VR 2021 2105 MED.0177/2

BELEIDS- EN BEGROTINGSTOELICHTING
NAAR AANLEIDING VAN DE
BEGROTINGSUITVOERING 2020
BUITENLANDS BELEID,
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN
INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Ingediend door
Jan JAMBON
Vlaams minister van
Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en
Facilitair Management

1

I. INHOUDSOPGAVE
II. INLEIDING DOOR DE MINISTER ...............................................................3
III. SAMENVATTING ...................................................................................3
IV. BUITENLANDS BELEID ...........................................................................5
1. BUITENLANDS BELEID ..........................................................................5
1.1. Budgettair kader .............................................................................5
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) .....6
1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht ............................................... 14
V. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING .......................................................... 15
1. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ....................................................... 15
1.1. Budgettair kader ........................................................................... 15
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) ... 16
1.1.2. DAB’s..................................................................................... 23
1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht ............................................... 24
VI. INTERNATIONAAL ONDERNEMEN .......................................................... 25
1.
INTERNATIONALE
ECONOMISCHE
BELANGENBEHARTIGING
EN
VERTEGENWOORDIGING ........................................................................ 25
1.1. Budgettair kader ........................................................................... 25
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) ... 26
1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht ............................................... 27
2. FINANCIELE HEFBOMEN INTERNATIONALISERING VLAAMSE ECONOMIE .... 29
2.1. Budgettair kader ........................................................................... 30
2.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) ... 30
2.1.2. Overige entiteiten onder toezicht ............................................... 31
VII.
APPARAATSKREDIETEN
EN
BEGROTINGSPROGRAMMA’S
ZONDER
BELEIDSVELD.......................................................................................... 33
1. DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN ................................................. 34
VIII. LIJST MET AFKORTINGEN .................................................................. 40
IX. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’ ............................... 42
X. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT’............................................................................................ 43
XI. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’ ........ 51
XII. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN
VAN HET HOF VAN JUSTITIE” .................................................................... 52

2

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Door de coronapandemie is veel aandacht naar de binnenlandse situatie gegaan,
maar tegelijkertijd heeft deze crisis ook zeer duidelijk gemaakt hoe afhankelijk we
zijn van de rest van de wereld. Deze verbondenheid heeft op vele vlakken ook
rechtstreekse gevolgen voor Vlaanderen. Daarom dat we ook blijvend hebben
ingezet op buitenlands beleid. Het belang is nu misschien wel groter dan ooit. Het
departement en FIT hebben telkens gezocht naar mogelijkheden om de activiteiten
toch laten door te gaan of deze op een andere wijze vorm te geven. Soms was dit
niet mogelijk en moesten events, zendingen, activiteiten verdaagd worden tot de
sanitaire situatie voldoende verbeterd is. Onderstaande samenvatting geeft de
belangrijkste trends weer. Bij elk begrotingsartikel is specifiek aangegeven op
welke wijze de begroting werd uitgevoerd en in welke mate de uitgaven beïnvloed
werden door de coronapandemie. Globaal kunnen we terugkijken op een jaar
waarin de uitvoering van de begroting toch in hoge mate kon gerealiseerd worden,
zeker wat de vastleggingen betreft. In vergelijking met de voorgaande
begrotingsjaren liggen de vereffeningspercentages lager voor bepaalde
begrotingsartikels door het vertragen van het uitbetalingsritme of het uitstellen
van de activiteiten.
Ik heb in dit document ook een toelichting gegeven over de wijze waarop ik
uitvoering heb gegeven aan de verschillende resoluties van de Vlaams Parlement.

III. SAMENVATTING
De uitvoering van de begroting is in grote mate verlopen zoals initieel gepland. De
uitvoering komt in hoge mate overeen met de begrotingsopmaak. De belangrijkste
wijziging betrof de toevoeging van 5.126 keuro aan de begroting
ontwikkelingssamenwerking voor het naleven van de engagementen inzake
internationale klimaatfinanciering. Bij de inzet van deze middelen werd gestreefd
naar een maximale synergie met het bilateraal ontwikkelingsbeleid.
Voor onder andere internationale belangenbehartiging, financiering voor
multilaterale organisaties, financiering VLEVA, en het Agentschap voor
Buitenlandse Handel verliep de begrotingsuitvoering volledig zoals gepland. Al was
dit niet overal het geval. Een aantal begrotingsposten werden in 2020 echter
beïnvloed door twee factoren: de fusie van het departement en de
coronapandemie.
Door de fusie van het Departement Buitenlandse Zaken met het Departement
Kanselarij en Bestuur, werden de kredieten die voorzien waren voor externe
communicatie onderbenut (77% vastgelegd, 72% vereffend) omdat wordt bekeken
op welke wijze in de toekomst nieuwe of andere communicatiedragers kunnen
worden ontwikkeld in afstemming met de kredieten die voorzien zijn voor het
algemeen regeringsbeleid.
De coronapandemie had de belangrijkste impact op de uitvoering van de begroting:
-

Voor wat het Buitenlands Beleid betreft noteren we een onderbesteding op
bepaalde posten. Dit betreft o.m. de kredieten voor de financiering van de
activiteiten van de diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland.
Omwille van de pandemie konden zij nauwelijks activiteiten of projecten
uitvoeren in hun ambtsgebied of evenementen ondersteunen, omdat die
werden afgelast of uitgesteld naar een latere datum. Op de kredieten voor
de financiering van de ontvangst van delegaties in Vlaanderen werd ook
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-

-

-

minder aangerekend, want er vonden nauwelijks formele ontvangsten
plaats en er werden geen diplomatieke evenementen georganiseerd.
Voor wat Ontwikkelingssamenwerking betreft hadden onze partnerlanden
ook te lijden onder de gezondheidscrisis, met name in Zuid-Afrika. Zij
werden door de coronacrisis in 2020 zwaar getroffen. Hierdoor werden een
aantal lopende projecten vertraagd, waardoor de vereffeningen significant
lager zijn dan het voorziene vereffeningskrediet omdat het uitvoeringsritme
van de lopende projecten gevoelig is vertraagd en we de partners in het
Zuiden hebben toegestaan om hun activiteiten tijdelijk te pauzeren of meer
te spreiden tot de sanitaire situatie weer beter is.
Voor wat Internationaal Ondernemen betreft stellen we vast dat er weinig
effect is op de uitvoering van de begroting. Er werden maximaal
inspanningen geleverd om onze bedrijven te blijven ondersteunen.
Daarenboven werden nieuwe financiële steunmaatregelen voor Vlaamse
exporteurs ontwikkeld om hen bij te staan om de uitdagingen in het kader
van de coronapandemie het hoofd te bieden.
Bij de apparaatskredieten is er een onderbenutting omdat er nauwelijks
buitenlandse zendingen ondernomen werden.

In totaliteit werd 97% van de voorziene beleidskredieten vastgelegd en werd 90%
vereffend.

TOTAAL – BUITENLANDS BELEID, ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN
INTERNATIONAAL ONDERNEMEN, excl. DAB’s, excl. apparaatsuitgaven en
programma B
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

157

545

0

93.942

99.292

2e BA-JR

157

545

0

102.872

103.976

BU

310

483

0

99.821

93.288

PROGRAMMA DD – BUITENLANDS BELEID
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

157

5

0

8.329

8.524

2e BA-JR

157

5

0

8.342

8.537

BU

310

0

0

6.675

5.230

PROGRAMMA DE – ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
(duizend euro)
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2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

540

0

27.465

28.329

2e BA-JR

0

540

0

28.621

29.530

BU

0

483

0

27.240

22.152

PROGRAMMA DF – INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

58.148

62.439

2e BA-JR

0

0

0

65.909

65.909

BU

0

0

0

65.906

65.906

IV. BUITENLANDS BELEID
Het beleidsveld Buitenlands Beleid omvat één structuurelement: Buitenlands
Beleid.

1. BUITENLANDS BELEID
Dit inhoudelijk structuurelement omvat:

-

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

1.1. Budgettair kader
BUITENLANDS BELEID, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU

5

ESR-uitgaven WT,
LO, PR

6.982

6.995

5.508

7.177

7.190

4.063

Toe-lagen
IS

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

Overige
LE,
PA,
andere

307

307

127

307

307

127

Tot.
incl.
Over-flow

8.329

8.342

6.675

8.524

8.537

5.230

0

0

0

195

195

-220

8.329

8.342

6.675

8.329

8.342

5.450

Over-flow
Tot. excl.
Over-flow

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Zoals hieronder ook zichtbaar zal worden, was de onderbesteding gelinkt aan de
pandemie vooral voelbaar op de begrotingsartikelen DB0-1DDA2BB-WT –
Afvaardigingen van de Vlaamse Regering en DB0-1DDA2BI-WT – Protocol en
Ontvangsten. Op de andere artikels was de besteding vergelijkbaar met andere
begrotingsjaren, al kan ook vermeld worden dat de beslissing tot fusie van de
departementen Buitenlandse Zaken (BUZA) en Kanselarij en Bestuur (KB)
aanleiding gaf tot het uitstellen van de vernieuwing van een aantal
communicatiedragers, aangerekend op artikel DB0-1DDA2BH-WT – Internationale
communicatie.

1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
DB0-9DDAABB-OP – AFVAARDIGINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Korte inhoud
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.
(duizend euro)
2020
2e BA
Uitvoering

AO

TO

LO

0

0

0

106

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
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In 2020 werden vorderingen van inkomsten op de rollende fondsen geboekt.
DB0-9DDATBG-OW – DE UITVOERING VAN HET BELEID EN HET DECREET ROND
WAPENHANDEL
Korte inhoud
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 DB0-1DDA4BG-WT.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

2e BA

0

5

0

Uitvoering

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Er zijn geen ontvangsten in het fonds omdat er geen administratieve
sanctieprocedures opgestart werden. De inbreuken die werden vastgesteld,
werden in eerste instantie opgenomen door de politie, onder meer met het oog op
andere, samenhangende vastgestelde inbreuken.
DB0-9DDXABF-OW – BUITENLANDS BELEID
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor diverse andere ontvangsten met
betrekking tot het buitenlands beleid.
(duizend euro)
2020
2e BA
Uitvoering

AO

TO

LO

0

0

0

22

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Er werden diverse kleine ontvangsten geboekt,
terugvorderingen van subsidies.

waaronder

een

aantal
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Uitgavenartikelen
DB0-1DDA2BB-PA – AFVAARDIGINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel omvat de kapitaalsuitgave (het opstartbedrag) waarmee de
rollende fondsen van de diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaanderen en de
adjunct-diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaanderen in Maputo en Lilongwe
(attachés Ontwikkelingssamenwerking) worden voorzien als die op een nieuwe
post starten. Dat zijn de permanente voorschotten die een diplomatieke
vertegenwoordiger (of adjunct) bij het verlaten van de post terug moet betalen.
Tijdens zijn verblijf op de post doet de diplomatieke vertegenwoordiger (of adjunct)
allerlei uitgaven, dient afrekeningsstaten in, op basis waarvan het departement
terugstortingen doet waardoor zijn fonds weer aangevuld wordt tot het
oorspronkelijke bedrag.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

307

307

127

307

307

127

0

0

0

0

0

0

307

307

127

307

307

127

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het verschil tussen het begrote bedrag en de uitvoering is te wijten aan
vertragingen die zijn opgelopen bij de opstart van de permanente voorschotten
voor een aantal posten. Daardoor zijn een aantal stortingen, oorspronkelijk
voorzien voor 2020, pas verricht kunnen worden tijdens het eerste kwartaal van
2021. Voor het overige is op dit kapitaalsuitgave-artikel ook steeds een buffer
voorzien om te kunnen inspelen op onvoorziene omstandigheden (met name de
eventuele uitdiensttreding van diplomaten, waarbij het belangrijk is dat de
opvolger steeds meteen kan beschikken over een nieuw permanent voorschot).

DB0-1DDA2BB-WT – AFVAARDIGINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Korte inhoud
Dit artikel heeft betrekking op de initiatieven van de diplomatieke
vertegenwoordigers van Vlaanderen of hun adjuncten ter uitvoering van de
activiteiten en projecten in het kader van het jaarprogramma in hun ambtsgebied.
(duizend euro)
VAK

VEK
8

2020
Uitgave
incl. Overflow

2e BA

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

1.389

1.389

551

1.389

1.389

509

0

0

0

0

0

-52

1.389

1.389

551

1.389

1.389

561

Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

2e BA-JR

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Op dit begrotingsartikel zijn de gevolgen van de pandemie duidelijk zichtbaar.
Tijdens 2020 konden de diplomatieke vertegenwoordigers of hun adjuncten
nauwelijks activiteiten of projecten uitvoeren in hun ambtsgebied, wat het lage
bestedingspercentage verklaart.

DB0-1DDA2BC-WT
ORGANISATIES

–

BUITENLANDS

BELEID

M.B.T.

MULTILATERALE

Korte inhoud
Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor uitgaven inzake het buitenlands beleid
binnen een multilateraal kader. Hieronder valt onder meer de financiering die
beurtelings wordt voorzien voor de Vlaamse trustfondsen bij de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) en UNESCO.
Via steun aan de Vlaamse Unesco Commissie (VUC) wordt ook het middenveld
betrokken bij de werking van UNESCO. Dit gebeurt door het organiseren van
evenementen en bekendmaking bij een ruimer publiek van de doelstellingen en
programma’s van de organisatie.
Omwille van het belang van de OESO en de Raad van Europa (RVE) voor de
Vlaamse beleidsvoering wordt in principe alternerend projectfinanciering van deze
organisaties voorzien.
De financiering van jongerenstages bij multilaterale organisaties verlaagt de
toegangsdrempel en verhoogt aldus de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt.
Het stagefinancieringsprogramma beoogt bij te dragen tot de wereldwijde
verspreiding van Vlaamse expertise en de zichtbaarheid van de Vlaamse overheid
in de multilaterale organisaties. Bovendien ontstaat er een netwerk van
contactpersonen voor het Vlaamse internationale beleid.
In het kader van een performante controle op de in-, uit- en doorvoer van
strategische goederen, behartigt Vlaanderen haar belangen en draagt ze beste
praktijken uit. Zo wil Vlaanderen bijdragen aan de promotie van het VN
Wapenhandelsverdrag en van een wereldwijde gelijkschakeling van wetgeving.
Daarom wordt in principe een vrijwillige bijdrage aan het Voluntary Trustfunds van
het Arms Trade Treaty gefinancierd.
(duizend euro)
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VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow

2e BA

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

1.516

1.516

1.292

1.574

1.574

1.254

0

0

0

58

58

18

1.516

1.516

1.292

1.516

1.516

1.236

Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

VEK

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
In 2020 werd een financiering voorzien voor het Vlaams trustfonds bij de
Internationale Arbeidsorganisatie. Ook de bijdrage aan de Vlaamse Unesco
Commissie werd optimaal ingezet. Vlaanderen leverde voor het 3e jaar op rij een
bijdrage aan het Voluntary Trust Funds van het VN wapenhandelverdrag. Bij de
Raad van Europa werden in 2020 verscheidene projecten gefinancierd, weliswaar
vanuit een ander begrotingsartikel en gerelateerd aan mensenrechten. De
wereldwijde pandemie had een – relatief beperkte - impact op de besteding van
de middelen van het stagefinancieringsprogramma. Er werden 61 dossiers ter
financiering van een stage bij een multilaterale organisatie goedgekeurd.

DB0-1DDA2BD-WT – INTERNATIONALE BELANGENBEHARTIGING
Korte inhoud
De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend om de samenwerking met
diverse actoren in het kader van het Vlaams buitenlands beleid vorm te geven.
Voorbeelden zijn de participatie van de Vlaamse Regering in twee EGTSsamenwerkingsverbanden en de ondersteuning van de Vlaamse coördinator voor
de samenwerking met Noord-Frankrijk, 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 Arts Flanders Japan en Vlamingen in de
Wereld aangerekend op dit begrotingsartikel.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU

10

Uitgave
incl. Overflow

3.568

3.568

3.368

3.695

3.695

2.043

0

0

0

137

137

-186

3.568

3.568

3.368

3.558

3.558

2.229

Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Ondanks de coronapandemie werden de kredieten voor Internationale
Belangenbehartiging zowel voor toelagen als lidmaatschapsbijdragen besteed zoals
voorheen. De zoektocht naar gepaste corona-veilige initiatieven die uitvoering
geven aan de hierboven aangegeven beleidsambities resulteerde in een relatief
hoog bestedingspercentage. Enkel de traditionele bijdragen aan activiteiten in
samenwerking met de expat- en diplomatieke gemeenschap vielen quasi volledig
weg.

DB0-1DDA2BE-WT – HERDENKING VAN WERELDOORLOG I
Korte inhoud
Op dit begrotingsartikel werden subsidies voorzien in het kader van de uitvoering
van het herdenkingsproject ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-2018)’.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

Uitgave
incl. Overflow

0

0

0

10

10

0

Overflow

0

0

0

0

0

0

Totaal
excl.
Over-flow

0

0

0

10

10

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
In 2020 werden geen subsidies meer vereffend. Dit artikel wordt uit de begroting
geschrapt vanaf 2021.

DB0-1DDA2BH-WT – INTERNATIONALE COMMUNICATIE
Korte inhoud
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De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ingezet voor de externe
communicatie richting de stakeholders van het Vlaams buitenlands beleid. De
middelen worden onder meer besteed aan het digitaal nieuwskanaal ‘Flanders
Today’, on- en offline publicaties, brochures en allerhande promotiemateriaal.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow

2e BA

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

260

260

201

260

260

187

0

0

0

0

0

0

260

260

201

260

260

187

Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

VEK

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De bestedingen op dit artikel bleven ondanks de pandemie vrij stabiel. Wel valt te
noteren dat door de beslissing tot fusie van de departementen BUZA en DKB de
hernieuwing van een aantal communicatiedragers logischerwijs uitgesteld werd.

DB0-1DDA2BI-WT – PROTOCOL EN ONTVANGSTEN
Korte inhoud
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.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

244

244

96

244

244

70

0

0

0

0

0

0

244

244

96

244

244

70

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
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Op dit begrotingsartikel zijn de gevolgen van de pandemie uiteraard bijzonder
duidelijk zichtbaar. Tijdens 2020 vonden nauwelijks formele ontvangsten of andere
diplomatieke evenementen plaats, wat het lage bestedingspercentage verklaart.

DB0-1DDA2BY-IS – VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP
Korte inhoud
Dit
begrotingsartikel
omvat
de
subsidie
aan
het
Vlaams-Europees
Verbindingsagentschap (VLEVA). Met de toegekende middelen worden de
personeels-, werkings- en huisvestingskosten gedekt.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

0

0

0

0

0

0

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De voorziene subsidie werd volledig vastgelegd en vereffend.
Zie toelichting onder 1.1.2.

DB0-1DDA4BG-WT – DE UITVOERING VAN HET BELEID EN HET DECREET ROND
WAPENHANDEL
Korte inhoud
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
2014 en nu geregeld door artikel 48/1 van het Wapenhandeldecreet van 15 juni
2012, en is gelinkt aan het ontvangstenartikel artikel DB0-9DDATBG-OW.
(duizend euro)
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VAK
2020

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

Uitgave
incl. Overflow

5

18

0

5

18

0

Overflow

0

0

0

0

0

0

Totaal
excl.
Over-flow

5

18

0

5

18

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Er zijn in 2020 geen uitgaven gedaan vanuit het fonds.
Het bedrag van de 2e aanpassing BA-JR omvat het overgedragen saldo van de
vorige jaren ten bedrage van 18 keuro.

1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht
VLEVA
Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) 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.
Toelichting op detailniveau
Ontvangsten
De dotatie van de Vlaamse overheid bedroeg 1.040.000 euro.
VLEVA haalde in 2020 geen inkomsten uit zaalverhuur omwille van de coronacrisis.
VLEVA gaf in 2020 een korting van 10% aan zijn leden waardoor de ontvangsten
uit de lidmaatschapsbijdragen daalden.
Naast de standaard lidmaatschapsbijdrage verlenen bepaalde leden (vrijwillig)
extra financiële ondersteuning aan VLEVA, m.n. Boerenbond, VVP, VVSG, Voka,
Unizo en Verso.
VITO detacheert gedurende twee dagen per week een medewerker als
liaisonofficer. De provincie Limburg betaalt jaarlijks 85.000 euro (excl. btw) aan
VLEVA voor de aanwerving van een liaisonofficer.

Uitgaven
Invulling kerntaken
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Netwerking
VLEVA organiseerde in 2020 zijn nieuwjaarsreceptie. Omwille van de corona
maatregelen kon VLEVA zijn andere netwerkactiviteiten slechts beperkt uitvoeren.
Het netwerkevent voor Vlaamse-EU experts werd uitgesteld. De Ster van Europa
werd digitaal uitgereikt. VLEVA organiseerde samen met Ryckevelde, de provincie
Antwerpen en het Bureau van het Europees Parlement in België een State of the
EU, met gastspreker Dirk De Wachter.Het grootste deel van de kosten werden
gedragen door de provincie en het Bureau van het Europees Parlement in België.
Communicatie en informatie
Omdat VLEVA weinig kon inzetten op fysieke netwerken werd meer ingezet op
communicatie en informatie. VLEVA publiceerde en verspreidde zijn jaarlijkse
nieuwjaarsbrief en het jaarverslag. Verder werd het operationeel plan aan de
leden en Vlaamse beleidsmakers bezorgd. VLEVA blijft geabonneerd op tal van
nieuwsbrieven om de website te voeden met actuele informatie.
Personeel
Alle medewerkers werken momenteel van thuis uit. Dat zorgt voor een daling van
de kosten van het sociaal abonnement.
Werking
Het voorziene budget voor de algemene werkingsmiddelen werd beperkt
overschreden vanwege uitgaven voor ICT. VLEVA heeft verschillende online
platformen uitgetest voor het organiseren van webinars. Aangezien het aantal
deelnemers
telkens
blijft
stijgen,
verhogen
ook
de
licentiekosten.
Omdat alle medewerkers telewerken, werd het onderhoudscontract van de
kantoren enkele maanden stopgezet.
Investeringen
VLEVA deed dit jaar geen investeringen.

V. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Het beleidsveld Ontwikkelingssamenwerking
‘Ontwikkelingssamenwerking’.

bevat

één

structuurelement

1. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Het ISE ontwikkelingssamenwerking omvat alle activiteiten met betrekking tot de
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand in uitvoering van het
kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking. Conform dat kaderdecreet,
beantwoorden de bestedingen van de financiële middelen binnen het
begrotingsprogramma Ontwikkelingssamenwerking volledig aan de internationale
ODA-criteria. De Vlaamse ODA in het jaar 2020 bedraagt 67.240.890 euro; 51%
daarvan zijn uitgaven in het kader van het beleid ontwikkelingssamenwerking (VR
2021 0204 MED.0116/1).

1.1. Budgettair kader
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
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VAK
2020
ESR-uitgaven WT,
LO, PR

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

26.854

26.539

25.159

27.553

27.283

20.071

611

2.082

2.081

776

2.247

2.081

Overige
LE,
PA,
andere

0

0

0

0

0

0

Tot.
incl.
Over-flow

27.465

28.621

27.240

28.329

29.530

22.152

0

0

0

547

547

-2.520

27.465

28.621

27.240

27.782

28.983

24.672

Toe-lagen
IS

Over-flow
Tot. excl.
Over-flow

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Conform het Samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 betreffende de
verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 20132020, heeft de Vlaamse Regering zich geëngageerd om 14.500 keuro per jaar te
voorzien voor internationale klimaatfinanciering. Voor de ganse periode gaat het
om een totale bijdrage van 72.500 keuro. Om aan deze engagementen te voldoen
werd
er
5.126
keuro
extra
toegevoegd
aan
de
begroting
ontwikkelingssamenwerking. Bij de inzet van deze middelen werd gestreefd naar
een maximale synergie met het bilateraal ontwikkelingsbeleid, zodat
klimaatverandering onze behaalde ontwikkelingsresultaten niet kan ondermijnen.
Concreet werden hiermee projecten gefinancierd in de regio Zuidelijk Afrika.
Onze partnerlanden, met name vooral Zuid-Afrika, werden door de coronacrisis in
2020 zwaar getroffen. Hierdoor werden een aantal lopende projecten vertraagd,
waardoor de vereffeningen significant lager zijn dan het voorziene
vereffeningskrediet.

1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
DB0-9DEATED-OW
–
ALLERHANDE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

INITIATIEVEN

INZAKE

Korte inhoud
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).
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Het fonds wordt gespijsd door:
1° de terugvordering van subsidies of bedragen voor de financiering van
overeenkomsten voor ontwikkelingssamenwerking die door de begunstigden niet
of op onrechtmatige wijze werden aangewend of waarvan de aanwending
onvoldoende wordt verantwoord;
2° vergoedingen van andere publieke donoren voor de realisatie van gezamenlijke
programma’s en projecten. In de praktijk evolueren we naar meer en meer
samenwerking – ook financieel - tussen donoren op het terrein in het kader van
concrete programma’s en projecten.
Spiegelbeeld langs uitgavenzijde is begrotingsartikel DB0-1DEA4ED-WT.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

2e BA

0

540

0

Uitvoering

0

483

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De inkomsten die in 2020 in het fonds ontwikkelingssamenwerking werden
voorzien, zijn afkomstig van terugvorderingen van subsidies bij een 3-tal dossiers.
Er zijn verscheidene oorzaken voor terugvorderingen:
- Het project kan door externe factoren niet opgestart of verder uitgevoerd
worden;
- Bepaalde uitgaven zijn in de rapportering niet verantwoord;
- Bepaalde uitgaven zijn wel gerapporteerd, maar na een audit of nazicht,
verworpen;
- Het project is correct uitgevoerd met een overschot aan financiële middelen,
die teruggevorderd worden.

Uitgavenartikelen
DB0-1DEA2EA-WT – VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN
ONTWIKKELING
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel omvat de uitgaven voor de samenwerking met de regio’s en
landen in ontwikkeling. In hoofdzaak gaan de middelen naar programma’s en
projecten in de prioritaire partnerlanden en de ruimere regio zuidelijk Afrika.
Subsidies kunnen zowel binnen- als buitenlandse begunstigden hebben. Zowel
multilaterale, bilaterale als indirecte actoren komen in aanmerking.
De huidige strategienota met Zuid-Afrika loopt over de periode 2017-2021 en
focust op klimaat en groene economie. Het totale engagement van de Vlaamse
Regering bedraagt 25 miljoen euro over een periode van vijf jaar, of ongeveer 5
miljoen per jaar.
De huidige strategienota met Mozambique loopt over de periode 2016-2020. De
focus ligt op gezondheid, in het bijzonder de seksuele en reproductieve gezondheid
en rechten van adolescente meisjes. 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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De huidige strategienota met Malawi loopt over de periode 2019-2023, met focus
op de landbouwsector. Het totale engagement van de Vlaamse Regering bedraagt
25 miljoen euro over een periode van vijf jaar, of ongeveer 5 miljoen per jaar.
Vlaanderen draagt ook bij tot regionaal of mondiaal georiënteerde steun aan
initiatieven van de gespecialiseerde agentschappen en programma's van de VN en
andere organisaties, in sectoren die aansluiten bij de landenprogramma’s. Ook
initiatieven in het kader van internationale klimaatfinanciering kunnen op dit
begrotingsartikel aangerekend worden. Deze maken deel uit van het Vlaamse
aandeel van de Belgische klimaatverplichtingen in het kader van internationale
akkoorden.
Verder worden de kredieten aangewend voor projecten in het kader van
humanitaire hulp naar aanleiding van “niet te voorziene rampen van natuurlijke of
menselijke oorsprong of met de verergering van de structurele problemen
verbonden
aan
oorlogen,
hongersnood,
bevolkingsverplaatsingen,
vluchtelingenstromen of epidemieën”. Ook voor rampenparaatheid kan financiering
worden voorzien.
Onafhankelijke experts worden ingeschakeld voor projectidentificaties en formuleringen, voor externe evaluaties en audits van projecten. De uitgaven
verbonden aan deze opdrachten worden aangerekend op dit begrotingsartikel.
Voor deze activiteiten kan ook samengewerkt worden met andere donoren.
Daarnaast worden ook uitgaven voor de vertaling van documenten of stukken uit
projectbundels vanuit of naar de taal van het partnerland op dit begrotingsartikel
aangerekend.
In functie van het beschikbare budget kunnen andere subsidieaanvragen ook in
overweging genomen worden.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

24.801

23.330

23.326

24.821

23.003

17.339

0

0

0

86

86

-2.956

24.801

23.330

23.326

24.735

22.917

20.295

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Door de coronacrisis, die ook in Zuid-Afrika sterk aanwezig was, hebben
verscheidende projecten aanzienlijke vertraging opgelopen. Ook in andere
partnerlanden is bij vele projecten niet overgegaan tot een uitbetaling van het
saldo, wat het verschil in vereffeningskredieten verklaard.
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In Zuid-Afrika is in kader van de landenstrategienota 2017-2021 samenwerking
opgestart met SANBI, South African Weather Services en UNESCO. Ook is de
uitvoering van de tussentijdse evaluatie opgestart (MDF Training & Consultancy).
Deze projecten kunt u via deze hyperlink raadplegen.
De samenwerking met Mozambique doorliep het laatste jaar van de
landenstrategienota 2016-2020. De samenwerking was gefocust op de financieeltechnische ondersteuning van het gezondheidsministerie en de bijdrage voor het
sectorfonds voor de gezondheidssector. Daarnaast zijn in kader van de
coronapandemie twee projecten opgestart in samenwerking met VZW Apopo en
het Institutio Nacional de Saude. Tenslotte is het humanitair consortium COSACA
ondersteund. Deze projecten kunt u via deze hyperlink raadplegen.
In 2020 hebben mijn diensten, op basis van de tussentijds evaluatie over de
aflopende landenstrategienota, de nodige voorbereidingen getroffen voor de
opmaak van een nieuwe landenstrategienota 2021-2026, die in het voorjaar van
het jaar 2021 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
In Malawi is verder ingezet op duurzaam landbeheer (Cepa), en de decentralisatie
van het landbouwbeleid in de districten Kasunga en Mzimba. In samenwerking met
IFPRI en Farm Radio Trust is ingezet op landbouwvoorlichting. Het project van Ace
draagt bij tot het versterken van de marktpositie van de Malawiaanse boer. Extra
middelen voor klimaatfinanciering zijn ingezet voor het stimuleren van ecoinclusief ondernemerschap op vlak van klimaatadaptatie. WFP verminderde de
inkomens- en voedselonzekerheid in de context van klimaatverandering. De
vastleggingen voor het landenprogramma in Malawi kunt u via deze hyperlink
raadplegen.
Flankerend is, met extra middelen voor internationale klimaatfinanciering, 2.226
keuro toegewezen aan het African Climate Change Fund. Dit fonds helpt Afrikaanse
landen om innovatieve klimaatadaptatieprojecten op te zetten en om internationale
klimaatfinanciering aan te trekken.
In kader van humanitaire actie is, naast het hoger en lager vernoemde structurele
steun voor Mozambique (COSACA) en de bijdrage aan WFP Burkina Faso,
samengewerkt met CERF, Rode Kruis Vlaanderen en WFP. Zie hyperlink voor
bijkomende informatie.
Conform het systeem van risicomanagement, werden tot slot in 2020 een 5-tal
externe audits uitgevoerd op lopende projecten.

DB0-1DEA2EB-WT
–
VERANKEREN
ONTWIKKELINGSAGENDA IN VLAANDEREN

VAN

DE

INTERNATIONALE

Korte inhoud
De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor acties in Vlaanderen,
met als doel de Vlaamse bevolking te betrekken bij en te informeren over de
internationale ontwikkelingsagenda. Daartoe worden gericht werkingssubsidies
verleend aan een aantal strategisch gekozen actoren met een groot
doelgroepenbereik binnen Vlaanderen.
(duizend euro)
VAK

VEK
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2020
Uitgave
incl. Overflow

2e BA

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

512

512

486

1.008

1.355

1.305

0

0

0

278

278

263

512

512

486

730

1.077

1.042

Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

2e BA-JR

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De project- en werkingssubsidies werden vastgelegd en vereffend zoals voorzien
in de begroting. De samenwerking met Inter Press Services (IPS) en
Wereldmediahuis (Mo*magazine) is verdergezet (hyperlink).
DB0-1DEA2EC-WT – INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT
Korte inhoud
Het DAC-budget van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie (WSE) werd in het verleden overgeheveld naar de functioneel bevoegde
ministers.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

1.001

1.017

880

1.184

1.200

1.018

0

0

0

183

183

173

1.001

1.017

880

1.001

1.017

845

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Er zijn 14 begunstigde organisaties voor de tewerkstelling van 25 voltijdse
equivalenten.
Als gevolg van de coronacrisis vielen sommige medewerkers terug op tijdelijke
werkloosheid. Daarbovenop gingen een aantal werknemers met hoge DAC
dienstanciënniteit op pensioen. Hierdoor verminderden de uitgaven in 2020.

DB0-1DEA2EW-IS – VITO
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Korte inhoud
In 2020 werd een projectsubsidie aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO) toegekend in uitvoering van de landenstrategienota
ontwikkelingssamenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

Uitgave
incl. Overflow

0

1.471

1.470

0

1.471

1.470

Overflow

0

0

0

0

0

0

Totaal
excl.
Over-flow

0

1.471

1.470

0

1.471

1.470

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Extra middelen voor internationale klimaatfinanciering zijn aangewend voor
capaciteitsopbouw op vlak van batterijtechnologie voor hernieuwbare energie
(VITO). Meer info via deze hyperlink.
DB0-1DEA2EX-IS – DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING
Korte inhoud
Op dit artikel wordt de jaarlijkse toelage aan de DAB Fonds Inclusieve Financiering
aangerekend.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

247

247

247

247

247

247

0

0

0

0

0

0

247

247

247

247

247

247
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Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De toelage aan de DAB werd volledig vastgelegd en vereffend.

DB0-1DEA2EY-IS – VVOB
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel omvat de subsidie aan de vzw VVOB (Vlaamse Vereniging
voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand).
Gezien de belangrijke vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid in de
bestuursorganen van de vzw VVOB is hieraan een nominatim financiering
gekoppeld.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

364

364

364

529

529

364

0

0

0

0

0

0

364

364

364

529

529

364

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De toelage voor de werkingsmiddelen en het project scholenbanden werd volledig
vastgelegd en vereffend. Als gevolg van de coronacrisis liep de uitvoering van het
project ‘Keep it Cool’ van VVOB Zuid-Afrika vertraging op en werd er in 2020
hiervoor niets vereffend.

DB0-1DEA4ED-WT
–
ALLERHANDE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

INITIATIEVEN

INZAKE

Korte inhoud
Dit
begrotingsartikel
is
de
uitgavenzijde
van
het
Fonds
Ontwikkelingssamenwerking, opgericht als begrotingsfonds krachtens artikel 22/2
van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking
(ingevoegd via het programmadecreet BA 2013 – 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
ontwikkelingssamenwerking. De aandacht gaat voornamelijk uit naar het
versterken van lopende programma’s of projecten en het uitwerken en uitvoeren
van flankerende acties.
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het ontvangstenartikel DB0-9DEATED-OW.
(duizend euro)
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VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

540

1.680

467

540

1.725

409

0

0

0

0

0

0

540

1.680

467

540

1.725

409

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De ontvangsten van 2020 zijn zo optimaal mogelijk benut. Er zijn 3 projecten
gesubsidieerd:
- Internationale Arbeidsorganisatie: De ontwikkeling van een beleid ter
ondersteuning van een sociale economie in Zuid-Afrika - fase 2
- Exchange VZW: Haalbaarheidsstudie: Company Partnership Platform
- Wereldvoedselprogramma: Ondersteuning van country strategic plan (20192023) van WFP in Burkina Faso
Info over deze projecten is te raadplegen via deze hyperlink.

1.1.2. DAB’s
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING
Inclusieve financiering stelt kleine leningen en andere financiële diensten ter
beschikking aan doelgroepen met geen of onvoldoende toegang tot
investeringskapitaal. Financiële diensten zijn onder meer het verstrekken van
kredieten, verzekeringen, beurzen, het aanbieden van aangepast financieel advies,
het beheer van spaarkredieten en het faciliteren van financiële transacties.
De middelen van het Fonds inclusieve financiering kunnen, overeenkomstig het
kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking van 22 juni 2007, artikel 18/4),
worden aangewend voor de volgende uitgaven:
1° kapitaalsoverdrachten aan internationale investeringsfondsen voor acties op het
vlak van inclusieve financiering;
2° participaties in internationale investeringsfondsen op het vlak van inclusieve
financiering;
3° beheerskosten verbonden aan de activiteiten van het Fonds inclusieve
financiering;
4° flankerende ondersteuning op het vlak van inclusieve financiering.
Ontvangsten
De DAB ontving een toelage van 247 keuro vanuit DB0-1DEA2EX-IS – DAB FONDS
INCLUSIEVE FINANCIERING.
Op 23 mei 2014 besliste de Vlaamse Regering om een participatie aan te gaan in
de Vlaamse investeringsfondsen Alterfin cvba en Incofin cvso. De
investeringsfondsen keerden 17 keuro aan dividenden uit.
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Uitgaven
In 2020 werden geen uitgaven gedaan vanuit het fonds inclusieve financiering.
Er is een saldo-opbouw van 264 keuro.
Naar de toekomst toe zal bekeken worden hoe de opgebouwde middelen in het
fonds het best ingezet kunnen worden conform de doelstellingen van het beleid
ontwikkelingssamenwerking.

1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht
VVOB
VVOB werkt aan de duurzame verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en
effectiviteit van onderwijs. VVOB biedt structurele oplossingen in de vorm van
technische assistentie die de capaciteit versterkt van overheden en lokale
onderwijsactoren. Deze zijn vooral departementen van de ministeries van
onderwijs. VVOB doet dit in 10 landen verspreid over 4 continenten (Afrika, Azië,
Europa en Latijns-Amerika).
Toelichting op detailniveau
Ontvangsten
De belangrijkste financieringsbronnen van VVOB zijn: de Federale overheid, de
Vlaamse overheid en buitenlandse donoren.
De inkomsten voor 2020 bedroegen in totaal 14.076.857 euro en liggen daarmee
op hetzelfde niveau als 2019 en dit ondanks de moeilijke omstandigheden ten
gevolge van de pandemie. Enerzijds heeft dit de organisatie voor heel wat
uitdagingen gesteld in 2020, maar anderzijds ook een aantal opportuniteiten
geboden en extra middelen om de impact van de crisis te gaan bestrijden.
De organisatie heeft in 2020 de reeds ingezette trend van donordiversificatie
verder doorgezet en de verwachting is dat dit ook in 2021 verder zal gezet worden.
De steun van de Vlaamse overheid is stabiel.
Uitgaven
Kernopdrachten
De werking in de landen werd gecontinueerd, en uitgebreid op basis van inkomsten
van buitenlandse donoren.
In 2020 werden met een aantal van deze donoren ‘no cost extensions’
onderhandeld en bekomen voor lopende projecten waar ten gevolge van de sluiting
van de scholen, het behalen van de resultaten binnen de initiële timing in het
gedrang dreigde te komen.
In de tussentijd werd ook binnen alle projecten en programma’s gekozen voor een
‘blended approach’, waarbij face to face activiteiten werden georganiseerd waar
mogelijk, en digitale alternatieven in plaats werden gesteld indien noodzakelijk.
Personeel
Geen substantiële veranderingen, tenzij verdere aangroei via opstart van nieuwe
programma’s.
Werking
De uitgaven voor werking 2020 lagen finaal op hetzelfde niveau als dat van 2019,
wat het gevolg was van een dubbele en tegengestelde beweging; enerzijds de
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versnelling in uitvoering van het programma die reeds ingezet was in 2019 en
anderzijds een vertraging ten gevolge van de impact van de pandemie.
Investeringen
Er werden geen substantiële investeringen uitgevoerd in 2020 behoudens de
vervanging van afgeschreven kantoorapparaten.

VI. INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Het beleidsveld Internationaal Ondernemen bevat 2 structuurelementen:
‘Internationale economische belangenbehartiging en vertegenwoordiging’ en
‘Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie’.

1. INTERNATIONALE
ECONOMISCHE
VERTEGENWOORDIGING

BELANGENBEHARTIGING

EN

Het ISE internationale economische belangenbehartiging en vertegenwoordiging
omvat
-

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

1.1. Budgettair kader
INTERNATIONALE
ECONOMISCHE
BELANGENBEHARTIGING
VERTEGENWOORDIGING, MVG excl. DAB

EN

(duizend euro)
VAK
2020
ESR-uitgaven WT,
LO, PR

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

750

750

747

750

750

747

45.014

45.484

45.484

45.014

45.484

45.484

Overige
LE,
PA,
andere

0

0

0

0

0

0

Tot.
incl.
Over-flow

45.764

46.234

46.231

45.764

46.234

46.231

Toe-lagen
IS
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Over-flow
Tot. excl.
Over-flow

0

0

0

0

0

0

45.764

46.234

46.231

45.764

46.234

46.231

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De dotatie voor de werking van FIT en de subsidie aan het Agentschap voor
Buitenlandse Handel werden volledig vastgelegd en vereffend.

1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
DB0-9DFAAFY-OI
ONDERNEMEN

-

VLAAMS

AGENTSCHAP

VOOR

INTERNATIONAAL

Korte inhoud
In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werden renteloze leningen verstrekt aan
Vlaamse bedrijven als hefboom om de export te promoten. Deze leningen dienden
enkel terugbetaald te worden als het bedrijf omzet realiseerde in het betreffende
land.
Dit begrotingsartikel bevat de eventuele terugstortingen door Vlaams Agentschap
voor Internationaal Ondernemen naar de algemene middelen.
Er worden geen inkomsten meer verwacht maar de kans is niet helemaal
onbestaande.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Er werden geen ontvangsten begroot of gerealiseerd.
Uitgavenartikelen
DB0-1DFA2FA-WT – INTERGEWESTELIJKE ONDERSTEUNING INTERNATIONAAL
ONDERNEMEN
Korte inhoud
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
agentschap
(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.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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Uitgave
incl. Overflow

750

750

747

750

750

747

0

0

0

0

0

0

750

750

747

750

750

747

Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De toelage aan het Agentschap voor Buitenlandse handel werd vastgelegd en
vereffend zoals voorzien.

DB0-1DFA2FY-IS
ONDERNEMEN

–

VLAAMS

AGENTSCHAP

VOOR

INTERNATIONAAL

Korte inhoud
Dit begrotingsartikel bevat de werkingsdotatie van het Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

45.014

45.484

45.484

45.014

45.484

45.484

0

0

0

0

0

0

45.014

45.484

45.484

45.014

45.484

45.484

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Vanuit de begroting van het departement werd de toelage aan het Vlaams
Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade,
kortweg FIT) volledig vastgelegd en vereffend.
Zie 1.1.2. voor een inhoudelijke toelichting bij de ontvangsten en uitgaven van FIT.

1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen doet aan economische
belangenbehartiging van bedrijven en economische actoren in het buitenland met
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een netwerk van economische vertegenwoordigingen wereldwijd en een
binnenlands netwerk. FIT helpt via individuele dienstverlening, een
actieprogramma van groepsacties, advies en ondersteuning, Vlaamse bedrijven in
hun internationale expansie. FIT haalt buitenlandse investeerders naar Vlaanderen
en begeleidt hen in hun opstart. Verder werkt FIT aan internationale valorisatie
van Vlaamse innovatie en zet het Vlaanderen wereldwijd via branding en marketing
sterker op de kaart als innovatieve en kennisgedreven regio. Als centrale actor in
de internationalisering van de Vlaamse economie coördineert FIT de uitvoering van
een gezamenlijke strategie “Vlaanderen Versnelt!”
De uitvoering van de begroting 2020 van FIT bedraagt 73.395.000 euro, dit is 97%
van de beleidsbegroting van 75.575.000 euro. Dit is inclusief de zogenaamde
“overflow”
voor
subsidies
(zie
verder
bij
“FINANCIELE
HEFBOMEN
INTERNATIONALISERING VLAAMSE ECONOMIE”).

De uitvoering van de begroting vertoont een positief saldo van 172.000 euro.
Totaal over te dragen saldo eind 2019

=

3.531.000 euro

Positief saldo uitvoering begroting 2020

=

172.000 euro

Totaal over te dragen saldo eind 2020

=

3.703.000 euro

Het ESR-vorderingensaldo laat een overschot zien van 416.000 euro.
Begroting

Uitvoering

Verschil

Percentage

ESRontvangsten

4.763.000

2.791.000

-1.972.000

-41%

ESR-uitgaven

70.510.000

68.122.000

2.388.000

-2%

ESRvorderingensaldo

65.747.000

63.331.000

416.000

1%

Ontvangsten.
De ontvangsten van bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en overheidssector
(ESR 16) lagen 1.941 keuro lager dan begroot (4.011 keuro). Vooral de inkomsten
uit de bijdrage van de deelnemers aan internationale beurzen lagen lager dan
verwacht door de coronacrisis. Tal van acties (beursdeelnames, zendingen, enz.)
zijn niet kunnen doorgaan in 2020. De inkomsten uit de deelnames aan de
groepszakenreizen lagen bijvoorbeeld 1.646 keuro lager dan verwacht.
De vergoedingen uit verzekeringen en ander bronnen (bv. arbeidsongevallen) (ESR
38) lagen hoger dan voorzien: 167 keuro realisatie versus 27 keuro begroot. Deze
laatste begrotingspost is natuurlijk niet gemakkelijk in te schatten. Sedert de
invoering begin 2012 van het Nieuw Rekendecreet en later de Vlaamse Codex
Overheidsfinanciën is FIT ook verantwoordelijk voor de terugvordering van
subsidies: er is 90 keuro euro ontvangen t.o.v. 5 keuro begroot (ESR 38.10).
Sommige subsidiesystemen van FIT werken met voorschotten. Bij de
eindafrekening kan blijken dat de begunstigde een gedeelte van het ontvangen
voorschot moet terugstorten.
De definitieve werkingsdotatie (ESR 46.10) voor 2020 bedroeg 45.484 keuro, in
lijn met het voorziene bedrag. De werkingsdotatie lag daarmee 3.119 keuro hoger
dan het bedrag dat Flanders Investment & Trade in 2019 ontvangen heeft (41.365
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keuro). Dit was voornamelijk het gevolg van de bijkomende middelen die FIT
recurrent ontvangt voor de Science & Technology Offices in het buitenland.
De ontvangsten uit kredietaflossingen van bedrijven (ESR 86.10), gezinnen (ESR
87.20) en de overheid (ESR 89.11) en uit voorschotten aan andere overheden zoals
AWEX (ESR 89.50) bedragen 1.603 keuro en lagen 69 keuro hoger dan voorzien.
Door de aard van deze ontvangsten en door het feit dat ze wegvallen t.o.v. de
uitgaven, spelen deze inkomsten (en uitgaven – ESR 83.00/85.11/85.50 en 81.12)
niet op het begrotingsresultaat en dit noch voor FIT, noch voor de Vlaamse
overheid als geheel.
Voor diverse projecten (bv. “Vlaanderen Versnelt!” via EFRO) heeft FIT externe
(co)financiering ontvangen in 2020 (457 keuro – ESR 39.10 en 248 keuro – ESR
46.40). Door de coronacrisis, waardoor bepaalde activiteiten niet konden
doorgaan, lag dit lager dan begroot.
De BTW-recuperaties in binnen- en buitenland waren iets lager dan voorzien (m.n.
93 keuro realisatie versus 130 keuro begroot – ESR 59).

Uitgaven
Over het algemeen lagen de reële uitgaven voor de loongerelateerde ESR-codes of
de ESR-codes 11 wat hoger dan begroot. In totaal was er 28.189 keuro voorzien
terwijl de reële uitgaven circa 28.462 keuro bedroegen. In totaal is er bijgevolg
273 keuro of ongeveer 1% meer uitgegeven.
Sommige onderdelen van deze ESR-code 11 zijn moeilijker te begroten omdat de
invloed
van
wisselkoersen,
indexaanpassingen,
wijzigingen
in
de
gezinssamenstelling van de Vlaamse economische vertegenwoordigers, de
toepassing van de MERCER-code, enz. schattingen zijn. De pandemie had op deze
posten slechts een beperkte impact.
De uitgaven van de ESR-code 12 (algemene werkingsmiddelen) lagen substantieel
lager dan voorzien, zijnde 17.701 keuro uitgaven voor een budget van 22.013
keuro. Door de coronacrisis waren de uitgaven voor de acties van FIT
(beursdeelnames, zendingen,...) en de gerelateerde marketingkosten beperkter
dan andere jaren (zie ook hoger).
De uitgaven voor huur van gebouwen (ESR 12.12) lagen min of meer in de lijn der
verwachtingen. De impact van de coronamaatregelen was beperkt op deze kosten.
Voor het FIT-kantoor in Melbourne (Australië) werd 299 keuro uitgegeven versus
240 keuro begroot (ESR 35.60)
De uitgaven voor investeringen (ESR-code 74) lagen met 98 keuro lager dan het
voorziene bedrag van 148 keuro. Meer kosten dan vroeger vallen sedert de
invoegetreding van ESR 2010 onder de code 12 (ESR 2010) in plaats van onder
code 74.
In het kader van de diverse projecten gefinancierd met EU-middelen, bv. het EFROProject “Vlaanderen Versnelt!”, zal FIT 63 keuro EU-subsidies ontvangen in het
volgende jaar voor de uitgaven 2020. Overeenkomstig de bepalingen van de
bijlage 4 van de ESR-2010-richtlijnen dient dit aangerekend te worden op
betreffende ESR-code (96).

2. FINANCIELE HEFBOMEN INTERNATIONALISERING VLAAMSE ECONOMIE
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Dit ISE omvat de financiële hefbomen die ondersteunend zijn voor initiatieven van
bedrijven om een buitenlandse markt te verkennen. Ze blijven een belangrijke
hefboom voor Vlaamse bedrijven, vooral voor kmo’s, om te internationaliseren. FIT
biedt hier ondersteuning. Onder dit structuurelement vallen o.a. de subsidies voor
financiële stimuli en uitrustingsgoederen.
Daarnaast wordt ingezet op de structurele financiering van een beperkt aantal
partnerschappen van ondernemersorganisaties, gemengde kamers van
koophandel en samenwerkingsverbanden met FIT met het oog op de verdere
internationalisering van de Vlaamse economie.

2.1. Budgettair kader
FINANCIELE HEFBOMEN INTERNATIONALISERING VLAAMSE ECONOMIE,
MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

ESR-uitgaven WT,
LO, PR

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

0

0

0

0

0

0

12.384

19.675

19.675

16.675

19.675

19.675

Overige
LE,
PA,
andere

0

0

0

0

0

0

Tot.
incl.
Over-flow

12.384

19.675

19.675

16.675

19.675

19.675

Over-flow

6.286

6.286

6.286

6.286

6.286

6.286

Tot. excl.
Over-flow

6.098

13.389

13.389

10.389

13.389

13.389

Toe-lagen
IS

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het ISE Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie omvat alleen
de dotatie aan FIT voor het toekennen van subsidies. De voorziene kredieten
werden volledig vastgelegd en vereffend.

2.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
N.v.t.
30

Uitgavenartikelen
DB0-1DFA5GY-IS
ONDERNEMEN

–

VLAAMS

AGENTSCHAP

VOOR

INTERNATIONAAL

Korte inhoud
Dit begrotingsartikel omvat de voorwaardelijke toelage aan FIT. De toelage is
bestemd voor het toekennen van subsidies.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU

12.384

19.675

19.675

16.675

19.675

19.675

Overflow

6.286

6.286

6.286

6.286

6.286

6.286

Totaal
excl.
Over-flow

6.098

13.389

13.389

10.389

13.389

13.389

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Vanuit de begroting van het departement werd de voorwaardelijke toelage aan het
agentschap volledig vastgelegd en vereffend.
Zie 1.1.2. voor een inhoudelijke toelichting bij de ontvangsten en uitgaven van FIT.

2.1.2. Overige entiteiten onder toezicht
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Het FIT is bevoegd voor het toekennen van volgende subsidies:
-

-

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

In 2020 had de nieuwe Vlaamse Codex Overheidsfinanciën en een advies van de
Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen een fundamentele
impact op de boekingen van de subsidies. De aanrekeningsregels (=het
boekingsmoment) voor subsidies wijzigden fundamenteel. Daardoor is de
vergelijkbaarheid van de “benuttingsgraad” van subsidies met de voorbije jaren
veel moeilijker geworden. Verder dienden er nog 3 technische correcties
doorgevoerd te worden in het boekjaar 2020 op 3 subsidiedossiers naar aanleiding
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van de fusie van het Beleidsdomein Bestuurszaken en Kanselarij met het
beleidsdomein Internationaal Vlaanderen tot het Beleidsdomein Kanselarij,
Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ). Deze correcties hebben budgettair
geen impact maar zijn wel opgenomen in de cijfers.
Hierna volgt een overzicht van de diverse subsidiedotatie en de benuttingsgraad.
Vastleggingen (=beslissingen)

Budget VAK
7.755.000,00

Uitvoering VAK
7.753.378,11

Uitvoeringspercentage
99,98%

3.397.000,00

3.397.000,00

100,00%

3.196.000,00

3.195.092,03

99,97%

432.027,00

432.027,00

100,00%

1.036.000,00

986.056,01

95,18%

12.500,00

12.500,00

100,00%

15.828.527,00

15.776.053,15

99,67%

15.384.000,00

15.331.526,15

99,66%

Type Subsidies

Budget VEK

Uitvoering VEK

Financiële Stimuli
Financiële
Stimuli
Coronamaatregelen
"Overflow"
Financiële
Stimuli
Vlaamse
Uitrustingsgoederen
"Overflow"
Vlaamse
Uitrustingsgoederen
"Afgrenzing
2020"
Vlaamse
Uitrustingsgoederen
Financiering Structurele
Partners
"Overflow"
Fin.
Structurele Partners
Totaal
volgens
nieuwe
aanrekeningregels
Totaal zonder nieuwe
aanrekeningregels

7.360.000,00

5.914.688,59

Uitvoeringspercentage
80,36%

3.397.000,00

3.397.000,00

100,00%

4.850.000,00

5.109.535,41

105,35%

1.782.000,00

1.226.328,65

68,82%

1.210.000,00

3.216.694,61

265,84%

Type Subsidies
Financiële Stimuli
Financiële
Stimuli
Coronamaatregelen
Vlaamse
Uitrustingsgoederen
2 correcties op Vlaamse
Uitrustingsgoederen
Financiering Structurele
Partners
1
correctie
op
Structurele Partners
Totaal
met
de
correcties
Totaal
zonder
de
correcties
Vereffeningen

2.108.760,74
855.000,00

803.100,00

93,93%

226.000,00

195.456,00

19.680.000,00

21.971.564,00

111,64%

13.394.000,00

11.341.117,24

84,67%

3.000 keuro van de uitgaven voor de “Financiële Stimuli Coronamaatregelen” werd
gefinancierd vanuit de coronaprovisie. De andere 397 keuro heeft FIT bekostigd
via interne verschuivingen.
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Op 5 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering het FIT-exportpromotieplan goed dat
onderdeel vormde van het FIT corona Exit Plan/VLAM corona exitplan.
Het corona-Steunpakket Internationalisering gaf 450 ervaren Vlaamse exporteurs
een duw in de rug om hun exportactiviteiten in 2020 (en 2021) te versterken. Deze
eenmalige subsidie bedroeg 5.000 euro per onderneming en was beschikbaar vanaf
het najaar 2020. Het Starterspakket internationalisering steunde een 170 nieuwe
Vlaamse exporteurs om in 2020 (en 2021) exportactiviteiten op te starten. Deze
eenmalige subsidie bedroeg 7.000 euro per bedrijf en was eveneens vanaf het
najaar 2020 beschikbaar.

VII. APPARAATSKREDIETEN
BELEIDSVELD

EN

BEGROTINGSPROGRAMMA’S

ZONDER

BELEIDSDOMEIN D – internationaal Vlaanderen
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

55

203

0

17.545

17.458

2e
aanpassing
BA-JR

55

203

0

18.015

17.928

1

268

0

14.859

14.340

BU

PROGRAMMA DA - DB0 – DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

55

203

0

17.545

17.458

2e
aanpassing
BA-JR

55

203

0

18.015

17.928

1

268

0

14.859

14.340

BU

Het totaal van het programma DA bevat ook het budget dat bestemd is voor de
buitenlandse zendingen, ondernomen door de minister van Toerisme, de leden van
zijn kabinet en derden in zijn opdracht (40 keuro VAK en VEK). De
begrotingsuitvoering hiervan wordt besproken in de BBT BU 2020 Toerisme,
ingediend door minister Demir.
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1. DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN
In de loop van 2020 fuseerden het departement Buitenlandse Zaken en het
departement Kanselarij en Bestuur tot het departement Kanselarij en Buitenlandse
Zaken. De begrotingen voor het jaar 2020 werden echter voor beide
departementen afzonderlijk opgemaakt, aangepast en uitgevoerd.
Het departement Buitenlandse Zaken behartigde de internationale relaties van de
Vlaamse Regering. Het stond in voor de coördinatie van het internationale en
Europese optreden van Vlaanderen en had de leiding over de relaties van
Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale
organisaties.
Het departement was meer bepaald belast met:
-

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

Ontvangstenartikelen
DB0-9DAXAZZ-OP - ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
Korte inhoud
Ten laste van het krediet van begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-PA mag aan de
(adjunct) diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaanderen een waarborg worden
voorgeschoten in verband met de huur van hun woning in het buitenland. Deze
huurwaarborg wordt door het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
gestort aan de diplomatieke vertegenwoordiger na het voorleggen van de
ondertekende huurovereenkomst.
Deze huurwaarborg, die onder de vorm van een renteloze lening ter beschikking
gesteld wordt, wordt door de diplomatieke vertegenwoordiger terugbetaald aan het
departement door middel van maandelijkse inhoudingen op het loon en dit op een
termijn van maximaal 24 maanden.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

25

0

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BU

34

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Dit begrotingsartikel werd gecreëerd bij begrotingsaanpassing 2020. De
ontvangsten m.b.t. de huurwaarborg werden in 2020 nog geboekt op
begrotingsartikel DB0-9DDAABB-OP – AFVAARDIGINGEN VAN DE VLAAMSE
REGERING.

DB0-9DAXAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor diverse andere ontvangsten met
betrekking tot de bestaansmiddelen, bijvoorbeeld voor vorderingen van
rechtsplegingsvergoedingen.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

30

0

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

30

0

0

0

0

1

0

0

0

0

BU

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Er werd een wisselkoersverschil ontvangen.
DB0-9DAXTZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor alle terugvorderingen van wedden en de
daarmee samenhangende vergoedingen of kosten m.b.t. personeelsleden van het
departement Buitenlandse Zaken die ten laste genomen worden door andere
overheden of organisaties 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.
(duizend euro)
2020
2e
aanpassing
BA

AO

TO
0

LO
203

VAK
0

VEK
0

0
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2e
aanpassing
BA-JR

0

203

0

0

0

BU

0

268

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Er werden meer ontvangsten gerealiseerd dan voorzien omdat in de loop van het
jaar voor 2 bijkomende personeelsleden het loon teruggevorderd werd.
Uitgavenartikelen
DB0-1DAA2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
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.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

279

279

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

279

279

BU

0

0

0

160

72

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Er werden minder buitenlandse zendingen
coronapandemie.

ondernomen

omwille

van

de

DB0-1DAX2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud
Op dit begrotingsartikel worden de lonen, vergoedingen en sociale lasten van de
personeelsleden van het departement Buitenlandse Zaken aangerekend.
(duizend euro)
2020
2e
aanpassing
BA

AO

TO
0

LO
0

VAK
0

12.459

VEK
12.459
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2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

12.653

12.653

BU

0

0

0

10.593

10.576

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
BUZA kreeg bijkomende middelen voor de uitbreiding van het diplomatieke
netwerk maar dit komt pas vanaf 2021 op kruissnelheid.

DB0-1DAX2ZZ-PA – PARTICIPATIES
Korte inhoud
Ten laste van het krediet van begrotingsartikel SA0-1DAX2ZZ-PA mag aan de
(adjunct) diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaanderen een waarborg worden
voorgeschoten in verband met de huur van hun woning in het buitenland. Deze
huurwaarborg wordt door het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
gestort aan de diplomatieke vertegenwoordiger na het voorleggen van de
ondertekende huurovereenkomst.
Deze huurwaarborg, die onder de vorm van een renteloze lening ter beschikking
gesteld wordt, wordt door de diplomatieke vertegenwoordiger terugbetaald aan het
departement door middel van maandelijkse inhoudingen op het loon en dit op een
termijn van maximaal 24 maanden.

(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

52

52

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

52

52

BU

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Dit begrotingsartikel werd gecreëerd bij begrotingsaanpassing 2020. De uitgaven
m.b.t. de huurwaarborg werden in 2020 nog geboekt op begrotingsartikel DB01DDAABB-PA – AFVAARDIGINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING.

DB0-1DAX2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Het budget op dit begrotingsartikel is bestemd voor de algemene werkingskosten
van het departement Buitenlandse Zaken, inclusief de werkings- en
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investeringskosten voor informatica, en voor uitgaven voor de werking en
investeringen voor het ontvangstencentrum van de Vlaamse Regering (het
Errerahuis). De vergoedingen voor actieve representatie en privé-huisvesting van
de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering (AAVR) worden ook op dit
begrotingsartikel aangerekend en betaald.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

4.512

4.425

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

4.512

4.425

BU

0

0

0

3.825

3.411

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
In 2018 en 2019 werden de kredieten voor de werkings- en investeringskosten
quasi volledig benut. In 2020 is er een onderbenutting omwille van de
coronapandemie. Naast de uitgaven voor reis- en verblijfkosten, catering en
representatie, zowel
in
het
hoofdkantoor als op
de diplomatieke
vertegenwoordigingen, werd er iets meer uitgegeven aan werking en investeringen
voor het Errerahuis omdat de Vlaamse Regering er vaker dan de voorgaande jaren
gebruik van maakte. Zowel de buitenlandse ministeriële ontvangsten, alsook de
wekelijkse ministerraden van de Vlaamse Regering vinden sinds het begin van deze
legislatuur plaats in het Errerahuis.
DB0-1DAX4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud
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 organisaties en van de personeelsleden
van BUZA die ten laste worden genomen door andere overheden of organisaties.
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 gelinkt aan het ontvangstenartikel DB0-9DAXTZZ-OW.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

38

2e
aanpassing
BA

0

0

0

203

203

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

479

479

BU

0

0

0

281

281

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het VAK en VEK van de 2e aanpassing BA-JR omvat het overgedragen saldo van
de vorige jaren ten bedrage van 198 keuro en de kredieten van het lopend jaar
(=gerealiseerde ontvangsten) voor een bedrag van 281 keuro.
De uitgaven waren hoger dan geraamd omdat in de loop van het jaar de wedden
van 2 bijkomende personeelsleden aangerekend werden op het salarisfonds.
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VIII. LIJST MET AFKORTINGEN
AO

Algemene Ontvangsten

BA

Goedgekeurde aangepaste begroting zoals neergelegd bij Vlaams
Parlement

BA-JR

Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten,
zoals opgenomen in de jaarrekening

BBT

Beleids- en Begrotingstoelichting

BU

Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening

BUZA

Buitenlandse Zaken

CERF

United Nations Central Emergency Response Fund

DAB

Dienst met Afzonderlijk Beheer

DAC

Derde Arbeidscircuit

ESR

Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen

EU

Europese Unie

FIT

Flanders Investment & Trade (Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen)

IAO

Internationale Arbeidsorganisatie

IS

Interne stromen (ESR-aggregaat)

ISE

Inhoudelijk structuurelement

IVA

Intern Verzelfstandigd Agentschap (van de Vlaamse overheid)

KB

Kanselarij en Bestuur

LE

Leningen (ESR-aggregaat)

LO

Leningontvangsten

LO

Lonen (ESR-aggregaat)

MVG

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OI

Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)

OL

Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)

OP

Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)

OW

Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)

PA

Participaties (ESR-aggregaat)

PR

Provisies (ESR-aggregaat)

RVE

Raad van Europa

SANBI

South African National Biodiversity Institute

TO

Toegewezen ontvangsten
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UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

VCO

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

VAK

Gesplitst vastleggingskrediet

VEK

Gesplitst vereffeningskrediet

Verso

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen

VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

VLEVA

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

Voka

Vlaams netwerk van ondernemingen

VUC

Vlaamse Unesco Commissie

VVOB

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkeling en technische Bijstand

VVP

Vereniging Vlaamse Provincies

VVSG

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

WFP

United Nations World Food Programme

WSE

Werk en Sociale Economie

WT

Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
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IX. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
Er waren in 2020 geen regelgevingsinitiatieven m.b.t. buitenlands beleid,
ontwikkelingssamenwerking of internationaal ondernemen.

42

X. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT’
Buitenlands Beleid
-

Resolutie betreffende de situatie in Catalonië
van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Joris Nachtergaele, Vera
Jans en Wilfried Vandaele - 110 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken sinds 16 oktober 2019: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: Er werden brieven geschreven aan de Spaanse en Catalaanse
regeringen om aan te dringen op politieke dialoog en overleg.
Er werden brieven geschreven aan de Verenigde Naties, de Europese
Commissie en de voorzitter van de Europese Raad om erop aan te dringen om
een faciliterende, bemiddelende rol te spelen tussen de Spaanse en Catalaanse
regering om tot een vreedzame en duurzame oplossing te komen.
Vlaanderen heeft ervoor gepleit om te streven naar een peer review binnen de
Raad van de Europese Unie.

-

Resolutie betreffende het Turkse offensief in Noord-Syrië
van Karl Vanlouwe, Vera Jans, Bart Tommelein, Joris Nachtergaele, Orry Van
de Wauwer en Maarten De Veuster - 111 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken sinds 16 oktober 2019: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: De minister-president had een ontmoeting met de Turkse
ambassadeur en heeft zowel tegenover de vorige als de huidige ambassadeur
zijn grote bezorgdheid uitgedrukt over de gang van zaken.
Op de overlegvergaderingen van de federale overheid met de deelstaten heeft
de minister-president de kritische houding van de Vlaamse Regering tegenover
het verderzetten van het toenaderingsproces tot de EU duidelijk laten
vertolken.
Het respect voor de fundamentele waarden en de mensenrechten blijft een
hoeksteen van het beleid van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering zal
dan ook een kritische houding blijven aannemen binnen de Europese
besluitvorming

-

Resolutie betreffende de mogelijke invoering van de doodstraf voor
homoseksualiteit in Oeganda
van Orry Van de Wauwer, Joris Nachtergaele, Stephanie D'Hose, Paul Van
Miert, Vera Jans en Piet De Bruyn, verslag door Stijn Bex - 119 (2019-2020)
nr. 1
Stand van zaken sinds 27 november 2019: aangenomen in plenaire
vergadering
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Duiding: De Vlaamse Regering voert al jaren een gelijkekansenbeleid rond
LGBTQ+. Dit gaat verder dan de Vlaamse grenzen.
Respect voor LGBTI-personen werd aangekaart tijdens het gesprek met
UNAIDS op 2/12/2019.
Er zijn geen contacten geweest met de Oegandese autoriteiten.
Vlaanderen voorziet 450.000 euro steun voor UNAIDS en 3.000.000 euro voor
WHO. In deze organisaties staat de problematiek rond gender en seksuele en
reproductieve gezondheidsrechten hoog op de agenda. Vlaanderen pleit ervoor
om dit soort problematieken aan te kaarten via VN-organisaties zoals UNAIDS,
die aanwezig zijn op het terrein en een groter gewicht hebben om te wegen op
de zaak.
Er werd geen vraag gericht aan de federale diplomatie om de zaak aan te
kaarten in de VN-veiligheidsraad.
Er werd geen vraag gericht aan de Europese Unie om de zaak aan te kaarten,
omdat resolutie 2019/2879(RSP): ‘Resolution on the situation of LGBTI people
in Uganda’, van het Europees Parlement de EDEO reeds vroeg om de rechten
van mensenrechtenverdedigers en LGBTI-mensen in Oeganda te steunen.

-

Resolutie betreffende het openen van de politieke dialoog met de
Europese Commissie over de (post)brexitstrategie
van Karl Vanlouwe, Vera Jans, Bart Tommelein, Cathy Coudyser, Philippe
Muyters en Karin Brouwers - 161 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken sinds 11 december 2019: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: De resolutie was niet aan de Vlaamse Regering gericht, maar aan de
Europese Commissie. De Commissie heeft op 11 maart 2020 een
antwoordschrijven gericht aan het Vlaams Parlement. De opvolging van de
brexit en de verdere vormgeving van de bilaterale relaties met het Verenigd
Koninkrijk blijft uiteraard een belangrijk aandachtspunt voor de Vlaamse
Regering.

-

Resolutie over het veroordelen en bestrijden van openbare
discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbtqi+personen in de Europese Unie en in de wereld
van Paul Van Miert, Annick Lambrecht, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose
en Stijn Bex - 226 (2019-2020) nr. 1
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaireinitiatieven/1373733 Duiding: In een ontmoeting met de Hongaarse minister
van buitenlandse zaken heeft de minister-president de bezorgdheid gedeeld
over de situatie van de LGBTQI gemeenschap. Er is ook overleg met de
belangenorganisatie çavaria over de wijze waarop deze thematiek in het
buitenlands beleid wordt meegenomen.
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-

Resolutie over de dood van George Floyd in de Verenigde Staten en de
daaropvolgende maatschappelijke onrust
van Jeremie Vaneeckhout, Joris Nachtergaele, Orry Van de Wauwer, Sihame El
Kaouakibi en Annick Lambrecht - 354 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken sinds 10 juni 2020: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: De Vlaamse Regering werkt mee aan de ontwikkeling van het
interfederaal actieplan racismebestrijding binnen de Interministeriële
Conferentie Racismebestrijding.
Er zijn geen diplomatieke contacten geweest met de Verenigde Staten (VS),
noch met de Europese Commissie over een signaal ten opzichte van de VS.

-

Resolutie over de nakende uitvoering van de doodstraf tegen professor
Ahmadreza Djalali in Iran
van Orry Van de Wauwer, Joris Nachtergaele, Katia Segers, Emmily Talpe en
Jeremie Vaneeckhout - 400 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken sinds 1 juli 2020: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: Tijdens zijn laatste ontmoeting met de Iraanse ambassadeur (op 9
september jl.) heeft de minister-president ervoor gepleit dat Iran gratie zou
verlenen aan professor Djalali.
Naar aanleiding van de zaak Djalali, benadrukt de minister-president het belang
van mensenrechten tijdens al zijn contacten met de Iraanse autoriteiten.
Er werden door de vorige minister-president van de Vlaamse Regering reeds
brieven gestuurd aan de hoogste Iraanse autoriteiten en aan de Hoge
Vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid van de Europese Unie. Naar
aanleiding van nieuwe berichten over de nakende executie van professor Djalali
(24 november 2020) heeft de huidige minister-president opnieuw brieven
gericht tot de Iraanse autoriteiten en de Hoge vertegenwoordiger voor het
Buitenlands Beleid van de EU. Daarin heeft hij er op aangedrongen dat de
doodstraf niet zou worden voltrokken.
Het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken heeft contact opgenomen
met de Zweedse diplomatie om na te gaan of en hoe Vlaanderen zou kunnen
bijdragen tot een gecoördineerde actie ten aanzien van de Iraanse autoriteiten.

-

Resolutie over de situatie van religieuze en levensbeschouwelijke
minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
van Joris Nachtergaele, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Vera
Jans en Maarten De Veuster, verslag door Joris Nachtergaele en Johan
Deckmyn - 225 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken sinds 1 juli 2020: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: De focus op mensenrechten in het regeerakkoord van de Vlaamse
Regering en in de beleidsnota Buitenlands Beleid komt tegemoet aan de
omschreven bezorgdheden in de resolutie. Zo steunt de Vlaamse regering ook
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Nadia’s Initiative. Nadia’s Initiative houdt de genocide van de Jezidische
gemeenschap hoog op de internationale agenda en streeft ernaar om de daders
te laten berechten. Begin 2020 besliste minister-president Jan Jambon om
opnieuw een werkingssubsidie van 200.000 euro toe te kennen aan deze
organisatie.
-

Resolutie over de mensenrechten in Bahrein
van Orry Van de Wauwer, Karl Vanlouwe, Bart Tommelein, Jeremie
Vaneeckhout en Annick Lambrecht, verslag door Orry Van de Wauwer en Annick
Lambrecht - 230 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken sinds 1 juli 2020: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: De focus op mensenrechten in het regeerakkoord van de Vlaamse
Regering en in de beleidsnota Buitenlands Beleid komt tegemoet aan de
omschreven bezorgdheden in de resolutie. Er werden geen concrete acties ten
aanzien van de specifieke problemen die in de resolutie worden aangekaart,
ondernomen.

-

Resolutie over het conflict over Nagorno-Karabach
van Karl Vanlouwe, Vera Jans, Gwendolyn Rutten, Joris Nachtergaele, Karin
Brouwers en Maarten De Veuster - 486 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken sinds 14 oktober 2020: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: De Vlaamse Regering zal elke poging om een escalatie van het geweld
te voorkomen ondersteunen en het standpunt onderstrepen dat een duurzame
oplossing enkel via onderhandelingen kan worden bereikt.
Eind 2020 werd een subsidie van 200.000 euro verleend aan het World Food
Programme (WFP) voor voedselhulp als gevolg van de noden door het conflict:
https://www.fdfa.be/nl/nieuws/subsidie-voor-noodhulp-nagorno-karabach
De minister-president richtte eveneens een brief aan UNESCO om zijn
bezorgdheid over het lot van het cultureel en religieus erfgoed in de regio te
delen.

-

Resolutie over de strijd tegen de ontbossing van het Amazonewoud
van Karin Brouwers, Karl Vanlouwe, Emmily Talpe, Joris Nachtergaele, Orry
Van de Wauwer en Maarten De Veuster, verslag door Bart Tommelein - 373
(2019-2020) nr. 1
Stand van zaken sinds 14 oktober 2020: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: Vanuit het Departement Omgeving (Agentschap Natuur en Bos) wordt
er via het Vlaams Fonds Tropisch Bos ingezet om bosbescherming, verantwoord
beheer en gebruik en bosuitbreiding/herstel te realiseren in Peru, Ecuador,
Bolivia en Suriname. Het Vlaams Fonds Tropisch Bos verleent financiële steun
aan projecten gericht op het behoud, duurzaam beheer en herstel van bos. De
doelstelling van deze projecten is biodiversiteitsbehoud, bestrijding van en
aanpassing
aan
klimaatverandering
en
ondersteuning
van
de
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sociaaleconomische
ontwikkeling
van
(https://www.vlaamsfondstropischbos.be/nl/).

-

lokale

bevolkingsgroepen

Resolutie over de nakende uitvoering van de doodstraf tegen professor
Ahmadreza Djalali in Iran
van Orry Van de Wauwer, Björn Rzoska, Joris Nachtergaele, Gwendolyn Rutten
en Katia Segers - 559 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken sinds 25 november 2020: aangenomen in plenaire
vergadering

Duiding: Tijdens zijn laatste ontmoeting met de Iraanse ambassadeur (op 9
september jl.) heeft de minister-president ervoor gepleit dat Iran gratie zou
verlenen aan professor Djalali.
Naar aanleiding van de zaak Djalali, benadrukt de minister-president het belang
van mensenrechten tijdens al zijn contacten met de Iraanse autoriteiten.
Er werden door de vorige minister-president van de Vlaamse Regering reeds
brieven gestuurd aan de hoogste Iraanse autoriteiten en aan de Hoge
Vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid van de Europese Unie. Naar
aanleiding van nieuwe berichten over de nakende executie van professor Djalali
(24 november 2020) heeft de huidige minister-president opnieuw brieven
gericht tot de Iraanse autoriteiten en de Hoger vertegenwoordiger voor het
Buitenlands Beleid van de EU. Daarin drong hij er op aan dat de doodstraf niet
zou worden voltrokken.
Het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken heeft contact opgenomen
met de Zweedse diplomatie om na te gaan of en hoe Vlaanderen zou kunnen
bijdragen tot een gecoördineerde actie ten aanzien van de Iraanse autoriteiten.

-

Resolutie over een fundamentele strategische heroverweging van de
betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije
van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten, Joris Nachtergaele,
Orry Van de Wauwer en Cathy Coudyser - 572 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken sinds 9 december 2020: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: De Vlaamse Regering pleitte op intrafederale vergaderingen
meermaals voor de stopzetting van de toetredingsonderhandelingen met
Turkije en om het IPA-budget (pretoetredingssteun) voor Turkije te schrappen.
Op de Raad Buitenlandse Zaken van 22 maart 2021 werd een eerste discussie
gevoerd over een paper van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO)
en de Europese Commissie over de strategische relaties tussen de EU en
Turkije, gevolgd door een tweede discussie op de Europese Raad. Binnen het
kader van deze besprekingen pleitte de minister-president nogmaals voor het
stopzetten van de toetredingsonderhandelingen met Turkije en een schrapping
van het IPA-budget.

-

Resolutie over de presidentsverkiezingen en de daaropvolgende
protesten in Wit-Rusland
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van Joris Nachtergaele, Vera Jans, Emmily Talpe, Karl Vanlouwe, Karin
Brouwers en Maarten De Veuster - 532 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken sinds 13 januari 2021: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: Het beleid van de EU werd expliciet gesteund door Vlaanderen.
De Vlaamse Regering kende een subsidie van 52.900 euro toe aan de WitRussische mensenrechtenorganisatie Public Legal Aid. Dit centrum verleent
gratis juridische bijstand aan burgers en monitort de naleving van de
mensenrechten door de overheid in Wit-Rusland.

-

Resolutie over de relaties met en de internationale positie van Taiwan
van Joris Nachtergaele, Vera Jans, Emmily Talpe, Karl Vanlouwe, Karin
Brouwers en Maarten De Veuster - 534 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken sinds 3 maart 2021: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: De Vlaamse Regering heeft nog geen expliciete positie ingenomen.

Ontwikkelingssamenwerking

-

Resolutie over het conflict in Tigray in het noorden van Ethiopië
van Orry Van de Wauwer, Joris Nachtergaele, Gwendolyn Rutten, Björn Rzoska
en Annick Lambrecht - 574 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken sinds 9 december 2020: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: Er werd een subsidie van 200.000 euro toegekend aan Caritas ter
ondersteuning
van
de
humanitaire
noden
in
de
regio:
https://www.fdfa.be/nl/nieuws/humanitaire-hulp-voor-de-bevolking-vantigray

Internationale economische belangenbehartiging en vertegenwoordiging
-

Resolutie over de versterking van de dienstenexport in Vlaanderen
van Philippe Muyters, Vera Jans, Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Karin
Brouwers en Cathy Coudyser - 550 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken sinds 10 februari 2021: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: In het voorstel van resolutie zijn tien aanbevelingen geformuleerd.
Aan het merendeel van deze aanbevelingen wordt momenteel al
tegemoetgekomen.
1) Dienstverlening en ondersteuning van bedrijven
Dienstenleveranciers zijn ruim vertegenwoordigd in het klantenbestand van
Flanders Investment & Trade. FIT investeert ook in optimalisatie en beter
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detecteren en bereiken van (diensten)bedrijven met potentieel tot
internationalisering, de juiste omkadering, en de juiste ondersteuning.
Zo heeft het agentschap in het kader van Vlaanderen Versnelt!, de
internationaliseringsstrategie van de Vlaamse economie, een project
gelanceerd voor de periode 2020-2022. Bedoeling is om bedrijven met
internationale ambities nog beter bij te staan en tegelijk de competitiviteit
van Vlaanderen als regio verder aan te scherpen. Hierbij wordt volop ingezet
op digitalisering en optimale dienstverlening. Dat gebeurt onder andere om
de noden
van
de
bedrijfswereld vlotter
te
detecteren, nieuwe
ondersteuningsvormen te ontwikkelen en de commercialisering van
Vlaamse innovatie in het buitenland te versnellen. Deze projecten zullen
gerealiseerd worden met steun van EFRO, het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling, en van het Hermesfonds. De krachtlijnen van het
project zijn de volgende:
Het uitwerken van een aanpak om nieuwe doelgroepen (bedrijven
met exportpotentieel of potentieel om in Vlaanderen te investeren)
te detecteren en hun noden beter te kennen. Deze doelstelling
wordt op twee manieren aangepakt, via verdere digitalisering en
via een detailanalyse, een zogenaamde customer journey analyse,
van nieuwe doelgroepen en hun noden. Hierbij wordt specifiek
aandacht besteed aan startups en scale-ups en
dienstenleveranciers.
Het uitwerken van een nieuwe aanpak om bedrijven beter te
bereiken en ondersteunen. De focus hier is ook tweeërlei. Enerzijds
via verdere internationalisering van startups en scale-ups. De
doelstellingen zijn: intensievere samenwerking om een kwalitatief
aanbod aan dienstverlening voor internationaliserende startups en
scale-ups aan te bieden, en digitale ontsluiting van het
ecosysteem. Daarbij wordt een volledig digitaal overzicht van het
startup ecosysteem voorzien dat volledig toegankelijk en
doorzoekbaar is voor iedereen. Anderzijds via het in kaart brengen
van het fenomeen van digitale handel.
Het uitwerken van een manier om innovatie in Vlaamse
ecosystemen (clusters, SOCs) internationaal beter te valoriseren.
Dit project wil hieraan verhelpen door de innovatie in Vlaamse
clusters internationaal beter bekend te maken en roadmaps voor
internationalisering uit te werken – een aanpak waar minstens alle
speerpuntclusters en strategische onderzoekscentra in betrokken
zijn, en innovatieve bedrijfsnetwerken die voor internationalisering
in aanmerking komen.
2) Update internationaliseringsstrategie Vlaanderen Versnelt!
De strategie kreeg een update 2021-2025 en werd op de Vlaamse Regering
van 16 maart gebracht.
-

In de strategie – die gezamenlijk met ondernemersorganisaties, clusters,
kennisinstellingen en overheden uitgevoerd zal worden – liggen vele
accenten die ook in de resolutie naar voren komen.
-

-

Bedrijven stimuleren om opportuniteiten te zien in digitalisering of
verdiensting van internationale business modellen;
Meer inzetten op de uitdagingen van de digitale economie: de
verstrengeling van de export van goederen en diensten met
digitale component, export van digitale diensten, internationale ecommerce en de platformeconomie;
Een sterke focus op het belang van buitenlandse regelgeving voor
dienstenexporteurs die bepalend zijn voor het succes op
buitenlandse markten;
Wegwerken van belemmeringen;
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Handelsbeleid: aandacht alle aspecten van handel in diensten en
digitale handel;
Belemmeringen wegwerken op de Europese interne markt en
pleiten voor een level playing field;
De noodzaak van Vlaamse exportstatistieken in verband met
handel in diensten.
De update van Vlaanderen Versnelt! is een verderzetting van de
doelstellingen geformuleerd in 2016, met enkele nieuwe accenten.
-

3) Samenwerking
Naast de samenwerking van FIT met verschillende partners om de
doelstellingen van Vlaanderen Versnelt! te realiseren, is er op 23 juni 2020
een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen Flanders investment &
Trade en VLAIO. In dit akkoord worden 7 krachtlijnen vastgelegd voor een
verdere en versterkte samenwerking tussen beide agentschappen:
Gestroomlijnde dienstverlening aan Vlaamse bedrijven met
bijzondere aandacht voor samenwerking in de benadering van
startups en scale ups met internationaal groeipotentieel, en andere
doelgroepen;
Samenwerking in begeleiding van nieuwe buitenlandse
investeerders en after care van bestaande investeerders om de
kans op nieuwe of uitbreidingsinvesteringen te vergroten;
Internationalisering van Vlaamse clusters en innovatieve
ecosystemen om op die manier de internationale valorisatie van
Vlaamse innovatie versnellen;
Samenwerking in Europese programma’s om een maximale
toegang van Vlaamse bedrijven tot Europese steunprogramma’s –
inclusief de programma’s met derde landen – te verzekeren;
Afstemming Vlaams-brede transversale thema’s om op die manier
samen optimaal in te spelen op opportuniteiten rond transversale
beleidsthema’s, zoals een integraal industriebeleid, duurzaam
groeien dankzij een circulaire economie en succesvol ondernemen
in de digitale samenleving;
Elkaars communicatie naar Vlaamse bedrijven versterken door het
delen van elkaars communicatie en gezamenlijke bekendmaking
van gemeenschappelijke initiatieven;
Door samenwerking op het vlak van datagovernance wordt het
mogelijk om beter het potentieel in groei en internationalisering
van Vlaamse bedrijven te ontdekken en nog meer dienstverlening
op maat aan te bieden.
-

Resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie
over de opsplitsing in handelsakkoorden en investeringsverdragen
van Philippe Muyters, Vera Jans, Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Karin
Brouwers en Cathy Coudyser - 549 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken sinds 10 februari 2021: aangenomen in plenaire vergadering

Duiding: Deze resolutie had als conclusie een oproep naar de Europese
Commissie – geen oproep/rol voor de Vlaamse Regering. Bijgevolg werd geen
verdere actie ondernomen.
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XI. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’
Er waren in 2020 geen aanbevelingen van het Rekenhof m.b.t. buitenlands beleid,
ontwikkelingssamenwerking of internationaal ondernemen.
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XII. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF
EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE”
Er waren in 2020 geen arresten van het grondwettelijk hof en het hof van justitie
m.b.t. buitenlands beleid, ontwikkelingssamenwerking of internationaal
ondernemen.
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