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Ministerieel besluit tot vaststelling en toekenning van een voorschot 
van 80% van de forfaitaire subsidie aan de lokale besturen om de 
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19- 
pandemie te versterken; begroting 2021, begrotingsartikel SJ0- 
1SMC2GA-WT

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1° en 
2°;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van 
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter 
bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken, artikel 16.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 maart 2021.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

Een éénmalige projectsubsidie wordt toegekend aan de gemeenten die zich 
engageren voor bijkomende inzet op preventie, sensibilisering, bronopsporing, 
quarantainecoaching en contactonderzoek ter bestrijding van de Covid-19- 
pandemie.

Een voorschot van 80% van het forfaitair gedeelte van de projectsubsidie (0,125 
euro per maand en per inwoner voor maximaal 5 maanden) wordt uiterlijk op 31 
maart 2021 betaald aan de gemeenten die een ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkomst indienden. 267 besturen 
hebben zich aangemeld bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. 85 besturen 
hebben zich verenigd en hebben samen 11 trekkende gemeenten aangeduid. 182 
besturen hebben zich individueel geengageerd. Alle aanmeldingen werden 
gevalideerd om maximaal alle lokale inspanningen voor bijkomende inzet in 
contact- en bronopsporing te honoreren.
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Het totaal bedrag van het forfaitair gedeelte bedraagt 3.759.810,50 euro. Het totale 
bedrag van het voorschot van het forfaitaire gedeelte is 3.007.847,90 euro (80% 
van 3.759.810,50 euro). In de uitgavenbegroting voor 2021 van de Vlaamse 
Gemeenschap is voor de projectsubsidie onder het begrotingsartikel PJ0-1PMC2GA- 
WT een bedrag van 11.643.214,37 euro ingeschreven, waarvan 4.143.214,37 euro 
voor het forfaitaire gedeelte en 7.500.000,00 voor het variabele gedeelte.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019;
- het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, begrotingsartikel PJ0- SJ0- 
1SMC2GA-WT;
- het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van 
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter 
bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken.

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, 
INBURGERING EN GELIJKE KANSEN BESLUIT:

Artikel 1. Aan de lokale besturen wordt, volgens artikel 11, §1, 1° en §2, 1°, van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van 
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter 
bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken, een voorschot van 80% van 
de forfaitaire subsidie toegekend.

Het toegekende bedrag aan elk individueel bestuur en elke trekkende gemeente 
is gelijk aan het bedrag, vermeld in de laatste kolom van de bijlage die bij dit 
besluit is gevoegd. Voor de verenigde gemeenten wordt het totale voorschot (de 
som van de voorschotten van de individuele deelnemende gemeenten), uitgekeerd 
aan de trekkende gemeenten.

Brussel, -j 7 -03- 2021

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en
Gelijke Kansen,
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De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,

Tegen deze bes _ _ sk tot
schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, 
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State 
(http://eproadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangetekende brief die 
wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). 
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen als vermeld 
in artikel 4, §1, derde lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot 
regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.
Dit ministerieel besluit wordt bekendgemaakt op de website van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur: https://binnenland.vlaanderen.be/.
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