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BELEIDSDOMEIN D
INTERNATIONAAL VLAANDEREN
Het beleidsdomein internationaal Vlaanderen bouwt mee aan een open,
dynamisch en solidair Vlaanderen, dat zich inzet voor een democratische, veilige
en welvarende mondiale samenleving.
Het draagt daartoe bij door in te zetten op de behartiging van de internationale
belangen van Vlaanderen, de bestrijding van de structurele armoede in de wereld
en het dichten van de Noord-Zuidkloof, de internationalisering van de Vlaamse
economie en de duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel
als toeristische topbestemming.
De uitvoering gebeurt door het Departement Buitenlandse Zaken, het Vlaams
Agentschap voor Internationaal Ondernemen of kortweg FIT en het Agentschap
Toerisme Vlaanderen.
De strategische doelstellingen en de daaraan gekoppelde operationele
doelstellingen zijn terug te vinden in de beleidsnota’s van de Vlaamse minister
bevoegd voor Buitenlands Beleid en de Vlaamse minister bevoegd voor Toerisme.

V l a a m s Par l e m e nt

V laams Par le m e n t

- conversietabel per begrotingsartikel.

- impact van de invoering prestatiebegroting op de kredieten per begrotingsprogramma;

- een overzicht van de begrotingsprogramma’s voor en na introductie van de prestatiebegroting;

Bij de begrotingsopmaak 2019 gebeurt er een herschikking van de kredieten voor het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen in het
kader van de prestatiebegroting. Voor de algemene duiding over dit proces wordt er verwezen naar de Algemene Toelichting –
prestatiebegroting. In dit deel van de toelichting per programma worden de verschuivingen die hiervan het gevolg zijn inzichtelijk
gemaakt, aan de hand van vier verschillende invalshoeken:

PRESTATIEBEGROTING
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DD – BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN
VLAANDEREN
DE – BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE
WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF
DF – INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE
DG – DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN
VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING

PROGRAMMASTRUCTUUR BA2018
DA – APPARAATSKREDIETEN
DB – PROVISIES

PROGRAMMASTRUCTUUR BO2019
DA – APPARAATSKREDIETEN
DB – PROVISIES & BELEIDSVELDOVERSCHRIJDENDE
THEMA’S
DD – BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN
VAN VLAANDEREN
DE – BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE
WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF
DF – INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE
DG – DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN
VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING

De Vlaamse begroting wordt door het Vlaams Parlement gestemd op het niveau van de begrotingsprogramma’s. Het eerste overzicht
geeft aan in welke mate de programmastructuur en de benaming van de programma’s aangepast werd naar aanleiding van de introductie
van de prestatiebegroting. De apparaatskredieten worden inhoudelijk niet toegewezen aan een structuurelement.

1. OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA’S VOOR EN NA INTRODUCTIE VAN DE PRESTATIEBEGROTING
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OVERZICHT PER BEGROTINGSPROGRAMMA (CIJFERS BA2018)
BEGROTINGSKREDIETEN MVG BA1!
KREDIETEN MVG BA18
PROGRAMMA
VOOR PRESTATIEBEGROTING
NA PRESTATIEBEGROTING
VAK
VEK
VRK
MAC
VAK
VEK
VRK
MAC
DD
9.576
9.576
5
0
9.576
9.576
5
0
DE
23.626
23.778
55
0
23.626
23.778
55
0
DF
53.657
53.657
0
13.060
53.657
53.657
0
13.060
DG
69.250
69.539
80
14.157
69.250
69.539
80
14.157
TOTAAL
156.10
156.55
27.21
156.10
156.55
27.21
BELEIDSKREDIE
140
140
9
0
7
9
0
7
TEN

0

0

0

0

IMPACT VERSCHUIVING PB OP
KREDIETEN (delta’s)
VAK
VEK
VRK
MAC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

De herschikking van de kredieten is doorgevoerd op basis van de kredieten zoals gestemd bij de begrotingsaanpassing 2018. Dit heeft
niet enkel een impact op de artikelstructuur en de kredieten per artikel, maar ook op de totalen per programma.
Het overzicht toont de verschuiving van de kredieten zoals goedgekeurd bij begrotingsaanpassing 2018. Het totaal voor en na
prestatiebegroting is identiek voor de totaliteit
van de kredieten per beleidsdomein, maar dat is niet per definitie zo op
programmaniveau. Door deze totalen te vergelijken met de totalen zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2019, kan een correcte
analyse gemaakt worden van de evolutie per programma naar aanleiding van deze begrotingsronde.

2. BUDGETTAIRE IMPACT VAN DE INVOERING PRESTATIEBEGROTING OP DE KREDIETEN PER BEGROTINGSPROGRAMMA
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VOORBEELD BEGROTINGSARTIKEL BO2019
DB0
1
DD
A
entiteit - Begrotings- programminister
afdeling
ma
(code
ORAFIN)

-

B
Artikel
-code

AB
doelstellingcode

B
inhoudelijk
structuur
-element

2
kredietsoort

2
kredietsoort

VOORBEELD BEGROTINGSARTIKEL BA2018
DB0
1
DD
A
entiteit - Begrotings- programminister
afdeling
ma
(code
ORAFIN)

-

WT
ESRaggregaat

WT
ESRaggregaat

Om de inhoudelijke structuurelementen te integreren in het begrotingsartikel is er voor gekozen om via de doelstellingencode, de laatste
twee letters voor het ESR-aggregaat, een extra niveau te creëren. De eerste letter van de doelstellingencode verwijst naar het
inhoudelijke structuurelement en de tweede letter is een artikelcode waarmee het ISE verder wordt onderverdeeld.

De invoering van prestatiebegroting heeft niet enkel een impact op de programmastructuur, maar ook op artikelstructuur. Binnen de
programma’s worden de artikels verder opgedeeld per inhoudelijk structuurelement, waardoor er een conversie moest gebeuren van de
huidige artikels naar een set van nieuwe artikels. Het inhoudelijk structuurelement is een bijkomende indeling van de begroting.

3. CONVERSIETABEL PER BEGROTINGSARTIKEL
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DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN
PROGRAMMA DD – CONTROLE OP HANDEL IN STRATEGISCHE GOEDEREN
B

INTERNATIONALE
VERTEGENWOORDIGING

BELANGENBEHARTIGING

EN

Dit is de kerntaak van elk ministerie van buitenlandse zaken. Dit
structuurelement bevat ook de diplomatieke vertegenwoordiging (Algemene
Afvaardigingen van de Vlaamse Regering).
C

REPUTATIEMANAGEMENT

Het Departement Buitenlandse Zaken heeft een coördinerende taak binnen de
Vlaamse overheid op het vlak van internationaal reputatiemanagement. Coherent
reputatiemanagement draagt functioneel bij tot het bereiken van de
(internationale) beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering.
D

CONTROLE OP HANDEL IN STRATEGISCHE GOEDEREN

Conform de respectievelijke wetgeving toezicht houden op de invoer, doorvoer en
uitvoer van strategische goederen.
PROGRAMMA DE – BESTRIJDING VAN ARMOEDE IN AL HAAR DIMENSIES
OP INTERNATIONAAL VLAK
E

BESTRIJDING VAN ARMOEDE
INTERNATIONAAL VLAK

IN

AL

HAAR

DIMENSIES

OP

Alle activiteiten met betrekking tot de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking en
humanitaire
bijstand
in
uitvoering
van
het
Kaderdecreet
inzake
Ontwikkelingssamenwerking.
PROGRAMMA
DF
–
INTERNATIONALE
BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGING
F

ECONOMISCHE

INTERNATIONALE ECONOMISCHE BELANGENBEHARTIGING EN
VERTEGENWOORDIGING

Ingevolge een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de
gewesten wordt jaarlijks een financiële bijdrage gegeven aan het (federale)
Agentschap voor Buitenlandse Handel.
G

FINANCIËLE HEFBOMEN VOOR INTERNATIONALISERING VAN DE
VLAAMSE ECONOMIE

Deze financiële hefbomen zijn ondersteunend 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.

V laams Par le m e n t

13 (2018-2019) – Nr. 2-D
H

PARTNERSCHAPPEN VOOR
VLAAMSE ECONOMIE

9
INTERNATIONALISERING

VAN

DE

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.
PROGRAMMA
DG
–
FINANCIËLE
HEFBOMEN
INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE
I

VOOR

VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN ALS
TOERISTISCHE TOPBESTEMMING

Tegen 2020 wil Toerisme Vlaanderen samen met de toeristische actoren het
toerisme in en naar Vlaanderen-Brussel op een duurzame manier ontwikkelen tot
een economische groeimotor. Op die manier realiseren we meer rendement,
tewerkstelling en welzijn.

V l a a m s Par l e m e nt
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DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de
beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en
betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde
beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde
betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen
die opgenomen zijn in deel 4.3 van de algemene toelichting.
1. Beleidskredieten
De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten
van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het
beleidsdomein samen te tellen.
Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.
Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)
Internationaal Vlaanderen
Vastleggingskredieten (VAK)
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)
Voorziene aanwending van overgedragen VAK voorgaande jaren
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring &
correcties
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)

BO 2019
+
+
+

149.787
263
0

-

607
0

=

104.691
44.752

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend.
Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen
met zowel
beleids– als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de
eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de
gebruikelijke correcties maakt (zie deel 4.2 van de algemene toelichting). Bij de
tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten,
waarna het verschil tussen vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet van de
toelage die deze instelling ontvangt, wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen
wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien
opgebouwde begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.
De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein
wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

V laams Par le m e n t
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Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)
Buitenlandse Zaken
Instellingen met beleids- en betaalkredieten
Gesplitste vastleggingskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

BO 2019
+

49.480

-

5
0

-

200
0
49.275

+

81.305

-

1.608
0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren
instellingen
Interne verrichtingen

-

5
5.935

Verschil tussen VAK-toelage en VEK-toelage en
beleidsintering
SUBTOTAAL (3)

+
=

1.750
75.507

TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)

=

124.782

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren
instellingen
Interne verrichtingen
SUBTOTAAL (2)
Instellingen met enkel betaalkredieten
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en
de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten
van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.
Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)
Internationaal Vlaanderen
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)

=

BO 2019
169.534

V l a a m s Par l e m e nt
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2. Betaalkredieten
Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde
methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer
gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet
rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.
Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)
Internationaal Vlaanderen
Vereffeningskredieten (VEK)
Variabele kredieten (VRK)
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring &
correcties
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)

+
+

BO 2019
170.766
343

-

607
0

=

125.425
45.077

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)
Buitenlandse Zaken
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

BO 2019
+

186.944

-

1.613
0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren
instellingen
Interne verrichtingen
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)

=

1.705
38.974
144.652

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)
Internationaal Vlaanderen
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)

=

BO 2019
189.729

V laams Par le m e n t
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S
PROGRAMMA DA – DB0 - DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

50

173

0

0

30

0

50

203

0

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

Bijstelling BO 2019

VAK
13.618
1.339

VEK
13.531
1.284

VRK
173
30

BO 2019

14.957

14.815

203

BA 2018

PROGRAMMA DD – BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN
VAN VLAANDEREN
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BA 2018

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

10

5

0

Bijstelling BO 2019

341

0

0

BO 2019

351

5

0

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

Bijstelling BO 2019

VAK
9.576
- 1.587

VEK
9.576
- 1.509

VRK
5
0

BO 2019

7.989

8.067

5

BA 2018

V l a a m s Par l e m e nt
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PROGRAMMA DE – BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE
WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2018

0

55

0

Bijstelling BO 2019

0

0

0

BO 2019

0

55

0

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

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

VAK
23.626

VEK
23.778

VRK
55

- 530

- 558

0

23.096

23.220

55

PROGRAMMA DF – INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE
ECONOMIE
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2018

5

0

0

Bijstelling BO 2019

0

0

0

BO 2019

5

0

0

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

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

V laams Par le m e n t

VAK
55.409

VEK
53.657

VRK
0

1.060

1.062

0

56.469

54.719

0
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PROGRAMMA DG – DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN
VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2018

0

0

0

Bijstelling BO 2019

0

0

0

BO 2019

0

0

0

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

BA 2018

VAK
52.078

VEK
69.539

VRK
80

Bijstelling BO 2019

- 4.802

406

0

BO 2019

47.276

69.945

80

V l a a m s Par l e m e nt
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DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN
A. DEPARTEMENT EN IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL.
DAB’s)
DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN
Het Departement Buitenlandse Zaken 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 en de
controle over de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en andere strategische
goederen vanuit Vlaanderen.
1. ONTVANGSTENARTIKELEN
1.1. PROGRAMMA DA - APPARAATSKREDIETEN
1.1.1. DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN
DB0-9DAXAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor diverse andere ontvangsten met
betrekking tot de bestaansmiddelen, bijvoorbeeld voor vorderingen van
rechtsplegingsvergoedingen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

50

0

0

0

0

0

50

0

0

Bijstelling BO 2019
BO 2019

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De raming van de ontvangsten op jaarbasis blijft ongewijzigd. Het bedrag is
gebaseerd op de ontvangsten van de voorgaande jaren.
DB0-9DAXTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor alle terugvorderingen van wedden en de
daarmee samenhangende vergoedingen of kosten m.b.t. personeelsleden van het

V laams Par le m e n t
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Departement Buitenlandse Zaken die ten laste genomen worden door andere
overheden of vakorganisaties en vormt de ontvangstenzijde van het ‘salarisfonds’
(fonds Personeelsleden verlof met opdracht, artikel 33, decreet van 6 juli 2001
houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001).
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het uitgavenartikel DB0-1DAX4ZZ-LO.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2018

0

173

0

Bijstelling BO 2019

0

30

0

BO 2019

0

203

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Bij de begrotingsaanpassing 2018 werd de toegewezen ontvangst verhoogd met
90.000 euro omdat vanaf 1/04/2018 de wedde en ermee samenhangende
vergoedingen of kosten van een bijkomend personeelslid teruggevorderd worden.
Vanaf 2019 wordt de wedde e.d. voor een volledig jaar teruggevorderd. De
toegewezen ontvangst wordt daarom bijkomend verhoogd met 30.000 euro.
1.2. PROGRAMMA DD – BEHARTIGING
BELANGEN VAN VLAANDEREN
1.2.1.
INTERNATIONALE
VERTEGENWOORDIGING

VAN

DE

INTERNATIONALE

BELANGENBEHARTIGING

EN

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 en de adjunct Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering in
Maputo en Lilongwe.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

10

0

0

Bijstelling BO 2019

341

0

0

BO 2019

351

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In 2019 vindt een rotatie plaats van de Algemeen Afgevaardigden van de
Vlaamse Regering (AAVRs) (cf. mededeling VR 2018 3003 MED.0128/1
‘Diplomatieke beweging 2019’ en mededeling VR 2018 0709 MED.0342/1
‘Diplomatieke beweging 2019 – wijziging’). De meeste Algemeen Afgevaardigden
veranderen op dat ogenblik van standplaats.
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Op elk van deze standplaatsen moeten de betrokken AAVRs in 2019 het eerder
aan hen gestorte permanente voorschot terugstorten aan het hoofdbestuur. Het
totaal wordt geraamd op 351.000 euro. Voor verschillende posten moet wel
rekening gehouden worden met wisselkoersverschillen, waardoor het uiteindelijke
bedrag in euro kan verschillen van de raming.

DB0-9DDAABD-OW – INTERNATIONALE BELANGENBEHARTIGING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel kunnen terugstortingen worden aangerekend van te veel of ten
onrechte toegekende subsidies of andere uitgaven die initieel door het
Departement Buitenlandse Zaken werden aangerekend en uitbetaald op een
begrotingsartikel van het uitgavenprogramma DD.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2018

0

0

0

Bijstelling BO 2019

0

0

0

BO 2019

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er worden geen ontvangsten geraamd.
DB0-9DDXABF-OW – BUITENLANDS BELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor diverse andere ontvangsten met
betrekking tot het buitenlands beleid.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2018
Bijstelling BO 2019

0
0

0
0

0
0

BO 2019

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er worden geen ontvangsten geraamd.
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1.2.2. CONTROLE OP HANDEL IN STRATEGISCHE GOEDEREN
DB0-9DDATDA-OW – DE UITVOERING VAN HET BELEID EN HET DECREET
ROND WAPENHANDEL
Korte inhoud begrotingsartikel:
In 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’ (het ‘Wapenhandeldecreet’) kan het
Departement Buitenlandse Zaken overgaan tot het opleggen van een
administratieve geldboete. Om tot invordering over te gaan heeft het
departement een overeenkomst gesloten met het IVA Vlaamse Belastingdienst.
Dit
begrotingsartikel
vormt
de
ontvangstenzijde
van
het
Fonds
Wapenhandelgerelateerde Boeten, opgericht krachtens artikel 19 van het decreet
van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2014 en nu geregeld door artikel 48/1 van het Wapenhandeldecreet van 15 juni
2012, en is gelinkt aan het uitgavenartikel DB0-1DDA4DA-WT.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2018
Bijstelling BO 2019

0
0

5
0

0
0

BO 2019

0

5

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De geraamde ontvangsten blijven ongewijzigd.
1.3. PROGRAMMA DE – BESTRIJDIGING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE
IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF
1.3.1. BESTRIJDING VAN
INTERNATIONAAL VLAK

ARMOEDE

IN

AL

HAAR

DIMENSIES

OP

DB0-9DEATED-OW – ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE
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 - decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de
aanpassing van de begroting 2013, artikel 28).
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;
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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 DB0-1DEA4ED-WT.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2018

0

55

0

Bijstelling BO 2019

0

0

0

BO 2019

0

55

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De raming van ontvangsten blijft ongewijzigd. Het bedrag is gebaseerd op de
ontvangsten van de voorgaande jaren.
1.4. PROGRAMMA DF – INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE
ECONOMIE
1.4.1. FINANCIËLE HEFBOMEN VOOR INTERNATIONALISERING VAN DE
VLAAMSE ECONOMIE
DB0-9DFAAGY-OI – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL
ONDERNEMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanaf 2012 beheert het FIT (Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen) volledig autonoom de aanwending van vastleggingskredieten (VAK)
(voordien de vastleggingsmachtigingen (MAC)) en vereffeningskredieten (VEK)
(voordien de correlatieve kredieten) met het oog op het toekennen van subsidies
en financiële tegemoetkoming op diverse exportdomeinen.
Eventuele terugbetalingen van subsidies gebeuren vanaf 2012 dan ook
rechtstreeks aan het FIT en komen derhalve niet meer in de Algemene
Middelenbegroting.
In uitzonderlijk omstandigheden kan het FIT nog stortingen ontvangen van
renteloze leningen die toegekend werden in de periode 1970 tot en met 2000 aan
kmo’s ter bevordering van de export. Deze stortingen dienen in voorkomend
geval toch nog te worden doorgestort in de Algemene Middelenbegroting.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

5

0

0

BA 2018
Bijstelling BO 2019

0

0

0

BO 2019

5

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het geraamde bedrag aan ontvangsten blijft ongewijzigd. Het bedrag is
gebaseerd op de ontvangsten van de voorgaande jaren.
1.5. PROGRAMMA DG – DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE
VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING
1.5.1. VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN ALS
TOERISTISCHE TOPBESTEMMING
DB0-9DGFTIC-OW – UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET
KADER VAN DE TOERISTISCHE VERGUNNINGENDECRETEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
In uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies
kon het Departement Buitenlandse Zaken overgaan tot het opleggen van een
administratieve geldboete van 250 tot 25.000 euro.
Om tot invordering over te gaan van de reeds opgelegde boeten heeft het
departement een overeenkomst gesloten met het IVA Vlaamse Belastingdienst.
Dit begrotingsartikel vormt de ontvangstenzijde van het Fonds Administratieve
Toeristische Boeten, opgericht krachtens artikel 57 van het decreet van 21
december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013.
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het uitgavenartikel DBO-1DGF4IC-WT.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

0

0

0

Bijstelling BO 2019

0

0

0

BO 2019

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies werd op 1 april
2017 opgeheven. Er worden geen ontvangsten voorzien omdat er geen nieuwe
vorderingen meer opgesteld worden.

V l a a m s Par l e m e nt

13 (2018-2019) – Nr. 2-D

22
2. UITGAVENARTIKELEN
2.1. PROGRAMMA DA – APPARAATSKREDIETEN
2.1.1. DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN
DB0-1DAA2ZZ-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 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
0
0
282
0

VEK
0
0
232
0

VRK
0

282

232

0

BO 2019

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van DB0-1DDA2BA-WT
TOTAAL

VAK
282
282

VEK
232
232

(duizend euro)

VRK
0
0

Er wordt 282.000 euro VAK en 232.000 euro VEK gecompenseerd van DB01DDA2BA-WT - Buitenlandse zendingen minister-president. Conform de
omzendbrief begrotingsinstructies begrotingsopmaak 2019 zijn dienstreizen en
buitenlandse zendingen van ministers en leden van het kabinet nu
‘apparaatsuitgaven’. De kredieten (VAK en VEK) worden overgeheveld van DB01DDA2BA-WT (beleid) naar het nieuwe begrotingsartikel DB0-1DAA2ZZ-WT
(apparaat). De onder DB0-1DDA2BA-WT resterende 50.000 euro dient om het
encours 2018 te vereffenen. Dit bedrag wordt nog geactualiseerd bij BA2019 in
functie van het resultaat 2018. In 2020 wordt dit ‘achterblijvend’
vereffeningskrediet
dan
nog
bijkomend
toegevoegd
aan
onderhavig
apparaatskrediet.
DB0-1DAF2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor de buitenlandse
zendingen, ondernomen door de minister van toerisme, de leden van zijn kabinet
en derden in zijn opdracht.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
0
0
40
0

VEK
0
0
35
0

VRK
0

40

35

0

BO 2019

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van DB0-1DGF2IA-WT
TOTAAL

VAK
40
40

VEK
35
35

(duizend euro)

VRK
0
0

Er wordt 40.000 euro VAK en 35.000 euro VEK gecompenseerd van DB01DGF2IA-WT Buitenlandse zendingen minister van toerisme. Conform de
omzendbrief begrotingsinstructies begrotingsopmaak 2019 zijn dienstreizen en
buitenlandse zendingen van ministers en kabinet apparaatskredieten. De
kredieten (VAK en VEK) worden overgeheveld van DB0-1DGF2IA-WT (beleid)
naar het nieuwe begrotingsartikel DB0-1DAF2ZZ-WT (apparaat). De onder DB01DGF2IA-WT resterende 5.000 euro VEK dient om het encours 2018 te
vereffenen. Dit bedrag wordt nog geactualiseerd bij BA2019 in functie van het
resultaat 2018. In 2020 wordt dit ‘achterblijvend’ vereffeningskrediet dan nog
bijkomend toegevoegd aan het apparaatskrediet.
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 en
betaald.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
10.576
211
223
- 199

VEK
10.576
211
223
- 199

VRK
0

10.811

10.811

0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van DB0-1DDA2BE-WT
Van DB0-1DAX2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
200
23
223

VEK
200
23
223

(duizend euro)

VRK
0
0
0

V l a a m s Par l e m e nt

13 (2018-2019) – Nr. 2-D

24
-

Er wordt 200.000 euro VAK en VEK gecompenseerd van DB0-1DDA2BE-WT
voor de oprichting van de nieuwe Algemene Afvaardiging van de Vlaamse
Regering in Rome; cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 7 oktober
2016 (VR PV 2016/41 – punt 0026 – document VR 2016 0710 DOC.1067).

-

Er wordt 23.000 euro VAK en VEK van de ICT-kredieten (DB0-1DAX2ZZ-WT)
gecompenseerd voor de forfaitaire vergoeding voor telewerk die via Vlimpers
(het loonsysteem) aan de personeelsleden betaald zal worden (en voordien
op de ICT-kredieten werd aangerekend).
Andere bijstellingen
Personeelsbesparingen
Gedeeltelijke terugdraai
kredieten voor Brexit
personeel
Bijkomende kredieten
voor Brexit personeel
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
-214
-135

VEK
-214
-135

VRK
0
0

150

150

0

-199

-199

0

-

In uitvoering van de opstap 2019 van de door de Vlaamse Regering besliste
generieke personeelsbesparingen worden het VAK en VEK verminderd met
214.000 euro.

-

Bij begrotingsaanpassing 2017 werd er 180.000 euro VEK en VAK toegekend
voor de aanwerving van 3 tijdelijke personeelsleden ter ondersteuning van de
Brexit onderhandelingen. Conform de beslissing van de Vlaamse Regering van
16 juni 2017 (VR PV 2017/24 – punt 0002 – document VR 2017 1606
DOC.0575) geldt deze tijdelijke werving voor de periode 2017 tot maart
2019. De loonkredieten worden daarom met 135.000 euro verminderd (=3/4
van 180.000 euro) in 2019.

-

De ontwikkelingen in het Brexit dossier, met een transitieperiode die loopt tot
eind 2019, maken dat de Brexit onderhandelingen nog niet ten einde zullen
zijn op 31/03/2019. Daarom kent de Vlaamse Regering bij begrotingsopmaak
2019 opnieuw middelen toe aan het departement zodat het Brexit dossier
verder opgevolgd kan worden in 2019 en 2020. In 2019 wordt 150.000 euro
VAK en VEK toegevoegd aan de loonkredieten voor de periode 31/03/2019 tot
31/12/2019 (netto beleidsruimte). Voor het volledige jaar 2020 wordt
180.000 euro toegekend.

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. 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.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
3.042
0
1.082
- 300

VEK
2.955
0
1.082
- 300

VRK
0

3.824

3.737

0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van DB0-1DDA2BE-WT
Van DB0-1DDA2BD-WT
Van DB0-1DDA2BB-WT
Naar DB0-1DAX2ZZ-LO
TOTAAL

VAK
175
40
890
-23
1.082

VEK
175
40
890
-23
1.082

(duizend euro)

VRK
0
0
0
0
0

-

Er wordt 175.000 euro VAK en VEK gecompenseerd van DB0-1DDA2BE-WT
voor de oprichting van de nieuwe Algemene Afvaardiging van de Vlaamse
Regering in Rome; cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 7 oktober
2016 (VR PV 2016/41 – punt 0026 – document VR 2016 0710 DOC.1067).

-

Samenhangend wordt er 40.000 euro VAK en VEK gecompenseerd van DB01DDA2BD-WT voor de oprichting van de nieuwe Algemene Afvaardiging van
de Vlaamse Regering in Rome.

-

Er wordt 890.000 euro VAK en VEK gecompenseerd van DB0-1DDA2BB-WT.
Conform de instructies voor de begrotingsopmaak 2019 worden de middelen
voor de financiering van de huur(gerelateerde) en logistieke werkingskosten
van de Algemene Afvaardigingen van de Vlaamse Regering overgedragen
naar het begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-WT (805.000 euro). Concreet gaat
het om kosten met betrekking tot energie, schoonmaak van de gebouwen,
huur(bijdragen), communicatiekosten, zendingskredieten, enz. Bij deze
overdracht horen ook de middelen voor de aankoop en de (eventuele)
vervanging
op
verschillende
standplaatsen
van
meubilair
en
buroticamateriaal.
Er wordt daarnaast ook 85.000 euro overgeheveld voor analoge uitgaven
voortvloeiende uit de oprichting van de nieuwe Algemene Afvaardiging van de
Vlaamse Regering te Rome.

-

Er wordt 23.000 euro gecompenseerd naar DB0-1DAX2ZZ-LO omdat de
forfaitaire vergoeding voor telewerk vanaf nu via Vlimpers (het loonsysteem)
betaald zal worden.
Andere bijstellingen
Digitalisering vergunning
wapenhandeldossiers
(terugdraai BO2018)
Digitalisering vergunning
wapenhandeldossiers
(bijkomend krediet
BO2019)
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
-500

VEK
-500

VRK
0

200

200

0

-300

-300

0
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-

Bij begrotingsopmaak 2018 werd er eenmalig 500.000 euro VAK en VEK
toegevoegd aan de werkingsmiddelen van het departement voor de
ontwikkeling van de digitalisering van de vergunningen voor wapenhandel. Bij
begrotingsopmaak 2019 worden deze éénmalige middelen terug in mindering
gebracht.

-

Om de IT-toepassing voor de digitalisering van de vergunningen voor
wapenhandel volledig te kunnen ontwikkelen tegen eind 2020 kent de
Vlaamse Regering nieuwe kredieten toe aan het departement. De
werkingskredieten worden daarvoor in 2019 verhoogd met 200.000 euro VAK
en VEK (netto beleidsruimte); in 2020 blijft hiervan nog 100.000 euro VAK en
VEK beschikbaar voor de laatste afwerking (100.000 euro valt dus weg). In
2021 valt ook die laatste 100.000 euro VAK en VEK dan weg.

DB0-1DAX4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de betaling van
wedden en weddentoelagen van personeelsleden die worden aangeworven ter
vervanging van personeelsleden van het Departement Buitenlandse Zaken die
tewerkgesteld zijn bij andere overheden of vakorganisaties.
Cf. artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001: oprichting van het ‘fonds
personeelsleden met verlof voor opdracht’ (= salarisfonds): begrotingsfonds
opgericht voor de aanwending van de terugbetaling van salarissen van
personeelsleden binnen het Vlaams ministerie die ten laste genomen worden door
andere overheden of vakorganisaties.
Dit begrotingsartikel is het spiegelbeeld van ontvangstenartikel DB0-9DAXTZZOW.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
173

0

0

203

0
0
30

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Terugvordering wedde op
jaarbasis brengen
TOTAAL

VAK
0

VEK
0

0

0

(duizend euro)

VRK
30
30

Bij begrotingsaanpassing 2018 werd het variabel krediet verhoogd met 90.000
euro. Er moest een bijkomend personeelslid aangeworven worden ter vervanging
van een personeelslid dat elders tewerkgesteld wordt en waarvan de wedde en
de daarmee samenhangende vergoedingen of kosten teruggevorderd worden.
Vanaf 2019 is dit van toepassing voor een volledig jaar. Het variabel krediet
wordt daarom proportioneel verhoogd met 30.000 euro.
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2.2. PROGRAMMA DD – BEHARTIGING
BELANGEN VAN VLAANDEREN
2.2.1.
INTERNATIONALE
VERTEGENWOORDIGING

VAN

DE

INTERNATIONALE

BELANGENBEHARTIGING

EN

DB0-1DDA2BA-WT – BUITENLANDSE ZENDINGEN MINISTER-PRESIDENT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel werden 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 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
282
0
- 282
0

VEK
282
0
- 232
0

VRK
0

0

50

0

BO 2019

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar DB0-1DAA2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
-282
-282

VEK
-232
-232

(duizend euro)

VRK
0
0

Er wordt 282.000 euro VAK en 232.000 euro VEK gecompenseerd naar DB01DAA2ZZ-WT. Conform de omzendbrief begrotingsinstructies begrotingsopmaak
2019 zijn dienstreizen en buitenlandse zendingen van ministers en leden van het
kabinet nu ‘apparaatskredieten’. De kredieten (VAK en VEK) worden
overgeheveld van DB0-1DDA2BA-WT (beleid) naar het nieuwe begrotingsartikel
DB0-1DAA2ZZ-WT (apparaat).
De resterende 50.000 euro VEK dient om het openstaande encours eind 2018 te
vereffenen. Dit bedrag wordt nog geactualiseerd bij BA2019 in functie van het
resultaat 2018. In 2020 wordt dit ‘achterblijvend’ vereffeningskrediet dan nog
bijkomend toegevoegd aan het apparaatskrediet.
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
(AAVR) en een aantal adjunct Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse
Regering (aAAVR) (nl. de attachés Ontwikkelingssamenwerking) worden gespijsd
wanneer deze op een nieuwe post starten. Dit zijn de bestendige 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 AAVR (of aAAVR) allerlei
uitgaven, dient afrekeningsstaten in, op basis waarvan het Departement
Buitenlandse Zaken dan terugstortingen doet aan de AAVR (of aAAVR) en
waardoor zijn/haar fonds weer gespijsd wordt tot het oorspronkelijke bedrag.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
107
0
0
500

VEK
107
0
0
500

VRK
0

607

607

0

BO 2019

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Nieuw permanent
voorschot
TOTAAL

VAK
500

VEK
500

500

500

(duizend euro)

VRK
0
0

In 2019 vindt een rotatie plaats van de Algemeen Afgevaardigden van de
Vlaamse Regering (cf. mededeling VR 2018 3003 MED.0128/1 ‘Diplomatieke
beweging 2019’ en mededeling VR 2018 0709 MED.0342/1 ‘Diplomatieke
beweging 2019 – wijziging’). De meeste Algemeen Afgevaardigden veranderen
op dat ogenblik van standplaats.
Op elk van deze standplaatsen moet een nieuw permanent voorschot voorzien
worden voor de Algemeen Afgevaardigde die daar de functie opneemt. Er wordt
in totaal 500.000 euro VAK en VEK voorzien.
Het behoud van het bufferbedrag van 107.000 euro blijft noodzakelijk om het
eventuele vertrekken van personeelsleden op te vangen en nieuwe permanente
voorschotten op te zetten.
Deze verhoging wordt niet budgettair gecompenseerd, maar heeft ook geen
effect op het ESR-vorderingensaldo omdat het louter gaat om een ‘cashvoorschot’ op ‘toekomstige’ uitgaven die na hun afrekening boekhoudkundig op
andere uitgavenartikelen worden aangerekend en daar dan wel ESR-matig
meetellen.
Deze permanente voorschotten worden tot slot teruggevorderd van de Algemeen
Afgevaardigden op het ogenblik dat zij van post veranderen (vijfjaarlijks). Zo
zullen dus ook de kredieten, die bij de vorige rotatie in 2014 aan de Algemeen
Afgevaardigden ter beschikking zijn gesteld, terugvloeien naar de algemene
middelenbegroting (cfr. ontvangstenartikel DB0-9DDAABB-OP). Hetzelfde zal
gebeuren bij een volgende rotatie na vijf jaar.
DB0-1DDA2BB-WT – AFVAARDIGINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel heeft betrekking op de initiatieven van de Algemene Afgevaardigden
van de Vlaamse Regering of hun adjuncten ter uitvoering van de activiteiten en
projecten gekaderd binnen het jaarprogramma in hun ambtsgebied.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
2.287
0
- 890
0

VEK
2.287
0
- 890
0

VRK
0

1.397

1.397

0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar DB0-1DAX2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
-890
-890

VEK
-890
-890

(duizend euro)

VRK
0
0

Er wordt in totaal 890.000 euro VAK en VEK gecompenseerd naar DB0-1DAX2ZZWT:
- Conform de instructies voor de begrotingsopmaak 2019 worden de middelen
voor de huidige financiering van de huur(gerelateerde) en logistieke
werkingskosten van de Algemene Afvaardigingen van de Vlaamse Regering
(805.000 euro) nu boekhoudkundig gekwalificeerd als ‘apparaatsuitgaven’ en
daarom overgedragen naar het ‘apparaats’-begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZWT. Concreet gaat het om kosten met betrekking tot energie, schoonmaak
van de gebouwen, huur(bijdragen), communicatiekosten, zendingskredieten,
enz. Bij deze overdracht horen ook de middelen voor de aankoop en de
(eventuele) vervanging op verschillende standplaatsen van meubilair en
buroticamateriaal.
- Aanvullend wordt er nog 85.000 euro overgeheveld voor analoge uitgaven
voortvloeiend uit de opening van de nieuwe Algemene Afvaardiging van de
Vlaamse Regering te Rome.
DB0-1DDA2BC-WT – BUITENLANDS BELEID M.B.T. MULTILATERALE
ORGANISATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor uitgaven inzake het buitenlands
beleid binnen een multilateraal kader. Onder meer financiert de Vlaamse
overheid beurtelings de Vlaamse trustfondsen bij de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) en UNESCO. In 2019 is UNESCO aan de beurt (900.000
euro). Daarnaast wordt gepoogd om alternerend projecten bij de Raad van
Europa en de OESO te financieren, organisaties waarbij de Algemeen
Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de multilaterale instellingen in Parijs
en Straatsburg ook geaccrediteerd is.
Verder wordt ingezet op de ondersteuning van instellingen die de VN-activiteiten
in Vlaanderen promoten. Via steun aan de Vlaamse Unesco Commissie (VUC)
(55.000 euro) wordt ook het middenveld betrokken bij de werking van UNESCO.
Dit gebeurt door het organiseren van evenementen en bekendmaking bij een
ruimer publiek van de doelstellingen en programma’s van de organisatie.
Een belangrijke component van de invulling van het buitenlands beleid m.b.t.
multilaterale instellingen omvat de financiering van de jongerenstages bij
multilaterale organisaties. In de beleidsnota kondigt de minister-president aan
om “Vlaamse jongeren te stimuleren om deel te nemen aan stages bij voor ons
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relevante multilaterale organisaties, ook om op termijn daarin een sterkere
Vlaamse aanwezigheid mogelijk te maken.” Het stagefinancieringsprogramma
(450.000 euro) beoogt bij te dragen tot de wereldwijde verspreiding van de
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK

VEK

VRK

1.581

1.581

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.581

1.581

0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er worden geen wijzigingen doorgevoerd bij begrotingsopmaak.
DB0-1DDA2BD-WT – INTERNATIONALE BELANGENBEHARTIGING
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend om afspraken met
buitenlandse overheden te honoreren. Voorbeelden zijn de participatie van de
Vlaamse Regering in twee EGTS-samenwerkingsverbanden (120.400 euro) en de
ondersteuning van de Vlaamse coördinator (de provinciegouverneur) voor de
samenwerking met Noord-Frankrijk (75.000 euro), de ondersteuning van
initiatieven op het vlak van academische, culturele en economische diplomatie en
projecten gericht op de mensenrechtenproblematiek en democratisering.
Daarnaast worden deze middelen aangewend om de lidmaatschapsbijdragen
binnen verschillende organisaties te financieren, alsook de ondersteuning van
bepaalde activiteiten in samenwerking met de expat- en diplomatieke
gemeenschap.
Tenslotte worden ook de subsidies aan het Arts Flanders Japan, Osaka (400.000
euro, conform VR 2016 0710 DOC.1076/1) en Vlamingen in de Wereld (264.000
euro) aangerekend op dit begrotingsartikel.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019
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VAK
3.263
0
- 40
- 500

VEK
3.223
0
- 40
- 500

VRK
0

2.723

2.683

0

0
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar DB0-1DAX2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
-40
-40

VEK
-40
-40

(duizend euro)

VRK
0
0

Er wordt 40.000 euro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel DB01DAX2ZZ-WT voor de opening van de nieuwe Algemene Afvaardiging van de
Vlaamse Regering in Rome.
Andere bijstellingen
Terugdraai eenmalige
bijstelling culturele
diplomatie
TOTAAL

VAK
-500

VEK
-500

-500

-500

(duizend euro)

VRK
0
0

Bij de begrotingsaanpassing 2018 werd eenmalig 500.000 euro extra toegekend
voor een impuls ‘culturele diplomatie’. Bij de begrotingsopmaak 2019 worden
deze kredieten terug in mindering gebracht.
DB0-1DDA2BE-WT – HERDENKING VAN WERELDOORLOG I
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden allerlei uitgaven, werkingskosten en subsidies
voorzien in het kader van de uitvoering van het herdenkingsproject ‘100 jaar
Groote Oorlog (2014-2018)’.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
375
0
- 375
0

VEK
415
0
- 347
0

VRK
0

0

68

0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar DB0-1DAX2ZZ-WT
Naar DB0-1DAX2ZZ-LO
Van DB0-1DEA2EB-WT
TOTAAL
-

VAK
-175
-200
0
-375

VEK
-175
-200
+28
-347

(duizend euro)

VRK
0
0
0
0

De Vlaamse Regering besliste op 7 oktober 2016 (VR PV 2016/41 – punt 0026
– VR 2016 0710 DOC.1067) om een nieuwe Algemene Afvaardiging van de
Vlaamse Regering te openen te Rome. Deze nieuwe post wordt deels
gefinancierd met de middelen die vrijkomen naar aanleiding van het einde
van het project ‘Herdenking van de Eerste Wereldoorlog’. Daarom wordt bij
begrotingsopmaak 2019 375.000 euro VAK en VEK overgeheveld naar de
apparaatskredieten.
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Er wordt 175.000 euro VAK en VEK gecompenseerd naar DB0-1DAX2ZZ-WT
(apparaat-werking) en 200.000 euro VAK en VEK naar DB0-1DAX2ZZ-LO
(apparaat-loon).
-

Er wordt 28.000 euro VEK gecompenseerd van DB0-1DEA2EB-WT voor de
laatste vereffening van subsidies WO I die nog in 2017 en 2018 toegekend
werden.

DB0-1DDA2BY-IS – VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit
begrotingsartikel
omvat
de
subsidie
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
1.106
0
0
0

VEK
1.106
0
0
0

VRK
0

1.106

1.106

0

0
0
0

Het bedrag van de toegekende subsidie blijft ongewijzigd. Voor de inhoudelijke
toelichting bij de begroting van VLEVA wordt verwezen naar de toelichting bij de
begroting van VLEVA.
2.2.2. REPUTATIEMANAGEMENT
DB0-1DDA2CA-WT – INTERNATIONALE COMMUNICATIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ingezet voor de externe
communicatie richting de stakeholders van het Vlaams buitenlands beleid. Een
belangrijk onderdeel vormt het digitaal nieuwskanaal ‘Flanders Today’, maar ook
andere on- en offline publicaties, brochures en allerhande promotiemateriaal
worden met deze middelen gefinancierd.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
260
0
0
0

VEK
260
0
0
0

VRK
0

260

260

0

BO 2019

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
De kredieten wijzigen niet.
DB0-1DDA2CB-WT – PROTOCOL EN ONTVANGSTEN
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
315
0
0
0

VEK
315
0
0
0

VRK
0

315

315

0

BO 2019

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
De kredieten wijzigen niet.
2.2.3. CONTROLE OP HANDEL IN STRATEGISCHE GOEDEREN
DB0-1DDA4DA-WT – DE UITVOERING VAN HET BELEID EN HET DECREET
ROND WAPENHANDEL
Korte inhoud begrotingsartikel:
In 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’ (het ‘Wapenhandeldecreet’) kan het
Departement Buitenlandse Zaken overgaan tot het opleggen van een
administratieve geldboete. Om tot invordering over te gaan heeft het
departement een overeenkomst gesloten met het IVA Vlaamse Belastingdienst.
Dit
uitgavenartikel
vormt
de
uitgavenzijde
van
het
Fonds
Wapenhandelgerelateerde Boeten, opgericht krachtens artikel 19 van het decreet
van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
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2014 en nu geregeld door artikel 48/1 van het Wapenhandeldecreet van 15 juni
2012, en is gelinkt aan het ontvangstenartikel artikel DB0-9DDATDA-OW.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
5

0

0

5

BO 2019

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
De raming van de uitgaven blijft ongewijzigd en afgestemd op de raming van de
ontvangsten.
2.3. PROGRAMMA DE – BESTRIJDING VAN ARMOEDE IN AL HAAR
DIMENSIES OP INTERNATIONAAL VLAK
2.3.1. BESTRIJDING VAN
INTERNATIONAAL VLAK

ARMOEDE

IN

AL

HAAR

DIMENSIES

OP

DB0-1DEA2EA-WT – VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN
ONTWIKKELING
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen ingeschreven onder dit begrotingsartikel zijn bedoeld voor de
samenwerking in en met de regio’s en landen in ontwikkeling.
In hoofdzaak gaan de middelen voorzien op dit begrotingsartikel naar
programma’s en projecten in de prioritaire partnerlanden en de ruimere regio
zuidelijk Afrika.
Subsidies die in het kader van dit begrotingsartikel worden toegekend kunnen
zowel binnen- als buitenlandse begunstigden hebben.
Zuid-Afrika
De huidige strategienota loopt over de periode 2017-2021 en focust op klimaat
en groene economie. Het totale engagement van de Vlaamse Regering bedraagt
25 miljoen euro over een periode van vijf jaar, of ongeveer 5 miljoen per jaar.
Mozambique
De huidige strategienota loopt over de periode 2016-2020. De focus ligt op
gezondheid en er gaat specifieke aandacht naar adolescente meisjes. Er wordt
gestreefd naar samenwerking en complementariteit met andere aanwezige
donoren en ingezet op een bredere portefeuille aan uitvoeringsmodaliteiten. Het
totale engagement van de Vlaamse Regering bedraagt 25 miljoen euro over een
periode van vijf jaren, of ongeveer 5 miljoen euro per jaar.
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Malawi
De huidige strategienota loopt over de periode 2014-2018, met focus op de
sector landbouw en voedselzekerheid. Het totale engagement van de Vlaamse
Regering bedraagt 25 miljoen euro over een periode van vijf jaar, of ongeveer 5
miljoen per jaar. In 2018 onderhandelen Vlaanderen en Malawi over een nieuwe
strategienota voor de periode 2019-2023.
Vlaanderen werkt voor de uitvoering van het samenwerkingsprogramma samen
met verschillende actoren. Zowel multilaterale, bilaterale als indirecte kanalen
komen in aanmerking.
Flankerende initiatieven in de regio zuidelijk Afrika
Omdat een aantal uitdagingen niet stoppen aan de grenzen van onze drie
partnerlanden, draagt Vlaanderen ook bij tot regionaal of mondiaal georiënteerde
projecten en programma’s. Hiervoor kan worden samengewerkt met multilaterale
organisaties (waaronder VN-instellingen), ngo’s, universiteiten en hogescholen.
Het beleid van de Vlaamse Regering neemt als uitgangspunt de internationale
ontwikkelingsdoelstellingen overeengekomen in de schoot van de Verenigde
Naties (VN). Om de samenhang van dit beleid te bevorderen en omwille van
schaalvoordelen, werd naast een bilaterale pijler gericht op de doellanden ZuidAfrika, Mozambique en Malawi, ook budgettaire ruimte ontwikkeld voor steun aan
de initiatieven van de gespecialiseerde agentschappen en programma's van de
VN en andere organisaties.
Op internationaal vlak dient België haar verplichtingen na te komen om
voldoende inspanningen te leveren in het kader van klimaatverandering. Ook van
deelstaat Vlaanderen wordt verwacht om bij te dragen tot deze engagementen.
Alle bovenvermelde bedragen zijn indicatief en o.a. afhankelijk van de
goedkeuring van de ingediende projectdossiers en –budgetten. In functie van het
beschikbare budget kunnen andere subsidieaanvragen ook in overweging
genomen worden.
Verder worden de kredieten ingeschreven onder dit begrotingsartikel 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 verbonden aan oorlogen, hongersnood,
bevolkingsverplaatsingen, vluchtelingenstromen of epidemieën”. Ook voor
rampenparaatheid kan financiering worden voorzien.
Verder wordt in het kader van de samenwerking met de drie partnerlanden
regelmatig een beroep gedaan op externe deskundigheid; onafhankelijke experts
worden ingeschakeld voor projectidentificaties en -formuleringen, voor externe
evaluaties en auditen van lopende en afgelopen 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.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
20.829
0
0
- 550

VEK
20.763
0
0
- 550

VRK
0

20.279

20.213

0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Terugdraai
eenmalige
bijstelling
UNWRA
en
noodhulp
TOTAAL

VAK
-550

VEK
-550

-550

-550

(duizend euro)

VRK
0
0

Bij BA2018 is er eenmalig 500.000 euro bijkomend aan UNWRA en 50.000 euro
bijkomend aan noodhulp toegekend. Deze éénmalige bedragen worden nu terug
in mindering gebracht.
DB0-1DEA2EB-WT – VERANKEREN VAN DE INTERNATIONALE
ONTWIKKELINGSAGENDA IN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Elk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking vereist een voldoende sterk
maatschappelijk draagvlak. De middelen ingeschreven op dit begrotingsartikel
moeten hiertoe bijdragen. De Vlaamse overheid tracht dit draagvlak op
verschillende manieren te verbreden en verdiepen.
Er zijn vier actiedomeinen waarop actief aan het draagvlak gewerkt wordt: de
gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, de verankering van de internationale
ontwikkelingsagenda in Vlaanderen, de vierde pijler en de media.
Impulsbeleid
De Vlaamse Regering besliste in 2015 tot integratie van een aantal sectorale
financieringsstromen in het Gemeentefonds en dit vanaf 2016. De subsidie
ontwikkelingssamenwerking werd hierdoor ook gevat, behalve de subsidies aan
gemeenten uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die niet onder toepassing
van het planlastendecreet (decreet van 15 juli 2011, artikel 3) vallen.
Bijgevolg wordt in 2019 90.000 euro ingeschreven voor de twee gemeenten uit
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (Brussel en Sint-Joost-ten-Node) die een
subsidie toegekend kregen. Daarnaast worden ook initiatieven ter ondersteuning
van steden en gemeenten gefinancierd.
De verankering
Vlaanderen

van

de

internationale

ontwikkelingsagenda

in

In uitvoering van het kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking (decreet
van 22 juni 2007 kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking, artikel 17)
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wordt er om de twee jaar een oproep gelanceerd tot het indienen van projecten.
De eerstvolgende oproep is voorzien in 2020. In 2019 wordt financiering voorzien
voor meer structurele ondersteuning van een aantal actoren ter versterking van
het draagvlak.
Ondersteuning vierde pijler
Om de talrijke particuliere initiatieven van Vlamingen te ondersteunen en te
begeleiden is er in 2009 een steunpunt opgericht. Door middel van informatie,
advies, vormingen en ontmoetingen wil het steunpunt de kwaliteit van de
ontwikkelingsactiviteiten van deze doelgroep verbeteren en een bredere groep
burgers warm maken voor de Noord-Zuidproblematiek.
Media
De media spelen een belangrijke rol in de bewustmaking voor de NoordZuidontwikkeling. Toch besteden ze relatief weinig aandacht aan het Zuiden.
Daarom wil de Vlaamse Regering ondersteuning bieden aan media die permanent
bijdragen tot correcte, kwaliteitsvolle informatie en beeldvorming over de
mondiale actualiteit (IPS Vlaanderen en Wereldmediahuis).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
1.182
0
0
0

VEK
1.400
0
- 28
0

VRK
0

1.182

1.372

0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar DB0-1DDA2BE-WT
TOTAAL

VAK
0
0

(duizend euro)

VEK
-28
-28

VRK
0
0

Er wordt 28.000 euro VEK gecompenseerd naar DB0-1DDA2BE-WT voor het
vereffenen van de laatste dossiers in het kader van het project ‘Herdenking van
de Eerste Wereldoorlog’.
DB0-1DEA2EC-WT – INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het DAC-budget van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie (WSE) werd overgeheveld naar de functioneel bevoegde ministers.
Voor ontwikkelingssamenwerking betekent dit dat er 15 begunstigde organisaties
zijn voor de tewerkstelling van 25 voltijdse equivalenten.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
981
20
0
0

VEK
981
20
0
0

VRK
0

1.001

1.001

0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het budget neemt toe met 20.000 euro door indexatie.

DB0-1DEA4ED-WT – ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Fonds Ontwikkelingssamenwerking (opgericht als begrotingsfonds) werd
gecreëerd door invoering van artikel 22/2 in het decreet kaderdecreet van 22 juni
2007 inzake ontwikkelingssamenwerking (via het programmadecreet BA2013 decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing
van de begroting 2013, artikel 28).
Uitgaven uit dit fonds worden gebruikt voor het subsidiëren en het opvolgen en
begeleiden (via overheidsopdrachten) van projecten en programma’s die verband
houden met ontwikkelingssamenwerking. De aandacht gaat hierbij 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)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
55

0

0

55

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Deze raming blijft ongewijzigd.

V laams Par le m e n t

0
0
0

13 (2018-2019) – Nr. 2-D

39

DB0-1DEA2EX-IS – DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel wordt de jaarlijkse toelage aan de DAB Fonds Inclusieve
Financiering
aangerekend
(decreet
kaderdecreet
inzake
ontwikkelingssamenwerking van 22 juni 2007, artikel 18/4 – voordien DAB Fonds
Microfinanciering).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
247
0
0
0

VEK
247
0
0
0

VRK
0

247

247

0

BO 2019

0
0
0

Voor de inhoudelijke toelichting over de kredietevolutie wordt verwezen naar de
begroting van de DAB Fonds Inclusieve Financiering.

DB0-1DEA2EY-IS – VVOB
Korte inhoud begrotingsartikel:
Gezien de belangrijke vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid in de
bestuursorganen
van
de
vzw
VVOB
(Vlaamse
Vereniging
voor
Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand), is hieraan een nominatieve
financiering gekoppeld.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
387
0
0
0

VEK
387
0
0
0

VRK
0

387

387

0

0
0
0

Voor de inhoudelijke toelichting over de kredietevolutie wordt verwezen naar de
begroting van VVOB.
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2.4. PROGRAMMA DF – INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE
ECONOMIE
2.4.1. INTERNATIONALE ECONOMISCHE BELANGENBEHARTIGING EN
VERTEGENWOORDIGING
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)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
784
10
0
0

VEK
784
10
0
0

VRK
0

794

794

0

BO 2019

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Voor de toelage aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel wordt 791.000
euro ingeschreven, een verhoging met 10.000 euro door indexatie.
Het krediet dat ingeschreven wordt voor de
regeringscommissaris blijft ongewijzigd (3.000 euro).

vergoeding

van

de

2.4.2. FINANCIËLE HEFBOMEN VOOR INTERNATIONALISERING VAN DE
VLAAMSE ECONOMIE
DB0-1DFA2GY-IS – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL
ONDERNEMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de toelage voor de werking van het Vlaams
Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade FIT).
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
41.565
556
-2
246

VEK
41.565
556
-2
246

VRK
0

42.365

42.365

0

0
0
0

Voor de inhoudelijke toelichting over de kredietevolutie wordt verwezen naar de
begroting van FIT.
2.4.3. PARTNERSCHAPPEN
VLAAMSE ECONOMIE

VOOR

INTERNATIONALISERING

VAN

DE

DB0-1DFA5HY-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 (partnerships).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
13.060
0
0
250

VEK
11.308
0
0
252

VRK
0

13.310

11.560

0

0
0
0

Voor de inhoudelijke toelichting over de kredietevolutie wordt verwezen naar de
begroting van FIT.
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2.5. PROGRAMMA DG – DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE
VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING
2.5.1. VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN ALS
TOERISTISCHE TOPBESTEMMING
DB0-1DGF2IA-WT – BUITENLANDSE ZENDINGEN MINISTER VAN TOERISME
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor de buitenlandse
zendingen, ondernomen door de minister van toerisme, de leden van zijn kabinet
en derden in zijn opdracht.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
40
0
- 40
0

VEK
40
0
- 35
0

VRK
0

0

5

0

BO 2019

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar DB0-1DAF2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
-40
-40

VEK
-35
-35

(duizend euro)

VRK
0
0

Er wordt 40.000 euro VAK en 35.000 euro VEK gecompenseerd naar DB01DAF2ZZ-WT. Conform de omzendbrief begrotingsinstructies begrotingsopmaak
2019 zijn dienstreizen en buitenlandse zendingen van ministers en kabinet
apparaatskredieten. De kredieten (VAK en VEK) worden overgeheveld van DB01DGF2IA-WT (beleid) naar het nieuwe begrotingsartikel DB0-1DAF2ZZ-WT
(apparaat). Bij begrotingsopmaak 2020 wordt het resterende VEK overgeheveld.
De resterende 5.000 euro VEK dient om het encours 2018 te vereffenen. Dit
bedrag wordt nog geactualiseerd bij BA2019 in functie van het resultaat 2018. In
2020 wordt dit ‘achterblijvend’ vereffeningskrediet dan nog bijkomend
toegevoegd aan het apparaatskrediet.
DB0-1DGF2IB-WT – VEREFFENING VAN AFLOPENDE GEREGLEMENTEERDE
SUBSIDIES AAN DERDEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor de vereffening
van de engagementen die voor 2012 aangegaan werden door het Departement
Buitenlandse Zaken in het kader van het Kunststedenactieplan, de ondersteuning
van evenementen met internationale uitstraling en de uitvoering van het derde
kustactieplan en het impulsprogramma Vlaamse kust.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
0
0
0
0

VEK
265
0
0
- 85

VRK
0

0

180

0

BO 2019

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Vermindering VEK
TOTAAL

VAK
0
0

VEK
-85
-85

(duizend euro)

VRK
0
0

Een actualisatie van de betaalkredieten geeft aan dat er 85.000 euro minder VEK
nodig is in 2019.
DB0-1DGF4IC-WT – UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET
KADER VAN DE TOERISTISCHE VERGUNNINGENDECRETEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
In uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies
kon het Departement Buitenlandse Zaken overgaan tot het opleggen van een
administratieve geldboete van 250 tot 25.000 euro. Om tot invordering over te
gaan van de reeds opgelegde boeten heeft het departement een overeenkomst
gesloten met het IVA Vlaamse Belastingdienst.
Dit begrotingsartikel vormt de uitgavenzijde van het Fonds Administratieve
Toeristische Boeten, opgericht krachtens artikel 57 van het decreet van 21
december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013.
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het ontvangstenartikel DBO-9DGFTIC-OW.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
80

0

0

80

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Omdat het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies op 1 april
2017 is opgeheven worden er geen nieuwe vorderingen meer opgesteld. Er zullen
in 2019 wel nog allerhande vergoedingen voor rechtsplegingen, voor advocaten
en voor deurwaarders moeten worden betaald om eerder opgelegde boeten te
kunnen innen. De financiering van deze kosten gebeurt door intering op het
variabel krediet.
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DB0-1DGF2IY-IS – TOERISME VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor de
werking en voor het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de
toeristische sector.
Voor een inhoudelijke toelichting over de kredietevolutie wordt verwezen naar de
begroting van Toerisme Vlaanderen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
37.881
322
- 115
- 284

VEK
37.905
322
- 115
- 308

VRK
0

37.804

37.804

0

0
0
0

DB0-1DGF5IY-IS – TOERISME VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de voorwaardelijke toelage aan Toerisme Vlaanderen.
Deze toelage is bestemd voor de financiering van het IVA Toerisme Vlaanderen
met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij, de toekenning van
subsidies op naam, de toekenning van gereglementeerde subsidies aan derden,
de financiering van eigen investeringen, de financiering van projecten in het
kader van EventFlanders, de financiering van initiatieven en projecten in het
kader van de meetingindustrie (MICE) en de financiering van de projecten
vrijetijdseconomie in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het
Kwadraat (SALK).
Voor een inhoudelijke toelichting over de kredietevolutie wordt verwezen naar de
begroting van Toerisme Vlaanderen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019
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14.157
0
615
- 5.300

VEK
31.329
0
615
12

VRK
0

9.472

31.956

0

0
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B. DAB’s
B.1. DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING
De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking wil een bijdrage leveren aan
rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling van het
Zuiden door samen met de bevolking van landen in het Zuiden te werken aan de
realisatie van initiatieven voor structurele bestrijding van de armoede.
Vlaanderen speelt permanent in op trends en evoluties in Zuidelijk Afrika en wil
dan ook samenwerken met de private sector in relevante domeinen. Vlaanderen
wil de toegang tot financiële diensten mogelijk maken voor kansarme groepen via
ontwikkelingsgerichte participaties. In dat kader werd het Fonds voor Inclusieve
Financiering (voordien Fonds Microfinanciering) in het leven geroepen. Opzet was
om deze steun niet langer te beperken tot waarborgverlening, maar om ook
deelname in investeringsfondsen op vlak van Inclusieve Financiering mogelijk te
maken (decreet kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking van 22 juni
2007, artikel 18/4).
1. ONTVANGSTENARTIKELEN
1.1. PROGRAMMA DE - BESTRIJDING VAN ARMOEDE IN AL HAAR
DIMENSIES OP INTERNATIONAAL VLAK
1.1.1. BESTRIJDING VAN
INTERNATIONAAL VLAK

ARMOEDE

IN

AL

HAAR

DIMENSIES

OP

DBA-2DEAAEF-OW: aan erkende ontwikkelingsfondsen kunnen waarborgen
verleend worden voor de stimulering van microfinanciering. Dit is echter
afhankelijk van de betaling van een jaarlijkse premie. Voor 2019 is er geen
waarborgverlening voorzien en zal er bijgevolg ook geen premie worden betaald.
Het geraamde bedrag is 0 euro.
DBA-2DEAAEG-OW: 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. Deze ontvangsten worden geraamd op 21.000 euro (plus 2.000 euro ten
opzichte van BA2018).
DBA-2DEAAEG-OP: er wordt geen bedrag voorzien voor de vervreemding van de
participaties.
1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)
DBA-2DEAAZZ-OI: de DAB ontvangt jaarlijks een toelage vanuit het
begrotingsartikel DB0-1DEA2EX-IS - DAB Fonds Inclusieve Financiering. De
toelage bedraagt 247.000 euro.
DBA-2DEAAZZ-OG: het overgedragen saldo wordt geraamd op 1.612.000 euro.
DBA-2DEAAZZ-OU: 0 euro.
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2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA DE - BESTRIJDING VAN ARMOEDE IN AL HAAR
DIMENSIES OP INTERNATIONAAL VLAK
2.1.1. BESTRIJDING VAN
INTERNATIONAAL VLAK

ARMOEDE

IN

AL

HAAR

DIMENSIES

OP

DBA-3DEA2EF-WT: dit artikel is bestemd voor de eventuele uitbetaling van een
waarborg. Aangezien er geen waarborgverlening voorzien is voor 2019, worden
de uitgaven op 0 euro geraamd.
DBA-3DEA2EG-PA:
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. Voor 2019 zijn er geen concrete plannen om participaties te nemen.
DBA-3DEA2EG-WT: Er worden geen uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.
2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)
DBA-3DEA2ZZ-RE: in 2019 zullen er geen reserves worden aangewend.
DBA-3DEA2ZZ-OH:0 euro.
DBA-3DEA2ZZ-OV: het over te dragen saldo wordt geraamd op 1.880.000 euro.
C. IVA’S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID
C.1. TOERISME VLAANDEREN
De visie van Toerisme Vlaanderen luidt als volgt: “Samen investeren in de
duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel als toeristische
topbestemming”.
De missie van Toerisme Vlaanderen is: “Tegen 2020 willen we samen met de
toeristische actoren het toerisme in en naar Vlaanderen-Brussel op een duurzame
manier ontwikkelen tot een economische groeimotor. Op die manier willen we
meer rendement, tewerkstelling en welzijn realiseren”.
Toerisme Vlaanderen draagt hiermee actief bij tot de realisatie van het beleid van
de Vlaamse Regering, binnen het kader van zijn bevoegdheden en van de
decretale en andere richtlijnen van de Vlaamse overheid die van toepassing zijn,
en in het bijzonder tot de realisatie van het beleid van de minister van Toerisme.
Het beleid van de regering dat betrekking heeft op de activiteiten van het
agentschap is onder meer omschreven in:
•
•
•
•

Het regeerakkoord 2014;
De regeringsverklaring;
Het Pact 2020;
De Beleidsnota Toerisme 2014-2019.

Het agentschap respecteert ook de beleidsvisies, zoals vastgelegd in alle door de
regering vastgelegde en van kracht zijnde beleidsnota’s, beleidsplannen en
actieplannen, onder welke benaming ook, niet enkel voor het beleidsveld
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toerisme, maar ook voor alle andere sectoren en concepten van beleidsintegratie,
zodra er een raakvlak is met het actiedomein van het agentschap.
Toerisme Vlaanderen richt zich in het bijzonder op de realisatie van de
strategische doelstellingen (SD) opgenomen in de beleidsnota van de minister
bevoegd voor toerisme:
De eerste 4 strategische doelstellingen werden onder programma DG (Beleid)
gecatalogeerd en zijn gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen:
•
•
•
•

SD 1 - De toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen
vergroten: DF0-1DGF2ID-WT, DF0-1DGF5ID-WT, DF0-1DGF5IX-IS en
DF0-1DGF2IW-IS;
SD 2 – De toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende
sector: DF0-1DGF2IE-WT en DF0-1DGF5IE-WT;
SD 3 - Toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming: DF01DGF2IF-WT en DF0-1DGF5IF-WT;
SD 4 - Flankerende en overige dienstverlening is aangeboden: DF01DGF2IG-WT.

De 5de en laatste strategische doelstelling werd tot 2018 onder het programma
DA (Apparaat) en vanaf 2019 onder het programma DG (Beleid) gecatalogeerd
en is gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen:
•

SD 5 - Toerisme Vlaanderen wordt op een professionele en efficiënte
manier beheerd en aangestuurd: DF0-1DAF2IH-LO, DF0-1DAF2IH-PA en
DF0-1DAF2IH-WT.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
DF0-9DGFAIH-OP: ONTVANGSTEN PARTICIPATIES – VLAANDEREN EN
BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de tegenhanger van een gelijkaardig artikel aan de
uitgavenzijde, DF0-1DGF2IH-PA. Hierop worden transacties geboekt in het kader
van waarborgen of voorschotten aan leveranciers.
Kredietevolutie:
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd op 5.000 euro.

DF0-9DGFAIH-OW: ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – VLAANDEREN
EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN ALS TOERISTISCHE
TOPBESTEMMING - BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen meestal terugvorderingen van
kosten gerelateerd aan het apparaat, zoals de lonen van gedetacheerden. Ook de
inkomsten uit onderverhuur komen hierop terecht.
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Kredietevolutie:
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd op 126.000 euro.
DF0-9DGFAID-OW: ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – VLAANDEREN
EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN ALS TOERISTISCHE
TOPBESTEMMING - DE TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE
BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen ontvangsten uit de organisatie
van beurzen, workshops enz. en ook inkomsten uit erfpachten van
jeugdverblijven en kampeerterreinen.
Kredietevolutie:
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft 1.536.000 euro en is samengesteld uit:
• 1.103.000 euro inkomsten uit erfpachten;
• 413.000
euro
ontvangsten
uit
marketingacties
en
samenwerkingsovereenkomsten;
• 20.000 euro aan inkomsten uit boetes in het kader van de uitvoering van het
nieuwe Toeristische Logiesdecreet van 5 februari 2016 met als startdatum 1
april 2017.
DF0-9DGFAZZ-OG: OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN:
Korte inhoud begrotingsartikel:
N.v.t.
Kredietevolutie:
De daling van het overgedragen saldo met 6.283.000 euro is het gevolg van:
− De afroming in 2018 van het overgedragen investeringssaldo met 4.171.000
euro;
− De intering op het saldo van de eigen kasmiddelen in 2018 met 2.112.000
euro.
DF0-9DGFAZZ-OI: ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN:
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel zien we de inkomsten uit toelagen vanuit het
Departement Buitenlandse Zaken (BUZA), Programma DG. Enerzijds is er een
werkingstoelage die overeenstemt met het begrotingsartikel DB0-1DGF2IY-IS
van BUZA en anderzijds is er een investeringstoelage die overeenstemt met het
begrotingsartikel DB0-1DGF5IY-IS van BUZA. Beide toelagen worden hierna
afzonderlijk besproken.
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DB0-1DGF2IY-IS: INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor de
werking en voor het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de
toeristische sector.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
37.881
322
- 115
- 284

VEK
37.905
322
- 115
- 308

VRK
0

37.804

37.804

0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HCI2AE-WT,
compensatie vanuit CJM
voor WCG
Naar DB0-1DGF5IY-IS,
compensatie van werking
naar investeringstoelage
TOTAAL

(duizend euro)

VAK

VEK

VRK

500

500

0

-615

-615

0

-115

-115

0

-

Er wordt een bedrag van 500.000 euro gecompenseerd van begrotingsartikel
HB0-1HCI2AE-WT, bilaterale en interregionale samenwerking versterken
(departement CJM) voor de financiering van de World Choir Games (WCG) in
het kader van Event Flanders.

-

Er wordt een bedrag van -615.000 euro intern gecompenseerd van de
werkingstoelage naar de investeringstoelage, begrotingsartikel DB0-1DGF5IYIS:
• -65.000
euro
van
de
tewerkstellingspremies
naar
de
investeringstoelage, waar het bedrag zal aangewend worden voor een
verhoging van de ad nominatims;
• -200.000 euro van bestemmingspromotie naar de investeringstoelage,
waar het bedrag zal aangewend worden voor een verhoging van het
budget voor het nieuwe decreet ‘Iedereen Verdient Vakantie’;
• -350.000 euro van bestemmingspromotie naar de investeringstoelage,
waar het bedrag zal aangewend worden voor een ad nominatim aan
Westtoer in functie van het herdenkingstoerisme.
Andere bijstellingen
Opstap 2019
personeelsbesparingen
Wegvallen FFEU
kredieten
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
-284

VEK
-284

VRK
0

0

-24

0

-284

-308

0
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-

Toelichting bijstelling ‘opstap 2019 personeelsbesparingen’
Beleidszijde (VAK): het personeelsbudget vermindert met 284.000 euro
door de opstap personeelsbesparingen 2019.
Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK).

-

Toelichting bijstelling ‘wegvallen FFEU kredieten’
Beleidszijde (VAK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VEK).
Betaalzijde (VEK): bij begrotingsopmaak 2018 werd 24.000 bijkomend en
éénmalig overgedragen vanuit het FFEU. Dit bedrag zal in 2018 ook effectief
aangewend worden, met als gevolg een negatieve bijstelling bij BO 2019.

DB0-1DGF5IY-IS: INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de voorwaardelijke toelage aan Toerisme Vlaanderen.
Deze toelage is bestemd voor de financiering van het IVA Toerisme Vlaanderen
met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij, de toekenning van
subsidies op naam, de toekenning van gereglementeerde subsidies aan derden,
de financiering van eigen investeringen, de financiering van projecten in het
kader van EventFlanders, de financiering van initiatieven en projecten in het
kader van de meetingindustrie (MICE) en de financiering van de projecten
vrijetijdseconomie in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het
Kwadraat (SALK).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
14.157
0
615
- 5.300

VEK
31.329
0
615
12

VRK
0

9.472

31.956

0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van DB0-1DGF2IY-IS,
compensatie van werking
naar investeringstoelage
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK

VEK

VRK

615

615

0

615

615

0

Er wordt een bedrag van 615.000 euro intern gecompenseerd van de
werkingstoelage
DB0-1DGF2IY-IS,
begrotingsartikel
naar
de
investeringstoelage:
•
•

415.000 euro voor een verhoging van de ad nominatims;
200.000 euro voor een verhoging van het budget voor het nieuwe decreet
‘Iedereen Verdient Vakantie’.
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Andere bijstellingen
Terugdraai eenmalige
maatregelen PB BA2018
Terugdraai eenmalige
maatregelen (vrijgeven saldo)
PB BO2018
Terugdraai afroming
investeringssaldo
Actualisatie betaalkalender
TOTAAL
-

51
(duizend euro)

VAK
-3.500

VEK
-3.500

VRK
0

-1.800

-1.800

0

0

4.171

0

0
-5.300

1.141
12

0
0

Toelichting ‘terugdraai eenmalige maatregelen PB BA2018’
Beleidszijde (VAK): terugdraai van de eenmalige middelen van 3.500.000
euro die bij BA 2018 voorzien werden om snel te kunnen inspelen op
investeringsopportuniteiten m.b.t. Vlaamse Meesters.
Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK).

-

Toelichting ‘terugdraai eenmalige maatregelen (vrijgeven saldo) PB BO2018’
Beleidszijde (VAK): terugdraai van de eenmalige middelen van 1.800.000
euro die bij BO 2018 voorzien werden om een gedeelte van de ‘bid fee’ te
financieren van de World Choir Games die in 2020 in Vlaanderen
georganiseerd worden.
Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK).

-

Toelichting ‘terugdraai afroming investeringssaldo’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): bij BA 2018 werd de saldo-opbouw, die in 2017
gerealiseerd werd, volledig afgeroomd met 4.171.000 euro. Deze wordt hier
teruggedraaid.

-

Toelichting ‘actualisatie betaalkalender’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders werden geactualiseerd en stijgen met
1.141.000 euro:
• -766.000
euro
aanpassing
van
de
betaalkalender
van
de
hefboomprojecten: de laatste vastleggingen in het kader van de
hefboomprojecten vonden plaats in 2017. De uitbetalingen in deze
dossiers zijn vanaf 2018 op kruissnelheid.
• +1.907.000 euro door de actualisatie van de betaalkalender van de
andere dossiers waarvan de voornaamste de volgende zijn:
1) einddatum van de werken m.b.t. het Jubileumcomplex
(Zoo
Antwerpen) verschuift van 2018 naar 2019 en de uitbetalingen
stijgen daardoor met +800.000 euro;
2) +720.000 euro door een stijging van de uitbetalingen in de
toeristische SALK-projecten, omwille van de vrijgaves van de in
2018 geopende Rentmeesterswoning en het geclusterde project
Cycling in Synergy, dat grotendeels in 2019 wordt opgeleverd;
3) +360.000 euro in de logies-dossiers;
4) +27.000 euro diverse andere bijstellingen.
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Overzicht VAK 2019:

De vastleggingen/machtigingen van 9.472.000 euro* zijn te detailleren als volgt:
(duizend euro)

MAC

Ad nominatims

5.928

Logies

1.500

Toerisme voor Allen (verblijven)

1.019**

Vakantieparticipatie

394

Jeugdherbergen

147

Impulsoproep ‘iedereen verdient vakantie’

484

TOTAAL
*)

9.472

vanaf begrotingsjaar 2020 is de vooruitschuif hefboomprojecten
afgelopen en wordt dit bedrag terug vermeerderd met 15.000.000 euro.

**) de subsidies in het kader van ‘Toerisme voor Allen’ worden via de eigen
kasmiddelen aangevuld tot 1.500.000 euro op jaarbasis.
1.2. UITGAVENARTIKELEN
WERKING
DF0-1DGF2IH-LO: LONEN – VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN
PROMOTEN ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING - BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de uitbetaling van de
lonen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index LP 2proc mei
2018
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK

VEK

14.436

14.436

VRK
0

278

278

0

0
-284
14.430

0
-284
14.430

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
ANDERE BIJSTELLINGEN
Andere bijstellingen
Opstap 2019
personeelsbesparingen
TOTAAL
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VAK

VEK

-284

-284

0

-284

-284

0

VRK

13 (2018-2019) – Nr. 2-D
-

53

Toelichting bijstelling ‘opstap 2019 personeelsbesparingen’
Beleidszijde (VAK): het personeelsbudget vermindert met 284.000 euro
door de opstap personeelsbesparingen 2019.
Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK).

DF0-1DGF2IH-PA: PARTICIPATIES - VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN
EN PROMOTEN ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING - BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de tegenhanger van een gelijkaardig artikel aan de
ontvangstenzijde, DF0-9DGFAIH-OP. Hierop worden transacties geboekt in het
kader van waarborgen en voorschotten aan leveranciers.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK

VEK

5
0
0
0
5

5
0
0
0
5

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd op 5.000 euro.
DF0-1DGF2IH-WT: WERKING EN TOELAGEN - VLAANDEREN EN BRUSSEL
ONTWIKKELEN EN PROMOTEN ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de kosten verbonden aan
de werking van het apparaat.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK

VEK

5.020
0
0
0
5.020

5.020
0
0
0
5.020

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd op 5.020.000 euro.
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DF0-1DGF2ID-WT: VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN
ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING - DE TOERISTISCHE
AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF2ID-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel
DF0-1DGF5ID-WT
(investeringen,
zie
verder)
en
begrotingsartikelen DF0-1DGF2IW-IS en DF0-1DGF5IX-IS (interne stromen) het
bedrag dat besteed wordt aan een eerste strategische beleidsdoelstelling uit de
beleidsnota van de minister. Deze strategische doelstelling, de toeristische
aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten, wil:
• het toeristisch merk 'Vlaanderen' thematisch ontwikkelen en promoten;
• de troeven van onze onderscheiden (deel-) bestemmingen versterken;
• Vlaanderen in de markt zetten als dé Europese bestemming voor 'special
venues';
• doelgerichte initiatieven om de toeristische bereikbaarheid van Vlaanderen
en zijn deelbestemmingen te verbeteren.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK

VEK

10.119
0
-950
535
9.704

12.363
0
-950
-1.067
10.346

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES

Compensaties
Naar DB0-1DGF5IY-IS, compensatie van
werking naar investeringstoelage
Interne compensatie binnen ‘werking beleid’
naar DF0-1DGF2IW-IS
Interne compensatie binnen ‘werking beleid’
naar DB0-1DGF2IF-WT
Interne compensatie binnen ‘werking beleid’
naar DB0-1DGF2IE-WT
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK
-550

VEK
-550

VRK
0

-200

-200

0

-100

-100

0

-100

-100

0

-950

-950

0

Er wordt 550.000 euro intern gecompenseerd van de werkings- naar de
investeringstoelage:
1) 350.000 euro van het budget voor Vlaamse Meesters naar
begrotingsartikel DF0-1DGF5ID-WT waar het zal aangewend worden
voor een ad nominatim aan Westtoer in functie van het
herdenkingstoerisme;
2) 200.000 euro van het budget voor de Groote Oorlog naar
begrotingsartikel DF0-1DGF5IF-WT voor de uitvoering van het decreet
‘Iedereen Verdient Vakantie’.
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-

Er wordt 200.000 euro gecompenseerd van het budget voor Vlaamse
Meesters naar begrotingsartikel DF0-1DGF2IW-IS waar het zal aangewend
worden als toelage aan DAB KMSKA in functie van de tentoonstelling over
Vlaamse Meesters tijdens de Biënnale van Venetië.

-

Er wordt binnen ‘werking beleid’ 200.000 euro intern gecompenseerd:
1) van het budget voor de Groote Oorlog gaat 100.000 euro naar
begrotingsartikel DF0-1DGF2IF-WT om daar aangewend te worden
voor een verhoging van het budget van de sociaal-toeristische
organisaties;
2) van het budget voorzien voor festivals gaat 100.000 euro naar
begrotingsartikel DF0-1DGF2IE-WT waar het zal aangewend worden
voor de optimalisering van de bewegwijzering van de Landelijke
Fietsroutes (LF-routes).

ANDERE BIJSTELLINGEN
Andere bijstellingen

VAK

VEK

eigen kasmiddelen
TOTAAL

535
535

-1.067
-1.067

-

(duizend euro)

VRK
0
0

Toelichting bijstelling ‘eigen kasmiddelen’:
Beleidszijde (VAK): er zijn 535.000 euro meer uitgaven via eigen
kasmiddelen op dit begrotingsartikel, waarvan 500.000 euro voor de Vlaamse
Meesters zodat het budget van Vlaamse Meesters op hetzelfde niveau
gehandhaafd blijft.
Betaalzijde (VEK):
1) +535.000 euro: zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK);
2) -1.602.000 euro: aanpassing van de betaalkalender voor het project
‘Onthaalinfrastructuur Brussels Airport’: het grootste deel van de
betalingen wordt verwacht in 2018.

DF0-1DGF2IE-WT: VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN
ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING - DE TOERISTISCHE SECTOR DOEN
GROEIEN TOT EEN GEZONDE EN BRUISENDE SECTOR:
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF2IE-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGF5IE-WT (investeringen, zie verder) het bedrag dat
besteed wordt aan een tweede strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota
van de minister. Deze strategische doelstelling, de toeristische sector doen
groeien tot een gezonde en bruisende sector, wil:
•
•
•
•
•
•
•

Evalueren en bijsturen van het logiesdecreet;
Een gestroomlijnd kwaliteitsbeleid verder uitrollen;
Opstellen en uitvoeren van een horecabeleidsplan;
De keuzes voor de vrijetijdseconomie binnen SALK onverminderd
uitvoeren;
Groen-blauwe fiets- en wandelnetwerken als hefboom voor lokaal
verankerd ondernemerschap;
Werken aan een ondersteunende overheid;
Event Flanders opstarten.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK

VEK

4.667
0
555
0
5.223

4.667
0
555
102
5.324

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES
Compensaties
Van HB0-1HCI2AE-WT, compensatie
van CJM voor WCG
Interne compensatie binnen ‘werking
beleid’ van DB0-1DGF2ID-WT
Interne compensatie binnen ‘werking
beleid’ naar DB0-1DGF2IF-WT
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
500

VEK
500

VRK
0

100

100

0

-45

-45

0

555

555

0

-

Er wordt een bedrag van 500.000 euro gecompenseerd van begrotingsartikel
HB0-1HCI2AE-WT, bilaterale en interregionale samenwerking versterken
(departement CJM) voor de financiering van de World Choir Games in het
kader van EventFlanders.

-

Er zal 100.000 euro van het budget van begrotingsartikel DF0-1DGF2ID-WT
naar hier intern gecompenseerd worden waar het zal aangewend worden voor
de optimalisering van de bewegwijzering van de Landelijke Fietsroutes (LFroutes).

-

Er wordt 45.000 euro van het budget van algemene toegankelijkheid intern
gecompenseerd naar begrotingsartikel DF0-1DGF2IF-WT waar het aangewend
zal worden voor de werking van het Steunpunt Vakantieparticipatie.

ANDERE BIJSTELLINGEN

Andere bijstellingen
eigen kasmiddelen
TOTAAL
-

VAK
0
0

VEK
102
102

(duizend euro)

VRK
0
0

Toelichting bijstelling ‘eigen kasmiddelen’:
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders van de uitgaven met eigen
kasmiddelen werden geactualiseerd. Er wordt verwacht 102.000 euro uit te
betalen inzake de ‘World Choir Games’ van EventFlanders.
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DF0-1DGF2IF-WT: VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN
ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING - TOERISME BINNEN HET BEREIK
BRENGEN VAN ELKE VLAMING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF2IF-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGF5IF-WT (investeringen), het bedrag dat besteed wordt
aan de derde strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister.
Deze strategische doelstelling, toerisme binnen het bereik brengen van elke
Vlaming, wil:
•
•
•
•

Vlaanderen
uitbouwen
tot
en
leidende
familievriendelijke
erfgoedbestemming in Europa;
Steunpunt Vakantieparticipatie versterken tot dé referentie voor iedere
Vlaming die specifieke budget- of zorgnoden heeft om op vakantie te
gaan;
Een aanbod aan kwalitatief logies voor alle mogelijke drempelgroepen
voorzien;
Het instrumentarium voor het Toerisme voor Allen actualiseren.

De uitgaven van dit begrotingsartikel worden gefinancierd als volgt:
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
B0 2019

VAK

VEK

2.565
0
145
0
2.710

2.433
0
145
25
2.603

VRK
0
0
0
0
0

COMPENSATIES

Compensaties
Interne compensatie binnen ‘werking
Beleid’ van DB0-1DGF2IE-WT
Interne compensatie binnen ‘werking
Beleid’ van DB0-1DGF2ID-WT
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
45

VEK
45

VRK
0

100

100

0

145

145

0

-

Er wordt 45.000 euro van het budget van algemene toegankelijkheid van
begrotingsartikel DF0-1DGF2IE-WT intern gecompenseerd naar de werking
van het Steunpunt Vakantieparticipatie;

-

van het budget voor de Groote Oorlog wordt 100.000 euro van
begrotingsartikel DF0-1DGF2ID-WT intern gecompenseerd naar hier om
aangewend te worden voor een verhoging van het budget van de sociaaltoeristische organisaties.

V l a a m s Par l e m e nt

13 (2018-2019) – Nr. 2-D

58
ANDERE BIJSTELLINGEN
Andere bijstellingen
Eigen kasmiddelen
TOTAAL
-

VAK
0
0

(duizend euro)

VEK
25
25

VRK
0
0

Toelichting bijstelling ‘eigen kasmiddelen’:
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders van de uitgaven met eigen
kasmiddelen werden geactualiseerd. Deze van de jeugdherbergen daalt met
23.000 euro en deze van Toerisme voor Allen stijgt met 48.000 euro.

DF0-1DGF2IG-WT: VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN
ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING - FLANKERENDE EN OVERIGE
DIENSTVERLENING IS AANGEBODEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF2IG-WT (werking) vormt het bedrag dat besteed
wordt aan de vierde strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de
minister. Deze strategische doelstelling, flankerende en overige dienstverlening is
aangeboden, wil:
•

Flankerende en overige dienstverlening aanbieden.

De uitgaven van dit begrotingsartikel worden gefinancierd als volgt:
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index LP 2proc mei
2018
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK

VEK

2.760

2.760

VRK
0

44

44

0

-65
-24
2.716

-65
-24
2.716

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES
Compensaties
Naar DB0-1DGF5IY-IS, compensatie van
werking naar investeringstoelage
TOTAAL
-

VAK
-65

VEK
-65

-65

-65

(duizend euro)

VRK
0
0

Er wordt 65.000 euro gecompenseerd van de tewerkstellingspremies naar de
investeringstoelage DB0-1DGF5IY-IS, waar het bedrag zal aangewend worden
voor een verhoging van de ad nominatims.
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ANDERE BIJSTELLINGEN
Andere bijstellingen
Wegvallen FFEU-kredieten
TOTAAL
-

VAK
-24
-24

VEK
-24
-24

(duizend euro)

VRK
0
0

Toelichting bijstelling ‘wegvallen FFEU-kredieten’:
Beleidszijde (VAK): bij begrotingsopmaak 2018 werd 24.000 bijkomend en
éénmalig overgedragen vanuit het FFEU. Dit bedrag zal in 2018 ook effectief
aangewend worden, met als gevolg een negatieve bijstelling bij BO 2019.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting bij beleidszijde (VAK).

DF0-1DGF2IW-IS: VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN
ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING - DAB KONINKLIJK MUSEUM VOOR
SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN (KMSKA)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF2IW-IS (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGF2ID-WT (werking), het begrotingsartikel DF01DGF5ID-WT (investeringen) en begrotingsartikel DF0-1DGF5IX-IS (interne
stroom) het bedrag dat besteed wordt aan een eerste strategische
beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister. Zie begrotingartikel DF01DGF2ID-WT voor inhoudelijke toelichting.
Dit begrotingsartikel werd nieuw gecreëerd vanaf BO 2019. Om een correcte
consolidatie mogelijk te maken binnen de begroting van de Vlaamse Overheid
(VO) van de verwachte vastleggingen en betalingen tussen instellingen van de
consolidatiekring van de VO, worden er aparte Interne Stroom (IS)-artikels
opgenomen per ontvangende rechtspersoon, in dit geval het DAB KMSKA.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK

VEK

0
0
200
0
200

0
0
200
0
200

VRK
0
0
0
0
0
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COMPENSATIES
Compensaties
Interne compensatie binnen ‘werking
beleid’ van DB0-1DGF2ID-WT
TOTAAL
-

VAK
200

VEK
200

200

200

(duizend euro)

VRK
0
0

Er wordt 200.000 gecompenseerd van het budget voor de Vlaamse Meesters
van begrotingsartikel DF0-1DGF2ID-WT. Dit bedrag zal aangewend worden
als toelage aan DAB KMSKA in functie van de tentoonstelling over Vlaamse
Meesters tijdens de Biënnale van Venetië.

INVESTERINGEN
DF0-1DGF5ID-WT: VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN
ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING - DE TOERISTISCHE
AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF5ID-WT (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel
DF0-1DGF2ID-WT
(werking,
zie
hierboven)
en
begrotingsartikelen DF0-1DGF2IW-IS en DF0-1DGF5IX-IS (interne stromen) het
bedrag dat besteed wordt aan een eerste strategische beleidsdoelstelling uit de
beleidsnota van de minister. Zie begrotingartikel DF0-1DGF2ID-WT voor
inhoudelijke toelichting.
Kredietevolutie:

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

(duizend euro)

VAK

VEK

8.962
0
-3.034
0
5.928

27.271
0
-3.034
-902
23.335

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES
Compensaties
Terugdraai eenmalige maatregelen PB
BA2018 Vlaamse Meesters
Van DB0-1DGF2IY-IS, compensatie
van werking naar investeringstoelage
Interne compensatie binnen
‘investeringen’ van DB0-1DGF5IF-WT
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK

VEK

VRK

-3.500

-3.500

0

415

415

0

51

51

0

-3.034

-3.034

0

In 2018 werd er eenmalig 3.500.000 euro gecompenseerd om snel in te
kunnen spelen op toekomstige investeringsopportuniteiten m.b.t. Vlaamse
Meesters. In 2019 wordt dit bedrag teruggedraaid;
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Er wordt een bedrag van 415.000 euro intern gecompenseerd van de
werkingstoelage,
begrotingsartikel
DB0-1DGF2IY-IS
naar
de
investeringstoelage :
•

65.000 euro van de tewerkstellingspremies, begrotingsartikel DB01DGF2IG-WT, naar de investeringstoelage waar het bedrag zal
aangewend worden voor een verhoging van de ad nominatims;

•

350.000 euro van bestemmingspromotie, begrotingsartikel DB01DGF2ID-WT, naar de investeringstoelage, waar het bedrag zal
aangewend worden voor een ad nominatim aan Westtoer in functie
van het herdenkingstoerisme.

Er wordt 51.000 euro intern gecompenseerd van begrotingsartikel DB01DGF5IF-WT waar het budget van de investering in de afwerking van de
jeugdherbergen verminderd kan worden ten voordele van de ad nominatims.

ANDERE BIJSTELLINGEN
Andere bijstellingen
Actualisatie betaalkalender
TOTAAL
-

VAK
0
0

VEK
-902
-902

(duizend euro)

VRK
0
0

Toelichting bijstelling ‘Actualisatie betaalkalender’:
Beleidszijde (VAK):n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalender werd geactualiseerd:
• door de interne compensaties van 450.000 euro projectsubsidies naar ad
nominatims en door de andere verhogingen van de ad nominatims met
415.000 euro en 51.000 euro is er extra betalingskrediet nodig en stijgt
de betaalkalender van de ad nominatims met 343.000 euro;
• de einddatum van de werken m.b.t. het Jubileumcomplex (Zoo
Antwerpen) verschuift van 2018 naar 2019 en de uitbetalingen stijgen
daardoor met 800.000 euro;
• de actualisatie van de betaalkalender van de lopende impulsprojecten
zorgt voor een stijging van de uitbetalingen met 220.000 euro;
• de uitbetalingen van de hefboomprojecten dalen met 2.265.000 euro (dit
is exclusief Plantentuin Meise, zie begrotingsartikel DF0-1DGF5IX-IS,
waar we een stijging zien met 1.500.000 euro).

DF0-1DGF5IE-WT: VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN
ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING - DE TOERISTISCHE SECTOR DOEN
GROEIEN TOT EEN GEZONDE EN BRUISENDE SECTOR:
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF5IE-WT (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGF2IE-WT (werking, zie hierboven) het bedrag dat
besteed wordt aan een tweede strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota
van de minister. Zie begrotingartikel DF0-1DGF2IE-WT voor inhoudelijke
toelichting.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK

VEK

1.800
0
-1.800
0
0

4.403
0
-1.800
717
3.320

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES

Compensaties
Terugdraai eenmalige maatregelen
(vrijgeven saldo) PB BO2018
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK

VEK

VRK

-1.800

-1.800

0

-1.800

-1.800

0

terugdraai van de eenmalige politieke middelen van 1.800.000 euro die bij BO
2018 voorzien werden om een gedeelte van de ‘bid fee’ te financieren van de
World Choir Games die in 2020 in Vlaanderen georganiseerd worden.

ANDERE BIJSTELLINGEN:
Andere bijstellingen
Actualisatie betaalkalender
TOTAAL
-

VAK
0
0

VEK
717
717

(duizend euro)

VRK
0
0

Betaalkalender lopende projecten:
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders van de investeringen in fiets- en
wandelnetwerken en SALK werden geactualiseerd wat respectievelijk leidde
tot een daling met -3.000 euro en een stijging met 720.000 euro. De stijging
in de betalingen bij de SALK-projecten wordt vooral veroorzaakt door de
vrijgaves van de in 2018 geopende ‘Rentmeesterswoning’ en de oplevering
van het geclusterde project Cycling in Synergy in 2019.

DF0-1DGF5IF-WT: VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN
ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING - TOERISME BINNEN HET BEREIK
BRENGEN VAN ELKE VLAMING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF5IF-WT (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGF2IF-WT (werking, zie hierboven) het bedrag dat
besteed wordt aan de derde strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota
van de minister. Zie begrotingartikel DF0-1DGF2IF-WT voor inhoudelijke
toelichting.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK

VEK

3.395
0
149
0
3.544

3.826
0
149
-174
3.801

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES
Compensaties
Van DB0-1DGF2IY-IS,
compensatie van werking naar
investeringstoelage
Interne compensatie binnen
‘Investeringen’ naar DB01DGF2ID-WT
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
200

VEK
200

VRK
0

-51

-51

0

149

149

0

-

Er wordt 200.000 euro gecompenseerd van het werkingsbudget voor de
Groote Oorlog, begrotingsartikel 1DB0-1DGF2ID-WT, naar het budget voor
het decreet ‘Iedereen verdient Vakantie’.

-

Er wordt -51.000 euro intern gecompenseerd van de investeringen in de
afwerking van de jeugdherbergen naar begrotingsartikel 1DB0-1DGF2ID-WT
voor een verhoging van de ad nominatims.

ANDERE BIJSTELLINGEN
Andere bijstellingen

(duizend euro)

VAK

VEK

Actualisatie betaalkalender

0

-174

0

TOTAAL

0

-174

0

-

VRK

Toelichting bijstelling ‘Actualisatie betaalkalender’:
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): De betaalkalender werd geactualiseerd op technische
bilaterale op basis van de verwachte betalingen en openstaande encours.
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DF0-1DGF5IX-IS: INTERNE STROMEN – VLAANDEREN EN BRUSSEL
ONTWIKKELEN EN PROMOTEN ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF5IX-IS (interne stromen) vormt tesamen met de
begrotingartikelen
DF0-1DGF5ID-WT
(investeringen),
DF0-1DGF2ID-WT
(werking) en begrotingsartikel DF0-1DGF5IX-IS (interne stroom) het bedrag dat
besteed wordt aan de derde strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota
van de minister. Zie begrotingartikel DF0-1DGF2ID-WT voor inhoudelijke
toelichting.
Dit begrotingsartikel werd nieuw gecreëerd vanaf BA 2017. Om een correcte
consolidatie mogelijk te maken binnen de begroting van de Vlaamse Overheid
(VO) van de verwachte vastleggingen en betalingen tussen instellingen van de
consolidatiekring van de VO, worden er aparte Interne Stroom (IS)-artikels
opgenomen per ontvangende rechtspersoon, in dit geval het Agentschap
Plantentuin Meise, onderdeel van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en
Innovatie (EWI).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK

VEK

0
0
0
0
0

0
0
0
1.500
1.500

VRK
0
0
0
0
0

ANDERE BIJSTELLINGEN
Andere bijstellingen
Actualisatie betaalkalender
TOTAAL
-

VAK
0
0

VEK
1.500
1.500

(duizend euro)

VRK
0
0

Toelichting bijstelling ‘Actualisatie betaalkalender’:
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalender van het hefboomproject ingediend
door Plantentuin Meise werd geactualiseerd.
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E. EVA’s
E.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Het Vlaamse Agentschap voor International Ondernemen (Flanders Investment &
Trade - FIT) heeft als missie volgens het oprichtingsdecreet (decreet van 7 mei
2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen", artikel 4) 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 hetzelfde oprichtingsdecreet
(decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen", artikel 5) 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.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
Aan de inkomstenzijde van de begroting van Flanders Investment & Trade (FIT)
stijgen de verwachte bijdragen van deelnemende Vlaamse kmo’s en andere
organisaties aan beurzen en groepszakenreizen georganiseerd door FIT (ESRcode 16.11), van 3.816.000 euro bij de BA 2018 naar 4.016.000 bij de BO 2019.
Verder zal FIT voor 2019 opnieuw een Europese subsidie (ESR 39.10 – 577.000
euro) ontvangen voornamelijk in het kader van het EFRO-project “Vlaanderen
Versnelt!” en het Enterprise Europe Network-project.
Het project “Vlaanderen Versnelt!” beoogt een gezamenlijke strategie voor
Vlaanderen die de internationalisering van bedrijven moet versnellen en
internationale groei van de Vlaamse economie in toekomstgerichte domeinen
moet verzekeren. De strategie moet een doelgericht antwoord bieden op de
concrete dagelijkse noden van bedrijven die internationaliseren (zowel Vlaamse
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bedrijven die internationaal willen gaan, als buitenlandse bedrijven die zich in
Vlaanderen willen vestigen, uitbreidingsplannen hebben of Vlaanderen mogelijks
kunnen verlaten).
Dit is een doordacht totaalproject dat maatregelen voorziet die goed op elkaar
zijn afgestemd. Alle stappen worden in co-creatie gevoerd met een brede waaier
aan Vlaamse sleutelspelers uit de overheid, kennisinstellingen, het economisch
en technologisch middenveld en bedrijven.
Het Enterprise Europe Network (EEN) Vlaanderen begeleidt 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;
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 311.000 euro (ESR 46.40).
De werkingsdotatie (DB0-1DFA2GY-IS) stijgt van 41.565.000 euro in 2018
(BA) naar 42.365.000 euro in 2019 (BO). Deze stijging is het gevolg van diverse
bewegingen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
41.565
556
-2
246

VEK
41.565
556
-2
246

VRK
0

42.365

42.365

0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
-

Ten gevolge de overschrijding van de spilindex in augustus 2018 wordt de
werkingsdotatie in 2019 recurrent verhoogd met 556.000 euro.
Compensaties
Naar EBO-1EFG2LX-IS
TOTAAL

-

VAK
-2
-2

VEK
-2
-2

(duizend euro)

VRK
0
0

Ten gevolge de overeenkomst tussen FIT en het VITO, de Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek over de werking van het gemeenschappelijke
kantoor in Doha, wordt de werkingsdotatie van FIT (DB0-1DFA2GY-IS) met
2.000 euro (= 1 maand) verlaagd en wordt dit bedrag recurrent toegevoegd
aan de toelage van VITO (EB0-1EFG2LX-IS). Bij de begrotingsaanpassing
2018 werd hiervoor reeds 22.000 euro (= 11 maanden) overgedragen.
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Andere bijstellingen
Teruggave éénmalige
verhoging Vlastat
Brexit
Personeelsbesparing
TOTAAL

67
(duizend euro)

VAK
-100

VEK
-100

VRK

+900
-554
+246

+900
-554
+246

-

Ten einde de kosten voor de verwerking van een uitbreiding van de Vlaamse
import- en export statistieken, beschikbaar gesteld door de Nationale Bank
van België, te dekken, werd de werkingsdotatie éénmalig met 100.000 euro
verhoogd bij de BA2018. Bij de BO2019 wordt dit bedrag terug in mindering
gebracht.

-

In het kader van de geplande Brexit in 2019 wordt 400.000 euro éénmalig en
500.000 euro recurrent voorzien voor bijkomende acties = netto
beleidsruimte.

-

Ten gevolge de opgelegde personeelsbesparing
werkingsdotatie met 554.000 euro verlaagd.

voor

2019

wordt

de

De dotatie voor subsidies aan ondernemingen, ondernemersorganisaties,
clusters en Kamers van Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het
internationaal ondernemen (DB0-1DFA5HY-IS) bedraagt voor uitbetalingen
(VEK)(dit is het oude ‘correlatieve krediet”) in 2019 in totaal 11.560.000 euro
(ESR-code 46.10), een wijziging met 252.000 euro ten opzichte van de
begrotingsaanpassing 2018.
Het bedrag van de vastleggingen (VAK)(dit is de oude “vastleggingsmachtiging”)
wordt met 250.000 euro verhoogd tot 13.310.000 euro.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
13.060
0
0
250

VEK
11.308
0
0
252

VRK
0

13.310

11.560

0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Teruggave éénmalig
krediet FinStim 2018
Eénmalig krediet FinStim
2019
Correctie wegvallen
intering 2017
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK
-750

VEK
-750

VRK
0

+1.000

+1.000

0

0

+2

0

+250

+252

0

Bij BO2018 werd éénmalig 750.000 euro toegevoegd voor de vastleggingen
en uitbetalingen (VAK/VEK) van subsidiedossiers ‘financiële stimuli’ (FinStim –
BVR 11/03/2016). Dit bedrag wordt bij BO2019 opnieuw éénmalig
ingeschreven en verhoogd tot 1.000.000 euro (netto: plus 250.000 euro).
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-

De bijstelling van 2.000 euro in plus van het VEK is enkel een technische
bijstelling. Bij het afsluiten van de jaarrekening 2017 bleek dat FIT in 2017
2.000 euro aan betaalmiddelen (VEK) niet had benut. Dit bedrag werd bij de
begrotingsaanpassing 2018 in mindering gebracht van de subsidiedotatie aan
FIT (VEK) vanuit de logica dat FIT eerst nog het beschikbare, overgedragen
saldo aan betaalmiddelen moet aanwenden voordat nieuwe betaalmiddelen
vanuit de ‘algemene begroting’ worden toegevoegd. Bij de begrotingsopmaak
2019 is dit overgedragen saldo 2017 nu ‘opgebruikt’ en wordt dit bedrag aan
betaalmiddelen dus opnieuw vanuit de ‘algemene begroting’ ter beschikking
gesteld. Bij BA2019 zal desgevallend terug technisch gecorrigeerd worden
indien er opnieuw nog een overgedragen saldo aan betaalmiddelen, in dit
geval van 2018, beschikbaar zou zijn.

FIT is bevoegd voor het toekennen van volgende subsidies:
a.
financiële
stimuli
voor
activiteiten
van
ondernemingen,
ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van Koophandel die bijdragen tot
de bevordering van het internationaal ondernemen;
b. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de
exportbevordering;
c.
subsidies
voor
structurele
ondersteuning
van
activiteiten
van
ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van Koophandel die bijdragen tot
de bevordering van het internationaal ondernemen (partnerships).
Hierna volgt een overzicht van de betreffende bedragen voor VAK en VEK per
subsidietype.
a.
financiële
stimuli
voor
activiteiten
van
ondernemingen,
ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van Koophandel die bijdragen tot
de bevordering van het internationaal ondernemen;
DB0 DF015 9999 VAK (ex-MAC): 8.405.000 euro.
DB0 DF016 4143 VEK: 8.055.000 euro.
b. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen
exportbevordering;
DB0 DF017 9999 VAK (ex-MAC): 4.000.000 euro.
DB0 DF018 4143 VEK: 2.505.000 euro.

met

het

oog

op

de

c. steun aan ondernemersorganisaties, clusters en kamers van koophandel;
DB0 DF019 9999 VAK (ex-MAC): 905.000 euro.
DB0 DF020 4143 VEK: 1.000.000 euro.
Dit geeft dus (in keuro):
financiële stimuli voor activiteiten van ondernemingen,
ondernemersorganisaties,
clusters
en
Kamers
van
Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het
internationaal ondernemen (FinStim)
subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog
op de exportbevordering
steun aan ondernemersorganisaties, clusters en kamers
van koophandel (partnerships)
Totaal
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VAK
8.405

VEK
8.055

4.000

2.505

905

1.000

13.310

11.560
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Jaarlijks recupereert FIT ongeveer 20.000 euro aan subsidies. FIT kan deze
bedragen opnieuw inzetten voor het uitbetalen van nieuwe subsidies (VEK), in
casu voor ‘FinStim’. De dotatie in VEK bedraagt dus slechts 11.560.000 euro,
maar in totaal kan FIT voor 11.580.000 euro subsidies uitbetalen in 2019.
Toelichting bij de diverse subsidiesystemen:
a.
Op 11 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering een nieuw subsidiebesluit goed
voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen. De nieuwe
regelgeving trad in werking op 1 mei 2016 (het besluit van de Vlaamse Regering
van 11 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de
toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal
ondernemen).
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 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 waarop de voorbije jaren erg intensief beroep wordt
gedaan door de Vlaamse kmo’s.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project 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 partnerships van
ondernemersorganisaties,
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 17 middenveldpartners (ondernemersorganisaties, gemengde kamers
van koophandel en clusters) een strategisch partnership gesloten, waaraan een
duurzame financieringscomponent voor de periode 2017/2021 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).
De andere inkomsten van FIT (ESR-codes 2, 16, 38, 59 en 7) zijn eerder
beperkt en sporadisch. Daaronder 20.000 euro teruggestorte subsidies (ESR
38.10). Sommige subsidies worden immers als voorschot uitgekeerd, wat bij een
afrekening aanleiding kan geven tot het terugstorten door de begunstigde. Deze
middelen worden opnieuw ingezet.
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1.2. UITGAVENARTIKELEN
Aan de uitgavenzijde dalen de loongerelateerde uitgaven (ESR-code 11) van
27.088.000 euro in 2018 naar 27.034.000 euro in 2019. Dit is grotendeels het
gevolg van de verhoging van de werkingsdotatie met 556.000 euro ten gevolge
van de overschrijding van de spilindex in augustus 2018 en de verlaging met
554.000 euro omwille van de personeelsbesparing. Het grootste deel van deze
loongerelateerde uitgaven houdt verband met het buitenlands netwerk (o.a.
Vlaamse economische vertegenwoordigers en lokaal ondersteunend personeel)
en met het binnenlands netwerk (adviseurs internationaal ondernemen).
De gebudgetteerde werkingskosten (ESR-code 12) stijgen van 19.053.000 euro
in 2018 naar 19.828.000 euro in 2019, oftewel plus 775.000 euro. Dit is
voornamelijk het gevolg van de bijkomende activiteiten in het kader van de
Brexit, die FIT in 2019 zal ondernemen. 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 2019 blijven inzetten op deze twee laatste kerntaken.
De kosten voor het betalingsverkeer (ESR-code 21) blijven in 2019 ongewijzigd
ten overstaan van 2018, namelijk 195.0000 euro.
Ten gevolge de specifieke vestigingsvoorwaarden in Australië voorziet FIT
240.000 euro voor de werking van een plaatselijk kantoor (ESR-code 35.60).
De voorziene uitgaven voor investeringen (IT, software, rollend materiaal,…)
blijven quasi onveranderd in 2019, namelijk 116.000 euro in 2019 en 113.000
euro bij BA2018.
De subsidies aan bedrijven, ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van
Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen
stijgen van 11.340.000 euro in 2018 naar 11.580.000 euro in 2018 (ESR-code 32
– zie ook hoger voor toelichting). 20.000 euro wordt gefinancierd door terugstortingen 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.
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J. VZW’s
J.1. VLEVA
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
In 2019 verwacht VLEVA 1 extra lid te verwelkomen.
1.2. UITGAVENARTIKELEN
Kerntaken – Netwerking en evenementen
VLEVA organiseert in 2019 twee algemene netwerkevenementen. De
nieuwjaarsreceptie en “Vlaamse EU-experts aan het (net)werk” trekken jaar na
jaar meer deelnemers.
VLEVA zet verder in op informele kennismakings- en overlegmomenten tussen
vertegenwoordigers van leden en Vlaamse overheid, Vlaamse/Belgische
Europarlementsleden en Vlaamse/Belgische ambtenaren/experten binnen de
Europese instellingen over relevante Europese thema’s. Zo verzamelt VLEVA met
betrekking tot de Europese verkiezingen de Europese prioriteiten voor
Vlaanderen van zijn leden in een EU-memorandum en legt dit voor aan de
Vlaamse lijsttrekkers in het Europees parlement.
VLEVA zal in 2019 inzetten op netwerking rond meer algemene Europese thema’s
met een reeks infosessies onder de noemer “De gebEUrtenissen”. VLEVA tracht
met deze reeks thema’s aan te snijden die een breder publiek
aantrekken. VLEVA zet in 2019 ook in op decentralisering met o.a. de
ondersteuning van de ‘State of the EU’ in de provincie Oost-Vlaanderen.
Personeel
Het personeelsbudget verhoogt wegens voltijdse bezetting van alle
medewerkers.
De voorbije jaren lag het budget lager wegens de vele zwangerschapsverloven.
VLEVA houdt bovendien rekening met de indexering.
Werking
De werkingskosten blijven nagenoeg gelijk.
Huisvesting - Huur
Het huurcontract van VLEVA loopt tot 2021.
VLEVA houdt rekening met een indexering van de huur.
Investeringen
VLEVA voorziet in 2019 een beperkt budget voor o.a. investeringen in de
audiovisuele installatie in het auditorium.
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J.2. VVOB
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het door DGD (het federale Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en
Humanitaire Hulp) gesubsidieerd vijfjarenprogramma zit in 2019 op
kruissnelheid. Ten gevolge van een beslissing van minister De Croo diende VVOB
een reallocatie van middelen door te voeren. Deze bestaat erin dat een deel van
de middelen van 2019 moeten verschoven worden naar 2021. De ontvangsten
zijn, voor wat DGD betreft, evenredig aan de uitgaven binnen het kader van een
gesplist krediet over 5 jaar.
Verschillende reeds opgestarte projecten met financiering van de Europese Unie
lopen door, evenals projecten van andere internationale stichtingen.
De steun vanuit de Vlaamse overheid is stabiel.
1.2. UITGAVENARTIKELEN
Kernopdrachten
De Zuidwerking wijzigt doordat VVOB haar activiteiten - zoals voorzien - opstart
in een nieuw land, Uganda.
Personeel
Er worden geen grote wijzigingen voorzien in het personeelsbestand.
Investeringen
Geen substantiële investeringen
afgeschreven kantoorapparaten.
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gepland

behoudens

de

vervanging

van

ISE
DI
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH

ISE OMSCHRIJVING
Vlaanderen en Brussel ontwikkelen en promoten als toeristische topbestemming
Internationale belangenbehartiging en vertegenwoordiging
Reputatiemanagement
Controle op handel in strategische goederen
Bestrijding van armoede in al haar dimensies op internationaal vlak
Internationale economische belangenbehartiging en vertegenwoordiging
Financiële hefbomen voor internationalisering van de Vlaamse economie
Partnerschappen voor internationalisering van de Vlaamse economie

ESR
Beleid
49.275
6.984
575
5
35.988
794
59.848
905

ESR
Betaal Ontvangsten
71.160
1.662
7.062
177
575
5
5
36.112
13.160
794
58.003
4.779
1.000

DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT
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