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II.

INLEIDING EN SAMENVATTING

De coronacrisis heeft onze maatschappij en economie grondig dooreengeschud. Voor
alle aspecten van onze samenleving was en is er een grote impact die de Vlaamse
Regering noodzaakt om de nodige maatregelen te nemen. Het herstelbeleid van de
Vlaamse Regering zal Vlaanderen zowel maatschappelijk als economisch de nodige
veerkracht geven om van de schok te herstellen en er op termijn sterker uit te komen.
Deze beleids- en begrotingstoelichting (BBT) in het kader van de begrotingsopmaak
2021 informeert de parlementsleden over mijn beleidsplannen en de middelen die ik
wil inzetten voor mijn bevoegdheden als regeringsleider en Vlaams minister van
buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Met deze BBT geef ik concreet
invulling aan de beleidsnota’s Algemeen Regeringsbeleid en Buitenlandse Zaken en
ontwikkelingssamenwerking voor het begrotingsjaar 2021 en ondersteun ik het
herstelbeleid van de Vlaamse Regering.
Vanuit het algemeen regeringsbeleid ondersteun ik het herstelbeleid met drie
ambities, die we nu nog meer dan voor de coronacrisis moeten hebben: een
slagkrachtige, vinnige en oplossingsgerichte overheid, die onderbouwd werkt en
toekomstbestendig is.
Burgers en ondernemingen verwachten meer dan ooit een efficiënte, slagkrachtige,
burgergerichte, open en transparante overheid. Regelluwte, innovatievriendelijke
regelgeving en rechtszekerheid maken daar deel van uit. We gaan resoluut voor
minder regeldruk, innovatieve regelgeving en administratieve vereenvoudiging. De
verdere digitalisering van het besluitvormings- en regelgevingsproces van de
Vlaamse Regering draagt bij tot de efficiëntie, toegankelijkheid en kwaliteit van de
besluitvorming en maakt het beleid en de regelgeving beter toegankelijk voor burgers
en ondernemingen.
De Vlaamse Statistische Autoriteit zal in samenspraak met partners zorgen voor een
uitbreiding van onze surveycapaciteit en voor structurele panelbevragingen om
snellere en meer relevante data voor het beleid te verzamelen. De impact van de
huidige coronacrisis zal opgevolgd worden door een studiedienst binnen het
Departement KBUZA, zowel voor de gezondheidsaspecten, de economische en
maatschappelijke aspecten als de overheidsaanpak.
De coronacrisis biedt ook kansen voor een meer duurzame economie. Als overheid
grijpen we dit moment aan voor een doordacht en duurzaam relancebeleid alsook
met de uitrol van de vierde Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling (VSDO)
en de Vlaamse vertaling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs): Vizier
2030.
Vlaanderen blijft ook vandaag een welvarende natie, waar het goed wonen, werken,
ondernemen en leven is. De Vlaamse Regering neemt het initiatief om een wervend
en ambitieus maatschappelijk project te ontwikkelen dat de bevolking hoop geeft in
de toekomst, betrekt bij de oplossingen en trots maakt op de baanbrekende
innovaties die Vlaanderen in de wereld realiseert.
De coronacrisis schudt de wereld zoals we die kennen door elkaar. Ook op
internationaal vlak ondervinden we nu al veel kwalijke gevolgen, die in de toekomst
alleen maar aan kracht zullen toenemen.
Zo ondervinden we niet alleen de kwalijke effecten van de coronacrisis in Vlaanderen,
maar ook in de rest van de wereld. Voor het eerst sinds 1990 zal een crisis leiden tot
een stijging van de wereldwijde armoede. Ik blijf daarom de bevolking in onze
partnerlanden steunen via de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Ook blijf ik de
aangegane engagementen nakomen voor de internationale klimaatfinanciering en
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streef ik daarbij naar een
ontwikkelingssamenwerking.

maximale

synergie

met

het

beleid

voor

Internationale verbondenheid blijft uitermate van belang en de ambitie om meer
aansluiting te vinden bij de noordelijke landen blijft zeer actueel. Om daar invulling
aan te geven, open ik in 2021 een nieuwe diplomatieke post in Scandinavië met als
uitvalsbasis Kopenhagen en ga ik op zending naar Scandinavië om daar relevante
contacten te leggen.
De Europese Unie is een belangrijke hefboom voor het Vlaamse buitenlandse beleid.
Daarom blijf ik maximaal wegen op de Europese besluitvorming en beginnen mijn
diensten met de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de
Europese Unie in 2024.
De onderhandelingen over brexit komen in een eindfase en wat de uitkomst van deze
onderhandelingen ook moge zijn, de impact op Vlaanderen zal groot zijn. In 2021
zullen we het terugtrekkingsakkoord moeten uitvoeren en werk moeten maken van
een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk. Om de impact van de brexit
voor Vlaanderen en voor de Vlaamse bedrijven te verzachten, blijf ik ijveren voor de
toegang tot het Brexit Adjustment Reserve, dat de zwaarst getroffen lidstaten en
sectoren bij moet staan.
Daarnaast blijf ik me ook in 2021 inzetten om goede handelsrelaties aan te gaan. Een
ambitieus, modern en assertief handels- en investeringsbeleid blijft uitermate van
belang, net zoals een toekomstbestendig multilateraal handelssysteem.
Vlaanderen leeft immers van de internationalisering en export vormt de sleutel voor
de relance. In Vlaanderen is één op de drie banen verbonden aan export en 40% van
alle banen in de industrie is gecreëerd bij bedrijven van buitenlandse oorsprong. De
Vlaamse economie is een van de meest open economieën in de wereld. Dat maakt
ons sterk, maar ook gevoeliger, zoals nu door de impact van de coronacrisis en de
brexit. Vlaamse exporteurs en buitenlandse investeerders opereren in een
wereldeconomie die door deze crisissen getroffen wordt, maar die al langer volatieler
werd en waarin meer dan ooit het protectionisme en de handelsoorlogen groeien.
Daarnaast is er ook de tendens naar meer regionalisering in handels- en
investeringsstromen. De uitdaging is nu om de serieuze krimp in de export in het
eerste semester van 2020 (met 11,86% of 19,6 miljard euro tegenover het eerste
semester van 2019) positief om te buigen en Vlaanderen op de radar van
buitenlandse investeerders te houden.
2021 staat in het teken van de impact van covid19 en van brexit op de Vlaamse
economie te bedwingen en tegelijk te investeren in digitalisering en internationale
vermarkting van Vlaamse innovatie en technologie.
We helpen de hoogste noden lenigen van Vlaamse exporterende bedrijven die zwaar
zijn getroffen door covid19 en brexit én helpen hen nieuwe strategieën te vinden die
op langere termijn opleveren.
In het kader van het relanceplan zal het Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen (Flanders Investment & Trade, FIT) 30 miljoen euro bijkomende
middelen kunnen inzetten om de gevolgen van de brexit en Corona op te vangen en
dit door verder in te zetten op exportondersteuning en -diversificatie en het
aantrekken van nieuwe investeringen. Een verdere digitalisering moet deze
inspanningen, de dienstverlening en prospectie van FIT kunnen optimaliseren.
Diversificatie van markten blijft een goede manier om de risico’s te spreiden. Vlaamse
bedrijven moeten de toegang behouden tot buitenlandse regionale handelsblokken.
In de covid19 crisis draait de economie overal in de wereld lokaal door, maar reizen
is heel moeilijk. Via FIT, dat overal in de wereld aanwezig is, zijn potentiële
zakenpartners voor Vlaamse bedrijven en buitenlandse investeerders toch
bereikbaar. De kloof wordt met online contacten en events digitaal gedicht. De
prospectie naar nieuwe markten mag immers niet stilvallen. FIT zet bedrijven aan om
6

de digitale weg ook internationaal te omarmen in hun businessmodellen, handel en
prospectie.
FIT zet verder alles op alles om Vlaanderen op de radar van buitenlandse
investeerders te houden. Meer dan ooit is het zaak om de investeringsstromen niet
te laten stilvallen of vertragen. We zetten extra in op lead generation. We werken
belemmeringen voor buitenlandse investeerders zoveel mogelijk weg.
Voor het relanceplan van de Vlaamse Regering is niet alleen export maar ook
innovatie een van de belangrijkste hefbomen om de Vlaamse economie te herstellen.
Technologieën in digitalisering, gezondheid en klimaat worden de drijvende krachten
van de wereldeconomie. Innovaties en nieuwe businessmodellen ontstaan op de
snijlijn van technologieën en leveren oplossingen voor maatschappelijke
wereldproblemen. Vlaanderen kan daarin een mooi palmares voorleggen en staat
klaar om tot de top van Europa te behoren. Bedrijven, clusters en strategische
onderzoekscentra (SOC’s) zijn nauw verweven in Vlaanderen. Dat geeft ons niet
alleen voorsprong, maar maakt Vlaanderen ook aantrekkelijk voor buitenlandse
investeerders. Innovatie is echter niet mogelijk zonder internationale vermarkting.
We kiezen een duidelijke strategie voor internationalisering van de Vlaamse economie
in de ruimste zin: we bedienen niet alleen de traditionele sectoren en actoren, maar
we gaan intensiever voor een internationale vermarkting van de innovatie door de
versterking van het Vlaamse Economische Diplomatiek netwerk van FIT met 10
Science & Technology Offices. Zo helpen we Vlaanderen internationaal aan de top in
Digital tech, Health Tech en Climate Tech en promoten we Vlaanderen wereldwijd nog
maar als innovatieve kennishub. Hiervoor werd vanaf 2020 in de begroting recurrent
3.000 keuro voorzien.
Als centrale actor voor de internationalisering van de Vlaamse economie werkt FIT in
partnerschappen samen met het economische middenveld, innovatie-actoren, SOC’s,
speerpuntclusters en andere overheidsactoren aan de gemeenschappelijke
doelstellingen, onder andere het Corona exit plan en acties in het kader van brexit.
Alleen door efficiënte samenwerking kunnen we de doelen bereiken.
Ik word voor de uitvoering van mijn doelstellingen als regeringsleider en minister van
Buitenlandse Zaken en voor de uitvoering van de doelstellingen van de Vlaamse
Regering ondersteund door het nieuwe Departement Kanselarij en Buitenlandse
Zaken. Door de samenvoeging van de vroegere departementen Kanselarij en Bestuur
en Buitenlandse Zaken heb ik voldoende massa gecreëerd om bestuurskrachtig op te
treden en eendrachtig taken, zoals de nationale en internationale communicatie over
Vlaanderen en de internationale rapportering, op een nog efficiëntere wijze te
volbrengen. Door de fusie zijn de beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT's) van de
twee departementen samengevoegd. Ook de indeling van de verschillende
strategische en operationele doelstellingen en sommige begrotingsartikels zijn
aangepast. Waar nodig zal ik dat in deze tekst toelichten.
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TOTAAL – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING, RAMPENSCHADE,
BUITENLANDS
BELEID,
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
EN
INTERNATIONAAL ONDERNEMEN, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)

AO

TO

BA 2020

157

Bijstelling
BO 2021

181

BO 2021

338

-

LO

VAK

589

0

340

0

249

0

VEK

104.709
-

111.252

6.109

-

98.600

11.060
100.192

PROGRAMMA SE – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

BA 2020

0

44

0

9.853

Bijstelling
BO 2021

0

0

0

358

BO 2021

0

44

0

VEK
11.046
-

10.211

835
10.211

PROGRAMMA SI – RAMPENSCHADE
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BA 2020

0

0

0

914

914

Bijstelling
BO 2021

0

0

0

0

0

BO 2021

0

0

0

914

914

PROGRAMMA SN – BUITENLANDS BELEID
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

BA 2020

157

5

0

Bijstelling
BO 2021

181

0

0

BO 2021

338

5

0

VEK

8.329
0

8.524
-

8.329

195
8.329

PROGRAMMA SO – ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
(duizend euro)

AO

TO

BA 2020

0

Bijstelling
BO 2021

0

-

LO

540

0

340

0

-

VAK

VEK

27.465

28.329

5.246

-

5.793
8

BO 2021

0

200

0

22.219

22.536

PROGRAMMA SP – INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
(duizend euro)

AO

TO

LO

BA 2020

0

0

0

Bijstelling
BO 2021

0

0

0

BO 2021

0

0

0

-

VAK

VEK

58.148

62.439

1.221
56.927

-

4.237
58.202
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III.

TRANSVERSALE,
HORIZONTALE
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

EN

OVERKOEPELENDE

Energie- en Klimaatplan 2021-2030
Op 3 april 2020 heeft de Vlaamse Regering haar Energie- en Klimaatplan 2021-2030
aangeduid als transversaal beleidsplan. De energie- en klimaattransitie heeft impact
op alle geledingen van de samenleving en raakt aan vrijwel alle beleidsdomeinen en
sectoren.
Vanuit mijn bevoegdheid voor ontwikkelingssamenwerking zal ik in het bijzonder
bijdragen aan de doelstellingen over internationale klimaatfinanciering. Dat sluit aan
bij de operationele doelstelling 1.2. 'Vlaanderen toont internationale klimaatambitie
door bij te dragen aan internationale klimaatfinanciering' van mijn eigen beleidsnota
buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking (zie infra). In samenspraak met de
minister van Omgeving zal ik de Vlaamse middelen voor internationale
klimaatfinanciering optimaal aanwenden. Bijdragen vanuit de begroting
ontwikkelingssamenwerking zullen daarbij voldoen aan de voorwaarden van de
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, zoals die in het kaderdecreet bepaald zijn. Op
die
manier
is
er
een
maximale
synergie
met
het
beleid
voor
ontwikkelingssamenwerking,
zodat
de
klimaatverandering
de
behaalde
ontwikkelingsresultaten niet ondermijnt. Waar mogelijk zullen we de toepassing van
innovaties van Vlaamse kennisinstellingen en ondernemingen faciliteren om concrete
klimaatuitdagingen in ontwikkelingslanden op te lossen.
Vanuit dit perspectief zullen mijn diensten actief bijdragen aan de totstandkoming
van een Vlaamse Internationale Klimaatfinancieringsstrategie (VIKS) 2021-2030,
zodra er in België een akkoord is gesloten over de lastenverdeling voor de periode
2021-2030.
IV.

BELEIDSVELD ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

Het beleidsveld Ondersteuning Vlaamse Regering
structuurelement: Ondersteuning Vlaamse Regering.

omvat

één

inhoudelijk

Dit inhoudelijk structuurelement (ISE) omvat de activiteiten die verband houden met:
-

-

de ondersteuning van de regeringsleider en de Vlaamse Regering met betrekking
tot de werking van de Vlaamse Regering en haar relaties met andere overheden
op regeringsniveau;
de investering in het imago van Vlaanderen;
de coördinatie van het evidence-informed beleid op basis van openbare
statistieken en beleidsgericht onderzoek;
de langetermijnstrategie voor Vlaanderen;
het beleid op regeringsniveau voor complexe maatschappelijke uitdagingen met
een hoge maatschappelijke impact.

Voor het beleidsveld en inhoudelijk structuurelement Ondersteuning Vlaamse
Regering stel ik een herschikking van de strategische doelstellingen uit mijn
beleidsnota voor. De strategische doelstelling 4: 'Ontwikkeling en vernieuwing van
beleidsinstrumenten voor een naar buiten gerichte overheid die actief samen met
anderen publieke waarde creëert' is niet langer opgenomen in deze beleids- en
begrotingstoelichting. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door initiatieven die elk
voor zich ook uitvoering geven aan bevoegdheden die zijn geclusterd in de
strategische doelstellingen 1 tot en met 3. De uitgaven die voor deze initiatieven voor
2021 gepland zijn, worden onder deze strategische doelstellingen ondergebracht.
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SD1 Een bestuurskrachtige Vlaamse overheid
OD 1.1 Innovatieve regelgeving en minder regeldruk
In het nieuwe organisatiebesluit is kwaliteitsvolle regelgeving een van de kerntaken
voor het beleidsveld 'ondersteuning Vlaamse Regering'. Ook op Europees niveau staat
betere regelgeving al jaren hoog op de beleidsagenda.
We gaan resoluut voor minder regeldruk, innovatieve regelgeving en administratieve
vereenvoudiging. Daarvoor zijn aanknopingspunten te vinden in het relanceplan van
de Vlaamse Regering. Daarnaast zal ik nog meer aansluiting zoeken bij Europese
initiatieven voor een betere regelgeving. De intenties van het Duitse voorzitterschap
van de Europese Raad bieden daarvoor interessante aanknopingspunten.
Ik zal daarom ter uitvoering van het regeerakkoord en de beleidsnota’s 'algemeen
regeringsbeleid' en 'ICT en facilitair management' een nieuw overkoepelend
actieplan 'Verbetering van de wetgevingskwaliteit en vermindering van de
regeldruk 2020-2024' voorleggen aan de Vlaamse Regering.
Ik wil dit nieuwe actieplan opbouwen rond de volgende prioritaire zes werven:
-

Werf 1: samen vereenvoudigen met bedrijven, verenigingen en burgers
Werf 2: inzetten op een verdere professionalisering van wetgevingsambtenaren
en een verbetering van de kwaliteit van de Vlaamse regelgeving
Werf 3: inzetten op minder dwingende en minder gedetailleerde regelgeving door
meer gebruik te maken van doelregelgeving en open normen
Werf 4: de vermindering van de administratieve lasten
Werf 5: inzetten op de vermindering van regeldruk vanuit de Europese Unie
Werf 6: de mogelijkheden onderzoeken voor de invoering van het right to
challenge-beginsel

Voordat de Vlaamse Regering dit actieplan goedkeurt, zal ik hierover in dialoog gaan
met het Voorzitterscollege, de SERV en andere relevante actoren. Ik zal hierover ook
in debat gaan met het Vlaams Parlement. Het budget voor kwaliteitsvolle regelgeving
zal prioritair aangewend worden voor de uitvoering van dit actieplan.
OD 1.2 Een transparante Vlaamse Regering
Digitalisering besluitvorming
Ik werk ook in 2021 aan de digitalisering van het besluitvormings- en
regelgevingsproces door te investeren in de verdere uitbouw van het platform
Kaleidos. Dat platform draagt bij tot de efficiëntie, toegankelijkheid en kwaliteit van
de besluitvorming en ondersteunt de communicatie aan burgers. Naarmate werken
met linked data meer ingang vindt, zullen er meer relaties kunnen worden gelegd
tussen de stukken van regeringsdossiers en de informatie in die stukken. Daardoor
wordt de samenhang in de besluitvorming en het ontstaan daarvan duidelijker en
nemen de zoekmogelijkheden en de transparantie voor burgers fors toe. Zo houdt de
digitale besluitvorming gelijke tred met de digitale transformatie in de samenleving.
Betere ontsluiting van beleidsinformatie
Het platform Kaleidos levert een bijdrage om het beleid en de regelgeving beter
toegankelijk te maken voor burgers en ondernemingen. Via Kaleidos kan de
beleidsinformatie ontsloten worden op verschillende communicatieplatformen, op
de eerste plaats via het webplatform vlaanderen.be. De informatie is bovendien zo
gemodelleerd dat ze hergebruikt kan worden in andere digitale toepassingen. Omdat
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het grotendeels open data zijn, kunnen de data in verschillende ecosystemen
hergebruikt worden en zo bijdragen tot de relance van de kenniseconomie.
Via de nieuwe persberichtentoepassing, die ook in 2021 zal worden gelanceerd,
kunnen beleidsinitiatieven snel aan de media worden gecommuniceerd en op
vlaanderen.be worden gepubliceerd. Niet alleen de pers maar ook burgers kunnen
zich abonneren op de persberichten, die op die manier een aanvulling zijn op de
wekelijkse communicatie over de regeringsbeslissingen. Vanuit Kaleidos worden bij
de meeste beslissingen regeringsdocumenten openbaar gemaakt voor de burgers. De
regeringsdocumenten zullen ook gekoppeld kunnen worden aan persberichten.
Naast de uitbouw van een ondersteunend instrumentarium voor het beheer en de
bekendmaking van beleidsinformatie wil ik het innovatieve potentieel van de
Vlaamse overheid stimuleren en versterken. Daarom zal het Project Innovatieve
Beleidspraktijken, dat zich focust op innovatieve manieren om beleid voor te bereiden
en uit te voeren, rond vier pijlers werken:
-

-

Verkennen: zoeken naar expertise, initiatieven en goede voorbeelden binnen en
buiten de Vlaamse overheid;
Experimenteren: experimenten ondersteunen en eventueel eraan participeren;
Opschalen: goede praktijken verder uitwerken en eventueel omzetten in
instrumenten om zo innovatieve beleidspraktijken meer binnen de Vlaamse
overheid te laten gebruiken;
Tonen: de Vlaamse overheid nationaal en internationaal op de kaart zetten door
strategische communicatie over innovatieve projecten en goede praktijken.

Heerlijk Helder
Ik wil in samenwerking met de Nederlandse Taalunie en het Nederlandse Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, algemeen inzetbare instrumenten
ontwikkelen en promoten om teksten van de Vlaamse overheid te toetsen op het vlak
van leesbaarheid en toegankelijkheid. Ik wil dat onder andere doen door middel
van gebruikersonderzoek, waarbij mensen uit de doelgroep op een systematische en
efficiënte manier betrokken worden bij de ontwikkeling en de evaluatie van
overheidsteksten.
In 2021 organiseer ik opnieuw een Heerlijk Helderdag om de acties voor Heerlijk
Helder te ondersteunen en bekend te maken.
Informatie- en nieuwskanalen
Om de overheid toegang te geven tot belangrijke informatie- en nieuwskanalen,
investeer ik in overheidsbrede licenties en contracten. De centrale bibliotheek vervult
een belangrijke overheidsbrede rol. Ze geeft de medewerkers van de administratie
en de kabinetten toegang tot een ruim aanbod digitale informatie en diensten:
juridische en wetenschappelijke databanken (zoals Jura, Jurisquare, Strada,
ScienceDirect, Wiley en OESO), een kleine gedrukte collectie tijdschriften en boeken,
en interbibliothecair leenverkeer. Daarmee ondersteunt ze het evidence-informed
beleid en het beleidsrelevante wetenschappelijk onderzoek.
De media spelen een cruciale rol in de samenleving. Monitoring van en toegang tot
het nieuws en de informatie uit de media en het persagentschap Belga zijn essentieel
om de vinger aan de pols te houden. Daarom verleng ik het overheidsbrede contract
met Belga News Agency, dat met zijn nieuwe platform belga.press een
mediamonitoring mogelijk maakt die steeds meer in real time kan verlopen.
OD 1.3 Verder investeren in interfederale relaties
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Zowel in de federale context als bilateraal met de gemeenschappen en gewesten
investeer ik in overleg over het Vlaamse beleid met de andere entiteiten, steeds
vanuit het respect voor de bevoegdheidsverdeling die in beginsel exclusief is. Op het
federale niveau blijf ik actief deelnemen aan de reguliere overlegstructuren. De
samenwerkingsakkoorden op regeringsniveau worden verder opgevolgd en
gecoördineerd. Ook het bilaterale overleg tussen regeringsleiders van de deelstaten
wordt verder uitgebouwd.

OD 1.4 Vlaanderen als sterk merk

De Vlaamse Regering neemt het initiatief om een wervend en ambitieus
maatschappelijk project te ontwikkelen dat de bevolking hoop geeft in de
toekomst, betrekt bij de oplossingen en trots maakt op de baanbrekende innovaties
die Vlaanderen in de wereld realiseert. Dit project concretiseert het 'narratief van de
Vlaamse Regering', dat in de inleiding van het regeerakkoord staat. Het verhaal dat
we schrijven, heeft de ambitie om de hele Vlaamse samenleving te verbinden. Het is
de bedoeling om het project vanaf het najaar 2020 te lanceren met een transversale
communicatiecampagne, die gedurende de rest van de bestuursperiode vanuit de
verschillende ministeriële departementen zal worden gevoed en uitgedragen.
Met het Merkbeleid Vlaanderen 2012-2020 werd al gewerkt aan de beeldvorming van
een Vlaanderen dat cultureel, maatschappelijk en economisch straalt. Tijdens deze
regeerperiode wil ik dat strategisch actieplan evalueren, de sterke punten verder
uitbouwen en de minder succesvolle bijsturen in het Merkbeleid 2020-2025.
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SD2 Een evidence-informed beleid op basis van de ontwikkeling en
ontsluiting van coherente statistieken en beleidsdomeinoverschrijdend
beleidsonderzoek
OD 2.1 Betrouwbare en publiek toegankelijke data en coherente openbare
statistieken
Voortbouwend op het werk van de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) en het
netwerk Statistiek Vlaanderen blijf ik kwaliteitsvolle, beleidsrelevante en
onafhankelijke openbare statistieken beschikbaar stellen. Ik wil ook in
Vlaanderen de geldende Europese principes voor de ontwikkeling, productie en
verspreiding van openbare statistieken verder invoeren, om onze statistieken op
zowel Vlaams als Europees niveau te kunnen inzetten en vergelijken. Daarenboven
wil ik verder inzetten op het verzamelen van meer data en innovatieve data voor een
betere beleidsondersteuning. De VSA zal daarom vanuit zijn onafhankelijke positie en
in samenwerking met het netwerk Statistiek Vlaanderen inzetten op de volgende
prioriteiten.
Ik zet verder in op de internationale profilering van het Vlaams openbaar
statistieksysteem
door
een
betere
coördinatie
van
internationale
rapporteringen over regionale data aan bijvoorbeeld de OESO en EUROSTAT, in het
kader van een werkgroep van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek. De
verdere uitbouw van een Engelstalige versie van de website Statistiek Vlaanderen en
van de brochure 'Vlaanderen in cijfers' zal bijdragen tot meer bekendheid van de
officiële statistieken over Vlaanderen bij een internationaal publiek. Om dat alles te
kunnen realiseren, zetten we verder in op de inbedding van ons openbare
statistiekbeleid in de geldende Europese kaders voor kwaliteit en onafhankelijkheid.
We besteden daarbij volgend jaar extra aandacht aan de ondersteuning van de
entiteiten van de Vlaamse overheid bij de toepassing van de Europese principes op
de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken. Ik
wil daarmee klaar zijn voor de Eurostat Peer Review, die eind 2021 een audit van ons
statistische systeem zal uitvoeren.
In uitvoering van het relanceplan van de Vlaamse Regering zal de VSA een online
panelbevraging starten, met als doel om snelle en kwalitatief hoogstaande data
voor beleidsondersteuning te verkrijgen uit representatieve toevalssteekproeven
op basis van het Rijksregister en met een minimale last voor de respondenten. We
zullen dat bekijken in samenwerking met de entiteiten van het netwerk Statistiek
Vlaanderen. Deze aanpak zal Vlaanderen een state-of-the-art-databron geven die op
hetzelfde niveau staat als gelijkaardige panelsurveys in Duitsland, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk. Daarmee zullen we het beleid kunnen baseren op relevante en
snel beschikbare data, die van belang zijn om te kunnen reageren op snelle
veranderingen in de economie en de maatschappij, of op crisisgebeurtenissen zoals
de coronapandemie.
Een werkgroep, gezamenlijk geleid door de VSA en het Agentschap Informatie
Vlaanderen (AIV), zal een brede consultatie organiseren over de interne en externe
behoeften in verband met een datagedreven beleidsondersteuning voor de
Vlaamse overheid. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van het
recente SERV-rapport over een duidelijke datastrategie voor de Vlaamse overheid,
die het beleid optimaal ondersteunt. Die datastrategie zal een belangrijke rol spelen
in de relanceplannen van de Vlaamse Regering.
Ik wil ons openbare statistieksysteem ook radicaal richten op de ambities innovatie,
vernieuwing en transparantie.
Ik bouw verder aan een nieuwe Statistische Datawarehouse (S-DWH) voor de
VSA op basis van een hybride ICT-platform. Het S-DWH slaat de inkomende
14

datastromen op, integreert en verwerkt ze en stelt ze extern beschikbaar als Vlaamse
Openbare Statistieken, als open data voor iedereen en als microdata voor onderzoek.
Midden 2021 wordt ook een nieuwe website voor het netwerk Statistiek Vlaanderen
gelanceerd. Bezoekers kunnen dan in een gebruikersgerichte en attractieve omgeving
de Vlaamse Openbare Statistieken, rapporten, interactieve data en organisatieinformatie raadplegen.
In samenwerking met entiteiten van de Vlaamse overheid en met externe partners
uit binnen- en buitenland zal de VSA innovatieve databronnen ontwikkelen die
gebaseerd zijn op datasciencetechnieken en big data. We bekijken daarvoor
onder meer een verdere structurele samenwerking met het Centre for Big Data
Statistics van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de entiteiten
van de Vlaamse overheid zal de VSA een gediversifieerd aanbod aan opleidingen over
datascience coördineren en beschikbaar stellen om de expertise en het kennisniveau
voor innovatieve data-analyse bij de Vlaamse overheid te consolideren.
OD 2.2 Versterkt beleidsgericht onderzoek

Ik zet verder in op beleidsgericht onderzoek, onder meer via de uitbouw van een
studiedienst in het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. Dit deels binnen
een netwerkmodel via bundeling van bestaande kenniscapaciteiten in de globale
Vlaamse overheid en met aandacht voor samenwerking met de Vlaamse Statistische
Autoriteit. In dat kader vindt beleidsonderzoek plaats ter ondersteuning van de
beleidsvisie en beleidsstandpunten en wordt het herstelbeleid opgevolgd.
Ik hecht daarnaast veel belang aan een gedegen benchmarking van onze
overheidsprestaties met referentielanden en -regio’s. Mijn diensten maken daarvoor
gebruik van de statistieken van de Vlaamse Statistische Autoriteit, die ze naar
beleidsaanbevelingen
vertaalt.
Ik
zal
investeren
in
toekomstgericht
beleidsonderzoek, waarbij mijn diensten bestaande toekomstonderzoeken
samenbrengen en er lessen uit trekken voor Vlaanderen. Ook de coördinatie van het
beleidsonderzoek binnen en buiten de Vlaamse overheid is belangrijk als we willen
komen tot meer samenwerking en kruisbestuiving.
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SD3 Een coherent en toekomstbestendig beleid voor complexe uitdagingen
met een hoge maatschappelijke impact
OD 3.1 Een langetermijnstrategie als kompas
De coronacrisis biedt ook kansen voor een meer duurzame economie. Ik herbevestig
Visie 2050 als de langetermijnstrategie voor Vlaanderen. In navolging van deze
langetermijnstrategie zal ik een vierde Vlaamse Strategie Duurzame
Ontwikkeling (VSDO) voorleggen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams
Parlement.
Vizier 2030, de Vlaamse vertaling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG’s), vormt met zijn 53 doelstellingen een tussenstap naar het Vlaanderen dat we
wensen in 2050. Aan dat kader koppel ik een indicatorenset om de voortgang van de
doelstellingen in beeld te brengen en om Vlaanderen te positioneren ten opzichte van
de EU-lidstaten en -regio’s. Ik zal een integrale monitoring van alle Vizier 2030indicatoren presenteren bij het volgende rapporteringsmoment in september 2021.
Aansluitend, zal ik , spoedig een stand van zaken maken van de lopende
transitieprioriteiten en samen met de bevoegde beleidsdomeinen en vakministers
bekijken in welke mate bijsturing en/of actualisering noodzakelijk is.
OD 3.2 Een adequate transversale beleidscoördinatie voor complexe
maatschappelijke problemen
Steeds meer uitdagingen vereisen beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking, met
een betrokkenheid van externe stakeholders en partners en soms in overleg met
andere beleidsniveaus. Die uitdagingen vragen om een transversale aanpak.
Samenwerking met middenveld
De Vlaamse Regering maakt samen met de Vlaamse sociale partners werk van de
uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’. We sluiten hierover een VESOCakkoord, met het oog op de gedeelde ambitie om 120.000 extra Vlamingen aan het
werk te helpen en het snel terug verhogen van de Vlaamse werkzaamheidsgraad
richting 80%.
Omdat overheden en het middenveld voor grote, vaak gelijkaardige uitdagingen
staan, is interactie en samenwerking voor gezamenlijke doelstellingen nodig om
vooruitgang te boeken. Het middenveld zal verder een belangrijke rol spelen in het
maatschappelijke en economische herstel. De Vlaamse Regering en de Verenigde
Verenigingen sloten in juni 2020 een nieuw samenwerkingscharter af, met als
looptijd 2020-2024. Ik blijf op die manier inzetten op dat overlegforum en maak
middelen vrij zodat de Verenigde Verenigingen het charter kunnen uitvoeren.
Vlaams Bouwmeesterschap
In 2020 heb ik een nieuwe Vlaamse Bouwmeester aangesteld. In 2021 zal hij zijn
meerjarenprogramma voorstellen. De Vlaamse Bouwmeester zal zich conform het
regeerakkoord concentreren op het bijstaan van zowel de Vlaamse overheid als de
lokale besturen inzake architecturale keuzes en de inrichting van de publieke ruimte.
Daarin worden de thema’s waaraan hij tijdens zijn mandaat wil werken, uitgediept en
geconcretiseerd in overleg met de daarbij te betrekken partners. Hij zal daarvoor
gebruik maken van een instrumentarium, dat zowel op studiewerk als op
projectwerking inzet.
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Ik zal de adviezen van de Vlaamse Bouwmeester inzetten om de
architectuurkwaliteit van publieke projecten te optimaliseren, en de voltallige
regering er attent op maken dat ze maximaal gebruik kan maken van zijn diensten.
OD 3.3 Vrijwaring van strategische belangen

Ik vraag mijn diensten om verder onderzoek te doen naar de 'vrijwaring van
strategische belangen'. Het is essentieel om daarvoor een sterk onderbouwde analyse
en visie op te stellen, die we vervolgens verder kunnen vertalen in een operationele
aanpak. Het is cruciaal dat we goed weten wat onze strategische belangen zijn, in
welke mate we onze strategische autonomie willen en moeten behouden, wat dat
betekent voor een reeks economische en maatschappelijke waardeketens, en op
welke wijze en met welke bevoegdheid de Vlaamse overheid daarop kan en wil
inzetten.
In het Europese debat over strategische autonomie stellen we ons al offensief op en
pleiten we voor een open strategische autonomie. Het is daarbij niet alleen
belangrijk om de afhankelijkheid te verminderen, maar ook om de eigen
competitiviteit verder te versterken. De coronacrisis verhoogt de urgentie om de
plaats van Vlaanderen, bijvoorbeeld voor bedrijven en onderzoeksinstellingen, in
internationale waardeketens te analyseren. De crisis legde een zekere afhankelijkheid
van de invoer van bepaalde grondstoffen en producten uit derde landen bloot. Tegelijk
bestaat in bepaalde gevallen ook een te grote afhankelijkheid van één afzetmarkt of
een beperkt aantal afzetmarkten.
Ik
vraag
mijn
diensten
eveneens
om
deel
te
nemen
aan
het
samenwerkingsmechanisme van de EU-verordening voor de screening van directe
buitenlandse investeringen. Ik blijf ook ijveren voor een volwaardige deelname,
inspraak en rol voor Vlaanderen binnen een toekomstig interfederaal
screeningsmechanisme voor directe buitenlandse investeringen en waak daarbij over
de Vlaamse bevoegdheden en belangen.
Door deze inzichten kan Vlaanderen een onderbouwde positie innemen in dit debat.
Het gaat dan om in- en uitvoer, maar ook om buitenlandse zeggenschap en O&Opartnerschappen. Deze opdracht moeten we samen met andere relevante entiteiten
vormgeven, bijvoorbeeld FIT, de departementen EWI, OV, MOW, OMG en WVG, en
de havens. Het debat erover raakt aan diverse beleidsthema’s, zoals industrie,
onderzoek, handel en gezondheid.
De brede waaier van instrumenten die hieruit voortvloeien, kunnen finaal bijdragen
aan onder andere:
-

de diversificatie van invoer- en uitvoermarkten;
de modernisering van mededingingsregels;
extra investeringen in O&O en circulaire economie.

Op die manier kan de aantrekkingskracht van Vlaanderen voor buitenlandse
samenwerking en de openheid voor handel behouden blijven, en kan het KMO-weefsel
versterken.
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Budgettair kader voor het begrotingsjaar
ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2021

BA 2020

VAK
evolutie

BO 2021

BA 2020

9.853

358

10.211

11.046

-835

10.211

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

0

0

0

0

0

0

9.853

358

10.211

11.046

-835

10.211

0

0

0

128

-128

0

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

Totaal incl. overflow
Overflow
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie
De kredieten van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering stijgen bij de BO 2021
met 358 keuro VAK en verminderen met 835 keuro VEK. Alzo komen het VAK en het
VEK van dit ISE gelijk op in totaal 10.211 keuro.
De kredietbewegingen BO 2021 van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering
betreffen uitsluitend ESR-uitgaven en bestaan uit:
-

-

-

bijstelling nieuw beleid +1.000 keuro VAK en VEK voor de Vlaamse Statistische
Autoriteit en de Studiedienst Vlaamse Regering:
In het kader van de hervormingswerf “Investeren in Vlaamse kennisoverheid”
van het Relanceplan Vlaamse Regering - Vlaamse Veerkracht - wordt een
bijstelling van 1.000 keuro toegekend voor de versterking van de Vlaamse
Statistische Autoriteit en voor de versterking van de Studiedienst Vlaamse
Regering.
indexverhoging van +14 keuro VAK en VEK voor Kazerne Dossin
compensaties over beleidsprogramma’s heen -656 keuro VAK en VEK in het kader
van de reorganisatie en fusie:
Naar aanleiding van de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het
beleidsdomein Internationaal Vlaanderen (VR 2020 1109 DOC.0995/2) wordt voor
de bevoegdheden en diensten m.b.t. het kenniscentrum PPS, gerechtsgedingen
overheidsopdrachten en het crisisbeheer, het business continuity management en
het risicomanagement in totaal 656 keuro overgedragen naar andere
beleidsprogramma’s.
VEK-bijstellingen ten belope van in totaal -1.193 keuro ingevolge:
o terugdraai van overflowbijstellingen 2020 -128 keuro
o terugname van VEK-bijstellingen 2020 -816 keuro
o gelijkstelling van VEK aan VAK voor 2021 -249 keuro
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Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten
Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (exclusief DAB’s)
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Op 1 september 2020 werden de beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur en
Internationaal Vlaanderen samengevoegd tot het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur,
Buitenlandse Zaken en Justitie (VR 2020 1109 DOC.0995/2).
Deze samenvoeging wordt bij de BO 2021 in de begroting verwerkt. Het nieuwe
beleidsdomein heeft in de begroting de codering in ”S”.
Aanvullend wordt bij de BO 2021 de begrotingsstructuur van het nieuwe
departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken geoptimaliseerd.
Hierbij wordt uitgegaan van de bevoegdheidsverdeling, zoals vastgelegd in het
organisatiebesluit van de Vlaamse administratie van 3 juni 2005, gewijzigd door het
fusiebesluit van 11 september 2020.
In
de
geoptimaliseerde
begrotingsstructuur
van
DKBUZA
worden
de
begrotingsartikels éénduidig gekoppeld aan de (gegroepeerde) bevoegdheden en
bijhorende doelstellingen van het departement.
Ontvangstenartikelen
SA0-9SEATBA-OW – BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Naar aanleiding van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van DKBUZA worden
deze ontvangsten ingeschreven op het nieuwe begrotingsartikel SA0-9SEATBF-OW
en komt dit artikel op nul (pro-memorie).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

0
0
0

TO
44
44
0

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De kredieten op dit artikel komen op nul: zie toelichting onder volgend, nieuw
begrotingsartikel SA0-9SEATBF-OW.
SA0-9SEATBF-OW –
BUITENLANDSE ZAKEN

FONDS

WERKING

DEPARTEMENT

KANSELARIJ

EN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Naar aanleiding van de fusie van de departementen Buitenlandse Zaken en Kanselarij
en Bestuur wordt de benaming van het Fonds Departement Kanselarij en Bestuur
gewijzigd naar Fonds Werking Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
(ontwerp van decreet tot wijziging van decreten naar aanleiding van de reorganisatie
van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en van de samenvoeging van het
beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal
Vlaanderen, principieel goedgekeurd door VR op 11/9/2020).
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Voor dit fonds wordt langs ontvangstenzijde onderhavig nieuw, overkoepelend
begrotingsartikel met artikelindeling “F” opgenomen (gelet op de beperkte
budgettaire omvang van dit fonds is een opsplitsing ervan in functie van
bevoegdheden en doelstellingen over meerdere begrotingsartikels niet opportuun).
Dit artikel spijst het nieuwe uitgavenartikel SA0-1SEA4BFA-WT.
De ontvangsten van het fonds hebben betrekking op:
- de verkoop van publicaties uit het elektronische bestelloket voor publicaties en
van andere publicaties die DKBUZA verspreidt;
- opleidingen en studiedagen georganiseerd m.b.t. expertisedomeinen DKBUZA;
- contracten voor wetenschappelijke dienstverlening en ondersteuning van
onderzoeksprojecten en andere expertisedomeinen DKBUZA;
- de publieksgerichte werking van het bouwmeesterschap in het kader van het
Atelier Bouwmeester.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

TO
0
0
0

0
44
44

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Nieuw ontvangstenartikel n.a.v. geoptimaliseerde begrotingsstructuur DKBUZA.
Geraamde ontvangsten van het fonds blijven ongewijzigd op 44 keuro.
Uitgavenartikelen
SA0-1SEA2BA-WT – BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
N.a.v. de optimalisatie van de begrotingsstructuur DKBUZA wordt bij de BO 2021 de
omschrijving van het begrotingsartikel SA0-1SEA2BA-WT aangepast tot
‘Bestuurskrachtige en transparante overheid’ (voorheen PA0-1PEA2BA-WT –
Innovatieve besluitvorming).
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD1 Een
bestuurskrachtige Vlaamse overheid van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering.
De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor processen en projecten
met betrekking tot:
- de werking van de Vlaamse Regering, de institutionele aangelegenheden en de
beleidsprocessen:
- digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering
- advies verlenen en communicatie verspreiden over de Nederlandse taal,
Heerlijk Helder
- beleidsgericht ondersteunen van en adviseren over anderstalige
communicatie, vertalingen
- rechtsgedingen i.v.m. werking van de Vlaamse Regering, institutionele
aangelegenheden en openbaarheid van bestuur
- N-project Platform Innovatieve Beleidspraktijken
- het communicatie- en imagobeleid:
- administratief en communicatief ondersteunen van de werking van de
Vlaamse Regering, incl. regeringsbrede producten en evenementen
- ontwikkelen en bijsturen van richtinggevende kaders voor communicatiebeleid
en ondersteunen van de implementatie ervan
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-

informatie verspreiden in de Vlaamse overheid, bibliotheek en externe
nieuwskanalen (o.a. het contract met Belga news agency)
gedragsinzichten
imagobeleid
de kwaliteit van de regelgeving
de algemene leiding, coördinatie en coherentiebewaking van de relaties van
Vlaanderen met de federale overheid en de andere gemeenschappen en
gewesten.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020

VAK
3.101
0

VEK
3.741
0

BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

3.101
0
978
0
4.079

3.741
0
978
640
4.079

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van SA0-1SEA2BD-WT

VAK

VEK

2.000

2.000

150

150

-1.172

-1.172

978

978

Van SA0-1SEX2BX-WT

Naar SA0-1SEA2BB-WT

TOTAAL

Reden
Optimalisatie
begrotingsstructuur:
overdracht kredieten voor
Imago Vlaanderen
Optimalisatie
begrotingsstructuur:
overdracht voor N-project
Platform Innovatieve
Beleidspraktijken
Optimalisatie
begrotingsstructuur:
overdracht kredieten Vlaamse
Statistische Autoriteit

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugname VEKbijstelling BA 2020
Kaleidos en VSA
VEK-bijstelling zodat VAK
= VEK
TOTAAL

VAK

VEK
-391
-249
-640

Toelichting terugname VEK-bijstelling BA 2020 Kaleidos en Vlaamse Statistische
Autoriteit -391 keuro VEK
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Bij de BA 2020 werd het VEK met 391 keuro verhoogd om de VEK-behoefte voor
2020 te dekken, in het bijzonder m.b.t. de uitbouw van Kaleidos en de Vlaamse
Statistische Autoriteit. Bij de BO 2021 wordt deze bijstelling terug in mindering
gebracht.
Toelichting VEK-bijstelling zodat VAK = VEK -249 keuro VEK
Het VEK van dit begrotingsartikel wordt terug gelijkgesteld aan het VAK,
rekening houdend met de evolutie van de nog openstaande vastleggingen
(encours).
SA0-1SEA4BA-WT – BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Naar aanleiding van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van DKBUZA worden
deze kredieten ingeschreven op het nieuwe begrotingsartikel SA0-1SEA4BF-WT en
komt dit artikel op nul (pro-memorie).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
44
0
44
0
44
0
0

VEK
44
0
44
0
44
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar SA0-1SEA4BF-WT

TOTAAL

VAK

VEK

-44

-44

-44

-44

Reden
Optimalisatie
begrotingsstructuur: nieuw
begrotingsartikel voor fonds
Werking DKBUZA

SA0-1SEA2BB-WT – OPENBARE STATISTIEKEN, STRATEGISCHE ANALYSE EN
BELEIDSONDERZOEK
Korte inhoud begrotingsartikel:
N.a.v. de optimalisatie van de begrotingsstructuur DKBUZA wordt bij de BO 2021 de
omschrijving van het begrotingsartikel SA0-1SEA2BB-WT aangepast tot ‘Openbare
statistieken, strategische analyse en beleidsonderzoek’ (voorheen PA0-1PEA2BB-WT
– Langetermijnfocus).
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD2 Een evidenceinformed beleid op basis van de ontwikkeling en ontsluiting van coherente statistieken
en beleidsdomeinoverschrijdend beleidsonderzoek.
De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor processen en projecten
met betrekking tot:
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-

coördineren van een netwerk van openbare statistiek;
ontwikkelen, produceren en verspreiden van Vlaamse openbare statistieken;
ontwikkelen en beheren van een datastrategie Statistiek Vlaanderen;
uitbouwen van een Studiedienst Vlaamse Regering voor versterkt beleidsgericht
onderzoek.

Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
673
0
673

VEK
707
28
735

0
594
1.000
2.267

0
594
938
2.267

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van SA0-1SEX2BX-WT

VAK

VEK

95

95

1.172

1.172

-673

-673

TOTAAL

594

594

Andere bijstellingen
Relanceplan Vlaamse
Regering - Versterking
Vlaamse Statistische
Autoriteit en Studiedienst
Vlaamse Regering
TOTAAL

VAK
1.000

VEK
1.000

1.000

1.000

Van SA0-1SEA2BA-WT

Naar SA0-1SEA2BC-WT

Reden
Optimalisatie
begrotingsstructuur:
overdracht voor
Studiedienst VR
Optimalisatie
begrotingsstructuur:
overdracht voor Vlaamse
Statistische Autoriteit
Optimalisatie
begrotingsstructuur:
overdracht van kredieten
langetermijnstrategie

(duizend euro)

Toelichting bijstelling Relanceplan Vlaamse Regering versterking van de Vlaamse
Statistische Autoriteit en Studiedienst Vlaamse Regering +1.000 keuro
In uitvoering van het Relanceplan Vlaamse Regering - Vlaamse Veerkracht - wordt
in het kader van de hervormingswerf “Investeren in Vlaamse kennisoverheid” een
bijstelling van 1.000 keuro toegekend voor:
- Versterking Vlaamse Statistische Autoriteit met oog op dataverzameling en
structurele panelbevraging;
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- Versterking Studiedienst Vlaamse Regering, deels binnen een netwerkmodel via
bundeling van bestaande kenniscapaciteiten in de globale Vlaamse overheid.
SA0-1SEA2BC-WT
SAMENWERKING

–

LANGETERMIJNSTRATEGIE

EN

TRANSVERSALE

Korte inhoud begrotingsartikel:
Bij de BO 2021 wordt de omschrijving van het begrotingsartikel SA0-1SEA2BC-WT
aangepast tot ‘Langetermijnstrategie en transversale samenwerking (voorheen PA01PEA2BC-WT – Transversale samenwerking) in het kader van de optimalisatie van
de begrotingsstructuur van DKBUZA.
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD3 Een coherent
en toekomstbestendig beleid voor complexe uitdagingen met een hoge
maatschappelijke impact.
De kredieten van dit begrotingsartikel worden aangewend voor processen en
projecten met betrekking tot:
-

verdere uitbouw en coördinatie van de langetermijnstrategie 2050;
monitoring, rapportering en communicatie m.b.t. Vizier 2030;
acties en experimenten inzake duurzame ontwikkeling en participatie;
bouwmeesterschap
vrijwaring van strategische belangen

In uitvoering van de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de
samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein
Internationaal Vlaanderen (VR 2020 1109 DOC.0995/2) worden bij de BO 2021 vanuit
dit begrotingsartikel de beleidskredieten (aan 100%) overgedragen m.b.t. het
kenniscentrum PPS, erelonen i.v.m geschillen overheidsopdrachten en het
crisisbeheer, het business continuity management en het risicomanagement.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
974
0
974
0
123
0
1.097

VEK
974
0
974
0
123
0
1.097

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van SA0-1SEA2BB-WT

VAK

VEK

673

673

Reden
Optimalisatie
begrotingsstructuur:
overdracht van
kredieten
langetermijnstrategie
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Naar SH0-1SKA2SA-WT
-270

-270

Naar CB0-1CBG2AA-WT
-230

-230

-50

-50

123

123

Naar SG0-1SKC2TA-WT

TOTAAL
SA0-1SEX2BC-WT
SAMENWERKING

–

Fusie en reorganisatie:
kredieten erelonen
geschillen
overheidsopdrachten
naar HFB
Fusie en reorganisatie:
kredieten PPSkenniscentrum naar
DFB
Fusie en reorganisatie:
kredieten
bedrijfscontinuïteit,
risico- en
crisismanagement en
werking CCVO
naar AgO

LANGETERMIJNSTRATEGIE

EN

TRANSVERSALE

Korte inhoud begrotingsartikel:
N.a.v. de optimalisatie van de begrotingsstructuur DKBUZA wordt bij de BO 2021 de
omschrijving van het begrotingsartikel SA0-1SEX2BC-WT aangepast tot
‘Langetermijnstrategie en transversale Samenwerking (voorheen PA0-1PEX2BC-WT
– Transversale Samenwerking).
Op dit artikel werd de toelage aan het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (SBV)
vanuit DKB ingeschreven. Bij de BO 2021 komt dit begrotingsartikel op nul (pro
memorie).
De oproep tot erkenning en financiering van het nieuwe SBV (2021-2025) (VR 2020
1707 DOC.0842) omvat de onderzoeksthema’s Onderbouwd HR-beleid en Lokale
autonomie en lokale verantwoordelijkheid. Het betreft bevoegdheden van de Vlaamse
minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.
Het aandeel in onderhavige krediet dat betrekking heeft op deze bevoegdheden
bedraagt 106 keuro. Dit bedrag wordt bij de BO 2021 samengevoegd met de toelage
die ABB vanuit het begrotingsartikel SJ0-1SMC2GA-WT - Een samenhangend beleid
inzake de lokale en de provinciale besturen – aan het SBV toekent.
Daarnaast worden n.a.v. de fusie en de optimalisatie van de begrotingsstructuur van
DKBUZA de resterende kredieten verschoven naar het N-project Platform Innovatieve
Beleidspraktijken en de uitbouw van de Studiedienst Vlaamse Regering.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK
351
0
351
0
351
0
0

VEK
463
112
351
0
351
0
0

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
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(duizend euro)

Compensaties
Naar SJ0-1SMC2GA-WT

VAK

VEK

-106

-106

-150

-150

-95

-95

351

351

Naar SA0-1SEA2BA-WT

Naar SA0-1SEA2BB-WT

TOTAAL

Reden
Overdracht m.b.t.
thema’s Steunpunt
Bestuurlijke
Vernieuwing (20212025)
Optimalisatie
begrotingsstructuur:
overdracht van
kredieten voor Nproject Platform
Innovatieve
Beleidspraktijken
Optimalisatie
begrotingsstructuur:
overdracht van
kredieten voor
Studiedienst Vlaamse
Regering

SA0-1SEA2BD-WT –
BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE
PROJECTEN
EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN

EN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Bij de BO 2021 krijgt dit begrotingsartikel de codering SA0-1SEA2BD-WT (voorheen
PA0-1PEA2BD-WT). De omschrijving blijft ongewijzigd.
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD1 Een
bestuurskrachtige Vlaamse overheid van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering.
Met de kredieten van dit begrotingsartikel wordt de werking ondersteund van de vzw
Vlaanderen-Europa en de vzw Voeren 2000.
De Vzw Vlaanderen-Europa dient in haar werking het algemeen belang en is er op
gericht om zo veel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren en te mobiliseren voor de
beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en hen te betrekken bij het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden op en rond
11 juli onder de noemer ‘Vlaanderen Feest!’.
De Vzw Voeren 2000 wordt ondersteund in het kader van haar lopende opdracht om
de communicatie tussen de Vlaamse overheid en de bevolking van Voeren te
verzorgen.
Daarnaast
worden
ook
projectsubsidies
toegekend
aan
beleidsdomein
overschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen
bevorderen.
N.a.v. de optimalisatie van de begrotingsstructuur van DKBUZA worden de kredieten
voor Imago Vlaanderen ten belope van 2 mio euro verschoven van onderhavig
begrotingsartikel naar SA0-1SEA2BA-WT ‘Bestuurskrachtige en transparante
overheid’.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020

VAK
3.126
0

VEK
3.373
116

BA 2020 excl. overflow
Index

3.126
0

3.489
0
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Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

-

2.000
0
1.126

-

2.000
363
1.126

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar SA0-1SEA2BA-WT

TOTAAL

VAK

VEK

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Reden
Optimalisatie
begrotingsstructuur:
overdracht van kredieten
Imago Vlaanderen

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugname
VEKbijstelling BO 2020
TOTAAL

VAK

VEK
-363
-363

Toelichting terugname VEK-bijstelling BO 2020 -363 keuro
Bij de BO 2020 werd het VEK met +363 keuro bijgesteld in het kader van
negatieve overflow. Deze éénmalige bijstelling wordt bij de BO 2021 terug in
mindering gebracht.
SA0-1SEA2BE-WT
DOSSIN

–

BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND

PROJECT

KAZERNE

Korte inhoud begrotingsartikel:
Bij de BO 2021 krijgt dit begrotingsartikel de codering SA0-1SEA2BE-WT (voorheen
PA0-1PEA2BE-WT). De omschrijving blijft ongewijzigd.
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD3 Een coherent
en toekomstbestendig beleid voor complexe uitdagingen met een hoge
maatschappelijke impact.
De kredieten op dit begrotingsartikel worden als volgt ingezet:
20 keuro voor verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, brand en aanverwante
gevaren) en andere kosten te dragen door de Vlaamse overheid als eigenaar van het
museum en mede-eigenaar van de voorbouw van de Dossinkazerne.
1.578 keuro ter ondersteuning van de werking van de vzw Kazerne Dossin:
Memoriaal, Museum en Wetenschappelijk Centrum over Holocaust en Mensenrechten.
De
werking
van
de
vzw
is
breed
en
omvat
naast
een
tak
‘bedrijfsvoering/museumuitbating’ (onthaal, ticketing en reservatie, museumshop,
gidsen- en hostwerking, onderhoud, ict, techniek en logistiek’) ook een luik
publiekswerking (educatie, outreach, communicatie & marketing). Het organogram
omvat meerdere deelwerkingen: collecties en onderzoek, communicatie en
relatiebeheer, publiek en educatie, onthaal en faciliteiten, directie en
stafondersteuning. De werking van de vereniging kadert binnen het
meerjarenbeleidsplan 2020-2024 en wordt voor 2021 begroot op 2.475 keuro.
Naast de reguliere werking zal de focus van de vereniging in 2021 liggen op de interne
reorganisatie, diversifiëring van publieksbereik in functie van de uitdagingen die de
coronacrisis brengt en externe communicatie. Bijzondere aandacht zal gaan naar
deelname aan Europese onderzoeksprojecten en een nieuwe tijdelijke tentoonstelling
met als centraal thema mensenrechten voor de toekomst.
Kredietevolutie:
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(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
1.584
0

VEK
1.744
160

1.584
14
0
0
1.598

1.584
14
0
0
1.598

SA0-1SEA4BFWT – FONDS
WERKING
DEPARTEMENT
KANSELARIJ EN

BUITENLANDSE ZAKEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel betreft de uitgaven van het begrotingsfonds Werking
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.
De spijziging van dit krediet verloopt via het nieuwe ontvangstenartikel SA09SEATBF-OW.
Naar aanleiding van de fusie van de departementen Buitenlandse Zaken en Kanselarij
en Bestuur wordt de benaming van het Fonds Departement Kanselarij en Bestuur
gewijzigd naar Fonds Werking Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
(ontwerp van decreet tot wijziging van decreten naar aanleiding van de reorganisatie
van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en van de samenvoeging van het
beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal
Vlaanderen, principieel goedgekeurd door VR op 11/9/2020).
Voor dit fonds wordt langs uitgavenzijde onderhavig overkoepelend begrotingsartikel
opgenomen (gelet op de beperkte budgettaire omvang van dit fonds is een opsplitsing
ervan in functie van bevoegdheden en doelstellingen over meerdere
begrotingsartikels niet opportuun).
De uitgaven hebben betrekking op:
- het onderhoud en de exploitatie van het elektronische bestelloket voor
publicaties;
- het uitgeven en verspreiden van publicaties van DKBUZA;
- de organisatie van opleidingen inzake expertisedomeinen van DKBUZA;
- de (co)organisatie van studiedagen door DKBUZA;
- de (co)productie van activiteiten in het kader van de publieksgerichte werking van
het bouwmeesterschap en het Atelier Bouwmeester.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
0
0
0
0
44
0
44

VEK
0
0
0
0
44
0
44
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van SA0-1SEA4BA-WT

TOTAAL

VAK

VEK

44

44

44

44

Reden
Optimalisatie
begrotingsstructuur:
nieuwe artikel voor
fonds Werking
DKBUZA
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V.

BELEIDSVELD RAMPENSCHADE

Het beleidsveld Rampenschade omvat één inhoudelijk structuurelement:
Rampenschade.
Dit inhoudelijk structuurelement (ISE) omvat de activiteiten voor het erkennen van
rampen en het behandelen van schadedossiers.
De kredieten die aan dit structuurelement zijn toegekend, worden vooral ingezet voor
de expertisekosten van experten bij de schadedossiers en voor de digitalisering van
het Rampenfonds.
De kredieten voor het uitbetalen van tegemoetkomingen voor rampenschade worden
opgenomen bij het Vlaams Fonds voor de Lastendelging: zie toelichting bij de
begroting van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging in de BBT Financiën en
Begroting.
SD1 Een coherente en toekomstgerichte fondsstructuur die op basis van
responsabilisering efficiënt getroffenen vergoedt
Verdere digitalisering procedures rampenfonds
In de toekomst wil ik het proces van de indiening en de verwerking van
rampenschadedossiers zo efficiënt mogelijk laten verlopen. We zetten daarbij
sterk in op verdere digitalisering. De focus ligt op het vereenvoudigen, optimaliseren
en gebruiksvriendelijk maken van de procedures, met bijzondere aandacht voor het
inkorten van de doorloop- en afhandelingstermijnen van de aanvraagdossiers.
In het digitaal platform zal een erkenningstraject geïmplementeerd worden. Die
uitbreiding zal het voor getroffenen mogelijk maken om bij een erkenningsprocedure
van uitzonderlijke weersfenomenen als ramp rechtstreeks hun schade te melden via
het e-loket.
Door de overheveling van de bevoegdheid voor landbouwrampen van het
Departement Landbouw en Visserij naar het Vlaams Rampenfonds zal het digitaal
behandelingssysteem ook worden uitgebreid. De digitale toepassing zal aangepast
worden overeenkomstig de bepalingen over de overgangsmaatregelen voor de
landbouw-, fruitteelt- en tuinbouwsector met betrekking tot de brede
weersverzekering (hoofdstuk 9 van het decreet van 5 april 2019).
Het dossierbehandelingssysteem wordt verder vereenvoudigd en het e-loket waar
burgers voor het indienen van hun aanvraag terechtkunnen, wordt verder
uitgebouwd.
Het systeem wordt gekoppeld aan authentieke bronnen via het Magda-platform en
Orafin om te voorkomen dat gegevens worden gevraagd waarover de overheid al
beschikt, in overeenstemming met het only-once-principe. Het verbinden van het eloket met andere externe gegevensbronnen is volop in ontwikkeling (burgerprofiel,
ondernemersloket, gegevens van het Departement Landbouw en Visserij).
Een samenwerkingsovereenkomst met de Centrale Invorderingscel van de Vlaamse
Belastingdienst is in opmaak. Afspraken met het Vlaams Fonds voor Lastendelging
garanderen dat terugvorderingen efficiënt gerealiseerd kunnen worden.
Hervorming van het landbouwrampenfonds en het algemeen rampenfonds tot één
rampenfonds
De hervorming van het landbouwrampenfonds en het algemeen rampenfonds tot één
rampenfonds vond zijn neerslag in het decreet van 5 april 2019 houdende de
tegemoetkoming in de schade aangericht door rampen in het Vlaamse
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Gewest. Naast de brede weersverzekering die in de land- en tuinbouwsector opgezet
werd, werkten we een uitvoeringsbesluit uit dat de procedure verder verduidelijkt.
Budgettair kader voor het begrotingsjaar
RAMPENSCHADE, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2021

BA 2020

VAK
evolutie

BO 2021

BA 2020

914

0

914

914

0

914

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

0

0

0

0

0

0

914

0

914

914

0

914

0

0

0

0

0

0

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

Totaal incl. overflow
Overflow
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De werkingskredieten van het Vlaams Rampenfonds blijven bij BO 2021 ongewijzigd
op 914 keuro.
Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten
Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (exclusief DAB’s)
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Uitgavenartikelen
SAO-1SIA2MA-WT
SCHADEDOSSIERS

-

ERKENNEN

VAN

RAMPEN

EN

BEHANDELEN

VAN

Korte inhoud begrotingsartikel:
N.a.v. de fusie en reorganisatie krijgt bij de BO 2021 dit begrotingsartikel de codering
SA0-1SIA2MA-WT (voorheen PA0-1PIA2MA-WT).
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling
SD1 Een coherente en toekomstgerichte fondsstructuur die op basis
responsabilisering efficiënt getroffenen vergoedt van het ISE Rampenschade.

van

De kredieten zijn vooral bestemd voor de expertisekosten van deskundigen en de
verdere digitalisering van het Vlaams Rampenfonds.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
914
0
914
0
0
0
914

VEK
914
0
914
0
0
0
914

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Ongewijzigd kredieten BO 2021
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VI.

BELEIDSVELD BUITENLANDS BELEID

Het beleidsveld Buitenlands Beleid omvat één structuurelement: Buitenlands Beleid.
Dit inhoudelijk structuurelement omvat:
-

het ontwikkelen en opvolgen van het buitenlands beleid en de Europese en
multilaterale aangelegenheden;
de internationale belangenbehartiging en internationale diplomatieke
vertegenwoordiging van Vlaanderen om bij te dragen tot het bereiken van de
(internationale) beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering;
het reputatiemanagement en het protocol;
de controle op de handel in strategische goederen.

Ook voor het beleidsveld en inhoudelijk structuurelement 'Buitenlands Beleid' stel ik
een beperkte herschikking van de strategische en operationele doelstellingen uit de
beleidsnota voor. De strategische doelstellingen die uitvoering geven aan de
bevoegdheid Buitenlands beleid en Europese aangelegenheden, worden operationele
doelstellingen (OD) onder een nieuwe strategische doelstelling (SD1): 'Vlaanderen
staat internationaal op de kaart door een ambitieus en impactvol Vlaams-Europees
en internationaal beleid met sterke partners, zijn focus op mensenrechtenverdragen
en een ambitieus, modern en assertief handels- en investeringsbeleid'. De
bevoegdheden voor diplomatie en protocol worden geclusterd in een tweede
strategische doelstelling: 'Een sterke en coherente profilering van Vlaanderen in het
buitenland'. We brengen de bevoegdheid Protocol daaronder beter in beeld door in
een extra operationele doelstelling 'Protocol' (OD 1.3.) te voorzien.
SD1 Vlaanderen staat internationaal op de kaart door een ambitieus en
impactvol Vlaams-Europees en internationaal beleid met sterke partners,
focus op mensenrechtenverdragen en een ambitieus, modern en assertief
handels- en investeringsbeleid (overkoepelende formulering van voorheen
SD1, SD2, SD3 en SD8)
OD 1.1 Een ambitieus en impactvol Vlaams-Europees beleid (voorheen SD1)

Vlaanderen heeft een duidelijke visie op de EU en op EU-dossiers
In 2024 zit België de Raad van de Europese Unie voor. In het document
'Vlaanderen en het Belgische EU-Voorzitterschap 2024' zal Vlaanderen de
Europese dossiers bepalen waarop het tijdens dit voorzitterschap wil inzetten en
waarover afspraken worden gemaakt tussen de Vlaamse beleidsdomeinen.
Ik zal met respect voor de bevoegdheidsverdeling in de Vlaamse Regering voor de
belangrijkste EU-dossiers politiek gedragen position papers coördineren en
uitwerken. Die moeten onderhandelaars en administraties houvast bieden en helpen
het standpunt tijdig en actief kenbaar te maken in de EU.
Vlaanderen weegt op de EU-besluitvorming om zijn belangen te behartigen
Samen met de Vlaamse Regering zet ik in op een proactieve opvolging van de
Europese agenda en de bepaling daarvan. We doen dat onder meer door prioriteiten
te bepalen in het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie. Ik
heb mijn diensten gevraagd de ambtelijke coördinatie van de initiatieven daarin voort
te zetten met het oog op de coherentie en efficiëntie van het Vlaamse
overheidsoptreden.
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De Vlaamse overheid neemt actief deel aan de ontwikkeling en verdere invulling van
de EU-herstelinstrumenten en probeert daarbij Vlaamse succesverhalen in de kijker
te zetten en maximaal EU-middelen te mobiliseren voor het relanceplan Vlaamse
Veerkracht.
Ik coördineer, in direct overleg met de voor de verschillende projecten bevoegde
ministers, de Vlaamse bijdrage aan het nationale Plan voor Herstel en Veerkracht. Dit
nationaal plan, verbonden aan het Europees Semester, moet uiterlijk op 30 april 2021
ingediend worden bij de Europese Commissie om aanspraak te maken op de middelen
van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht. Ik treed daarover ook in dialoog met de
bevoegde Taskforce van de Europese Commissie. De minister bevoegd voor
financiën en begroting coördineert de globale budgettaire inpassing, verdeling en
opvolging van de Vlaamse projecten, en zal deze rol ook opnemen in het kader van
het Europees herstelfonds.
Ook het werk van de in het voorjaar in de schoot van de Vlaamse Regering opgerichte
Taskforce EU-investeringsinstrumenten wordt voortgezet. Het doel is om zo
maximaal mogelijk middelen van EU-investeringsinstrumenten naar
Vlaanderen te trekken.
Een volwaardige, meer zelfstandige rol voor Vlaanderen binnen het Europees
besluitvormingsproces
Vlaanderen rapporteert waar mogelijk rechtstreeks aan de EU en vraagt ook om
zoveel mogelijk informatie rechtstreeks te ontvangen. We streven dat ook na bij de
voorbereiding van het Vlaamse Plan voor Herstel en Veerkracht, ingeschakeld in het
Europees Semester 2021.
Ik werk ook aan een gedegen voorbereiding van en een tijdige betrokkenheid van de
relevante belanghebbenden bij de Europese dossiers en ondersteun daartoe ook in
2021 VLEVA.
Samen met VLEVA werken mijn diensten aan een optimalisering van de
informatieverspreiding en interactie tussen de EU, de lokale overheden en
het middenveld. Mijn diensten bouwen daarnaast verder rechtstreekse contacten
uit met EU-instellingen en -prominenten, inclusief de Vlamingen die daarin actief zijn.
Ik blijf ook inzetten op de noodzakelijke aanpassingen aan het
samenwerkingsakkoord over de EU-vertegenwoordiging en besluitvorming. In die zin grijp ik het engagement van de nieuwe federale
regering aan om het samenwerkingsakkoord van 1994 inzake het buitenlands beleid
te actualiseren. De onderhandeling over de toerbeurtregeling voor de komende
periode, inclusief het Belgische voorzitterschap van de EU in 2024, is daarmee
verbonden. Tevens blijf ik ervoor ijveren dat de Diplomatiek Vertegenwoordiger
van Vlaanderen bij de EU structureel deel kan uitmaken van de Belgische delegatie
in de Europese Raden.
Het Europees besluitvormingsproces is beter bekend binnen de Vlaamse overheid
Om de EU gedragen en van onderen uit mee vorm te geven, is een sterkere
bewustwording en EU‐reflex van de Vlaamse overheid nodig. Om daarvan werk
te maken en om het toekomstige voorzitterschap van de Raad van de EU voor te
bereiden, zal ik een vormingsprogramma ontwikkelen.
Een omvattend toekomstig partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk dat
rekening houdt met de Vlaamse belangen
Vanaf 1 januari 2021 loopt de transitieperiode in kader van de brexit onherroepelijk
af. Ik zal daarom inzetten op een goede implementatie van het
terugtrekkingsakkoord om de overgang vlot te laten verlopen. Afhankelijk van de
uitkomst van de onderhandelingen zal ik daarnaast ook de goede implementatie van
het toekomstige partnerschapsakkoord opvolgen of een goede coördinatie en
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informatieverspreiding voor een no-deal opnemen als er geen akkoord bereikt wordt.
Verder werken mijn diensten aan het verzekeren van de toegang tot het nieuwe Brexit
Adjustment Reserve, die de zwaarst getroffen lidstaten en sectoren bij moet staan,
en blijf ik me inzetten om de bilaterale relaties met het Verenigd Koninkrijk te
versterken. Ik verwijs ook naar het beleidsveld Internationaal ondernemen voor meer
informatie over hoe mijn diensten Vlaamse bedrijven voorbereiden op brexit en
brexit-gerelateerde investeringen naar Vlaanderen willen halen.
EU-regelgeving tijdig en correct omzetten
De Vlaamse economie is sterk afhankelijk van het vrije verkeer in de interne markt.
Ik steun de verdieping van dat kader. Daarom streef ik ook in 2021 naar een correcte
en snelle omzetting en toepassing van de Europese regelgeving.

OD 1.2 Vlaanderen heeft sterke partners, zowel dicht bij huis als ver weg
(voorheen SD3)

Vlaanderen heeft sterke banden met zijn buurlanden
De buurlanden van Vlaanderen, en in het bijzonder Nederland, zijn en blijven onze
voornaamste partners op het vlak van, logistiek, mobiliteit, export, duurzaam
klimaat‐ en energiebeleid. Samen met Hauts‐de‐France en Noordrijn‐Westfalen zal de
Vlaamse Regering verder werk maken van de ontwikkeling van de 3RX en de Seine‐
Schelde‐verbinding. Ook in 2021 zal het beheer van de coronacrisis een belangrijke
grensoverschrijdende component bevatten die mijn diensten met bijzondere
aandacht zullen opvolgen.
Vlaanderen vindt inspiratie in het Noorden
De Vlaamse Regering zal zich voor haar beleid laten inspireren door en aansluiting
zoeken bij de noordelijke landen van Europa. Mijn diensten identificeren het komende
jaar relevante thema’s en sectoren die daarbij prioritair opgenomen kunnen worden.
Begin 2021 opent de nieuwe vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in
Scandinavië, met als zetel Kopenhagen, en in maart zal ik als minister-president
een eerste zending ondernemen naar Scandinavië.
Wereldwijde strategische partnerschappen
Om in de geglobaliseerde wereld haar geostrategische en economische belangen te
behartigen, zal de Vlaamse Regering met de nodige kritische zin en op basis van de
zich aandienende opportuniteiten partnerschappen aangaan. Ik blijf inzetten om de
samenwerking met sterke deelstaten in Europa (Catalonië, Baskenland,
Schotland, Wales) en de wereld (Québec) te versterken.
Na onderzoek door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het
Departement Omgeving (OMG) en Flanders Investment & Trade (FIT) zal Vlaanderen
toetreden tot de Mekong River Commission en in die organisatie een actieve rol
opnemen. Er wordt zo concreet ingezet op internationale samenwerking in en met de
Mekongregio. Dat creëert kansen voor het Vlaamse bedrijfsleven en valoriseert
expertise in een regio die geostrategisch bijzonder belangrijk is.
De samenwerking met Zuid‐Afrika wordt geheroriënteerd van een
ontwikkelingssamenwerking
naar
een
politiek‐economische
diplomatieke
samenwerking in de brede zin, zodat de samenwerking geen beroep meer doet op
middelen van ontwikkelingssamenwerking. In 2021 zullen daartoe de gepaste
diplomatieke en juridische stappen gezet worden. Er blijft daarbij ruimte voor
culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika.
Vlaanderen behartigt zijn belangen in het multilaterale kader
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Ook in het multilateraal kader willen we onze visie uitdragen en de Vlaamse belangen
behartigen. Dit door een actieve bijdrage aan de Belgische standpuntbepaling in de
multilaterale organisaties. Ik blijf ook inzetten op de noodzakelijke aanpassingen aan
het samenwerkingsakkoord over de vertegenwoordiging in internationale organisaties
met gemengde bevoegdheden.
Multilaterale samenwerking biedt kansen om Vlaamse expertise en technologie te
internationaliseren en biedt opportuniteiten voor Vlaamse actoren om internationaal
samen te werken.
Conform de beurtrol tussen Unesco en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
voorzie ik in 2021 in nieuwe bijdragen voor het trustfonds bij UNESCO. De inzichten
uit de externe evaluaties van de Vlaamse fondsen bij UNESCO en de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) zullen mogelijk leiden tot aanpassingen in de
samenwerking.
Ik vraag mijn diensten om verder te bouwen aan rechtstreekse contacten met
onze multilaterale partners, met bijzondere aandacht voor de Vlamingen die
daarin actief zijn. Een belangrijke component van het multilaterale beleid blijft de
financiering van jongerenstages bij multilaterale organisaties.
Ik blijf de werkzaamheden van de Vlaamse Unesco Commissie ondersteunen
om Vlaamse overheden, organisaties en experten bij UNESCO te betrekken en
UNESCO-initiatieven in Vlaanderen te ondersteunen.
Ik volg de werkzaamheden binnen de Wereld Gezondheidsorganisatie nauwgezet op,
waarbij de nadruk ligt op de nakende evaluatie van de WHO en diens aanpak van de
coronacrisis. Voorts blijf ik pleiten bij multilaterale organisaties voor het gebruik van
regionale data en van authentieke Vlaamse bronnen voor internationale rapportering.

OD 1.3 De internationale en Europese mensenrechtenverdragen worden
wereldwijd beter nageleefd (voorheen SD8)
Vlaanderen draagt de waarden die in de mensenrechtenverdragen vervat zijn uit in
zijn internationale beleid
Vlaanderen zet in op het respecteren van mensenrechten. Dat heeft invloed op alle
facetten van het internationale beleid, zoals het handels- en investeringsbeleid (OD
2.4) en de ontwikkelingssamenwerking (OD 1.1). Bij haar acties in het buitenland
draagt de Vlaamse Regering actief de waarden uit die in de internationale en
Europese mensenrechtenverdragen vervat zijn. Ik zal organisaties blijven
ondersteunen die zich inzetten voor mensenrechten in het buitenland.
Vlaamse bedrijven ondernemen op een internationaal maatschappelijk verantwoorde
wijze
Ik zal de uitvoering van het IMVO-convenant TruStone in de natuursteensector
verder ondersteunen. Ik zal ook nagaan of het opportuun is om gelijkaardige
initiatieven op te starten in andere sectoren.
Ik zal van nabij op de onderhandelingen van de verschillende regelgevende
initiatieven op Europees en internationaal niveau blijven wegen.
OD 1.4 Een ambitieus, modern en assertief handels- en investeringsbeleid
dat bijdraagt tot duurzame groei (voorheen OD 2.6)
Handelsakkoorden verlagen de drempels naar nieuwe markten buiten de EU, en dat
is nodig. Vlaamse bedrijven moeten post covid19 en post brexit blijven differentiëren,
en de toegang tot groeimarkten moet verzekerd zijn. Ook investeringsstromen naar
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Vlaanderen mogen niet stilvallen. Daarom zet Vlaanderen zich in voor een
toekomstbestendig multilateraal handelssysteem en een ambitieus, modern en
assertief handels- en investeringsbeleid dat onze Vlaamse bedrijven in staat stelt te
internationaliseren en bescherming biedt tegen deloyale concurrentie. Daarbij hebben
we oog voor een gelijk speelveld en dragen we bij aan een duurzame groei. Ik kies
voor Europa als wereldactor in de vrijhandel. Daarom steunen mijn diensten de
Europese Commissie in haar inzet om de Wereldhandelsorganisatie (WHO) te
moderniseren en om zich verder in te spannen om alle partijen, in het bijzonder de
grote economische spelers zoals de VS en China, aan boord te houden.
Ik steun ook het principe dat de Europese Commissie evenwichtige
handelsakkoorden sluit die nieuwe marktopeningen creëren voor onze bedrijven en
vraag mijn diensten om de goedkeuringsprocedures voor die akkoorden op te volgen.
Voor het handelsaspect van het internationale concurrentievermogen onderstreep ik
het belang van faire handelsrelaties en het belang van een gelijk speelveld. Daarom
zullen mijn diensten de Europese Commissie actief bevragen en aansporen om sterker
toe te zien op de naleving van de juridische afspraken in die akkoorden. Waar nodig
moet de Europese Commissie assertiever gebruikmaken van de geschillenbeslechting
en de eigen Europese handelsverdedigingsinstrumenten. Ik vraag mijn diensten in
die context ook om de nieuwe initiatieven daarvoor op te volgen. We pleiten er
tegelijk ook voor dat de EU financiële maatregelen kan voorzien om negatieve
effecten van nieuwe overeenkomsten voor bepaalde sectoren te verzachten.
Ik bouw daarnaast verder op het uitgangspunt om ons handelsbeleid ook te
gebruiken als een instrument ten dienste van mens, milieu en economische
groei in het algemeen en voor ontwikkelingslanden in het bijzonder. Daarbij moeten
handelsakkoorden ook de handel en buitenlandse investeringen in technologie en
producten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling vergemakkelijken.
Daarnaast blijf ik toezien op de opname van ambitieuze hoofdstukken over handel en
duurzame ontwikkeling, inclusief een geëigend geschillenbeslechtingsmechanisme, in
de handelsakkoorden.
Ik vraag mijn diensten om de overkoepelende reflectieoefening over het Europese
handelsbeleid op te volgen en constructief mee te denken over de nieuwe politieke
beleidslijnen voor het Europese handelsbeleid. Op basis van die denkoefening zal ik
de bestaande Vlaamse Handels- en Investeringsstrategie van 2016 actualiseren als
dat opportuun blijkt.
Zoals vermeld onder OD 3.3. over de vrijwaring van de strategische goederen, stellen
we ons offensief op in het Europese debat over strategische autonomie en pleiten
voor een open strategische autonomie. Mijn diensten volgens daarnaast de
werkzaamheden in verband met het screeningsmechanisme voor buitenlandse
investeringen in EU-verband, van kortbij op (zie ook OD 3.3. over de vrijwaring van
strategische goederen van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering).
SD2 Een sterke en coherente profilering van Vlaanderen in het buitenland
(voorheen SD7)
OD 2.1 Sterkere zichtbaarheid en
internationaal vlak (voorheen OD 7.1)

slagkracht

van

Vlaanderen

op

Om meer gehoor te krijgen in de Europese en internationale gemeenschap, is er
behoefte aan een duidelijkere en sterkere internationale profilering van Vlaanderen.
Vlaanderen presenteert zich daarom zoals het van oudsher in de wereld bekendstaat:
als handelsnatie, als maritieme natie en als centrum van cultuur, erfgoed en
innovatie. Een efficiënte reputatieontwikkeling moet al die elementen
vanzelfsprekend
integreren
in
één
globale
internationale
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communicatiestrategie voor de Vlaamse overheid, verbonden aan de globale
communicatiestrategie van het Vlaamse relanceplan.
In 2021 zal er, in afstemming met de VLIR, een programma uitgewerkt worden
waarbij we jaarlijks de beste studenten een verlenging van hun academische carrière
aanbieden bij de hoogst aangeschreven universiteiten in de wereld. Daardoor bouwt
Vlaanderen een netwerk met de belangrijkste kenniscentra in de wereld op.
OD 2.2 Een sterke, flexibel inzetbare Vlaamse diplomatie (voorheen OD 7.1)
Ik heb, met het oog op een vereenvoudiging en verhoogde uitstraling van Vlaanderen,
de titulatuur van “Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering” gewijzigd in
'Diplomatieke Vertegenwoordiger van Vlaanderen'. In de buitenlandse
vertegenwoordigingen versterken de Diplomatiek Vertegenwoordigers van
Vlaanderen, de Economisch Vertegenwoordigers en Technologieattachés elkaar in
hun diplomatieke opdracht en in de positionering van Vlaanderen, elk vanuit hun
specifieke opdracht, zoals vastgelegd in onderlinge afspraken. Tegelijkertijd blijf ik
streven naar een verbeterd diplomatiek statuut voor alle Vlaamse diplomaten
(Diplomatiek
vertegenwoordigers
van
Vlaanderen,
Vlaams
Economisch
Vertegenwoordigers en Technologieattachés).
Om Vlaanderen sterker te profileren in het buitenland, zal ik daarnaast de Vlaamse
diplomatie verder professionaliseren. Daartoe heb ik een concept goedgekeurd
voor een Vlaamse diplomatieke loopbaan waarvan de implementatie in 2021 zal
starten. Er zal ook een eerste groep kandidaat-diplomaten worden aangeworven. Met
het oog op de vorming en verdere ontwikkeling van de Vlaamse diplomaten zal ik de
Vlaamse diplomatieke academie operationaliseren. Ik kies daarbij voor een
eigentijdse virtuele academie die accuraat inspeelt op de eigenheid en de specificiteit
van de internationale diplomatieke realiteit. In samenwerking met relevante en
deskundige partners zal er gewerkt worden met een modulair en flexibel
opleidingssysteem.
Ik bouw het Vlaamse diplomatieke netwerk verder uit door in 2021 een nieuwe
Vertegenwoordiging van Vlaanderen te openen in Scandinavië, met als
standplaats Kopenhagen en met als ambtsgebied Denemarken, Zweden, Finland en
Noorwegen. Ook het economisch diplomatiek netwerk van FIT wordt versterkt met
extra Technologieattachés (zie verder het luik over Science & Technology Offices
onder het ISE Internationaal Ondernemen).

OD 2.3 Protocol
De dienst Protocol en Ontvangst van het Departement Kanselarij en Buitenlandse
Zaken zorgt voor een kwaliteitsvolle ontvangst van buitenlandse
hoogwaardigheidsbekleders en delegaties, zodat die een optimaal beeld van
Vlaanderen krijgen. De dienst ondersteunt en organiseert voor de Vlaamse Regering
ook activiteiten en evenementen die gericht zijn op de diplomatieke gemeenschap in
België, en bezoekersprogramma’s in het raam van de Vlaamse internationale
samenwerking.
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SD3 Controle op de handel in strategische goederen (voorheen SD4)
OD 3.1 Een transparante Vlaamse exportcontrole
In deze disruptieve tijd zijn bedrijven er nog meer dan voorheen bij gebaat om zo
goed mogelijk geïnformeerd te worden over hun vergunningsverplichtingen en in het
bijzonder over de ontwikkelingen over de brexit. Naast seminaries via digitale weg
blijven mijn diensten via hun website bedrijven optimaal informeren over hun
vergunningsverplichtingen. Bovendien worden nieuwe instrumenten ontwikkeld om
de administratieve last te verminderen, de juridische zekerheid voor de bedrijfswereld
te verhogen en de procedures te versnellen. In dat kader zullen mijn diensten verder
inzetten op de bekendmaking van het voorlopige advies.
Ik vind het belangrijk dat ook andere actoren, zoals de logistieke sector, in deze
materie betrokken worden. Mijn diensten zullen samen met de rederijen en de
scheepsagenturen, nagaan hoe die organisaties hun vergunningsverplichtingen voor
doorvoer zonder overlading beter kunnen naleven. Ook in de onderwijswereld waar
studenten op een baan in de internationale handel worden voorbereid, wint de
exportcontrole steeds meer aan belang. Zo zullen mijn diensten hun kennis en
ervaring kunnen meegeven aan de studenten in de opleidingen 'Douane' en 'Logistiek
management'. Ook de opleiding van douaniers, in samenwerking met de douane,
loopt door.
Technologische ontwikkeling en innovatie staan niet stil, zowel binnen de
academische als de bedrijfswereld. Mijn diensten zullen daarom actief de Europese
richtlijnen over goede en efficiënte interne nalevingsprogramma’s verspreiden bij de
Vlaamse universiteiten en strategische onderzoekscentra, en zullen in samenwerking
met de VLIR de bestaande informatiebrochure actualiseren.
OD 3.2 Een effectieve
handhavingsbeleid

controle

en

een

coherent

toezicht-

en

Ik bestendig op een structurele manier het overleg met de douane en versterk
verder de doorstroming van de informatie en het overleg met de regionale
diensten van de douane. Mijn diensten bekijken of een samenwerkingsinstrument
met formele afspraken nodig is.
Ik zet ook actief in op de wisselwerking met de federale handhavingsinstanties.
Via opleiding en communicatie stemmen mijn diensten de respectievelijke rollen in
het kader van de handhaving van het Wapenhandeldecreet beter op elkaar af.
OD 3.3. Beste praktijken uitdragen en de Vlaamse belangen behartigen
Geopolitieke uitdagingen en economische belangen maken van exportcontrole een
complex gegeven waaraan op verschillende niveaus vorm wordt gegeven. Daarom
streef ik naar een Europees gedragen beleid, in het bijzonder voor strategische
sectoren zoals de halfgeleiderindustrie. Op datzelfde Europese niveau blijven mijn
diensten actief onderhandelen om tot een akkoord te komen over een nieuwe
herziene dual-use-verordening.
Verder heb ik mijn diensten de opdracht gegeven om samen met de andere EUlidstaten actief deel te nemen aan de huidige discussies over de mogelijke
controle van nieuwe technologieën en die nauwgezet op te volgen. Voor
Vlaanderen als innovatieve, hoogtechnologische regio is een nauwgezette opvolging
van en deelname aan de Europese en internationale discussies van groot belang,
gelet op mogelijke nieuwe vormen van massavernietigingswapens.
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Voor de werkzaamheden over militaire goederen in de EU-raadswerkgroep over
wapenexport neem ik het voortouw in de bespreking van kwesties die onder meer
wij als prioriteiten hebben geïdentificeerd, op basis van de evaluatie van het
Europees Gemeenschappelijk Standpunt over wapenuitvoer. Aandachtspunten zijn:
-

rapportering;
meer praktische, convergentiegerichte discussies binnen de werkgroep;
meer ondersteuning voor vergunningverlenende ambtenaren;
een betere controle op het eindgebruik.

Voor de controle op het eindgebruik van kleine en lichte wapens blijven we
bijvoorbeeld actief in de lopende discussie over een nieuw juridisch instrument.
Ook op globaal niveau, in het bijzonder in het kader van het VNWapenhandelsverdrag, blijf ik transparantie en informatie-uitwisseling over inen uitvoer van wapens als thema hoog in het vaandel voeren. Daarnaast delen we
onze Vlaamse ervaringen en wegen we op discussies over aanbevelingen over onder
andere doorvoercontrole. Verder blijven mijn diensten hun expertise inzetten voor
internationale bijstand in het kader van de bestaande programma’s. Ik regel ook een
nieuwe Vlaamse bijdrage in het kader van het Voluntary Trustfonds van het VNWapenhandelsverdrag.
Mijn diensten blijven verder inzetten op de ontwikkeling van de bilaterale relaties met
gelijkgestemde lidstaten, zoals Nederland en Duitsland en met andere soortgelijke
partnerlidstaten zoals Denemarken.
Sinds juli 2020 is België officieel voor één jaar voorzitter van de Nuclear Suppliers
Group (NSG). Ook Vlaanderen speelt daarin een actieve rol via een met de douane
gedeeld voorzitterschap van de expertenvergadering Licencing and Enforcement
Exchange Meeting (LEEM).
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Budgettair kader voor het begrotingsjaar
BUITENLANDS BELEID, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK

VEK

BA 2020 evolutie BO 2021 BA 2020 evolutie BO 2021
ESR-uitgaven (werking en
toelagen (WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne stromen
(IS))
Overige
(leningen
(LE),
participaties (PA); geen ESRimpact)
Totaal incl. overflow
Overflow

6.982

0

6.982

7.177

-195

6.982

1.040

0

1.040

1.040

0

1.040

307

0

307

307

0

307

8.329

0

8.329

8.524

-195

8.329

0

0

0

195

-195

0

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De totaliteit van de kredieten onder ISE Buitenlands beleid wijzigt nauwelijks, alleen
een bijstelling van de overflow van 2020. De structuur van de begroting wordt wel
aangepast om een betere koppeling te maken tussen de begrotingsartikelen en de
doelstellingen. De kredieten die ingezet worden voor internationale communicatie
worden toegevoegd aan het begrotingsartikel Internationale diplomatieke
vertegenwoordiging van Vlaanderen. De kredieten voor multilaterale samenwerking
worden toegevoegd aan het begrotingsartikel Buitenlands beleid en Europese
aangelegenheden.
Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Ontvangstenartikelen

SA0-9SNAAIB-OP – INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING
VAN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat de ontvangsten naar aanleiding van de (eventuele) afsluiting van
de permanente voorschotten van de diplomatieke vertegenwoordigers van
Vlaanderen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

AO
157
83
240

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
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Voor 2021 worden ontvangsten voorzien naar aanleiding van het afsluiten van de
rollende fondsen van de diplomatieke vertegenwoordigers in o.a. Warschau en Rome.
N.a.v. de optimalisatie van de begrotingsstructuur DKBUZA en de wijziging van de
titulatuur van de diplomatieke vertegenwoordigers wordt bij de BO 2021 de
omschrijving van het begrotingsartikel SA0-9SNAAIB-OP aangepast tot
‘Internationale diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen’ (voorheen DB09DDAABB-OP -Afvaardigingen van de Vlaamse Regering).
SA0-9SNAAIB-OW – INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING
VAN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden diverse ontvangsten met betrekking tot de
permanente voorschotten geboekt, bijvoorbeeld intresten en terugstortingen van
BTW.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

TO

0
98
98

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
N.a.v. de optimalisatie van de begrotingsstructuur DKBUZA wordt bij de BO 2021
dit nieuwe begrotingsartikel gecreëerd. Deze ontvangsten werden tot nu toe
geboekt op begrotingsartikel SA0-9SNAAID-OW.
SA0-9SNAAID-OW – BUITENLANDS BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden terugvorderingen aangerekend van te veel of ten onrechte
toegekende subsidies of andere uitgaven.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

TO
0
0
0

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er worden geen ontvangsten geraamd.
N.a.v. de optimalisatie van de begrotingsstructuur DKBUZA wordt bij de BO 2021 de
omschrijving van het begrotingsartikel SA0-9SNAAID-OW aangepast tot ‘Buitenlands
beleid en Europese aangelegenheden’ (voorheen DB0-9DDXABF-OW – Buitenlans
beleid).
SA0-9SNATIG-OW – FONDS WAPENHANDELGERELATEERDE BOETEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Ter uitvoering van artikel 48, §1, van het decreet van 15 juni 2012 betreffende de
in-, uit- en doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander
voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele
vuurwapens, onderdelen en munitie (Wapenhandeldecreet) kan het departement
overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete. Om tot invordering
over te gaan, heeft het departement een overeenkomst gesloten met de Vlaamse
Belastingdienst.
Dit begrotingsartikel vormt de ontvangstenzijde van het Fonds
Wapenhandelgerelateerde Boeten, en is gelinkt aan het uitgavenartikel SA01SNA4IG-OW.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

TO
0
0
0

LO
5
0
5

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Constant beleid.
N.a.v. de optimalisatie van de begrotingsstructuur DKBUZA wordt bij de BO 2021 de
omschrijving van het begrotingsartikel SA0-9SNATIG-OW aangepast tot ‘Fonds
Wapenhandelgerelateerde Boeten’ (voorheen DB0-9DDATBG-OW – De uitvoering van
het beleid en het decreet rond wapenhandel).
SA0-9SNXAIF-OW – BUITENLANDS BELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Naar aanleiding van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van DKBUZA worden
deze ontvangsten ingeschreven op het nieuwe begrotingsartikel SA0-9SNAAID-OW –
Buitenlands beleid en Europese aangelegenheden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

TO
0
0
0

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Dit begrotingsartikel zal geschrapt worden (pro-memorie).
Uitgavenartikelen

SA0-1SNA2IA-WT – BUITENLANDSE ZENDINGEN MINISTER-PRESIDENT
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Op dit begrotingsartikel werden de kredieten ingeschreven voor de buitenlandse
zendingen van de minister-president van de Vlaamse Regering, de leden van zijn
kabinet en derden in zijn opdracht.

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
0
0
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Conform de omzendbrief begrotingsinstructies begrotingsopmaak 2019 zijn
dienstreizen en buitenlandse zendingen van ministers en leden van het kabinet
apparaatskredieten. De kredieten werden overgeheveld naar DB0-1DAA2ZZ-WT
(vanaf 2021 is dit begrotingsartikel SA0-1SAA2ZZ-WT).
Wegens de fusie wordt het begrotingsartikel DB0-1DDA2BA-WT gehercodeerd naar
SA0-1SNA2IA-WT. Het begrotingsartikel wordt geschrapt wanneer alle oude
dossiers boekhoudkundig afgesloten zijn.
SA0-1SNA2IB-WT – INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING
VAN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel heeft betrekking op de initiatieven van de diplomatieke vertegenwoordigers
van Vlaanderen of hun adjuncten ter uitvoering van de activiteiten en projecten in
hun ambtsgebied. De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ook ingezet voor
de externe communicatie van het Vlaams buitenlands beleid, dit via het digitale
nieuwskanaal Flanders Today, online en offline publicaties, brochures en allerhande
promotiemateriaal. Met de middelen op dit begrotingsartikel wordt uitvoering
gegeven aan SD 2. Een sterke en coherente profilering van Vlaanderen in het
buitenland (voorheen SD 7), OD 2.1 Sterkere zichtbaarheid en slagkracht van
Vlaanderen op internationaal vlak (voorheen OD 7.1.) en OD 2.2 Een sterke, flexibel
inzetbare Vlaamse diplomatie (voorheen OD 7.1.).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
1.389
0
1.389
0
260
0
1.649

VEK
1.389
0
1.389
0
260
0
1.649
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van SA0-1SNA2IH-WT

VAK

VEK

260

260

TOTAAL

260

260

Reden
Overdracht kredieten
internationale communicatie

Naar aanleiding van de aanpassing van de titulatuur van de diplomatieke
vertegenwoordigers wordt het begrotingsartikel DB0-1DDA2BB-WT – Afvaardigingen
van de Vlaamse Regering nu SA0-1SNA2IB-WT – Internationale diplomatieke
vertegenwoordiging van Vlaanderen. De kredieten van SA0-1SNA2IH-WT –
Internationale communicatie worden hieraan toegevoegd.
SA0-1SNA2IB-PA – INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING
VAN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de kapitaalsuitgave (het opstartbedrag) waarmee de
rollende fondsen van de diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaanderen en de
adjunct-diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaanderen in Maputo en Lilongwe
(attachés Ontwikkelingssamenwerking) worden gespekt als die op een nieuwe post
starten. Dat zijn de permanente voorschotten die een diplomatieke
vertegenwoordiger (of adjunct) bij het verlaten van de post terug moet betalen.
Tijdens zijn verblijf op de post doet de diplomatieke vertegenwoordiger (of adjunct)
allerlei uitgaven, dient afrekeningsstaten in, op basis waarvan het departement
terugstortingen doet waardoor zijn fonds weer aangevuld wordt tot het
oorspronkelijke bedrag.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow

307
0
307

VEK
307
0
307

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen

0

0

BO 2021

307

307

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
In 2021 worden permanente voorschotten opgezet voor de (adjunct) diplomatieke
vertegenwoordigers in Kopenhagen en Warschau. Er wordt ook in een bufferbedrag
voorzien voor eventuele andere verschuivingen in het netwerk van diplomatieke
vertegenwoordigers van Vlaanderen.
Omwille van de optimalisatie van de begrotingsstructuur en de wijziging van de
titulatuur van de diplomatieke vertegenwoordigers wordt het begrotingsartikel DB045

1DDA2BB-PA – Afvaardigingen van de Vlaamse Regering omgevormd tot SA01SNA2IB-PA – Internationale diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen.
SA0-1SNA2IC-WT – BUITENLANDS BELEID M.B.T. MULTILATERALE ORGANISATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten onder dit begrotingsartikel werden ingezet om via het multilateraal
kader de Vlaamse belangen te behartigen. Het begrotingsartikel multilaterale
organisaties wordt echter geschrapt en de kredieten worden toegevoegd aan het
begrotingsartikel Buitenlands beleid en Europese aangelegenheden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow

1.516

Overflow BA 2020

0

BA 2020 excl. overflow

1.574
-

1.516

Index
Compensaties

VEK

1.516

0
-

Andere bijstellingen
BO 2021

1.516

58

0
-

1.516

0

0

0

0

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar SA0-1SNA2ID-WT
TOTAAL

VAK

VEK

-1.516

-1.516

-1.516

-1.516

Reden
Overdracht kredieten
multilaterale samenwerking

Naar aanleiding van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van DKBUZA worden
de kredieten van het begrotingsartikel SA0-1SNA2IC-WT - Multilaterale
samenwerking toegevoegd aan het begrotingsartikel SA0-1SNA2ID-WT – Buitenlands
beleid en Europese aangelegenheden. Begrotingsartikel SA0-1SNA2IC-WT (voorheen
DB0-1DDA2BC-WT) komt zo op nul.
SA0-1SNA2ID-WT – BUITENLANDS BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ingezet om uitvoering te geven aan
SD 1. Vlaanderen staat internationaal op de kaart door een ambitieus en impactvol
Vlaams-Europees en internationaal beleid met sterke partners, focus op
mensenrechtenverdragen en een ambitieus, modern en assertief handels- en
investeringsbeleid (overkoepelende formulering van voorheen SD1, SD2, SD3 en
SD8), OD 1.2 Vlaanderen heeft sterke partners, zowel dicht bij huis als ver weg
(voorheen SD 3). Met deze kredieten worden initiatieven gefinancierd die uitdrukking
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geven aan de ambities die geformuleerd werden in de beleidsnota, met name:
‘Vlaanderen heeft sterke banden met zijn buurlanden’, ‘Vlaanderen vindt inspiratie in
het Noorden’ en ‘Wereldwijde strategische partnerschappen’. Ook worden de Vlaamse
belangen behartigd via het multilaterale kader, met name een nieuwe bijdrage voor
het trustfonds bij UNESCO, de financiering van jongerenstages bij multilaterale
organisaties en de ondersteuning van de werkzaamheden van de Vlaamse Unesco
Commissie.
Voor wat betreft OD 1.3 De internationale en Europese mensenrechtenverdragen
worden wereldwijd beter nageleefd (voorheen SD 8), worden actief de waarden die
in de internationale en Europese mensenrechtenverdragen vervat zijn uitgedragen
via steun aan organisaties zich inzetten voor mensenrechtenin het buitenland.
Met deze kredieten wordt ook uitvoering gegeven aan SD 2. Een sterke en coherente
profilering van Vlaanderen in het buitenland (voorheen SD 7), OD 2.1 Sterkere
zichtbaarheid en slagkracht van Vlaanderen op internationaal vlak (voorheen OD
7.1.), waar Vlaanderen zich presenteert zoals het van oudsher in de wereld
bekendstaat: als handelsnatie, als maritieme natie en als centrum van cultuur,
erfgoed en innovatie.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
3.568
0
3.568
0
1.516
0
5.084

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VEK
3.695
137
3.558
0
1.526
0
5.084

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van SA0-1SNA2IC-WT
Van SA0-1SNA2IE-WT
TOTAAL

VAK

VEK

1.516

1.516

0

10

1.516

1.526

Reden
Overdracht kredieten
multilaterale samenwerking
Uitvoering vroegere
begrotingsafspraak

Naar aanleiding van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van DKBUZA wordt
het begrotingsartikel DB0-1DDA2BD-WT – Internationale belangenbehartiging
omgevormd
tot
SA0-1SNA2ID-WT
–
Buitenlands
beleid
en
Europese
aangelegenheden. De kredieten m.b.t. multilaterale samenwerking worden hieraan
toegevoegd.
SA0-1SNA2IE-WT – HERDENKING VAN WERELDOORLOG I
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel werden subsidies voorzien in het
herdenkingsproject '100 jaar Groote Oorlog' (2014-2018).

kader

van

het
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
0
0
0
0
0
0
0

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VEK
10
0
10
0
10
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van SA0-1SNA2IE-WT

VAK

VEK

0

-10

TOTAAL

Reden
Uitvoering vroegere
begrotingsafspraak

-10

Wegens de fusie krijgt het begrotingsartikel DB0-1DDA2BE-WT de nieuwe codering
SA0-1SNA2IE-WT.
SA0-1SNA4IG-WT – FONDS WAPENHANDELGERELATEERDE BOETEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Ter uitvoering van artikel 48, §1, van het decreet van 15 juni 2012 betreffende de
in-, uit- en doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor
militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens,
onderdelen en munitie (Wapenhandeldecreet) kan het departement overgaan tot het
opleggen van een administratieve geldboete.
Dit begrotingsartikel vormt de uitgavenzijde van het Fonds Wapenhandelgerelateerde
Boeten, en is gelinkt aan het ontvangstenartikel SA0-9SNATIG-OW.
Het fonds wordt aangewend voor het toezicht op de naleving van het
Wapenhandeldecreet, de uitvoering en de handhaving ervan, en voor initiatieven om
de compliance van de Vlaamse defensie-industrie, wapenhandelaars en
wapenbezitters te bevorderen, zoals informatiesessies en documentatiemateriaal.
(SD 3. Controle op de handel in strategische goederen)
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
5
0

VEK
5
0

5
0
0
0
5

5
0
0
0
5

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
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Constant beleid.
Omwille van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van DKBUZA krijgt
begrotingsartikel DB0-1DDA4BG-WT – De uitvoering van het beleid en het decreet
rond wapenhandel een nieuwe omschrijving en codering SA0-1SNA4IG-WT – Fonds
Wapenhandelgerelateerde Boeten.
SA0-1SNA2IH-WT – INTERNATIONALE COMMUNICATIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten onder dit begrotingsartikel werden ingezet voor de externe
communicatie van het Vlaams buitenlands beleid, dit via het digitale nieuwskanaal
Flanders Today, online en offline publicaties, brochures en allerhande
promotiemateriaal. Het begrotingsartikel internationale communicatie wordt evenwel
geschrapt en de kredieten worden toegevoegd aan het begrotingsartikel
internationale diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
260
0
260
0
260
0
0

VEK
260
0
260
0
260
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar SA0-1SNA2IB-WT

TOTAAL

VAK

VEK

-260

-260

-260

-260

Reden
Overdracht
kredieten
internationale
communicatie

Naar aanleiding van de optimalisatie van de begrotingsstructuur DKBUZA worden de
kredieten van SA0-1SNA2IH-WT – Internationale communicatie toegevoegd aan de
kredieten op begrotingsartikel SA0-1SNA2IB-WT – Internationale diplomatieke
vertegenwoordiging van Vlaanderen. Begrotingsartikel SA0-1SNA2IH-WT (voorheen
DB0-1DDA2BH-WT) komt zo op nul.
SA0-1SNA2II-WT – PROTOCOL
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten op dit begrotingsartikel worden ingezet voor het ontvangen van
buitenlandse gasten en het organiseren van verschillende evenementen met
internationale uitstraling die Vlaanderen op de kaart zetten. Dit draagt bij tot de
realisatie van SD 2 Een sterke en coherente profilering van Vlaanderen in het
buitenland.
Kredietevolutie:
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(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020

VAK
244
0

VEK
244
0

244
0
0
0
244

244
0
0
0
244

BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid.
De naam en codering van begrotingsartikel DB0-1DDA2BI-WT – PROTOCOL EN
ONTVANGSTEN worden omgevormd naar SA0-1SNA2II-WT – PROTOCOL zodat deze
overeenstemt met de naam van de operationele doelstelling 2.3 Protocol.
SA0-1SNA2IY-IS – VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit
begrotingsartikel
omvat
de
toelage
aan
het
Vlaams-Europees
Verbindingsagentschap (VLEVA), dat zorgt voor een optimale betrokkenheid van de
eigen leden (Vlaamse middenveld en lokale overheden) bij de Europese
besluitvorming, voor informatiedoorstroming over Europees beleid en Europese
subsidies voor alle organisaties van het Vlaamse middenveld en voor de ontwikkeling
van een Vlaams-Europees netwerk. Met de toegekende middelen worden de
personeels-, werkings- en huisvestingskosten gedekt. De kredieten onder dit
begrotingsartikel worden ingezet om uitvoering te geven aan SD 1. Vlaanderen staat
internationaal op de kaart door een ambitieus en impactvol Vlaams-Europees en
internationaal beleid met sterke partners, focus op mensenrechtenverdragen en een
ambitieus, modern en assertief handels- en investeringsbeleid (overkoepelende
formulering van voorheen SD1, SD2, SD3 en SD8), OD 1.1 Een ambitieus en
impactvol Vlaams-Europees beleid (voorheen SD 1).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
1.040
0

VEK
1.040
0

1.040
0
0
0
1.040

1.040
0
0
0
1.040

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
De toelage aan VLEVA wijzigt niet.
Wegens de fusie wordt het begrotingsartikel DB0-1DDA2BY-IS gehercodeerd naar
SA0-1SNA2IY-IS.
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VII.

BELEIDSVELD ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Het beleidsveld Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking.

bevat

één

structuurelement:

Dit structuurelement omvat alle activiteiten met betrekking tot de Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van de verankering van de internationale
ontwikkelingsagenda in Vlaanderen en de humanitaire actie ter uitvoering van het
kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking.
Zoals voor het beleidsveld Ondersteuning Vlaamse Regering en Buitenlands beleid
stel ik een beperkte herschikking van de strategische en operationele doelstellingen
uit de beleidsnota voor. Ik stel voor om maar één overkoepelende strategische
doelstelling te behouden en om de huidige SD5 ('Vlaanderen draagt doelgericht bij
tot de aanpak van mondiale uitdagingen') en SD6 ('Vlaanderen toont internationale
klimaatambitie door bij te dragen aan internationale klimaatfinanciering') op het
niveau van een operationele doelstelling te behouden. De huidige operationele
doelstellingen verschuiven we daarom ook naar een niveau lager.
SD 1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak van mondiale
uitdagingen
OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak van mondiale
uitdagingen (voorheen SD 5)
Een flexibele programmering van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking komt ook
in 2021 tegemoet aan specifieke problemen en noden die door de coronacrisis
ontstaan. Partners zullen in toenemende mate gebruik maken van digitale
hulpmiddelen. Ook als de pandemie onder controle is, pleit ik ervoor om innovatieve
IT-toepassingen gericht te laten bijdragen tot ontwikkelingsvraagstukken. Hieronder
volgt een overzicht van de samenwerking in 2021.
Vlaanderen draagt bij aan een innovatief landbouwbeleid en voedselzekerheid
De huidige pandemie legt een sterke druk op de voedselvoorzieningsketens en heeft
een negatieve impact op de beschikbaarheid van en de toegang tot voedsel.
Werkloosheid, inkomensverlies en stijgende voedselprijzen verminderen de
koopkracht van mensen aanzienlijk. Samenwerken aan de versterking van
voedselsystemen blijft meer dan ooit relevant. Via de diplomatieke
vertegenwoordiging in Rome zal ik bij de VN-landbouworganisaties FAO en WFP die
ontwikkelingen blijven opvolgen.
In het kader van de landenstrategienota voor de ontwikkelingssamenwerking met
Malawi (2019-2023) ligt de focus op innovatief landbouwbeleid en voedselzekerheid.
Dit jaar zal ik in toenemende mate inzetten op rechtstreekse steun aan de
districtsniveaus, in overeenstemming met het huidige decentralisatieproces in
Malawi. Verder zal onze aandacht gaan naar het creëren van inclusieve
afzetmarkten voor landbouwers, want de lage productiviteit van de kleinschalige
landbouwers bemoeilijkt de toegang tot de markten, en de participatie van vrouwen
en jongeren is nog steeds beperkt. Ik zal daarvoor een projectoproep lanceren
voor lokale organisaties in Malawi. Ik zet ook de initiatieven rond
landbouwvoorlichting en duurzaam landgebruik voort.
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Vlaanderen realiseert het recht op gezondheid en draagt bij aan seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten
In Afrika is de verspreiding van het coronavirus minder uitgesproken dan in Europa
en de VS, maar de gezondheid wordt er indirect bedreigd door onder meer een
onderbreking van preventieve acties zoals vaccinatie en de distributie van contraceptie. Daarom zal ik verder inzetten op het versterken van de gezondheidssystemen, die ook onder coronaomstandigheden effectief moeten kunnen werken
en toegankelijk moeten blijven voor iedereen.
In 2021 start de vierde landenstrategienota voor de ontwikkelingssamenwerking met
Mozambique, 2021-2025. De nadruk blijft liggen op het versterken van het
gezondheidssysteem en het veralgemenen van seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten. In 2021 wordt Vlaanderen voorzitter van het sectorfonds
voor gezondheid, Prosaude. In die rol coördineert Vlaanderen de donorinspanningen
voor gezondheid. De samenwerking focust op kwetsbare groepen zoals adolescente
meisjes en mensen met een beperking. Voor de versterking van de rechtendimensie
via progressieve beleidsbeïnvloeding zal ik samenwerken met gespecialiseerde
maatschappelijke actoren en vertegenwoordigers uit kwetsbare gemeenschappen.
Op vraag van de overheid van Mozambique zal Vlaanderen ook specifiek aandacht
besteden aan een versterkte capaciteit om het coronavirus het hoofd te bieden. Bij
de opvolging van de coronapandemie haal ik ook de banden aan met de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en volg ik deze organisatie nauwgezet op. In
nauwe samenwerking met onze Vlaamse vertegenwoordiger in Genève zal ik
proberen te wegen op het mondiale gezondheidsbeleid. Zo wil ik, als
internationale donor in de gezondheidssector, het belang van een gelijke toegang tot
een vaccin benadrukken.
Ik zal in 2021 de partnerschapsovereenkomst met UNAIDS voor de komende twee
jaar hernieuwen. De organisatie beschermt alle kwetsbare groepen om de strijd tegen
hiv en aids op de meest effectieve manier te voeren. UNAIDS betrekt daarbij actief
alle sectoren (gezondheid, onderwijs, landbouw, rechtsapparaat). Bijkomende noden
als gevolg van de coronacrisis mogen de financieringsbasis voor de blijvende strijd
tegen hiv en aids niet aantasten.
Vlaanderen versterkt de welvaart en de
bevolkingsgroepen in Noord‐ en Oost‐Afrika

toekomstkansen

van

kwetsbare

Het blijft mijn bedoeling om een nieuwe samenwerking op te starten met een of
meerdere landen uit de regio Noord- en Oost-Afrika, waarbij we landen selecteren die
goed samenwerken met de EU in de strijd tegen mensenhandel en illegale migratie.
We steunen die landen die de grondoorzaken van migratie aanpakken op lange
termijn. Door hierop in te zetten kan ontwikkelingssamenwerking bijdragen aan
beheersing van de migratiestromen.
Het beleid voor Noord- en Oost-Afrika wordt in de loop van 2021 ontwikkeld op basis
van een gedegen omgevingsanalyse over de uitdagingen in de regio. Die analyse is
gekoppeld aan een inschatting over de domeinen waarin Vlaanderen als
internationale donor de grootste toegevoegde waarde kan realiseren en de start van
een politieke dialoog met potentiële internationale of bilaterale partners. De uitrol van
dit nieuwe beleid is voorzien voor 2022.
Vlaanderen creëert welvaart, zelfredzaamheid en toekomstperspectief in zijn
partnerlanden door er economische ontwikkeling te stimuleren
Regionale projecten rond opleiding, training en coaching bieden ondersteuning aan
ondernemers in onze partnerlanden. Daarnaast verbindt Vlaanderen Vlaamse
ondernemers met ondernemers in Afrika om elkaar te versterken, te ondersteunen
en te zoeken naar een win-winsituatie. De focus ligt op kleine en middelgrote
ondernemingen, veelal actief in de groene economie. Ik kijk uit naar de resultaten
van de studie naar de haalbaarheid van één overkoepelend platform voor de
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samenwerking tussen Vlaamse en Afrikaanse ondernemers. Die studie wordt
uitgevoerd door VOKA, Exchange en Ondernemers voor Ondernemers. In 2021 ga ik
ook de middelen uit het fonds Inclusieve Financiering inzetten voor verdere
versterking van het ondernemerschap in Afrika.
Vlaanderen steunt humanitaire actie als antwoord op de stijgende noden ten gevolge
van conflicten en natuurrampen
Humanitaire actie richt zich op noodsituaties die door natuurrampen of conflicten
veroorzaakt worden, en omvat zowel directe hulp als steun aan acties die
noodsituaties voorkomen of die de rampenparaatheid van gemeenschappen
bevorderen.
Een groot deel van het jaarbudget voor humanitaire acties investeer ik in structurele
humanitaire actie. Zo steun ik het Central Emergency Response Fund, dat
wereldwijd bijzonder snel kan ingrijpen bij acute rampen en noodsituaties. Daarnaast
voorzie ik steun voor de VN-organisatie die zich inzet om de levensomstandigheden
van Palestijnse vluchtelingen te verbeteren (UNRWA).
Ik voorzie rechtstreekse steun aan projecten die plotse, acute noden lenigen,
specifiek voor jongeren en op het vlak van psychische gezondheidszorg.
De Internationale ontwikkelingsagenda is verankerd in Vlaanderen
Ik ondersteun initiatieven in Vlaanderen die bijdragen tot een internationaal
rechtvaardige en duurzame mondiale samenleving. Ik zal werkingssubsidies
verlenen aan een aantal strategisch gekozen actoren met een groot
doelgroepenbereik in Vlaanderen. Het is belangrijk dat die actoren gedrags- of
systeemveranderingen ondersteunen op het vlak van duurzame ontwikkeling met
impact op ontwikkelingslanden, vernieuwing en versterking stimuleren in het aanbod
van initiatieven, en samenwerkingsverbanden of multiactorpartnerschappen
bevorderen.
De samenwerking met VVOB wordt in 2021 voortgezet in de vorm van een
werkingssubsidie voor de uitbouw van het secretariaat en steun aan het programma
'scholenbanden'.
OD 1.2 Vlaanderen toont internationale klimaatambitie door bij te dragen
aan internationale klimaatfinanciering (voorheen SD 6)
De Vlaamse Regering komt haar (financiële) internationale engagementen na op het
vlak van internationale klimaatfinanciering
Voor de periode 2016-2020 heeft België zich verbonden tot een jaarlijkse financiering
van 50 miljoen euro. Volgens het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen
de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, moest Vlaanderen jaarlijks 14,5 miljoen euro besteden aan
internationale klimaatfinanciering. Vanaf 2021 start een nieuwe periode, waarvoor de
afspraken uit het akkoord van Parijs gelden. Voor de nieuwe lastenverdeling vanaf
2021 zullen nieuwe afspraken moeten worden gemaakt tussen de federale overheid
en de gewesten.
In 2021 gaat het laatste jaar in van de landenstrategienota 2017-2021 met ZuidAfrika, die focust op klimaatadaptatie en een inclusieve groene economie. In totaal
voorzag de vijfjarige samenwerking in 25 miljoen euro om te investeren in projecten.
Voor 2021 is er nog 5 miljoen euro beschikbaar. Nieuwe vast te leggen projecten
zullen voortbouwen op de in 2020 opgestarte projecten, die inzetten op
waterzekerheid (weerbaarheid van de watersector) en capaciteitsopbouw. Verder zal
ik bij de keuze van projecten rekening houden met de bevindingen uit de tussentijdse
evaluatie die in de tweede helft van 2020 is uitgevoerd en aanbevelingen bevat voor
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de verduurzaming van de resultaten van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking met
het oog op de transitie naar een vernieuwde en versterkte bilaterale samenwerking.
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Budgettair kader voor het begrotingsjaar
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK

VEK

BA 2020 evolutie BO 2021 BA 2020 evolutie BO 2021
ESR-uitgaven (werking en
toelagen (WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne stromen
(IS))
Overige
(leningen
(LE),
participaties (PA); geen ESRimpact)
Totaal incl. overflow
Overflow

26.854

-5.246

21.608

27.553

-5.793

21.760

611

0

611

776

0

776

0

0

0

0

0

0

27.465

-5.246

22.219

28.329

-5.793

22.536

0

0

0

547

-547

0

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie
De kredieten onder het ISE Ontwikkelingssamenwerking worden ingezet om SD 1.
Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak van mondiale uitdagingen te
realiseren.
In 2020 werd er eenmalig 5.126 keuro VAK en VEK toegevoegd aan de kredieten
voor ontwikkelingssamenwerking om de engagementen inzake klimaatfinanciering
voor de periode 2016-2020 na te komen. Deze bijstelling wordt teruggedraaid.
Vanuit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking zal er 140 keuro VAK en VEK minder
besteed worden ten opzichte van 2020 omdat er toen uitzonderlijk veel ontvangsten
en uitgaven gerealiseerd werden.
Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
SA0-9SOATLD-OW – FONDS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Fonds Ontwikkelingssamenwerking (opgericht als begrotingsfonds) werd
gecreëerd door invoering van artikel 22/2 in het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake
ontwikkelingssamenwerking (via het programmadecreet BA2013 van 5 juli 2013).
Het fonds wordt gespijsd door:
1° de terugvordering van subsidies of bedragen voor de financiering van
overeenkomsten voor ontwikkelingssamenwerking die door de begunstigden niet of
op onrechtmatige wijze werden aangewend of waarvan de aanwending onvoldoende
wordt verantwoord;
2° vergoedingen van andere publieke donoren voor de realisatie van gezamenlijke
programma’s en projecten. In de praktijk evolueren we naar meer en meer
samenwerking – ook financieel - tussen donoren op het terrein in het kader van
concrete programma’s en projecten.
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het uitgavenartikel SA0-1SOA4LD-WT.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

0
0
0

TO
540
340
200

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In 2020 werden uitzonderlijk meer ontvangsten voorzien. Op basis van de jaren
voordien, worden de ontvangsten in 2021 geraamd op 200 keuro.
Naar aanleiding van de optimalisatie van de begrotingsstructuur wordt het
begrotingsartikel
DB0-9DEATED-OW
–
Allerhande
initiatieven
inzake
ontwikkelingssamenwerking omgevormd naar SA0-9SOATLD-OW – Fonds
Ontwikkelingssamenwerking.
Uitgavenartikelen

SA0-1SOA2LA-WT – SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de uitgaven voor de samenwerking met de regio’s en
landen in ontwikkeling. In hoofdzaak gaan de middelen naar programma’s en
projecten in de prioritaire partnerlanden en de ruimere regio zuidelijk Afrika.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020

VAK

VEK

24.801

24.821

0

BA 2020 excl. overflow

-

24.801

86
24.735

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen
BO 2021

-

5.126

-

19.675

5.126
19.609

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Schrappen extra middelen voor internationale
klimaatfinanciering
TOTAAL

VAK
-5.126

VEK
-5.126

-5.126

-5.126
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In 2020 werd eenmalig 5.126 keuro extra krediet
klimaatfinanciering voorzien. Dit wordt geschrapt voor 2021.

voor

internationale

N.a.v. de optimalisatie van de begrotingsstructuur krijgt begrotingsartikel DB01DEA2EA-WT – Vlaamse samenwerking met regio’s en landen in ontwikkeling de
nieuwe code en naam SA0-1SOA2LA-WT – Samenwerking met regio’s en landen in
ontwikkeling.
SA0-1SOA2LB-WT – VERANKERING INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSAGENDA
IN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor acties in Vlaanderen,
met als doel de Vlaamse bevolking te betrekken bij en te informeren over de
internationale ontwikkelingsagenda. Daartoe worden gericht werkingssubsidies
verleend aan een aantal strategisch gekozen actoren met een groot
doelgroepenbereik binnen Vlaanderen.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow

VEK

512
0
512

1.008
-

278
730

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen

0

0

BO 2021

512

730

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid.
Begrotingsartikel DB0-1DEA2EB-WT – Verankeren van de internationale
ontwikkelingsagenda wordt naar aanleiding van de optimalisatie van de
begrotingsstructuur omgevormd naar SA0-1SOA2LB-WT – Verankering internationale
ontwikkelingsagenda in Vlaanderen.
SA0-1SOA2LC-WT – VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het DAC-budget van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
(WSE) werd in het verleden overgeheveld naar de functioneel bevoegde ministers.
Voor ontwikkelingssamenwerking betekent dit dat er nu 14 begunstigde organisaties
zijn voor de tewerkstelling van 25 voltijdse equivalenten.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
1.001
0
1.001
20
0
0
1.021

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VEK
1.184
183
1.001
20
0
0
1.021

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid. De kredieten nemen toe met 20 keuro door toekenning van de index.
Omwille van de fusie krijgt begrotingsartikel DB0-1DEA2EC-WT de nieuwe codering
SA0-1SOA2LC-WT.
SA0-1SOA4LD-WT – FONDS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van het Fonds Ontwikkelingssamenwerking,
opgericht als begrotingsfonds krachtens artikel 22/2 van het kaderdecreet van 22
juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking (ingevoegd via het programmadecreet
BA2013 – decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de
aanpassing van de begroting 2013, artikel 28).
De middelen uit dit fonds worden gebruikt voor het subsidiëren en het opvolgen en
begeleiden
(via
overheidsopdrachten)
van
projecten
en
programma’s
ontwikkelingssamenwerking. De aandacht gaat voornamelijk uit naar het versterken
van lopende programma’s of projecten en het uitwerken en uitvoeren van flankerende
acties.
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het ontvangstenartikel SA0-9SOATLD-OW.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow

VEK

540

Overflow BA 2020

540

0

BA 2020 excl. overflow

0

540

540

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen
BO 2021

-

140
400

-

140
400

Aanwending VAK-ruiter
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Bijstelling
o.b.v.
verwachte ontvangsten
Bijkomende
middelen
voor humanitaire acties
TOTAAL

VAK
-340

VEK
-340

200

200

-140

-140

In 2020 waren er uitzonderlijk meer ontvangsten. Op basis van de jaren voordien,
worden de ontvangsten in 2021 340 keuro lager geraamd. De uitgaven worden hierop
afgestemd.
De historisch opgebouwde middelen in het fonds ontwikkelingssamenwerking (1.200
keuro) worden over een periode van 6 jaar besteed. Er zal jaarlijks 200 keuro ingezet
worden voor de financiering van projecten in kader van humanitaire acties, conform
OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak van mondiale uitdagingen Vlaanderen steunt humanitaire actie als antwoord op de stijgende noden ten gevolge
van conflicten en natuurrampen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het
engagement in het regeerakkoord om middelen te heroriënteren naar meer Vlaamse
noodhulp.
Naar aanleiding van de optimalisatie van de begrotingsstructuur wordt het
begrotingsartikel
DB0-1DEA4ED-WT
–
Allerhande
initiatieven
inzake
ontwikkelingssamenwerking omgevormd naar SA0-1SOA4LD-WT – Fonds
Ontwikkelingssamenwerking.
SA0-1SOA2LW-IS – VITO
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel werd in 2020 een subsidie aan de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO) toegekend. Het ging om een eenmalige
projectsubsidie in uitvoering van de landenstrategienota ontwikkelingssamenwerking
tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow

VEK

0

0

0

0

0

0

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen

0

0

0

0

Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow

BO 2021
Aanwending VAK-ruiter
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties
De toelage was nog niet voorzien bij begrotingsaanpassing 2020. In de loop van 2020
werden voor dit project eenmalig kredieten herverdeeld van het begrotingsartikel
DB0-1DEA2EA-WT (nu SA0-1SOA2LA-WT – Samenwerking met regio’s en landen in
ontwikkeling).
Voor 2021 worden geen kredieten voorzien.
Wegens de fusie krijgt het begrotingsartikel DB0-1DEA2EW-IS – VITO de nieuwe
codering SA0-1SOA2LW-IS – VITO.
DAB Fonds Inclusieve Financiering

SA0-1SOA2LX-IS – DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de jaarlijkse toelage aan de DAB Inclusieve
Financiering aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow

247
0
247

VEK
247
0
247

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen

0

0

BO 2021

247

247

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid.
Wegens de fusie krijgt begrotingsartikel DB0-1DEA2EX-IS de nieuwe codering SA01SOA2LX-IS.
SA0-1SOA2LY-IS – VVOB
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de subsidie aan de vzw VVOB (Vlaamse Vereniging voor
Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand).
Gezien de belangrijke vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid in de
bestuursorganen van de vzw VVOB is hieraan een nominatim financiering gekoppeld.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow

364

Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow

0
364

VEK
529
0
529

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen

0

0

BO 2021

364

529

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid.
Wegens de fusie wordt de codering van begrotingsartikel DB0-1DEA2EY-IS
omgevormd naar SA0-1SOA2LY-IS.
DAB Fonds Inclusieve Financiering
Inclusieve financiering stelt kleine leningen en andere financiële diensten ter
beschikking aan doelgroepen met geen of onvoldoende toegang tot
investeringskapitaal. Financiële diensten zijn onder meer het verstrekken van
kredieten, verzekeringen, beurzen, het aanbieden van aangepast financieel advies,
het beheer van spaarkredieten en het faciliteren van financiële transacties.
De middelen van het Fonds Inclusieve Financiering kunnen, overeenkomstig het
kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking van 22 juni 2007, artikel 18/4),
worden aangewend voor de volgende uitgaven:
1° kapitaalsoverdrachten aan internationale investeringsfondsen voor acties op het
vlak van inclusieve financiering;
2° participaties in internationale investeringsfondsen op het vlak van inclusieve
financiering;
3° beheerskosten verbonden aan de activiteiten van het Fonds inclusieve
financiering;
4° flankerende ondersteuning op het vlak van inclusieve financiering.
Ontvangstenartikelen
SAA-2SOAALF-OW – ONDERSTEUNING VAN INCLUSIEVE FINANCIERING VIA
WAARBORGVERLENING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Aan erkende ontwikkelingsfondsen kunnen waarborgen verleend worden voor de
stimulering van inclusieve financiering. Ontvangsten die hiermee gepaard gaan
kunnen op dit begrotingsartikel aangerekend worden.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

TO

LO

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor 2021 worden er geen ontvangsten voorzien op dit begrotingsartikel.
SAA-2SOAALG-OW – ONDERSTEUNING VAN INCLUSIEVE FINANCIERING VIA
PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op 23 mei 2014 besliste de Vlaamse Regering om een participatie aan te gaan in de
Vlaamse investeringsfondsen Alterfin cvba en Incofin cvso. Naar aanleiding van deze
participaties kunnen de investeringsfondsen beslissen om aan de aandeelhouders
dividenden toe te kennen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

AO
20
0
20

TO

LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De ontvangsten van dividenden worden geraamd op 20 keuro.
SAA-2SOAALG-OP – ONDERSTEUNING VAN INCLUSIEVE FINANCIERING VIA
PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt het bedrag voorzien voor de vervreemding van de
participaties.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

TO

LO

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er wordt geen vervreemding van participaties voorzien in 2021.
SAA-2SOAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De DAB ontvangt jaarlijks een toelage vanuit het begrotingsartikel SA0-1SOA2LX-IS
- DAB Fonds Inclusieve Financiering.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

AO
247
0
247

TO

LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De toelage bedraagt 247 keuro.
SAA-2SOAAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat het overgedragen overschot van vorige boekjaren.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

AO
1.900
267
2.167

TO

LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het overgedragen overschot wordt geraamd op 2.167 keuro.
SAA-2SOAAZZ-OU – OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat het over te dragen tekort van het boekjaar.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

TO

LO

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er wordt geen over te dragen tekort voorzien.
Uitgavenartikelen

SAA-3SOA2LF-WT – ONDERSTEUNING VAN INCLUSIEVE FINANCIERING VIA
WAARBORGVERLENING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit
artikel
is
bestemd
voor
kapitaalsoverdrachten
aan
internationale
investeringsfondsen voor acties op het vlak van inclusieve financiering.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
0
0
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Aangezien er geen waarborgverlening voorzien is voor 2021, worden de uitgaven op
0 euro geraamd.
SAA-3SOA2LG-WT – ONDERSTEUNING VAN INCLUSIEVE FINANCIERING VIA
PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel kunnen beheerskosten verbonden aan de activiteiten van het
Fonds Inclusieve Financiering en uitgaven voor flankerende ondersteuning op het vlak
van inclusieve financiering aangerekend worden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
0
0
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er worden geen uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.
SAA-3SOA2LG-PA – ONDERSTEUNING VAN INCLUSIEVE FINANCIERING VIA
PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Fonds Inclusieve Financiering kan, naast waarborgverlening aan de Vlaamse
ontwikkelingsfondsen, ook participeren in grotere investeringsfondsen die inclusieve
kredietverstrekkers in het Zuiden ondersteunen. Het doel is om lange termijn
participaties aan te gaan in één of meerdere investeringsfondsen die inzetten op
inclusieve financieringen in het Zuiden.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
0
0
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Voor 2021 zijn er geen concrete plannen om participaties aan te gaan.
SAA-3SOA2ZZ-RE – RESERVES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Hier worden de reserves ingeschreven.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
0
0
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
In 2021 zullen er geen reserves worden aangewend.
SAA-3SOA2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat het over te dragen overschot van het boekjaar.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
0
0
0
0
0
0
0

VEK
2.167
0
2.167
0
0
267
2.434
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het over te dragen overschot wordt geraamd op 2.434 keuro.
SAA-3SOA2ZZ-OH – OVERGEDRAGEN TEKORT VORIGE BOEKJAREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat het overgedragen tekort van vorige boekjaren.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
0
0
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er wordt geen overgedragen tekort voorzien.
VVOB

Kwaliteitsvol onderwijs vormt de basis voor ontwikkeling. VVOB bouwt aan een
rechtvaardige wereld waarin overheden in staat zijn om het fundamentele recht op
kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en te realiseren, en dit voor elke lerende,
zonder enige vorm van discriminatie.
VVOB zorgt voor kwaliteitsversterking van onderwijs door:
-

-

Capaciteitsversterking van overheden met onderwijsbevoegdheid en andere
aan-onderwijs-gerelateerde actoren in onze partnerlanden in Afrika, Azië en
Zuid-Amerika. Dit gebeurt via technische assistentie door lokale en
internationale experten.
Het verbinden van deze actoren tussen de partnerlanden, en tussen “het
Noorden” en de partnerlanden. Op die manier faciliteert VVOB
kennisuitwisseling tussen partners met een gelijkaardige opdracht.
Het inspireren van onderwijsactoren in Vlaanderen en onze partnerlanden
inzake gelijke onderwijskansen, gebaseerd op wereldwijd onderzoek,
ervaringen en expertise.

Ontvangsten
In 2019 diende VVOB op aansturen van de federale minister van
ontwikkelingssamenwerking een deel van het door DGD aangeleverde budget voor
2019 te realloceren naar 2021. Voor het globale meerjarenprogramma heeft dit
echter geen effect, gezien het principe van gesplitste kredieten.
De organisatie verwacht in 2021 een verdere groei inzake inkomsten van
buitenlandse donoren. De ingezette trend wordt daar verdergezet.
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De steun van de Vlaamse overheid is stabiel. Een inhaalbeweging ten opzichte van
eerder doorgevoerde besparingen en ten aanzien van de evolutie van de koopkracht,
is wenselijk.
Uitgaven
Kernopdrachten
De werking in de landen wordt gecontinueerd, en uitgebreid op basis van inkomsten
van buitenlandse donoren.
Personeel
Geen substantiële veranderingen, tenzij verdere aangroei via opstart van nieuwe
programma’s.
Werking
We voorzien een verhoogde werkingskost aangezien de programma’s nu op volle
kruissnelheid zijn (en gezien reallocatie, zie hoger)
Investeringen
Geen substantiële investeringen voorzien behoudens de vervanging van afgeschreven
kantoorapparaten.

67

VIII.
BELEIDSVELD INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
(voorheen SD2)
Het beleidsveld Internationaal Ondernemen bevat twee structuurelementen:
‘Internationale economische belangenbehartiging en vertegenwoordiging’ en
‘Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie’.
Het ISE internationale economische belangenbehartiging en vertegenwoordiging
omvat:
-

de werkingsdotatie van het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen
(Flanders Investment & Trade of kortweg FIT);
de financiële bijdrage die jaarlijks aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel
wordt gegeven ingevolge een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid
en de gewesten.

Het ISE Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie omvat:
-

financiële hefbomen die ondersteunend zijn voor initiatieven van bedrijven (in
het bijzonder KMO’s) om een buitenlandse markt te verkennen.
de structurele financiering van een beperkt aantal partnerschappen van
ondernemersorganisaties, gemengde kamers van koophandel en
samenwerkingsverbanden met FIT met het oog op de verdere
internationalisering van de Vlaamse economie.

SD 1 Een doorgedreven internationalisering van de Vlaamse economie

2021 staat in het teken van de impact van covid19 en van brexit op de Vlaamse
economie te bedwingen en tegelijk te investeren in digitalisering en internationale
vermarkting van Vlaamse innovatie en technologie.

OD 1.1. “Vlaanderen Versnelt!”: een gezamenlijke strategie om krachten te
bundelen
Samenwerking is de sleutel om de Vlaamse economie te laten herstellen van de
schokken door covid19 en brexit, en om onze concurrentiepositie in de wereld op
langere termijn te versterken. Om Vlaanderen snel terug op de rails te krijgen is een
intensieve samenwerking is tussen de verschillende actoren nodig, vanuit een
gemeenschappelijke strategie. Versnipperd optreden is uit den boze als het gaat
om ons imago in het buitenland. Krachten bundelen in het binnenland is nodig voor
een sterker internationaal georiënteerd economisch weefsel in Vlaanderen.
De strategie “Vlaanderen Versnelt!” - vastgelegd met 300 stakeholders in 2018
blijft de basis, met als doelstellingen:
-

Minder belemmeringen voor bedrijven die internationaliseren
Meer bedrijven doen internationaliseren en meer bedrijven hier verankeren
Vlaanderens internationale positie versterken in 5 domeinen: namelijk Life
Sciences & Health, Food, Smart Logistics, Solution Driven Engineering &
Technology, Sustainable Resources, Materials & Chemistry.
Deze 5 domeinen zijn het bredere kader voor de specifieke technologiefocus van
de Science & Technology Offices (Digital Tech, Health Tech en Climate Tech) (zie
verder onder O.D.1.3.)
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“Vlaanderen Versnelt!” krijgt tegen begin 2021 - na consultatie van stakeholders een update rekening houdend met de nieuwe noden. Op deze strategie zal de nieuwe
oproep voor structurele partnerschappen in 2021 geënt zijn. (zie verder onder ISE
Financiële hefbomen internationalisering economie)
FIT coördineert de strategie en de uitvoering vanuit zijn rol als centrale actor voor
de internationalisering van de Vlaamse economie.
Ondertussen investeert het agentschap met EFRO en Hermes middelen (2020 -2021)
zelf in de uitvoering van de strategie “Vlaanderen Versnelt!”: nog meer op maat
dienstverlening (oa voor start-ups & scale-ups, via een customer journey-oefening
en digitaliseringsprojecten), digitale export, en methodiek voor internationalisering
van clusters.
Export en internationalisering staan centraal in de relance. We zetten het belang
ervan in de kijker eind 2021 tijdens een derde editie van de Flanders International
Economic Summit voor een publiek van ondernemers, ondernemersorganisaties,
overheden, kennisinstellingen en clusters.

OD 1.2 Vlaanderen wereldwijd beter positioneren als sterke en innovatieve
economie

Vlaanderen op de radar houden van buitenlandse investeerders, en van potentiële
zaken- of innovatiepartners van Vlaamse bedrijven, is zowel post-covid19 als postbrexit een absolute must.
Het Vlaams economisch diplomatiek netwerk wereldwijd dicht de kloof
In de covid19- crisis waarin fysiek reizen voor zakenmensen moeilijk is, zijn de
Economisch Vertegenwoordigers/diplomaten en Technologieattachés van FIT
wereldwijd de cruciale schakel om het zakendoen met de lokale business communities
op gang te houden. Ze dichten nu meer dan ooit de kloof, digitaal ondersteund.
Het netwerk kan lokaal wel verder de belangen van Vlaanderen verdedigen,
prospecteren en contacten faciliteren tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse
bedrijven in hun netwerk.
FIT moet blijven investeren in een voldoende groot, stabiel en performant buitenlands
netwerk dat tegemoet komt aan de verwachtingen van het stijgend aantal sterk
geïndividualiseerde vragen van de bedrijven.
Vlaanderen heeft de unieke troef met een eigen, volwaardige én gespecialiseerde
economische
vertegenwoordiging
in
het
buitenland.
Via
het
samenwerkingsakkoord met de federale overheid kunnen de gewesten eigen
economische diplomaten uitsturen (wat in geenenkele andere Europese regio het
geval is.) Dit is een competitief voordeel voor Vlaanderen.
Het
volledige
netwerk
bestaat
uit
eigen
kantoren
met
Economisch
vertegenwoordigers/diplomaten en Technologieattachés, FIT-antennes door
contracten met private spelers, of samenwerking met de andere gewesten op 100
plaatsen in de wereld. Er zijn vertegenwoordigingen in zowel mature markten als in
opkomende en snelgroeiende markten in de landen die de meeste opportuniteiten
bieden.
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10 Science & Technology Offices: inzetten op technologie als duurzame relance op
lange termijn
Vlaanderen wil tot de top 5 van de meest innovatieve regio’s van Europa
behoren, en internationalisering is daarin een belangrijke schakel. Vlaanderen
excelleert in expertise en in technologische oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen, maar zonder internationale focus kan economisch en innovatief
Vlaanderen nooit zijn volledig potentieel ontwikkelen. Daarom wil ik via FIT
internationalisering betrekken op het volledige economische en innovatieve
ecosysteem van Vlaanderen, wat meteen een duurzame reactie is voor relance op
lange termijn.
FIT versterkt zijn Vlaams Economisch Diplomatiek Netwerk met 10 Science &
Technology Offices om beter geïntegreerd te zijn in innovatieve netwerken van R&D
gedreven bedrijven, clusters, incubatoren, acceleratoren en kapitaalverstrekkers in
het buitenland. Zo halen we méér investeringen naar Vlaanderen, geven we Vlaamse
technologiebedrijven en startups voorsprong op buitenlandse markten en linken we
Vlaamse clusters en innovatie-actoren aan buitenlandse partners.
Naast de extra investeringen die Vlaanderen doet in O&O, doet FIT dus bijkomende
inspanningen om deze kennis en producten nog sterker internationaal te vermarkten
en bekend te maken. “Tech makes Flanders tick” is het motto.
FIT zet hiervoor de recurrente extra middelen (3.000 Keuro vanaf 2020) in om voor
de 10 Science & Technology offices (in New York, Palo Alto, Singapore, Tokio,
Guangzhou, Mumbai, Parijs, Londen, Kopenhagen en München) extra
Technologieattachés en gespecialiseerde medewerkers met een focus op Digital Tech,
Health Tech en/of Climate Tech aan te werven tegen het voorjaar 2021. De werking
van FIT in binnen- en buitenland zal versterkt worden in functie van deze tech focus,
in nauwe samenwerking met relevante partners.
Vlaanderen positioneren bij buitenlandse investeerders
Het aantrekken van investeerders heeft door de covid19-crisis klappen gekregen. De
impact in Vlaanderen volgt de wereldwijde trend (-30%). Buitenlandse potentiële
investeerders hebben vaak andere prioriteiten, en reisrestricties zorgen ervoor dat
investeringsprocessen vertraagd of uitgesteld worden.
Daarnaast zijn buitenlandse bedrijven ook op zoek naar opportuniteiten in bepaalde
niches voor noden die ontstaan zijn: oplossingen gelinkt aan covid19 of gezondheid
in het algemeen, of een locatie op het Europese vasteland naar aanleiding van brexit.
Ik vraag aan FIT om hierop volop op in te zetten en zal mij dan ook ten volle
engageren om deze investeringen maximaal in Vlaanderen te doen landen.
Meer dan ooit moet Vlaanderen in het buitenland gekend zijn als een open
economie
en
poort
naar
Europa,
met
performante
bedrijven,
toponderzoeksinstellingen, en vernieuwende clusters waar toptechnologie ontwikkeld
wordt, met logistieke troeven, talentvolle en goed opgeleide mensen, en als een
plaats waar het goed is om te leven.
Vlaanderen moet méér op de shortlist van potentiële investeerders staan, en daarvoor
zetten we in 2021 extra in op promotie en lead generation. FIT boost de digitale
aanwezigheid op social media, met doelgerichte campagnes die een aantal niches en
sterke ecosystemen van Vlaanderen in de markt zetten bij specifieke doelgroepen.
Tegelijk zal FIT – met middelen uit het relanceplan – investeren in nog meer gefocuste
lead generation via gespecialiseerde consultants en digitaal met nog meer
gespecialiseerde zoekrobotten.
De kennis over de sterktes van Vlaanderen in de bedrijven, in de clusters, bij de
kennisinstellingen, … is verspreid bij verschillende actoren (overheid, SOC’s,
federaties, clusters, bedrijven, … ) en moet nog beter doorstromen FIT. Dit
70

agentschap heeft de nodige expertise om er marketingargumenten gericht op het
buitenland mee op te bouwen.
Vlaanderen positioneren
innovatiepartners.

bij

buitenlandse

zakenpartners,

aankopers,

en

Vlaanderen heeft ook een unieke expertise als leverancier van sterke producten,
diensten en oplossingen, als samenwerkingspartner in innovatie, … en dat moet nog
bekender worden. Vlaamse bedrijven ondervinden de concurrentie van landen met
een sterkere reputatie, ondanks het feit dat we in Vlaanderen niet moeten onderdoen
voor landen die wel geassocieerd worden met innovatie en technologie, zoals
Duitsland of de VS.
Bouwen aan een sterkere reputatie van Vlaanderen in het buitenland is in 2021
broodnodig om de Vlaamse economie weer op de rails te krijgen en om Vlaamse
producten, diensten en kennis internationaal in de markt te kunnen zetten. Een sterk
overkoepelend merk is een hefboom: het vergroot de kans op méér contracten
voor Vlaamse bedrijven, méér investeringen, méér interesse van buitenlandse
partners voor samenwerking met Vlaamse bedrijven, clusters, kennisinstellingen.
Economische missies
In zoverre fysieke reizen in 2021 intercontinentaal mogelijk zullen zijn, zet ik in 2021
in op officiële missies. Economische missies op hoog niveau openen deuren en
verhogen onze zichtbaarheid. Ze zijn een wezenlijk onderdeel van economische
diplomatie. Ik zet samen met FIT in op Tech missies gekoppeld aan de opening van
Science & Technology Offices of aan tech evenementen met grote aanwezigheid van
Vlaanderen en Vlaamse bedrijven. Zoveel mogelijk maken we de brug tussen
economische diplomatie en politieke en culturele diplomatie om de impact te
vergroten, oa via culturele omkadering van economische missies. Impact genereren
we eveneens met deelname aan grote wereldevenementen als Expo Dubai, of
Staatsbezoeken en de Belgian Economic Missions waar we de zichtbaarheid van
Vlaanderen centraal zetten.
Branding toolkit “Generously Efficient”: iedereen ambassadeur
Een sterk merk bouwen is een gezamenlijke inspanning. Er is een branding toolkit
ontwikkeld onder de naam “Generously Efficient”, voor de 5 domeinen Life Sciences
& Health, Food, Smart Logistics, Solution Driven Engineering & Technology,
Sustainable Resources, Materials & Chemistry. (www.vlaanderenversnelt.be) Aan de
basis liggen de USP (unique selling propositions) die bedrijven en experten voor elk
domein hebben gedefinieerd, met andere woorden waarin we ons écht internationaal
onderscheiden. De toolkit is vrij toegankelijk en ik vraag FIT om die actief te
promoten. Ik roep dan ook alle actoren en bedrijven op om deze tools volop te
gebruiken ter ondersteuning van hun eigen marketing. Zo versterken alle individuele
inspanningen elkaar om Vlaanderen top of mind te maken wereldwijd.
De branding van Vlaanderen als economisch en innovatief sterk ecosysteem en als
investeringslocatie is ontwikkeld binnen het Vlaams Merkbeleid en bouwt mee aan de
branding van Vlaanderen. Ze gaat hand in hand met communicatie over Vlaanderen
als ‘State of the Art’ regio inzake cultuur, design, mode, architectuur, literatuur, sport,
toerisme, zorg en onderzoek die gericht is op andere doelgroepen.
Sensibilisering in Vlaanderen
Meer dan ooit moet een Vlaams publiek zich bewust zijn van onze troeven en hoe
belangrijk internationalisering is voor de Vlaamse economie, voor jobs en
voor welvaart.
Ik vraag aan Flanders Investment & Trade om dit verder in de verf te zetten. De
uitreiking van de exportprijs ‘Leeuw van de Export’ bereikt een uitgebreid publiek en
genereert media-aandacht. De versie 2020 was een eerste geslaagd “hybride” event,
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een combinatie van een fysiek (corona-proof) en online event. De bekroonde
bedrijven zijn belangrijke rolmodellen voor andere bedrijven. De uitreiking van de
jaarlijkse Invest Trophy in februari 2021 zal dan weer het belang van buitenlands
bedrijven voor Vlaanderen onderstrepen.
OD 1.3 Gespecialiseerde dienstverlening op maat om economisch en
innovatief Vlaanderen verder duurzaam te internationaliseren
In tijden van crisis hebben bedrijven méér ondersteuning en begeleiding nodig.
Als export- en investeringsagentschap staat FIT - in vergelijking met agentschappen
in het buitenland - zeer dicht bij zijn klanten én dicht bij de markt, waardoor het snel
op nieuwe noden kan inspelen. De lijnen tussen binnenland en buitenland in het
netwerk van FIT zijn kort. Dat is in deze crisis een grote troef gebleken. FIT zet in
2021 nog een stap verder in de digitalisering om de drempels naar zijn
dienstverlening nog te verlagen.
Vlaamse bedrijven
FIT heeft een sterke vraaggedreven, flexibele en laagdrempelige werking naar
Vlaamse bedrijven. Net dát hebben Vlaamse exporterende bedrijven nu nodig.
Meer maatwerk
FIT medewerkers leveren nu meer up-to- date kennis over de situatie wereldwijd en
over de opportuniteiten in die markten. KMO’s zoeken snelle en betrouwbare
informatie, om zich voor te bereiden op de brexit, of ze gebruiken de periode van
niet-reizen om aan marktonderzoek te doen. Het aantal webbezoeken bij FIT piekte
al in de laatste maanden. Die inspanningen worden in 2021 verder gezet.
Er was al een stijgende vraag naar meer maatwerk en specialisatie in de
ondersteuning, maar in deze crisisperiode blijkt het belang van persoonlijk contact
nog groter. De begeleiding door de Adviseurs Internationaal Ondernemen en
Adviseurs Exportvaardigheden van FIT in Vlaanderen is voor vele bedrijven die in
deze periode zoekend zijn, cruciaal. Zij begeleiden bedrijven, o.a. door hun
exportplan te helpen opmaken of te heroriënteren naar nieuwe exportstrategieën en
-markten.
In het buitenland is de tussenkomst van de Vlaams Economisch Vertegenwoordigers
een cruciale schakel, en in periodes van reisrestricties vaak de enige schakel om ter
plaatse voor Vlaamse bedrijven contacten te leggen met lokale businesspartners. Ze
verzekeren zo de toegang tot de lokale business community.
FIT bouwt in 2021 volop online alternatieven voor fysieke groepsacties en events
die geannuleerd worden. FIT’s expertise is de grootste troef: de taal van de klant
spreken in binnen- en buitenland en opgebouwde knowhow in begeleiding van
bedrijven inzetten.
Dankzij een doorgedreven digitalisering van business processen is de dienstverlening
van FIT 24/7 toegankelijk. FIT zal nog verder inzetten op datagedrevenheid en
gebruik van AI. Zo kan het zich als “client centric organisation” nog meer focussen
op persoonlijke interactie. (zie verder onder 1.3.3.).
Dit alles is een wezenlijk onderdeel van het Reboot your Export-programma waarin
middelen van het relanceplan geïnvesteerd zullen worden.
Digitalisering en differentiatie: het recept voor post covid19 en post brexit relance
De wereldeconomie digitaliseert versneld tijdens deze crisis. Bedrijven moeten
digitalisering dringend integreren in hun internationale business modellen, de markt
voor digitale export ligt open. FIT speelt verder in op het groeiend aantal bedrijven
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met hoge digitale component en start-ups en scale-ups met
datagedreven businessmodellen. Zij hebben vaak andere noden.

overwegend

Daarnaast is er een digitale omslag te maken in de manier van internationaal
prospecteren en contacten leggen. Om geen opportuniteiten te missen is deelname
aan online events, B2B matching, enz noodzakelijk. Wachten tot de reisrestricties zijn
opgeheven is geen optie. FIT neemt het voortouw en spoort bedrijven aan tot
deelname.
In de economische context van vandaag, moeten exporteurs meer dan ooit risico’s
spreiden en voldoende differentiëren in hun exportmarkten. De brexit toont aan
hoe belangrijk dit is.
Naar aanleiding van de covid10 crisis kan er een reflex zijn tot meer intra-Europese
handel. Deze is zeer belangrijk voor Vlaamse bedrijven, en FIT ondersteunt die ten
volle. Daarnaast moet ook een beleid gevoerd worden om export te stimuleren naar
landen buiten de EU, waar de grootste groei zich voordoet. FIT is in deze zoektocht
de betrouwbare gids. FIT zal ook in 2021 voluit verder bedrijven informeren over hoe
ze zich kunnen voorbereiden op de brexit of heroriënteren, oa met middelen uit het
relanceplan.
Vrijhandelsakkoorden
Vrijhandelsakkoorden zijn uitermate belangrijk om opportuniteiten buiten de EU
te doen groeien. Vrijhandelsakkoorden bieden ondernemers de mogelijkheid nieuwe
markten aan te boren en exportmarkten te differentiëren wat essentieel zal zijn voor
de relance van Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven er nog te weinig gebruik
van maken en winst laten liggen. Net als de Europese Commissie, pleit ik voor meer
aandacht naar de implementatie van de Europese vrijhandels-, partnerschaps- en
associatieakkoorden. FIT voert ondertussen een plan uit dat Vlaamse bedrijven
aanspoort om maximaal gebruik te maken van de voordelen van deze akkoorden.
Een effectief handelsbeleid (zie ook Beleidsveld Buitenlandse Beleid) werkt actief
belemmeringen weg. Die belemmeringen moeten uiteraard gekend zijn. Ik roep
bedrijven op om de belemmeringen in hun extra-communautaire export te signaleren
aan het meldpunt handelsbelemmeringen bij FIT.
Buitenlandse investeerders
De internationale concurrentiestrijd voor directe buitenlandse investeringen wordt
tijdens de covid19 crisis nóg harder gespeeld. We reageren met een boost in onze
online aanwezigheid (zie hierboven 1.2.3) en nog gerichtere, digitaal ondersteunde
methode om naar buitenlandse bedrijven met groeiplannen te vinden. We drijven de
prospectie op naar bedrijven te vinden voor wie de unieke sterktes van Vlaanderen,
en het unieke weefsel van bedrijven, onderzoekscentra, clusters, …. een interessante
business case zijn, en waar Vlaanderen op de shortlist hoort. FIT bouwt versneld een
sterkere digitale aanpak uit. Zie 1.3.3
Belemmeringen wegwerken door maatwerk, uniek loket, en soft landing voor startups
FIT moet zijn rol als investeringscoördinator versterken als uniek loket. Er is nood
aan een overheid die meedenkt in functie van het investeringsdossier en die zich
bewust is van de concurrentiestrijd om de investering in Vlaanderen te laten landen,
m.a.w. niet te verliezen aan een buurland. Administratieve processen die - voor een
buitenlandse investeerder die nog niet in Vlaanderen aanwezig is – als belemmerend
gezien worden, moeten beter gestroomlijnd zijn. Als uniek loket probeert FIT deze
belemmeringen weg te werken door betere samenwerking met bevoegde
overheidsentiteiten. In 2021 maakt FIT verder werk van soft landing voor
buitenlandse start-ups en scale-ups. Als Vlaanderen zich profileert als top
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innovatie- en R&D-hub, dan moet het Vlaamse ecosysteem ook gevoed worden door
innovatieve nieuwkomers die nieuwe mogelijkheden of synergieën scheppen.
Investeringsdossiers worden ook steeds complexer van aard. In technologisch
complexere dossiers vraagt dit een sterkere specialisatie van FIT in het binnenland
en in het buitenlands netwerk van Economisch Vertegenwoordigers/diplomaten en
Technologieattachés, en meer samenwerking met partners. In dossiers waarin veel
verschillende partijen betrokken zijn moet FIT meer dan ooit zijn rol opnemen als
investeringscoördinator en via de Welcome Teams. Ik verwijs hiervoor naar 1.4.2.
Zoals onder OD 3.3. over de vrijwaring van de strategische goederen vermeld werd,
zullen mijn diensten de werkzaamheden over het Europees kader voor de screening
van buitenlandse directe investeringen nauw opvolgen.
Digitalisering FIT
FIT zet verder in op digitalisering om zijn dienstverlening nog toegankelijker en meer
gepersonaliseerd te maken of de impact van prospectie te verhogen. Het agentschap
investeert in verdere digitalisering en Artificiële Intelligentie in zowel business
processen als in het faciliteren van contacten met klanten.
FIT wil meer online B2B contacten tussen Vlaamse bedrijven en potentiële
zakenpartners in het buitenland faciliteren via interne tools als het virtueel
eventplatform.
Om de prospectie naar buitenlandse potentiële investeerders doelgerichter te
voeren, moet FIT diepgaandere zoekrobotten kunnen inzetten. Om beleving bij
webbezoeken te verhogen, investeert FIT in geavanceerde technieken om via virtuele
“techtours” de Vlaamse ecosystemen te bezoeken. Ook site visits in Vlaanderen met
investeerders worden virtueel georganiseerd. De impact van social mediacampagnes
wordt verhoogd met social ads.
Onderliggend werkt FIT aan big-data projecten en verrijkte data om een nog meer
datagedreven organisatie te worden.
Het agentschap werkt oa aan data-uitwisseling met VLAIO om nog meer bedrijven
met exportpotentieel te spotten en te kunnen benaderen.
Innovatie-actoren (clusters, kennisinstellingen en SOC’s, en incubatoren/ acceleratoren) en internationale valorisatie
Zowel in de strategie voor export als in de strategie voor het aantrekken van
buitenlandse investeringen spelen innovatie-actoren een grote rol en is meer
samenwerking met FIT aangewezen, zeker in het kader van de nieuwe strategie
voor internationale valorisatie van innovatie (zie O.D. 1.2.) die in 2021 uitgerold zal
worden in overleg met het beleidsdomein EWI.
Vlaamse clusters kunnen zo nog sterker ingebed worden in een internationaal
innovatief ecosysteem, ook buiten Europa. Buitenlandse investeerders zijn dan weer
vaak de ontbrekende schakel om Vlaamse clusters te laten groeien.
Kennisinstellingen en Strategische Onderzoekscentra zijn zowel de motor van
internationaal vermarktbare innovatie als aantrekkingspolen voor buitenlandse
investeerders. FIT werkt al heel nauw met hen samen en zal bekijken hoe de
samenwerking nog sterker kan. Incubatoren en acceleratoren huisvesten vele
bedrijven met internationaal potentieel. Buitenlandse scale-ups zijn potentieel
interessante investeerders. Hoewel deze O&O intensieve bedrijven eerder klein zijn,
toch hebben ze enorm groeipotentieel in Vlaanderen en herlokaliseren ze minder snel.
FIT zoekt in 2021 een sterkere aansluiting bij innovatiehubs in het buitenland om
interessante startups en scale ups te identificeren. Via een versterkte samenwerking
met incubatoren en acceleratoren in Vlaanderen, en via een soft landing programma
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kan FIT (zie 1.3.2) in een vroeger stadium begeleiding aan deze buitenlandse
startups bieden, die immers een grondiger begeleiding nodig hebben.
Ondernemen en Mensenrechten – duurzaam ondernemen
Bedrijven zetten in op duurzaamheid om maatschappelijk relevant te blijven.
Daarom moeten ze de weg kennen in de veelheid van internationale codes, richtlijnen
en informatiebronnen over duurzaamheid en duurzaam ondernemen. De duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN en de specifieke kaders over
ondernemen en mensenrechten vormen hiervoor een belangrijk kader.
FIT zet, samen andere betrokken agentschappen en departementen, internationaal
ondernemende bedrijven ertoe aan om de mensenrechten te eerbiedigen en
informeert ze over duurzaamheid op internationale schaal. Ook waardig werk in
internationale productie- en distributieketens is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
(Zie ook O.D.1.3. onder Beleidsveld Buitenlands Beleid)

OD 1.4. Meer bereiken door samenwerking in een netwerk van partners

Door expertise te koppelen en capaciteit samen te leggen wordt meer bedrijven
bereikt, en de beschikbare middelen efficiënter ingezet. Het model van
partnerschappen vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, en op basis van
complementariteit, is de goede weg om de Vlaamse economie te
internationaliseren. Het gaat uit van vertrouwen en goede afspraken.
Samenwerking met overheidsactoren
Op Vlaamse niveau is een intense samenwerking tussen FIT en het departement
Kanselarij & Buitenlandse Zaken voor buitenlands beleid, handelsbeleid, ondernemen
en mensenrechten, Vlaamse (deelname aan) missies, strategische goederen, PS4D,
enz. FIT vervult ook in het buitenland de rol van centrale actor voor
internationalisering van de economie door middel van economische diplomatie.
Met VLAIO werkt FIT al sinds vele jaren heel nauw samen voor het aantrekken van
nieuwe investeringen en voor retentie van bedrijven van buitenlandse oorsprong in
Vlaanderen. Ook ten aanzien van Vlaamse bedrijven is er nauwe samenwerking. In
de afgelopen jaren is ook meer samenwerking gegroeid op vlak van
internationalisering van clusters en van start-ups en scale-ups, en in uitwisseling van
data. FIT en VLAIO ondertekenden een samenwerkingsakkoord in 2020 , dat in de
komende jaren uitgevoerd zal worden. Ook bij de ontwikkeling van het uniek
investeringsloket zal VLAIO betrokken worden. Inzake maatwerk en specialisatie
wordt – voor wat het aspect groeistrategie van de bedrijven betreft – nauw
samengewerkt met de VLAIO-adviseurs.
Andere agentschappen en departementen zijn belangrijke partners in het kader van
missies en de branding van Vlaanderen, voor kennisopbouw en voor begeleiding van
bedrijven en investeerders. (zie ook ‘uniek loket’ in 1.3.2.)
In de samenwerking met de federale overheid staat de bevoegdheidsverdeling
centraal, waarbij de federale overheid een ondersteunende rol heeft in
buitenlandse handel en investeringspromotie. In de heronderhandeling van de
samenwerkingsakkoorden – dat ook werd opgenomen in het nieuwe federale
regeerakkoord - zijn strikte afspraken over economische diplomatie nodig en een
hogere rang op de diplomatieke lijst voor de 45 economische diplomaten in dienst
van FIT.
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We brengen de knelpunten die investeerders en exporteurs ondervinden, en die
onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen, onder de aandacht op het
politieke niveau en proberen ze weg te werken.
De gewesten financieren ook in 2021 deels het Agentschap Buitenlandse Handel
en zijn in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd. Het Agentschap staat in voor de
coördinatie van de Belgian economic missions en de federale overheid doet ook een
beroep op het agentschap voor de organisatie van staatsbezoeken.
De efficiënte samenwerking tussen de exportagentschappen FIT, Awex en
Hub.brussels is een meerwaarde voor Vlaamse bedrijven in dienstverlening en
gezamenlijke acties, en betekent een versterking van het buitenlandse netwerk.
Samenwerken met structurele en strategische partners
De internationaliseringsstrategie Vlaanderen Versnelt! is de basis voor het netwerk
van structurele en strategische partners van FIT. Krachten bundelen met
ondernemersorganisaties, clusters en SOC’s is de juiste keuze. (zie O.D.1.1)
FIT heeft sinds 2017 partnerschappen (met financiering tot eind 2021) met
structurele partners. Samen de strategie Vlaanderen Versnelt! uitvoeren en
complementair werken aan de dienstverlening van FIT zorgt voor een
schaalvergroting om alle types bedrijven te bereiken. Samenwerking in
kennisopbouw versterkt alle partners. (zie ook ISE financiële hefbomen voor
internationalisering economie over nieuwe oproep in 2021)
Met de speerpuntclusters werkt FIT samen via de clusterpacten, en met SOC’s zijn
partnerschappen afgesloten. Hieraan is geen financiering verbonden. FIT en deze
organisaties zijn in de afgelopen jaren meer naar elkaar toegegroeid naar een meer
strategische samenwerking.
De partnerschappen zijn ondertussen een excellente voedingsbodem geweest voor
meer synergie, meer ‘shared vision’ en gezamenlijk strategie bepalen, en voor een
efficiëntere inzet van middelen. Alle partners ontdekken gaandeweg nog meer
mogelijkheden voor samenwerking, en de vraag naar méér is unaniem.
Specifiek voor het aantrekken van investeringen zijn Welcome Teams opgericht voor
enkele sectoren (ICT, Chemie, Life Sciences) Het doel van deze teams van
sectorspecialisten is om kandidaat-investeerders snel en accuraat antwoorden te
geven op hun vragen, wat cruciaal is in de beginfase van een investeringsproces. De
werking van deze teams word unaniem positief geëvalueerd en verder uitgewerkt.
Ik vraag FIT om als centrale actor in 2021 verder te werken aan deze
netwerkstrategie.
De link met de Europese Commissie verder versterken
De impact van de Europese Commissie op het beleid voor internationalisering van de
economie wordt steeds groter en heel wat Europese initiatieven zijn nuttig voor
Vlaamse bedrijven en investeerders. De impact van de Europese Green Deal en de
Digital Agenda zal groot zijn. FIT zal vertegenwoordigd blijven op de Permanente
Vertegenwoordiging bij de EU met een Vlaams Economisch Vertegenwoordiger.
Ik vraag dat FIT de werking van ETPO-a, de vereniging van European Trade
Promotion Agencies, nog verder uit te bouwen. Tijdens intensieve contacten in de
covid19-crisis is de nood nog groter geworden om gezamenlijk te pleiten voor meer
synergie tussen het beleid van DG Grow en de agentschappen, en voor meer
gezamenlijke acties van deze Europese spelers.
FIT en VLAIO vormen samen het consortium EEN (Enterprise Europe Network) van
Vlaanderen, dat opereert in een netwerk van Europese partnerorganisaties. De
dienstverlening en acties van EEN sluiten naadloos aan bij die van FIT en zorgen voor
efficiëntiewinsten. Er liggen in de toekomst nog meer mogelijkheden (oa in het
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matchen van bedrijven voor Europese projecten, financiering van bedrijven, brexit,
enz), en daarom is het logisch dat bij een volgende oproep FIT opnieuw een integraal
en belangrijk deel uitmaakt van het consortium.
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Méér transparantie voor bedrijven
Als resultaat van een van de doelstellingen in Vlaanderen Versnelt! heeft FIT het
platform www.veroverdewereld.be gecreëerd. Op veroverdewereld.be vinden
bedrijven in één oogopslag wie wat organiseert. Organisatoren kunnen hun acties
beter op elkaar afstemmen, en werken aan een meer tijdige en geïntegreerde
planning, die de reputatie van Vlaanderen in het buitenland ten goede komt. In een
mededeling aan de VR van 5 april 2019 is een oproep gelanceerd aan alle
overheidsactoren om dit platform te gebruiken, zodat ook de missies of andere
activiteiten met een economisch internationale focus van Vlaamse ministers,
departementen, provincies en steden transparant worden opgenomen. Ik herhaal de
oproep om dit platform te gebruiken en zo méér synergie te creëeren.
Verder werkt FIT nauw samen met VLAIO en andere entiteiten aan het ‘e-loket voor
ondernemers’, waar ondernemers alle overheidsmaatregelen kunnen aanvragen en
opvolgen (subsidies, vergunningen, premies, fiscale maatregelen, … ) Dankzij de
verrregaande digitalisering is FIT klaar om ook zijn andere dienstverlening
toegankelijk te maken via het e-loket.
Ten slotte zal ook de derde editie van de tweejaarlijkse Exportbeurs die FIT van 9
tem 11 februari 2021 – als een hybride live/online event - organiseert een zeer
belangrijke instrument zijn in het corona relance plan. Op dit driedaagse evenement
kunnen
exporteurs
alle
Vlaams
economisch
vertegenwoordigers
en
Technologieattachés van FIT individueel spreken, en vinden ze in het beursgedeelte
private dienstverleners en ondernemersorganisaties met hun aanbod voor
exporteurs.
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Budgettair kader voor het begrotingsjaar
INTERNATIONALE
ECONOMISCHE
BELANGENBEHARTIGING
VERTEGENWOORDIGING, MVG excl. DAB

EN

(duizend euro)
VAK
ESR-uitgaven (werking en
toelagen (WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne stromen
(IS))
Overige
(leningen
(LE),
participaties (PA); geen ESRimpact)
Totaal incl. overflow
Overflow

VEK

BA 2020

evolutie

BO 2021

BA 2020

evolutie

BO 2021

750

0

750

750

0

750

45.014

519

45.533

45.014

519

45.533

0

0

0

0

0

0

45.764

519

46.283

45.764

519

46.283

0

0

0

0

0

0

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Deze begrotingsartikels zijn gekoppeld aan de strategische doelstelling SD1 Een
doorgedreven internationalisering van de Vlaamse economie van het ISE
Internationale economische belangenbehartiging en vertegenwoordiging.
Het budgettaire kader voor dit ISE bestaat uit 3 componenten:
-

-

-

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werden er renteloze leningen
verstrekt aan Vlaamse bedrijven als hefboom om de export te promoten. Deze
leningen dienden enkel terugbetaald te worden indien het bedrijf omzet
realiseerde in het betreffende land. Er worden geen inkomsten meer verwacht
maar de kans is niet helemaal onbestaande.
De tweede component zijn de kredieten voor de toelage aan het (federale)
Agentschap voor Buitenlandse Handel en de vergoeding van de
regeringscommissaris van het Vlaamse Gewest bij dit (federale) Agentschap
voor Buitenlandse Handel (Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen
de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van
een Agentschap voor Buitenlandse Handel, instemmingsdecreet 18 december
2002). Deze toelage draagt bij tot de versterking van de concurrentiepositie
van de Vlaamse economie.
Het derde krediet is de werkingsdotatie van het Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen.

De enige evolutie van de kredieten situeert zich bij dit laatste krediet.
Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2020 wordt er een indexatie toegekend
van 603 keuro, VEK en VAK.
Ten gevolge de overeenkomst tussen FIT en het VITO over de werking van het
kantoor in Doha (Qatar), wordt de werkingsdotatie van FIT met 24 keuro verhoogd
(VAK en VEK). De werkingsdotatie van het VITO wordt met hetzelfde bedrag verlaagd.
Er wordt 30 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de werkingstoelage van FIT
vanwege het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. Bij begrotingsopmaak
2020 werd dit bedrag gecompenseerd van FIT naar het loonartikel van het
departement voor de opvolging van het brexit-dossier. Deze compensatie wordt nu
teruggedraaid. Er komt 4 keuro VAK en VEK mee over voor het “rugzakje” van het
begrotingsartikel CB0-1CAG2ZZ-WT.
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De opstap voor 2021 van de generieke personeelsbesparingen zoals vastgelegd in
uitvoering van het regeerakkoord 2020-2024 bedraagt 104 keuro VAK en VEK voor
FIT.
De opstap voor 2021 van de generieke besparing apparaat niet-loon, zoals vastgelegd
in uitvoering van het regeerakkoord 2020-2024, bedraagt 38 keuro VAK en VEK voor
FIT.
Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
SA0-9SPAAOY-OI – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werden er renteloze leningen verstrekt
aan Vlaamse bedrijven als hefboom om de export te promoten. Deze leningen
dienden enkel terugbetaald te worden indien het bedrijf omzet realiseerde in het
betreffende land.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

TO
0
0
0

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er worden geen inkomsten meer verwacht maar de kans is niet helemaal
onbestaande.
Naar aanleiding van de fusie krijgt dit begrotingsartikel de codering SA0-1SPAAOYOI (voorheen DB0-9DFAAFY-OI).
Uitgavenartikelen
SA0-1SPA2OA-WT – INTERGEWESTELIJKE ONDERSTEUNING INTERNATIONAAL
ONDERNEMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de toelage aan het
(federale) Agentschap voor Buitenlandse Handel en de vergoeding van de
regeringscommissaris van het Vlaamse Gewest bij dit (federale) Agentschap voor
Buitenlandse Handel (Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale
overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor
Buitenlandse Handel, instemmingsdecreet 18 december 2002).
Deze toelage draagt bij tot de versterking van de concurrentiepositie van de
Vlaamse economie.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
750
0
750
0
0
0
750

VEK
750
0
750
0
0
0
750

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid.
Naar aanleiding van de fusie krijgt de begrotingsartikel de codering SA0-1SPA2OAWT (voorheen DB0-1DFA2FA-WT).
Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen
SA0-1SPA2OY-IS – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de werkingsdotatie van het Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
45.014
0
45.014
603
58
142
45.533

VEK
45.014
0
45.014
603
58
142
45.533

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van EB0-1EFG2LX-IS

VAK

VEK

24

24

30

30

Van SA0-1SAX2ZZ-LO

Reden
Ten gevolge de
overeenkomst
tussen FIT en
het VITO over de
werking van het
kantoor in Doha
Terugdraaien
compensatie BO
2020
werkingstoelage
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Van CB0-1CAG2ZZ-WT

TOTAAL

4

4

58

58

FIT n.a.v.
opvolging brexit
“Rugzakje” van
de overdracht
van 1
personeelslid FIT

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Personeelsbesparing FIT
Generieke besparing
apparaat niet-loon
TOTAAL

VAK
-104
-38

VEK
-104
-38

-142

-142

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2020 wordt er een indexatie toegekend
van 603 keuro, VEK en VAK.
Ten gevolge de overeenkomst tussen FIT en het VITO over de werking van het
kantoor in Doha (Qatar), wordt de werkingsdotatie van FIT (SA0-1SPA2OY-IS) met
24 keuro verhoogd (VAK en VEK). De werkingsdotatie van het VITO (EB0-1EFG2LXIS) wordt met hetzelfde bedrag verlaagd.
Er wordt 30 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de werkingstoelage van FIT SA01SPA2OY-IS vanwege het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. Bij
begrotingsopmaak 2020 werd dit bedrag gecompenseerd van FIT naar het loonartikel
van het departement voor de opvolging van het brexit-dossier. Deze compensatie
wordt nu teruggedraaid (dus in mindering van begrotingsartikel SA0-1SAX2ZZ-LO).
Er komt 4 keuro VAK en VEK mee over voor het “rugzakje” van het begrotingsartikel
CB0-1CAG2ZZ-WT.
De opstap voor 2021 van de generieke personeelsbesparingen zoals vastgelegd in
uitvoering van het regeerakkoord 2020-2024 bedraagt 104 keuro VAK en VEK voor
FIT.
De opstap voor 2021 van de generieke besparing apparaat niet-loon, zoals vastgelegd
in uitvoering van het regeerakkoord 2020-2024, bedraagt 38 keuro VAK en VEK voor
FIT.
N.a.v. van de fusie krijgt dit begrotingsartikel de codering SA0-1SPA2OY-IS
(voorheen DB0-1DFA2FY-IS).
FIT
Inkomsten FIT
Aan de inkomstenzijde van de begroting van FIT blijven de verwachte bijdragen
van deelnemende Vlaamse kmo’s en andere organisaties aan beurzen en
groepszakenreizen georganiseerd door FIT (ESR-code 16.11), gelijk ten opzichte van
de BA 2020 met name 4.011 keuro.
Verder zal FIT voor 2021 opnieuw een beperkt bedrag aan Europese subsidies (586
keuro) ontvangen in het kader van het ondersteunen van KMO’s bij hun
internationaliseringsplannen.
Tevens begeleidt Enterprise Europe Network Vlaanderen bedrijven bij:
•
•
•

het zoeken van partners voor commerciële samenwerking;
het zoeken naar strategische partners voor innovatie;
het vinden van uw weg in verschillende aspecten van de Europese
regelgeving;
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• toegang tot Europese financiering voor uw project.
FIT is een van de consortiumpartners van EEN.
Deze projecten worden gedeeltelijk door Vlaanderen gecofinancierd (Hermes) ten
bedrage van 446 keuro (ESR 46.40).
De werkingsdotatie stijgt van 45.014 keuro in bij de BA2020 naar 45.533 keuro in
2021 (BO). Deze stijging wordt hoger uitgebreid toegelicht.
De dotatie voor subsidies aan ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters
en Kamers van Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal
ondernemen wijzigt en bedraagt voor de uitbetalingen (VEK) in 2021 in totaal 10.644
keuro (ESR-code 46.10). Het bedrag van de vastleggingen (VAK) is 11.919 keuro. De
wijzigingen worden besproken bij het structuurelement “ISE Financiële hefbomen
internationalisering Vlaamse economie”.
De andere inkomsten van FIT (ESR-codes 2, 16, 38, 59 en 7) zijn eerder beperkt
en sporadisch.
Uitgaven FIT
Aan de uitgavenzijde dalen de loongerelateerde uitgaven (ESR-code 11) van 27.719
keuro bij BA 2020 naar 28.841 keuro bij BO 2021. Dit is het gevolg van de verhoging
van de werkingsdotatie ter compensatie van de overschrijding van de spilindex.
Anderzijds dalen de uitgaven ook door de gevraagde efficiëntieverhogingen. Het
grootste deel van deze loongerelateerde uitgaven houdt verband met het buitenlands
netwerk (o.a. Vlaamse economische vertegenwoordigers, de technologieattachés en
lokaal ondersteunend personeel) en met het binnenlands netwerk (adviseurs
internationaal ondernemen).
De gebudgetteerde werkingskosten (ESR-code 12) dalen van 22.013 keuro bij BA
2020 naar 21.463 keuro in 2021 (BO), oftewel min 550 keuro. De werkingskosten
worden in belangrijke mate bepaald door de kosten van het buitenlands netwerk van
FIT (zoals huurgelden, operationele kosten, enz.), door de uitgaven voor het
actieprogramma voor Vlaamse bedrijven (internationale beurzen, groepszakenreizen,
seminaries,…) en voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. FIT zal in 2021
blijven inzetten op deze twee laatste kerntaken.
De kosten voor het betalingsverkeer (ESR-code 21) blijven in 2021 (BO) 30 keuro.
Ten gevolge de specifieke vestigingsvoorwaarden in Australië voorziet FIT 240 keuro
voor de werking van een plaatselijk kantoor (ESR-code 35.60).
De voorziene uitgaven voor investeringen (IT, software, rollend materiaal,…) blijven
gelijk t.o.v. BA 2020, nl. 148 keuro.
De subsidies aan bedrijven, ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van
Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen
wijzigen t.o.v. 2020 (ESR-code 31 – zie ook hoger voor toelichting).
De uitgavenzijde van FIT is sterk afhankelijk van wisselkoersschommelingen. Terwijl
de inkomsten voor bijna 99% in euro gerealiseerd worden, doet FIT uitgaven in
ongeveer 50 verschillende munten voor ongeveer 20% van de uitgaven.
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ISE Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie
SD 1 Internationalisering van de Vlaamse economie ondersteunen met
financiële hefbomen

OD 1.1 Bedrijven aanzetten tot het aanboren van nieuwe markten
Financiële stimuli en corona relance maatregelen
In het licht van zowel brexit als de covid19-crisis lenigen we met extra financiële
steun de hoogste noden, maar willen we bedrijven tegelijk aanzetten om duurzaam
te investeren in nieuwe exportstrategieën.
In 2020 werd een extra budget van 3.550 Keuro ingezet voor het Corona
steunpakket. Dat bestaat uit Bijzondere exportsteun (voor 500 bedrijven ter waarde
van 5000 euro ) en Starterspakket internationalisering (voor 150 Startende
exporteurs ter waarde van 7000 euro)
De oproep werd op 5 oktober gelanceerd.
Met middelen uit het relanceplan zal de ondersteuning van Vlaamse bedrijven en oa
de verlaging van de kosten voor deelname aan internationale beurzen en
evenementen op kruissnelheid kunnen komen in 2021.
Deze extra maatregelen bestaan naast het gericht budget voor financiële stimuli
die bedrijven aanzet om opportuniteiten in nieuwe markten te zoeken. Prospecteren
in het buitenland en exporteren kost geld, en de subsidies verlagen die financiële
drempel. Voor de covid19 crisis gaf 42% van de respondenten van de FITtevredenheidsenquête al aan dat de subsidie van wezenlijk belang is voor hun
projecten.
Binnen deze subsidie is er een vlot toegankelijk generiek luik met 4
drempelverlagende steuntypes, en een luik ‘internationaal maatwerk’ om flexibel en
vraaggericht te kunnen inspelen op projecten van ondernemingen en andere
doelgroepen in groeilanden en opkomende economieën. Deze subsidie is veruit het
meest bevraagde steunsysteem van FIT omwille van de laagdrempeligheid, de
flexibiliteit en de grote doelgroep van exporterende Vlaamse kmo’s,
ondernemersorganisaties en gemengde kamers van koophandel die hierop geregeld
een beroep doen.
Subsidie voor uitrustingsgoederen
De subsidie voor uitrustingsgoederen was gericht op projecten in ontwikkelingslanden
en droeg bij tot het buitenlands beleid inzake de rol van de private sector in
ontwikkelingslanden.
De subsidie was beperkt tot projecten in landen die opgenomen zijn in de lijst van
“eligible countries” van de “Arrangement on Guidelines for officially supported export
credits” van de OESO.
De subsidie zorgde ervoor dat Vlaamse KMO’s kwalitatieve uitrustingsgoederen aan
klanten uit deze verre en moeilijke landen met een korting kunnen aanbieden. Het
waren voornamelijk bedrijven uit de maakindustrie die van de subsidie gebruik
maken.
Dit subsidiesysteem werd in 2020 afgebouwd en de beschikbare middelen worden
vanaf 2021 ingezet voor de Financiële Stimuli, waardoor méér bedrijven bereikt
kunnen worden. Voor de komende jaren is er voor de lopende dossiers nog budget
voorzien.
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OD 1.2 Creëren van
internationalisering

capaciteit

bij

ondernemersorganisaties

voor

Eind 2016 is een eerste oproep voor structurele partnerschappen met FIT voor 5 jaar
gelanceerd. Op 3 oktober 2017 zijn samenwerkingsakkoorden met 17 partners. De
partnerschappen lopen van 2017 tot 2021. Ondernemersorganisaties, gemengde
kamers van koophandel en samenwerkingsverbanden kwamen in aanmerking
voor een structurele financiering van een partnerschap .
De activiteiten die binnen de partnerschappen vallen zijn gericht op Vlaamse
ondernemers om internationaal ondernemen te bevorderen of op buitenlandse
ondernemingen om nieuwe investeringen naar Vlaanderen te halen of investeringen
in Vlaanderen te behouden. Het doel van deze partnerschappen is om een langduriger
samenwerking aan te gaan voor de uitvoering van de doelstellingen uit Vlaanderen
Versnelt! en om activiteiten die complementair zijn aan de werking van FIT te kunnen
ondersteunen met het oog op schaalvergroting, kennisopbouw en gezamenlijke
trajecten.
Aan deze partnerschappen is een 50/50 financiering gebonden die ingezet kan worden
voor menskracht. Hierdoor vergroot de capaciteit bij de partners voor
internationalisering.
Het mechanisme werkt een hechte samenwerking in de hand, waarin de expertise
van FIT en van elk van zijn partners samengelegd wordt en zorgt voor meerwaarde.
Daarom ook de keuze voor een 50/50 financiering omdat die 100% invulling geeft
aan de principes van efficiënte partnerschappen, gedeelde verantwoordelijkheid en
een wederzijds gelijkwaardig engagement. (zie 1.4.2)
De partnerschappen worden algemeen heel positief geëvalueerd, en gaven aanleiding
tot een hechtere, en meer en meer strategische samenwerking. Er is ook een tendens
naar meer onderlinge samenwerking tussen de partners.
Naar aanleiding van de covid19 crisis en brexit is samenwerking met partners nog
meer aangewezen.
Begin 2021 wordt een nieuwe oproep gelanceerd. (zie ook O.D.1.1)
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Budgettair kader voor het begrotingsjaar
FINANCIELE HEFBOMEN INTERNATIONALISERING VLAAMSE ECONOMIE,
MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
BA 2020

VEK

evolutie BO 2021

BA 2020

evolutie BO 2021

ESR-uitgaven (werking en
toelagen (WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne stromen
(IS))
Overige
(leningen
(LE),
participaties (PA); geen ESRimpact)

0

0

0

0

0

0

12.384

-1.740

10.644

16.675

-4.756

11.919

0

0

0

0

0

0

Totaal incl. overflow

12.384

-1.740

10.644

16.675

-4.756

11.919

226

-226

0

6.286

-6.286

0

Overflow
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Dit begrotingsartikel is
gekoppeld aan de strategische doelstelling SD 1
Internationalisering van de Vlaamse economie ondersteunen met financiële hefbomen
van het ISE Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie
Het FIT is bevoegd voor het toekennen van volgende subsidies:
-

-

ter
ondersteuning
van
de
activiteiten
van
ondernemingen,
ondernemersorganisaties, clusters en kamers van koophandel die bijdragen
tot de bevordering van het internationaal ondernemen door ondernemingen,
ondernemersorganisaties, clusters en gemengde kamers van koophandel;
subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de
exportbevordering;
ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemersorganisaties, clusters
en kamers van koophandel die bijdragen tot de bevordering van het
internationaal ondernemen.

De subsidie voor Vlaamse uitrustingsgoederen wordt in 2021 beëindigd. Hierdoor
vindt er een daling van de benodigde middelen plaats van 3,3 miljoen euro
vastleggingskredieten en 1,8 miljoen euro vereffeningskredieten. De lopende
dossiers/verplichtingen dienen nog gehonoreerd te worden. Dit zal nog een viertal
jaar in beslag nemen. Het vereffeningskrediet om de verplichtingen uit het verleden
van deze Vlaamse uitrustingsgoederen te honoreren wordt ingeschat op 1,5 miljoen
euro voor 2021. Het vrijgekomen budget van 1,8 miljoen euro wordt in het kader van
de corona-crisis ingezet voor het subsidiesysteem “FINSTIM” ter ondersteuning van
de activiteiten van ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters en kamers van
koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen door
ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters en gemengde kamers van
koophandel.
Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Uitgavenartikelen
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SA0-1SPA5UY-IS – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de voorwaardelijke toelage aan FIT. De toelage is
bestemd
ter
ondersteuning
van
de
activiteiten
van
ondernemingen,
ondernemersorganisaties, clusters en kamers van koophandel die bijdragen tot de
bevordering
van
het
internationaal
ondernemen
door
ondernemingen,
ondernemersorganisaties, clusters en gemengde kamers van koophandel; voor
subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering en
ter ondersteuning van de activiteiten van bedrijfsgroeperingen, clusters en kamers
van koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
12.384
226
12.158
0
0
1.514
10.644

VEK
16.675
6.286
10.389
0
0
1.530
11.919

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Omschrijving
TOTAAL

VAK
-1.514
-1.514

VEK
+1.530
1.530

De subsidie voor Vlaamse uitrustingsgoederen wordt in 2021 beëindigd. Hierdoor
vindt er een daling van de benodigde middelen plaats van 3,3 miljoen euro
vastleggingskredieten en 1,8 miljoen euro vereffeningskredieten. De lopende
dossiers/verplichtingen dienen nog gehonoreerd te worden. Dit zal nog een viertal
jaar in beslag nemen. Het vereffeningskrediet om de verplichtingen uit het verleden
van deze Vlaamse uitrustingsgoederen te honoreren wordt ingeschat op 1,5 miljoen
euro voor 2021. Het vrijgekomen budget van 1,8 miljoen euro wordt in het kader van
de corona-crisis ingezet voor het subsidiesysteem “FINSTIM” ter ondersteuning van
de activiteiten van ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters en kamers van
koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen door
ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters en gemengde kamers van
koophandel.
Naar aanleiding van de fusie krijgt dit begrotingsartikel de codering SA0-1SPA5UYIS (voorheen DB0-1DFA5GY-IS).
Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Zie hoger en zie toelichting bij SA0-1SPA2OY-IS – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR
INTERNATIONAAL ONDERNEMEN.
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IX.

APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
PROGRAMMA SA – SA0 – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE
ZAKEN
(duizend euro)

AO
BA 2020

TO

LO

65

383

0

Bijstelling
BO 2021

5

0

0

BO 2021

70

383

0

-

VAK

VEK

45.989

45.902

3.771
42.218

-

3.771
42.131

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken heeft de volgende taken:
- de besluitvorming van de Vlaamse Regering innoveren om beter beleid te maken
- transparante en participatieve besluitvorming van de Vlaamse Regering
- minder regeldruk en betere wetskwaliteit
- kwaliteitsvolle data en informatie als basis voor besluitvorming
- één gedragen langetermijnvisie opstellen op een duurzame maatschappij, als
kompas voor een toekomstgericht Vlaams regeringsbeleid
- integratie van de verschillende langetermijndoelstellingen tot één
langetermijnvisie op een duurzame maatschappij (Visie 2050)
- samenwerken met partners binnen en buiten de Vlaamse overheid om de
langetermijnvisie in de praktijk te brengen
- monitoren en evalueren van de ontwikkelingen in de samenleving,
internationale context en beoogde effecten van het overheidsbeleid om de
langetermijnvisie bij te sturen
- bijdragen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door
bruggen te bouwen
- expertise delen over vernieuwende vormen van beleid, participatie en
coördinatie om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
- snel en flexibel inspelen op actuele maatschappelijke vragen en thema's,
samen met een brede groep van partners
- complexe maatschappelijke thema's monitoren als basis voor een
evidence-based beleid
- rampen erkennen en schadebedragen uitbetalen aan geteisterden (Rampenfonds)
- de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak
van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal
ondernemen
- de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering
- de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering
- de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en
internationale dossiers
- de financiering en ondersteuning van projecten, programma's en organisaties ter
uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd
aan de agentschappen van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen
- de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen
- de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en
verbintenissen
- de vergunning en controle van reisbureaus, toeristische verhuurkantoren en
toeristisch logies in Vlaanderen
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-

de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams
overheidsoptreden.

De apparaatskredieten van DKBUZA, samengesteld uit de apparaatskredieten van de
voormalige departementen Buitenlandse Zaken en Kanselarij en Bestuur, dalen bij de
BO 2021 in totaal met -3.771 keuro VAK en VEK.
Deze daling volgt uit de volgende kredietbewegingen:
-

generieke besparingen opstap 2021 in totaal -232 keuro:
De personeelsbesparingen van het fusiedepartement bedragen in totaal 156 keuro
en de opstap van -1% voor de generieke besparing op apparaat niet-loon 76
keuro.

-

indexverhoging in totaal 651 keuro:
De indexverhoging is voor de SERV-toelage 89 keuro en voor de lonen van het
departement 562 keuro.

-

overdrachten naar aanleiding van de reorganisatie en fusie in totaal -4.160 keuro.
Naar aanleiding van de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het
beleidsdomein Internationaal Vlaanderen (VR 2020 1109 DOC.0995/2) worden
loonkredieten ten belope van 3.557 keuro en werkingskredieten ten belope van
603 keuro overgedragen naar de ontvangende entiteiten AgO, HFB, DFB en ABB.

-

Overdracht n.a.v. terugdraai van de compensatie BO 2020 i.k.v. opvolging brexit
-30 keuro naar werkingstoelage FIT.

Ontvangstenartikelen
SA0-9SAXAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit algemeen ontvangstenartikel omvat diverse ontvangsten van het nieuwe
fusiedepartement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA).
De kredieten BA 2020 zijn een samenvoeging van de ontvangsten BA 2020 van
DBUZA (DB0-9DAXAZZ-OW) en DKB (PA0-9PAXAZZ-OW).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

AO
40
0
40

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Geen wijzigingen.

89

SA0-9SAXTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel betreft de ontvangstenzijde van het fonds Personeelsleden met
verlof voor opdracht. Dit artikel spijst het uitgavenartikel SA0-1SAX4ZZ-LO.
Op dit artikel worden de terugvorderingen van wedden en toelagen van
gedetacheerde personeelsleden van het nieuwe departement DKBUZA aangerekend.
De kredieten BA 2020 zijn een samenvoeging van de ontvangsten BA 2020 van
DBUZA (DB0-9DAXTZZ-OW) en DKB (PA0-9PAXTZZ-OW).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

0
0
0

TO
383
0
383

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Geen wijzigingen.
SA0-9SAXAZZ-OP – ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Ten laste van het krediet van begrotingsartikel SA0-1SAX2ZZ-PA mag aan de
(adjunct) diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaanderen een waarborg worden
voorgeschoten in verband met de huur van hun woning in het buitenland. Deze
huurwaarborg wordt door het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken gestort
aan de diplomatieke vertegenwoordiger na het voorleggen van de ondertekende
huurovereenkomst.
Deze huurwaarborg, die onder de vorm van een renteloze lening ter beschikking
gesteld wordt, wordt door de diplomatieke vertegenwoordiger terugbetaald aan het
departement door middel van maandelijkse inhoudingen op het loon en dit op een
termijn van maximaal 24 maanden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

TO

LO

25

0

0

5

0

0

30

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het departement verwacht 30 keuro aan terugbetalingen. De effectieve ontvangsten
kunnen afwijken door onvoorziene verhuizingen.
Wegens de fusie krijgt begrotingsartikel DB0-9DAXAZZ-OP de nieuwe codering SA09SAXAZZ-OP.
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Uitgavenartikelen
SA0-1SAA2ZY-IS – SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel geeft de basistoelage aan de SERV.
Toelichting bij de SERV-begroting: zie hieronder punt 2.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
9.000
0
9.000
89
0
0
9.089

VEK
9.000
0
9.000
89
0
0
9.089

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen wijzigingen buiten index.
SA0-1SAX2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is het nieuwe loonartikel van het departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken en bestemd voor de personeelskosten van dit departement.
De kredieten BA 2020 van dit loonartikel zijn een samenvoeging van de loonkredieten
BA 2020 van DKB (PA0-1PAX2ZZ-LO) en DBUZA (DB0-1DAX2ZZ-LO).
Op 11 september 2020 heeft de Vlaamse Regering het besluit goedgekeurd over de
overdracht op 1 september 2020 van personeelsleden van het departement
Kanselarij en Bestuur (DKB) aan het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
(DKBUZA), het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), het Agentschap Facilitair
Bedrijf (HFB), het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en het departement
Financiën en Begroting (DFB).
Dit besluit kadert in de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en
de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein
Internationaal Vlaanderen tot het nieuwe beleidsdomein Kanselarij,
Bestuur,
Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ).
De personeelsoverdrachten gaan samen met de overdracht van volgende taken en
diensten:
- naar het Agentschap Overheidspersoneel:
- de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming (GDPB);
- het crisisbeheer, het business continuity management en het
risicomanagement;
- het administratief beheer van de kabinetten.
- naar het Agentschap Facilitair Bedrijf: de gewestelijke aspecten
overheidsopdrachten, de erkenning van aannemers en de rechtsgedingen
overheidsopdrachten;
- naar het Agentschap Binnenlands Bestuur: het horizontale beleid inzake gelijke
kansen en inburgering en integratie;
- naar het departement Financiën en Begroting: de alternatieve financiering van
overheidsinvesteringen (kenniscentrum PPS).
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Bij de begrotingsopmaak 2021 worden de loonkredieten (aan 100%) van de
personeelsoverdrachten vanuit onderhavig loonartikel via compensaties overgedragen
naar de loonartikels van AgO, HFB, ABB en DFB.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
28.085
0
28.085
562
3.587
156
24.904

VEK
28.085
0
28.085
562
3.587
156
24.904

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar SA0-1SPA2OY-IS

VAK
-30

VEK
-30

Naar CB0-1CAG2ZZ-LO

-244

-244

Naar SH0-1SAA2ZZ-LO

-391

-391

Naar SJ0-1SAC2ZZ-LO

-100

-100

Naar SG0-1SAC2ZZ-LO

-2.029

-2.029

Naar SG0-1SAC2ZZ-LO

-793

-793

3.587

3.587

TOTAAL

(duizend euro)

Reden
terugdraai van compensatie BO
2020 werkingstoelage FIT
n.a.v. opvolging brexit
loonkredieten naar DFB n.a.v.
fusie en reorganisatie
loonkredieten naar HFB n.a.v.
fusie en reorganisatie
loonkredieten naar ABB n.a.v.
fusie en reorganisatie
loonkredieten van GDPB naar
AgO n.a.v. fusie en
reorganisatie
loonkredieten van overige
personeelsleden naar AgO
n.a.v. fusie en reorganisatie

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Personeelsbesparing
2021 (DBUZA)
Personeelsbesparing
2021 (DKB)
TOTAAL

VAK
-52

VEK
-52

-104

-104

-156

-156

Toelichting bijstelling generieke personeelsbesparing -156 keuro
De opstap voor 2021 van de budgettaire personeelsbesparingen zoals vastgelegd in
uitvoering van het regeerakkoord 2020-2024 bedraagt in totaal 156 keuro voor het
fusiedepartement DKBUZA. Dit bedrag is de optelsom van de vastgelegde
personeelsbesparingen voor 2021 van de voormalige departementen KB (-104 keuro)
en BUZA (-52 keuro).
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In de overzichten over de budgettaire personeelsbesparingen voor deze
regeerperiode zal de reorganisatie en fusie door AgO bij de eerstvolgende
opvolgingsronde in december worden verrekend.
De verschuiving van het aandeel van AgO in de budgettaire personeelsbesparing voor
2021 zal worden doorgevoerd bij de BA 2021.
SA0-1SAX4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel betreft de uitgavenzijde van het fonds Personeelsleden met
verlof voor opdracht van het nieuwe fusiedepartement DKBUZA. De spijziging van dit
artikel verloopt via het ontvangstenartikel SA0-9SAXTZZ-OW.
De kredieten zijn bestemd voor de personeelskosten van gedetacheerde
personeelsleden of hun vervangers.
De kredieten BA 2020 zijn een samenvoeging van de kredieten BA 2020 van DBUZA
(DB0-1DAX4ZZ-LO) en DKB (PA0-1PAX4ZZ-LO).
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
383
0
383
0
0
0
383

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

VEK
383
0
383
0
0
0
383

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen wijzigingen
SA0-1SAA2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor de buitenlandse
zendingen, ondernomen door de minister-president van de Vlaamse Regering, de
leden van zijn kabinet en derden in zijn opdracht.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow

VAK
279

VEK
279

Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

0
279
0
0
3
276

0
279
0
0
3
276

-

-

Aanwending VAK-ruiter
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Generieke besparing
(niet-loon)
TOTAAL

VAK
-3

VEK
-3

-3

-3

Dit betreft de opstap 2021 van -1% voor de generieke besparing op apparaat nietloon van -5% over de regeerperiode 2020-2024 in het kader van efficiëntie en focus
op kerntaken.
Wegens de fusie krijgt begrotingsartikel DB0-1DAA2ZZ-WT de nieuwe codering
SA0-1SAA2ZZ-WT.
SA0-1SAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is het nieuwe werkingsartikel van het departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken.
De kredieten BA 2020 van dit begrotingsartikel zijn een samenvoeging van de
werkingskredieten BA 2020 van DBUZA (DB0-1DAX2ZZ-WT) en DKB (PA0-1PAX2ZZWT).
Dit werkingsartikel omvat ICT en algemene werkingskredieten van het departement.
De kredieten worden ook ingezet voor werkingsuitgaven m.b.t.:
- overheidsbrede ICT-toepassingen, o.a. Vlaamse Codex, nieuwe digitale tool
besluitvorming Vlaamse Regering (Kaleidos), Taaladvies, Bibliotheeksysteem
Bibis, Bestelloket, nieuwe digitale tool Vlaams Rampenfonds... ;
- investeringen voor het ontvangstencentrum van de Vlaamse Regering, het
Errerahuis;
- vergoedingen voor actieve representatie en privé-huisvesting voor de
Diplomatieke Vertegenwoordigers van Vlaanderen;
- het N-project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid.
Op 11 september 2020 heeft de Vlaamse Regering het besluit goedgekeurd over de
overdracht op 1 september 2020 van personeelsleden van het departement
Kanselarij en Bestuur (DKB) aan het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
(DKBUZA), het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), het Agentschap Facilitair
Bedrijf (HFB), het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en het departement
Financiën en Begroting (DFB). Dit besluit kadert in de reorganisatie van het
beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein
Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen.
Deze personeelsoverdrachten hangen samen met de overdracht van volgende taken
en diensten:
- naar het Agentschap Overheidspersoneel (AgO):
- de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming (GDPB);
- het crisisbeheer, het business continuity management en het
risicomanagement;
- het administratief beheer van de kabinetten.
- naar het Agentschap Facilitair Bedrijf (HFB): de gewestelijke aspecten
overheidsopdrachten, de erkenning van aannemers en de rechtsgedingen
overheidsopdrachten;
- naar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB): het horizontale beleid inzake
gelijke kansen en inburgering en integratie;
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-

naar het departement Financiën en Begroting (DFB): de alternatieve financiering
van overheidsinvesteringen (kenniscentrum PPS).

Bij de BO 2021 worden de werkingskredieten samenhangend met de
personeelsoverdrachten, de zogenaamde rugzakjes, en de werkingskredieten van de
ICT-toepassingen die overgaan vanuit onderhavig werkingsartikel via compensaties
overgedragen naar AgO, HFB, ABB en DFB.
Het éénmalig gedeelte van de rugzakjes zal bij de BO 2022 terug naar dit
werkingsartikel komen.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
8.150
0
8.150
0
603
73
7.474

VEK
8.063
0
8.063
0
603
73
7.387

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar CB0-1CAG2ZZ-WT

VAK
-16

VEK
-16

Naar CB0-1CAG2ZZ-WT

-11

-11

Naar SG0-1SAC2ZZ-WT

-194

-194

Naar SG0-1SAC2ZZ-WT

-57

-57

Naar SG0-1SAC2ZZ-WT

-39

-39

Naar SG0-1SAC2ZZ-WT

-22

-22

Naar SG0-1SKC2TA-WT

-207

-207

Naar SH0-1SAA2ZZ-WT

-26

-26

Naar SH0-1SAA2ZZ-WT

-18

-18

Naar SJ0-1SAC2ZZ-WT

-8

-8

Naar SJ0-1SAC2ZZ-WT

-5

-5

TOTAAL

-603

Reden
recurrente rugzakjes naar DFB
n.a.v. fusie en reorganisatie
éénmalige rugzakjes naar DFB
n.a.v. fusie en reorganisatie
werkingskredieten van GDPB
naar AgO n.a.v. fusie en
reorganisatie
recurrrente rugzakjes voor
overige personeelsleden naar
AgO n.a.v. fusie en
reorganisatie
éénmalige rugzakjes voor
overige personeelsleden naar
AgO n.a.v. fusie en
reorganisatie
werkingskredieten voor
postregistratiesysteem
kabinetten naar AgO n.a.v. fusie
en reorganisatie
kredieten voor Traject naar AgO
n.a.v. fusie en reorganisatie
recurrente rugzakjes naar HFB
n.a.v. fusie en reorganisatie
éénmalige rugzakjes naar HFB
n.a.v. fusie en reorganisatie
recurrente rugzakjes naar ABB
n.a.v. fusie en reorganisatie
éénmalige rugzakjes naar ABB
n.a.v. fusie en reorganisatie

-603
95

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Generieke besparing
apparaat niet-loon
TOTAAL

VAK
-73

VEK
-73

-73

-73

Toelichting bijstelling generieke besparing apparaat niet-loon -73 keuro VAK en VEK
Dit betreft de opstap 2021 van -1% voor de generieke besparing op apparaat nietloon van -5% over de regeerperiode 2020-2024 in het kader van efficiëntie en focus
op kerntaken.
SA0-1SAX2ZZ-PA – PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Ten laste van het krediet van dit begrotingsartikel mag aan de (adjunct) diplomatieke
vertegenwoordigers van Vlaanderen een waarborg worden voorgeschoten in verband
met de huur van hun woning in het buitenland. Deze huurwaarborg wordt door het
departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken gestort aan de diplomatieke
vertegenwoordiger na het voorleggen van de ondertekende huurovereenkomst.
Deze huurwaarborg, die onder de vorm van een renteloze lening ter beschikking
gesteld wordt, wordt door de diplomatieke vertegenwoordiger terugbetaald aan het
departement door middel van maandelijkse inhoudingen op het loon en dit op een
termijn van maximaal 24 maanden.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
52
0
52
0
0
0
52

VEK
52
0
52
0
0
0
52

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid.
Het departement voorziet om voor een drietal vertegenwoordigers een huurwaarborg
voor te schieten.
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Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
De SERV is het orgaan waarbinnen het sociaal-economische overleg plaatsvindt
tussen de representatieve organisaties van de werknemers, de werkgevers, de
middenstand en de landbouw.
Overleg sociaal-economische materies
De
SERV
is
het
overlegorgaan
van
de
Vlaamse
werkgeversen
werknemersorganisaties. Daarnaast functioneert de SERV als strategische adviesraad
(SAR) voor materies die nauw verband houden met het sociaal-economisch overleg:
-

werk en sociale economie
economie (binnen het Beleidsdomein Economie, Wetenschappen en Innovatie)
energie (binnen het Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; het gaat
om een gedeelde bevoegdheid met de Minaraad)
algemeen regeringsbeleid (binnen het Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur).

Dat houdt in dat de SERV voor deze materies uit eigen beweging of op verzoek het
overleg organiseert en rapporten en beleidsadviezen uitbrengt.
Daarnaast is de advisering over het begrotingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap
een expliciete decretale opdracht van de SERV.
Vanuit zijn overlegfunctie is de SERV er bovendien toe gehouden de overige
beleidsdomeinen met bijzondere aandacht voor de sociaal-economische dimensie op
te volgen en het sociaal-economisch overleg erover te organiseren. De SERV is dus
actief op andere sociaal-economisch relevante domeinen zoals milieu, onderwijs en
ruimtelijke ordening.
Tot slot verzorgt de SERV in het kader van zijn overlegfunctie het secretariaat van
het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). Dat is het drieledige overleg
tussen de Vlaamse Regering, vakbonden en werkgevers.
Bijkomende opdrachten op sociaal-economisch vlak die de SERV heeft toegewezen
gekregen vanuit de Vlaamse Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet:
-

-

-

-

De Stichting-Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert
onderzoek uit in opdracht van en voor de Vlaamse sociale partners. De
Stichting Innovatie & Arbeid werkt rond drie thematische clusters:
arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties, werkbaar werk
en langere loopbanen en ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.
De Commissie Diversiteit behandelt de evenredige vertegenwoordiging van
kansengroepen in het sociaal-economische leven. De sociale partners
formuleren er samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het
Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en
gelijke behandeling.
In de Sectorcommissies overleggen en adviseren de sectororganisaties van de
werkgevers en de werknemers paritair over thema's die specifiek zijn voor de
betrokken sector.
In de Commissie Sociale Economie vindt overleg plaats over bestaand of
toekomstig beleid op het vlak van sociale economie.
De adviescommissie Economische Migratie volgt en interpreteert de
maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van de economische migratie en
detecteert daarbij eventuele knelpunten.

Overleg mobiliteit en infrastructuur
Binnen de SERV is de Mobiliteitsraad (MORA) actief. De MORA is de strategische
adviesraad voor het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. De werking van
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de Vlaamse Havencommissie en de Vlaamse Luchthavencommissie is geïntegreerd in
de werking van de MORA.
Overleg landbouw en visserij
Binnen de SERV is de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)
actief. De SALV adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over
landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld
door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen
politieke besluitvorming.
Overleg welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid
Binnen de SERV is de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
(Vlaamse Raad WVG) actief. De Vlaamse Raad WVG brengt de partners uit het
beleidsdomein WVG, de sociale partners en onafhankelijke deskundigen samen om
adviezen te geven en akkoorden te sluiten.

Begroting BO 2021
Ontvangsten
De opdrachten die de SERV heeft toegewezen gekregen en die vastgelegd zijn in het
SERV-decreet worden uitgevoerd met middelen van de Vlaamse overheid via een
geïntegreerde toelage aan de SERV. Voor de Vlaamse Raad WVG ontvangt de SERV
een aparte toelage.
Ten opzichte van de toelagen 2020 wordt er een indexatie toegekend van +89 keuro
(SERV) en +4 keuro (Vlaamse Raad WVG).
In het kader van de begrotingsopmaak 2021 ontvangt de SERV bijgevolg
een basistoelage van 9.089 keuro en een toelage van 400 keuro voor de Vlaamse
Raad WVG.
Voor 2021 worden de extra (eenmalige) middelen voor het project ‘werkbaar werk’
in 2020 niet meer toegekend (-144 keuro).
In het kader van de nieuwe generaties sectorconvenants 2021-2022 worden drie
intersectorale adviseurs aangesteld bij de SERV van 1 januari 2021 tot 31 december
2022.
Voor de begroting 2021 wordt hiervoor vanuit het beleidsprogramma Werk een
toelage voorzien van 261 keuro.
Uitgaven
De SERV verwacht de voorziene toelage van 9.089 keuro nodig te hebben voor de
uitgaven in 2021. Bij de opmaak van de begroting wordt rekening gehouden met de
vooropgestelde instructies: constant beleid, nog geen berekening van de endogene
groei en een FOP-bijdrage van 45%. De SERV heeft een schrijven m.b.t. de FOPbijdrage ontvangen waarin meegedeeld wordt dat de bijdrage zal verhoogd worden
naar 50%. Voor de SERV betekent dit een extra kost van 113 keuro. Hiermee zal
moeten rekening gehouden worden in de begrotingsaanpassing.
De vaste uitgaven van de SERV zijn huisvestings- en personeelskosten (88%). De
overige 12% wordt voorzien voor werking, voornamelijk verzekeringen,
kantoorkosten, presentiegelden, IT,…
De middelen die worden toegekend voor de intersectorale adviseurs (+261 keuro)
betreffen voornamelijk personeelskosten (96%).
De begroting voor de Vlaamse Raad WVG gaat nog uit van constant beleid.
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X.

LIJST MET AFKORTINGEN

ABB: Agentschap Binnenlands Bestuur
AgO: Agentschap Overheidspersoneel
BBT: Beleids- en Begrotingstoelichting
BD KBBJ: beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
DAB: Dienst Afzonderlijk Beheer
DAC: Derde Arbeidscircuit
DFB: Departement Financiën en Begroting
DKBUZA: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
EEN: Enterprise Europe Network
EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
ETPO-a: European Trade Promotion Agencies
EU: Europese Unie
EWI: Economie, Werkgelegenheid en Innovatie
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations
FIT: Flanders Investment & Trade
FOP-bijdrage: Fonds voor Overlevingspensioen bijdrage
GDPB: Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming
HFB: Het Facilitair Bedrijf
IMVO: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
KMO:Kleine of Middelgrote Onderneming
LEEM: Licencing and Enforcement Exchange Meeting
MORA: Mobiliteitsraad
MOW: Mobiliteit en Openbare Werken
NSG: Nuclear Suppliers Group
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
O&O: Onderzoek en Ontwikkeling
OMG: Omgeving
OV: Onderwijs en Vorming
SALV: Strategische Raad voor Landbouw en Visserij
SBV: Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing
SDG: Sustainable Development Goals
S-DWH: Statistisch datawarehouse
SOC: Strategisch Onderzoekscentrum
UNAIDS: United Nations Programme on HIV/AIDS
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNRWA: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
VAK: Vastleggingskredieten
VEK: Vereffeningskredieten
VESOC: Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité
VIKS: Vlaamse Internationale Klimaatfinancieringsstrategie
VITO: Vlaamse Instelling voor Technologische Ontwikkeling
99

VLAIO: Agentschap Innoveren & Ondernemen
VLEVA: Vlaams-europees Verbindingsagentschap
VLIR: Vlaamse Interuniversitaire Raad
VOKA: Vlaams Netwerk van Ondernemingen
VSA: Vlaamse Statistische Autoriteit
VSDO: Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling
VVOB: Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand
WFP: United Nations World Food Programme
WHO: World Health Organization
WVG: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
WSE: Werk en Sociale Economie
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