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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Om de band tussen beleid en begroting te versterken wordt vanaf de
begrotingsopmaak 2020 de beleids- en begrotingsinformatie gebundeld in één
nieuw geïntegreerd document, de beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT’s).
In deze BBT bij de begrotingsuitvoering 2020 blik ik terug op de beleidsprestaties
van het voorbije jaar en de daarvoor aangewende kredieten voor de beleidsvelden
Ondersteuning Vlaamse Regering en Rampenschade.
In deze BBT zijn nog geen beleidsdoelstellingen opgenomen, dit in lijn met de
instructie “Beleids- en begrotingstoelichting naar aanleiding van de
begrotingsuitvoering 2020” (VR 2021 2901 DOC.0042/2BIS). Vanaf de BBT bij de
begrotingsopmaak 2021 komen de beleidsdoelstellingen en de relaties tussen deze
doelstellingen en kredieten aan bod. Geleidelijk aan zullen in de jaarlijkse BBT’s
ook kwaliteitsvolle indicatoren hun intrede doen. Dit zal een groeitraject zijn.
Als bijlagen in deze BBT zijn ook de overzichten opgenomen van de
regelgevingsinitiatieven die in 2020 zijn gerealiseerd, van de wijze waarop gevolg
is gegeven aan de aangenomen resoluties en moties van het Parlement, van de
stand van zaken over de uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof en van
het gevolg dat de regering heeft gegeven aan de arresten van het Grondwettelijk
Hof en van het Hof van Justitie.

III. SAMENVATTING
Reorganisatie en fusie
Ondanks de fusie tussen de beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur en
Internationaal Vlaanderen in de loop van het jaar bleef de begrotingsstructuur in
2020 nog ongewijzigd voor beide beleidsdomeinen. De nieuwe begrotingsstructuur
voor het nieuwe beleidsdomein KBBJ is ingevoerd bij de begrotingsopmaak 2021.
De reorganisatie van het beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur had wel al een
impact op de apparaatskredieten omwille van de personeelsoverdrachten vanaf 1
september.
Corona
Op een beperkt aantal allocaties veroorzaakte de coronapandemie een
onderbenutting. Maar de Vlaamse Regering koos vooral voor de vlucht vooruit. De
kredieten van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering zijn daartoe na de 2e BA
2020 nog aanzienlijk verhoogd met in totaal 5.440 keuro VAK en 4.926 keuro VEK,
vooral vanuit de coronaprovisie met oog op versnelde digitalisering, relancecomités
en sensibiliserende communicatie.
Digitalisering
Er is vooral geïnvesteerd in de performantie van Kaleidos en in het ontwerp van
een datamodel dat de uitwisselbaarheid van de informatie uit Kaleidos verzekert.
Daarnaast is het digitale tekenen, het proces van de publicatie van regelgeving en
de publieke ontsluiting (API) voorbereid.
De ontwikkeling van de persberichtentoepassing is ondertussen opgestart, het
design wordt verder op punt gesteld. De inproductiestelling staat gepland voor
september 2021.
Relancecomités
De Vlaamse Regering richtte een “Economisch Relancecomité” op dat maatregelen
uitwerkte voor een snel en krachtig economisch herstel. Daarnaast was ze bezorgd
over de impact van de coronacrisis en de bijhorende overheidsmaatregelen op het
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maatschappelijk leven. Ze richtte daarom ook een “Maatschappelijk
Relancecomité” op. De beide relancecomités formuleerden een reeks
aanbevelingen die de basis vormden voor het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.
Communicatie
De Vlaamse Regering wilde haar burgers sensibiliseren om de maatregelen vol te
houden en hen een hart onder de riem steken in deze moeilijke periode. Ze
lanceerde een uitgebreide communicatiecampagne in de periode april-augustus
2020. Een belangrijk bedrag ging naar de aankoop van mediaruimte, naast de
strategische ondersteuning en de conceptueel creatieve ontwikkeling enerzijds en
de productie (tv-spot, banners…) anderzijds.
Speerpunten van beleid
De Vlaamse Regering liet zich niet enkel leiden door de pandemie maar zette ook
in op de speerpunten van haar beleid. Zo investeerde ze in de verdere ontwikkeling
van een nieuw statistisch datawarehouse dat interne en externe statistische
databronnen kan samenbrengen, en dat de toegankelijkheid van statistische
databronnen voor andere VO-entiteiten en voor burgers, ondernemingen,
overheden en wetenschappelijk onderzoek kan verbeteren.
Het wervend project ‘Generatie Vlaanderen’, om Vlaanderen te promoten als
welvarende natie waar het goed om leven is, werd in 2020 opgestart. Er is een
externe partner aangetrokken voor de strategische ondersteuning en er werden
een eerste paar stappen gezet in de uitvoering. In een audiovisuele boodschap
n.a.v. het feest van de Vlaamse Gemeenschap lag de nadruk op de veerkracht en
het excelleren van Vlaanderen en de Vlaming vroeger, nu en morgen.
Rampenschade
In een nieuw besluit zette de Vlaamse Regering de terugkeerperiode van
uitzonderlijke weersverschijnselen van twintig op dertig jaar. Omdat
weersvoorspellingen accurater zijn, kunnen burgers immers beter hun
voorzorgen nemen tegen uitzonderlijke natuurverschijnselen en zo zelf de
schade beperken. Daarnaast baseert het Vlaams Rampenfonds zich voortaan
voor de meeste rampen op het advies van wetenschappelijke instellingen en
verdwijnt de verwijzing naar fotomateriaal van schadelijders. Parallel wordt er
verder gewerkt aan de digitale toepassing om schadedossiers van erkende
rampen snel en efficiënt af te handelen.

TOTAAL – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING EN RAMPENSCHADE,
excl. DAB’s, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

44

0

10.767

11.960

2e BA-JR

0

44

0

16.207

16.886

BU

0

1

0

13.806

12.453
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PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

44

0

9.853

11.046

2e BA-JR

0

44

0

15.293

15.972

BU

0

1

0

13.554

12.256

PROGRAMMA PI – RAMPENSCHADE
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

914

914

2e BA-JR

0

0

0

914

914

BU

0

0

0

252

197

IV. ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING
Voor het beleidsveld Ondersteuning Vlaamse Regering is er één inhoudelijk
structuurelement: Ondersteuning Vlaamse Regering.
1. ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING
Onder dit inhoudelijk structuurelement (ISE) worden de activiteiten opgenomen
die verband houden met de ondersteuning van de regeringsleider en de Vlaamse
Regering met betrekking tot de werking van de Vlaamse Regering en haar relaties
met andere overheden op regeringsniveau; de investering in het imago van
Vlaanderen; de coördinatie van het evidence-informed beleid op basis van
openbare statistieken en beleidsgericht onderzoek; de langetermijnstrategie voor
Vlaanderen; het beleid op regeringsniveau rond complexe maatschappelijke
uitdagingen met een hoge maatschappelijke impact; de ontwikkeling en
vernieuwing van beleidsinstrumenten.
Belangrijke recurrente opdrachten en processen m.b.t. het ISE Ondersteuning
Vlaamse Regering zijn:
- innovatievriendelijke regelgeving en minder regeldruk;
- ondersteunen van kwaliteitsvolle regelgeving in de Vlaamse overheid;
- administratief en communicatief ondersteunen van de werking van de Vlaamse
Regering;
- digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering;
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- advies verlenen en communicatie verspreiden over de Nederlandse taal, Heerlijk
Helder;
- beleidsgericht ondersteunen van en adviseren over anderstalige communicatie,
vertalingen;
- ontwikkelen en bijsturen van richtinggevende kaders voor communicatiebeleid en
ondersteunen van de implementatie ervan;
- informatie verspreiden in de Vlaamse overheid, bibliotheek en externe
nieuwskanalen;
- investering in intrafederale relaties;
- gedragsinzichten;
- efficiënt beleidsgericht onderzoek;
- coördineren van een netwerk van openbare statistiek;
- ontwikkelen, produceren en verspreiden van Vlaamse openbare statistiek;
- ontwikkelen en beheren datastrategie Statistiek Vlaanderen;
-

verdere uitbouw en coördinatie van de langetermijnstrategie 2050;
monitoring, rapportering en communicatie m.b.t. Vizier 2030;
acties en experimenten inzake duurzame ontwikkeling en participatie;
transversale coördinatie bouwbeleid;
ontwikkeling en vernieuwing van beleidsinstrumenten;

-

geïntegreerd en informatiegedreven investeringsbeleid;
behandelen van geschillen over overheidsopdrachten;
bouwmeesterschap;
coördineren van crisismanagement en crisiscommunicatie (ccvo);

- toekennen van subsidies aan beleidsdomeinoverschrijdende projecten en
evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen;
- investering in het imago van Vlaanderen;
- ondersteunen en opvolgen van het beleidsdomeinoverschrijdend project Kazerne
Dossin.
1.1. Budgettair kader
ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2020

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

44

1

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

44

1

0

0
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ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2020
ESR-uitgaven WT,
LO, PR

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

9.853

15.293

13.554

11.046

15.972

12.256

Toe-lagen
IS

0

0

0

0

0

0

Overige
LE,
PA,
andere

0

0

0

0

0

0

Tot.
incl.
Over-flow

9.853

15.293

13.554

11.046

15.972

12.256

0

0

0

128

128

-32

9.853

15.293

13.554

10.918

15.844

12.288

Over-flow
Tot. excl.
Over-flow

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De kredieten van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering zijn na de 2e BA 2020
nog aanzienlijk verhoogd met in totaal 5.440 keuro VAK en 4.926 keuro VEK. Deze
verhoging betreft vooral kredietoverdrachten vanuit de coronaprovisie voor de
extra-kosten
n.a.v.
de
coronapandemie
(de
sensibiliserende
communicatiecampagnes: 3.830 VAK en VEK ; de twee relancecomités: 518 keuro
VAK en VEK ; de versnelde investeringen m.b.t. digitale werkplek en
basisinfrastructuur, luik Kaleidos en Persberichtentoepassing: 1.028 keuro VAK en
514 keuro VEK).
De uitvoeringsgraad van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering bedraagt in
totaal in VAK 89 % en in VEK 77%. Uitschieters in plus zijn vooral de
begrotingsartikels innovatieve besluitvorming en kazerne Dossin en in min het
artikel langetermijnfocus, zoals hieronder verder wordt toegelicht.

1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
PA0-9PEATBA-OW – INNOVATIEVE BESLUITVORMING
Korte inhoud:
Dit begrotingsartikel betreft de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds m.b.t.
de uitbouw van kennisdeling en -ontwikkeling inzake expertisedomeinen
7

Departement Kanselarij en Bestuur (DKB). Het artikel spijst het uitgavenkrediet
PA0-1PEA4BA-WT.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

2e BA

0

44

0

Uitvoering

0

1

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De gerealiseerde ontvangsten voor 2020 zijn laag.
Specifiek m.b.t. de stroom bouwmeesterschap Atelier hebben wegens de
coronacrisis zich quasi geen opportuniteiten voorgedaan om het Atelier te verhuren
aan VO- of externe partners.
Uitgavenartikelen
PA0-1PEA2BA-WT – INNOVATIEVE BESLUITVORMING
Korte inhoud
De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor activiteiten en
producten met betrekking tot:
- innovatievriendelijke regelgeving en minder regeldruk;
- ondersteunen van kwaliteitsvolle regelgeving in de Vlaamse overheid;
- administratief en communicatief ondersteunen van de werking van de
Vlaamse Regering, incl. regeringsbrede producten en evenementen;
- digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering;
- advies verlenen en communicatie verspreiden over de Nederlandse taal,
Heerlijk Helder;
- beleidsgericht ondersteunen van en adviseren over anderstalige
communicatie, vertalingen;
- ontwikkelen en bijsturen van richtinggevende kaders voor
communicatiebeleid en ondersteunen van de implementatie ervan;
- informatie verspreiden in de Vlaamse overheid, bibliotheek en externe
nieuwskanalen (o.a. het contract met Belga news agency);
- investering in intrafederale relaties;
- gedragsinzichten;
- coördineren van een netwerk van openbare statistiek;
- ontwikkelen, produceren en verspreiden van Vlaamse openbare statistiek;
- ontwikkelen en beheren datastrategie Statistiek Vlaanderen.
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(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

3.101

4.129

4.023

3.741

4.255

3.357

0

0

0

0

0

0

3.101

4.129

4.023

3.741

4.255

3.357

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Kredietbeweging na 2eBA 2020
Kredietherverdeling van 1.028 keuro VAK en 540 keuro VEK vanuit de
coronaprovisie op begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR in het kader van de
maatregelen op het vlak van de versnelde investeringen m.b.t. digitale werkplek
en basisinfrastructuur (VR 2020 2905 DOC.0500/1 en VR 2020 2606
DOC.0661/2BIS).
Specifiek voor het luik m.b.t. de verdere uitbouw van Kaleidos en de ontwikkeling
van de persberichtentoepassing werd 1.028 keuro VAK en 514 keuro VEK naar
onderhavig begrotingsartikel overgedragen.
Voor
het
begrotingsartikel
innovatieve
besluitvorming
uitvoeringspercentage 97% in VAK en 79% in VEK.

bedraagt

VAK
2e BA-JR

het

VEK
BU

%

2e BA-JR

BU

%

Kanselarij en Regelgeving

1 640

1 496

91%

1 517

1 386

91%

Communicatie

1 317

1 174

89%

1 317

1 164

88%

VSA

1 172

1 353

115%

1 421

807

57%

Totaal

4 129

4 023

97%

4 255

3 357

79%

Regelgeving en Kanselarij, inbegrepen Kaleidos, Persberichtentoepassing en Nproject Innovatieve beleidspraktijken
De middelen die voor Heerlijk Helder ingezet zouden worden in het najaar van
2020, onder andere voor de organisatie van de derde Heerlijk Helderdag, zijn niet
ingezet vanwege de coronacrisis. Die uitgaven zijn gepland voor het najaar van
2021.
Voor vertaalopdrachten is 150 keuro
raamovereenkomst met Production.

vastgelegd

in

het

kader

van

de
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De middelen voor totstandkoming en bekendmaking van regelgeving zijn
gedeeltelijk gebruikt voor een onderzoeksopdracht met betrekking tot de
ontwikkeling van een digitale editor voor regelgeving (vastlegging voor 27.975,20
euro).
Met die studie willen we onderzoeken of de ontwikkeling van een digitale tool die
personeelsleden van de Vlaamse overheid zal ondersteunen bij het opstellen van
regelgeving en de toelichting bij die regelgeving (editor) haalbaar en wenselijk is.
Deze digitale tool zou bestaan uit een tekstassemblagesysteem en zou idealiter
een onderdeel zijn van een globale digitalisering van het regelgevings- en
besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering.
We laten onderzoeken welke systemen er wereldwijd momenteel bestaan of in
ontwikkeling zijn, welke daarvan het meest beantwoorden aan de vereisten voor
de Vlaamse editor, welke systemen open source of herbruikbaar zijn, en een ruwe
raming van de kostprijs om interessante systemen aan te passen of nieuwe te
ontwikkelen.
In 2020 zijn aanzienlijk minder middelen gebruikt voor erelonen en rechtspleging
inzake institutionele en beleidsdomeinoverschrijdende aangelegenheden en inzake
openbaar bestuur. In vergelijking met de voorgaande vijf jaren is het aantal nieuwe
rechtsgedingen tegen beroepsbeslissingen openbaarheid gehalveerd (4 nieuwe
gedingen) i.t.t. het aantal beroepsbeslissingen dat sterk steeg in 2020. In 2020
waren in totaal 15 gedingen hangend.
Daarnaast was er in 2020 1 nieuw rechtsgeding bij het Grondwettelijk Hof
(rolnummer 7417: prejudiciële vraag i.v.m. onteigeningsdecreet) en nog 4
hangende gedingen bij het Grondwettelijk Hof (samengevoegde beroepen tot
vernietiging van het Bestuursdecreet: rolnummers 7100, 7119, 7148 en 7213).
In 2020 is de opdracht voor de “methodologisch onderbouwing en conceptuele
uitwerking van het gebruik van doelregelgeving en open normen met behulp van
experimentwetgeving en regelluwe zones binnen het omgevingsrecht van de
Vlaamse overheid” vastgelegd voor 61 keuro. Hiervoor worden drie gevalstudies
binnen het Vlaamse omgevingsrecht uitgewerkt.
De bedoeling van deze studie ligt in het in kaart brengen van de mogelijkheden en
knelpunten
van
het
gebruik
van
zowel
doelregelgeving
als
van
experimentwetgeving en regelluwe zones binnen de Vlaamse overheid.
Deze studie wordt tegen eind mei 2021 afgewerkt en de hieruit verworven inzichten
zullen nuttig gebruikt of ingeschakeld kunnen worden in het lopende project tot
vermindering van de regeldruk en de administratieve lasten.
Voor het project Kaleidos en Persberichtentoepassing is in totaal 1.174 keuro op
dit begrotingsartikel vastgelegd.
De ontwikkeling van de persberichtentoepassing is ondertussen opgestart.
Momenteel loopt daarbij ook een afstemmingsronde met de kabinetten om het
design verder op punt te stellen. Vervolgens zal gestart met het testen van de
applicatie. De in productiestelling staat gepland voor september.
Voor de uitbouw van het platform Kaleidos is in 2020 een groot deel van de
inspanningen gegaan naar het robuuster maken van de toepassing en het
verzekeren van de uitwisselbaarheid van de informatie die in Kaleidos wordt
geregistreerd (Oslo). Dat heeft de ontwikkelingen van nieuwe functionaliteiten
behoorlijk vertraagd. Die werkzaamheden zijn pas terug opgestart na de zomer.
Focus daarbij lag op de voorbereidingen voor het digitale tekenen, de digitalisering
van de gehele werking van het team Ondersteuning Vlaamse Regering en
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Betekeningen en de publieke ontsluiting (API). Ondertussen worden continu
optimalisaties en correcties uitgevoerd.
De middelen zijn volledig besteed aan de inzet van de nodige ICT-profielen voor
architectuur, design en ontwikkeling via het raamcontract ‘Technische
Ondersteuning door ICT-Profielen’.
In het N-project platform Innovatieve beleidspraktijken lag de focus tijdens de
startmaanden (september-december 2020) op informatie-inzameling, dialoog en
afstemming met alle belanghebbenden voor het project. Er zijn met een zestigtal
personen individuele gesprekken gevoerd, zowel in de Vlaamse overheid als in
organisaties in het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de
lokale besturen, om te horen hoe zij naar de projectdoelstelling kijken en welke
toegevoegde waarde zij verwachten. Daarnaast zijn er samenwerkingsrelaties
opgezet met het gelijkaardige federale initiatief NIDO en met het Observatory for
Public Sector Innovation (OPSI) bij de OESO. Er is ook een online-event
georganiseerd over de impact van de coronacrisis op innovatieve beleidspraktijken
(17 november 2020).
De resultaten uit de informatieverzameling zijn verwerkt in een concreet werkplan
voor 2021. Dat werkplan wordt ingepast in een middellangetermijn-strategie door
een scenario-analyse. Het budget voor 2020 van 50 keuro werd voor een deel
ingezet om die analyse te laten ondersteunen door een extern bureau. Daarnaast
is een deel ingezet om het opgestarte leertraject rond monitoring en evaluatie te
laten ondersteunen door een extern bureau.
Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA)
Voor de coördinatie van het netwerk Statistiek Vlaanderen zijn er middelen (76
keuro) ingezet voor een consultancy opdracht ‘Belanghebbendenmanagement
betreffende gebruikersinspraak binnen Statistiek Vlaanderen’. Daarnaast waren er
enkele recurrente uitgaven voor de werkzaamheden binnen het Instituut voor de
Nationale Rekeningen, voor de Raad van Vlaamse openbare statistieken, de
organisatie van seminaries en de deelname aan externe evenementen.
Wat de ontwikkeling, productie en verspreiding van Vlaamse openbare statistieken
betreft zijn de middelen (268 keuro) ingezet op de dataverzameling voor twee
bevragingen bij een representatieve steekproef van inwoners in het Vlaamse
Gewest. De COVID-bevraging focuste op de impact van de gezondheidscrisis op de
sociale contacten, de werksituatie, het onderwijs, het inkomen en de woonsituatie.
De tweede bevraging had als doel enkele Vlaamse openbare statistieken over
informele zorg, sociale contacten, onveiligheidsgevoel, het imago van de overheid,
tevredenheid met het beleid en vertrouwen in de medemens te actualiseren. De
resultaten van beide bevragingen zijn vanaf eind april 2021 beschikbaar.
Bijkomend gingen middelen naar een consultancy opdracht voor de uitwerking van
een
gecoördineerd
statistiekbeleid
voor
lokale
statistieken.
Daarnaast waren er enkele recurrente uitgaven voor de deelname aan het project
regionale economische vooruitzichten en voor het opstellen van monetaire
interregionale input-outputtabellen voor België voor 2015. Beide projecten
verlopen via een samenwerkingsovereenkomst tussen het Federaal Planbureau en
de drie regionale statistische autoriteiten (VSA, IWEPS en BISA).
Wat betreft het ontwikkelen en beheren van een datastrategie voor Statistiek
Vlaanderen zijn middelen (1.009 keuro) ingezet op de verdere ontwikkeling van
een nieuw statistisch datawarehouse dat interne en externe statistische
databronnen kan samenbrengen, en dat de toegankelijkheid van statistische
databronnen voor andere VO-entiteiten en voor burgers, ondernemingen,
overheden en wetenschappelijk onderzoek kan verbeteren met de nodige aandacht
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voor de ICT-informatieveiligheid, privacy en het statistisch geheim.
Verdere stappen werden gezet in de ontwikkeling van een nieuwe website voor het
netwerk Statistiek Vlaanderen met onder meer een voorstudie voor de integratie
van een cijferapplicatie en het voorzien van een online gebruikersplatform.
In het kader van de uitbouw van de data science hub zijn middelen ingezet op een
sentimentanalyse van Vlaamse tweets en is een samenwerkingsovereenkomst
‘Data Science for Official Statistics‘ met de KU Leuven afgesloten voor een periode
van 4 jaar. In de samenwerking staat het onderzoek naar het gebruik van data
science voor het produceren van nieuwe en betere statistieken centraal rekening
houdend met uitdagingen zoals nieuwe databronnen, complexe machine learning
technieken
en
innovatieve
data-visualisatietechnieken.
Ten slotte is naar aanleiding van de oproepen voor een verbetering van de datainfrastructuur en de datastrategie binnen de Vlaamse overheid in de rapporten van
zowel de SERV als de relancecomités een beroep gedaan op een extern
consultancybureau voor een ondersteunende rol bij de uitwerking van een
gemeenschappelijke datastrategie voor de Vlaamse overheid.
Communicatie en informatievoorziening
Inzake communicatiebeleid werden er o.a. middelen ingezet voor de organisatie
van digitale studiesessies over communiceren in een superdiverse samenleving.
De procedure voor een nieuwe raamovereenkomst voor mediaplanning en aankoop werd opgestart en wordt in voorjaar 2021 afgerond. Hiervoor werd ook
externe begeleiding ingehuurd. Er zijn middelen ingezet voor de verdere uitbouw
van de huisstijl en voor een onderzoek m.h.o. de evaluatie van het merkbeleid in
de aanloop naar de verdere ontwikkeling ervan en bijsturing waar nodig vanaf
2021. Er werd ook intensief gecommuniceerd in het kader van de coronacrisis. De
middelen daartoe waren beschikbaar op begrotingsartikel PA0-1PEA2BD-WT en dit
luik van de communicatie wordt daar verder toegelicht.
Er werden middelen ingezet om de digitale dienstverlening van de bibliotheek te
intensifiëren – deels noodgedwongen na sluiting van de leeszaal wegens corona
vanaf midden maart - en het aanbod aan digitale informatie uit te breiden.
De gebruikersovereenkomst met Belga news agency werd vernieuwd voor de
periode 2020-2022, voor een jaarlijkse kostprijs van 763 keuro. De Vlaamse
overheid schakelt in 2020 en voorjaar 2021 definitief over van het platform
Gopress naar het nieuwe belga.press voor een media monitoring die steeds meer
in real time kan gebeuren. Daarnaast maken ook de platformen Belgaimage en
PRpro onderdeel uit van de overeenkomst. De leden van de Vlaamse Regering en
hun kabinetsmedewerkers en alle personeelsleden behorend tot de departementen
en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse overheid kunnen
gratis gebruik maken van de vermelde platformen.
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PA0-1PEA2BB-WT – LANGETERMIJNFOCUS
Korte inhoud
De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor:
- verdere uitbouw en coördinatie van de langetermijnstrategie 2050;
- monitoring, rapportering en communicatie m.b.t. Vizier 2030;
- acties en experimenten inzake duurzame ontwikkeling en participatie;
- transversale coördinatie bouwbeleid;
- ontwikkeling en vernieuwing van beleidsinstrumenten.
(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

673

673

116

707

707

228

0

0

0

-28

-28

-33

673

673

116

735

735

261

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In 2020 is het proces opgestart om te komen tot de vierde Vlaamse Strategie
Duurzame Ontwikkeling (VSDO). De timing van het proces is opgeschoven naar
2021, omwille van de lopende evaluatie van de transitieprioriteiten. Samen met
nog te nemen beslissingen inzake kerntaken binnen het nieuwe fusiedepartement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken heeft dit een onmiskenbaar gevolg gehad op de
uitvoering binnen dit begrotingsartikel.
In 2020 werden een aantal initiatieven genomen en gefinancierd m.b.t. de SDG’s
en Vizier 2030.
Er werden projectsubsidies toegekend aan CIFAL Flanders (31 keuro) en de
Sociaal-Economische Raad in Nederland (45 keuro). Deze laatste betrof een
aanvullende projectsubsidie in het kader van het IMVO-convenant in de
natuursteensector, Trustone, omdat de werving van nieuwe bedrijven voor
Trustone moeilijker loopt dan verhoopt door corona.
De ondersteuning van de provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen –
voorheen jaarlijks 150 keuro via de middelen op dit begrotingsartikel - werd in
2020 definitief stopgezet. De ondersteuning van duurzaam wonen en bouwen
verloopt vanaf 2021 via het departement Omgeving.
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PA0-1PEA2BC-WT – TRANSVERSALE SAMENWERKING
Korte inhoud
De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor:
- geïntegreerd en informatiegedreven investeringsbeleid;
- behandelen van geschillen over overheidsopdrachten;
- bouwmeesterschap;
- coördineren van crisismanagement en crisiscommunicatie (ccvo).
(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

974

974

850

974

974

856

0

0

0

0

0

0

974

974

850

974

974

856

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
N.a.v. de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de
samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein
Internationaal Vlaanderen tot het nieuwe beleidsdomein Kanselarij, Bestuur,
Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ) in 2020 zijn de volgende taken en diensten
van het departement Kanselarij en Bestuur overgedragen:
- het
crisisbeheer,
het
business
continuity
management
en
het
risicomanagement: naar het Agentschap Overheidspersoneel;
- de gewestelijke aspecten overheidsopdrachten, de erkenning van aannemers
en de rechtsgedingen overheidsopdrachten: naar het Agentschap Facilitair
Bedrijf;
- de alternatieve financiering van overheidsinvesteringen (kenniscentrum PPS):
naar het departement Financiën en Begroting.
Voor 2020 is de begrotingsuitvoering van deze taken en diensten nog volledig via
dit begrotingsartikel verlopen. Hiervoor zijn met de ontvangende entiteiten AgO,
HFB en DFB afspraken gemaakt. Bij de BO 2021 met de invoering van een nieuwe
begrotingsstructuur voor het nieuwe beleidsdomein KBBJ zijn de beleidskredieten
voor deze taken en diensten volledig overgedragen naar de ontvangende
entiteiten.
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De kredieten van dit begrotingsartikel hebben een uitvoeringspercentage van 87%
in VAK en 88% in VEK.
VAK
2e BA-JR

VEK

BU

%

2e BA-JR

BU

%

PPS

230

93

41%

230

165

72%

Erelonen geschillen OHO

270

231

86%

270

223

82%

50

15

30%

50

28

55%

Crisis- en
risicomanagement
Bouwmeester

424

510

120%

424

441

104%

Totaal

974

850

87%

974

856

88%

PPS
In de eerste helft van 2020 heeft het Kenniscentrum haar recurrente
ondersteunende taken blijven opnemen. Daarnaast lag de focus sterk op de
transformatie naar de ‘ondersteunende entiteit’ zoals gedefinieerd in het decreet
van 22 maart 2019. In het kader van een verdere professionalisering van het
investeringsbeleid werd in nauwe samenwerking met het Vlaams Energie Bedrijf
(VEB) een studie opgeleverd die zich richt op het bevorderen van energie-efficiëntie
bij langlopende DBFM-projecten (PPS). Deze studie heeft tot doel een bijdrage te
leveren aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen en de kostenoptimalisatie bij DBFMprojecten verder te versterken.
Erelonen geschillen overheidsopdrachten
De kosten voor de erelonen geschillen overheidsopdrachten betreffen rechtszaken
waar de Vlaamse overheid bij betrokken is met betrekking tot
overheidsopdrachten. De rechtszaken hebben betrekking op bijstand en de
vertegenwoordiging in rechte van het Vlaams Gewest of de Vlaamse Gemeenschap,
zowel als eiser of als verweerder voor de gewone hoven en rechtbanken en als
verzoeker of verweerder voor de Raad van State.
Crisis- en risicomanagement
De focus van het luik crisis- en risicomanagement lag in 2020 vanzelfsprekend op
het beheren van de COVID-19 crisis. Het CrisisCentrum van de Vlaamse Overheid
(CCVO) heeft dadelijk het dagelijkse crisisbeheer op niveau van de Vlaamse
overheid op zich genomen en verzorgde de link met het Nationaal CrisisCentrum.
Het CCVO verzorgde ook de informatiedoorstroming naar de lokale besturen.
Daarnaast startte het CCVO ook een project rond het in kaart brengen van de vitale
processen van de Vlaamse overheid. Deze vitale processen zijn die
overheidsprocessen of activiteiten die vitaal zijn om maatschappelijke ontwrichting
te vermijden ten tijde van een crisis. Kortom processen die cruciaal zijn voor het
draaiende houden van de maatschappij.
Vlaamse Bouwmeester
De kredieten van het team Vlaams Bouwmeester worden ingezet om de opdracht
van de Vlaamse Bouwmeester, zoals in de visienota over het bouwmeesterschap
(VR 2020 3101 DOC.0060/1 TER) door de huidige Vlaamse Regering bepaald, uit
te voeren. De missie van het bouwmeesterschap is ‘het bevorderen van de
architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving, opgevat als een synthese van
kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, gebruik en beleving,
beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer, integrale toegankelijkheid,
enz. Deze inzet wordt geconcretiseerd in de begeleiding van opdrachtgevers bij
publieke en publiek-private projecten op het vlak van het ontwerpen en realiseren
van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur.’
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In de praktijk werden de taken opgenomen door een werking op drie niveaus:
Receptief
Niet alleen kan de Bouwmeester als adviseur van de VR door elk van haar leden
worden aangesproken met adviesvragen rond ruimtelijke aangelegenheden: het
Team Vlaams Bouwmeester is daarnaast hét toegankelijke aanspreekpunt voor alle
publieke en semipublieke instanties die worden geconfronteerd met een ruimtelijke
opgave en hierbij deskundige ondersteuning wensen. Het team geeft advies op
maat, en heeft in de voorbije decennia ook instrumenten ontwikkeld om de
ondersteuning aan publieke opdrachtgevers te stroomlijnen en efficiënter te laten
verlopen: de Open Oproep, de oproep aan geïnteresseerden en de Bouwmeester
Scan. Voor 2020 werd aan dit instrumentarium 28 keuro besteed.
Bemiddelend
In zijn bemiddelende rol is de Bouwmeester de ambassadeur van kwaliteitsvolle
architectuur en ruimtelijk ontwerp in Vlaanderen, biedt hij een forum voor
kennisuitwisseling en discussie en heeft hij vanuit zijn specifieke expertise een
stem in het maatschappelijk debat. Het Team Vlaams Bouwmeester informeert ook
een zo breed mogelijk publiek over de eigen werking. De organisatie van
tentoonstellingen, de uitgave van publicaties, de website, de organisatie van de
Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap, de bouwmeester
expertengroep, de samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties, de
samenwerking met vaktijdschriften als A+ en Ruimte zijn in dit verband belangrijk,
net als het Atelier Bouwmeester (waarover verder meer). Voor 2020 werd aan dit
instrumentarium 198 keuro besteed.
Proactief
De Bouwmeester kan vanuit de eigen specifieke achtergrond en het eigen netwerk,
en inspelend op maatschappelijke evoluties of gebeurtenissen, bepaalde kwesties
m.b.t. architectuur en ruimtegebruik detecteren en agenderen voor het beleid.
Rond deze kwesties kan hij zelf initiatieven nemen, of in partnerschappen
initiatieven van derden ondersteunen. Hiervoor worden instrumenten als Labo
Ruimte, thematische oproepen, Bouwmeester Label en de Meesterproef ingezet,
en onderzoeksopdrachten besteld. De thema’s die aan bod kwamen zijn sociale
huisvesting, leefbuurten, dorpelijkheid, open ruimte, vergroening van
gevangenissen, open constructies. Voor 2020 werd aan dit instrumentarium 249
keuro besteed.
Voor de werkingskosten van het projectbureau herbestemming parochiekerken
werd een subsidie van 35 keuro aan de VVSG gegeven.

PA0-1PEA2BD-WT – BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN
EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN

EN

Korte inhoud
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet om Vlaanderen te promoten
als welvarende natie waar het goed wonen, werken, ondernemen en leven is en dit
voor de eigen burgers en ondernemers, maar ook voor de buitenlandse klanten
van onze Vlaamse producten, buitenlandse investeerders en toeristen. Dit zal
onder meer gebeuren door nationale en internationale communicatie.
Daarnaast worden met deze middelen werkingssubsidies toegekend aan de vzw
Vlaanderen-Europa en de vzw Voeren 2000 en projectsubsidies aan beleidsdomein
overschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen
bevorderen. De Vzw Vlaanderen-Europa dient in haar werking het algemeen belang
en is erop gericht om zo veel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren en te mobiliseren
voor de beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en hen te betrekken bij het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse
feestelijkheden op en rond 11 juli onder de noemer ‘Vlaanderen Feest!’. De Vzw
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Voeren 2000 wordt ondersteund in het kader van haar lopende opdracht om de
communicatie tussen de Vlaamse overheid en de bevolking van Voeren te
verzorgen.
(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

3.126

7.474

6.617

3.373

7.721

5.611

0

0

0

-116

-116

-271

3.126

7.474

6.617

3.489

7.837

5.882

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Kredietbewegingen na 2eBA 2020 (+4.348 keuro VAK en VEK):
- kredietherverdeling van 3.630 keuro VAK en VEK vanuit begrotingsartikel CB01CBG2AB-PR in het kader van de creatie van communicatieproducten en de
aankoop van mediaruimte in het kader van een sensibiliserende campagne
m.b.t. het coronavirus (VR 2020 1803 DOC.0250/1 en VR 2020 0304
DOC.0316/2BIS);
- kredietherverdeling van 200 keuro VAK en VEK vanuit begrotingsartikel CB01CBG2AB-PR in het kader van het contactonderzoek – plan van aanpak op vlak
van communicatie, databeheer, ICT en ondersteuning overlegstructuren (VR
2020 0307 DOC.0710/1BIS en VR 2020 1007 DOC.0798/2);
- kredietherverdeling van 518 keuro VAK en VEK vanuit begrotingsartikel CB01CBG2AB-PR (VR 2020 2606 DOC.0661/2BIS) in het kader van het Economisch
Relancecomité (VR 2020 3004 DOC.0415) en het Maatschappelijk
Relancecomité (VR 2020 1605 DOC.0499/1).
Recurrente uitgaven
De algemene werkingssubsidie aan vzw Voeren 2000 (70 keuro) werd toegekend
bij MB van 20 april 2020.
In het kader van de coronacrisis werd de editie 2020 van Vlaanderen Feest!
afgelast. De voorziene werkingssubsidie van 764 keuro aan de vzw VlaanderenEuropa werd daarom teruggebracht naar 150 keuro. Op die manier kon de
basiswerking van de vzw in 2020 verzekerd blijven. Met het besluit van 3 juli 2020
kreeg de vzw Vlaanderen-Europa een bijkomende werkingssubsidie van 195 keuro
toegekend ter ondersteuning van het project ‘Zomerstraten’ van de Vlaamse
Regering, in het weekend van de Vlaamse feestdag van 10 tot 12 juli 2020.
In de loop van het jaar werden er 7 projectsubsidies voor een totaal van 1.036.200
euro toegekend. Daarvan 5 subsidies voor in totaal 960 keuro in het 4de kwartaal
van 2020, waaronder een subsidie van 460 keuro aan Brussels Philharmonic vzw
voor het project PODIUM19.
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Imago Vlaanderen en Coronakredieten
Het wervend project ‘Generatie Vlaanderen’, om Vlaanderen te promoten als
welvarende natie waar het goed om leven is, werd in 2020 opgestart. Er werd een
externe partner aangetrokken voor de strategische ondersteuning en er werden
een eerste paar stappen gezet in de uitvoering. Er werden ook middelen ingezet
(in totaal zowat 206 keuro) voor de realisatie en uitzending van een audiovisuele
boodschap in het kader van de viering van het feest van de Vlaamse Gemeenschap
op 11 juli 2020. In deze boodschap lag de nadruk op de veerkracht en het
excelleren van Vlaanderen en de Vlaming vroeger, nu en morgen. Ze was zeker
ook als hart onder de riem bedoeld voor alle Vlamingen in de moeilijke coronatijden.
Van de toegewezen middelen voor coronacommunicatie werd 3.163 keuro besteed
aan mediaruimte voor een uitgebreide communicatiecampagne in de periode aprilaugustus 2020 en daarnaast ook nog 380 keuro aan strategische ondersteuning
en conceptueel creatieve ontwikkeling enerzijds en de productie (tv-spot,
banners…) anderzijds. In het najaar werden ook nog middelen ingezet in het kader
van de ontwikkeling van een strategie/concept voor het vervolgtraject van de
coronacommunicatie.
Op 30 april 2020 besliste de Vlaamse Regering om een “Economisch
Relancecomité” op te richten dat maatregelen moest uitwerken voor een snel en
krachtig economisch herstel. De Vlaamse Regering was ook bezorgd over de impact
van de coronacrisis en van de bijhorende overheidsmaatregelen op het
maatschappelijk leven en besliste daarom op 16 mei 2020 om ook een
“Maatschappelijk Relancecomité” op te richten. De beide relancecomités
formuleerden een reeks aanbevelingen in rapporten die op 14 juli 2020 werden
voorgesteld. Deze vormen de basis voor het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.
Van de toegekende coronakredieten voor de relancecomités werd 478 keuro
aangewend, enerzijds voor de aangestelde consultants voor het economische en
maatschappelijke relancecomité (samen 317 keuro) en anderzijds voor de
vergoedingen aan de leden van beide comités (in totaal 161 keuro).

PA0-1PEA2BE-WT – BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND PROJECT KAZERNE
DOSSIN
Korte inhoud
De kredieten op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de ondersteuning van
de werking van de vzw Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Wetenschappelijk
Centrum over Holocaust en Mensenrechten. Naast de reguliere werking zal de focus
van de vereniging in 2020 in belangrijke mate liggen op de herdenking van de 75ste
verjaardag van de bevrijding van Auschwitz en het einde van de Tweede
Wereldoorlog.
Bijkomend worden ook de nodige kredieten begroot voor verzekeringen en andere
kosten te dragen door de Vlaamse overheid als eigenaar van het museum en medeeigenaar van de voorbouw van de Kazerne Dossin.
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(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

1.584

1.599

1.597

1.744

1.759

1.741

0

0

0

160

160

160

1.584

1.599

1.597

1.584

1.599

1.581

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Kredietbeweging na 2eBA 2020
Kredietherverdeling van 15 keuro VAK en VEK vanuit het provisioneel krediet GB01GBF2FA-PR in het kader van het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
social/non-profitsectoren voor de periode 2018-2020 (VR 2020 1707
DOC.0921/2BIS).
Recurrente uitgaven
De algemene werkingssubsidie aan vzw Kazerne Dossin (1.564 keuro) werd
toegekend bij ministerieel besluit van 18 februari 2020. De werking van de vzw
loopt op basis van het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 dat op 23 april 2020 werd
goedgekeurd door de raad van bestuur. Hierin herbevestigt de vereniging onder
meer haar dubbele missie rond Holocaust en Mensenrechten.
De coronacrisis had een duidelijke impact op het personeel en de werking van de
vzw, niet in het minst door de verplichte sluiting van het museum in de periodes
maart-mei en november-december. De inkomsten uit de museumwerking lagen
zowat 300 keuro lager dan begroot, iets wat gelukkig grotendeels kon worden
gecompenseerd door inkomsten uit projectsubsidies.
Een aantal mijlpalen in de werking van de vereniging in 2020:
-

-

-

26 januari: de opening van het vernieuwde memoriaal. De Vlaamse
Gemeenschap investeerde hiertoe in 2019 samen met de Joodse
Gemeenschap;
6 september: De tijdelijke tentoonstelling ‘Auschwitz.camp’ sluit af als
meest succesvolle tot nu toe met 20.512 bezoekers. Dit ondanks de
verplichte coronasluitingen en het gegeven dat de bezoeken in de
zomerperiode
met
bijzondere
veiligheidsmaatregelen
verliepen:
‘coronaproof’
met
verplichte
reservering
en
beperking
qua
maximumcapaciteit aan gelijktijdige bezoeken;
10 december: Kazerne Dossin en de geïntegreerde politie vernieuwen hun
samenwerking die in 2014 werd opgestart. Alle aspirant-agenten brengen
een bezoek aan het museum en leren er in een opleiding op maat hoe ze
kunnen omgaan met diversiteit, mensenrechten en polarisatie bij de
uitoefening van hun job. Ook agenten in dienst kunnen het traject volgen.
In de periode 2014-2020 volgden 11.197 politiemensen zo’n opleiding.
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PA0-1PEA4BA-WT – INNOVATIEVE BESLUITVORMING
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel betreft de uitgaven van het begrotingsfonds m.b.t. de uitbouw
van kennisdeling en –ontwikkeling inzake expertisedomeinen DKB.
De spijziging van dit krediet verloopt via het ontvangstenartikel PA0-9PEATBA-OW.
(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

44

93

0

44

93

0

0

0

0

0

0

0

44

93

0

44

93

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het VAK en VEK 2e BA_JR van 93 keuro omvat het overgedragen saldo vorige jaren
ten belope van 92 keuro en de kredieten lopend jaar (=gerealiseerde ontvangsten)
ten belope van 1 keuro.
Er werden in 2020 geen uitgaven verricht op dit begrotingsfonds.
PA0-1PEX2BC-WT – TRANSVERSALE SAMENWERKING
Korte inhoud
De financiering van het steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing loopt via dit
begrotingsartikel en het begrotingsartikel PJ0-1PMC2GA-WT - Binnenlands bestuur
- Een samenhangend beleid inzake de lokale en de provinciale besturen bij het
agentschap Binnenlands Bestuur.
De beheersovereenkomst met het steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing liep van 1
juli 2016 tot eind 2020.
Op 4 december 2020 keurde de Vlaamse Regering de erkenning van het Steunpunt
Bestuurlijke Vernieuwing voor de periode van 2021-2025 goed. Het Steunpunt
voert vanaf 1 januari 2021 onderzoek naar een goed onderbouwd HR-beleid en
naar lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid.
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(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

351

351

351

463

463

463

0

0

0

112

112

112

351

351

351

351

351

351

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De toelage aan het steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing voor 2020 werd volledig
vastgelegd en vereffend.
Op 24 maart 2021 kwam de stuurgroep van het steunpunt bestuurlijke vernieuwing
2016-2020 een laatste keer samen om het financieel verslag 2020 en het
jaarverslag 2020 goed te keuren.

1.1.2. Overige entiteiten onder gezag
Entiteit
Niet van toepassing
1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht
Entiteit
Niet van toepassing

V. RAMPENSCHADE
Voor het beleidsveld Rampenschade is er één inhoudelijk structuurelement:
Rampenschade.
1. RAMPENSCHADE
Onder het ISE Rampenschade worden de activiteiten opgenomen met betrekking
tot het erkennen van rampen en het behandelen van schadedossiers.
De kredieten toegekend aan dit ISE worden vooral ingezet voor de expertisekosten
van deskundigen in het kader van de behandeling van schadedossiers en voor de
digitaliseringskosten van het Rampenfonds.
De kredieten voor het uitbetalen van de tegemoetkomingen voor rampenschade
worden opgenomen bij het Vlaams Fonds voor de Lastendelging. Voor meer info
hierover zie de BBT BU 2020 Financiën en Begroting.
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1.1. Budgettair kader
RAMPENSCHADE, MVG excl. DAB
Geen ontvangsten

RAMPENSCHADE, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2020
ESR-uitgaven WT,
LO, PR

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

914

914

252

914

914

197

Toe-lagen
IS

0

0

0

0

0

0

Overige
LE,
PA,
andere

0

0

0

0

0

0

Tot.
incl.
Over-flow

914

914

252

914

914

197

0

0

0

0

0

0

914

914

252

914

914

197

Over-flow
Tot. excl.
Over-flow

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het ISE Rampenschade heeft uitsluitend ESR-uitgaven.
Voor dit ISE waren er geen kredietbewegingen meer na de BA 2020.
De onderbenutting van de kredieten betreft de lage(re) expertisekosten.
Deze lage(re) expertisekosten zijn toe te schrijven aan twee factoren: de
vertraging bij het aanstellen van deskundigen en de impact van de
coronapandemie.
In 2020 diende een nieuwe overheidsopdracht opgesteld te worden om
deskundigen aan te stellen. De deskundigen konden pas na het afronden van de
procedure midden 2020 hun opdracht aanvatten.
Omwille van de strenge coronamaatregelen heeft het Vlaams Rampenfonds
dienstbevelen uitgevaardigd voor alle aangestelde deskundigen waarin deze
werden verzocht geen plaatsbezoek uit te voeren, tenzij dit echt noodzakelijk wordt
geacht en ervoor toestemming wordt gevraagd en gegeven door het Vlaams
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Rampenfonds. Dit heeft tot gevolg gehad dat de deskundigen doorgaans werden
vergoed aan het tarief “zonder plaatsbezoek” in plaats van het hoger tarief “met
plaatsbezoek”.

1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
Niet van toepassing
Uitgavenartikelen
PA0-1PIA2MA-WT
SCHADEDOSSIERS

–

ERKENNEN

VAN

RAMPEN

EN

BEHANDELEN

VAN

Korte inhoud
Dit artikel betreft de werkingskredieten van het Vlaams Rampenfonds. De
kredieten zijn vooral bestemd voor de expertisekosten van experten voor het
behandelen van schadedossiers in het kader van erkende rampen en de verdere
digitalisering van het Vlaams Rampenfonds.
(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

914

914

252

914

914

197

0

0

0

0

0

0

914

914

252

914

914

197

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De onderbenutting van de kredieten betreft de lage(re) expertisekosten.
Deze lage(re) expertisekosten zijn toe te schrijven aan twee factoren: de
vertraging bij het aanstellen van deskundigen en de impact van de
coronapandemie.
In 2020 diende een nieuwe overheidsopdracht opgesteld te worden om
deskundigen aan te stellen. De deskundigen konden pas na het afronden van de
procedure midden 2020 hun opdracht aanvatten.
Omwille van de strenge coronamaatregelen heeft het Vlaams Rampenfonds
dienstbevelen uitgevaardigd voor alle aangestelde deskundigen waarin deze
werden verzocht geen plaatsbezoek uit te voeren, tenzij dit echt noodzakelijk wordt
geacht en ervoor toestemming wordt gevraagd en gegeven door het Vlaams
Rampenfonds. Dit heeft tot gevolg gehad dat de deskundigen doorgaans werden
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vergoed aan het tarief “zonder plaatsbezoek” in plaats van het hoger tarief “met
plaatsbezoek”.
Belangrijkste activiteiten voor 2020 van het Vlaams Rampenfonds:
-

-

(afronden van) de behandeling en de uitbetalingen voor de erkende rampen;
verdere uitbouw van het digitaal platform: burgerprofiel, ondernemingsloket,
erkenningsmodule, het op maat aanpassen van de digitale tool (zie ook
hieronder);
het opstellen en de implementatie van een nieuw regelgevend kader voor het
Vlaams Rampenfonds – BVR van 30 oktober 2020;
behandelen van beroepsdossiers ingesteld voor de Hoven van Beroep.

Verdere uitbouw van het digitaal platform:
Om de schademeldingen met het oog op het opstarten van een
erkenningsprocedure als ramp en het indienen van aanvragen van erkende rampen
zo efficiënt mogelijk en gebruiksvriendelijk te laten verlopen werd overgegaan tot
de uitbouw en de in gebruik name van een digitaal platform (frontoffice).
Naast het e-loket voor de getroffenen beschikt het digitaal behandelingssysteem
ook over een backoffice voor het behandelen van de aanvraagdossiers door het
team Vlaams Rampenfonds en de deskundigen.
Deze digitale tool zal het correct en binnen een redelijke termijn afhandelen van
de aanvraagdossiers van erkende rampen ondersteunen.
1.1.2. Overige entiteiten onder gezag
Entiteit
Niet van toepassing

1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht
Entiteit
Niet van toepassing

24

VI. APPARAATSKREDIETEN
BELEIDSVELD

EN

BEGROTINGSPROGRAMMA’S

ZONDER

1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR
PROGRAMMA PA - PA0 – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

10

180

0

28.444

28.444

2e
aanpassing
BA-JR

10

180

0

28.367

28.367

BU

17

169

0

27.002

26.464

In 2020 is het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur gereorganiseerd en fuseerde
dit beleidsdomein met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen tot het nieuwe
beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ).
Op 1 september 2020 zijn het Departement Kanselarij en Bestuur geïntegreerd in
het Departement Buitenlandse Zaken tot het nieuwe Departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken (DKBUZA).
De opdrachten van het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) waren de
ondersteuning van het algemeen regeringsbeleid, waaronder:
-

de werking van de Vlaamse Regering en haar relaties met andere overheden
op regeringsniveau;
de coördinatie van het evidence-informed beleid op basis van openbare
statistieken en beleidsdomeinoverschrijdend beleidsonderzoek;
het beleid op regeringsniveau rond complexe maatschappelijke uitdagingen
met een hoge maatschappelijke impact;
de ontwikkeling en vernieuwing van beleidsinstrumenten.

De begrotingsstructuur bleef in 2020 nog ongewijzigd voor beide beleidsdomeinen.
Met de betrokken entiteiten werden praktische afspraken gemaakt voor de
overgangsfase na de fusie tot de invoering van de nieuwe begrotingsstructuur bij
de begrotingsopmaak 2021 voor het nieuwe beleidsdomein KBBJ.
Na de 2e BA 2020 werden de apparaatskredieten DKB verminderd met in totaal 1.200 keuro. Dit betreft de verdeling van de provisie voor de loonindexatie n.a.v.
de overschrijding van de spilindex in februari 2020 (+243 keuro) en daarnaast de
kredietoverdrachten m.b.t. de overgedragen personeelsoverdrachten n.a.v. de
reorganisatie en fusie (-1.443 keuro).
De uitvoeringsgraad van de apparaatskredieten DKB voor 2020 bedraagt 95% in
VAK en 93% in VEK. Ietsje lager dan de voorgaande jaren, wat volledig toe te
schrijven is aan lagere werkingskosten ingevolge de coronapandemie.
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Ontvangstenartikelen
PA0-9PAXAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Dit ontvangstenartikel omvat diverse ontvangsten van het Departement Kanselarij
en Bestuur.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

10

0

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

10

0

0

0

0

BU

17

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De geraamde ontvangsten zijn in 2020 ruim gerealiseerd. Het betreft diverse
ontvangsten, zoals rechtsplegingsvergoedingen, terugvorderingen, boetes,
verkoop van auto.

PA0-9PAXTZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel betreft de ontvangstenzijde van het fonds Personeelsleden
met verlof voor opdracht. Dit artikel spijst het uitgavenartikel PA0-1PAX4ZZ-LO.
Op dit artikel worden de terugvorderingen van wedden en toelagen van
gedetacheerde personeelsleden van DKB aangerekend.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

180

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

0

180

0

0

0

BU

0

169

0

0

0
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Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De gerealiseerde ontvangsten vallen wat lager uit dan de raming ingevolge de
stopzetting van een detachering.

Uitgavenartikelen
PA0-1PAA2ZY-IS - SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel geeft de basistoelage aan de SERV.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

9.000

9.000

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

9.000

9.000

BU

0

0

0

9.000

9.000

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie hieronder punt 2 toelichting over de uitvoering van de SERV-begroting 2020.
PA0-1PAX2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud
Dit loonartikel is bestemd voor de personeelskosten van het Departement
Kanselarij en Bestuur.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

15.626

15.626

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

14.481

14.481

BU

0

0

0

14.374

14.374

27

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De loonkredieten hebben een hoog uitvoeringspercentage van 99% in VAK en VEK.
Kredietbewegingen na 2eBA 2020 belopen in totaal -1.145 keuro ingevolge:
-

Kredietherverdeling via ministerieel besluit van 3 december 2020 van in totaal
1.388 keuro van dit loonartikel DKB naar volgende loonartikels:
Entiteit
AgO
HFB
ABB
Totaal

Begrotingsartikel
PG0-1PAC2ZZ-LO
PH0-1PAA2ZZ-LO
PJ0-1PAC2ZZ-LO

VAK
1189
159
40
1.388

VEK
1189
159
40
1.388

Deze overdrachten kaderden in de reorganisatie en fusie van de
beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur (KB) en Internationaal Vlaanderen (IV)
tot het nieuwe beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en
Justitie (KBBJ) met ingang van 1 september 2020.
N.a.v. deze reorganisatie en fusie bleef de begrotingsstructuur voor 2020 nog
ongewijzigd, terwijl de loonkosten van de personeelsleden overgedragen
binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur vanaf 1 september 2020
werden aangerekend op de loonartikels van de betrokken ontvangende
entiteiten AgO, HFB en ABB.
-

Overdracht van in totaal 243 keuro via het besluit van de Vlaamse Regering
van 9 oktober 2020 houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB01CBG2AB-PR m.b.t. de indexprovisie n.a.v. de overschrijding van de spilindex
in februari 2020.

PA0-1PAX2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Dit werkingsartikel omvat ICT en algemene werkingskredieten van het
Departement Kanselarij en Bestuur. Deze kredieten worden ook ingezet voor
werkingsuitgaven m.b.t.:
- overheidsbrede ICT-toepassingen, o.a. Vlaamse Codex, nieuwe digitale tool
besluitvorming Vlaamse Regering (=Kaleidos), Taaladvies, Bibliotheeksysteem
Bibis, Traject, Bestelloket, nieuwe digitale tool Vlaams Rampenfonds... ;
- het N-project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid;
- de preventieadviseurs Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en
Bescherming.
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(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

3.638

3.638

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

3.583

3.583

BU

0

0

0

3.444

2.906

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De werkingskredieten hebben globaal een uitvoeringspercentage van 96% in VAK
en 81% in VEK.
In 2020 zijn ingevolge de coronapandemie en het maximaal/verplicht telewerken
de algemene werkingskosten, zoals reis- en verblijfkosten, kantoorbenodigdheden,
catering/restaurantkosten, externe vorming, significant lager dan de voorgaande
jaren.
VEK

VAK
2e BA-JR
Algemene werking
ICT
N-project CVH
Totaal

BU

%

2e BA-JR

BU

%

825

393

48%

825

512

62%

2 583

2 916

113%

2 583

2 225

86%

175

135

77%

175

169

96%

3 583

3 444

96%

3 583

2 906

81%

Door deze lagere algemene werkingskosten konden extra middelen worden ingezet
voor investeringen in ICT-projecten, dit in het bijzonder voor de verdere uitbouw
van het platform Kaleidos en de statistisch datawarehouse van de VSA.
Voor het N-project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid voerde de UAntwerpen
een studie over depenalisering van misdrijven in Vlaamse regelgeving (methodiek
en concrete voorstellen) uit. Samen met Informatie Vlaanderen werd in een
business case de technische ontwikkeling van het bestuurlijk sanctieregister
voorbereid.
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Kredietbewegingen na 2eBA 2020 van in totaal -55 keuro ingevolge:
-

Kredietherverdeling via ministerieel besluit van 3 december 2020 van in totaal
55 keuro van dit werkingsartikel DKB naar volgende werkingsartikels binnen
het apparaatsprogramma PA:
Entiteit
AgO
HFB
ABB
Totaal

Begrotingsartikel
PG0-1PAC2ZZ-WT
PH0-1PAA2ZZ-WT
PJ0-1PAC2ZZ-WT

VAK
47
6
2
55

VEK
47
6
2
55

Deze overdrachten kaderen in de reorganisatie en fusie van de
beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur (KB) en Internationaal Vlaanderen (IV)
met ingang van 1 september 2020.
De overdrachten geven de geraamde werkingskosten van de overgegane
personeelsleden voor nieuwe financiële verrichtingen m.b.t. hun nietrecurrente uitgaven vanaf 1 september 2020.
PA0-1PAX4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel betreft de uitgavenzijde van het fonds Personeelsleden met
verlof voor opdracht. De spijziging van dit artikel verloopt via het
ontvangstenartikel PA0-9PAXTZZ-OW.
De kredieten worden aangewend voor de personeelskosten van gedetacheerde
personeelsleden DKB of hun vervangers.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

180

180

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

1.303

1.303

BU

0

0

0

184

184

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het VAK en VEK 2e BA-JR van 1.303 keuro omvat het overgedragen saldo uit vorige
jaren ten belope van 1.056 keuro en de kredieten van het lopend jaar
(=gerealiseerde ontvangsten) ten belope van 247 keuro.
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2. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN
Ontvangsten
De opdrachten van de SERV, vastgelegd in het SERV-decreet, worden uitgevoerd
met middelen van de Vlaamse overheid via toelagen aan de SERV. Er was in 2020
één geïntegreerde basistoelage voor de SERV, inclusief de Stichting-Innovatie &
Arbeid, de Commissie Diversiteit, de Commissie Sociale Economie, de
Adviescommissie Economische Migratie, de Mobiliteitsraad van Vlaanderen
(MORA) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). De
toelage voor de werking van de Vlaamse Raad WVG is niet geïntegreerd in deze
SERV-basistoelage.
In 2020 werd aan de SERV een basistoelage toegekend van 9.144 keuro (inclusief
toelage van 144 keuro uit het Departement WSE) en aan de Vlaamse Raad WVG
een toelage van 396 keuro. De SERV ontving in 2020 een bedrag van 204 keuro
via ‘diverse opbrengsten’ en ESF. In totaal beschikte de SERV in 2020 over 9.744
keuro aan ontvangsten.

Uitgaven
De totale kosten van de SERV in 2020 bedroegen 8.753 keuro. In grote lijnen zijn
de gerealiseerde (budgettaire) kosten in 2020 als volgt verdeeld:
- 80% personeelskosten
- 9% huurlasten en onderhoudskosten
- 11% overige kosten, waarvan voornamelijk kosten voor informatisering en
telefonie, presentiegelden en onderzoekskosten.
De SERV sluit het begrotingsjaar 2020 af met (budgettair) een positief saldo van
991 keuro. Het positief saldo 2020 kan verklaard worden door lagere kosten dan
oorspronkelijk geraamd, voornamelijk lagere personeelskosten:
-

-

-

De personeelskosten liggen lager dan begroot omwille van het gehanteerde
voorzichtigheidsprincipe bij de opmaak van de begroting en de
coronapandemie. Medewerkers die de SERV verlaten hebben, omwille van
pensionering of ontslag, werden (nog) niet vervangen, later vervangen of
vervangen door jongere medewerkers. Gegevens die niet bekend waren bij de
opmaak van de begroting werden volledig in rekening genomen. Wat de
‘onbekende’ gegevens betreft, gaat het concreet over opname van verminderde
prestaties of onbetaald verlof. Ook het feit dat sommige personeelsleden die
langdurige afwezig zijn op korte termijn kunnen beslissen om terug bij de SERV
aan de slag te gaan, noopt tot voorzichtigheid.
Door het maximale/verplichte thuiswerk ingevolge de coronapandemie werd er
op
sommige
posten
minder
uitgegeven
dan
begroot,
bv.
kantoorbenodigdheden, verplaatsingskosten, onkosten vergaderingen en
studiedagen.
Algemeen werd er op de meeste begrotingsposten minder uitgegeven dan
begroot. De uitgavenposten werden voorzichtig begroot en er werd zorgzaam
omgegaan met de uitgaven.
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VII. LIJST MET AFKORTINGEN
ABB

Agentschap Binnenlands Bestuur

AgO

Agentschap Overheidspersoneel

AO

Algemene Ontvangsten

BA

Goedgekeurde 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

DAB

Dienst met Afzonderlijk Beheer

DFB

Departement Financiën en Begroting

DBUZA Departement Buitenlandse Zaken
DKB

Departement Kanselarij en Bestuur

ESR

Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen

GDPB Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming
HFB

Agentschap Het Facilitair Bedrijf

IIS

Interfederaal Instituut voor de Statistiek

IS

Interne stromen (ESR-aggregaat)

ISE

Inhoudelijk structuurelement

IVA

Intern Verzelfstandigd Agentschap (van de Vlaamse overheid)

LE

Leningen (ESR-aggregaat)

LO

Leningontvangsten

LO

Lonen (ESR-aggregaat)

MVG

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

NVR

Nationale Vrijwillige Rapportering

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)

SBV

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing

SDG

Sustainable Development Goals

S-DWH Statistisch datawarehouse
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TO

Toegewezen ontvangsten

VCO

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

VAK

Gesplitst vastleggingskrediet

VEK

Gesplitst vereffeningskrediet

WT

Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
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VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
Beleidsveld – inhoudelijk structuurelement Ondersteuning Vlaamse Regering
Decreet tot wijziging van het Bestuursdecreet
Omschrijving
Een ontwerp van decreet tot wijziging van het
Bestuursdecreet van 7 december 2018, dat o.a. de
vernietigde artikelen II.34, 4°, en II.36, 3°, vervangt
om ze in overeenstemming te brengen met het arrest
van het Grondwettelijk Hof

Status
Definitief goedgekeurd
door
de
Vlaamse
Regering op 12 maart
2021 en ingediend in
het Vlaams Parlement.

Decreet tot wijziging van decreten naar aanleiding van de reorganisatie
van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en samenvoeging van het
beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein
Internationaal Vlaanderen
Omschrijving
Status
Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 voorziet in de Definitief goedgekeurd
fusie van entiteiten. Dit decreet wijzigt decreten die door
de
Vlaamse
gedeeltelijk uitvoering geven aan deze bepaling in het Regering
op
11
regeerakkoord,
namelijk
wat
betreft:
de december 2020.
samenvoeging van de beleidsdomeinen Kanselarij en
Bestuur en Internationaal Vlaanderen, en de
samenvoeging van de departementen Buitenlandse
Zaken en Kanselarij en Bestuur tot één departement.
Het
brengt
een
aantal
decreten
in
overeenstemming met deze reorganisatie. Het gaat
om het decreet over de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen,
het
decreet
over
publiek-private
samenwerking, en het decreet met de bepalingen tot
begeleiding van de begroting. Het ontwerp van
wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams
Parlement.
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IX. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT’
Beleidsveld – inhoudelijk structuurelement Ondersteuning Vlaamse Regering
-

Resolutie over een Vlaams sociaal-economisch relanceplan na de
coronacrisis
van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Kurt
Vanryckeghem en Andries Gryffroy – 352 (2019-2020) nr.1
Stand van zaken sinds 10 juni 2020: aangenomen in de plenaire vergadering
Duiding: Op 30 april 2020 besliste de Vlaamse Regering om een “Economisch
Relancecomité” op te richten dat maatregelen moest uitwerken voor een snel
en krachtig economisch herstel. De Vlaamse Regering was ook bezorgd over de
impact van de coronacrisis en van de bijhorende overheidsmaatregelen op het
maatschappelijk leven. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 16 mei 2020
om, naast een comité voor de economische relance, ook een “Maatschappelijk
Relancecomité” op te richten.
Elk van beide relancecomités bundelde zijn aanbevelingen in een rapport dat
werd voorgesteld op 14 juli 2020. De Vlaamse Regering ging met deze
rapporten aan de slag en eind september 2020 werd het Relanceplan ‘Vlaamse
Veerkracht’ voorgesteld. In de Septemberverklaring van 2020 ging de ministerpresident uitvoerig in op de inhoud van dit plan.
De Vlaamse Regering investeert de komende jaren 4,3 miljard euro extra om
het economische en maatschappelijke weefsel te herstellen. Het Vlaamse
Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ is het meest ambitieuze investeringsplan dat
een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet. Het rust op zeven
speerpunten:
Economie en samenleving verduurzamen
Investeren in infrastructuur
Vlaanderen digitaal transformeren
Investeren in mensen en talenten
Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken
De coronacrisis beheren en Brexit
De overheid efficiënter maken
en is doorvertaald in 35 clusters en 180 relanceprojecten. Naast de 4,3 miljard
euro aan eenmalige relancemiddelen investeert de Vlaamse Regering ook in
andere herstelmaatregelen zoals in zorg (bv. uitbreidingsbudget en VIA6) en
onderwijs (scholenbouw).
De Vlaamse Regering legde in een Mededeling aan de Vlaamse Regering van 5
februari 2021 vast hoe de monitoring van het Vlaams Relanceplan ‘Vlaamse
Veerkracht’ de komende jaren zal verlopen. Het Vlaams Relanceplan wordt
vanaf 2021 drie keer per jaar gemonitord (maart-april, augustus-september,
november-december) waarbij wordt voorzien in een monitoringsrapport via een
mededeling aan de Vlaamse Regering. Een eerste monitoringsrapport werd als
mededeling geagendeerd op de Vlaamse Regering van 23 april 2021.
De Vlaamse Regering wil actief inzetten op beleidscommunicatie over de
doelstellingen en de uitrol van dit plan:
-

De Vlaamse Regering hanteert een apart label ‘Vlaamse Veerkracht’
voor beslissingen die hieraan gelinkt zijn. Zo is het voor elke
belanghebbende heel eenvoudig om bepaalde beslissingen terug te
vinden.
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-

-

-

De Vlaamse Regering voorziet drie keer per jaar een persmoment na
elke vergadering van de Task Force.
De Vlaamse Regering voorziet drie keer per jaar een Mededeling aan de
Vlaamse Regering, met het volledige rapport, dat publiek beschikbaar is
op de website van de Vlaamse regeringsbeslissingen.
Via www.vlaanderen.be/vlaamseveerkracht:
voorziet de Vlaamse Regering een globaal overzicht van de
voortgang van de projecten van het relanceplan. Van daaruit kan
doorgelinkt worden naar de uitgebreide rapportering.
voorziet de Vlaamse Regering ‘projecten in de kijker’. Hierbij
worden projecten en hun realisaties specifiek uitgelicht.
wordt de link gelegd met het Europese Plan voor Herstel en
Veerkracht.
De Vlaamse Regering werkt een communicatiecampagne uit ter
begeleiding van de uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.

X. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’
Rekenhofrapport Sustainable Development Goals – Agenda 2030 van
de Verenigde Naties: implementatie, opvolging en rapportering door
de overheden in België (preparedness review) – 37-C (2019-2020)
Aanbeveling 1 – De Interministeriële Conferentie voor Duurzame
Ontwikkeling (IMCDO) moet opnieuw haar coördinerende rol opnemen en
zorgen voor een verdere internationale rapportering via een bijgewerkte
National Voluntary Review
Omschrijving acties
Alvorens de IMCDO te heractiveren, zullen we eerst onze eigen nieuwe
Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO4) goedkeuren. De VSDO
is ook gekoppeld aan het Vlaamse relanceplan om onze Vlaamse economie
terug op te doen veren na de covid-19 pandemie.
Uitvoering gepland tegen
Status

Van zodra de VSDO4 rond is, verwacht tegen de
zomer.
Nog niet opgestart

Aanbeveling 2 – De IMCDO moet de nationale strategie uit 2017 op basis
van een geactualiseerde behoeftenanalyse en met behulp van een
stakeholdersparticipatie herevalueren. Zij dient na te gaan in welke mate de
samenwerkingswerven zijn uitgevoerd en in welke mate ze verder kunnen
dienen als referentiekader voor initiatieven rond duurzame ontwikkeling.
Daarbij moet zij concrete becijferde doelstellingen vastleggen, gebaseerd op
Agenda 2030.
Omschrijving acties
Dit is op te nemen bij de heropstart van de IMCDO. Alvorens de IMCDO te
heractiveren, zullen we
eerst onze eigen nieuwe Vlaamse Strategie
Duurzame Ontwikkeling (VSDO) vorm geven. De VSDO is ook gekoppeld
aan het Vlaamse relanceplan om onze Vlaamse economie terug op te doen
veren na de covid-19 pandemie.
Uitvoering gepland tegen
Status

Nog niet opgestart
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Aanbeveling 3 – Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) moet
op basis van bestaande internationale lijsten indicatoren uitwerken die alle
aspecten van de SDG’s omvatten. Bij het uitwerken van indicatorensets die
op alle regionale overheden van toepassing zijn, moet rekening worden
gehouden met de omvang van de overheden om maximale relevantie en
vergelijkbaarheid te verkrijgen. Het is aangewezen dat deze indicatoren op
een voldoende grote steekproef gebaseerd zijn, zodat ze kunnen worden
opgesplitst tussen de regio’s.
Omschrijving acties
Deze aanbeveling richt zich tot de IIS
Uitvoering gepland tegen Niet van toepassing
Status
Niet van toepassing

Aanbeveling 4 - De verschillende overheden moeten de bijgestuurde
Nationale Strategie gebruiken als een gezamenlijke visie waarbinnen de
strategische plannen en verdere politieke engagementen rond duurzame
ontwikkeling kaderen.
Omschrijving acties
Momenteel nog geen acties, aangezien er nog geen nieuwe of bijgestuurde
Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling is.
Uitvoering gepland tegen Nog niet gekend
Status
Nog niet opgestart

Aanbeveling 5 – De overheden moeten in hun strategische plannen de
mondiale SDG’s omzetten in concrete doelstellingen. Daaraan dienen ook
de nodige beleidsmaatregelen worden gekoppeld.
Omschrijving acties
Vizier 2030 is het 2030-doelstellingkader voor Vlaanderen. Het werd samen
met een indicatorenset door de Vlaamse Regering Bourgeois goedgekeurd
op 5 april 2019. Hiermee wordt invulling gegeven aan de oproep van de
Verenigde Naties om de SDG's te vertalen naar eigen doelstellingen
rekening houdende met de Vlaamse context en bevoegdheden.
Er werd geopteerd om geen implementatiemiddelen en beleid op te nemen
in het Vlaamse 2030-doelstellingenkader.
Sinds de goedkeuring van Vizier 2030 deden zich een aantal
beleidsontwikkelingen voor die een bijsturing van Vizier 2030 en de
indicatorenset noodzakelijk maakten. Zo werden 2030-doelstellingen uit
Vlaamse langetermijnbeleidsplannen (het gaat in casu om het
Woonbeleidsplan, het Vlaams Energie –en Klimaatplan en het
Luchtbeleidsplan). in Vizier 2030 geïntegreerd en werd de oorspronkelijke
indicatorenset vervolledigd en op punt gesteld. Vizier 2030 bestaat nu uit
53 doelstellingen en 111 indicatoren. Deze aanpassingen werden op 4
oktober 2020 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.
De Vlaamse beleidsmaatregelen die nodig zijn om deze doelstellingen te
behalen worden uitgewerkt in het reguliere beleid dat de gepaste
maatregelen zal inhouden.
Het Vizier 2030-doelstellingenkader en de bijhorende indicatorenset hebben
een evolutief en dynamisch karakter. Indicatoren die nog in ontwikkeling
zijn kunnen in een later stadium in de set worden opgenomen. Het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Mobiliteitsvisie 2040 doorlopen
momenteel nog hun eigen traject. Bijsturing van Vizier 2030 kan zodra deze
plannen definitief zijn en na evaluatie door de Vlaamse Regering.
37

De opvolging van de Vizier 2030 doelstellingen via indicatoren maakt deel
uit van het operationele luik van de VSDO4 (in opmaak)
Uitvoering gepland tegen Reeds uitgevoerd
Status:
Uitgevoerd, maar bijsturing mogelijk ingevolge
hogervermelde beleidsontwikkelingen.
Aanbeveling 6 – De overheden moeten streefwaarden voor de indicatoren
vaststellen.
Omschrijving van acties
De Vlaamse Regering acht het belangrijker inzicht te verwerven in de
evolutie eerder dan het behalen van streefdoelen.
Het is niet voorzien om voor alle doelstellingen streefwaarden vast te
stellen.
Nieuwe 2030 doelstellingen kunnen nog ingevolge de goedkeuring van en
voortvloeiende uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Mobiliteitsvisie
2040, maar deze doorlopen momenteel nog hun eigen traject. Bijsturing
zal bekeken worden zodra deze plannen definitief zijn en na evaluatie door
de Vlaamse Regering.
In Vizier 2030 doelstellingenkader bevatten niet alle van de Vizier 2030doelstellingen duidelijke streefcijfers of streefdoelen. Dit wordt verklaard
door verschillende redenen:
1) Moeilijkheid om dit voor alle doelstellingen te definiëren,
2) Alsook gebruiken andere bestuursniveaus (VN, federaal, EU) vaak
verschillende streefcijfers waardoor deze moeilijk vergelijkbaar
zijn. Het Vizier 2030-doelstellingenkader en de bijhorende
indicatorenset hebben een evolutief en dynamisch karakter.
Indicatoren die nog in ontwikkeling zijn kunnen in een later
stadium in de set worden opgenomen.
Uitvoering gepland tegen
Status

Niet van toepassing
Het is niet voorzien om voor de doelstellingen
nog streefwaarden vast te stellen, zie
hogervermelde moeilijkheden op vlak van o.a.
vergelijkbaarheid.

Aanbeveling 7 – De verschillende overheden dienen in het kader van hun
voorbereiding en uitvoering van hun strategie rond duurzame ontwikkeling
de betrokkenheid van de burgers en van de relevante stakeholders bij
voorkeur planmatig vast te leggen.
Omschrijving van acties
Het decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling stelt dat het Vlaams
beleid duurzame ontwikkeling een inclusief, gecoördineerd en participatief
beleid is. Vanuit het principe dat duurzame ontwikkeling een gedeelde
verantwoordelijkheid is.
Bij de opmaak van de vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling
(VSDO4) zullen alle adviesraden betrokken worden.
We onderzoeken de mogelijkheid ook burgers te betrekken via
focusgroepen of burgerpanels.
Uitvoering gepland tegen Tegen de zomer, de adviesvraag zal gebeuren
op basis van een door de Vlaamse Regering
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Status

goedgekeurd ontwerp van Vlaamse Strategie
Duurzame Ontwikkeling (conceptnota)
Nog niet opgestart

Aanbeveling 8 – De overheden dienen per bestuursniveau te zorgen voor een
duidelijke coördinatie en opvolging van de strategische plannen.
Omschrijving acties
Eenmaal de VSDO4 definitief goedgekeurd wordt, zal er een aangepast
opvolgings- en coördinatiestructuur uitgetekend worden.
Uitvoering gepland tegen Na de goedkeuring van de VSDO4 (zomer 2021)
Status
Nog niet opgestart

Aanbeveling 9 – De overheden moeten in hun strategische plannen voor
duurzame ontwikkeling een raming opnemen van de middelen die nodig zijn
om de doelstellingen te realiseren.
Omschrijving acties
Dit is niet voorzien voor wat betreft de VSDO4 in opmaak.
Uitvoering gepland tegen
Status

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Aanbeveling 10 – De overheden dienen de uitwerking van hun strategische
plannen duurzame ontwikkeling voor te bereiden aan de hand van een
grondige vergelijking van het bestaande beleid en de te bereiken SDG’s.
Omschrijving acties
Voor de transities gebeurde een grondige analyse van de resultaten van de
voorbije periode, en conclusies i.v.m. toekomstige aanpak en eventuele
actualisering. Deze transities hebben ook tot doel bij te dragen aan de
langetermijndoelstellingen en ambities zoals de SDG’s.
Het transitiebeleid maakt deel uit van het operationele luik van de VSDO4
(in opmaak).
Uitvoering gepland tegen
Status

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Aanbeveling 11 – De organen die opvolgen en rapporteren moeten erover
waken dat de indicatorensets die de overheden gebruiken, in
overeenstemming zijn met de indicatoren van IIS (Interfederaal Instituut
voor de Statistiek) en dat deze voldoende meetbaar zijn op basis van
streefwaarden. In overleg met de projectleiders moeten zij de indicatoren
ook koppelen aan concrete maatregelen of projecten die uitgewerkt worden
voor het realiseren van de SDG’s.
Omschrijving acties
Voor de meeste Vlaamse doelstellingen uit Vizier 2030 hebben we intussen
een indicator. Een aantal zijn nog in ontwikkeling. De indicatorenset wordt
realistisch en kwalitatief aangepakt met ruimte voor bijsturing o.a. op basis
van de lange termijnbeleidsplannen en evaluatie door de Vlaamse Regering.
Het is de bedoeling daarbij zoveel mogelijk te werken met indicatoren die
op de lijst van de Vlaamse openbare statistieken voorkomen. De keuze van
indicatoren is gebaseerd op: kwaliteit, meetbaarheid, relevantie en
internationale vergelijkbaarheid, met een sterke voorkeur voor reeds
bestaande indicatoren. Er werd geopteerd voor een realistische en
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kwalitatieve aanpak en ruimte voor bijsturing is inherent aan Vizier 2030.
Daarom werd bij de selectie van indicatoren de voorkeur gegeven aan
Vlaamse Openbare statistieken, Eurostat-indicatoren en werd rekening
gehouden met het belang van benchmarking en internationale
vergelijkbaarheid.
De Vlaamse beleidsmaatregelen die nodig zijn om deze doelstellingen te
behalen, worden uitgewerkt in het reguliere beleid dat de gepaste
maatregelen zal inhouden. Tot nog toe geen projecten of maatregelen
specifiek gericht op de aanpak van een welbepaalde SDG (dit is de zgn.
missiegerichte aanpak), maar aanpak via het reguliere beleid.
Wat streefwaarden betreft zie aanbeveling 6: Het is niet voorzien om voor
de reeds gekende doelstellingen (Vizier 2030) nog streefwaarden vast te
stellen, gelet op de
hogervermelde redenen op vlak van o.a.
vergelijkbaarheid. Dit sluit niet uit dat later nog toe te voegen doelstellingen
wel een streefcijfer zal inhouden.
Uitvoering gepland tegen

Status

Uitgevoerd. De Vlaamse Statistische Autoriteit
waakt mee over de kwaliteit, meetbaarheid,
relevantie en internationale vergelijkbaarheid,
wanneer nieuwe indicatoren gekozen worden
met een sterke voorkeur voor reeds bestaande
indicatoren die deel uitmaken van de lijst van
Vlaamse openbare statistieken.
Tot nog toe geen projecten of maatregelen
specifiek gericht op/gekoppeld aan de aanpak
van een welbepaalde SDG (dit is de zgn.
missiegerichte aanpak) maar aanpak via het
reguliere beleid.

Aanbeveling 12 – De verschillende overheden dienen een regelmatige
rapportering over het gerealiseerde beleid ten aanzien van de SDG’s te
verzekeren. Zij moeten zorgen voor een accurate communicatie en timing
die een coördinatie van deze rapporten toelaten met oog op een VNR
(Vrijwillige Nationale Rapportering).
Omschrijving acties
Eenmaal de IMCDO opnieuw opgestart is, zal Vlaanderen bij de andere
bestuursentiteiten aandringen op de opmaak van de VNR voor de VN in
2022. Als bijdrage aan de VNR zal Vlaanderen zelf ook rapporteren over het
gerealiseerde beleid t.a.v. de SDG’s.
Uitvoering gepland tegen
Status

Mogelijke voorbereiding VNR in het najaar 2021
Nog niet opgestart

Aanbeveling 13 – De overheden dienen hun operationele en strategische
plannen over de SDG’s te integreren in een meerjarige beleids- en
beheerscyclus, met een periodieke opvolging en rapportering aan de
parlementen. Het verdient de voorkeur dit proces wettelijk vast te leggen.
Omschrijving acties
Uitvoering gepland tegen Nog op te nemen
Status
Nog niet opgestart
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XI. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF
EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE”
Beleidsveld – inhoudelijk structuurelement Ondersteuning Vlaamse Regering
Betreft
Onderwerp
Uitspraak

Gevolg VR

Arrest Grondwettelijk Hof: 43/20 – 12 maart 2020
Bestuursdecreet van 7 december 2018: artt. I.3, II.1, II.18, II.25,
II.28, II.34, II.53, III. 80, III.81, III.82, III.87, III.88, III.89 en
IV.273
Vernietiging artt. II.34, 4°, en II.36, 3° “in zoverre zij niet bepalen
dat de daarin neergelegde uitzonderingsgronden slechts kunnen
worden aangevoerd zolang de mogelijkheid bestaat om een
strafsanctie of een administratieve sanctie op te leggen”.
Een ontwerp van decreet tot wijziging van het Bestuursdecreet van
7 december 2018, dat o.a. de vernietigde artikelen II.34, 4°, en
II.36, 3°, vervangt om ze in overeenstemming te brengen met het
arrest, werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op
12 maart 2021.
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