke verhoging in de ledenbijdragen. Anderzijds betreft dit een 
toename ten opzichte van 2014 voornamelijk om de toename van het aantal 
tenlastenemingen op te vangen. 

1.2. Uitgavenartikelen  

Het Vlaams Zorgfonds kent een totale uitgave van 377.068k euro. Deze uitgaven 
zijn onderverdeeld in de volgende voornaamste allocaties: 

De algemene werkingskosten van het Vlaams Zorgfonds worden geraamd op 
2.472k euro. Ze blijven constant ten opzichte van 2014. 

De subsidies aan de zorgkassen bedragen 8.788k euro. 

De werkingssubsidies aan de zorgkassen, vergoeding voor indicatiestellers 
bedragen 5.341k euro. Personen die ouder zijn dan 80 jaar en die beschikken 
over een indicatiestelling die geldt voor 36 maanden, krijgen voortaan een 
beslissing van onbetaalde duur. Hierdoor worden overbodige 
herindicatiestellingen vermeden en kan de uitgave licht verminderd worden. 

De specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas blijft constant op 
777k euro. 

De werkingssubsidies aan de zorgkassen, vergoeding aangetekende zendingen, 
worden afgebouwd. 

De uitgaven voor tenlastenemingen worden voor 2015 geraamd op 351.916k 
euro. Dat is een stijging met 13.550k euro tegenover de begrotingscontrole 
2014. De stijging wordt verklaard door een verwachte toename van het aantal 
tenlastenemingen mantel- en thuiszorg met 3,50%. In de residentiële sector 
wordt een toename van 1.460 tenlastenemingen verwacht.  

Aan de uitgavenzijde wordt de voorziene/te verwachte waardevermindering op de 
vordering boetes bepaald door eerst de per 31/12/2015 uitstaande vordering in 
te schatten: dezelfde filosofie als bij de begrotingsaanpassing 2014 wordt 
toegepast. Er wordt een uitgave van 1.258k euro geraamd. 

De investeringen Vlaams Zorgfonds blijven constant op 1.595k euro. Met deze 
middelen worden de ICT-investeringen van het Vlaams Zorgfonds gefinancierd. 
Het gaat over de ontwikkeling, afwerking en onderhoud van de centrale 
applicaties voor de Vlaamse zorgverzekering, meer bepaald het digitaal platform 
zorgverzekering en de daaraan gekoppelde applicaties van het Vlaams Zorgfonds. 

De omvang van het reservefonds blijft ongewijzigd op 898.525k euro. 
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KIND EN GEZIN 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

1.1. Ontvangstenartikelen  

De totale ontvangsten van Kind en Gezin bedragen 796.536 duizend euro. 

De belangrijkste bewegingen op de ontvangstenposten worden hieronder 
toegelicht.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang en adoptie (artikel 
3, inkomensoverdrachten van andere sectoren) bedragen in 2015 162.543 
duizend euro. De toename t.o.v. 2014 is gedeeltelijk te wijten aan wijzigingen die 
zullen worden aangebracht aan de berekeningswijze van de financiële bijdragen 
van de gezinnen alsook deels aan de te verwachten saldo-afrekeningen voor het 
eerste kwartaal 2014. 

De belangrijkste ontvangst van Kind en Gezin betreft de dotatie (artikel GB0-
1GFD2AY-IS) aan Kind en Gezin. Bij de initiële begroting 2015 bedraagt de 
dotatie 568.704 duizend euro. De toelage  aan het I.V.A. Kind en Gezin is in 
vergelijking met de begrotingsopmaak 2014 met 43.680 duizend euro 
toegenomen.

Deze toename is te verklaren door een aanpassing aan de evolutie van de index, 
diverse herverdelingen, het inschrijven van de herverdeelde 4 mio euro voor 
kinderopvang in het kader van het relanceplan, aanpassing aan de toename van 
de anciënniteit van het personeel van Kind en Gezin en voor de sectoren van de 
consultatiebureaus, de centra voor kinderzorg en de preventieve 
gezinsondersteuning; en een laatste opstap in het kader van de besparing op 
aantal koppen van 2009-2014. 

Tevens worden in het kader van de zesde staatshervorming de FCUD-middelen 
toegevoegd aan de toelage van Kind en Gezin. 

Voorts wordt er een extra budget voorzien van 20 mio euro voor de kinderopvang 
alsook 1 mio euro voor de Huizen van het Kind.  Er wordt ook 500 duizend euro 
toegevoegd aan de toelage teneinde een subsidie te verlenen aan de vzw Kind en 
Taal voor de organisatie en uitvoering van de programma's Instapje en 
pedagogische taaltrainers in het kader van het SALK-actieplan. 

Anderzijds wordt er ook 110 duizend euro bespaard op de personeelskredieten 
teneinde de opgelegde besparingsdoelstelling van 6,5% in de legislatuur 2009-
2014 te realiseren. 

Tenslotte worden diverse besparingen doorgevoerd: het betreft voornamelijk de 
besparingen op het apparaat van Kind en Gezin, en de besparingen op de 
werkingssubsidies binnen adoptie en preventieve gezinsondersteuning. 

1.2. Uitgavenartikelen  

De totale uitgaven van Kind en gezin bedragen 796.536 duizend euro. 

Deze uitgaven kunnen worden onderverdeeld in volgende grote rubrieken: 
-over te dragen overschot van het boekjaar:54.056 duizend euro; 
-personeelsuitgaven: 62.655 duizend euro; 
-werkings- en investeringsuitgaven: 19.012duizend euro; 
-subsidie-uitgaven: 660.339 duizend euro. 
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De subsidie-uitgaven zijn het belangrijkste uitgavenluik van de begroting van 
Kind en Gezin. Dit luik kan worden onderverdeeld in volgende rubrieken: 
-toelagen preventieve zorgverlening: 19.637 duizend euro; 
-toelagen kinderopvang: 570.461 duizend euro; 
-toelagen maatschappelijke positie van het kind: 62.128 duizend euro; 
-directe sociale bijdragen aan gezinnen: 11 duizend euro. 
- inkomensoverdrachten binnen de overheidssector : 8.102 duizend euro. 

De bewegingen in de diverse uitgavenposten weerspiegelen de bewegingen 
uiteengezet bij de ontvangstenartikelen. 

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

1.1. Ontvangstenartikelen  

De globale ontvangsten van het VAPH zijn begroot op 1.462.994 keuro. Deze 
ontvangsten omvatten als voornaamste de werkingsdotatie aan het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de eigen ontvangsten, 
voornamelijk in de vorm van terugvorderingen op de beleidskredieten. 

De werkingsdotatie van het VAPH bedraagt 1.425.703keuro.  Met de middelen uit 
deze dotatie worden niet alleen de subsidies in het kader van de statutaire 
opdrachten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
uitgekeerd, maar ook de werkings- en personeelskosten gedragen. Het omvat 
tevens ook de begrotingsmiddelen in het kader van de afgesloten Vlaamse 
Intersectorale Akkoorden (V.I.A.). 

De terugvorderingen op de beleidskredieten bedragen 19.664k euro (ESR 3). 

Inzake algemene wijzigingen kunnen de volgende elementen worden aangereikt. 

Zo zijn er diverse interne herverdelingen doorgevoerd. Daarnaast werden t.o.v. 
de 2de BC 2014 extra middelen toegekend voor de weddedrift voor de 
gesubsidieerde sector (4.944keuro) en kredieten voor de opvang van het 
tewerkstellingseffect van het 1e VIA-akkoord gekoppeld aan het beter aansluiten 
van het historisch kader binnen de residentiële sector bij het maximaal 
subsidieerbaar kader volgens de regelgeving (1.057keuro). Tevens gebeurt er 
een aanpassing van de budgetten aan de index. 

Voort wordt er een uitbreidingsbudget toegekend van 40.000 keuro. Daarvan 
wordt 1.920 keuro voorzien voor een revalidatie-overeenkomst die niet vervat is 
binnen de voorziene overdrachten van de 6e staatshervorming, en onmiddellijk 
op het betreffende artikel binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid geplaatst. 
Tot slot worden de opgelegde besparingen verwerkt.  

1.2. Uitgavenartikelen  

De totale uitgaven in de begroting 2015 van het VAPH bedragen 1.462.994k euro 
en bestaan uit de volgende belangrijkste posten: de personeelskredieten 
bedragen 17,99 mio euro (ESR 11), de werkingskredieten, investeringen en 
onroerende reserves bedragen 9,26 mio euro (ESR 12 en 7), en de 
beleidskredieten bedragen 1.421,1 mio euro. 
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De hoofdmoot van het beleid van het VAPH omvat het Constant Beleid in 
uitvoering van de courante wetgeving.  Deze posten zullen in 2015 niet 
fundamenteel gewijzigd worden tegenover de Begrotingscontrole 2014 maar zijn 
wel onderhevig aan de genomen beslissingen ten gevolge van de opgelegde 
besparingen.

Daartegenover hebben we beleidsaccenten 2015 en het Uitbreidingbeleid die ook 
hun invloed uitoefenen in de begrotingskredieten.  De beleidskredieten worden 
opgenomen in de ESR-code 3 waar binnen de belangrijke post 
‘Inkomensoverdrachten’ er voornamelijk 2 subcategorieën zijn die we afzonderlijk 
behandelen. 

De inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen (ESR 33) bedragen 
44.631k euro. De belangrijkste wijziging op deze post is dat hier ook het 
uitbreidingsbeleid 2015 ingeschoven is.  Om de toenemende zorgnoden van de 
personen met een handicap te lenigen is extra budget nodig. De verdere 
verdeling van het Uitbreidingsbeleid wordt geregeld via een Omzendbrief die 
momenteel in een ontwerpfase is  (de kredietverdeling volgt daarna binnen de 
context van de komende begrotingscontrole). 

De inkomensoverdrachten aan de gezinnen (ESR 34) bedragen 1.376.425k euro. 

Deze omvatten ten eerste de geldelijke uitkeringen (ESR 34.31) die alle 
individuele tegemoetkomingen bevatten. Specifiek binnen de individuele 
materiële bijstand, wordt in 2015 werk gemaakt van een performant 
leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid.  We willen ons hulpmiddelenbeleid 
richten op personen met of zonder handicap, ook ouder dan 65 jaar.  Daarvoor 
zullen we dwarsverbindingen leggen tussen de sector van personen met een 
handicap en de ouderenzorg. 

In de Begroting 2015 is voor de Individuele Materiële Bijstand een recurrent 
krediet van 35.148keuro ingeschreven dat het mogelijk maakt de dossiers 
volledig en correct te honoreren. 

De belangrijkste uitgavenpost binnen de VAPH-begroting heeft betrekking op de 
inkomensoverdrachten in natura (ESR 34.32) t.b.v. 1.251.620k euro, waarin 
onder andere de betoelaging van de residentiële en ambulante sector is 
opgenomen.

Werkingsuitgaven voor het dienstjaar 2015 (ESR 11 - 12 en ESR 7). 

Om de noodzakelijke beleidsopties te kunnen doorvoeren is het noodzakelijk dat 
het VAPH zijn werking en administratieve processen reorganiseert. Het streeft 
daarbij administratieve vereenvoudiging, transparantie en efficiëntie na en dit 
zowel ten aanzien van personen met een handicap als ten aanzien van 
voorzieningen en diensten. 

De evolutie van het personeelsbestand en hun inzetbaarheid, naast de 
entiteitsoverschrijdende efficiëntietrajecten, oefenen verder hun invloed uit op de 
werkingskredieten ‘Personeel’ (ESR 11).  De personeelsuitgaven verlagen met 
380,6k euro, vnl. ingevolge de voorziene generieke besparingen.  In deze 
kredieten zijn daarnaast ook punctuele aanpassingen verwerkt, met name de 
overdrachten van kredieten naar het Departement WVG (weddedienst), de 
overdracht van kredieten ten voordele van de preventiediensten ingevolge de 
inkanteling van de entiteitsgestuurde sociale dienst bij de Sociale Dienst van de 
Vlaamse gemeenschap. 

Naast de statutaire uitgaven heeft het VAPH werkingsuitgaven waarbij ook 
belangwekkende accenten worden gelegd voor het efficiënter functioneren als 
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overheidsinstelling (ESR 12 – ESR 7).  Het geheel van de werkings- en 
investeringsuitgaven bedraagt 9.280,6k euro of een daling met 215,9k euro 
tegenover de tweede begrotingscontrole, dit omwille van de generieke 
besparingen op apparaat. 

E. EVA’s 

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

1.1. Ontvangstenartikelen  

Bij het vervullen van zijn missie, ontvangt het OPZC Geel - net zoals alle andere 
psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - een federale 
ziekenhuisfinanciering. Daarnaast ontvangt OPZC Geel ook een dotatie: de 
Vlaamse begroting voorziet in een dotatie ter financiering voor de 
personeelskosten die voortvloeien uit de door de Vlaamse Overheid afgesloten 
sectorale akkoorden. 

De dotatie BO 2014 voor OPZ Geel bedraagt 7.006 duizend euro. Deze wordt 
verminderd met 10 duizend euro omwille van de laatste opstap in de besparing 
op koppen 2009-2014. Daarnaast verhoogt de dotatie met 50 duizend euro. 
Tevens wordt de dotatie verminderd met 43 duizend euro in het kader van de 
generieke besparing op apparaatsbudgetten 

We komen zo op een totale dotatie ten belope van 7.003 duizend euro voor 2015 
voor OPZ Geel. 

1.2. Uitgavenartikelen  

De uitgaven zoals begroot in BO 2015, zijn een weergave van de geraamde 
kosten voor een goede uitvoering van de taken van de OPZC Geel zoals 
bovenstaand beschreven. 

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

1.1. Ontvangstenartikelen  

Bij het vervullen van zijn missie, ontvangt het OPZC Rekem - net zoals alle 
andere psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - een 
federale ziekenhuisfinanciering. Daarnaast ontvangt OPZC Rekem ook een 
dotatie: de Vlaamse begroting voorziet in een dotatie ter financiering voor de 
personeelskosten die voortvloeien uit de door de Vlaamse Overheid afgesloten 
sectorale akkoorden. 

De dotatie BO 2014 bedroeg 7.544.000 euro. Deze wordt verminderd met 10 
duizend euro omwille van de laatste opstap in de besparing op koppen 2009-
2014, en komt zo op 7.534 duizend euro. Tevens wordt de dotatie verminderd 
met 43 duizend euro in het kader van de generieke besparing op 
apparaatsbudgetten. De dotatie BO 2015 bedraagt uiteindelijk 7.491.000 euro. 
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1.2. Uitgavenartikelen  

De uitgaven zoals begroot in BO 2015, zijn een weergave van de geraamde 
kosten voor een goede uitvoering van de taken van OPZC Rekem zoals 
bovenstaand beschreven. 

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE 
RECHTSPERSONEN 

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

1.1. Ontvangstenartikelen  

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België kent een totale ontvangst 
van 3.794k euro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in volgende rubrieken :  

ESR 08.21 - Overdracht overschot vorige begrotingsjaar : 3.737k euro 

ESR 26.10 - Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector: 
32k euro ( het resultaat van de belegging bij Petercam nodig om de prijzen te 
kunnen uitkeren bedraagt 32k euro). 

ESR 38.10 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven: 18k euro 

ESR 38.50- Overige inkomensoverdrachten van gezinnen: 8k euro : betalingen 
door particulieren. 

1.2. Uitgavenartikelen  

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België kent een totale uitgave 
van 3.794k euro. 

Deze uitgaven zijn onderverdeeld in volgende rubrieken : 

ESR 03.22 - Over te dragen saldo: 3.728 k euro 

ESR 12.11 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de 
overheidssector: 9k euro : de geraamde uitgaven i.v.m. de organisatie van een 
internationaal symposium bedragen 9k euro. 

ESR. 34.41 - Geldelijke uitkeringen aan gezinnen als gebruikers: 57k euro : de 
uitkeringen aan laureaten van prijzen uitgereikt door de KAGB ter bevordering 
van het wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde, de farmacie, de 
diergeneeskunde en de aanverwante wetenschappen bedragen 57k euro. 


