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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Deze begrotingsaanpassing bevat weinig wijzigingen ten aanzien van de
oorspronkelijke begroting 2020. De belangrijkste aanpassing is het bijkomende
budget dat toegekend wordt voor internationale klimaatfinanciering.
Conform het Samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 betreffende de
verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 20132020, heeft de Vlaamse Regering zich geëngageerd om 14.500k euro per jaar te
voorzien voor internationale klimaatfinanciering. Voor de ganse periode gaat het
om een totale bijdrage van 72.500k euro.
Om aan deze engagementen te voldoen wordt er 5.126k euro extra toegevoegd
aan de begroting ontwikkelingssamenwerking. Bij de inzet van deze middelen zal
gestreefd worden naar een maximale synergie met het bilateraal
ontwikkelingsbeleid,
zodat
klimaatverandering
onze
behaalde
ontwikkelingsresultaten niet kan ondermijnen.
Conform de instructie “Beleids- en begrotingstoelichting naar aanleiding van de
begrotingsaanpassing 2020” (VR 2020 0304 MED.0120/2BIS) werden enkel de
aangepaste artikelen opgenomen.
Voor de budgettaire weerslag van regeringsbeslissingen en maatregelen in het
kader van de coronacrisis wordt voor de rest verwezen naar de algemene
toelichting over de begrotingsaanpassing 2020.
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III. SAMENVATTING
De belangrijkste budgettaire aanpassingen voor de beleidsvelden Buitenlands
Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen zijn:
-

-

een beperkte verhoging van de werkingsmiddelen van het departement
Buitenlandse Zaken (BUZA) om de fusie met het departement Kanselarij en
Bestuur én de fusie van de beleidsdomeinen Internationaal Vlaanderen en
Kanselarij en Bestuur te faciliteren;
en de verhoging van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking om de
engagementen in het kader van internationale klimaatfinanciering te
realiseren.

TOTAAL – BUITENLANDS BELEID, ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN
INTERNATIONAAL ONDERNEMEN, excl. apparaatsuitgaven en programma
B
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020

0

TO
60

LO
0

VAK
88.081

VEK
85.450

157

485

0

5.861

13.842

157

545

0

93.942

99.292

PROGRAMMA DD – BUITENLANDS BELEID
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020

TO

LO

VAK
8.129

VEK
8.266

0

5

0

157

0

0

200

258

157

5

0

8.329

8.524

PROGRAMMA DE – ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling
BA 2020

0

TO
55

LO
0

VAK
21.854

VEK
20.855

0

485

0

5.611

7.474

BA 2020

0

540

0

27.465

28.329

PROGRAMMA DF – INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2020
Bijstelling
BA 2020

0

0

0

0

0

0

BA 2020

0

0

0

VAK
58.098
50
58.148

VEK
56.329
6.110
62.439
5

IV. BUITENLANDS BELEID
Het beleidsveld Buitenlands Beleid bevat 1 structuurelement ‘Buitenlands Beleid’.
1. ISE Buitenlands Beleid
Het ISE buitenlands beleid 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.

1.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
BUITENLANDS BELEID, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VEK
evolutie BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

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

6.982

0

6.982

7.119

58

7.177

Toelagen
stromen (IS))

1.040

0

1.040

1.040

0

1.040

107

200

307

107

200

307

8.129

200

8.329

8.266

258

8.524

0

0

0

137

58

195

(interne

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
Overflow
Aanwending
ruiter

BA 2020

BO 2020

VAK-

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Binnen het ISE buitenlands beleid zijn er geen nieuwe beleidsaccenten. Er is alleen
een aanpassing van de overflow en bijkomend budget voor het opzetten van
nieuwe permanente voorschotten voor de (adjunct) Algemeen Afgevaardigden van
de Vlaamse Regering.
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
1.1.1.1. Departement Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
DB0-9DDAABB-OP - AFVAARDIGINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat de ontvangsten naar aanleiding van de (eventuele) afsluiting van
de rollende fondsen van de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering
(AAVR)
en
de
adjunct
Algemeen
Afgevaardigden
(attachés
ontwikkelingssamenwerking) van de Vlaamse Regering in Maputo en Lilongwe.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

0
157
157

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Bij de begrotingsopmaak 2020 werd niet voorzien dat er rollende fondsen
afgesloten zouden worden. De geraamde ontvangsten worden verhoogd met 157k
euro.
De nieuwe post in Kopenhagen zal worden ingevuld door een zittende AAVR. Deze
zal op zijn huidige post zijn permanent voorschot moeten afsluiten, wat resulteert
in een ontvangst. In Warschau werkt de AAVR, omwille van verstrengde lokale
wetgeving, met tijdelijke voorschotten. Deze worden meermaals per jaar
afgesloten en terugbetaald.
Uitgavenartikelen
DB0-1DDA2BB-PA – AFVAARDIGINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de kapitaalsuitgave (het opstartbedrag) waarmee de
rollende fondsen van de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering en de
adjunct Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering (aAAVR) in Maputo en
Lilongwe (attachés Ontwikkelingssamenwerking) worden gespijsd wanneer deze
op een nieuwe post starten. Dit zijn de permanente voorschotten die een AAVR of
aAAVR krijgt en bij het verlaten van de post terug moet betalen. Tijdens zijn/haar
verblijf op de post doet de afgevaardigde allerlei uitgaven, dient afrekeningsstaten
in, op basis waarvan het departement Buitenlandse Zaken dan stortingen doet aan
de AAVR of aAAVR en waardoor zijn/haar fonds weer gespijsd wordt tot het
oorspronkelijke bedrag.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

VAK
107
0
0
200
307

VEK
107
0
0
200
307

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
307

0
307

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

Andere bijstellingen
Verhoging krediet
TOTAAL

VAK
200
200

VEK
200
200
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Bij de begrotingsopmaak werd 107k euro voorzien om eventuele vertrekken van
personeelsleden op te vangen en nieuwe permanente voorschotten op te zetten.
De kredieten worden verhoogd omdat er naar aanleiding van de opening van een
nieuwe post in Kopenhagen een aantal AAVR van standplaats wijzigen. Er moeten
nieuwe permanente voorschotten opgestart worden aangezien deze persoons- en
postgebonden zijn. In Warschau werkt de AAVR, omwille van verstrengde lokale
wetgeving, met tijdelijke voorschotten. Deze worden meermaals per jaar
afgesloten en opnieuw opgestart.
DB0-1DDA2BC-WT
ORGANISATIES

–

BUITENLANDS

BELEID

M.B.T.

MULTILATERALE

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor uitgaven inzake het buitenlands beleid
binnen een multilateraal kader. Hieronder valt onder meer de financiering die
beurtelings wordt voorzien voor de Vlaamse trustfondsen bij de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) en UNESCO.
Via steun aan de Vlaamse Unesco Commissie (VUC) wordt ook het middenveld
betrokken bij de werking van UNESCO.
De steun aan jongeren om hun loopbaan internationaal te oriënteren zetten we
verder via het ‘Flanders Trainee Programma’. Met dit programma stimuleren we
Vlaamse jongeren om deel te nemen aan stages bij multilaterale organisaties, om
op termijn daarin een sterke Vlaamse aanwezigheid mogelijk te maken. Het
stagefinancieringsprogramma beoogt bij te dragen tot de wereldwijde verspreiding
van Vlaamse expertise en de zichtbaarheid van de Vlaamse overheid in de
multilaterale organisaties. Bovendien ontstaat er een netwerk van contactpersonen
voor het Vlaamse internationale beleid.
In het kader van een performante controle op de in-, uit- en doorvoer van
strategische goederen, behartigt Vlaanderen haar belangen en draagt ze beste
praktijken uit. Zo wil Vlaanderen bijdragen aan de promotie van het VN
Wapenhandelsverdrag en van een wereldwijde gelijkschakeling van wetgeving.
Daarom wordt een vrijwillige bijdrage aan het Voluntary Trustfunds van het Arms
Trade Treaty gefinancierd.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
1.516
0
0
0
1.516
0

VEK
1.516
0
0
0
1.516
58

1.516

1.574

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid, verhoging VEK voor overflow.
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V. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Het
beleidsveld
Ontwikkelingssamenwerking
‘Ontwikkelingssamenwerking’.

bevat

1

structuurelement

1. ISE Ontwikkelingssamenwerking
Het ISE ontwikkelingssamenwerking omvat alle activiteiten met betrekking tot de
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand in uitvoering van het
kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking.
1.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, MVG excl. DAB

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

(interne

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
Overflow
Aanwending
ruiter

(duizend euro)
VEK
evolutie BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

21.243

5.611

26.854

20.244

7.309

27.553

611

0

611

611

165

776

0

0

0

0

0

0

21.854

5.611

27.465

20.855

7.474

28.329

0

0

0

-1.151

1.698

547

VAK-

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De kredieten binnen het ISE Ontwikkelingssamenwerking worden verhoogd om de
engagementen in het kader van internationale klimaatfinanciering te realiseren.
Daarnaast is er een bijstelling van de overflow en extra vereffeningskrediet voor
een project van VVOB.
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
1.1.1.1. Departement Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
DB0-9DEATED-OW
ALLERHANDE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

INITIATIEVEN

INZAKE

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
9

samenwerking – ook financieel - tussen donoren op het terrein in het kader van
concrete programma’s en projecten.
Spiegelbeeld langs uitgavenzijde is begrotingsartikel DB0-1DEA4ED-WT.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

0
0
0

TO
55
485
540

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Op basis van de ontvangsten van de afgelopen jaren en de verwachte
terugvorderingen worden de ontvangsten voor 2020 hoger geraamd.
Uitgavenartikelen
DB0-1DEA2EA-WT – VLAAMSE 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.
Subsidies kunnen zowel binnen- als buitenlandse begunstigden hebben. Zowel
multilaterale, bilaterale als indirecte actoren komen in aanmerking.
De huidige strategienota met Zuid-Afrika loopt over de periode 2017-2021 en
focust op klimaat en groene economie. Het totale engagement van de Vlaamse
Regering bedraagt 25.000k euro over een periode van vijf jaar, of ongeveer 5.000k
euro per jaar.
De huidige strategienota met Mozambique loopt over de periode 2016-2020. De
focus ligt op gezondheid, in het bijzonder seksuele en reproductieve gezondheid
en rechten en adolescente meisjes. Het totale engagement van de Vlaamse
Regering bedraagt 25.000k euro over een periode van vijf jaar, of ongeveer 5.000k
euro per jaar.
De huidige strategienota met Malawi loopt over de periode 2019-2023, met focus
op de sector landbouw. Het totale engagement van de Vlaamse Regering bedraagt
25.000k euro over een periode van vijf jaar, of ongeveer 5.000k euro per jaar.
Vlaanderen draagt ook bij tot regionaal of mondiaal georiënteerde steun aan
initiatieven van de gespecialiseerde agentschappen en programma's van de VN en
andere organisaties, in sectoren die aansluiten bij de landenprogramma’s. Ook
initiatieven in het kader van internationale klimaatfinanciering kunnen op dit
begrotingsartikel aangerekend worden. Deze maken deel uit van het Vlaamse
aandeel van de Belgische klimaatverplichtingen in het kader van internationale
akkoorden.
Verder worden de kredieten aangewend voor projecten in het kader van
humanitaire hulp naar aanleiding van “niet te voorziene rampen van natuurlijke of
menselijke oorsprong of met de verergering van de structurele problemen
10

verbonden
aan
oorlogen,
hongersnood,
bevolkingsverplaatsingen,
vluchtelingenstromen of epidemieën”. Ook voor rampenparaatheid kan financiering
worden voorzien.
Onafhankelijke experts worden ingeschakeld voor projectidentificaties en formuleringen, voor externe evaluaties en audits van projecten. De uitgaven
verbonden aan deze opdrachten worden aangerekend op dit begrotingsartikel.
Voor deze activiteiten kan ook samengewerkt worden met andere donoren.
Daarnaast worden ook uitgaven voor de vertaling van documenten of stukken uit
projectbundels vanuit of naar de taal van het partnerland op dit begrotingsartikel
aangerekend.
In functie van het beschikbare budget kunnen andere subsidieaanvragen ook in
overweging genomen worden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
19.675
0
0
5.126
24.801
0

VEK
18.180
0
0
5.126
23.306
1.515

BA 2020 incl. overflow

24.801

24.821

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het VEK wordt verhoogd voor overflow.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Internationale
klimaatfinanciering
TOTAAL

VAK
5.126

VEK
5.126

5.126

5.126

Conform het Samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 betreffende de
verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 20132020, heeft de Vlaamse Regering zich geëngageerd om 14.500k euro per jaar te
voorzien voor internationale klimaatfinanciering. Voor de ganse periode gaat het
om een totale bijdrage van 72.500k euro.
Om aan deze engagementen te voldoen wordt er bijkomend 5.126k euro VAK en
VEK toegekend aan de begroting ontwikkelingssamenwerking. Bij de inzet van
deze middelen zal gestreefd worden naar een maximale synergie met het bilateraal
ontwikkelingsbeleid,
zodat
klimaatverandering
onze
behaalde
ontwikkelingsresultaten niet kan ondermijnen.

DB0-1DEA2EB-WT
–
VERANKEREN
ONTWIKKELINGSAGENDA IN VLAANDEREN

VAN

DE

INTERNATIONALE

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
11

internationale ontwikkelingsagenda. Daartoe worden gericht werkingssubsidies
verleend aan een aantal strategisch gekozen actoren met een groot
doelgroepenbereik binnen Vlaanderen.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
512

VEK
836

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
0
512

0
0
0
836

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
512

172
1.008

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid, verhoging VEK voor overflow.
DB0-1DEA2EC-WT – 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.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
1.001

VEK
1.173

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
0
1.001

0
0
0
1.173

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
1.001

11
1.184

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid, verhoging VEK voor overflow.
DB0-1DEA4ED-WT
–
ALLERHANDE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

INITIATIEVEN

INZAKE

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).
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Uitgaven 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 DB0-9DEATED-OW.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
55

VEK
55

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
485
540

0
0
485
540

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
540

0
540

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

Andere bijstellingen
Verhoging uitgaven n.a.v.
hogere ontvangsten
TOTAAL

VAK
485

VEK
485

485

485

Er wordt verwacht om in 2020 540k euro te ontvangen via terugvorderingen, 485k
euro meer dan voorzien bij BO 2020. De uitgaven worden hierop afgestemd.
DB0-1DEA2EY-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.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
364

VEK
364

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
0
364

0
0
165
529

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
364

0
529

Aanwending VAK-ruiter
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
In 2019 werd, naast de subsidie voor de werking en scholenbanden, een subsidie
toegekend voor het project South Africa. Bij begrotingsopmaak 2020 werd hiervoor
onvoldoende VEK voorzien.
De kredietevolutie wordt verder inhoudelijk toegelicht bij de bespreking van de
begroting van VVOB.
1.1.2. DAB’s
1.1.2.1. DAB 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
DBA-2DEAAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat het overgedragen overschot.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
1.891
9
1.900

TO
0
0
0

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het overgedragen overschot van 2019 is 9k euro hoger dan geraamd bij de
begrotingsopmaak dankzij hogere dividenden van participaties.
Uitgavenartikelen
DBA-3DEA2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat het over te dragen overschot van het boekjaar.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

VAK
0
0
0
0
0

VEK
2.158
0
0
9
2.167

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
0

0
2.167

Aanwending VAK-ruiter

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Toename over te dragen
overschot
TOTAAL

VAK
0

VEK
9

0

9

Het over te dragen saldo wordt geraamd op 2.167k euro. Dit is 9k euro meer dan
geraamd bij begrotingsopmaak omwille van de verhoging van het overgedragen
overschot.
1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht
1.1.3.1. VVOB
Omschrijving
VVOB werkt aan de duurzame verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en
effectiviteit van onderwijs. VVOB biedt structurele oplossingen in de vorm van
technische assistentie die de capaciteit versterkt van overheden en lokale
onderwijsactoren. Deze zijn vooral departementen van de ministeries van
onderwijs. VVOB doet dit in 10 landen verspreid over 4 continenten (Afrika, Azië,
Europa en Latijns-Amerika).
Toelichting op detailniveau
Ontvangsten
De belangrijkste financieringsbronnen van VVOB zijn: de Federale overheid, de
Vlaamse overheid en buitenlandse donoren.
Op aansturen van de federale minister van ontwikkelingssamenwerking diende een
deel van het door DGD aangeleverde budget van 2018 gerealloceerd te worden
naar 2020. Voor het globale meerjarenprogramma heeft dit echter geen effect,
gezien het principe van gesplitste kredieten.
De organisatie verwacht in 2020 een verdere groei inzake inkomsten van
buitenlandse donoren. De ingezette trend wordt daar verdergezet.
De algemene werkingstoelage van de Vlaamse overheid, alsook de subsidie
Scholenbanden van de Vlaamse Overheid werd met 6% verminderd. Een
inhaalbeweging ten opzichte van eerder doorgevoerde besparingen en ten aanzien
van de evolutie van de koopkracht, is wenselijk.
Uitgaven
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Kernopdrachten
De werking in de landen wordt gecontinueerd en uitgebreid op basis van inkomsten
van buitenlandse donoren. Omwille van de COVID-19 crisis wordt een deel van de
activiteiten via digitale weg aangeboden aan de doelgroepen.
Personeel
Er wordt een stijging van de personeelskosten voorzien, mede door de opstart van
nieuwe programma’s.
Werking
We voorzien een verhoogde werkingskost aangezien de programma’s nu op volle
kruissnelheid zijn en delen van programma’s omgevormd dienen te worden naar
online content.
Investeringen
Er worden geen substantiële investeringen voorzien behoudens de vervanging van
afgeschreven kantoorapparaten.
VI. INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Het beleidsveld Internationaal Ondernemen bevat 2 structuurelementen:
‘Internationale economische belangenbehartiging en vertegenwoordiging’ en
‘Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie’.
1. ISE Internationale economische belangenbehartiging en vertegenwoordiging
Het ISE internationale economische belangenbehartiging en vertegenwoordiging
omvat
-

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

1.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
INTERNATIONALE
ECONOMISCHE
BELANGENBEHARTIGING
VERTEGENWOORDIGING, MVG excl. DAB

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

(interne

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
Overflow
Aanwending
ruiter

EN

(duizend euro)
VEK
evolutie BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

754

-4

750

754

-4

750

44.960

54

45.014

44.960

54

45.014

0

0

0

0

0

0

45.714

50

45.764

45.714

50

45.764

0

0

0

0

0

0

VAK-
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Inhoudelijke toelichting evolutie:
Binnen
het
ISE
Internationale
economische
belangenbehartiging
en
vertegenwoordiging zijn er geen nieuwe beleidsaccenten. Er wordt een aanpassing
van de indexparameters doorgevoerd en voor FIT een verhoging van de bijdrage
aan de Pool der Parastatalen en toekenning van de endogene groei.
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
1.1.1.1. Departement Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
Er zijn geen wijzigingen bij de ontvangstenartikelen van dit ISE.
Uitgavenartikelen
DB0-1DFA2FA-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.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
754

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

-

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

4
0
0
750

VEK
754
-

0
750

4
0
0
750
0
750

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
De toelage aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel wordt verlaagd naar
aanleiding van de aanpassing van de indexparameters.
DB0-1DFA2FY-IS
ONDERNEMEN

–

VLAAMS

AGENTSCHAP

VOOR

INTERNATIONAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de werkingsdotatie van het Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
44.960

VEK
44.960

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
54
0
45.014

0
54
0
45.014

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
45.014

0
45.014

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
De kredietevolutie wordt toegelicht bij de bespreking van de begroting van FIT
onder 1.1.2.1.
1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht
1.1.2.1. FIT
Omschrijving
Het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment &
Trade - FIT) heeft als missie om door zijn binnen- en buitenlands netwerk bij te
dragen tot:
Het duurzaam bevorderen van de export en internationalisering van
ondernemingen in Vlaanderen door het aanbieden van kwalitatief
hoogstaande en specifieke diensten;
Het duurzaam stimuleren van de economische groei van Vlaanderen door
een substantiële rol te spelen in het aantrekken van nieuwe buitenlandse
investeringen en het verankeren van bestaande buitenlandse bedrijven in
Vlaanderen.
Om de vermelde missie waar te maken, stelt het oprichtingsdecreet de volgende
kerntaken vast voor het agentschap:
taken van promotionele aard;
informatie, documentatie, advies en begeleiding betreffende alle aspecten
van de internationale handel en het internationaal ondernemen;
promotie van Vlaanderen als vestigingsplaats voor buitenlandse
ondernemingen;
het stimuleren en ondersteunen van Vlaamse ondernemingsactiviteiten in
het buitenland;
het verstrekken van financiële stimuli en subsidies ter bevordering van het
internationaal ondernemen;
bemiddeling in grensoverschrijdende handelsgeschillen;
het
actief
werken
aan
synergiën
en
het
opzetten
van
samenwerkingsverbanden met alle actoren op het vlak van het
internationaal ondernemen in binnen- en buitenland;
het managen van een eigen binnenlands en een buitenlands netwerk;
het optimaal benutten van financiële hefbomen voor het internationaal
ondernemen die beschikbaar zijn op Vlaams, Belgisch, Europees en
internationaal vlak.
FIT is de centrale actor voor internationalisering van de Vlaamse economie en
coördineert een gezamenlijke strategie Vlaanderen Versnelt! die het agentschap
uitvoert met een brede groep van partners en overheidsactoren. Dit zorgt voor een
18

versterkt imago van Vlaanderen in het buitenland en meer transparantie voor
bedrijven in het binnenland.
Vlaanderen verder positioneren als economisch en innovatief sterke economie
gebeurt verder door branding en marketing van Vlaamse unieke sterktes in het
buitenland, via communicatie en sociale media, missies en deelnames aan
wereldevenementen.
Om het Vlaamse economisch en innovatieweefsel duurzaam te internationaliseren,
biedt FIT een gespecialiseerde dienstverlening.
Vlaamse bedrijven die willen internationaliseren kunnen op FIT een beroep
doen voor individueel advies, kennis, begeleiding en groepsacties gericht
op het veroveren van buitenlandse markten en vinden van de juiste
partners
FIT prospecteert intensief in het buitenland naar potentiële investeerders,
benadert ze met een business case en begeleidt hen in het proces naar een
investering in Vlaanderen
FIT werkt samen met clusters, SOC’s en andere innovatie-actoren in functie
van internationalisering en buitenlandse investeringen.
FIT is wereldwijd aanwezig met 69 eigen kantoren waar economische
vertegenwoordigers en diplomaten en technologieattachés met hun teams aan alle
opdrachten van FIT werken. In de toekomst zal er een sterkere focus liggen op
internationale valorisatie van innovatie om bedrijven en clusters nog meer te
integreren in buitenlandse innovatieve ecosystemen, onder andere door uitbouw
van enkele Science & Technology Offices met méér technologieattachés.
In het binnenland werkt FIT vanuit het hoofdkantoor in Brussel en via het
binnenlands netwerk in de provincies aan begeleiding van Vlaamse en buitenlandse
bedrijven, opbouw van kennis, strategie en marketing, en samenwerking met de
vele partners in het Vlaamse landschap.
In een model van samenwerking streeft FIT naar een efficiënte inzet van middelen
en expertise.
Het palet van partners is ruim. Er is samenwerking op Vlaamse niveau met
overheidsagentschappen en departementen, en partners uit het economisch
middenveld,
clusters, SOC’s
en
kennisinstellingen.
Daarnaast is
er
intergewestelijke
samenwerking
in
binnenen
buitenland
met
de
exportagentschappen van Wallonië en Brussel, en met de federale overheden. FIT
is ook vertegenwoordigd op de PV-EU
Toelichting op detailniveau
Ontvangsten
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 BO 2020 met name 4.011k euro.
Verder zal FIT voor 2020 opnieuw een beperkt bedrag aan Europese subsidies
(586k euro) 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;
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•

het vinden van uw weg in verschillende aspecten van de Europese
regelgeving;
• 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 573k euro (ESR 46.40).
De werkingsdotatie stijgt van 44.960k euro in bij de BO2020 naar 45.014k euro
in 2020 (BA). Deze stijging van 54k euro is het gevolg van twee bewegingen:
Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR

VAK

VEK

129

129

-75

-75

54

54

Naar CB0-1CBG2AB-PR
TOTAAL

Reden
Verhoging
bijdragepercentage
Pool
der
Parastatalen naar
45 procent BA2020
Toekenning
endogene
groei
BA2020

De dotatie voor subsidies aan ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters
en Kamers van Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal
ondernemen wijzigt niet en bedraagt voor de uitbetalingen (VEK) in 2020 in totaal
10.615k euro, exclusief 6.060k euro overflow (ESR-code 46.10). Het bedrag van
de vastleggingen (VAK) is 12.384k euro, exclusief overflow. 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. FIT voorziet een storting van 5k euro ten gevolge van de afrekening
van bepaalde subsidies (ESR 38.10), uitgekeerd via een voorschot aan een
begunstigde.
Uitgaven
Aan de uitgavenzijde dalen de loongerelateerde uitgaven (ESR-code 11) van
28.843k euro bij BO 2020 BO naar 27.719k euro bij BA 2020. Dit is het gevolg van
de verhoging van de werkingsdotatie ter compensatie van de stijging van de
bijdrage aan de pool der parastatalen. Anderzijds dalen de uitgaven ook door de
gevraagde efficiëntieverhogingen, door de afdracht aan de endogene groei en door
het feit dat ten gevolge van de coronacrisis de aanwervingen voor de Science &
Technology Offices toch wat vertragingen oplopen. 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) stijgen van 20.452k euro bij BO
2020 naar 22.013k euro in 2020 (BO), oftewel plus 1.561k euro. Dit is voornamelijk
het gevolg van de versterking van FIT. 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 2020 blijven
inzetten op deze twee laatste kerntaken.
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De kosten voor het betalingsverkeer (ESR-code 21) dalen in 2020 (BA) naar 30k
euro.
Ten gevolge de specifieke vestigingsvoorwaarden in Australië voorziet FIT 240k
euro voor de werking van een plaatselijk kantoor (ESR-code 35.60).
De voorziene uitgaven voor investeringen (IT, software, rollend materiaal,…) dalen
heel licht t.o.v. BO 2020, nl. 151k euro bij de BO2020 en 148k euro bij BA2020.
De subsidies aan bedrijven, ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van
Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen
blijven gelijk 2020 (ESR-code 31 – zie ook hoger voor toelichting). 5k euro wordt
gefinancierd door terug stortingen van subsidies door de ontvanger.
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.
2. ISE Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie
Dit ISE omvat de financiële hefbomen die ondersteunend zijn voor initiatieven van
bedrijven om een buitenlandse markt te verkennen. Ze blijven een belangrijke
hefboom voor Vlaamse bedrijven, vooral voor kmo’s, om te internationaliseren. FIT
biedt hier ondersteuning. Onder dit structuurelement vallen o.a. de subsidies voor
financiële stimuli en uitrustingsgoederen.
Daarnaast wordt ingezet op 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.
2.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
FINANCIELE HEFBOMEN INTERNATIONALISERING VLAAMSE ECONOMIE,
MVG excl. DAB

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

(interne

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
Overflow
Aanwending
ruiter

(duizend euro)
VEK
evolutie BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

0

0

0

0

0

0

12.384

0

12.384

10.615

6.060

16.675

0

0

0

0

0

0

12.384

0

12.384

10.615

6.060

16.675

226

0

226

226

6.060

6.286

VAK-

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Binnen het ISE Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie zijn er
geen nieuwe beleidsaccenten. Er worden alleen bijkomende middelen voorzien
voor overflow.
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2.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
2.1.1.1. Departement Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
N.v.t.
Uitgavenartikelen
DB0-1DFA5GY-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:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
12.384

VEK
10.615

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
0
12.384

0
0
0
10.615

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
12.384

6.060
16.675

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
De kredietevolutie wordt toegelicht bij de bespreking van de begroting van FIT
onder 2.1.2.1.
2.1.2. Overige entiteiten onder toezicht
2.1.2.1. FIT
Omschrijving
Zie hoger bij 1.1.2.1.
Toelichting op detailniveau
Ontvangsten
Niet van toepassing.
Uitgaven
Het FIT is bevoegd voor het toekennen van volgende subsidies:
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a.
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;
b. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de
exportbevordering;
c. ter ondersteuning van de activiteiten van bedrijfsgroeperingen, clusters en
kamers van koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal
ondernemen.
Gedetailleerde toelichting bij de diverse subsidiesystemen
a.
Op 11 maart 2016 keurde Vlaamse Regering een nieuw subsidiebesluit goed voor
initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen. De nieuwe
regelgeving trad in werking op 1 mei 2016.
In het nieuwe subsidiesysteem werd een twee sporenbeleid ontwikkeld, bestaande
uit 4 generieke steuntypes, aangevuld met een luik “internationaal maatwerk” om
vraaggericht en flexibel te kunnen inspelen op projecten van ondernemingen en
organisaties in groeilanden en opkomende economieën.
Dit subsidiemechanisme is veruit het meest bevraagde steunsysteem van FIT
omwille van de laagdrempeligheid, de flexibiliteit en de grote doelgroep van
exporterende Vlaamse kmo’s van ondernemersorganisaties en gemengde kamers
van koophandel die hierop geregeld beroep doen. De kredieten voor deze
subsidievorm worden al enkele jaren volledig en vroegtijdig uitgeput.
b.
De Vlaamse regering wil de Vlaamse export actief ondersteunen. Het besluit van
de Vlaamse regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van de criteria, de
voorwaarden en de andere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van
Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export (gewijzigd door het
besluit van 31 maart 2006) is eveneens een stimulans voor de kleine en
middelgrote ondernemingen waarvoor de voorbije jaren erg intensief beroep wordt
gedaan door de Vlaamse KMO’s.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project ook in dit geval
worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van “eligible countries”
van de “Arrangement on Guidelines for officially supported export credits”.
c.
Net zoals dat het geval was voor de ‘Financiële stimuli voor activiteiten van
ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal
ondernemen’ werd ook deze subsidievorm voor ‘bedrijfsgroeperingen en gemengde
kamers van koophandel’ geëvalueerd in 2015.
Op 18 november 2016 keurde de Vlaamse Regering het Besluit van de Vlaamse
Regering tot regeling van de structurele financiering van partnership van
ondernemersorganisatie,
gemengde
kamers
van
koophandel
en
samenwerkingsverbanden met het Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen met het oog op de verdere internationalisering van de Vlaamse
Economie goed.
Via dit instrument werd, overeenkomstig de internationaliseringsstrategie van FIT,
met een beperkt aantal geselecteerde middenveldpartners een strategisch
partnership afgesloten, waaraan een duurzame financieringscomponent is
verbonden.
De middenveldorganisaties en partners die niet in aanmerking komen voor
structurele financiering kunnen op projectbasis steunaanvragen indienen in het
kader van het hervormde subsidiemechanisme voor ondernemingen (zie a).
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De voorwaardelijke toelage aan FIT bedraagt 12.384k euro VAK en 10.615 VEK. Er
is geen wijziging t.o.v. van de BO 2020. Enkel werd de overflow nu definitief
verhoogd met 6.060k euro VEK.

VII. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD
PROGRAMMA DA – DB0 – DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN
(duizend euro)

BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020

AO
30

TO
203

25

0

55

LO

VAK
17.195

0
0

203

VEK
17.108

350

0

350

17.545

17.458

Het departement Buitenlandse Zaken (BUZA) behartigt de internationale relaties
van de Vlaamse Regering. Het staat in voor de coördinatie van het internationale
en Europese optreden van Vlaanderen en heeft daarom de leiding over de relaties
van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale
organisaties.
Het departement is meer bepaald belast met:
-

het uitbouwen van de samenwerking met buitenlandse partners;
de totstandkoming en omzetting van Europese regelgeving en het sluiten en de
ratificatie van internationale verdragen;
het internationale en Europese handelsbeleid;
de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, met een geografische focus op
Zuidelijk Afrika;
de controle over de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en andere
strategische goederen vanuit Vlaanderen.

Ontvangstartikelen
DB0-9DAXAZZ-OP – ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Ten laste van het krediet van begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-PA mag aan de
(adjunct) Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering een waarborg
worden voorgeschoten voor de huur van hun woning in het buitenland.
Deze huurwaarborg, die onder de vorm van een renteloze lening ter beschikking
gesteld wordt, wordt door de (adjunct) Algemeen Afgevaardigde terugbetaald aan
het departement door middel van maandelijkse inhoudingen op het loon.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

0
25
25

TO

LO
0
0
0

0
0
0

24

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Dit is een nieuw begrotingsartikel.
In 2020 zal er 25k euro terugbetaald worden.
Uitgavenartikelen
DB0-1DAX2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de lonen, vergoedingen en sociale lasten van de
personeelsleden van het departement Buitenlandse Zaken aangerekend.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
12.411

VEK
12.411

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
48
0
12.459

0
48
0
12.459

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
12.459

0
12.459

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

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Naar GB0-1GAF2ZZ-LO
TOTAAL

VAK

VEK

49

49

-1

-1

48

48

Reden
Toekenning
endogene groei
Herinschaling 6de
staatshervorming

DB0-1DAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het budget op dit begrotingsartikel is bestemd voor de algemene werkingskosten
van het departement Buitenlandse Zaken, inclusief de werkings- en
investeringskosten voor informatica, en voor uitgaven voor de werking en
investeringen voor het ontvangstencentrum van de Vlaamse Regering (het
Errerahuis). De vergoedingen voor actieve representatie en privé-huisvesting van
de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering (AAVR) worden ook op dit
begrotingsartikel aangerekend en betaald.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
4.262

VEK
4.175

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
250
4.512

0
0
250
4.425
25

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
4.512

0
4.425

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

Andere bijstellingen
Begeleiding fusie
TOTAAL

VAK
250
250

VEK
250
250

De werkingsmiddelen van het departement Buitenlandse Zaken worden verhoogd
met 250k euro om de fusie met het departement Kanselarij en Bestuur én de fusie
van de beleidsdomeinen Internationaal Vlaanderen en Kanselarij en Bestuur te
laten faciliteren door een consultancy opdracht.
DB0-1DAX2ZZ-PA – PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het budget op dit begrotingsartikel is bestemd voor de huurwaarborg van de
woning van de (adjunct) Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering in
het buitenland.
Deze huurwaarborg, die onder de vorm van een renteloze lening ter beschikking
gesteld wordt, wordt door de (adjunct) Algemeen Afgevaardigde terugbetaald aan
het Departement door middel van maandelijkse inhoudingen op het loon.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
0
0
0
52
52
0

VEK
0
0
0
52
52
0

BA 2020 incl. overflow

52

52

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

Andere bijstellingen
Huurwaarborg
Kopenhagen en Pretoria
TOTAAL

VAK
52

VEK
52

52

52

Dit is een nieuw begrotingsartikel. Er wordt 52k euro voorzien voor het
voorschieten van de huurwaarborgen voor de woningen van de (adjunct) Algemeen
Afgevaardigden in Kopenhagen en Zuidelijk Afrika.
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VIII. LIJST MET AFKORTINGEN
aAAVR
AAVR
BUZA
FIT
ISE
VVOB

adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering
Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering
Departement Buitenlandse Zaken
Flanders Investment & Trade / Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen
Inhoudelijk structuurelement
Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en
technische Bijstand

27

